
Správa o činnosti miestneho združenia YMCA v Nesvadoch 
 

 

 

 Naším poslaním je na základe uplatňovania         

  kresťanských hodnôt poskytnúť občianskej  

  verejnosti, najmä deťom a mládeži, pomoc  

  pri dosahovaní zmysluplného naplnenia života.  

 

 

Úvod 
Sme občianske združenie, ktoré už 5. rok pravidelne pracuje s deťmi v našom okolí. 

Počas týchto rokov sme dokázali realizovať niekoľko projektov, ktoré prispeli k budovaniu 

našej organizácii.  Deti, rodičia detí, mládež, pedagógovia, podnikatelia a ostatní občania 

veľmi kladne prijímajú našu prácu. Prejavujú nám stále väčšiu dôveru, čo sa odráža na vysokej 

účasti detí v kluboch a na našich aktivitách. Denne navštevujú rodičia kanceláriu YMCA, 

informujú sa o aktivitách, niektorí  ponúkajú pomoc ( upiecť, nakresliť, upratať…).  

Vďaka podpore Hodina deťom zamestnávame jedného pracovníka na plný úväzok, 

ktorý riadi a koordinuje prácu dobrovoľníkov. Propaguje naše aktivity na verejnosti, vykonáva 

administratívnu prácu v kancelárii. Máme  17  aktívnych dobrovoľníkov.  

Často sa nás ľudia pýtajú: „ Prečo to robíte?“ Naša odpoveď je jednoduchá. Lebo  treba. 

Chceme rozdávať lásku a porozumenie medzi deťmi. Našou túžbou je, aby sa deti vedeli 

zaradiť do spoločnosti ako  morálne i duševne zdravé osobnosti. 

Aj napriek  mnohým  nedostatkom a problémom doby postupne rozširujeme svoju činnosť. 

Práca, ktorú vykonávame je verejnoprospešná, postupne narastá záujem detí a občanov o naše 

programy. Pracujeme na báze dobrovoľníctva, z vlastnej vôle „dobrých ľudí“ v prospech a pre 

potešenie druhých. 

Snažíme sa vnášať do svojej práce nové prvky, realizovať nové programy, niekedy za 

nedostatok finančnej podpory, s veľkým nadšením a obetavosťou. 

 Pravidelne raz v mesiaci  navštevujeme detský domov v Dedine Mládeže. 

Organizujeme pre ne jednodňové aktivity, letné tábory...Podarilo sa nám  priblížiť sa deťom. 

Deti nám píšu dopisy a zdôverujú sa nám s rôznymi problémami. Sme radi, že im môžeme aj 

takto pomáhať a poradiť. Snažíme sa im poukázať  na lepšiu cestu, na život  s Bohom, ktorý 

dáva slobodu a novú nádej. Niektoré deti chcú žiť ináč – nenadávať, nefajčiť, nerobiť zle. 

Chceme im v tom pomôcť. 

V tomto roku 2003 našu prácu podporila Nadácia pre deti Slovenska z fondu Hodina 

deťom, Ministerstvo školstva SR , Okresný úrad práce v Komárne, Obecný úrad v Nesvadoch  

a iní sponzori a podnikatelia z nášho okolia.   

 

 

 

 

 



 

Pravidelné aktivity 
 

M klub (klub mladých) 
 

V každý piatok máme  „M klub“ , kde máme pre  deti pripravený zaujímavý program – 

biblický príbeh, kvíz, súťaže, rôzne hry..... Do malého klubu chodí priemerne 20 - 25 detí od 6. 

do 12. rokov. K biblickým témam máme vždy pripravenú  ručnú prácu k danej téme, napr. 

téma „Noach“ –kreslenie korábu, téma „Kráľovná  Ester“ –  výroba papierovej koruny …) 

Z týchto „výrobkov“ najkrajšie darujeme deťom z DD k narodeninám. Odovzdávame im tieto 

malé darčeky pri našej návšteve  v DD.  

Raz v mesiaci mávame narodeninovú párty. Pripravujeme pre deti občerstvenie ( mali sme hot 

dog párty, pizza párty, chlebíčky, zákusky….). Pozdravíme vždy tie deti, ktoré mali minulý 

mesiac narodeniny.  

 

RS klub ( Rock Solid) 
. 

