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Príhovor 
 

       Kto z ľudí netúži po tom, aby sa mu v živote dobre vodilo, aby sa mu darilo? 

       Každý má o tom vlastné predstavy. Hľadáme spôsoby, ako ich dosiahnuť. 

       Ktorou cestou sa však vydať, čo je pre mňa dobré? Čo naplní môj život? 

       Keď som sa snažila odpovedať na tieto otázky, musela som sa zamyslieť 

       a zhodnotiť to, čo robím, čím žijem... 

 

Pracujem už 17 rokov v organizácii, ktorá je zameraná na prácu s deťmi 

a s mladými ľuďmi. Táto práca si často vyžaduje aj môj voľný čas, ochotné srdce. 

Sú chvíle, kedy si poviem: „Tak už dosť, nájdem si niečo iné, kde si len 

mechanicky odrobím 8 hodín  a hotovo.  Ale bolo by to to, čo naplní môj život? 

Určite nie!  V súčasnosti veľa mladých ľudí potrebuje pomoc, najmä 

v medziosobných vzťahoch. Často sa stretávam s ľuďmi, ktorí sa nevedia rozhodnúť, 

ako ďalej... Majú problém, ale ako ho riešiť?   

Pomáhať iným nie je ľahká úloha. O to sa snažíme v posledných rokoch aj v našej organizácii. 

Založili sme Komunitné centrum a mojou túžbou je, aby sme pomohli naozaj tam, kde treba, 

aby sme  rozdávali lásku, aby ľudia okolo nás našli zmysel života. V jednom článku som 

čítala myšlienku: „K cieľu nevedie vždy tá najľahšia cesta“.  Často naše cesty  životom 

nie sú  ľahké, ...ale keď máme pred očami náš  cieľ – byť v nebeskom kráľovstve , tak to stojí za to.  

 

 

Betka Maglodská 

programový koordinátor  

 

 



SPRÁVA O ČLENOCH 

  Počet členov MZ YMCA Nesvady:            235  

  Počet aktívnych dobrovoľníkov:            24  

  Členovia revíznej komisie:            Žaneta Dedáková, Mgr. Soňa Ďuriková  

  Členovia výboru MZ YMCA Nesvady:            Bc. Martin Dedák 

               Mgr. Ráchel Kováčová 

               Pavol Kováč 

               Mgr. Marta Tóthová 

               Nadiya Robeiko–Bednárová 

 

  Predseda MZ YMCA Nesvady:            Bc. Martin Dedák 

 

  Zamestnanci MZ YMCA Nesvady:            Alžbeta Maglodská, programový koordinátor  

               Tibor Bazsó, administratívny pracovník  

               Mgr. Aneta Pinkeová, projektový manažér 

               Mgr. Zoltán Mátyus, psychoterapeut 

3 



KOMUNITNÉ CENTRUM “Spolu dokážeme viac“ 
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Aktuálnu ponuku aktivít nájdete na www.ymca-nesvady.sk.  Komunitné centrum sa 

nachádza v podkrovných priestoroch budovy Sporiteľne v Nesvadoch, vchod 

zozadu. 

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne 

občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska         

a SOCIA - nadácia pre sociálne zmeny. 

Komunitné centrum YMCA Nesvady ponúka vzdelávacie prvky, ktorých charakter môže siahať od formálnych 

kurzov po rôzne krúžky, workshopy a voľnočasové aktivity.  Má za cieľ priniesť zmenu pre jednotlivcov, skupiny    

a celé komunity. 

V našom projekte – “Komunitné centrum –Spolu dokážeme viac” sa chceme venovať  nielen deťom, ale aj 

rodičom, mamičkám s deťmi a pedagógom.  

V rámci aktivít pre všetky cieľové skupiny prebiehajú  od októbra 2013 do decembra 2014 rôzne diskusie, 

workshopy a stretnutia s výbornými lektormi - odborníkmi. Taktiež môžno využiť odborné poradenstvo, 

psychologické služby, individuálne poradenstvo so psychológom, terapeutom. Čiže je tu miesto pre iniciatívu 

komunity, kde navrhuje, čo je potrebné, čo chce zmeniť a spolu sa môžeme pokúsiť o zmenu. 

http://www.ymca-nesvady.sk/
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PRAVIDELNÉ AKTIVITY 

