
 
Miestne združenie YMCA Nesvady 

 
YMCA Nesvady je nezisková, kresťansky orientovaná organizácia, ktorej cieľom je poskytnúť deťom a mládeži 
rozličné možnosti kvalitného využitia svojho voľného času. Ide o osobný rozvoj v spoločnosti – preto YMCA 
Nesvady organizuje rôzne kultúrne a športové podujatia. Taktiež ponúka pravidelnú činnosť v kluboch. Reali-
zuje krátkodobé alebo dlhodobé projekty a tým si získava priazeň a dôveru detí, mládeže, ich rodičov, školy, 
miestnych autorít. Poskytuje im kvalitný a zaujímavý program počas celého roka. Takto si buduje dobré vzťa-
hy k okoliu.  
Na lokálnej úrovni má YMCA Nesvady 225 členov a ročne sa organizovaných aktivít zúčastní asi 500 detí 
z okolia. Cieľovou skupinou sú deti a mladí ľudia vo veku 6-26 rokov.    
YMCA Nesvady má troch  platených  zamestnancov – programového koordinátora, projektového manažéra 
a administratívneho pracovníka. Využíva možnosti absolventskej praxe z Úradu práce, vytvorila chránenú 
dielňu. Všetky ostatné činnosti vedú dobrovoľníci (približne 30) bez nároku na finančnú odmenu.  
 

Poslaním YMCA Nesvady je na základe uplatňovania kresťanských hodnôt poskytnúť občianskej verejnosti, 

najmä deťom a mládeži, pomoc pri dosahovaní zmysluplného naplnenia života.  

  

V tejto práci máme už 15 ročné skúsenosti. Našou túžbou je naše služby rozširovať, byť užitoční ako pre našu 
verejnosť, deti a mládež, tak aj pre zahraničných partnerov. 
Naším cieľom je: 
• pozitívne ovplyvniť morálny vývin detí v zmysle takých postojov a hodnôt, ako sú úcta a ohľaduplnosť k 

človeku a prírode, ako aj priviesť deti k takémuto konaniu v každodennom živote 
• napomôcť duchovnému prerodu mládeže a zvyšovať jej kultúrnu, odbornú, vzdelanostnú a športovú 

úroveň 
• zaujať deti vo voľnom čase a tým ich ochrániť pred negatívnymi vplyvmi 
• priblížiť deťom základné princípy kresťanského učenia 



M-klub 
 
M klub je zameraný na pravidelnú činnosť pre deti od 6 do 12 rokov. Priemerná účasť na klube je 40 detí. 
Prebieha raz týždenne s vopred pripraveným štruktúrovaným programom. Deti si tu rozvíjajú schopnosti, 
ktoré budú potrebovať neskôr vo svojom živote. V programe je zahrnutý biblický príbeh, piesne, súťaže, kvízy 
a rôzne hry. Z každého príbehu sa snažíme deťom priblížiť určité ponaučenia – určité spôsoby morálneho 
správania. Učíme a motivujeme deti ku vzájomnej pomoci a pozornosti k životnému prostrediu. Súčasťou roz-
právania príbehu sú vždy aj ručné práce – maľovanie, vystrihovanie, lepenie. Deti si tu môžu rozvíjať svoju 
jemnú motoriku a fantáziu.  
 
Deti radi navštevujú tento klub. Tešíme sa z toho, že majú záujem aj o vzájomné rozhovory, sú bezprostred-
né, otvorené a ochotné „pracovať na sebe“. Snažíme sa rozdávať im lásku, porozumenie, 
vedieme ich k pozitívnym hodnotám života, ktoré nachádzame v kresťanstve. Často sme prekvapení hojnou 
účasťou, aj keď prší alebo fúka. Na každom klube je prítomných minimálne päť vedúcich.  Vybudovali sme si 
dobré vzťahy v okolí i vzájomne medzi deťmi, rodičmi a pedagogickým zborom ZŠ Nesvady.  
 
Kde nás nájdete: Budova Sporiteľne - podkrovie, zadný vchod 
Čakáme vás: každý piatok od 16.00 do 18.00 
Vstup od: 1. - 5. ročník ZŠ 
Kontakt: 0905 490 632 

 
 



