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    Projekt LADDER  
• projekt, v ktorom za participuje za Slovensko  Únia 

miest Slovenska (SK) + 44 iných partnerov z 18 krajín 
EÚ a 17 susediacich 

• cieľ: hovoriť o globálnej úrovni našich lokálnych 
rozhodnutí a vzdelávať verejnosť aj zodpovedných v 
tejto oblasti 

• témy na SK:  

1) životné prostredie a udržateľný rozvoj  

2) účasť obyvateľov na rozhodovaní 

 

www.ladder-project.eu   

http://www.ladder-project.eu/
http://www.ladder-project.eu/
http://www.ladder-project.eu/


Projekt LADDER na Slovensku  
• pracovné skupiny, diskusie, lokálne tréningy, 

národné stretnutia, re-granting 

• Re-granting  

– na SK podpora celkom 4 projektov mimovládnych 
organizácií + povinný partner samospráva (celkovo 
v projekte LADDER viac ako 60) 

– potrebné preukázať už existujúcu komunikáciu 
resp. spoluprácu medzi MVO a samosprávou 

– r. 2016 – podpora dvoch projektov, oba vo Zvolene 



Robíme lokálne, myslíme globálne 
• žiadateľ a príjemca: Združenie Slatinka 

• partneri: Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU 
vo Zvolene, FEE TU, UMB v Banskej Bystrici, Mesto 
Zvolen 

• rozpočet: 4200 € ( z toho 4 000 € LADDER) 

• trvanie: 10/2016 – 12/2016 



Robíme lokálne, myslíme globálne 
Ciele projektu:  
• získať informácie o potrebách a názoroch miestnej komunity, 

ktoré budú v budúcnosti použité pri príprave strategických 
materiálov, pri plánovaní aj rozhodovaní samosprávy; 

• informovať verejnosť a volených zástupcov/ zástupkyne 
o problematikou globálneho vzdelávania; 

• vytvoriť tradíciu vzájomnej kooperácie medzi partnermi, ktorí 
zatiaľ spolu nezvykli spolupracovať na riešení problémov 
životného prostredia (univerzita, samospráva). 

 



ČO JE TO „GLOBÁLNE VZDELÁVANIE“? 
 
a aký to má súvis so Zvolenom, jeho 
obyvateľmi a nami vôbec? 
 





Tri piliere udržateľného rozvoja 

• Životné prostredie je nutným základom udržateľného 
rozvoja 

• Ekonomika je nástrojom pre dosiahnutie udržateľného 
rozvoja 

• Kvalitný život  

pre všetkých  

(sociálny rozmer)  

je cieľom  

udržateľného 

rozvoja 

 



Prečo „samospráva a 
globálne vzdelávanie“? 

 

• samosprávy sú najbližšie občanom a ako prvé sa 
stretnú s globálnymi problémami na lokálnej úrovni, 
budú ich musieť riešiť, zaujať k ním postoj (občania 
ako prvé prídu v prípade problémov „na mesto“)  

• samospráva má legislatívnu aj morálnu zodpovednosť 
za kvalitu života a životného prostredia obyvateľov  

• samospráva a obyvatelia majú na lokálnej úrovni 
zodpovednosť a povinnosť budovať zdravú miestnu 
komunitu – princípy riešenia globálnych problémov 
na lokálnej úrovni je potrebné preniesť do 
každodenného rozhodovania 

• žiadne mesto ani komunita dnes nemôžu žiť 
izolovane, každé rozhodnutie má dosah ďaleko v čase 
a priestore na iné komunity 
 



Prieskum vo Zvolene 
• cieľ – zistiť, ako sa žije vo Zvolene  

• identifikovať silné stránky aj výzvy pre mesto Zvolen a jeho 
obyvateľov, nájsť/konfrontovať problémové oblasti (či sa nám 
potvrdí to, čo máme v stratégiách a pod.) 

