
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
YMCA je jednou z najstarších a najrozšírenejších neziskových 

organizácií mládeže na svete.  

Usiluje sa o harmonický rozvoj človeka, jeho ducha, duše a tela 

prostredníctvom spoločenstva a programov, ktoré sú otvorené pre 

všetkých mladých ľudí bez ohľadu na pôvod, pohlavie, politické 

presvedčenie, sociálne postavenie, náboženské vyznanie a rasu. 

 
YMCA je najväčšou mládežníckou organizáciou na svete a v súčasnosti  pôsobí 

v 124 krajinách sveta, ktoré sú združené do Európskej (EAY) a Svetovej (WAY) 

aliancie YMCA. 

 

YMCA vznikla v r. 1848 v Anglicku, v našom štáte pôsobí od roku 1918.  

Po nútenom prerušení v r. 1951 bola jej činnosť obnovená v roku 1990. 

 

YMCA ponúka pestrú paletu aktivít pre kvalitné využitie voľného času detí, 

mladých ľudí a všetkých ostatných  mladých duchom. 

 

Miestne združenie YMCA v Nesvadoch bolo založené 

12. 12. 1996, 

ako samostatný právny subjekt bolo zaregistrované 

10. 6. 1998. 

 

Kontaktujte nás na:  
 

Adresa: MZ YMCA, Novozámocká 1, 946 51 Nesvady  

tel.č.: 035 76 92 677, mobil: 0905 490 632 

e-mail: ymca@ymca-nesvady.sk  

web: www.ymca-nesvady.sk 

 

Číslo účtu: 26397616/0900 
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Naša vďaka patrí všetkým sponzorom a priaznivcom, 

ktorí nám dôverovali a podporili naše aktivity. 

 
    V roku 2003 to boli: 

 

 

 Nadácia pre deti Slovenska z programu  

 

 

 Ministerstvo školstva v SR 

 Obecný úrad v Nesvadoch 

 priatelia z USA 

 podnikatelia, jednotlivci, cirkvi 
 

 

 

Kto sme: 
 sme mimovládna, nezisková a nepolitická organizácia 

 naše združenie chápe svoje poslanie v živote spoločnosti 

ako ochotu pomáhať tam, kde nie je možná dostatočná 

starostlivosť zo strany štátu z akýchkoľvek dôvodov 

 nebuduje na nových základoch, ale historicky nadväzuje 

na viac ako 150 ročnú kvalitne rozbehnutú činnosť 

svetovej organizácie YMCA, ktorej cieľom je v prvom 

rade všetkých, čo robí poukazovať na praktický 

kresťanský život 
 

Viaceré sociálno – psychologické zistenia potvrdzujú, že 

mladí ľudia hľadajú dobrodružstvo a vzrušenie, nové 

skúsenosti, poznania, aby si tak vyplnili voľný čas. 

Prevencia to nie len poznávanie dôsledkov užívania drog, 

ale plnohodnotne naplnený voľný čas, cieľavedomá 

záujmová činnosť, teda primeraný pre mládež príťažlivý 

program. Preto sa snažíme vnášať do svojej práce nové 

prvky, realizovať nové programy, niekedy za nedostatočnej 

finančnej podpory, s veľkým nadšením a obetavosťou.  

Je našou túžbou rozdávať seba – dávať lásku. 



 

  Našim 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 
 

 

 

 

 

V praxi sme pochopili, že práca s deťmi je viac ako rôzne 

teórie. Niekedy nestačí len dobrý program. Niekedy je 

potrebné ponúknuť svoju dlaň, aby ukryla malú detskú 

ručičku a vedieť v objatí nahradiť mamičku bez pretvárky 

a s čistým úmyslom. Práca s deťmi si vyžaduje našu energiu,  

náš čas, naše prostriedky, a napriek tomu nás obohacuje. 