 „RS klub“ máme v každý štvrtok od  18.00 hod.  Do tohto klubu chodí 20 – 23  

dorastencov od 12. –15. rokov. Vytvoriť program pre dorastencov je často krát veľmi ťažké. 

Nemôžu to byť detské programy ale ani pre dospelých, ale musia byť zaujímavé a príťažlivé.  

Tento klub vedú 5. dobrovoľníci, ktorí na každý klub tvoria  nové plagáty, nové témy. Každý 

týždeň sú na škole vyvesené plagáty s aktuálnym programom v klube. Mali sme témy: 

„Nebeský email“, „Vtipnejší vyhráva“, „Láska na prvý pohľad“, „Extrémne hry“, „Rock 

a ja“…..                                                                               

Klub dorastenci naozaj pravidelne navštevujú, čo je pre nás všetkých veľkým povzbudením. 

   

Šport klub  YMCA 
 

V každú stredu  od 16.
00

 hod. do 18. 00 hod.   máme  športový krúžok .Počas dvoch 

hodín vytvárame  podmienky pre športové aktivity detí. Tento krúžok navštevuje pravidelne 

okolo 30 detí. V tomto roku od septembra hrávame  „Ringo“, čo je veľmi zaujímavý 

a obľúbený šport.  

 

Pravidelné návštevy v DD 

 
Našou snahou je stretávať sa s deťmi z detského domova častejšie. Chceme ich lepšie 

spoznať a rozumieť im. Záleží nám na tom aby sme si s deťmi z DD vytvorili dlhodobé 

vzťahy. Našou túžbou je aj viesť deti z klubu k tomu, aby si vzájomne pomáhali a podporovali 

sa.  Preto pravidelne raz mesačne  navštevujeme  deti v Detskom domove v Dedine mládeže.  

Pozývame ich aj na naše niektoré aktivity, napr. koncerty, prednášky…Máme dobrú 

spoluprácu s pánom riaditeľom  a aj  s celým  personálom DD. 

 

 
 

 

 

 

 



Iné aktivity 

 
 Kurz pre vedúcich pracovníkov 

 
V dňoch od  31.1. – 2.2. 2003, od 1.3. –2.3. 2003 sme zorganizovali pre všetkých 

pracovníkov s deťmi kurz Efektívne vyučovanie detí  stupeň 1 (1. časť).  V našej organizácii 

máme ochotných dobrovoľníkov, ktorí venujú svoj čas mladým ľuďom a deťom v našom 

okolí. Potrebujeme  vedúcich „na úrovni“, preto aj toto školenie malo prispieť k vzdelávaniu 

a ešte k lepšej vzájomnej spolupráci. Stupeň 1 je určený pre vedúcich – začiatočníkov.  

Školiteľmi boli pracovníci  detskej misie v Bratislave. Kurzu sa zúčastnilo 21 mladých 

dobrovoľníkov.  

 
 Akcia „Zimné radovánky“ 

 
V dňoch 15. 2. - 20. 2. 2003 sme zorganizovali lyžovačku na chate pod Inovcom. 

Zúčastnilo sa jej 33 detí a 7 vedúcich. 

Ubytovaní sme boli v troch chatkách. Cestovali sme vlakom a autobusom. Lyže a potraviny 

nám priniesli dvaja vedúci s autom. Stravu sme si pripravovali sami.  

Niektoré deti sa pod vedením vedúcich lyžiarov naučili lyžovať a na druhý deň už všetky deti 

chodili na vlek. Vlek sme mali blízko chatiek, čo bolo veľkou výhodou.  

Každé ráno sme mali na chatkách krátke stíšenie pri Božom slove.  

 Našim hlavným cieľom bolo vyblázniť sa v snehu, naučiť a zdokonaliť sa v lyžovaní, ale  aj   

lepšie spoznať deti. Preto sme voľné chvíle venovali vzájomným rozhovorom a hrám. 

   

     

 Muzikál „Stratený syn“ 
 

6. marca sme zorganizovali v Dome kultúry v Nových Zámkoch muzikál „Stratený 

syn“. Muzikál zahrala kresťanská mládež z Bratislavy. 

Do domu kultúry  prišlo okolo 300 divákov. Pred začatím muzikálu sa k divákom 

prihovoril náš predseda YMCA Pavol Kováč, ktorý hovoril o našej práci s deťmi 

a s mladými ľuďmi.  