M klub  -  pre deti od 6 do 12 rokov  
    

 M klub je určený pre žiakov 1. až 6.ročníka ZŠ. V klube máme občerstvenie 

 (chlebíky s maslom a lekvárom, čaj, malinovku), deti sa môžu hrať spoločenské 

 hry, stolný tenis, spolu s vedúcimi súťažia v skupinách. Po krátkom odreagovaní 

 nasleduje spoločné zamyslenie, príbeh, ktorý má slúžiť na povzbudenie,  

 poskytuje praktickú radu do života. A potom opäť hranie, kreatívne ručné práce, 

 rozhovory. Najťažšie sú odchody domov, lebo je tu dobre a ďalší klub bude až 

 o týždeň... 
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každý piatok 

od 16:00 do 18:00 



PRAVIDELNÉ AKTIVITY 

RESET klub - nízkoprahový klub pre mládež od 13 rokov 
                        každý piatok od 19:30 do 22:00 

Reset klub poskytuje priestor a čas pre budovanie vzťahov a rozhovory s teenagermi v „bezpečnej zóne“, pritom hráme spoločenské 

hry, stolný futbal, biliard, stolný tenis, šípky, počúvame hudbu, dáme si čaj, kávu, sladké dobroty.   
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PRAVIDELNÉ AKTIVITY 

 RS - klub 
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Tak vznikne priestor pre 

mamičky, aby si mohli 

oddýchnuť, dať si dobrú  

kávu alebo čaj a popritom sa 

porozprávať s ostatnými 

mamičkami. Tiež nikdy 

nechýba občerstvenie aj pre 

ratolesti :)  

Klubík je miesto, ktoré môžu      

mamičky využiť, ak chcú      

zmeniť prostredie pre seba    

a svoje deti, alebo sa 

stretnúť s druhými 

mamičkami a tiež sa veľmi 

osvedčil, keď je počas roka 

nepriaznivé počasie a nedá 

sa byť vonku. Zároveň je to 

príležitosť ako si nájsť nové 

kamarátky pre seba, ale aj 

pre svojho „drobca“. 

 

  

pre mladých 

od 6.ročníka 

 

 

 

 

každú stredu 

od 16:30 do 18:00 

Klubík – pre mamičky s deťmi do 3 rokov 
  

Klubík je otvorený každú stredu od 9:00 – 13:00 hod. Môžu sem prísť mamičky 

so svojimi detičkami, ktoré sa tu majú možnosť hrať. Detský kútik je bezpečný 

a plný rôznych hračiek (šmýkačka, hojdačka, rôzne skladačky a stavebnice, 

knižky, plastelína, omaľovánky...). Na každom Klubíku sú opatrovateľky, ktoré sa 

s deťmi hrajú a zároveň ich aj postrážia. Tak vznikne priestor pre mamičky, aby 



KRÚŽKY 

  

    Krúžok šikovných rúk 

8 

  

       Krúžok španielčiny 
 

 

         Noelia je dobrovoľníčka 

         zo Španielska; 

         učí deti španielčinu 

  

  

       Futbalový krúžok 
 

           Beny je dobrovoľník 

           zo Srbska; vedie 

           futbalový krúžok 

 



JEDNODŇOVÉ AKTIVITY - PROJEKTY 

  

Púšťanie šarkanov 

na nesvadskom 

jarmoku 

13.09.2014 
 

  

Každoročne  sa v našej obci organizujú 

nesvadské dni.  V tomo roku sme sa 

tiež zapojili, mali sme postavené 

altánky  s rôznom ponukou pre deti – 

ručné práce, trampolína, maľovanie na 

tvár.  

Novou aktivitou 

bola výroba 

a púšťanie 

šarkanov. 
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Deň detí    

5.6.2014 
 

 

5. júna sme 

zorganizovali 

Deň detí pre 

deti z našej obce. 

Mali sme 

k dispozícii rôzne 

Atrakcie – skákací 

hrad, trampolínu, 

šmýkačku. Deti 

robili rôzne ručné 

práce. Pozvali 

sme divadelníka, 

ktorý zahral deťom 

Divadlo 

o námorníkovi.  

Súčasťou akcie 

bolo aj občerstvenie, 

hot-dogy a nealko. 

Deťom sa akcia veľmi páčila  a zúčastnilo sa jej okolo 250 detí. 