Finančná správa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

príjmy  

Dary 1% 22 464,- 
Obecný úrad Nesvady 30 700,- 

Grant NDS 60 000,- 

OÚP Komárno 52 815,- 

Účastnícke poplatky 211 005,- 

Členské príspevky 8 710,- 

Dary, sponzori 171 730,- 

Kreditný úrok SLSP 340,10 

Ostatné príjmy 1936,40 

spolu 559 700,50 

výdaje  

Mzdy + daň zo mzdy 98 682,- 

odvody 57 816,- 

projekty 308 017,20 

Bankové poplatky 3 293,- 

Globtel 19 961,90 

Telefón  27 034,20 

Úrok  50,- 

Ostatné výdavky 47 956,90 

spolu 562 811,20 

Príj my MZ Ymca Nesv ady

Dary, sponzori 30%

Kreditný úrok SLSP 0,01%

 Členské príspevky 2%

 Účastnícke poplatky 38%

  Nadácia pre deti 

Slovenska 10%

Obecný úrad 6%

Dary 1% - 4%

  OÚP Komárno 9%

Ostatné príjmy 0,99%

Výdaje MZ Ymca Nesvady

Aktiv ity pre deti 

54%

Mzdy a odv ody 

28%

Ostatné 9%

Telefón  8%

(pevná linka+mobil)

Bank. poplatky 

1%
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Kino 
Dňa 2. decembra sme boli  na skvelom dobrodružstve rybky, zvanej 

Nemo,  ktorú vylovili potápači a uniesli ju preč od jej otecka. 

Ten sa ju vybral hľadať. Jeho cesta bola veľké dobrodružstvo.  

Podarilo sa mu Nema nájsť a spolu sa vrátili domov. 

 
 

Predvianočný koncert 
Uskutočnil sa 5. decembra v kultúrnom dome v Nesvadoch. Na koncerte 

vystúpili  deti z nášho klubu Ten sing so svojím programom, spevácka 

skupina Cor-Unum z Levíc a hudobná skupina The Shramotes tiež 

z Levíc. Po skončení koncertu sme pre všetkých  hostí pripravili 

občerstvenie - čaj, ovocíe a tiež  perníky, ktoré pre nich vlastnoručne 

pripravili deti z M klubu. 

 

 

 

 

Vianoce sú za dverami 
Dňa 10. decembra sa uskutočnil vianočný klub pre deti z našich klubov 

a  pre deti z detského domova z Dediny Mládeže. Vedúci  pripravili 

zaujímavý program, scénku, súťaže,  občerstvenie a veľmi zaujímavé 

darčeky, ktoré nám sprostredkovala organizácia „Samaritan´s purse“. 

Správa o členoch MZ YMCA 
K 31.12. 2003 malo MZ YMCA 225 právoplatných členov 

Snem MZ YMCA sa uskutočnil  14. 4. 2003  

Výbor YMCA sa stretol 4 krát a revízna komisia 1 krát.  

Výbor dohliadal po celý rok na činnosť a hospodárenie miestneho 

združenia.  

Členmi výboru sú:                               Ing.  Michaela Barkócziová  

                                                              Mgr. Martin Dedák  

  Martina Kováčová 

                                                                Ing. Milan Kováč  

 Predseda   Pavol Kováč 

Členmi revíznej komisie sú:  Alžbeta Barkociová  

Alžbeta Ďuriková 

Programovou sekretárkou MZ YMCA je Alžbeta Maglodská. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Pravidelná činnosť 

 
M Klub – každý piatok o 15:15  

pre deti od 1. po 6. ročník ZŠ 

Biblicný príbeh, zábavné hry, rôzne veselé aktivity  

 

RS Klub – druhý štvrtok v mesiaci o 17:30  

pre dorastencov od 7. po 9. ročník ZŠ 

Zamyslenie, zábavné hry, a iné veselé aktivity 

 

Šport Klub – každú stredu o 16:00 na ZŠ  v telocvični 

 „Ringo“ a iné netradičné, alebo tradičné športy 

 

Klub Ten sing – každý pondelok o 16:00 v kultúrnom dome    

Hudba, spev, tanečná choeografia a dráma 

 

Detský domov Dedina Mládeže 
Na každé  stretnutie  si pripravujeme biblický príbeh, veľa  spievame, 

hráme rôzne hry,  zábavné súťaže a kvízy.  

