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Priestory, Mikulášske  stretnutie pre deti 



1996 
Priestory, Mikulášske  stretnutie pre deti 

 



1996 
KEDY? 
12.12.1996 sme v našej obci založili občianske združenie YMCA – YOUNG MEN´S CHRISTIAN ASSOCIATION.  
  
KTO?  
Návrh na registráciu združenia podpísali prví členovia: Pavol Kováč – predseda, Ing. Milan Kováč, Alžbeta Maglodská a Žaneta 
Dedáková, toho času Turánová.  
  
PREČO? 
Našou túžbou bolo pomôcť deťom a mladým ľuďom v našom okolí. Videli sme v uliciach deti, ktoré sa nudili  a v našej obci bolo 
v tom čase dosť  málo príležitostí, kde by mohli deti tráviť voľný čas.  
Myšlienka pomôcť mladým ľuďom oslovila niekoľkých mladých ľudí, ktorí už pracovali v niektorej z cirkví ako učitelia nedeľných 
škôl. Bol to najvyšší čas využiť možnosť,  ktorú nám po nežnej revolúcii (1989) poskytla politická situácia - slobodne sa venovať 
mladej generácii. Našou túžbou bolo robiť užitočnú a prospešnú prácu.  
  
Zaregistrovali sme sa na Okresnom úrade Školstva, boli potrebné rôzne povolenia na prácu s deťmi, potrebovali sme priestory... Vo 
všetkom nám pomáhal aj pán starosta Jozef Hariš a pani riaditeľka ZŠ Marta Poništová.  
Zorganizovali sme slávnostné otvorenie klubových priestorov YMCA  a tiež sme zorganizovali prvé Mikulášske stretnutie pre deti. 
Prvé priestory sme mali v bývalých jasliach  za poštou. 



1996 1997 
M klub – priestory za poštou, letný tábor  – 101 detí 



1996 1997 
Rozbehli sme prácu v M klube – na prvé stretnutie prišlo 5 - 6 detí. Správa o tom, že na klube je „super“, sa rýchlo rozniesla a my 
sme mali na každom ďalšom klube viac a viac detí. Prišlo leto a zorganizovali sme prvý tábor. Prihlásilo sa 100 detí. Aké úžasné, 
zvládneme to. Bol to náš prvý najväčší tábor, ktorý sme chceli zvládnuť a dokázať si, že na to máme. Áno zvládli sme ho, ale už 
nikdy viac sme tábor s takýmto počtom detí nezorganizovali. Prežili sme ho a bolo dobre, ale uvedomili sme si, že nám stačí aj tých 
60 detí.  



1996 1998 
Lyžovačka, deň detí, angličtina, prednášky, projekty 



1996 1998 
Kancelária 



1996 1998 
Prvá lyžovačka, prvý anglický tábor s lektormi z USA. V týchto aktivitách pokračujeme až dodnes. Ak sme chceli prežiť 
a napredovať, museli sme začať sme písať projekty. Prvý projekt sme podali do Nadácie pre deti Slovenska. Dostali sme podporu 
na inštitucionálny rozvoj - na plat pracovníka a na zariadenie kancelárie. Tešili sme sa. V tomto roku nás podporil aj Protidrogový 
fond – organizovali sme prednášky na školách, školenia vedúcich pracovníkov. Výborný štart. 
Do práce v YMCA sa zapojili mladí ľudia, bez nároku na odmenu. Robili túto prácu s láskou, ochotne  a nezištne. Boli sme nadšení, 
že sa naše sny plnia. Boli sme presvedčení, že za našou prácou stojí Boh.  
Mnohé naše modlitby boli vypočuté a vedela som, že to nie sú náhody, ako sa doslova otvárali dvere.  
Na úradoch, na školách  – podporené projekty boli vždy pre nás povzbudením a istotou, že naša práca má zmysel a že máme ísť 
ďalej. 



