
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 
 

 
   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 všetkým, 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. 
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 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. 
 

 

 

 

K 31.12. 2004 malo MZ YMCA 230 právoplatných členov  
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:                                

 Predseda    Pavol Kováč  

   Ing.  Michaela Barkócziová  

   Mgr. Martin Dedák  

   Martina Kováčová 

   Ing. Milan Kováč  

Členmi revíznej komisie sú:  Alžbeta Barkociová  

Alžbeta Ďuriková 

 

Programovou sekretárkou je:  Alžbeta Maglodská. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

M Klub – každý piatok o 15:15  

pre deti od 1. po 6. ročník Základnej Školy 

Biblicný príbeh, zábavné hry, rôzne veselé aktivity  

 

RS Klub – druhý štvrtok v mesiaci o 18:18  

pre dorastencov od 7. po 9. ročník Základnej Školy 

Zamyslenie, zábavné hry, a iné veselé aktivity 

 

Sport Klub – každú stredu o 16:00 v Základnej Škole -

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, zábavné súťaže 

a kvízy, veľa  spievame a hráme rôzne hry.  

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

4 až 5 dňový tábor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

V dňoch 7. - 12. marca sme zorganizovali lyžovačku na 

Donovaloch. Ubytovaní sme boli v chate, 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, … Každý večer sme 

mali spoločné stíšenie nad biblickým textom. Vynikajúce jedlo, 

a rôzne maškrty si deti, ale aj vedúci nevedeli vynachváliť.  

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

sa už tešili na ďalšiu podobnú akciu.   
 

 

 

 

 

 V dňoch od  19.3. do 21.3. 2004 sme zorganizovali pre nových  

pracovníkov s deťmi školenie pod názvom „Rozvoj kľúčových 

kompetencií“. Zúčastnili sa ho vedúci z rôznych združení Ymca na 

Slovensku.    

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. Školenie bolo 

zamerané na témy: kominukácia a kooperácia, samostatnosť 

a výkonnosť, zodpovednosť, schopnosť premýšľať a učiť sa ... Všetci 

mladí sa veľmi aktívne zapájali do diskusie, vyjadrovali svoj názor. 

Našim cieľom bolo povzbudiť a motivovať  vedúcich k  vzájomnej 

spolupráci a vyškoliť nových začiatočníkov pre prácu s deťmi. 

Chceme vychovávať budúcu generáciu ako duchovne i duševne 

zdravé osobnosti. 

 

 

 
 



 

 

 Nastal deň s veľkým „D“. V priestoroch za Biamou sa zišlo 132 

detí a 15 vedúcich. Na úvod sme všetky deti privítali. Deti sme 

rozdelili do 8. súťažných skupín. V jednotlivých diciplínach – na 

stanovštiach ( prechod cez pavučinu, šachovnica, freesby, petang, beh, 

prelievanie vody zo sáčkov, skok znožmo…) súťažili na čas. Každá  

skupina, ktorá prešla všetkými disciplínami, dostala mapku, na ktorej 

bola trasa k pokladu. Poklad bol ukrytý na jednom strome. Deti mali 

zážitok, pretože poklad bol dosť ťažko dostupný. Museli  vyskúšať 

rôzne možnosti.  Víťazná skupina bola odmenená pokladom – 

sladkosťami.  

Neskôr každý dostal vynikajúce lekvárové buchty, ktoré nám upiekli 

kuchárky ZŠ v Nesvadoch, každý dostal aj keksík  a džús.  

Na záver dňa si vedúci YMCA  a učitelia ZŠ zahrali priateľský zápas 

vo volejbale. Deti boli vynikajúcimi fanúšikmi.  
 

 

 

 

 

 

 Dňa 20. 6. 2004 sme zorganizovali koncert pre všetkých 

priaznivcov YMCA a verejnosť. Na koncerte vystúpili deti z klubu 

Ten sing s muzikálom „Ferdo Mravec“. Spievali a hovorili o tom, že 

Ferdo mravec sa stratil a snažil sa nájsť cestu domov. Cestou 

postretával svojich kamarátov – chrobákov, ktorým vždy v niečom 

pomohol. Chcel sa zoznámiť aj s Lienkou, ktorá sa ho však zľakla 

a obvinila ho, že jej chce ublížiť. Chrobáci policajti 

 ho odviedli do väzenia a chrobák sudca  

vypočúval na súde. Nakoniec sa to ale   

dobre skončilo, pretože ostatné  

chrobáky sa ho zastali a Ferdo  

sa stal hrdinom. Muzikál obsahoval  

pekné piesne. Deti ho nacvičovali  

na pravidelných stretnutiach Ten singu  

pod vedením Martiny Kováčovej. 

