
NOVINKY  
Z PROGRAMU

v šk. roku 2021/2022



28 
prvý ročník  
programu Trnava

16 
druhý ročník  
programu Trnava

25 
prvý ročník  
programu Zvolen

Do programu 
sme zapojili

študentov VŠ  
na tréningoch

mentorov na 
odbornej praxi

expertov na  
webinároch  
a návštevách

56

10
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3 ROKY
V ČÍSLACH

69 2
centrá

4
 

otvorené poobede

64 % 

69 
účastníkov  

a účastníčok



V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022 
BOLI ZAPOJENÍ TÍTO EXPERTI A EXPERTKY

Marek GREŠKO
TITANS freelancers

Mirka UHNAK
Mini Tech MBA

Jozef DOLINKA
Slido

Marcela ZIMOVÁ
riaditeľka informačnej 

bezpečnosti Piano 

Danka OLAH
Zurich Insurance 

Company Ltd

Veronika GOLIANOVÁ
Impact Games

Róbert DUSÍK
TITANS freelancers

Jana REHÁKOVÁ  
Simona HLAVÁČOVÁ

Baterkáreň

Jakub ŽALUDKO
Impact Games

Martin MENŠÍK
Profesia

Adriana BOHÁČOVÁ
McDonald's SK

Lucia ŠICKOVÁ
Pixel Federation

Kristian SOMMER
Slido

Martin BASILA
Sensoneo

Petra ZAŤKOVÁ
Lenovo Slovakia



UDIALO SA 

Počas troch rokov absolvovali účastníci a účast-
níčky programu v trnavskom klube viac ako 200 
stretnutí – zahŕňali aktivity v klube s mentormi, webi-
náre, výlety s inšpiratívnymi ľuďmi. Ich cieľom bolo, 
aby spoznali vlastný potenciál, rozšírili si digitálne, 
ale aj mäkké zručnosti a nadobudnuté skúsenosti 
zúročili pri návrhu projektu, tzv. sociálnej inovácii, 
na riešenie problému, ktorý si všimli vo svojom okolí. 

Program v júni zavŕšil svoj prvý 3-ročný cyklus, kto-
rého vyvrcholením boli prezentácie projektov. Deti 

vymysleli platformu, na ktorej sa mladí môžu cítiť 
prijatí takí, akí sú, plánujú zostrojiť elektromobil,  
a tvoriť rúška s vlastnou značkou. 

„Vďaka programu Budúcnosť INAK zažívajú naši 
žiaci a žiačky rôznorodý obsah aktivít, s ktorými  
sa bežne nestretávajú. Dostávajú príležitosť nazerať 
na svet inými očami, získavať nové skúsenosti,  
a mať iný uhol pohľadu na život a svoju budúcnosť," 
hovorí Beáta Krajčovičová, riaditeľka  
Základnej školy Maxima Gorkého v Trnave.

Budúcnosť INAK má prvé 
absolventky



Ústredným motívom programu je, že talenty sú vša-
de, príležitosti rozvíjať ich však často chýbajú. Deti 
mali preto možnosť dostať sa na miesta, ktoré im 
rozšírili obzory a inšpirovali ich v uvažovaní o svojej 
budúcnosti v úplne iných rozmeroch. V pilotnom 

ročníku spoznali viaceré lokálne trnavské projekty, 
ktoré sa venujú verejnoprospešným projektom, na-
príklad re-use centrum Baterkáreň, sociálny podnik 
AfB či mladežnícku organizáciu Youth For Equality.

