
      

      
  

 

   

Správa o činnosti miestneho združenia YMCA v Nesvadoch 
                                             Rok 2005 

 

 

 Naším poslaním je na základe uplatňovania         

  kresťanských hodnôt poskytnúť občianskej  

  verejnosti, najmä deťom a mládeži, pomoc  

  pri dosahovaní zmysluplného naplnenia života.  

 

Úvod 
Je dobré, keď niečo začína. Je dobré, keď to prináša úžitok. Je dobré, keď to prináša 

radosť a pokoj, je dobré, keď je to dielo požehnané, keď  plní svoj účel a ten účel je v súlade 

s vôľou Tvorcu. Ešte lepšie je, keď to dielo vydrží. YMCA Nesvady už pracuje v našej obci  9 

rokov. Vďaka Bohu za to! 

Uplynulý  rok 2005 bol pre nás úspešný. Hovoria o tom naše aktivity, podujatia, udalosti.... 

Presťahovali sme sa do nových klubových priestorov . Rozbehli sme prácu v nízkoprahovom  

klube, ktorý slúži mladým ľuďom. 

Rok 2005 bol plný vzrušujúcich momentov,  zaujímavých stretnutí, malých víťazstiev ale aj  

občasných zlyhaní. Preto potrebujeme  denne prosiť múdrosť, o milosť, o schopnosť rozlišovať 

dobré od zlého a správne od nesprávneho. Potrebujeme silu odpúšťať a milovať – lebo sami 

sme milovaní. 

Miestne združenie YMCA v Nesvadoch patrí v súčasnosti medzi najväčšie miestne 

združenia v Slovenskej republike. Naša činnosť je zameraná hlavne na pravidelné kluby, 

v rámci ktorých organizujeme aj iné aktivity a programy pre deti a mládež. Podstatná časť 

našej práce sa však odohráva v kluboch. Tábory sú najnáročnejšou zložkou celoročného 

programu YMCA s náročnými požiadavkami na prípravu dobrovoľníkov. 

Sme radi, že sme sa  mohli zapojiť do spoločenského diania  a života obce. Vďaka patrí 

všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa aktívne podieľajú na príprave a realizácii aktivít.  Je našou 

túžbou rozdávať seba – dávať lásku. Aj keď sme  neraz po 9. rokoch nepretržitej práce 

unavení, pokračujeme naďalej v práci s mladými ľuďmi. 

 

            Počet členov YMCA Nesvady: 

Členovia revíznej komisie:               Žaneta Dedáková 

                                                                       Mgr. Soňa Belokostolská 

Členovia výboru YMCA Nesvady:  Pavol Kováč – predseda  

                                                                       Ing. Michaela Barkócziová 

                                                                       Mgr. Martin Dedák  - podpredseda 

                                                                       Marta Marázová 

                                                                       Eman Hajdu 

 



Zamestnanci YMCA v Nesvadoch 
Naďalej zamestnávame  pracovníčku, Betku Maglodskú, na plný úväzok, ktorá riadi 

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

administratívnu prácu v kancelárii. Máme  11 aktívnych dobrovoľníkov. Od  októbra 2005 

zamestnávame na dohodu  ďalšiu pracovníčku, Júliu Kruškovú z Prešova. Po 5. rokoch štúdia 

v Nemecku sa rozhodla pracovať v YMCA na Slovensku a to v MZ YMCA Nesvady. Sme 

vďační za jej prácu. Veríme, že bude prínosom pre  našu organizáciu a že sa budeme vzájomne 

podporovať.   

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

nedostatok finančnej podpory, s veľkým nadšením a obetavosťou. 

 

V  2005    sme zamestnávali na aktivačný príspevok 24 nezamestnaných, ktorí boli 

evidovaní na Úrade práce v Hurbanove. Ich prácu koordinovala  naša zamestnankyňa  Betka 

Maglodská. Jej pracovná doba bola  rozdelená tak, že určitý počet hodín sa venovala  

nezamestnaným a určitý počet hodín práci v YMCA.  

