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            INFORMATÍVNA SPRÁVA O ČINNOSTI FÓRA MLADÝCH

Projekt Fórum mladých bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre 
číslo 43/2010-MZ zo dňa 18.3.2010, ktorým MZ v Nitre schválilo predložený návrh, 
prenájom priestorov komplexu Mediahaus pre Mesto Nitra na dobu neurčitú s trojmesačnou   
výpovednou lehotou a uložilo vedúcemu útvaru kultúry, športu a cestovného ruchu   uzatvoriť 
nájomnú zmluvu, realizovať projekt  a  prednostovi mestského úradu  zapracovať do návrhu 
rozpočtu na rok 2011 finančné prostriedky na rekonštrukciu   vhodného objektu vo vlastníctve 
mesta na realizáciu projektu Fórum mladých.

Hlavným cieľom projektu Fórum mladých je osloviť cieľovú skupinu 15 až 25 
ročných mladých ľudí / študenti stredných škôl a univerzít v Nitre, záujmovo združená 
mládež, mládež zo sociálne slabších rodín, hendikepovaná mládež, náhodné skupiny, talenty /  
a ponúknuť im priestor na stretnutia, realizáciu voľnočasových aktivít,  podporovať ich talent, 
rozvíjať ich osobnosť a záujmy, zapájať ich do spoločenského diania a motivovať ich 
k aktivite a spolupráci na projektoch Mesta Nitry.

Po prípravnej fáze / uzatvorenie nájomnej zmluvy, kolaudačný proces, personálne, 
finančné a materiálne zabezpečenie / bolo Fórum mladých bolo slávnostne otvorené v rámci 
Nitrianskych univerzitných dní dňa 26.4.2010. 

V organizačnej štruktúre MsÚ je začlenené pod odbor kultúry a je súčasťou siete 
kultúrnych zariadení  Mesta Nitry, ktorú tvoria kultúrne domy v Dražovciach, Dolných 
Krškanoch, Kultúrno-spoločenské centrum v Janíkovciach, amfiteáter, Synagóga – koncertná 
a výstavná sieň mesta Nitry. Pravidlá ich prevádzky a možnosti využitia  upravuje Smernica 
primátora mesta Nitry č.3/2010 o dočasnom užívaní kultúrnych zariadení prevádzkovaných 
Mestom Nitra.

Vo Fóre mladých pracujú 3 interní zamestnanci / referenti pre prevádzku/ a externí 
zamestnanci na základe dohôd o pracovnej činnosti /2 upratovačky/ , zmlúv o spolupráci
/ 2 lektori jazykových kurzov a 1 tanečné aktivity/ a mandátnej zmluvy /1 /.

Verejnosti je prístupné 7 dní v týždni od 14.00 do 22.00 h s možnosťou prispôsobenia 
otváracích hodín záujmu verejnosti a charakteru podujatia.

Fórum mladých sa za necelý rok sformovalo na kombinované voľnočasové 
centrum, nízkoprahové centrum a informačné centrum s návštevnosťou dvetisíc až
tritisíc stredoškolákov a vysokoškolákov za mesiac.

1. Voľnočasové centrum ponúka organizované aktivity:

-kultúrne a zábavné – výstavy, koncerty, zumba, imatrikulačný večierok stredoškolákov,
vysokoškolská prezentácia a after párty, spoločenské tance, Mikuláš UKF ap.
-vzdelávacie – konverzácie v cudzích jazykoch aj so zahraničnými lektormi (kanadský,
francúzsky a nemecký)
-besedy a výcviky (výcvik prvej pomoci pre stredoškolákov, Dobrodružstvo v zahraničí s
Aisecom, beseda s misionárkami v Južnej Amerike, joga  a pod.
-iné – internet, večer poézie, stretnutia mládežníckeho parlamentu, premietania filmov a pod.
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2. Nízkoprahové centrum:

Fórum mladých funguje ako centrum, v ktorom majú mladí možnosť tráviť čas bez toho, aby 
sa zapojili do organizovaných aktivít. Nemusia tráviť voľný čas v zafajčených puboch, môžu 
prísť a robiť čokoľvek, čo Fórum mladých ponúka v rámci voľných aktivít. Alebo si môžu iba 
posedieť a porozprávať sa medzi sebou,  či robiť si prípravu do školy na počítači. K 
fungovaniu Fóra mladých ako nízkoprahového centra dopomohlo doplnenie zariadenia 
priestorov. Mladí môžu prísť a zahrať si ľubovoľné hry – stolný tenis, biliard, stolný hokej,
šach a ďalšie hry. Je to alternatíva zafajčeným pubom v centre mesta a mladí si postupne
zvykajú, že párty či koncert môžu byť aj bez alkoholu a cigariet.

