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Be Active pre mladých po druhýkrát 
  
 
Viac príležitostí pre mladých s veľkou dávkou motivácie a bez limít. V tejto myšlienke 
predstavujú mladí aktivisti z Popradu v poradí druhý ročník unikátneho festivalu pod 
Tatrami s názvom Be Active!  
 
Festival "od mladých pre mladých" má ukázať obzvlášť mladým ľuďom nové možnosti, 
motivovať ich, aby ostali v tomto regióne,  kontinuálne na sebe pracovali, vzdelávali sa a boli 
stále viac aktívni. Be Active! s témou "veda, technológie, inovácie“  predstavili na tlačovej 
besede 21.augusta 2015 organizátori z Občianskeho združenia SocialUP aj za účasti 
viceprimátora mesta Poprad Igora Wzoša, a to v Coworkingovom centre Kreativo v Poprade.  
 
„Držíme sa hesla "Be Active", pretože je to presne to, čo chceme. Aby boli mladí ľudia 
aktívni, aby sa zapájali, pretože vieme, že aktivita nie je len o jednej oblasti. Preto sme si 
povedali, že každý rok bude téma festivalu trošku odlišná,“ vysvetlil organizátor festivalu a 
predseda OZ SocialUP, Martin Mlynár. 
 
Prvý ročník Be Active! bol zameraný na zlepšenie osobného rozvoja, možností cestovania 
či študovania v EÚ, a v neposlednom rade na pozitívne myslenie. Gro tvorili prednášky 
inšpiratívnych rečníkov pod holým nebom a sprievodné aktivity. V druhom ročníku sa 
tematika spopulárnila. Veda, technológie a inovácie spĺňajú podľa slov organizátorov všetky 
predpoklady k tomu, že program osloví okrem mladých Popradčanov aj ostatnú širokú 
verejnosť. Na festivale sa predstaví napríklad Študentská eko-formula Slovenskej technickej 
univerzity, ktorá bude v čase festivalu premávať po meste, gondoly letiace do stratosféry, 
k dispozícii bude tiež vesmírny skafander, ako aj nové kozmické dáta  prvej slovenskej 
družice "skCUBE", za ktorými stojí Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA)  
 
„Festival ako je tento je príležitosťou prezentovať vesmírne aktivity na Slovensku a ukázať 
mladým ľuďom, že vesmír nie je až také sci-fi, ako sa zdá. Že to, čo NASA robí za ťažké 
milióny, my dokážeme robiť za oveľa menšie sumy. Chceme mladým ľuďom otvoriť oči. 
Možno Popradčania ešte nemajú takúto skúsenosť. My ich chceme nadchnúťa získať 
odborníkov. Je to síce dlhá cesta, ale niekde začať treba,“ uviedol Michal Vojsovič, sekretár 
SOSA a tajomník OZ SocialUP. 
 
Na festivale sa budú prezentovať aj ďalšie organizácie ako napríklad LEAF, so zameraním na 
rozvoj mladých ľudí s potenciálom, Future Generation Europe s programom Mini Erasmus,  
či lokálne inštitúcie a organizácie pracujúce s mladými ľuďmi. Vypočuť si môžete prednášky 
rečníkov ako Miroslav Hajnoš, Jaroslav Dodok, Michal Novota či Peter Beck. Priestor 
dostane i Popradský mládežnícky parlament a komunitné projekty ako Yellow Bikes 
z Kežmarku. Festival Be Active! sa bude konať 11. a 12. septembra v priestoroch Kina 
Tatran, na Námestí sv. Egídia a v okolí kina, kde bude vytvorené aj festivalové mestečko. 
V parku pri kine bude pripravený chillout stage a networkingová zóna.  
 
 
 
 



Tlačová správa o.z. SocialUP / 24.8.2015 – Poprad 
 

 

Občianske združenie SocialUP, Švábovce 33, 059 12 www.socialup.sk  – socialup@socialup.sk 
 

 

 
 
Nielen vnútri ale aj tu si budú môcť návštevníci vypočuť prednášky inšpiratívnych 
rečníkov, ľudí z oboru, popri tom sa zabaviť, načerpať zaujímavé informácie a zažiť 
v Poprade niečo úplne nové. Zároveň ide o úžasnú príležitosť pre množstvo aktívnych 
a mladých dobrovoľníkov, ktorí by sa na príprave a organizácii festivalu chceli podieľať a 
získať tak nové skúseností a zručností,“ dodal predseda OZ SocialUP.  
 
Viac informácií o festivale, ako aj o tom, ako sa stať dobrovoľníkom nájdete na oficiálnej 
stránke SocialUP alebo na Facebooku. 