Spoznali lokálne projekty 
a stretli sa aj s prezidentkou

https://www.nadaciapontis.sk/novinky/udrzatelnost-sa-netyka-iba-zivotneho-prostredia-ale-kazdej-oblasti-nasho-zivota-upozornuju-aktivistky/


„Prepojenie na lokálnu komunitu je 
nesmierne dôležité –  je základom 
vzťahu, ktorý si deti v programe 
tvoria pri práci na vlastnom projek-
te. Inšpirujú sa od miestnych lídrov 
a líderiek v rôznych smeroch v tom, 
že tiež chcú zlepšiť Trnavu, okolie, 
Slovensko. Naším zámerom je pod-
poriť budovanie aktívneho občian-
stva detí a ich vzťahu ku miestnemu 
spoločenstvu,"  
popisuje tímlíderka Daniela Kellerová.

Účastníci programu taktiež navští-
vili spoločnosť Profesia, Sensoneo, 
tvorivú dielňu FabLab vo Vedeckom 
parku v Bratislave, či boli na exkur-
zii v prezidentskom paláci, kde sa 
dokonca sa stretli aj s pani prezident-
kou SR Zuzanou Čaputovou.

Zdroj foto – Kancelária prezidenta Slovenskej republiky. 

https://www.youtube.com/watch?v=S7lW671STMg


Po Trnave sa Zvolen stal druhým mestom na 
Slovensku, v ktorom realizujeme program 
Budúcnosť INAK. Sídlo inovatívneho klubu 
vzniklo na Základnej škole Petra Jilemnic-
kého 1, ktorú navštevuje vyšší počet detí zo 
sociálne znevýhodneného prostredia.  
„Našim žiakom sprostredkovávame rôzne 
aktivity, Budúcnosť INAK sa od nich líši v 
možnostiach, ktoré ponúka. Veľmi oceňu-
jem, že je program dostupný pre všetkých," 
hovorí Anna Cúttová, riaditeľka ZŠ Jilemnic-
kého 1, a dodáva, že verí, že deťom prinesie 
nové zážitky a témy, ktoré ich zaujmú. 

Mimoškolský program 
Budúcnosť INAK sme  
slávnostne otvorili  
vo Zvolene

Pozrite si aj video z podujatia, ktorého  
sa zúčastnila lokálna komunita a partneri,  
ale aj predstavitelia mesta a kraja. 

https://www.nadaciapontis.sk/projekty/buducnost-inak/
https://www.youtube.com/watch?v=cb6tTpWMJnA&t=47s


Budúcnosť INAK už aj  
v bratislavskej mestskej  
ubytovni Fortuna

V rámci pilotnej, skrátenej verzie 
trval program v mestskej ubytovni 
Fortuna šesť mesiacov, od janu-
ára 2022 do júna 2022. Ubytovňa 
Fortuna okrem ubytovania plní 
aj sociálno-podpornú funkciu a 
zabezpečuje rozvoj potenciálu 
a osobnostného rastu ubytova-
ných detí.

Budúcnosť INAK umožňuje deťom 
z Fortuny zdokonaliť sa v digitál-
nych zručnostiach, ako napríklad 
programovanie prostredníctvom 
mini počítačov – micro:bitov. 

Účastníci programu tiež môžu 
absolvovať návštevy lokálnych 
firiem, či webináre s inšpiratívny-
mi osobnosťami zo sveta biznisu, 
vedy, kultúry.

Po skončení skúšobnej prevádzky 
a vyhodnotení úspešnosti pro-
jektu plánuje Fortuna v tomto 
programe naplno pokračovať od 
1. septembra 2022 počas nasle-
dujúcich 3 rokov. „Pre Fortunu 
zároveň získame unikátny dizajn 
manuál na vytvorenie inovatív-
neho coworkingového centra 

pre mladých, ktorý budú môcť 
využívať na samostatnú prácu, 
či skupinové tímové aktivity aj 
mimo hlavného programu,"   
popisuje benefity spolupráce  
s Matúš Ferenčík zo sekcie sociál-
nych vecí bratislavského magis-
trátu, pod ktorú mestská ubytov-
ňa Fortuna spadá.

O vytvorení coworkingového 
priestoru ubytovňa rokuje s part-
nermi zo súkromného sektora.