Pracovnou náplňou nezamestnaných bola  úprava okolia základnej školy, materskej školy na 

Hurbanovej ulici, upratovanie klubových priestorov YMCA a tiež pomoc   v kancelárii pri 

administratívnych prácach a pri prípravách programov pre deti.  

 

Podporili nás 
V roku 2005 našu prácu podporili:   

Ministerstvo školstva SR  

Nadácia pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom 

Nadácia  Intenda 

Okresný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  v Komárne  

Obecný úrad v Nesvadoch   

          Iní sponzori a podnikatelia z nášho okolia.   
 

Pravidelné aktivity v roku 2005 
Hlavnou oblasťou našej práce je voľný čas detí. Je to  čas, ktorý má človek sám pre 

seba, ktorým môže voľne disponovať, s ktorým môže slobodne nakladať podľa vlastnej voľby, 

v ktorom jedná podľa vlastného priania. 

Nie je však jedno, ako sa naše deti a mládež  rozhodnú tento voľný čas využiť. Ich voľba záleží 

aj od okolností, ponuky a možností. 

 

M klub (klub mladých) 
V každý piatok sme mali   „M klub“ , kde sme mali pre  deti pripravený zaujímavý 

program – biblický príbeh, kvíz, súťaže, rôzne hry.....Klub navštevovalo  priemerne 25 - 30 

detí od 6. do 12. rokov. K biblickým témam sme mali vždy pripravenú aj  ručnú prácu k danej 

téme  

Raz v mesiaci sme mali narodeninovú párty. Pripravili sme  pre deti občerstvenie ( mali sme 

hot dog párty, pizza párty, chlebíčky, zákusky….). Pozdravili sme  vždy tie deti, ktoré mali 

minulý mesiac narodeniny. Za tento klub boli zodpovední 5 vedúci. 

 

RS klub, Reset klub  
 „RS klub“ sme mali  každý štvrtok od  18.00 hod.  Do tohto klubu chodilo 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 viedli 6. dobrovoľníci, ktorí si  na každý klub pripravili program -  tému, hry, 

súťaže...  



Od septembra 2005 sme dostali nové priestory pre prácu v klube. Vďaka finančnej podpore 

Nadácie pre deti Slovenska sme rozbehli prácu v nízkoprahovom klube. Založili sme klub – 

RESET , ktorý slúži mladým ľuďom, resp. teenagerom ako priestor pre vzájomné stretávanie 

sa, získavanie nových informácií a ako ponuka užitočne stráviť voľný čas. Naši klienti si môžu 

zahrať rôzne spoločenské hry, stolný futbal, šípky, počúvať hudbu, posedieť si, dať si kávu, 

čaj, sladkosti...                                                                             

Dorastenci a mládež klub  naozaj pravidelne navštevujú, čo je pre nás všetkých veľkým 

povzbudením. 

   

 

Iné aktivity v roku 2005 
 

Poď s nami na lyže     21. 2. -  25. 2. 2005   Krahule – hotel Blaufus  

  Ubytovaní sme boli v hoteli, celkom blízko pri vlekoch. Našim hlavným cieľom bolo 

vyšantiť sa v snehu, naučiť sa lyžovať, prípadne sa  zdokonaliť, ale aj spoznať sa navzájom. Na 

svahu sme zažili veselé chvíle. Keď sme sa práve nelyžovali, trávili sme čas rôznymi 

zábavnými hrami, ako je UNO, Bingo, premietaním, besedou… Každé ráno sme mali spoločné 

stíšenie nad biblickým textom. Vynikajúce jedlo, a rôzne maškrty si deti, ale aj vedúci nevedeli 

vynachváliť.  

 

Jazda na koni       16. 4. 2005, Stará Gúta 

Sedeli ste už na koni? Poviem Vám, je to zážitok. Bol to veľký zážitok aj pre deti z M 

klubu. Na našich dvojkolesových tátošoch sme sa dopravili až na Hobby ranch v Starej Gúte. 