3. Informačné centrum: 

Fórum mladých sa stáva miestom, kde popri zábave a oddychu je možné získať aj užitočné 
informácie. Od októbra je k dispozícii ponuka brigád pre študentov v Nitre. Fórum prináša aj 
informácie o študentských aktivitách v Nitre a okolí. Informácie sú vyvesené na nástenke, 
alebo ich poskytne pracovník pri informačnom pulte. Zámerom je rozšíriť informácie o 
ponuky lacného ubytovania pre študentov, študentských zliav a pod. Zároveň je tu možné 
robiť informačné prezentácie, k čomu slúži projektor v kinosále.

Aktivity a akcie vo Fóre mladých:

Počas dňa je vo Fóre mladých možné (zadarmo pre mladých):
hrať stolný tenis, stolný hokej, vzdušný hokej, biliard, posedieť a porozprávať sa, zoznámiť sa 
s mladými ľuďmi, pripojiť sa na WiFi, použiť počítače s internetom, využiť telocvičňu, 
používať premietačku, prezrieť si aktuálnu ponuku brigád pre študentov, robiť si seminárne 
práce alebo iné aktivity na PC, vybrať si z ponuky organizovaných podujatí, zahrať
playstation 2 a pod.

Akcie vo Fóre mladých, zaradené do programu, ktoré sa konajú zadarmo ako marketingová 
podpora:  zumba, konverzácie kurzy so zahraničnými lektormi/ angličtina, francúzština, 
nemčina/, výstavy, spoločenské hry a iné

Spoplatnené aktivity zaradené do programu na základe nájomnej zmluvy(vstupné je 
príjmom nájomcu):
spoločenské tance začiatočníci a pokročilí, hip-hop tance, salsa, street dance, lady dance, joga, 
cvičenia lososového prameňa, kresťanské akcie mladých, skúšky hudobných kapiel

Iné organizované a naplánované akcie:
relax centrum Divadelná Nitra, aktivity v rámci Európskeho týždňa miestnej demokracie,  
stretnutie mládežníckeho parlamentu, vysokoškolské diskotéky, koncerty, vysokoškolská 
Enter Party, After party Circulation Revolution, akcie počas Vianoc (koncerty na pomoc 
deťom), Juhoamerické Vianoce spojené s besedou s misionárkami, Misijný jarmok, výstavy
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Vývoj návštevnosti od mája 2010 do konca marca 2011:
máj -august 2500

september 1200

október 2000

november 3000

december 2500

Spolu 11200

január 1800

február 2600

marec 2890

Spolu 7290

Štruktúra návštevnosti za 
rok 2011

Voľné pravidelné 
aktivity a podujatia FM: Prenájom

Spoločenské a stolové hry:  2507 Akadémia tanca 2432

Interaktívne hry VŠ a SŠ 85 Kresťanské centrum Mozaika 663

Tanečné aktivity 178 Cirkev bratská 204

Capoeira 141 Joga v dennom živote 245

Konverzácia z AJ 238 Hudobná skupina TRY 50

Konverzácia z FJ 68

Harmónia tela a duše 
(seminár) 30

Konverzácia z NJ 38

Zumba 152

Body Styling 9

Hip hop streetdance 162

Valentínska párty 73

Literárny večer 15

SPOLU 3666 3624

Výber akcií s najvyššou návštevnosťou:

