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Letná univerzita ODM
Poznáte Sama?

Občiansko-demokratická mládež si vyhrnula
rukávy a pustila sa do novej občianskej
aktivity. V novembri nás očakávajú voľby do
orgánov samosprávnych krajov (VÚC) a
nakoľko sú to voľby, ktoré sa potýkajú s
rekordne nízkym záujmom voličov, rozhodli
sme sa to zmeniť a ukázať mladým ľuďom, že
“vúcky” majú svoj význam a zmysel.

Touto iniciatívou
chceme upriamiť
pozornosť na to, že
samosprávne kraje v
súčasnom usporiadaní
nie sú vôbec také
bezvýznamné ako sa
zdá. Disponujú
dôležitými
kompetenciami a
takisto veľkým
rozpočtom. Zriaďujú
stredné školy,
nemocnice, spravujú
divadlá, múzeá, cestnú
infaštruktúru,… Preto si
myslíme, že občania by
im mali venovať väčšiu
pozornosť. Ísť voliť, ale
potom aj kontrolovať
tých, ktorým zverili do
rúk veľkú
zodpovednosť.

ODM si prizvala na pomoc fiktívnu postavu,
ktorá sa volá Samo. Zhmotnili sme ju v
podobe figuríny, ktorú môžte vidieť aj na
facebookovskej stránke (link dole). Samo je
zdatný chlap s vážnou tvárou, ktorá sa pre
istotu tvári neutrálne. Povahou predstavuje
typického slovenského občana. Nepohne ani
brvou a poslušne mlčí ku všetkému. Má rád
svetlú výčapnú desinku a posedenie v krčme s
chlapmi. Rád diskutuje o tom, akí sú politici
neschopní. Rád mudruje aj o tom, ako by mali
veci fungovať, ale nič nespraví preto, aby
skutočne fungovali. Samo je symbolom našej
nečinnosti a lenivosti, hoci veľmi dobre vie, čo
by sa v našej krajine malo zmeniť. Na druhej
strane je najaktívnejší občan, pretože zvyčajne
hádžeme svoju zodpovednosť za naša krajinu
na jeho plecia. Veď nejako sa to urobí SAMO.

SAMO SA
TO
NEUROBÍ !!
NENECHAJ V
TOM
SAMOSPRÁ
VU SAMU

Samo na školách
NITRA, BANSKÁ BYSTRICA, ŽILINA

NEZÁUJEM MLADÝCH O DIANIE
V SPOLOČNOSTI, BLÍŽIACE SA
VOĽBY DO VÚC, NEZNALOSŤ
KOMPETENCIÍ VÚC A ABSENCIA
,,KNOW-HOW” PRI FORMOVANÍ
VECÍ VEREJNÝCH PRIVIEDLA
ČLENOV OBČIANSKODEMOKRATICKEJ MLÁDEŽE K
REALIZÁCII PROJEKTU SAMO.

SÚČASŤOU SAMO
PREDNÁŠOK BOLI AJ
POSLANCI VÚC

SÚČASŤOU KAMPANE
BOLA SAMO
FIGURÍNA,
INTERNETOVÁ

STRÁNKA, FACEBOOK
FAN PAGE,
PREDNÁŠKY NA
STREDNÝCH ŠKOLÁCH

A SAMO KOMIXY A
VIDEO BLOGY.