Zložili sme si bicykle a obdivovali kone. Na jazdenie bol však určený iba jeden a tak museli 

deti čakať kým sa dostanú na rad. Dlhú chvíľu sme si krátili bláznivými kúskami, napríklad 

súťažili sme v Limbe, v skoku cez tyč a niektorí si len tak vylihovali na slniečku v tráve. Keď 

sme sa vystriedali všetci, pobrali sme sa domov na našich starých verných bicykloch. 

 

Správny životný štýl     21. 4. 2005 

 Zaujímavú prednášku sme zorganizovali pre žiakov 7. – 9. ročníkov ZŠ v Nesvadoch. 

Prednášali pracovníci organizácie ACET v Nových Zámkoch. Prednáška trvala 2 hodiny počas 

vyučovania. Poobede sme pozvali prednášateľov do klubu, kde   sme  zorganizovali besedu  na 

tému AIDS a vzťahy.  

 

Hlina        14. 6. 2005, Ivanka pri Dunaji 

Je zaujímavé vidieť, ako hrnčiar pracuje s hlinou, formuje a tvaruje  ju, až kým nevznikne 

niečo podľa jeho predstáv. Práca s hlinou rozvíja zručnosť a fantáziu a je jednoznačne veľmi 

zaujímavou a tvorivou činnosťou. Naše deti si to mali možnosť vyskúšať v Ivanke pri Dunaji 

(občianske združenie „I - klub“). Po dohovore s pani učiteľkou ZŠ Nesvady, ktorá vyučuje 

výtvarnú výchovu, sa pozbierali žiaci, ktorí majú vzťah k modelovaniu alebo k podobnej práci. 

Každý dostal  kúsok hliny a začali sme pracovať – modelovať, vyskúšali aj hrnčiarsky kruh. 

Fantázii sa medze nekládli. Bola to veľmi zaujímavá skúsenosť. Potom sme mali skvelý obed – 

guláš, ktorý navaril náš vedúci Paľo Kováč. Po obede sme si  spolu  zahrali  volejbal a Ringo 

a vydali sme sa na cestu domov, obohatení o naše umelecké diela. 

 

Deň detí     2.6. 2005 
Tento deň by mal byť špeciálny pre všetky deti, je to ich sviatok. Pre ročníky 6 – 9 sme  

zorganizovali športové dopoludnie . Náš darček pre nich bolo zábavné doobedie – turnaje 

v netradičných športoch ako Ringo, Petanq, Frisbie, ale aj v tradičných ako vybíjaná a volejbal. 

Deti mali možnosť vopred sa prihlásiť na niektorý turnaj. Ráno sme ich krátko privítali a 

rozdelili do súťažných družstiev. Víťazné družstvo bolo odmenené sladkosťami. Od rána sa 



varilo prekvapenie pre všetky deti a to guláš,  ktorý nám všetkým veľmi chutil. Prišiel sa na 

nás pozrieť aj pán riaditeľ ZŠ a spolu s pánom starostom ochutnali aj guláš.  

 

Školenie hry      3. 6. – 5. 6., Pukanec, Majere 

Zišlo sa nás asi 15 vedúcich z rôznych združení YMCA na Slovensku. Naši 

dobrovoľníci sa veľmi radi školia. Toto školenie sa nám však páčilo viac ako iné pretože bolo 

o hrách. Všetci sme sa aktívne zapájali do diskusií a vyjadrovali svoj názor. Tiež sme si veľmi 

radi niektoré hry aj vyskúšali. Zahrali sme si PackMan, ponorky a bola to veľká sranda. Však 

si predstavte, že vás vystrelia ako torpédo, ktoré má trafiť ponorku a máte pri tom zaviazané 

oči. Mali sme samozrejme veľmi dobré jedlo. Cieľom tohto školenia bolo povzbudiť vedúcich 

a načerpať nové hry a poznatky.  