RESET klub 
 
Nízkoprahový klub „RESET“ je určený mladým ľuďom vo veku od 13 rokov, stredoškolákom, všetkým 
„násťročným“ a aj trochu starším. To znamená, že je v prvom rade určený pre mladých ľudí, ktorí: 
• nemajú „kde, s kým a ako“ tráviť svoj voľný čas 
• trávia ho na „nevyhovujúcich“ miestach, často neprimeraných ich veku a potrebám. 
Klub je otvorený 2x v týždni. Mladí ľudia tu majú možnosť rozvíjať svoju zručnosť a osobnosť. Priemerne ho 
navštevuje okolo 30 mladých ľudí vo veku od 13 do 26 rokov. Je to miesto, kde môžu „resetovať“, zažiť niečo 
vzrušujúce, zahrať sa (stolný tenis, stolný futbal, stolové hry), porozprávať sa, počúvať rádio, MP3. Klienti ma-
jú možnosť ísť na internet. Sú prijímaní a cítia sa byť v bezpečí. Vedúci klubu s nimi vedú rozhovory, pri kto-
rých si môžu vychutnať čaj, horúcu čokoládu, či sladkosti. Momentálne najobľúbenejšou aktivitou je biliard a 
„čočó“ – stolný futbal. V klube je neštruktúrovaný program, avšak raz za 8 týždňov sa pripraví nejaké výni-
močné podujatie, ktorého cieľom je osloviť aj nových mladých ľudí a zároveň oživiť už rozbehnutý klub. 
 
Na každom stretnutí majú službu traja vedúci, ktorí dávajú pozor na disciplínu v klube. Ich úlohou je venovať 
sa klientom, rozprávať sa s nimi a občas im zorganizovať spoločenskú hru. V súčasnej situácii je hlavným cie-
ľom projektu dosiahnuť tieto zmeny: 
 
• rozvoj sociálnych a komunikačných zručností klientov, osobnostný rozvoj, motivácia k aktivite 
• podchytenie nových vedúcich 
• vytvorenie tímu vedúcich klubu RESET zo skúsenejších vedúcich 
• vytvorenie pracovného miesta „koordinátor klubu RESET“ 
 
Kde nás nájdete: Budova Sporiteľne - podkrovie, zadný vchod 
Čakáme vás: štvrtok 16.30 – 20.30; piatok 19.30 - 22.00 
Vstup od: od 13 rokov  
Kontakt: 0908 585 431 



Klub pre mamičky s deťmi 
Si mamička s bábätkom, malým dieťaťom a chceš na chvíľu „vypadnúť“ z každodenného zabehaného režimu? 
Klub pre mamičky s deťmi ťa pozýva stráviť jedno predpoludnie v týždni v príjemnej atmosfére pri čaji 
a kávičke. Klub je zariadením a výbavou prispôsobený pre malé deti, 
môžu sa zahrať s hračkami, kresliť, k dispozícii sú aj detské knižky. 
V prípade záujmu mamičiek je možné zorganizovať stretnutie s det-
skou psychologičkou na vybranú tému. Počas klubu sa s deťmi hrajú 
a dohliadajú pracovníci na dobrovoľníckej činnosti.     
 
Kde nás nájdete: Budova Sporiteľne - podkrovie, zadný vchod 
Čakáme vás: streda 09.00 – 12.30 
Viac info: kancelária YMCA Nesvady, Novozámocká 1 
Kontakt YMCA Nesvady: 0905 490 632 
 

Gitarový krúžok 
Jedná sa o úplne nový projekt v YMCA Nesvady, ktorý vedie 
práve jeden z dobrovoľníkov z Ukrajiny.  Mnoho detí v našej 
obci má hudobný sluch a záujem ho rozvíjať. Tiež sú tu mladí 
ľudia, ktorí si chcú vyskúšať hranie na gitare len tak – možno sa 
oťukať, či na to majú alebo nie. Z tohto dôvodu však možno 
nikdy nezačali navštevovať hudobnú školu.  
Gitarový krúžok, ako forma neformálneho vzdelávania, je ideál-
nym spôsobom, ako inšpirovať deti a mladých k prelomeniu 
týchto ľadov, k rozvoju talentov a zvýšeniu sebavedomia.    
Krúžok prebieha 2x týždenne (pondelok a utorok od 14.00) 
v priestoroch ZŠ Nesvady, podľa záujmu v malej skupine alebo 
aj individuálnou výučbou.    
 

Športový krúžok 
Športový krúžok je zameraný na klasické športy (futbal, volejbal, basketbal) – podľa záujmu účastníkov. Deti 
a mladí ľudia prejavujú záujem aj o netradičné športy (indiaka, softbal, lacros). Súčasťou krúžku je naplánova-
ná aj návšteva lezeckej steny, lanového parku, plavárne/wellnesu, bicyklový výlet do okolia, zorganizovanie 
túry...  
Krúžok prebieha 1x týždenne (streda, 16.30) v priestoroch telocvične ZŠ alebo na vonkajších voľne dostup-
ných ihriskách.    
 