Vo vestibule sme mali pripravené nástenky o našej činnosti. Všetkým zúčastneným sme  

rozdávali malé  perníčky  s logom YMCA 

 

 Akcia  „Srdce na dlani“ 
 

V dňoch od 8.5. – 11.5. 2003 na Králikoch pri Banskej Byastrici sme zorganizovali 

tábor pre všetky deti z detského domova v Dedine Mládeže a pre deti  z klubu YMCA 

v Nesvadoch.  Zúčastnilo sa ho 48 detí a 15 vedúcich pracovníkov.  

Naším cieľom bolo upevniť vzájomné priateľské  vzťahy a tiež priblížiť deťom evanjelium. 

Hovorili sme o 10.Božích prikázaniach. Veríme, že ak sa ich budú snažiť  dodržiavať, uchránia 

ich od rôznych negatívnych vplyvov sveta.   

Každý deň sme mali organizované hry, veľa sme spievali každý večer sme mali  

táborák, ktorý sa páčil hlavne malým deťom. Mali sme príležitosť venovať sa deťom „naplno“.    

    



 Akcia  „ Deň detí“ 
 

Nastal deň s veľkým „D“. Dňa 30.5. 2003 v priestoroch za Biamou sa zišlo 120 detí a 18 

vedúcich. Na úvod sme všetky deti privítali a potom sa to začalo. Ako výchor priletelo auto 

s čiernymi sklami a z neho vyskočili muži v kuklách, ktorí nám uniesli princeznú aj 

s pokladom. Deti boli nešťastné, ale únoscovia urobili chybu. Stratili dôležitý doklad na 

ktorom boli inštrukcie ako nájsť princeznú. A tak sme deti rozdelili do desiatich skupín 

a vybrali sa na cestu hľadať princeznú. S každou skupinou bol jeden vedúci. Úlohou detí bolo 

nájsť podľa fotografií určené budovy kde ich čakali ďalší vedúci, kde museli spl niť úlohu. Po 

splnení úlohy dostali opäť fotografiu a pokračovali ďalej. Nakoniec sa im podarilo nájsť 

princeznú aj s pokladom. Princezná rozdelila poklad trom najlepším skupinám, ale ani tie 

ostatné skupiny neodišli naprázdno. Každý dostal vynikajúce lekvárové buchty, ktoré nám 

upiekli kuchárky ZŠ v Nesvadoch. Deti odchádzali domov plné zážitkov a tešia sa na budúci 

Deň detí.    

 

 Letný tábor  „Tajomstvo lásky“ 
 

Letný tábor „Tajomstvo lsky“ sa uskutočnil v dňoch 4. 7. 2003 – 12. 7. 2003,  na 

Muránskej planine – Červená skala. Zúčastnilo sa ho 24 dorastencov a 7 vedúcich.  

Cieľom akcie „Tajomstvo lásky“ bolo poskytnúť kvalitný a zaujímavý program počas letných 

prázdnin. Našou snahou bolo pripraviť dorastencom príjemný pobyt na čerstvom vzduchu  

a tak podporiť ich pohybovú aktivitu a telesnú kondíciu.  

Dorastenci boli rozdelení do troch skupín. Každá skupina mala svoj názov a identifikačný znak 

rôznej farby a to kožený náramok s korálkami.  

Vedúci mali pripravené konkrétne hry na každý deň. Každý večer sme mali táborák, kde sme 

veľa spievali a hrali. Jeden deň sme boli na celodennej túre a jeden deň  na kúpalisku .Všetky 

aktivity sa hodnotili a na konci boli vyhodnotené najlepšie skupiny vecnými cenami. 

 

 Letný tábor  „Víťazná partia“ 
 

Letný tábor „Víťazná partia“ sa uskutočni v dňoch 4. 7. 2003 – 12. 7. 2003 v rekreačnom 

stredisku „Matejková“ v Brezovej pod Bradlom. Boli sme ubytovaní v chatkách, ale mali sme 

k dispozícii aj veľkú chatu v ktorej sme využívali spoločenskú miestnosť a  kuchyňu. Denný 

režim bol ako každý rok: budíček, raňajky, nástup, pobožnosť, hry, obed, voľno, hry, večera, 

nástup, táborák večierka  Na pobožnostiach sme si rozprávali o Danielovi a jeho priateľoch, ku 

každej téme sme mali aj ručné práce. 