Spolupracovali sme organizáciou I AMbicious 
(pozn. organizácia prešla zmenou názvu a fungu-
je ako DASATO), ktorá aktívnym stredoškolákom 
ponúka ročný program plný neformálneho vzdelá-
vania a stretnutí s inšpiratívnymi osobnosťami.

Aktívni mladí ľudia z Trnavy tak s deťmi z nášho 
programu hovorili o prechode na stredné školy. 
Taktiež žiakom a žiačkam 9. ročníka pomáhali pri 
doučovaní pred Monitorom 9.

Štyri I AMbitious absolventky pokračovali v tzv. 
alumni programe, v rámci ktorého tvorili podpornú 
dvojičku pre účastníkov nášho programu v súvislosti 
s prechodom na strednú školu. Veríme, že aj vďaka 
tejto spolupráci sa všetky tri účastníčky Budúcnosti 
INAK z 9. ročníka dostali na lepšie stredné školy, ako 
pôvodne mali v pláne.

Alumni program  
v spolupráci s organizáciou 
I AMbitious 



Pravidelne sa venujeme aj ukrajin-
ským žiakom a žiačkam navštevu-
júcim Základnú školu Maxima Gor-
kého v Trnave. Sú vytvorené dve 
skupiny, každá má jedenkrát do 
týždňa v doobedných hodinách  
v priestoroch klubu rôzne aktivity. 
Ich súčasťou je aj podpora pri 
učení sa slovenského jazyka. 

Podpora začlenenia 
ukrajinských žiakov  
a žiačok



Mentorky a mentori sú pre Budúcnosť INAK nenahradi-

teľní. Ide o aktívnych vysokoškolákov, ktorí podporujú 

deti v programe pri získavaní zručností pre 21. storočie, 

pomáhajú koordinátorom s aktivitami pre účastníkov. Na 

oplátku im ponúkame priestor, kde sa môžu zlepšovať 

 v neformálnom vzdelávaní, získavať kontakty  a prežiť si 

úskalia  

aj radosti práce s deťmi. 

Predtým, ako sa mentori zapoja do práce  

v centrách, absolvujú krátkodobý mentorský  

tréning. Ich kmeňová univerzita im ho uzná  

 ako pedagogickú prax alebo súčasť predmetu.

Po Trnavskej univerzite a Univerzite Mateja Bela  

v Banskej Bystrici sa v školskom roku 2021/2022 do mentor-

ského programu pridali študenti a študentky Pedagogic-

kej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od školské-

ho roka 2022/2023 nastavujeme formu spolupráce už aj s 

Prešovskou univerzitou.

Čo o mentorskom programe hovorí 
jeho minuloročná absolventka? 

Mentorský program 
už na štyroch univerzitách

„Neváhajte ani sekundu. Program Budúcnosť 
INAK je výborne využiteľný aj do budúcej 

profesie. Stretnete perfektných lektorov, ktorí 
 vás budú sprevádzať zaujímavými témami 

workshopov, a ešte lepších organizátorov,  pri 
ktorých zažijete uvoľnenú atmosféru." 

Kika, študentka Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici



Anna SYMINGTON-MAAR
o.z. Rozmanita

Viktor KRIŽO
Inklucentrum

Martin KURUC
Pedagogická fakulta, 
UK v Bratislave

Karin ANDRÁŠIKOVÁ
Mládež ulice 

semestrov 
tréningov   
a praxe

študentov a štu-
dentiek  VŠ na 

tréningoch

študentov a štu-
dentiek  na praxi 
v mentorskom 

programe

zapojení experti 
 a expertky na 
vzdelávanie

56 105 4



INOVATÍVNE 
VZDELÁVANIE



Makerspace – priestor podporujúci 
kreativitu a podnikavosť detí

V rámci klubov Budúcnosť INAK ponúkame účastní-
kom a účastníčkam nielen vzdelávacie a voľnoča-
sové aktivity. Kluby totiž systematicky vybavujeme 
technickým a kreatívnym materiálom za účelom 
vytvoriť kreatívne prostredie s vybavením na ciele-
nú prácu skupín na vlastných nápadoch a projek-
toch. Ide o tzv. makerspace dielne, ktoré napomá-
hajú rozvoju kreatívneho procesu, učenia sa robiť 
chyby, nestrácať motiváciu  
a hľadať riešenia. 