Kuchársky krúžok – varenie a zdravá výživa 
Tento krúžok mal už aj v minulosti veľkú popularitu. Vedie ho 
vyučený kuchár – ďalší dobrovoľník z Ukrajiny. Krúžok je zame-
raný na prípravu chutných a zároveň zdravých jedál, jednodu-
chých receptov, princípoch racionálnej výživy. Súčasťou krúžku 
je aj predstavenie tradičných ukrajinských jedál dobrovoľníkom 
– a na druhej strane – predstavenie tradičných slovenských je-
dál účastníkmi krúžku.  
Krúžok prebieha 1x týždenne (pondelok, 14.00) v priestoroch 
kuchynky ZŠ Nesvady.   
 
Viac info: kancelária YMCA Nesvady, Novozámocká 1 
Kontakt YMCA Nesvady: 0905 490 632 



Letné a zimné tábory  
Tábory majú v YMCA Nesvady dlhoročnú tradíciu. Nikdy nezabudneme na 
prvý detský letný tábor v Račkovej doline v roku 1997, ktorého sa zúčast-
nilo 101 odvážlivcov.  
V lete robíme malý tábor pre deti od 6 – 13 rokov a veľký tábor od 14 – 17 
rokov. Taktiež ponúkame deťom kurz angličtiny, ktorý trvá dva týždne 
a spolupracujeme pritom s lektormi z USA. V zime chodíme na lyžovačku. 
Táborov sa zúčastňuje 30 – 50 detí a mladých ľudí a trvajú  5-10 dní. 

Angličtina hrou a športom 
Každoročne k nám v lete pricestuje tím lektorov z USA. Ich 
cieľom je učiť naše deti a mladých ľudí angličtinu hravou, ne-
tradičnou formou. Spolu prežívame horúce letné dni opäť v 
školských priestoroch, ale trochu inak ako počas školského 
roka. Na naše prekvapenie sa vždy priemerne prihlási približ-
ne 50 detí. Lektorom a deťom asistuje tím dobrovoľníkov – 

pomocníkov a prekladateľov. 
Každý rok sa vytvorí skvelá at-
mosféra, sme úžasný tím. V do-
obedňajších hodinách sú deti 
rozdelené na 4 skupiny podľa znalosti angličtiny. V triedach sa učia podľa týchto 
skupín a zdokonaľujú sa v konverzácii v anglickom jazyku. Po obede sa organizu-
jú spoločné hry s lektormi z USA. Zažívame veľa komických situácií, ale pritom sa 
všetci veľa naučíme. 

 

Jednorázové/krátkodobé akcie 
Počas roka organizujeme prednášky, návštevy kina, deň detí, školenia, kultúrne podujatia, výlety, predvianoč-
né aktivity, návštevy detského domova a špeciálnych škôl a víkendové stretnutia.  
 

Školenia a tréningy 
Školeniami motivujeme pracovníkov k zodpovednej a kvalitnej práci. Chceme, aby nás verejnosť vnímala ako 
kolektív, na ktorý sa dá spoľahnúť. 
 
 



Predvianočné aktivity 
 
                                           „Čím viac lásky rozdávame, tým viac lásky dostávame...“ 
 
Už niekoľko rokov organizujeme predvianočné aktivity pre deti  a mladých ľudí 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.  
Vďaka medzinárodnej  organizácie Samaritan ´s Purse sme dostali opäť balíky – darčekové krabice pre deti. 
Organizácia  Samaritan ´s Purse sa zaoberá distribúciou balíčkov. My sme ich dostali z Nemecka.  
Hodnota jedného balíčka je približne 30€. Obsahuje hračky, hygienické a školské pomôcky, oblečenie, slad-
kosti a pod. Škatule sú rozdelené zvlášť pre chlapcov a dievčatá a podľa vekových kategórií.   
YMCA Nesvady v spolupráci s miestnymi cirkvami zorganizovala zaujímavé popoludnie pre všetky deti Základ-
nej školy v Nesvadoch. Naši dobrovoľníci venovali svoj  čas, boli ochotní  pomôcť a pridať  sa so svojimi krea-
tívnymi  nápadmi do programu. S balíčkami a s programom sme navštívili aj  Špeciálnu školu v Dulovciach, 
Detský domov v Dedine Mládeže a Základnú školu v obci Imeľ.  



Spolupráca s ÚPSVaR 
 
Už niekoľko rokov podporujeme v rámci dobrovoľníckej činnosti a absolventskej praxe nezamestnaných, ktorí 
sú evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne. Ich činnosť je v roku 2012 rôznorodá – 
upratujú kluby, pomáhajú pri príprave programov pre deti a v administratíve. Patrí im 
za to vďaka. 
Od roku 2009 úspešne realizujeme aj projekt chránenej dielne a zamestnávame ob-
čana zo zdravotným postihnutím ako administratívneho pracovníka (Tibor Bazsó). 
Jeho náplňou práce je písanie projektov, propagácia činnosti YMCA, spravovanie web 
stránky. Pomáha mu pracovný asistent (Alžbeta Maglodská). 
 