1996 1999 
Vianočný koncert 



1996 1999 
Zorganizovali sme prvý Vianočný koncert v Evanjelickom kostole. Bol to nádherný predvianočný čas , kostol bol preplnený. A vonku 
padal sneh...   



1996 2000 
Detský  a dorastový klub, výlet loďou, Detský domov 



1996 2000 
V klube nastala zmena. Deti sme rozdelili do dvoch skupín – na staršie a mladšie. Vznikla skupina dorastencov, pre ktorých sme 
pripravovali vždy špeciálny program – musel byť príťažlivý a zaujímavý. V tomto roku sme zorganizovali okrem iných aktivít aj  výlet 
s loďou, spolupracovali sme s detským domovom z Dediny mládeže. Vianočné posedenie s našimi deťmi a s deťmi z domova bolo 
krásnym ukončením tohto roka. 



1996 2001 
Stanový tábor, lyžovačka bez snehu, štúdium v zahraničí  



1996 2001 
Stanový tábor, lyžovačka bez snehu, štúdium v zahraničí  



1996 2001 
Rozdelili sme aj tábory – na tábor s menšími deťmi  od 6 – 12 rokov a na dorastový tábor od 13 - 15 rokov. Niekoľko rokov boli 
dorastové tábory stanové, neskôr sme zistili, že mnohé deti si potrpia na komfortnejších pobytoch – niektoré do stanu odmietali 
ísť... vraj potrebujú sprchy s teplou vodou, mäkkú posteľ... a dievčatá sa boja pavúkov. Snažili sme sa rešpektovať potreby, tak sme 
v ďalších rokoch uprednostňovali ubytovanie v chate.  
V tomto roku sme zorganizovali „Lyžovačku  bez snehu“ - na Kunovskej priehrade. Napriek tomu, že sme nemali sneh, pre 
niektorých bola táto lyžovačka nezabudnuteľná – napr. náš súčasný predseda YMCA Nesvady – Martin Dedák, si tu našiel svoju 
lásku – dnes sú šťastná rodinka s dvomi deťmi.  
Nadviazali sme spoluprácu s Dánskom a vyslali sme na štúdium Michaelu Barkócziovú a neskôr aj Anetu Pinkeovú.  



1996 2002 - 2003 
Školenia, Tensing, Deň detí – únos princeznej 



1996 2002 - 2003 
Školenia, Tensing, Deň detí – únos princeznej 



1996 2002 - 2003 
Roky 2002 a 2003 sa niesli v znamení vzdelávania sa, školení pre vedúcich. Písali sme projekty, chceli sme, aby naša práca bola 
kvalifikovaná, snažili sme sa vnášať do práce s deťmi nové prvky, spoznávali sme iné organizácie.  
Martina Kováčová v tomto roku založila TenSing a so skupinou detí nacvičila muzikál Ferdo Mravec. Bol to vynikajúci projekt, 
objavili sme skutočné talenty.  
V tomto roku sme zorganizovali Deň detí pre celú školu. Boli sme svedkami únosu princeznej. Deti ju mohli vykúpiť, až keď priniesli 
únoscom poklad. Avšak cesta k pokladu nebola jednoduchá. Deti v skupinách museli splnili určité disciplíny. 



1996 2004 
Island, aktivačné práce, ÚPSVaR 



1996 2004 
Zapojili sme sa do väčších projektov. Zorganizovali sme mládežnícku výmenu na Island. Vybrali sme štyroch ľudí, ktorí išli na 10 dní 
na Island. 
Boli sme organizátormi aktivačných prác. Nadviazali sme spoluprácu s Úradom práce, soc. veci a rodiny v Komárne, s ktorým 
dodnes spolupracujeme na niekoľkých projektoch. 
Rozvíjali sme prácu s nezamestnanými, zamestnávali sme mladých ľudí na absolventskú prax, vytvorili sme  2 nové pracovné 
miesta.  