Retro párty – vysokoškoláci – cca 350
Koncert, súťaž mladých raperov – vš a stredoškoláci cca 350 
Enter párty, After párty – vysokoškoláci – cca 150
Imatrikulačná párty – stredoškoláci a pedagógovia cca 100 
Vianočné večierky – UKF, Akadémia tanca             (viac ako 100)
Kresťanské akcie –            cca 200 /akcia
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Fórum mladých na internete
Členská skupina Fóra mladých na Facebooku: 564 členov a propagačná skupina FM má
203 členov.
Výsledky ankiet na internete:
"Páči sa Ti Fórum mladých?" za "Áno" hlasovalo 376 ľudí, za "Nie" hlasovalo 8 ľudí
Anketa skončila 31.12.2010
Čo sa vám vo fóre mladých najviac páči?
1.Stolný tenis, 2. zumba, 3. biliard Stav ankety k 30.3.2011
Internetová stánka www.forummladych mala od vzniku návštevnosť: 18 991 návštevníkov –
viď tabuľka (zdroj: meu.zoznam.sk)

Mesiac         Unikátne návštevy    Počet návštev celkom
Apríl     0                            0
Máj                     0                            0
Jun 2010   35                       107
Jul 2010 274                       1139
Aug 2010 431                       1490
Sep 2010 448                       1588
Okt 2010 669                       2014
Nov 2010 913                       2601
Dec 2010 784                       2412
Jan 2011 927                       2779
01.02.11 832                       2537
Mar 2011 732                       2324
Celkom          6045                          18991 návštevníkov stránky

Benefity Fóra mladých – vyhodnotenie skúseností a ohlasov:
-umiestnenie v centre mesta – dobrá spádová oblasť pre vysokoškolákov aj stredoškolákov
-štruktúrovanie priestorov – jednotlivé priestory sú vhodné na rôzne typy aktivít, preto sú
  rovnomerne využívané
-parkovisko - dobré parkovanie počas večerných akcií
-vysoká návštevnosť za pomerne krátky čas – s počtom návštevníkov okolo tritisíc za
  mesiac už patrí k najnavštevovanejším kultúrnym inštitúciám v Nitre
-rôznorodosť kultúrnych podujatí, pokrýva všestranné záujmy mladých

Ďalšie zámery v rámci činnosti Fóra mladých:
-organizovanie letných sústredení a tematických pobytov a workshopov počas leta :
futbalový, muzikantský, divadelný a pod.
-zriadenie čitárne, príp.mestského knižného antikvariátu v priestoroch fóra s čajovňou
-zámer zriadenia mestskej divadelnej scény pre študentské divadlá a neprofesionálne 
  súbory
-využívanie kinoklubu na premietanie náučných filmov pre školy spojených s besedami
(napr. film Povolanie podnikateľ s besedou v rámci predmetov Manažment, marketing,
  obchod a podnikanie a pod.)
- možnosť sledovania TV, filmov, dokumentov a športových prenosov
- rozširovanie databázy informácií, poskytovaných študentom
- predaj vstupeniek na kultúrne podujatia, kopírovanie písomností
- organizovanie výletov, zájazdov, lyžovačiek, víkendov v prírode
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- stredoškolské a vysokoškolské podujatia
- mládežnícky ombudsman – poradca na telefón, ktorý bude nápomocný v prípade
   problémov alebo núdzových stavov.
- predajné výstavy mladých umelcov, burzy

Návštevnosť Fóra mladých po necelom roku fungovania predstihla očakávania. To je 
dôkaz, že takéto mládežnícke centrum, ktoré do minulého roka v Nitre chýbalo, je v 
krajskom meste potrebné, žiadané a teší sa popularite nitrianskych stredoškolákov a 
vysokoškolákov.

Čerpanie prostriedkov z rozpočtu rozpočtu Mesta Nitry v  € :

FÓRUM MLADÝCH                               2010 2011

energie 14 280,00 7 185,00

nájomné 34 130,00 18 992,00

telekomunikačné poplatky 997,90 375,63

telekomunik. poplatky - internet 336,99 75,00

propagácia 1 591,00 0,00

odmeny  (dohody o vyk.práce) 2 636,00 54,00

odmeny - zmluvy o spolupráci 190,00

podujatia 2 995,00 327,20

všeobecný materiál 3 548,00 180,00

interiérové vybavenie 614,00 0,00

nákup techniky 980,00 0,00

servis vzduchotechniky 592,00 0,00

meranie hluku 155,00 0,00

Spolu 62 855,89 27 378,83 90 234,72

Príjem z nájmu:

Rok                   2010                  2011           

Spolu                   1899               686,50       2 585,50 €
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