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Názov projektu:

Mesto Banská Bystrica očami mladých
Autor/ka: Občianske združenie – Klub Strednej priemyselnej školy
Jozefa Murgaša
Stručný popis:
Hlavným cieľom nášho projektu je vytvoriť tím tvorený zo žiakov Strednej priemyselnej školy Jozefa
Murgaša v Banskej Bystrici, ktorý prinesie širšej verejnosti dokument - reportáž o tom ako mladí ľudia
vnímajú svojimi očami Mesto Banská Bystrica. Chceme im dať voľný priestor na sebarealizáciu,
uplatnenie svojej tvorivosti a kreativity s cieľom spojenia ducha Banskej Bystrice spolu so súčasným
vnímaním Mesta Banská Bystrica mladou generáciou.
Mladí sú plní ideálov. Majú svoje predstavy. S čím sú spokojní, čo by chceli zmeniť, ako vnímajú svoje
mesto? Dovoľme im ukázať ich pohľad na veci, a ak je to v našich silách, pomôžme im to dosiahnuť.
Zapojme ich do rozhodovania o ich budúcnosti, možno aj tým, že im dáme priestor na vyjadrenie
vlastných názorov na dianie v našom meste. Rovnako je dôležitý ich pohľad na minulosť ako
aj budúcnosť.
Reportážami o Meste Banská Bystrica chceme ich ideály a myšlienky spojiť do jedného celku. Mesto
Banská Bystrica má obrovský potenciál. My chceme tento potenciál využiť tak, aby po „Našich“
reportážach si každý zamiloval Mesto Banská Bystrica .

Opis projektu:
Projekt je výnimočný tým, že žiaci vytvoria multimediálny obsah na tému „Mesto Banská Bystrica očami
mladých“ s využitím ich znalostí, kreativity a nadšenia v spojení s najmodernejšími informačnými
technológiami. To je pre nás veľkou výzvou.
Sme presvedčení, že navrhovaný projekt má obrovský potenciál pre dnešnú spoločnosť. V tomto
projekte žiaci uplatnia a rozšíria svoje znalosti z oblasti moderných technológií. Vytvoria nielen
spoločný projekt, ale aj produkt, ktorý má svoju budúcnosť. Tento projekt im zároveň umožní vložiť
svoje nadšenie do spoločnej veci, ktorá presahuje hranice tímového projektu. Vďaka tomuto projektu
by sme zlepšili ich komunikáciu vo väčšom tíme so zameraním na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku.
Okrem toho, že žiaci začnú spolu tráviť viac času aj vo svojom voľnom čase naučia sa pripravovať
reportáže od začiatku až po koniec. Návrh témy, réžia, produkcia, práca s textom, moderovanie, strih
a vysielanie sú základné kroky pre spracovanie reportáže, alebo šotov. Práca s reálnou kamerou
a celková príprava reportáže pripraví žiakov do reálneho života, získajú pracovnú skúsenosť, prax
a zručnosť. Výstupom budú zaujímavé dokumenty o Meste Banská Bystrica očami mladých ľudí
s vyjadrením ich postojov a celkového vnímania mesta.