 



PREDVIANOČNÉ AKTIVITY 

Vianočné balíčky pre deti 
Samaritan´s purse 

 

Už niekoľko rokov organizujeme predvianočné 

aktivity pre deti  v Nesvadoch a v našom okolí.  Je 

našou túžbou potešiť a povzbudiť deti a hlavne im 

poukázať na dôležitý význam Vianoc – na to, že 

práve na Vianoce sa narodil  Spasiteľ sveta – Pán 

Ježiš. 
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ZŠ Nesvady 

ZŠ Dolný Ohaj 

Vďaka medzinárodnej  organizácii Samaritan´s Purse, sme rozdávali  balíky – 

darčekové krabice pre deti. Organizácia  Samaritan´s Purse sa zaoberá 

distribúciou  balíčkov. My sme ich dostali   z Nemecka, kde ich deti s rodičmi 

pripravili pre deti nielen na Slovensko, ale aj do iných krajín východnej Európy. 



PREDVIANOČNÉ AKTIVITY 

Vianočný koncert 
 

21.12.2014 sme zorganizovali vianočný 

koncert YMCA. Zároveň to bola         

oslava 18. - teho výročia založenia YMCA 

v Nesvadoch. Pozvali sme spevácku 

skupinu – Continentals singers   

z Bratislavy, ktorá nás vtiahla do  

vianočnej nálady. Na konci koncertu bola 

slávnostná recepcia , kde bola príležitosť 

na rôzne  rozhovory.  Koncertu sa 

zúčastnilo  okolo 500 ľudí. 
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VIACDŇOVÉ AKTIVITY - TÁBORY 

  

Lyžovačka 

01.03. – 07.03.2014 
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Návšteva z Texasu 

 - aktivity na škole 

 
 

24.3. – 27.3.2014 

Skupina ôsmych mladých ľudí z 

Texasu prišla do Nesvád s cieľom 

zlepšiť komunikačné schopnosti 

žiakov v anglickom jazyku. 

Program pokračoval aj poobede, 
na školskom ihrisku, kde sa 
všetci žiaci mohli hrať športy – 
baseball, americký futbal a iné 
tímové hry. Dievčatá sa zapojili 
do vyrábania náramkov. Potom 
sa ešte každý večer rozprávali 
a hrali so žiakmi v nízkoprahovom 
klube RESET. 

Počas vyučovacích hodín si pre žiakov 

pripravili zaujímavé vstupy, prezentácie 

a interaktívne hry.  



VIACDŇOVÉ AKTIVITY - TÁBORY 

  

Letný tábor detí 

Sebechleby 

05.07. - 13.07.2014 
 

- dobrý program, súťaže, tvorivé 

dielne, večerné táboráky, nočná 

hra, starí a noví kamaráti, 

výborná partia, kopa smiechu, 

veselé príhody, spoločné 

zážitky, hory, lesy, lúky, výlety 

do prírody, múdrosti a povzbu- 

denie do zmysluplného života. 
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Angličtina hrou 

a športom 

21.07. - 01.08.2014 

 

 - kurz angličtiny 

 



INÉ PROJEKTY 

Erasmus+ 

Program Erasmus+  je grantovým programom Európskej únie na obdobie rokov 2014 – 2020.  

Nadväzuje na program Mládež v akcii (2007 – 2013). 

Je určený pre všetkých mladých ľudí vo veku od 13 do 30 rokov, ako aj mládežníckych pracovníkov. 

Jeho cieľom je podporiť mladých ľudí, ktorí chcú byť aktívni, chcú cestovať, spoznávať nových ľudí z celej Európy a sveta, nadviazať nové 

priateľstvá, vyjadrovať svoj názor, získať nové poznatky a zručnosti, ktoré im v budúcnosti pomôžu presadiť sa. 

YMC A Nesvady je do programov EÚ zapojená od roku 2006. Máme akreditáciu na hosťovanie a vysielanie mladých ľudí do zahraničia. 

