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   Výročná správa miestneho združenia 

                 YMCA v Nesvadoch 
 

                                   Rok 2008 
            

 
 

  Naším poslaním je na základe uplatňovania         
  kresťanských hodnôt poskytnúť občianskej  
  verejnosti, najmä deťom a mládeži, pomoc  
  pri dosahovaní zmysluplného naplnenia života.  

 

Úvod 
 Máme za sebou 12 rokov práce s deťmi a s mladými ľuďmi. Počas týchto rokov sme 

zažili veľa dobrého a užitočného, úspešného a prospešného , ale prežili sme aj prehry a občas 

aj sklamania. Ako sa spieva  v jednej piesni: „Nie vždy je slnko na obzore...“, tak to bolo aj 

v doterajšej práci v YMCA. Avšak vďaka patrí Bohu za všetko. Som  vďačná za  mojich 

kolegov, za dobrovoľníkov, za tých, čo nás podporujú a pomáhajú, za každú zorganizovanú 

aktivitu s mladými ľuďmi. 

    Naše 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. V roku 2008  sme pokračovali v našej práci s YMCA Bol to rok stabilizácie našej 

organizácie, opäť plný aktivít, pravidelne sme sa stretávali s deťmi v M klube a s mladými  

v Reset klube. 

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

sa do Národných projektov EÚ. Vďaka podpore  Úradu práce soc. vecí a rodiny v Komárne  

sme zamestnávali nezamestnaných spoluobčanov formou aktivačnej a dobrovoľníckej činnosti. 

Máme veľmi dobré vzťahy s týmito ľuďmi, pomáhame si navzájom. Veľmi dobrou 

a povzbudzujúcou aktivitou bola vianočná večera, kde sme pozvali všetkých nezamestnaných, 

ktorí pracovali u nás od začiatku projektu – tj. od roku 2004.  

  Zrealizovali sme projekt „Vzdelávanie“ pre našich zamestnancov podporený z 

európskeho fondu.  

Po tretí krát v našej organizácii máme dobrovoľníkov z Ukrajiny vďaka  programu 

„Mládež v akcii“ podporovaného národnou agentúrou IUVENTA.  Prvé dva roky to boli 

dievčatá a od septembra 2008 sme pozvali dvoch chlapcov – Sergeja a Michaila. Sú pre nás 

veľkým prínosom, pomáhajú všade, kde treba. Spoznávame sa vzájomne, naše vzťahy sú 

obohatené láskou a porozumením.  Do júla sme mali dve dievčatá – Naďu a Galinu, ktoré 

viedli krúžok šikovných rúk, angličtinu hrou a športový krúžok. Koniec roka sa niesol 

v znamení lásky a  pomoci....Rozdávali sme Samaritánske balíčky deťom v núdzi, trvanlivé 

potraviny nezamestnaným a opusteným spoluobčanom, zorganizovali sme predvianočnú  

večeru. 
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Vianočné koledy, nové darčeky a s nimi aj čaro Vianoc už odzneli. Keby sa darčeky    

stali druhoradou záležitosťou a nechali vyniknúť ten najväčší dar – Božieho Syna Ježiša Krista, 

ktorý ponúka nový  život, bolo by po Vianociach oveľa viac  radosti ako počas nich. Ježiš, 

ktorý sa narodil, aby bol obetovaný za naše hriechy , chce byť súčasťou života každého z nás.  

On robí všetko nové...Iba On môže zmeniť naše tvrdé skeptické srdce na nové, radostné, 

šťastné srdce Božích detí, ktorým v duši znejú spevy anjelov, aj keď nie sú práve Vianoce. 

Prajeme si, aby aj v budúcom roku 2009 sme začali v našich životoch niečo nové, niečo čo 

bude meniť našu spoločnosť, naše deti, mládež, niečo čo má zmysel. 

 

            Počet členov YMCA Nesvady:   203 

Členovia revíznej komisie:          Žaneta Dedáková 

                                                                       Mgr. Soňa Ďuriková 

 

Členovia výboru YMCA Nesvady:  Pavol Kováč  

                                                                           Ing. Michaela  Sedmáková 

                                                                           Mgr. Martin Dedák   

                                                                           Ráchel Kováčová 

                                                                           Eman Hajdu 

Predsedom YMCA Nesvady je Bc. Dedák Martin.   
 