Spracovanie dokumentu o meste je priam žiaduce vzhľadom na ponúkané študijné odbory:
Elektrotechnika, Informačné a sieťové technológie a Multimédiá. Žiaci zo všetkých týchto troch
odboroch pokrývajú prakticky všetky oblasti technickej praxe a využívania IKT technológií.
V súčasnosti sa len pokúšame o nahrávanie zvuku a obrazu. Žiaci by sa však chceli posunúť ďalej
a vytvárať reálne reportáže a šoty – mať vybranú tému, termín, vedieť to spracovať do podoby
zverejnenia s cieľom kreovania postojov, myšlienok a životného štýlu mladých ľudí a posúvať ich
k lepšiemu. V súčasnosti je televízia jedným z najhlavnejších masmédií na svete. Zasahuje do života
mnohých ľudí a najmä do životov detí a mládeže. Ľudia dokážu pri televízii stráviť nespočetné množstvo
času a často ich môže pozitívne alebo negatívne ovplyvňovať. Cieľom projektu je preto priniesť do
multimediálneho sveta platformu o Meste Banská Bystrica, ktorá by mládeži pripomenula aj iné
hodnoty a posúvala ich život správnymi smermi.
Mesto Banská Bystrica má obrovský potenciál. Či už z pohľadu aktivít, podujatí, ale hlavne osobností,
histórie. Spoznajme svoje mesto, Stretnime sa na námestí, Obľúbené miesta v meste.... to je len pár
z mnohých tém, ktorými chceme priblížiť mesto mládeži, ale aj širšej verejnosti. Hlavná myšlienka
celého projektu je postavená na tom, že chceme pripravovať reportáže po ktorých si každý zamiluje
Mesto Banská Bystrica .
Udržateľnosť projektu je vysoká, plánujeme projekt udržať v Následnom trvalo udržateľnom rozvoji.
Realizácia tohto projektu by predstavovala pilotný cyklus, ktorý by ďalej pokračoval, aj po ukončení
realizácie projektu.
Po skončení projektu chceme ďalej rozvíjať tento projekt. Na jeseň 2016 sa naši žiaci zúčastnili týždňa
dobrovoľníctva v rámci dobrovoľníckych prác v zariadení DD a DSS Senium na Jilemnického ulici
v Banskej Bystrici. Tu by sme napríklad videli priestor na nakrútenie reportáže o pomoci
a dobrovoľníckej práci mladých ľudí s cieľom uvedomenia, že pomáhanie druhým sa k Vám vráti viac.
To je len jedna z tém, ktorou by sme chceli ukázať ako vidíme pokračovanie tohto projektu. Nápady
na témy sú všade okolo nás. My chceme ukázať, že to vieme robiť dobre, a tento celý projekt je pre
nás jednou veľkou výzvou s ktorou sa chceme popasovať.
Prečo podporiť náš nápad?
Chceme mať svoj hlas. Chceme Vám niečo povedať. Chceme mať možnosť meniť svet. Chceme robiť
veci, ktoré majú efekt a nie defekt 
Nechceme brať drogy a flákať sa, chceme mať štúdio a zahrať sa.
Byť FREE – COOL a IN nie je len o značkových veciach, ktoré nosíme na sebe, ale o nevšedných
myšlienkach, ktoré nosíme v sebe. Svet nestojí len na teniskách Converse, my chceme meniť svet
a ovplyvniť universe! 

Aktivity projektu a časový harmonogram:
1.4.2017 – 30.4.2017
Zostavenie tímu. Prípravná fáza: Návrh témy, Príprava obsahu, príprava scenáru, rozdelenie úloh,
stanovenie termínov.
1.5.2017 – 30.6.2017
Príprava reportáže: získavanie podkladov a informácií, príprava scenára, réžia, nakrútenie materiálov,
práca s textom, postprodukčné spracovanie a celková príprava reportáže.
1.9.2017 – 30.11.2017
Príprava reportáže: získavanie podkladov a informácií, príprava scenára, réžia, nakrútenie materiálov,
práca s textom, postprodukčné spracovanie a celková príprava reportáže.

1.12.2017 – 16.12.2017
Prezentácia „Mesto Banská Bystrica – očami mladých“.

Miesto realizácie projektu:
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici, Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
(SPŠJM).

Rozpočet projektu:
Druh položky:
1.
2.
3.
4.
5.

Profi kamera
Audio technika – kamerový mikroport + hand mikrofón
Fotostatív s pridanou Manfrotto hlavicou
Notebook so softvérom pre multimediálne spracovanie
Materiál potrebný na prípravu reportáže

Celkový rozpočet projektu v €:

Suma v €:
2 490,00
373,00
255,00
1 000,00
300,00

4 418,00

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa pri realizácii projektu:
Počas nakrúcania reportáží o Meste Banská Bystrica sa chceme aktívne zapojiť do dobrovoľníckej
činnosti.