1996 2005 
Vzdelávanie pracovníkov, školenie o hrách 



1996 2005 
Vzdelávanie pracovníkov a dobrovoľníkov sme pokladali za veľmi dôležitú oblasť našej práce. Preto sme sa počas rokov našej práce 
postupne vzdelávali. Zorganizovali sme víkend s témou – ako organizovať hry. Naučili sme sa zároveň nové hry, čo bolo veľkou 
pomocou na našich pravidelných kluboch.  



1996 2006 
Medzinárodná výmena, IKT, nové priestory, M klub, RESET 



1996 2006 
Medzinárodná výmena, IKT, nové priestory, M klub, RESET 



1996 2006 
Medzinárodná výmena, IKT, nové priestory, M klub, RESET 



1996 2006 
Medzinárodná výmena, IKT, nové priestory, M klub, RESET 



1996 2006 
V tomto roku sme zorganizovali opäť mládežnícku výmenu – skupina mladých ľudí z Anglicka prišla na letný tábor na Slovensko 
a spolu s našimi mladými sme zorganizovali tábor plný nevšedných zážitkov. Zorganizovali sme IKT školenie pre verejnosť, ktoré 
viedol pán riaditeľ Ivan Podivinský. Učili sme sa pracovať v o Worde, v Exceli, učili sme sa vytvárať si emailové stránky, prezentácie. 
Organizovali sme prednášky na škole – o AIDS, o fajčení.  
Na jarmoku sme prezentovali našu činnosť. Chceli sme, aby čím viac ľudí sa dozvedelo o našej práci, písali sme projekty 
a schválená dotácia bola investovaná do našich detí a mladých ľudí. Bolo našou túžbou, aby čím viac ľudí malo na tom podiel.  
V roku 2006 prišla zmena. Menili sme priestory, pretože priestory v bývalých jasliach boli schátralé, staré. Požiadali sme 
zastupiteľstvo o priestory nad bankou. Naša žiadosť bola schválená, priestory sme vymaľovali, opäť z projektov a vďaka ochotných 
darcov sme si ich zariadili.  
Napriek tomu, že sme mali nové klubové priestory, účasť detí a mládeže bola stále nižšia, nechápali sme, čo sa deje. Prečo deti 
nechodia? Vymýšľali sme aktivity, každý týždeň nové plagáty s novými nápadmi... Nepomohlo to. Malé deti mali každý deň družinu 
do 16:00 hod. a potom už nebol čas ísť do klubu. A staršie deti sa radšej zašili doma, sedeli pri PC alebo pri telke.   
Návštevnosť malého M klubu sme v spolupráci pani riaditeľky a vychovávateliek z družiny vyriešili. Dodnes nosíme okolo 35 - 40 
deti každý piatok z družiny o 16:00 do klubu a o 18:00 prichádzajú rodičia, aby si deti vyzdvihli. Trápilo nás však, čo s tínedžermi... 
Dostali sme nápad - založiť nízkoprahový klub Reset -  kde by mohli mladí ľudia „resetovať“, zažiť niečo vzrušujúce, zahrať sa (stolný 
tenis, stolný futbal, stolové hry), porozprávať sa, počúvať rádio, MP3. 
Nízkprahové zariadenie vytvára prostredie, ktoré je svojím charakterom a umiestnením blízke prirodzenému prostrediu klienta. 
Mladí ľudia tu majú možnosť ísť na internet. Sú prijímaní a cítia sa byť v bezpečí. Vedúci klubu s nimi vedú rozhovory, pri ktorých si 
môžu vychutnať čaj, horúcu čokoládu či sladkosti. V klube je neštruktúrovaný program, avšak raz za 8 týždňov sa pripraví aj nejaké 
výnimočné podujatie – prezentácie na rôzne témy, prednášky, besedy, súťaže. Reset funguje dodnes a má vysokú návštevnosť 
mladých ľudí. Na rozbehnutie nízkoprahového klubu sme dostali financie z Nadácie Intenda a ďalší rok z Nadácie pre deti 
Slovenska. 