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. Od  októbra 2005 zamestnávame  pracovníčku, Júliu 

Kruškovú z Prešova, ktorá má na starosti hlavne zahraničné aktivity a  M klub. Máme  15 

aktívnych dobrovoľníkov, ktorí sa zapájajú do pravidelnej činnosti. 

V 2008 sme zamestnávali na aktivačný príspevok 11 nezamestnaných a na 

dobrovoľnícku činnosť 7 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.  Od septembra sme mali dve absolventky, ktoré nám pomáhali v práci s deťmi 

a v administratíve – Veronika MAglodská a Nagiya Robeyko.   

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 2008 našu prácu podporili:   
Ministerstvo školstva SR  

Nadácia pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom 

Nadácia  Intenda 

FIB Nemecko 

 

             Okresný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  v Komárne  

            Obecný úrad v Nesvadoch   

                       Iní sponzori a podnikatelia z nášho okolia.   

                          Konto Orange 

                          VÚB Nové Zámky 
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        Pravidelné aktivity v roku 2008 
  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) 
Počas uplynulého roka  sme  mali  s deťmi  v  M klube 46 stretnutí. Do  klubu chodí 

priemerne 25 - 30 detí od 6. do 12. rokov Preberali sme rôzne biblické témy -   príbehy zo 

Starého i z  Nového zákona. Z každého príbehu sme sa snažili deťom   priblížiť určité 

ponaučenia – určité spôsoby morálneho správania. Súčasťou rozprávania príbehu boli vždy aj 

ručné práce , ktoré sme s deťmi robili – maľovanie, vystrihovanie, lepenie.   

Deti radi navštevujú tento klub. Tešíme sa z toho, že majú záujem aj o vzájomné rozhovory, sú 

bezprostredné, otvorené a ochotné „pracovať na sebe“. Snažíme sa rozdávať im lásku, 

porozumenie, vedieme ich k pozitívnym hodnotám života, ktoré nachádzame vo vzťahu 

s naším Bohom. Často sme prekvapení hojnou účasťou, aj keď prší alebo fúka.   

Na každom klube sú prítomní minimálne dvaja vedúci. Jeden si pripraví tému a druhý hry.  

Vybudovali s  me si dobré vzťahy v okolí i vzájomne medzi deťmi a rodičmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reset klub  
    

 Vďaka finančnej podpore Intendy a  Nadácie pre deti Slovenska sme rozbehli prácu 

v nízkoprahovom klube.   

„RESET“ klub je určený mladým ľuďom vo veku od 13 rokov, stredoškolákom, 

všetkým „násťročným“ a  aj trochu starším. To znamená, že je v prvom rade určené 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 

Môžu si  zahrať rôzne spoločenské hry, stolný futbal, biliárd, stolný tenis,  šípky, počúvať 

hudbu, posedieť si, dať si kávu, čaj, sladkosti... Klub je otvorený 3 x v týždni.                                                                      

Na každom stretnutí majú traja  vedúci službu, ktorí dávajú pozor na disciplínu v klube. Ich 

úlohou je venovať sa deťom, rozprávať sa s nimi a občas im zorganizovať  spoločnú hru.  
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Krúžok „Šikovné ruky“ 
 Ukrajinka Naďa  viedla pravidelne každú stredu krúžok šikovných rúk.  Svojimi  

kreatívnymi nápadmi tvorila spolu  s deťmi  veľmi pekné výtvory, koláže..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Krúžok „Angličtina hrou“ 
Ukrajinka Galyna viedla pravidelne každý utorok krúžok angličtiny pre menšie deti. 

Hravým spôsobom  sa učili spoznávať  cudzí jazyk. Deťom sa to veľmi páčilo a veľmi aktívne 

sa zapájali do každej aktivity, ktorú Galyna zorganizovala – testy, hádanky, skladačky.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práca s nezamestnanými – aktivačná činnosť, dobrovoľnícka činnosť 
Už niekoľko rokov zamestnávame nezamestnaných, ktorí sú evidovaní na Úrade práce 

v Hurbanove.  Ich činnosť bola v roku 2008 rôznorodá – upratovali kluby, škôlky, pomáhali pri 

príprave programov pre deti, pomáhali v administratíve. Patrí im za to vďaka. 
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Aktivity v roku 2008 
 