Navštevujeme ich raz v mesiaci a raz v roku  pre nich organizujeme  

4 až 5 dňový tábor.  

 

Angličtina netradične 
Netradičný kurz angličtiny sa uskutočnil 21. júla – 1. augusta. 

Denný program  kurzu bol rozdelený na doobedňajšiu časť zameranú na 

výučbu hravou formou: každý deň si deti niečo vyrábali, maľovali, 

počúvali biblické príbehy, učili sa nové slovíčka.  Poobede sa deti hrali 

a súťažili. Najviac sa im páčil „bodypainting“ (vedúci im maľovali na 

telo rôzne obrázky, alebo lepili tetovačky). Súčasťou programu bol aj 

spoločný spev, kde sa učili kresťanské piesne v anglickom jazyku 

s veľmi zábavnou choreografiou . 

 

 

 

Buď sám sebou        
Super víkend na chate v Kováčovej, ktorý sa uskutočnil  4. - 6. októbra, 

bol určený mladým ľuďom od 15. rokov. Mnohí mladí ľudia sa veľmi 

podceňujú a tak téma na tomto výlete bola:  „Ľudia druhej triedy“. Ak si 

uvedomia svoju hodnotu a svoje možnosti, prispeje to k skvalitneniu ich 

života. Zažili sme veľa  srandy pri spoločných hrách . Veľa sme spievali 

a mali sme množstvo vynikajúceho  jedla. Rôznymi testami sme 

zisťovali, o ktorom zo štyroch temperamentov môžeme povedať, že je to 

ten náš. Vôbec sa nám však nepáčilo, že celú sobotu pršalo a tak sme 

väčšinu výletu museli stráviť na chate. 

 
 



 

 

 

 

Letný tábor  - Tajomstvo lásky 
Tábor pre dorastencov sa uskutočnil pri dedinke Červená skala na 

Muránskej planine 4. – 12. júla. Tak, ako aj po minulé roky, sme spali 

v stanoch. Mali sme poľnú kuchyňu, v ktorej sa do varenia, umývania 

riadu a pod., zapájali aj dorastenci. Boli rozdelení do troch skupín 

(jumping snakes, čenkove jó deti, sedláci), ktoré súťažili proti sebe 

v rôznych hrách a aktivitách. Tento rok sme mali naplánovanú aj hru 

s názvom „ranný svit“. Každú skupinu hlavný vedúci odviezol asi 15-20 

km od tábora a našim cieľom bolo vrátiť sa do tábora a splniť pri tom 

dané úlohy. Zažili sme riadne „vzrúšo“.  

Témou tábora bolo „Tajomstvo lásky“ (témy boli zamerané na správny 

vývoj charakteru, sebavedomia a správnej seba hodnoty, stanovenie 

kritérií výberu správneho životného partnera). Veselé chvíle sme prežili 

aj na nočnej hre, pri táborákoch, hrách, stavaní táborových stavieb, ale aj 

na túre. Na konci tábora dostali dorastenci odmeny podľa umiestnenia 

ich skupiny, vyhrala skupina čenkove jó deti. Vatranov získali: Erika 

Palušková, Veronika Hegedúšová, Klaudia Hozmanová, Klaudia 

Zsemberová, Eva Kuruczová, Marcel Beník.  
 

 

 

 

 

Lyžovačka 
V dňoch 15. - 20. februára sme zorganizovali lyžovačku 

v Trenčianskom Jastrabí. Ubytovaní sme boli  v troch chatkách. Našim 

hlavným cieľom bolo vyšantiť sa v snehu, naučiť sa lyžovať , prípadne 

sa  zdokonaliť, ale aj spoznať sa navzájom. Keď sme sa práve 

nelyžovali, tak sme trávili čas rôznymi zábavnými hrami, ako je UNO, 

Bingo, … Mali sme vynikajúce jedlo, a rôzne maškrty.  