  

Malý tábor – verný bojovník    8. 7. – 16. 7. , Kremnica - Lúčky 

Na našich táboroch to vyzerá asi takto: budíček, rozcvička, raňajky, pobožnosť, hry, 

obed, siesta, aktivity, večera, táborák, večierka. Na prvý pohľad dosť suché, ale pod tajomnými 

pojmami sa skrývajú všelijaké veci. Napríklad: 

pobožnosť - začíname spevom piesní, nasleduje príbeh (o živote Dávida, ktorý nadovšetko 

miloval Pána Boha. Aj keď prišli problémy do jeho života, vedel, že Boh ho miluje a môže k 

Nemu kedykoľvek prísť.), potom zaujímavé ručné práce (jaskyne z moduritu, šípy, štít,..) 

hry - badminton, ringo, frisbie, petang, ... 

aktivity - jednou z nich bola Rambo dráha, každé dieťa prešlo trasou plnou prekážok a rôznych 

disciplín (lezenie v tuneli, zatĺkanie klincov, prečítať nápis na veži ďalekohľadom, zavesiť sa 

na lano a skopnúť fľašu s vodou,...) 

táborák - posedenie pri ohni, spev, zábavné hry (na námorníka, ...) 

A viete, čo na našich táboroch nie je? No predsa nuda! 

 

Veľký tábor – 8. 7. – 16. 7., žiť, prežiť s Bohom, Banky, Cukmantel 

Tábor  sa konal na lúke so zvláštnym názvom Cukmantel pri Banskej Štiavnici. Napriek 

určitým nedostatkom, najmä problémom s pitnou vodou a malých darčekov od kráv sa nám 

tam páčilo. Naše obvyklé táborové stavby, bránu, sprchu, latrínu, umývadlo, nástenku, sme 

stavali za nepriaznivých podmienok. To preto lebo prvé štyri dni takmer stále pršalo.Tému 

tábora – žiť, prežiť s Bohom, sme rozoberali z rôznych pohľadov. Hovorili sme napr. o tom, že 

vzťah s Bohom môžeme mať jedine pre Jeho milosť, ale aj o tom, že láska k Bohu sa prejavuje 

v praxi poslušnosťou a láskou k iným ľuďom. Občas svietilo aj slnko a mohli sme sa venovať 

hrám, súťažiam a výletom po okolí. Prekvapením pre dorastencov bol aj deň naopak. Namiesto 

raňajok bol obed – polievka a cestoviny s tvarohom, ktorý bol úplne modrý! Špekačky sme si 

opekali za najväčšieho tepla. A podobne to pokračovalo až do večera. Zlatým klincom bol 

klinec zápichnutý do prsta jedného vedúceho. Krv z neho kvapkala priamo do ryže v mlieku! 

To však bol samozrejme len šikovný trik. Najväčším zážitkom bola asi pre väčšinu účastníkov 

dvojdňová túra. Všetky skupiny dostali mapu, potraviny a ďalšie potrebné veci na to, aby 

mohli prespať v prírode. Každý z nás mal neopakovateľný zážitok.  

 

Angličtina      25. 7. – 5. 8., Nesvady ZŠ 

Do you speak english? Nie? Mal by si to napraviť na kurze angličtiny v Nesvadoch, 

teda iba ak chodíš do prvej až deviatej triedy na ZŠ. Doobeda prebiehalo vyučovanie plné 

zábavy, ktoré viedli lektori z USA. Každý deň si deti a dorastenci niečo vyrábali, maľovali, 

modelovali, počúvali biblické príbehy, učili sa nové slovíčka – v tom im pomáhalo najmä 

bingo s anglickými slovami. Súčasťou programu bol aj spoločný spev, kde sa učili kresťanské 

piesne v anglickom jazyku, napr. o žraločej rodinke, s veľmi zábavnou choreografiou. 

Poobede sa deti a dorastenci hrali a súťažili. Zahrali si futbal, volejbal, bränball, zábavnú 

olympiádu, ale aj UNO a iné spoločenské hry. Deti a dorastenci si lektorov veľmi obľúbili 

a ťažko sa im s nimi lúčilo. 



 

 

Školenie nízko prahové kluby      14. 9. -15. 9.  Nesvady 

Dvojdňové školenie sme úspešne zrealizovali v septembri 2OO5 v spolupráci s Novou 

nádejou. Prednášala nám Marína Bartoňová. Školenia sa zúčastnilo 18 dobrovoľníkov. 