MARTIN KAPITULÍK AKO
HOSŤ NA SAMO
PREDNÁŠKE NA
ŽILINSKOM GYMNÁZIU

Ukážka z Webu:
O VÚC
Na slovensku máme 8 samosprávnych
krajov. Čo to vlastne je?
Nie je to mesto nie je to štát je to niečo
presne medzi tým. Vyšší územný celok.
Na čele samosprávneho kraja stojí
župan.
Zastupiteľstvo tvoria poslanci župy, ktorí
su volení priamo občanmi VUC-župy.
Čo vlastne robia župy?
Verejná doprava- župa udeluje dopravnú
licenciu na území kraja, schvaľuje
cestovné poriadky, zabezpečuje pokrytie
prímestskými autobusmi na území župy,
ovplyvňuje cenu cestovného. VUC taktiež
reguluje a určuje výšku poskytnutých
zliav na cestovnom.
Samosprávny kraj spravuje cesty druhej a

tretej triedy.
Školstvo? Vucka zriaďuje a zrušuje školy a
školské zariadenia ako sú stredné školy,
centrá voľného času, základné umelecké
školy a školské internáty. Vuc taktiež
kotroluje využívanie financii zo strany
školy.
Sociálne služby Vyšší územný celok
zabezpečuje sociálne služby v útulku, v
domove na pol ceste, v zariadeniach
núdzového bývania, dočasnej
starostlivosti o deti a pod.
Zdravotníctvo? Župa vydáva rozhodnutia
o povolení na prevádzku zdravotníckych
zariadení vrátane lekární a schvaľuje ich
ordinačné hodiny.
Kultúra Divadlá, knižnice, múzeá to
všetko môže na svojom území zriaďovať
kraj. Taktiež župa má za úlohu

podporovať aktivity v oblasti kultúry,
organizácii kultúrnych podujatí a to aj
formou finančnej participácie. Robí toto
tvoja župa? Alebo čaká, že sa to urobí
SaMo?

SAMO KAMPAŇ BOLA
PRVÁ KAMPAŇ
NOVÉHO
PREDSEDNÍCTVA ODM

A NEBOLA
TO ANTI
KAMPAŇ :

Preraď na vyšší stupeň
SEMINÁR O AKTÍVNOM OBČIANSTVE
Od piatku 18. októbra do nedele 20. októbra 2013
sa hotel Atrium v Nitre stal dejiskom podujatia
„Preraď na vyšší stupeň!“, ktorý organizovala
Občiansko-demokratická mládež v spolupráci s
miestnym klubom ODM v Nitre, aktívne
fungujúcim od novembra 2011.
Cieľom podujatia bolo inšpirovať 27 mladých
účastníkov z celého Slovenska, prevažne študentov
VŠ k občianskej participácii na lokálnej úrovni.
Zároveň vznikol priestor k vytvoreniu vzájomných
väzieb medzi lokálnymi iniciatívami, ktoré prijali
pozvanie a prišli prezentovať svoje projekty.
Podujatia sa zúčastnili zástupcovia hnutia DUHA
Brno (Lukáš Likavčan), Odkaz pre starostu (Mária
Bulková), Mestské zásahy (projekt prezentoval
náš člen Adam Jando), Zelená hliadka (Matúš
Čupka), Bunka (Daniel Dida), hnutie HUMAN
(Maťo Smorada, Pavel Šimove a Peter Marianek).
Svoju novú publikáciu „Odkiaľ a kam“ prišiel
predstaviť Inštitút pre verejné otázky v
zastúpení analytika Miroslava Kollára.

poslankyňa MZ v Nitre a riaditeľka strediska
sociálnych služieb pre nepočujúcich Effeta.
Reakcie účastníkov:
„Páčil sa mi ten pán z IVO a následná diskusia.
Ale celkovo sa mi páčilo zameranie akcie a
vyskladanie hostí. Zaujímavým oživením bola
prehliadka hradu.“

„Na tejto akcii sme sa mohli dozvedieť o mnohých
projektoch na ktorých sa podielajú mladí ľudia.
Myslím si , že to bolo pre nás prínosné kedže sme
sa mohli aj my sami inšpirovať aktivitami , ktoré
priamo kreovali títo mladí ludia , ktorí nám
predstavili svoje projekty. V budúcnosti by sme sa
mohli aj my na základe tohto pokúsiť o niečo
podobné. Dalším zmyslom tohto podujatia bolo aj
to, že nás mohlo motivovať k väčšej aktivite vo
vytváraní rôznych projektov.“

Príjemným oživením bola lektorovaná prehliadka
historickej časti mesta vrátane hradu, diecézneho
múzea a katedrály a to pod sprievodcovskou
taktovkou našich členov, študentov histórie, Filipa
Pavčík a Michala Ďurča.

