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Máš nápad ako vylepšiť svoju školu, okolie 
alebo celú Bratislavu?  

Daj nám o ňom vedieť!  

Nazbieraj kamarátov, oslov pedagóga  
a získaj možnosť spraviť z tvojho nápadu 
skutočnosť.  
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www.bratislava.sk



O čo ide?  

Program Deti pre Bratislavu, ponúka deťom zo základných škôl, 
základných umeleckých škôl a voľnočasových centier na území 
mesta Bratislava vzdelávanie v oblasti životného prostredia, solidarity 
a kultúry. Druhý ročník programu sme sa rovnako rozhodli zamerať 
na vzdelávanie v oblasti prípravy projektov a tvorby všetkého, čo 
príprava dobrého projektu obnáša. Žiaci základných škôl, či iných 
vzdelávacích zariadení sa tak okrem nových znalostí z uvedených 
oblastí, naučia aj zručnosti spojené s rozvojom svojich nápadov, 
prípravou projektov, či prezentácie projektových zámerov. Na rozdiel 
od minulého roka, tento ročník chceme zamerať menej na súťaženie 
a viac na vzdelávanie účastníkov a účastníčok programu. V rámci 
projektu Deti pre Bratislavu máme priestor pre 20 akčných tímov 
(skupín, tried žiakov), ktoré si v rámci dvadsiatich “workshopových 
pásiem”, v priebehu ktorých sa účastníci budú venovať rozpracovaniu 
svojich nápadov v oblasti životného prostredia, solidarity a kultúry,  
s cieľom zhotovenia jasného projektového zámeru alebo 
audiovizuálneho výstupu. Okrem odborných workshopov  
v uvedených témach poskytneme priestor na prácu  
s profesionálnymi tútormi, ktorí akčným tímom pomôžu rozvinúť  
ich nápady do podoby projektov. Zároveň im pomôžu  
s rozpracovaním základného projektového zámeru, jednoduchého 
rozpočtu, ktorý bude zohľadňovať prípadne potrebný materiál, či 
zapojených ľudí. Rovnako, na záver projektu budú jednotlivé akčné 
tímy postavené pred výzvu krátkej verejnej prezentácie výsledkov 
svojej práce.  

Ak teda máš nápad na projekt, ktorý môže zlepšiť naše mesto, 
neváhaj a zapoj sa do projektu, ktorý ti pomôže tvoj nápad 
zrealizovať. 



Kto sa môže zapojiť?  

Zapojiť sa môže každé dieťa (vo veku 6 - 15 rokov) navštevujúce 
základnú školu, základnú umeleckú školu alebo centrum voľného 
času v Bratislave.  

V prípade záujmu o zapojenie sa do programu je potrebné vytvoriť 
akčný tím minimálne piatich kamarátov a kamarátiek v rámci 
jedného stupňa školskej dochádzky. Do tímu je rovnako potrebné 
zapojiť učiteľa, alebo učiteľku, ktorí budú pomáhať s koordináciou 
projektu a komunikáciou s mestom Bratislava.  

Ako na to?  

Pozorne si prečítajte spôsob, ako sa môžete do programu 
prihlásiť. Čo všetko je potrebné a načo by ste nemali zabudnúť.  

Každý akčný tím, ktorý si podáva prihlášku do projektu Deti pre 
Bratislavu musí byť zložený minimálne z 5 žiakov a jedného 
pedagóga. Akčný tím môže byť zložený z viacerých žiakov alebo 
žiačok z jednej triedy, prípadne z viacerých v rámci jedného stupňa. 
Prihlášky je možné podať do piatku, 16. októbra 2020, 
prostredníctvom jednoduchého elektronického formulára, ktorý je 
možné nájsť TU.  

V prihláške je potrebné uviesť základné kontaktné informácie na 
pedagóga, ktorý je súčasťou akčného tímu a v mene účastníkov 
bude participáciu v rámci projektu po formálnej stránke koordinovať. 
Rovnako je dôležité, aby všetky obsahové polia účastníci vyplnil s 
minimálnou pomocou pedagóga. Je pre nás dôležité, aby sme si 
mohli prečítať ich myšlienky a nápady. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Tudp_mYey0-ZxVjkotKgY5WqlCXUWOhJp41ttx7fwWtUOEgzSk85WDdJSlIxODMxWTNQWjlNRzlTTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Tudp_mYey0-ZxVjkotKgY5WqlCXUWOhJp41ttx7fwWtUOEgzSk85WDdJSlIxODMxWTNQWjlNRzlTTy4u


“Cesta je cieľ”  

Zásadnou zmenou oproti prvému ročníku projektu Deti pre 
Bratislavu, je že namiesto súťaže o tie najlepšie projekty, sme sa 
rozhodli vytvoriť priestor, poskytnúť vzdelávanie a nástroje na to, aby 
mohlo vzniknúť väčšie množstvo čo najkvalitnejších projektov. Táto 
zmena súčasne deťom a žiakom, ktorí sa projektu zúčastnia 
poskytuje priestor získať zručnosti v oblasti rozvíjania svojich 
nápadov a prípravy projektov, čím mesto podporuje ich schopnosť 
prinášať realne zmeny.  

Po úspešnom podaní prihlášky a prijatí akčného tímu do projektu na 
základe vyhodnotenia hodnotiacej komisie, sa každý z akčných 
tímov, spolu s ich pedagógom, stretne s prideleným tútorom, ktorý 
bude tímu pomáhať absolvovať jednotlivé workshopy a vytvárať 
záverečný výstup. S pomocou tútora budú akčné tímy prevedené 
celým procesom trvania projektu. Od úvodných workshopov 
zameraných na jednotlivé témy v rámci oblastí životného prostredia, 
solidarity a kultúry, cez workshopy zamerané na rozvíjanie nápadov a 
tvorby projektov, časového plánu ich realizácie, či rozpočtu, až po 
záverečné prezentácie. Cieľom celého tohto procesu je pomôcť 
účastníkom spraviť z ich nápadu realitu.  