Muzikál sa všetkým   

veľmi páčil. 

 
 

 



 

 

Dňa 19. júna sa traja dobrovoľníci z našej YMCA (Veronika 

a Miro Huloví, Matúš Kováč) zúčastnili akcie v Dánsku. Po príchode 

do Dánska (mesto Aarhus) mali pre nich organizátori pripravený 

pestrý program. Zúčastnili sa na exkurzii v  najväčšej dánskej 

mliekarni Arla, navštívili Botanickú záhradu, skanzen Den Gamble 

Bay, turecký trh, miestnu YMCA, vystúpili na najvyšší vrch Dánska. 

23. júna sa presunuli do mesta Aulum, kde sa konal prípravný kurz 

medzinárodného YMCA Campu, ktorý bol hlavným cieľom našich 

troch dobrovoľníkov. Počas kurzu sa spolu s novo získanými 

priateľmi z Ukrajiny, Rumunska, Maďarska, Poľska, Macedónska 

a Čiech dozvedeli veľa nového o Dánskej kultúre a zvyklostiach. 

Zúčastnili sa aj príprav samotnej akcie (stavanie stanov, ...). 

Medzinárodný YMCA Camp – Ung Uge mal bohatý program, boli to 

rôzne hry, workshopy, modlitebné skupinky, túra,... Na tejto akcii sa 

zúčastnilo 1500 mladých ľudí z rôznych kútov sveta. Bol to určite 

nezabudnuteľný zážitok. 

 

 

 

 

V dňoch 24. 6.  – 27. 6. 2004 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 8 vedúcich.  

Naším cieľom bolo upevniť vzájomné priateľské  vzťahy a tiež 

priblížiť deťom evanjelium. Hovorili sme o dopravných značkách, 

o ich dôležitosti pre našu bezpečnosť. Význam niektorých  značiek  

sme aplikovali do biblických príbehov.  

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

sme mali  táborák, ktorý sa páčil hlavne malým deťom. Pri večerných 

táborákoch sme spoločne diskutovali na rôzne témy – drogy, sex, 

fajčenie. Mali sme príležitosť venovať sa deťom „naplno“.  

Rodičovskú lásku týmto deťom nikto  

nenahradí, ale sme šťastní, že sme im 

 mohli podať svoje srdcia  a dať im  

kúsok našej  lásky a porozumenia. 

 

 

 



 

 

V tomto roku sme zorganizovali tábor v Dobšinej, v prekrásnej 

prírode Slovenského raja. Tábora sa zúčastnilo 58 detí a 12 vedúcich. 

Každý deň začal rannou rozcvičkou. Vedúci mali pripravené zábavné 

hry a aktivity. Po raňajšej rozcvičke nasledovala osobná hygiena, 

raňajky, nástup, kedy sa deti oboznámili s programom dňa, zaspievali 

hymnu a vztýčili vlajku. Pri raňajších stíšeniach sme hovorili o „knihe 

bez slov“, ktorá mala iba farebné stránky. My všetci sme boli 

„indiáni“, ktorí nevedeli čítať a preto bola táto kniha pre nás veľmi 

vzácna, ukrývala v sebe tajomstvo. Každá farba niečo znamenala: 