„Som rád, že môžem využívať a rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti v organizácií YM-
CA. Môj život nadobudol nový smer, získal som nových priateľov. Zmenilo to môj život 

a som za to vďačný.“ Tibor Bazsó, administratívny pracovník 
 
 

 

Európska dobrovoľnícka služba  
a medzinárodná spolupráca 
 

Chceš byť dobrovoľníkom, cestovať, spoznávať iné krajiny, ich kultúru, mladých ľudí a naučiť sa dobre cudzí 
jazyk? Európska dobrovoľnícka služba (EDS) ti ponúka možnosť zúčastniť sa krátkodobých alebo dlhodobých 
projektov v zahraničí.  
Cez Program Mládež v akcii podporovaný Európskou úniou sme aj tento krát u nás privítali troch chlapcov 
z Ukrajiny na Európsku dobrovoľnícku službu. Taras Dmytruk, Stas Glykhyi a Max Grytsiuk, prišli do YMCA Ne-
svady v lete 2011. Ich dobrovoľnícka služba bude trvať jeden rok. Chlapci sa začali zapájať do našich klubov a 
ich výsadou bolo začatie nových krúžkov – kuchárskeho, športového a gitarového krúžku. Vo svojom voľnom 
čase radi cestujú, trávia čas s mladými ľuďmi a spoznávajú slovenskú kultúru.  
V júli 2011 sme sa rozlúčili s minulými dobrovoľníčkami – Natálkou Kozel a Natálkou Huts. Obe sú už späť 
v Ukrajine, obohatené novými skúsenosťami a krásnymi spomienkami na Slovensko.   
 
Našou motiváciou pri realizácii medzinárodných projektov je pozitívna a osvedčená skúsenosť z doterajšieho 
hosťovania dobrovoľníkov. Motivuje nás aj výsledok smerovania mladých ľudí po skončení dobrovoľníckeho 
roka. Doteraz si každý z nich našiel svoje miesto. Vnímame veľký doterajší prínos (kultúrny, jazykový, medzi-
ľudský), ktorého sa nám dostalo vďaka EDS. Je to vynikajúca možnosť uberať sa aj naďalej týmto smerom a 
takto rozvíjať naše vzťahy so susednými krajinami. Program Mládež v akcii má na našich dobrovoľníkov, mla-
dých ľudí, deti a okolie veľmi pozitívny vplyv.  
 
YMCA Nesvady pracuje na medzinárodných projektoch od roku 2006. Má akreditáciu na hosťovanie dobro-
voľníkov zo zahraničia, a takisto aj na vysielanie dobrovoľníkov – mladých ľudí do celej Európy. Stačí prísť 
a informovať sa! 



Správa o členoch 
Počet členov MZ YMCA Nesvady: 225 
Počet aktívnych dobrovoľníkov: 50 
Členovia revíznej komisie: Žaneta Dedáková, Mgr. Soňa Ďuriková 
Členovia výboru MZ YMCA Nesvady: Bc. Martin Dedák, Mgr. Ráchel Kováčová,  
Mgr. Marián Zachar, Bc. Marta Marázová, Nadiya Robeiko - Bednárová 
Predseda MZ YMCA Nesvady: Mgr. Marián Zachar 
 

Zamestnanci MZ YMCA v Nesvadoch:  
Alžbeta Maglodská, programový koordinátor 
Tibor Bazsó – administratívny pracovník 
Mgr. Aneta Pinkeová – projektový manažér 
 

Partneri 
• Ministerstvo školstva SR 

• Nadácia pre deti Slovenska, fond Hodina Deťom 

• Nadácia Intenda 

• FIB Nemecko 

• Okresný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne 

• Obecný úrad v Nesvadoch 

• Ferplast Slovakia s.r.o. 

• Nadácia Orange 

• Nadácia VÚB 

• Iní sponzori a podnikatelia z nášho okolia 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktné údaje: 
 

Kancelária YMCA Nesvady 
Hodiny pre verejnosť: 9.00 – 16.00 

 
Miestne združenie YMCA Nesvady 

Novozámocká 1, 946 51 Nesvady, Slovensko 
 

tel.: 035 76 92 677, mob.: 0905 490 632 
 

číslo účtu: 0026397616/0900 
IČO: 36098841 

 
ymca@ymca-nesvady.sk 
www.ymca-nesvady.sk 
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