„Myslím , že každá prednáška mala niečo do seba
a ani o jednej sa nedá povedať , že by bola nudná
alebo nezaujímavá. No ked mám vybrať jednu,
ktorá ma najviac upútala tak by to bola asi tá ,
ktorú mal Pavel Šimove z hnutia HUMAN. Ukázal
nám, že aj ked sa nám niečo javí ako
nezrealizovatelné a nemožné , tak by sme mali ísť
za svojim cielom ( a just ! ) sa do toho pustiť. Som
rád že som sa mohol zúčastniť tohto podujatia.“

Zároveň ODM predstavila svoj vlastný projekt
„Nenechaj v tom samosprávu samu“, ktorý úspešne
beží od začiatku septembra. Tu do diskusie
prispela svojím pohľadom Anna Šmehilová,

Reportáž z tohto stretnutia priniesla vo svojom
spravodajstve i nitrianska lokálna televízia TV
Nitrička.

Tlačové vyhlásenie
Občiansko-demokratická
mládež vyzýva Vládu SR, aby
neignorovala vôľu
obyvateľov obce
Tešedíkovo, ktorí dňa 10.
marca 2012 v miestnom
referende rozhodli o zmene
označenia svojej obce z
“Tešedíkovo” na “Pered”. Do
dnešného dňa Vláda SR
nevydala nariadenie, ktorým
by označenie obce zmenila.
Apelujeme preto na Vládu
SR, aby rešpektovala
samosprávny princíp a
právo obyvateľov obce
rozhodnúť o jej označení
Vyzývame Názvoslovnú
komisiu Ministerstva Vnútra
SR, aby zahodila všetky
stereotypné predsudky voči
Maďarskej menšine žijúcej
na Slovensku a odporučila
Vláde SR, aby svojim
nariadením zmenila
označenie obce.Keďže
neexistuje žiadny historický,
jazykový, zákonný a ani iný
dôvod, aby obec Tešedíkovo
bolo stále Tešedíkovom.
My, Občianskodemokratická mládež sme
názoru, že akékoľvek
zdržovanie tohto procesu je
nelegitímne a v rozpore so
základnými demokratickými
princípmi.

Ako sa predať a neprehrať vo
verejnom priestore
Mediálny a prezentačný tréning
ODM, NG, KDMS pod záštitou
ODM
Tréning „Ako sa predať a neprehrať vo
verejnom priestore“ je základným
sprievodcom svetom komunikačných
zručností pre začínajúcich lídrov v
mládežníckej politickej organizácií, ktorá
má záujem o intenzívne kampane vo
verejnom priestore.
Tréning „Ako sa predať a neprehrať vo
verejnom priestore“ je tiež návodom na
zvládnutie moci. Moci nad sebou
samým, svojimi posolstvami a nad
schopnosťou pracovať v tíme zloženom z
rôznych mládežníckých organizácií pre
spoločné dobro.

Tréning je prvý zo
série troch
t r é n i n g o v
zameraných na
zlepšovanie
prezentačných,
komunikačných
a mediálnych
zručností členov mládežníckyh
organizácii ODM, NG, KDMS.

TRÉNERI:
MICHAL NOVOTA
ANNA MATUŠKOVÁ

Ficoviny.sk
PREZIDENTSKÁ ANTIKAMPAŇ
Pripravený pre Slovensko. Magická fráza, ktorá na
prvý pohľad vyzerá jednoznačne a zakrýva veľkú
neznámu. Kto je pripravený? Čo je pripravené? Ako
je pripravené pre Slovensko? Občianskodemokratická mládež sa na tieto otázky pokúsila
nájsť aspoň čiastočnú odpoveď.
Súčasťou tohtoročnej
prezidentskej kampane
ODM boli: Virálna krabica
na Námestí SNP, Video,
WebStránka, FickoLepky a
mobilná hra pre telefóny
s Androidom a iOS
FickoBird.