1996 2007 - 2008 
Európska dobrovoľnícka služba, fungujúce kluby 



1996 2007 - 2008 
Rozvíjali sme spoluprácu so zahraničím, získali sme akreditáciu na hosťovanie a vysielanie dobrovoľníkov do a zo zahraničia. 
Prichádzali k nám dobrovoľníci z Ukrajiny, neskôr  zo Srbska, z Česka, z Maďarska. Vyslali sme dobrovoľníkov do Nemecka, na 
Island, na Ukrajinu. Príchod dobrovoľníkov vždy oživil našu prácu, založili sme nové krúžky v klube na škole – gitarový, divadelný, 
kuchársky, futbalový, aerobik, šikovné ruky... Dobrovoľníkom sa tu veľmi páčilo, niektorí si tu založili aj svoje rodiny alebo išli 
študovať a dodnes nám pomáhajú. V našej organizácii sa doteraz vystriedalo 23 dobrovoľníkov z rôznych krajín. Na budúci rok 
máme opäť schválené projekty na hosťovanie z Poľska a z Česka.  
Hosťovanie a vysielanie dobrovoľníkov realizujeme vďaka projektom, ktoré podporuje Národná agentúra IUVENTA – cez  program 
Mládež v akcii.  
  
Mladí ľudia začali opäť chodiť do klubu. Bolo všetko tak, ako má byť... až na jedno ráno... 
 



1996 2009 
Požiar v klubových priestoroch, chránená dielňa  



1996 2009 
Požiar, chránená dielňa, dobrovoľnícka činnosť  



1996 2009 
 ... v jedno ráno o 4:00 ma zobudil jeden telefonát a neskôr mi zazvonili aj policajti a oznámili mi, že v budove, kde máme klubové 
priestory, je požiar. V noci pod klubom začalo horieť, plamene šľahali až do podkrovia. Možno aj vďaka nášmu dobrovoľníkovi 
Kamilovi Marázovi, ktorý si v klube písal školskú prácu dlhšie do noci, prišli požiarnici včas a oheň zastavili. Takže v klube nám 
v podstate nič nezhorelo. Ale všetko sme mali začmudené a pod vodou. Na schodišti a v jednom rohu v klube sme mali vpadnutý 
strop. Museli sme sa vysťahovať do náhradných priestorov. Nevzdávali sme to. Fungovali sme. Dávala som si otázku: Prečo sa to 
muselo stať, teraz keď nám to najlepšie fungovalo... ale keď som si uvedomila, že to mohlo naozaj aj horšie dopadnúť, nakoniec 
som bola vďačná Bohu, že náš klub ochránil. Po polroku sme sa opäť vrátili do našich priestorov. 
Vďaka projektu schváleného na ÚPSVAR v Komárne sme založili chránenú dielňu. Zamestnali sme pracovníka Tibora Bazsó na plný 
pracovný úväzok, ktorý dodnes vykonáva administratívne práce. Tibor pracuje v našej organizácii piaty rok a sme radi, že ho máme.  
Ďalej, realizujeme dobrovoľnícku činnosť, dobrovoľníci nám pomáhajú pri výchovnej činnosti detí, pomáhajú nám, kde to 
potrebujeme. Sú pre nás skutočnou pomocou. 