Ako to bude prebiehať?  

Ako už bolo povedané, po úspešnom podaní prihlášky a prijatí 
akčného tímu do projektu na základe vyhodnotenia hodnotiacej 
komisie, sa každý z akčných tímov stretne s prideleným tútorom. 
Každý tútor bude jednotlivé akčné tímy sprevádzať celý procesom až 
do záverečnej prezentácie, kde akčný tím predstaví svoj projektový 
zámer, alebo výstup z projektu.
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Po úvodnom stretnutí, na ktorom si tútor s daným akčným tímom 
prejde plán workshopov v rámci vybranej témy, úlohy, ktoré je v 
rámci programu potrebné splniť a podrobnosti záverečnej 
prezentácií sa akčný tím zúčastní prvého workshopu zameraného na 
bližšie uchopenie vybranej témy. Úvodný workshop má tímu pomôcť 
lepšie rozvinúť nápad, s ktorým sa do programu uchádzali a lepšie 
pochopiť tému (ekologickú, sociálnu alebo kultúrnu), ktorej sa nápad 
tímu venuje. Následne bude akčný tím v spolupráci s tútorom a 
odborným lektorom v priebehu ďalších 2 - 3 workshopov (podľa 
potreby) pokračovať v rozvíjaní nápadu a práci na projekte. Ich 
cieľom je zamerať sa na aktivity, ktoré účastníkom pomôžu získať 
schopnosti projektového plánovania tvorby rozpočtu, či schopnosti 
verejnej prezentácie svojich plánov a myšlienok. 
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Aké sú témy?  

V rámci druhého ročníka projektu deti pre Bratislavu sme sa rozhodli 
pokračovať v témach, ktoré sme začali s deťmi rozvíjať už minulý rok. 
Z časti preto, lebo vidíme, že v rámci týchto tém sa minulý rok 
podarilo podporiť skvelé projekty, ale aj preto, lebo v nich vidíme 
príležitosť rozvíjať Bratsilavu smerom lepšieho a udržateľnejšieho 
mesta. Témy druhého ročníka preto budú nasledovné…  

1. Téma životného prostredia (ekológie a udržateľnosti) a 
verejného priestoru   

2. Téma solidarity a kultúry  

Projekt ponúka 10 miest pre akčné tímy, ktoré sa rozhodnú pracovať 
s témami životného prostredia a 10 miest pre tímy, ktoré sa majú 
nápad orientovaný k témam solidarity alebo kultúry. Pri podávaní 
prihlášky do projektu je tak potrebné si vybrať, do ktorej z oblasti sa 
akčný tím rozhodne svoj nápad zaradiť. 

Workshopy v téme životného prostredia, ekológie a verejného 
priestoru  

Témy ekológie, udržateľnosti, či verejného priestoru budú 
účastníkom a účastníčkam približovať odborníci, ktorí sa im 
dlhodobo venujú. V rámci workshopov budú zamerané primárne na 
odpady, biodiverzitu a zeleň v meste, udržateľnú módu, či verejný 
priestor a architektúru. Výstupom týchto workshopov v rámci 
programu Deti pre Bratislavu budú práve spomínané projektové 
zámery, ktoré môžu jednotlivé akčné tímy následne v plnej miere 
realizovať.  
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Workshopy v téme solidarity a kultúry  

V rámci tém z oblasti solidarity a kultúry sa budú účastníci a 
účastníčky dozvedať o rozmeroch života ľudí bez domova, skúmať 
dôležitosť príbehov našej nedávnej histórie, ale aj pracovať s 
audiovizuálnou tvorbou a tým, ako prostredníctvom filmu zachytiť 
život ľudí alebo minulosť nášho mesta. Výstupom týchto workshopov 
v rámci programu Deti pre Bratislavu budú audiovizuálne diela 
(prípadne výstupy v inej umeleckej forme), ktoré majú zachytávať 
tému alebo nápad, s ktorým sa akčný tím do programu prihlásil.  

Opatrenia v súvislosti s pandémiou 

S ohľadom na aktuálnu situáciu, kedy sa všetci snažíme znížiť riziko 
nákazy prostredníctvom kontaktov s inými na absolútne minimum, 
chceme v rámci programu deti pre Bratislavu dbať v prvom rade na 
bezpečnosť zúčastnených. Aj preto budeme dôsledne zvažovať 
možné riziká a väčšina workshopov bude prebiehať online. Bližšie 
podrobnosti si jednotlivé akčné tímy dohodnú na prvom stretnutí so 
svojim tútorom.  
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Dôležité informácie  

Vyhlasovateľom programu Deti pre Bratislavu je Magistrát hl. mesta 
SR Bratislavy na základe štatútu programu, ktorý je vhodné si 
preštudovať pred podaním prihlášky.  

V rámci programu medzi jednotlivé projekty spolu rozdelíme až 
30.000,- eur! S cieľom podporiť čo najväčšie množstvo nápadov sme 
sa rozhodli sumu rozdeliť rovným spôsobom medzi dvadsať akčných 
tímov. Každého z nich tak odmeníme sumou 1.500,- eur.  

Všetky dôležité informácie nájdete na webstránke https://
bratislava.sk/sk/deti-pre-bratislavu alebo sociálnych sieťach mesta. 
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať 
prostredníctvom e-mailovej adresy detiprebratislavu@bratislava.sk.  

Tešíme sa na vaše nápady!  

Pozri aj 
www.bratislava.sk
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