FickoBird: Najsťahovanejšia aplikácia na google play
store. Do dnešného dňa si FickoBird stiahlo vyše 120
000 ľudí.

ZAČIATOK KAMPANE

NÁMESTIE
SNP
BRATISLAVA

FICKOLEPKY

ROZDALI A POSLALI
SME POŠTOU
NIEKOĽKO TISÍC
NÁLEPIEK

ZAČIATOK KAMPANE

NÁMESTIE
SNP
BRATISLAVA

HRANOLIE VNÚTRO

NÁMESTIE
SNP
BRATISLAV
A

PRÍPRAVA KAMPANE

KANCELÁRIA
ODM, 2:30 AM

Policy days EDS
KYJEV 2014
4.júna 2014 členovia ODM zúčastnili akcie pod záštitou EDS
s názvom Ukraine Policy Days aby získali aktuálny pohľad na
udalosti predurčujúce stále prebiehajúci ukrajinský konflikt
očami predstaviteľov ukrajinskej vlády a zároveň mali možnosť
aspoň sčasti spoznať kultúru nášho východného suseda.
Počas nášho pobytu sme sa stretli s pohostinnými Ukrajincami,
ktorí si uvedomujú, čo sa deje na východe Ukrajiny. Naše
pohľady však padli aj na autá z obdobia socializmu, mohutné
stavby, obrovské námestia, monumenty a pamiatky nachádzajúce sa

na každom rohu.
Hlavné poslanie Policy Days
bolo rozširovanie si obzorov,
nadväzovanie dobrých vzťahov,
stretnutie s našimi kolegami
z EDS a diskutovanie
o bezpečnosti a budúcom
smerovaní Ukrajiny očami
mladých ľudí z Európy. Navyše
sme dostali aj možnosť spoznať
miestnu kuchyňu a okúsiť nočný
život Kyjeva. Bol to neopísateľný
zážitok, ktorý by sme dopriali
zažiť každému.
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Program rómskej politickej a
občianskej participácie
SLOVENSKO 2014
V dňoch 6.-8. júna 2014 sa
členka Výkonného výboru
ODM Dominika Biela
zúčastnila na prvom zo série
workshopov, konajúcom sa
v Drienici pri Sabinove
organizovanom Národným
demokratickým inštitútom
(NDI), pod vedením Tomáša
Hruštiča a Tímey Kardoš.
Témou workshopu bol
program rómskej politickej
a občianskej participácie
v dnešnej spoločnosti. Počas
týchto troch dní sa zúčastnila