čierna - hriech, červená - krv Pána Ježiša, biela - čisté srdce, zlatá - 

nebo a zelená - život s Pánom Ježišom. Na základe biblických 

príbehov sme deťom vysvetľovali posolstvo o spasení človeka. Viedli 

sme deti k vzájomnej úcte a tolerancii. Deti boli rozdelené do piatich 

skupín. Jednotlivé skupiny súťažili medzi sebou po celý týždeň. Na 

konci tábora boli odmenené. Na celodennej túre sme zavítali aj do 

Ľadovej jaskyne. Každý večer pri táboráku sme veľa spievali a hrali 

rôzne vtipné hry. Vyvrcholením športových hier bola veľká 

olympiáda. Počas celého tábora mali deti možnosť získať pierko 

mlčania, odriekania, odvahy, písmaka a indiánskeho zálesáka. Mali 

sme aj nočnú hru a cestu odvahy. Pripravili sme trasu, ktorou museli 

prejsť tí, ktorí chceli získať pierko odvahy. Trasa bola vyznačená 

kahancami a špagátom. Deti mali nezabudnuteľný zážitok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aby si dorastenci oddýchli od školy a odreagovali sa od 

stereotypného života, zorganizovali sme letný tábor. Tábora sa 

zúčastnilo 24 dorastencov a 7 vedúcich, boli rozdelení do troch 

skupín. Každá skupina mala svoj názov a identifikačný znak rôznej 

farby a to kožený náramok s korálkami. Každý deň začal rannou 

rozcvičkou po ktorej nasledovala osobná hygiena, raňajky, nástup, 

kedy sa dorastenci oboznámili s programom dňa, zaspievali hymnu 

a vztýčili vlajku. Našou snahou na pobožnostiach bolo pozitívnym 

spôsobom ovplyvniť zmýšľanie dorastencov za pomoci prezentácie 

univerzálnych kresťanských ideí. Viedli sme dorastencov k vzájomnej 

úcte a tolerancii. Témy ma každý deň boli zamerané na správny vývoj  

charakteru osobnosti ( podľa životného príbehu biblickej postavy 

Jozefa), vlastností, sebavedomia a správnej seba hodnoty a tiež na 

stanovenie kritérií výberu správneho životného partnera. Potom 

nasledoval obed (mali sme vynikajúceho kuchára, ktorý sa  staral 

o naše hladné žalúdky), oddych, vedúci mali pripravené zábavné hry 

a aktivity ( olympiáda,...). Nasledovala večera, večerný nástup, kde 

zaspievali hymnu a stiahli vlajku. Na záver dňa sme mali vždy 

táborák. 

Aj tento rok si dorastenci za pomoci vedúcich postavili táborové 

stavby napr.: ešusovník, táborová brána, sprcha... Jednotlivé skupiny 

po celý týždeň medzi sebou súťažili. Na konci tábora boli odmenené 

a tiež aj najlepší jednotlivci.Všetci mali nezabudnuteľný zážitok. 

 

 

 

 

 

Tejto akcie sa zúčastnili dvaja členovia našej YMCA Andi 

Barkociová a Palo Kováč. Cieľom tohto pobytu bolo spoznať inú 

krajinu Európy, jej kultúru, obyvateľov a nádhernú prírodu. Program 

počas tohto pobytu bol veľmi pestrý. Navštívili historický skanzen, 

Kultúrnu noc v Rejkjviku, múzeum, kúpaliko,  

ale aj gejzíry, vodopády,  

kontinentálny predel, pevninský  

ľadovec. Bol to skvelý zážitok.    
 

 

 



 

V dňoch 23. – 26. 9. 2004 sme sa zúčastnili akcie pod názvom 

„Česko - Slovenské setkání“, ktoré sa konalo na Orave v chatovej 

osade Bystrička. Po večeri sa stretli všetci účastníci z Čiech, aj zo 

Slovenska. Vypočuli sme si niečo o histórii českej a Slovenskej 

YMCA. V piatok doobeda sme mali športové dopoludnie. Naučili sme 

sa novú športovú hru Brenball. Rozdelili sme sa do troch tímov 

a súťažili sme. Bolo to veľmi zábavné, aj keď trocha namáhavé. Po 

výdatnom obede sme sa rozdelili na skupiny. Účastníci nad 23 rokov 

diskutovali o rozvoji YMCA, účastníci do 23 rokov pripravovali 

spoločné projekty. Po večeri sme sa všetci zišli a prezentovali naše 

projekty. V sobotu sme mali turistický deň. Po raňajkách sme si 

nabalili jedlo, vybrali si z troch možných trás a vydali sa na cestu. 