 V rámci školenia sa účastníci oboznámili s cieľmi programu „Znižujeme prahy“, s druhmi 

nízkoprahových programov a so spôsobmi znižovania prahov vo fungujúcich zariadeniach. 

Zoznámili sme sa so  špecifikami vekovej skupiny, na ktorú sa bude klub zameriavať a získali 

sme  dôležité zručnosti pri práci s mladými (aktívne počúvanie, riešenie konfliktov v rámci 

tímu, riešenie konfliktov s klientmi atď.).  

Školením sme  motivovali pracovníkov k zodpovednej a kvalitnej práci. Chceme, aby nás 

verejnosť vnímala ako kolektív, na ktorý sa dá spoľahnúť. 

 

Vianočný klub       16. 12 .v klube  

Dňa 16. 12. 2005 sme zorganizovali Vianočné posedenie v klube.  Pripravili sme pre 

deti zaujímavý program. Naučili sme ich Vianočnú koledu. Zahrali sme scénku o tom, pre 

koho prišiel Pán Ježiš. Reportér urobil rozhovor s ľuďmi, ktorých stretol na ulici (dieťa, 

starenka, chudobný a bohatý). Po scénke mal evanjelický farár Pavel Tomka krátky príhovor 

o tom, že Vianoce sú pre každého a spomenul aj pravý význam Vianoc. Zahrali sme im aj 

scénku so Žofkou a Cyrilom (bábkami), ktoré si deti obľúbili. Ďalším bodom programu bolo 

občerstvenie – chlebíčky, ovocie, zákusky a mnoho iných dobrôt, na ktoré sa deťom už od 

začiatku zbiehali slinky. Úplne na záver sme rozdali deťom krabice s darčekmi „Samaritans 

purse“. Boli to darčeky z Nemecka a z Anglicka, ktoré boli tento rok naozaj veľmi štedré. 

 

Vianočná večera       23. 12 v klube 

Najkrajší zážitok je vidieť šťastnú detskú tvár, jej úprimnú radosť. Je to jedno či je to 

dieťa z klubu, s Detského domova, či zo sociálne slabších rodín. Keď sa smeje a kričí teta 

pozrite toto som presne chcel, ujo ja také cukríky veľmi lúbim, teta aké super auto, teta pozri to 

je môj pulover, je to ako keď sa rozsvieti slnko.  

Zorganizovali sme večeru pre rodiny zo soc. slabších rodín. Pripravili sme pre ne program – 

muzikál Anjeli a tiež večeru – kapustnicu. Na konci programu sme rozdali deťom darčeky – 

krabice, ktoré sme dostali od organizácie Samaritan´s purse.  

 

Záver:  
Záverom by sme sa chceli poďakovať  všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa na našej práci 

podieľajú. Bez ich pomoci a nápadov by sme mnohé aktivity nemohli zrealizovať.  

Sme organizácia, ktorá má za sebou 9 rokov práce s deťmi a s mladými ľuďmi.  Dobre 

rozbehnuté veci nesmieme zastaviť. Chceme byť užitoční pre našu verejnosť, byť k dispozícii 

deťom, mladým ľuďom, využiť kvality a ochotu našich dobrovoľníkov. 
Svet od nás očakáva „kvalifikovanú lásku“, ktorú možno pocítiť osobne v reálnom 

každodennom živote. Každý z nás vie, že to vôbec nie je jednoduché obetovať čas, záujmy aj 

peniaze, aby sme spoznali a porozumeli mladým ľuďom. No práve my, kresťania, máme 

k tomuto cieľu najlepšie predpoklady. Iste prídu pády aj zlyhania, no dôležité je, aby sme 

urobili to, čo máme a môžeme.  

Prajeme si, nastávajúci rok 2005 bol rokom  nových zážitkov a skúseností, aby sme 

nezabúdali na to, že naším cieľom je v prvom rade niesť evanjelium Ježiša Krista všetkým 

ľuďom.  

 

 

 

V Nesvadoch dňa 16. 3. 2006                                    ________________________ 

                                                                                Prog. sekretár YMCA v Nesvadoch 