• jedna z ciest – hodnotenie kvality života cez metodiku  Vital signs 
prispôsobenú na SK pomery – hodnotenie ukazovateľov kvality 
života v rôznych oblastiach 

• zdroje dát: strategické dokumenty, štatistický úrad, databázy 
polície, prieskum 

• výstup: správa o kvalite života v meste Zvolen 

 

(stručná správa je v brožúre, definitívna verzia bude v elektronickej 
podobe na www.slatinka.sk, www.zvolen.sk) 

http://www.slatinka.sk/


Prieskum vo Zvolene 

• od 28. 11. 2016 do 15. 12. 2016 

• obyvatelia Zvolena nad 15 rokov (trvalo žijúci) 

• elektronicky na www.click4survey.sk (platená služba) 

• dobrovoľníkmi dozbierané odpovede mladých ľudí 15 – 
18 rokov, starších nad 60 rokov, ľudí bez prístupu na 
internet - akcie, školy, stretnutia, kaviarne a pod. 

• účasť – 533 respondentov (1% = cca 420 ľudí), do 
vyhodnotenia bolo zahrnutých 503 respondentov 

• rôzny vek, sociálne postavenie, bydlisko v rámci mesta, 
zamestnanie, vzdelanie atď.  

• následne boli výsledky konfrontované so štatistikami 

http://www.click4survey.sk/


Respondenti prieskumu 
Vek Bydlisko v rámci ZV 

Členstvo v MVO Ako dlho žijú vo ZV 



Výsledky prieskumu 



Výsledky prieskumu 



Výsledky prieskumu 
Počet obyvateľov v meste Zvolen v rokoch 2010 až 2015 
Zdroj: www.statistics.sk  
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Počet prisťahovaných a odsťahovaných v meste 
Zvolen 

počet prisťahovaných počet odsťahovaných 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

celkový počet obyvateľov 42 206 43 311 43 148 43 100 43 047 42 868 

muži 19 971 20 611 20 524 20 455 20 452 20 368 

ženy 22 235 22 700 22 624 22 645 22 595 22 500 

http://www.statistics.sk/


Výsledky prieskumu 
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Výsledky prieskumu 
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Výsledky prieskumu 
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Výsledky prieskumu 



slatinka@changenet.sk 



MESTO ZVOLEN 2011 2012 2013 2014 2015 

šport 
493 502,00 529 969,00 529 611,00 581 643,93 600 736,55 

92,7 % 95,4 % 94 % 94,4 % 92,3 % 

kultúra a vzdelávanie 
17 600,00 14 600,00 14 600,00 15 700,00 31 009,63 

3,3 % 2,6 % 2,6 % 2,5 % 4,8% 

životné prostredie 
0 1 000,00 1 000,00 1 000,00 999,82 

0 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 

sociálne služby a 

zdravotníctvo 

5 493,13 8 333,00 17 950,00 17 992,79 17 998,70 

1,0 % 1,5 % 3,2 % 2,9 % 2,8 % 

nezaradené  
(Zvol. noviny, SRZ, CHKO) 

16 000,00 1 470,00 0,00 0,00 0,00 

3,0 % 0,3 0 % 0 % 0 % 

SPOLU  532 595,13 555 372,00 563 161,00 616 336,72 650 744,71 

Prerozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Zvolen (v €) – reálne čerpané 
dotácie (v sumách sú zarátané aj dotácie na hokejový a futbalový 
štadión – šport, resp. na DJGT – ZHZ a CKO – kultúra a vzdelávanie) 
Zdroj: www.zvolen.sk (záverečné účty mesta) 

http://www.zvolen.sk/


Oblasť 

priemer na 

stupnici 1 – 7 (1 je 

najnižšia priorita, 

7 je najvyššia 

priorita) 

Percentuálne 

vyjadrenie – 

prerozdelenie 

dotácií na 

jednotlivé oblasti 

podľa priorít 

občanov 

Sociálne služby a zdravotníctvo, ochrana a podpora 
zdravia, prevencia sociálno-patologických javov  

5,43 16,1 % 

Životné prostredie a ekológia 5,24 15,5 % 

Výchova a vzdelávanie, veda a výskum na lokálnej 
úrovni, komunitný rozvoj 

5,18 15,3 % 

Mládež  4,96 14,8 % 

Miestny ekonomický rozvoj, cestovný ruch 
a medzinárodné vzťahy 

4,49 13,3 % 

Kultúra, umenie a kultúrny priemysel 4,32 12,8 % 

Šport  4,12 12,2 % 

Prioritné oblasti dotačnej podpory zo strany mesta z pohľadu 
Zvolenčanov 
N = 503 
Zdroj: výsledky prieskumu  