Deťom sa lyžovačka veľmi páčila. Mnohé nechceli ísť domov, alebo sa 

už tešili na ďalšiu podobnú akciu..   

 

 

 

 

Muzikál stratený syn     

7. marca  v Nových Zámkoch v dome kultúry  Kovak sa uskutočnil 

muzikál „Stratený syn“ . Je to  voľne spracované Ježišovo podobenstvo 

z Biblie. Mladík sa vracia späť k otcovi, premrhal svoje dedičstvo. 

Milujúci otec ho víta s otvorenou náručou...Účinkoval ekumenický 

mládežnícky spevokol  z Bratislavy pod vedením Slava Krála.  

 



   

Snem YMCA Nesvady 
Dňa  14.  apríla  sa uskutočnil snem MZ YMCA Nesvady.  

Konal sa v reštaurácii Royal  v Nesvadoch na Obchodnej ulici.   

Na začiatku Snemu predseda  Pavol Kováč privítal všetkých členov. 

Vyjadril vďaku všetkým dobrovoľným pracovníkom  za ich prácu  

a obetavosť. Tak tiež vyjadril vďaku aj výboru YMCA za ich prácu 

počas dvoch rokov. Hovorili  sme o práci v minulom roku 2002  a o 

 pláne na rok 2003. Na Sneme sme  zvolili aj nový výbor.   

 

 

 

Srdce na dlani 
V dňoch od 8. – 11. mája  sme zorganizovali tábor pre deti z Detského 

domova z Dediny Mládeže. Ubytovaní sme boli na chate Mária na 

Králikoch. Našim cieľom bolo priblížiť deťom evanjelium, nadviazať a 

upevniť dobré priateľské vzťahy. Doobeda sme mali pripravené biblické 

príbehy, ku ktorým sme vyrábali rôzne ručné práce. Cez deň sme 

organizovali rôzne športové hry a večer sme mali táborák, ktorý sa páčil 

najmä malým deťom. Počas celej akcie sa do okolia ozýval spev detí.  

Deťom sa tábor veľmi páčil a chýbajú im pekné chvíle, ktoré sme spolu  

strávili. 

 
 

Deň detí 
Dňa 30. mája sme zorganizovali Deň detí pre deti na základnej škole 

v Nesvadoch. Ráno sme mali spoločné stretnutie,na ktorom nás 

navštívila princezná. Kým nám rozprávala o svojej krajine, prišlo auto, 

vyskočili z neho traja zamaskovaní muži a uniesli ju.  Zanechali nám 

však odkaz, ako ju nájdeme… Rozdelili sme sa do skupín  a podľa 

určených pravidiel  sme  ju hľadali. Tí najrýchlejší  dostali za jej 

vyslobodenie odmenu – poklad. 

 

 

 

Letný tábor Víťazná partia  
Tábor pre mladšie deti sa uskutočnil v Brezovej pod Bradlom 4. - 12. 

júla. Témou tábora bol biblický príbeh o Danielovi a jeho priateľoch. 

Deti sme  rozdelili do 5. skupín, v ktorých hrali rôzne súťažné hry. 

Počas celého tábora mali možnosť získať  vatry. Všetky aktivity boli 

bodované. Zvíťazila skupina s názvom Zelenáči. Všetky deti dostali 

super  odmeny podľa umiestnenia svojej skupiny. Vatranov za všetky 

získané vatry dostali: Jana Maglodská, Milan Kováč, Samo Barkoczi, 

Dominik Kelemen, Andy Kezes, Lucia Barkocziova, Marieta Guťanová, 

Sabina Szabadošová, Petra Baloghová, Dávid Polák, Adrián Varga. 

Vzrušujúca bola aj  nočná hra: noc, tmavý les, strašenie….. Veľa 

zážitkov sme mali na celodennej  na túre, pri táborákoch a iných 

zábavných aktivitách. 