Pobytové podujatia 
 

    Lyžovačka na Donovaloch   -  24.2. – 28.2. 2008 
           Miesto: Donovaly Polianka 

              Počet účastníkov: 33 

                
 

Letný tábor  - 4.7. 2008 – 12.7. 2008 
                              Miesto:  Liptovská Porúbka 

                                        Počet účastníkov: 63 

          

 

                                                 

    

 

 

 

 
Angličtina hrou  a športom   30.7. – 13.8. 2008 

Miesto: ZŠ Nesvady  

Počet účastníkov:   47 , lektori z USA 

 

 

 

 

 

 

 

Iné jednodňové podujatia 
 
Hurá na kone  20.6. 2008          

   Miesto:  Údolie poníkov v Nových Zámkoch 
    Počet účastníkov:  15 
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Hľadá sa princezná  23.6. 2008                       
                                       Miesto:  Park Nesvady         

                                                  Počet účastníkov: 77 

                          

 

 

 
 

Rozlúčková párty   s Ukrajinkami     26.6. 2008 
Počet účastníkov:   55       Miesto: Reset klub                                                                    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Bicyklami do prírody  28.6. 2008 
                    Počet účastníkov: 38 

                    Miesto:  Aňalský most 

 

 

 

 

Aktivity organizované v rámci klubu 
Hľadá sa talent   5.12. 2008        Miesto: Reset  klub             Počet účastníkov:  30 

Futbalový turnaj   8.12. 2008     Miesto: ZŠ Nesvady           Počet účastníkov: 18 

Závislosti – 11.12. 2008             Miesto: Reset  klub             Počet účastníkov:  30 

Keď život stráca zmysel – 28.4. 2008    Miesto: Reset  klub   Počet účastníkov:  56 

 

 

 

 

 

 

                                       

 
Vianoce v SOS  Hurbanovo            15.12. 2008 

Vianoce predo dvermi – Dulovce   17.12. 2008 

Vianoce s klaunom                          18.12. 2008 
Miesto:  Reset klub Nesvady 

Počet účastníkov:  77 
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Záver:  
Poďakovanie patrí  všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa na našej práci podieľajú. Bez ich 

pomoci a nápadov by sme mnohé aktivity nemohli zrealizovať.  

 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, aby nastávajúci rok 2009 bol rokom  nových zážitkov a skúseností, aby sme 

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

ľuďom.  
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Príjmy       Sk/Euro 

Dary – sponzori 133 000 / 4 414,79  

Dary 2%   42 835 / 1 421,86 

Úroky        111,40 / 3,70 

Dotácie 869 953,97 / 28877,15 

Účastnícke poplatky   66 324 / 2 201,55 

Členské YMCA 

2007 

  11 300 / 375,09 

Iné   14 107,50 / 468,28 

Spolu 1 137 631,87 / 

   37 762,46 

 

 

 

 

Výdaje                                                                           Sk/Euro 

Réžia – mzdy, odvody:  

Celkom mzdy + daň zo mzdy 203 676 / 6 760,80 

Odvody 114 290 / 3 793,73 

Kancelárske potreby   14 097,50 / 467,95 

Cestovné náklady     5 662 / 187,94 

Bankové poplatky     7 498 / 248,89 

Telefón – T-com, mobil   61 595,40 / 2 043,60 

Poštovné náklady     2 936 / 97,46 

Režijné náklady   27 105 / 899,72 

Daň z úrokov na účtoch            4 / 0,13 

Členské poplatky na ústredie YMCA   11 539 / 383,02 

Projekty-aktivity       

Lyžovačka                                                   20 825 / 691,26 

Letné tábory  M     86 769,50 / 2880,22 

Deň detí      2 472 / 82,06 

Anglčtina/Anglický kurz    54 361 / 1804,45 

Vianočné aktivity(Orange)    14 926,50 / 495,47 

Vzdelávanie    53 060 / 1761,27  

Väčšie projekty:        

Klubová činnosť/občerst. Materiál/   18 858 / 625,97 

IUVENTA  334 249 / 11 095,03 

FIB Nemecko   73 998 / 2456,28 

Ostatné – Intenda, Hodina deťom, OÚ 

Nesvady 

149 482,50 / 4961,91 

ÚPSVaR Komárno, náradie, čist. prostr.   52 234,30 / 1733,86 

Spolu 1 312 696,70 / 

    43 573,55 

 