Deti boli rozdelené do piatich skupín, ktoré boli pomenované podľa toho v čom tá skupina 

vynikala. Každá skupina mala šatku inej farby.  

Počas tábora mal každý možnosť získať vatru mlčania, odriekania, zálesáka, písmaka, aj 

odvahy. Každý deň sme mali zábavné netradičné hry napr.: prechod cez pavučinu, ale aj 

športové napr. ringo, volejbal, futbal, bedminton, ...  

Na konci tábora bolo vyhodnotenie súťaží, každá skupina dostala odmenu. 

 
 

 

 

 

 



 Akcia  „Angličtina hrou a športom“ 

 

V dňoch od 21.7. – 1.8. 2003. Zámerom  tejto akcie  bolo ponúknuť deťom počas letných 

prázdnin príležitosť zúčastniť sa anglického kurzu. Zábavnou formou a športom si mohli deti 

prehĺbiť svoje vedomosti v anglickom jazyku.  

Denný program bol rozdelený na doobedňajšiu časť (od 9.00 – 12.30 hod) zameranú na výučbu 

hravou formou a poobedňajšiu časť ( od 14.00 – 16.00 hod), kde si deti prehlbovali nové 

vedomosti pri spoločných hrách vedených v anglickom jazyku. Každý deň mali deti pol hodinu 

spevu, kde sa učili kresťanské piesne tiež v anglickom jazyku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Boli  rozdelené do troch vekových skupín. V každej skupine  vyučovali dvaja lektori z USA 

a traja tlmočníci. 

Druhý týždeň vo štvrtok večer sme mali slávnostné ukončenie  kurzu v modlitebni BJB 

v Nesvadoch, kde prišli aj rodičia detí. Bol to pekný večer. Predstavili sa aj lektori osobne 

a tiež deti mali pripravený program – biblické scénky, piesne, a to všetko v anglickom jazyku.  

  
 Akcia   „Buď sám sebou“ 

 

V dňoch 3. – 5. 10. 2003 sme zorganizovali akciu pod názvom „Buď sám sebou“, pre mladých 

ľudí. Do Zvolena sme pricestovali  vlakom z Nových Zámkov.  

V sobotu po raňajkách prišiel  Mgr – Tomáš Kohút kazeteľ BJB v Ružomberku  

a pracovník s mládežou, ktorý mal prednášku o hodnote človeka. Po prednáške sme si urobili 

test na určenie temperamentu, aby sme lepšie spoznali samých seba. Po obede a po večeri sme 

pokračovali pri spoločných hrách.  

 Posledný deň po raňajkách sme sa ešte zahrali nejaké hry, po výbornom obede sme si 

pobalili svoje veci, poupratovali chatu a vydali sa na cestu do Zvolena na vlak. 

 Všetci sme sa počas tohto víkendu cítili dobre a budeme na tieto dni dlho spomínať. 

   

Záver:  

 
V našej obci pracujeme už šiesty rok. Máme za sebou niekoľko realizovaných 

projektov a aktivít, ktoré sa  každoročne  pravidelne opakujú. Rôznorodosť aktivít s deťmi sú 

dôkazom životaschopnosti našej organizácie.  

Do práce s deťmi sú zapojení prevažne mladí ľudia, ktorí sú ochotní rozvíjať túto prácu, čo 

dáva perspektívu dlhodobej činnosti. Pri začiatku práce v YMCA boli niektorí vedúci ešte 

medzi deťmi a dnes sú z nich  kreatívni spolupracovníci v našom združení. Plánujme ďalšie 

školenia vedúcich. 

Vďaka prezentácie našich aktivít na verejnosti ( nesvadská televízia, oznamy, nástenky) sa 

zvyšuje počet detí a členov YMCA. Máme kanceláriu s počítačom s pripojením na Internet, 

ktorá je prístupná aj verejnosti našej obce. Do povedomia našich občanov sa dostávame ako 

stabilná organizácia, ktorá má kredit v našej obci.  

 

 

 

 

 

 

V Nesvadoch dňa 1.11.2003                                      ________________________ 

                                                                                Prog. sekretár YMCA v Nesvadoch 