Strávili sme deň v krásnej prírode a spoznávali sa navzájom. Po večeri 

sme mali kultúrno - spoločenský večer. Zasúťažili sme si vo 

vedomostnom kvíze o YMCA, prírode, geografii,... Posledný deň po 

raňajkách sme sa mali bohoslužby, kde sme počuli o tom, že si máme 

budovať charakter. Po bohoslužbe sme sa zbalili , rozlúčili a vydali sa 

na cestu domov. Všetci sme sa počas tohto víkendu cítili dobre 

a budeme na tieto dni dlho spomínať.   

 

 

 

 

Dňa 19. 11. 2004 sme  zorganizovali  

návštevu 3D kina Imax v Bratislave. Pred  

návštevou kina sme dali deťom rozchod 

 v nákupnom centre Avion Shoping park.  

Menšie deti sme si podelili medzi vedúcich. 

 Takmer celý čas strávili menšie deti v nafukovacom  hrade, kde 

skákali a šantili. Samozrejme nemohli sme vynechať ani McDonald´s. 

Staršie deti si s veľkým záujmom prezerali obchody. O 13:00 sme išli 

do kina. Deti s veľkým nadšením sledovali rozprávku  „Santa a 

Snehuliak“. Boli naozaj ohúrené s 3D prvkami. Niektoré sa snažili 

pochytať neposlušné bublinky ktroré sa šašovy rozprskli do priestoru. 

Rozprávka nám pripomenula, že Vianoce sú sviatky radosti a pokoja 

a mali by sme sa k sebe správať ohľaduplne. Cestou domov sme mali 

možnosť porozprávať sa o svojich zážitkoch z rozprávky ako aj 

z priebehu celého dňa. Prežili sme naozaj pekný deň. 



 

 

 Dňa 16. 12. 2004 sme zorganizovali Vianočné posedenie v Imeli 

a dňa 20. 12. 2004 vianočný klub v Nesvadoch, v spolupráci zo 

sestrami mníškami. 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.  

 

 

 

 

 Táto akcia sa uskutočnila v dňoch 

22. – 23. 12. 2004, bola zvláštna a netradičná,  

čo vystihuje aj jej názov. Objednali sme autobus,  

ktorý sme vyzdobili  vianočnou výzdobou – sane so sobmi, snehové 

vločky v oknách... plagáty YMCA a plagáty „Darujte Vianoce“. 

Týmto autobusom sme prvý deň išli pre deti do detského domova 

a druhý deň pre deti z Aňale, Starej Gúty a Nesvad. Zázračný autobus, 

ktorý šoféroval Santa Claus zobral deti do Nových Zámkov do kina , 

kde sa premietal film „Príbeh žraloka“. Po premietaní mali 

v Nesvadoch pripravenú slávnostnú večeru v reštaurácii pri 

ozdobenom stromčeku. Pripravili sme  pre deti zaujímavý program. 

Hovorili sme o tom, prečo slávime Vianoce, naučili sme sa novú 

pieseň – vianočnú koledu. Potom sme súťažili v piatich skupinách 

a v troch disciplínach -  deti mali zhotoviť čo najdlhšiu vianočnú reťaz 

z farebného papiera, zabaliť krabicu ako darček a nafúkať balóny až 

do prasknutia. Všetci veľmi usilovne súťažili, pretože víťaza čakala 

odmena. Úplne na záver sme rozdali deťom krabice s darčekmi – 

„Samaritans purse“. Deti mali neopísateľnú radosť.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

príjmy  

dary 2%  19 702,-    

kreditný úrok 108,20 

dotácie 42 230,- 

OÚP Komárno 63 099,50 

účastnícke poplatky 196 735,50 

členské príspevky 7 600,- 

dary, sponzori 119 552,75 

ostatné príjmy 46 092,- 

spolu 495 119,95 

výdaje  

mzdy, daň zo mzdy 93 961,- 

odvody 52 989,- 

projekty 308 904,90 

bankové poplatky 4 993,77 

Orange 23 761,50 

telefón 31 725,90 

úrok 20,- 

ostatné výdavky 49 205,- 

spolu 565 061,07 



 

 

Naša vďaka patrí všetkým sponzorom 

a priaznivcom, ktorí nám dôverovali 

a podporili naše aktivity. 
 

    V roku 2004 to boli: 

 

 Ministerstvo školstva v SR 

 OÚP Komárno 

 Obecný úrad v Nesvadoch 

 priatelia z USA 

 podnikatelia, jednotlivci, cirkvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