spolu s ďalšími zúčastnenými, niekoľkých zaujímavých seminárov
a prednášok, ako aj interaktívnych cvičení, zameraných na lepšie
oboznámenie sa s rómskou problematikou, ako aj s pohľadom
spoločnosti na Rómov a ich postavenie.
Diskusiami ako aj praktickými cvičeniami na rôzne témy sa
poukazovalo ako rôzne mýty a stereotypy, ktoré mnohí ľudia
v súvislosti s Rómami nadobudli, dokážu ovplyvňovať verejnú mienku
a ich pohľad na rómsku komunitu, ale aj to, že na niektoré veci sa
treba pozerať aj z iného uhla pohľadu. Existuje množstvo argumentov,
ktorými sa dajú tieto zaužívané názory vyvrátiť. Úlohu médií v procese
utvárania obrazu Rómov v spoločnosti podrobne objasnila Jarmila
Vaňová z Rómskeho mediálneho centra (MECEM) a Zoltán Rácz
(redaktor, RTVS). Podporu rómskej politickej participácie a tvorbu
regionálnych sietí priblížil Stanislav Daniel, rómsky aktivista a kandidát
do Európskeho parlamentu spolu s Jánom Raclavským, manažérom
jeho volebnej kampane, ktorý sa snažil bližšie oboznámiť aj s
možnosťami a rizikami internetových sociálnych sietí pri tvorbe
kampaní a občianskej angažovanosti. V tejto časti workshopu mali
všetci zúčastnení taktiež možnosť pripraviť si a zrealizovať vlastnú
tlačovú konferenciu. Záverečnou časťou bola prednáška na tému
„Budovanie vzťahov s médiami: mediálna stratégia z pohľadu MVO“
vedená Ladislavom Oravcom z Nadácie Milana Šimečku.
Podľa slov Dominiky Bielej, najväčší dojem na všetkých zúčastnených zanechala osobná návšteva dvoch lokalít, (Jarovnice,
Ostrovany) v ktorých žijú Rómovia v často veľmi zlých životných podmienkach. Všetci zúčastnení sa zhodli, že tieto veci
potrebujú zmenu a v tejto otázke je preto treba nevyhnutne konať. Preto dúfame, že práve takéto semináre utvoria platformu
pre budúcu spoluprácu a zlepšenie situácie Rómov v spoločnosti.
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TRÁVNICA 2014

Letná univerzita ODM 2014
10 ROKOV SLOVENSKA V EÚ
Už 10 rokov vystupujú stredoeurópske štáty na
medzinárodnej scéne ako hrdí členovia Európskej Únie.
Dekáda plná kľúčových nariadení, zmien, progresu,
nadväzovania nových kontaktov a priateľstiev, ale aj

obdobie náročných
KONFERENCIAokamihov vyžadujúcich
TEAMBULDINGzložité diplomatické
ZÁBAVA
jednania či niekedy až
nekompromisné
rozhodnutia. My, predstavitelia Občiansko-demokratickej mládeže, sme v tomto
jedinečnom okamihu videli príležitosť ohliadnuť sa spať a zhodnotiť posledných 10 rokov nášho pôsobenia v rámci
európskej komunity, ako aj možnosť zamyslieť sa nad možnými líniami nadchádzajúceho vývoja Európskej Únie. V záujme
prehĺbenia našich vedomostí v okruhu tém súvisiacich s európskou integráciou, sme sa rozhodli zamieriť našu pozornosť na
mládežnícke organizácie z rôznych stredoeurópskych krajín, menovite Nová Generácia zo Slovenskej republiky, Mladí
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Konzervatívci z Českej republiky a SZMISZ z Maďarska, ktorých členov sme pozvali na už tradične organizovanú Letnú
Univerzitu.

ODM volebný pozorovateľ
UKRAJINA 2014

PARLAMENTNÉ VOĽBY

KONTROLA
PEČASTÍ NA
VOLEBNÝCH
URNÁCH
Predstavitelia Občiansko-demokratickej mládeže sa zúčastnili
Ukrajinských parlamentých volieb ako oficiálni medzinárodní volební
pozorovatelia. Po príchode sme boli oboznámení formou školenia v
medzinárodnom novinárskom inštitúte o našich právach a
povinnostiach ako volebných pozorovateľov. Taktiež nám boli
oznámené najčastejšie formy volebných podvodov a spôsoby ako je im
možné predchádzať a odhaliť. Mali sme možnosť z “prvej ruky” počuť o
problémoch pri organizácii volieb vo východných častiach Ukrajiny.
Počas našej pozorovacej misie v
Kyjeve sme spolu s
pozorovatelmi zo ostatných
krajín narazili len na drobné
porušenia volebného práva a
tieto porušenia sme oznámili
centrálnej volebnej komisii.
Ďakujeme nášmu partnerovi,
organizácii USA Ukraine za
pomoc pri našom pobyte na
Ukrajine.
Našu výpravu mediálne
pokrývalo rádio Expres !