Tieto zručnosti totiž budú dnešné deti potrebovať 
v budúcnosti, ktorá sa závratným tempom mení. 
Makeri, čiže ľudia, ktorí tvoria v makerspace, sa 

často vyjadrujú, že výsledný produkt, či projekt im 
nikdy nepriniesol tak veľa, ako samotný tvorivý pro-
ces. „Počas tvorby je potrebné neustále predvídať, 
kreatívne riešiť problémy a kriticky myslieť."  
píše Lab.cafe, kreatívny priestor v centre Bratislavy,  
o výhodách makerspace na svojej webovej stránke. 

V spolupráci s Nadáciou Orange vytvárame takýto 
priestor aj vo zvolenskom centre. Deti čakajú okrem 
rozšírených sád micro:bitov, aj 3D perá či tlačiarne, 
VR okuliare, lego roboty, dron, set na spracovanie 
dreva, animačný set, set na elektroobvody a veľa 
iného kreatívneho a technického materiálu.

https://lab.cafe/ake-su-benefity-makerspace/


Budúcnosť INAK formujú a obohacujú aj inšpiratívni 
ľudia z rôznych oblastí. Či ako hostia webinárov, 
workshopov alebo členovia poradnej rady. 

Napríklad Anna Symington-Maar, ktorá sa viac ako 
10 rokov venuje inkluzívnemu vzdelávaniu  
a spoluzakladala napríklad aj Teach for Slovakia. V 
programe Budúcnosť INAK pôsobí ako lektorka vzde-
lávania mentorov a členka poradnej rady. 

Pred niekoľkými rokmi spoluzakladal Jakub Žaludko 
platformu Gamifactory, ktorá bola tento rok nomi-
novaná na prestížne medzinárodné ocenenie Social 

Marie Awards, ktoré oceňuje výnimočné sociálne 
inovácie v strednej Európe. Vyštudovaný politológ 
bol hosťom webinára, počas ktorého  
s účastníkmi nášho programu hovoril o osobnom 
rozvoji prostredníctvom hier. 

Kristián Sommer študoval a žil dlho v zahraničí. Teraz 
je expertom spoločnosti Slido na kyberbezpečnosť  
a práve tá bola témou webinára, ktorý pre deti  
z trnavského aj zvolenského klubu viedol. Myšlienky 
našich zaujímavých hostí postupne premietame  
do rozhovorov alebo článkov, ktoré môžete nájsť  
na blogu Nadácie Pontis na Denníku N.

Budúcnosť INAK  
a inšpiratívne osobnosti

https://dennikn.sk/autor/nadacia-pontis/


Anna Symington-Maar 
považuje pedagogic-
ké obdobie za najťažší, 
no zároveň najkrajší 
čas svojho pracovné-
ho života. Viac ako 
desať rokov sa venuje 
inkluzívnemu vzdeláva-

niu, učila deti zo sociálne znevýhodneného prostre-
dia v Londýne, Nepále, Thajsku. Neskôr spoluzakla-
dala leadership program Teach for Slovakia, teraz 
vedie škôlku, ktorá je otvorená pre všetky deti bez 
rozdielu. V rozhovore, ktorý sme s ňou viedli, upozor-
nila, že pred rozmanitosťou v spoločnosti nemôže-
me zatvárať oči – je našou najväčšou devízou. 