V rámci tohto programu môžu záujemcovia vycestovať do zahraničia ako dobrovoľníci, zúčastniť sa krátkodobých medzinárodných výmen 

a školení. Európska dobrovoľnícka služba ti hradí ubytovanie v hosťovskej krajine, vreckové, náklady na projekt, poistenie a cestovné náklady.  
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V roku 2014 sme hosťovali: 

Nyilas Ágnes (HU), Fruzsina Gombos (HU)     Noelia Ceballos Barosso             Tereza Tobáková     Stanislav Vika                Benjamin Jambrich 

a Sanja Starčević (SRB) – v strede       (Španielsko)   (Česká republika)         (Srbsko)                             (Srbsko) 

 

 

 



CHRÁNENÁ DIELŇA 
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Od roku 2009 úspešne realizujeme 

projekt chránenej dielne. Zamestnávame 

jedného občana ZŤP ako 

administratívneho pracovníka (Tibor 

Bazsó). Jeho náplňou práce je písať 

projekty, propagácia činnosti YMCA, 

spravovanie web stránky, technická 

podpora a iné administratívne práce. 

 

Pomáhala mu pracovná asistentka 

(Alžbeta Maglodská). 

 

 

Spolupráca s ÚPSVaR 
  



DOBROVOĽNÍCKA ČINNOSŤ 

Vďaka projektom dobrovoľníckej služby dávame  priestor a príležitosť dobrovoľníkom, aby sa zapojili do aktivít spoločenského diania  cez 

našu organizáciu. 

Práca dobrovoľníčok  bola  pre našu organizáciu  veľkým prínosom. Medzi zamestnancami YMCA a dobrovoľníčkami sa vytvorili   veľmi dobré  

priateľské vzťahy. Vzájomne sme si pomáhali  a spoločnými silami prispeli  k rozvoju nášho združenia a našej obce.  

V roku 2014 sa zapojili: 

Mária Holopová 

Mária Tóth 

Janka Barkóciová 

Blažena Uhrecká 
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PROJEKT 

„ZNIŽUJEME PRAHY – ZVYŠUJEME GRAMOTNOSŤ“ 

Projekt podporil Accenture nadačný fond – Nadácia Pontis.    

Hlavným cieľom projektu bolo  osloviť a podporiť lokálnu komunitu v obci Nesvady 

a umožniť im prístup ku mediálnej a finančnej gramotnosti. Projekt a jeho aktivity 

sa orientovali  na 3 cieľové skupiny: študentov končiacich ročníkov – kurz mediálnej gramotnosti;  mladé rodiny, ktoré 

čelia finančným problémom – kurz finančnej gramotnosti a rozvoju chránenej dielne a práce s nezamestnanými. 

Projekt prispel k zvýšeniu sociálnych a pracovných zručností, zlepšil podmienky zamestnateľnosti a pracovné návyky 

klientov. 

Vďaka založeniu Komunitného centra sa zvýšil záujem okolia o naše programy, preto budeme naďalej hľadať a 

skúmať to, čo ľudia potrebujú. Projekt podporil dobrovoľníctvo, prispel  k rozvoju komunitného života v obci.  



NAŠU PRÁCU PODPORILI 
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FINANČNÁ SPRÁVA 

  Príjmy 
  

  Účastnícke  a členské poplatky    4 372,00 

  Dotácie, projekty  54 476,92 

  ÚPSVaR Komárno  10 708,93 

  Dary, 2% zaplat.dane    1 922,87 

  Ostatné prijmy    1 114,52 
  

  SPOLU   72 959,24 
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  Výdaje 

 
  Mzdy   13 686,75 

  Poistné, odvody    7 951,45  

  Dotácie, projekty  44 152,97 

  Klubová činnosť    1 907,44 

  Prevádzková réžia    3 738,46 

  Ostatné výdaje     1 412,20 
  

  SPOLU   72 849,27 
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3738.46 

1907.44 

44152.97 

7951.45 

13686.75 

Ostatné výdaje 

Prevádzková réžia 

Klubová činnosť 

Dotácie, projekty 

Poistné, odvody 

Mzdy 

1,114.52 

1,922.87 

4,372.00 

54,476.92 

10,708.93 

Ostatné príjmy 

Dary,                                                                                               

2% zaplatenej dane 

Účastnícke poplatky,                                             

členské poplatky 

Dotácie, projekty 

UPSVaR Komárno 



KONTAKTNÉ ÚDAJE 

Miestne združenie YMCA Nesvady 
  

kancelária: 

Novozámocká 1 

946 51  Nesvady 

tel.č.:  035 76 926 77 

0905 490 632 
 

Komunitné centrum: 

Obchodná 28 

946 51  Nesvady 

0908 585 431 
  

číslo účtu:  26397616/0900 

IČO:   36098841 
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ymca@ymca-nesvady.sk 

www.ymca-nesvady.sk 
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