PARLAMENTNÉ VOĽBY

ČLENOVIA
VOLEBNEJ KOMISIE
ODPOVEDAJÚ NA
NAŠE OTÁZKY

DELEGÁCIA ODM

PRED JEDNOU Z
VOLEBNÝCH
MIESTNOSTÍ
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Nezahoď svoj hlas
KAMPAŇ KU
KOMUNÁLNYM
VOĽBÁM 2014

UŽ TRADIČNE
LEGENDARY ODM
NÁLEPKY !

KOMUNAL.ODM.SK
Komunálna politika sa často
stretáva s nepochopením a
nezáujmom zo strany voličov. Preto
sme sa rozhodli spustiť kampaň,
kde sme vyzývali hlavne mladých
ľudí voličov, aby nezahodili svoj
hlas a ak nie sú spokojní s tým ako
ich mesto/obec vyzerá nech
nerecyklujú zlých politikov, ktorých
spájajú vlastnosti ako lenivosť,
korupcia a nespochnosť. Počas

kampane sme rozdali 10 tisíc
nálepiek.
Nezahoď svoj hlas.
Nebolo to tak dávno, čo si ľudia
vybojovali právo na svoj hlas a
právo na výber. Preto cítime
povinnosť povzbudzovať k účasti
na voľbách, aby nám v
zastupiteľstvách a na pozíciách
primátorov resp. starostov
nesedeli tí istí, neschopní ľudia.
Nezahoď svoj hlas, je totiž príliš
cenný na to, aby si ho zahadzoval a urob 15. novembra niečo pre svoje mesto - choď voliť .

Page 14 of 19

Ostatné aktivity ODM

DO NAŠEJ VÝZVY SA ZAPOJILO
MNOŽSTVO ŠTUDENTOV A
PODPORILI JU AJ HERCI NAPR.
RICHARD STANKE A TO
FORMOU VIDEO VÝZVY !

SLOVENSKO

My študenti a mladí ľudia z
Občiansko-demokratická mládež
vyzývame mladých ľudí,
inteligenciu, osobnosti Novembra
‘89 i celé Slovensko, kúpte si v
pondelok 17. novembra lístok na
vlak za vlastné, a poukážme na
nezmyselnosť takýchto
populistických vládnych krokov.
Každé „zadarmo“
má svoju cenu, či
už sú to vlaky,
sloboda alebo
demokracia.
Martin Tokar
Predseda ODM

PREZENTAČNÝ
TRÉNING II.

BRATISLAVA
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SEMINÁR O
AKTÍVNOM
OBČIANSTVE S RIŠOM
RYBNÍČKOM

TRNAVA

GRATULUJEME
P.KUKANOVI K
VOLEBNÉMU
ÚSPECHU

BRATISLAVA

SEMINÁR O KORUPCIÍ A
REPUBLIKOVÁ RADA ODM

TRNAVA,
SLOVENSKO
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DOMINIKA PAĽOVÁ
NÁS REPREZENTUJE
NA EDS COUNCIL
MEETING-U

SPLIT, CROATIA

VŠETCI POZNAJÚ

FICKOBIRD

MEDIÁLNY TRÉNING

STREDNÉ
SLOVENSKO

ČLENOVIA ODM NÁS
ZASTUPUJÚ NA COUNCIL
MEETINGU EDS V RÍME

CM EDS RÍM 2014

UŽ TERAZ MÁME PRE VÁS
PRIPRAVENÉ ZAUJÍMAVÉ
AKTIVITY NA ROK 2015 !!!

RIGHT 2015

Na podujatia ODM boli vždy pozvaní aj nečlenovia ODM a členovia iných mládežníckych organizácii.
Pretože MY rozdiely nerobíme !
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ZA PODPORU NAŠICH AKTIVÍT
V ROKU 2014 ĎAKUJEME
NADÁCIÁM:
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