Zručnosti budúcnosti 
môžeme najlepšie rozvíjať 
v rozmanitých skupinách

Jakub Žaludko tvrdí, že hry nepo-
núkajú len zábavu, ale môžu po-
môcť aj rozvíjať kľúčové zručnosti 
21. storočia. Verí, že majú potenciál 
pozitívne meniť správanie jednotliv-
cov i skupín. Pred niekoľkými rokmi 
preto s kolegyňou Veronikou Golia-
novou založil občianske združenie 

Impact Games, ktorého cieľom je sprostredkovať 
deťom a mladým ľuďom tradičné, ale aj počítačo-
vé hry, ktoré vzdelávajú. 

Ich kartovú hru Follow me, ktorá preveruje kritické 
myslenie, a počítačovú hru Aaronova cesta, zame-
ranú na aktuálnu tému migrácie a utečenectva, 
využívame aj v programe Budúcnosť INAK.

Užitočným nástrojom pri 
vzdelávaní môže byť aj 
počítačová hra

https://www.nadaciapontis.sk/novinky/ako-zit-bezpecne-online-mladym-ludom-radi-odbornik-na-kyberbezpecnost/
https://www.nadaciapontis.sk/projekty/buducnost-inak/


Mnoho z nás, účastníkov 
programu nevynímajúc, 
trávi veľa času vo virtuál-
nom priestore. Aké prejavy 
má kyberšikana a čomu 
sa pri používaní sociálnych 
sietí vyhnúť? 

Kristián Sommer, odborník na kyberbezpečnosť spo-
ločnosti Slido, hovoril počas webinára o tom, ako 
fungovať bezpečne v online prostredí.

Napríklad deti upozornil na to, že v rámci komu-
nikácie nám v online prostredí chýba to, čo je pri 
osobnom kontakte dôležitou súčasťou – mimika, 
výraz tváre, neverbálne gestá. 

„Osobu, s ktorou komunikujeme online, nevidíme. 
Ťažko sa nám preto vyhodnocuje, ako sa cíti, čo 
prežíva. V tomto sa kyberpriestor líši od stretnutí 
naživo,” upozorňuje K. Sommer. 

Pri komunikácii na sociálnych sieťach preto odpo-
rúča byť opatrný, ale aj zodpovedný. Uvedomovať 
si, že aj vo virtuálnom priestore vedia nevhodne 
zvolené slová druhého človeka raniť a môžu pred-
stavovať jednu z foriem kyberšikany.

Ako žiť bezpečne online? 

https://www.nadaciapontis.sk/novinky/ako-zit-bezpecne-online-mladym-ludom-radi-odbornik-na-kyberbezpecnost/


Martina 
KOLESÁROVÁ 
výkonná  riaditeľka

Martin  
TÓČIK 

pracovník s mládežou, 
centrum Zvolen

Daniela 
KELLEROVÁ
programová 
manažérka

Michaela 
TEJBUSOVÁ

mentorka

Dominika 
GERHÁTOVÁ

pracovníčka  
s mládežou,  

centrum Trnava 

Michal 
JANTO

senior mentor

Tím 

Katarína 
OBUCHOVÁ 
PR manažérka

Martina 
ČÁPOVÁ

programová  
manažérka 

Zuzana 
SVOREŇOVÁ
senior mentorka

Romana 
KANOVSKÁ 

senior policy manažérka

Paulína 
BEŇOVÁ 

finančná manažérka

Miriam 
ŠELEPOVÁ

odborná pracovníčka, 
neformálne vzdelávanie

Vladimíra 
PAZDEROVÁ

programová a finančná 
manažérka



Hlavný partner 
programu

Partner  
 programu

Partneri centra Trnava

S podporou

Vybavenie centier a technika:

Partneri centra Zvolen

Odborní garanti   
vzdelávacieho obsahu



Sledujte program na Facebooku
www.buducnostinak.sk

Za podporu  
programu  
ďakujeme