1996 2010 - 2012 
Tínedžerské dobrovoľníctvo, Klubík  



1996 2010 - 2012 
Tínedžerské dobrovoľníctvo, Klubík  



1996 2010 - 2012 
Naďalej sme realizovali pravidelné kluby. Zaujímavým projektom bolo Tínedžerské dobrovoľníctvo. Tínedžeri mali možnosť napísať 
vlastný projekt potom ho zrealizovať a vyúčtovať. Boli veľmi šikovní – pre škôlkarov zorganizovali olympiádu a niekoľkokrát 
navštívili sestričky v kláštore - rozprávali sa s nimi, upratali okolie kláštora, chorých na vozíčku vozili na prechádzky... 
Keď dávame druhým, obdarovávame predovšetkým seba. Naším cieľom a túžbou je pomáhať mladým ľuďom v našom okolí.  
Novým klubom v týchto rokoch bol Klubík pre malinké deti – každú stredu od 9:00 do 12:30. Tento klub je pre mamičky s detičkami  
od 1 do 5 rokov. Mamičky tu majú možnosť trocha relaxovať, dať si kávu, porozprávať sa... o detičky sa starajú dobrovoľníci. 



1996 2013 - 2014 
Komunitné centrum 



1996 2013 - 2014 
Prišiel rok 2013 a my sme sa pustili do veľkého projektu – založili sme komunitné centrum - „Spolu dokážeme viac“. Nápad sa zrodil 
v hlave Anety Pinkeovej a potom sme spolu napísali projekt, ktorý bol akýmsi zázrakom podporený. Získali sme po prvýkrát väčší 
grant - 33 000 € , na mzdu koordinátora, na lektorov a psychoterapeutov, na zariadenie KC, na réžie a na rôzny potrebný materiál. 
Projekt podporila  Nadácia pre deti Slovenska z nórskych grantov EEA grants.  
V komunitnom centre ponúkame aktivity pre všetky cieľové skupiny - prebiehajú rôzne diskusie, workshopy a stretnutia s 
výbornými lektormi – odborníkmi. Rodičia a deti využívajú odborné poradenstvo, psychologické služby, individuálne poradenstvo 
so psychológom, terapeutom. 
Čiže, je tu miesto pre Vašu iniciatívu, kde VY navrhujete, čo je potrebné, čo CHCETE zmeniť a SPOLU sa môžeme pokúsiť o zmenu.  
Tento projekt končí v decembri 2014, čiže o pár dní... Samozrejme sme rozmýšľali, ako ďalej... Prišla opäť nová výzva z Fondu 
sociálneho rozvoja na podporu komunitného centra a ku dnešnému dňu máme uzavretú novú zmluvu na ďalší rok. Je to pre nás 
zázrak.    
 



1996 Toto sme my :) 
Každým rokom sme robili odvážnejšie kroky...  



1996 Toto sme my :) 
YMCA v Nesvadoch prežila 18 rokov aktívnej práce. Osemnásty rok v živote človeka je rokom dospelosti.  
Ak ste pozorne sledovali, YMCA  v Nesvadoch pomaly, ale postupne rástla. Každým rokom sme robili odvážnejšie kroky. Ak sme 
nechceli, ako sa hovorí - zakrpatieť, museli sme ísť s dobou, sledovať, čo potrebujú naše deti, mládež, okolie, v čom vieme byť 
užitoční...   
Ako to vyzerá dnes? Máme pravidelné kluby 3x v týždni, máme chránenú dielnu, zamestnávame dobrovoľníkov na dobrovoľnícku 
činnosť, hosťujeme dobrovoľníkov zo zahraničia, vysielame dobrovoľníkov do zahraničia, organizujeme letné tábory, lyžovačky, 
jednodňové aktivity, prednášky, školenia... 
  
Toto sme my - Miestne združenie YMCA Nesvady.  
   
Text: Alžbeta Maglodská 
December 2014, YMCA Nesvady 
 



1996 Ďakujeme! 
Našu prácu podporili:  
  
Nadácia pre deti Slovenska 
Nadácia Intenda  
Iuenta 
Konto Orange  
Nadácia VÚB 
Nadácia Pontis  - nadačný fond ACCENTURE 
Obecný úrad v Nesvadoch 
Úrad práce soc. vecí  a rodiny v Komárne 
Ministerstvo Školstva  v SR 
EEA Grants   
 

Projekt KC YMCA Nesvady 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. 

  


