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Sme presvedčení, že každý mladý človek by mal mať možnosť svoj voľný čas tráviť aktívne a zmys-
luplne. Bez ohľadu na sociálne postavenie, svetonázor či telesný postih má takto príležitosť budovať 
hodnotné sociálne siete, čo mu poskytne istotu vo chvíľach, keď je sám bezradný. 

Veríme tiež, že zapojenie sa do života komunity dobrovoľnou spolupatričnosťou, zážitková pedagogika 
a neformálne vzdelávanie mladému človeku v duchu príslovia „lepšie raz zažiť, ako stokrát počuť“ 
poskytne nielen nové skúsenosti a zručnosti, ale aj obohatí jeho osobnosť a ľudskú stránku, z čoho ťaží 
celá spoločnosť. 

Mládežnícka organizácia Plusko (ďalej Plusko) je dobrovoľnícka záujmová organizácia združujúca 
mladých ľudí bez rozdielu národnosti, rasy, politickej príslušnosti a náboženského vyznania. Pôsobí na 
území SR a vyvíja svoje aktivity aj v zahraničí. 

Plusko vzniklo 7.1.2002 z neformálnej skupiny mladých ľudí, ktorí mali záujem a motiváciu pracovať s 
mládežou a prinášať jej atraktívne možnosti trávenia voľného času. Od začiatku bolo cieľom poskytnúť 
priestor pre sebarealizáciu a aktívny životný štýl, ruka v ruke s rozvojom osobnosti a tolerancie. 

Postupne si Plusko nachádzalo cesty na svoj rozvoj, pribúdali dobrovoľníci a tým 
aj aktivity pre mládež. Momentálne sme priestorovo a materiálne zabezpečení 
pre základnú činnosť, ktorú vykonávame a môžeme tak poskytnúť svojim 
dobrovoľníkom istotu a priestor pre inovácie a rozvoj v tejto oblasti. Naďalej však 
hľadáme možnosti pre rast organizácie a príležitosti pre skvalitnenie a rozšírenie 
našej voľnočasovej činnosti. 

Cieľovou skupinou je mládež vo veku 15 až 26 rokov, zdravotne znevýhodnenú mládež nevynímajúc. 
Práca organizácie je zameraná i na reálnu vzájomnú integráciu znevýhodnenej a zdravej mládeže. 

Plusko vykonáva svoju činnosť v súlade s chartou ľudských práv, s princípmi humanity a demokracie, 
ústavou a zákonmi SR. Na plnenie cieľov organizácie využívajú dobrovoľníci inovatívne a zážitkové 
voľnočasové aktivity - letné tábory, medzinárodné výmeny, školenia, splavy, horoškoly, kultúrne podu-
jatia, víkendové stretnutia, zimné prechody, atď. 

Plusko spolupracuje s miestnymi, národnými a medzinárodnými neziskovými organizáciami s podob-
ným, ale aj odlišným zameraním. Je zakladajúcim členom medzinárodnej organizácie Healthy Network 
so sídlom v Bruseli. 

Momentálne má 36 členov a 45 dobrovoľných inštruktorov, nemá stáleho zamestnanca. Ročne sa zúčastní 
jeho aktivít okolo 400 mladých ľudí nielen z Bratislavy, ale z celého Slovenska, väčšina opakovane.



Poslaním Pluska je pomôcť mládeži pri využívaní voľného času a viesť ju k nekonzumnému spôsobu 
života. Prostredníctvom využitia sily zážitku (zážitkovej pedagogiky) ukázať mladým ľuďom cestu 
vzájomnej tolerancie a motivovať ich k aktívnemu a prínosnému tráveniu voľného času. 

Základným cieľom je iniciovať a podporovať účasť mládeže na voľnočasových aktivitách a tým v nej 
budovať pozitívny vzťah k prírodnému a kultúrnemu dedičstvu, naučiť ju prijímať rozdiely medzi zdra-
vou a postihnutou mládežou, mládežou z rôzneho sociálneho či kultúrneho prostredia a napomáhať jej 
angažovanosti vo svojom okolí.

VNÚTORNÝ ASPEKT:

Silné stránky, ktoré umožňujú stabilitu a fungovanie:
- silná podpora zo strany organizácie, ktorá umožňuje dobrovoľníkom rozvíjať svoje nápady a   udržuje 

ich motivovaných,
- široká škála schopností a zručností dobrovoľníkov, ktorí sú takto schopní pokryť pestré spektrum 

činností,
- schopnosť samovzdelávania inštruktorov a motivácia rásť,
- jedinečné know how v oblasti zážitkovej práce s mládežou a skúsenosti s tým spojené,
- schopnosť pracovať so zážitkom a využiť jeho silu na plnenie poslania a cieľov organizácie,
- dobrá reputácia v zahraničí a vybudované spoľahlivé kontakty,
- práca na reálnej integrácii zdravotne postihnutej mládeže,
- schopnosť plniť stanovené ciele takmer na 100%.

Slabé stránky organizácie:
- nedostatok odvahy prevziať zodpovednosť za vedenie podujatia u dobrovoľníkov,
- málo hlavných vedúcich schopných viesť podujatie od úvodu po záver,
- chýba vlastné „hniezdo“, ktoré by slúžilo ako školiace centrum, stredisko na stretnutia dobrovoľníkov  
a pod.,

- nedostatočný prenos informácií na nových ľudí prichádzajúcich do organizácie,
- koncentrácia aktivity v rámci organizovania podujatí v malom okruhu ľudí – málo dobrovoľníkov 

robí väčšinu akcií.



VONKAJŠÍ ASPEKT:

Príležitosti pre rast organizácie: 
- oslovovať násťročných – väčšia orientácia na stredné školy,
- práca s telesne postihnutými ale aj inak znevýhodnenými skupinami,
- získať know how od ľudí pracujúcich s postihnutými a využiť ich pre skvalitnenie práce s 

telesne znevýhodnenou mládežou v rámci aktivít organizácie,
- motivovať dobrovoľníkov k prebratiu väčšej zodpovednosti v rámci organizovania aktivít,
- robiť detské tábory a vychovávať tak mladú generáciu, ktorej už nebude neformálne 

vzdelávanie a zážitková pedagogika neznáme,
- zapojiť sa do nových sietí organizácií (asociácií),
- znázorniť propagáciu pomocou fotiek, urobiť ju viac interaktívnu,
- spolupracovať s ESF a inými fondmi,
- účasť na komerčných aktivitách firiem v rámci neformálneho vzdelávania pre získanie

väčšej finančnej nezávislosti.

Hrozby, ktoré môžu ovplyvniť chod organizácie:
- nedostatočne kontinuálna výmena generácií dobrovoľníkov a inštruktorov,
- nedostatok vyškolených inštruktorov, ktorí budú aktívni v práci s mládežou.
Túto hrozbu sa snažíme eliminovať dôrazným vyhľadávaním budúcich inštruktorov, ktorí každoročne 
vychádzajú z účastníkov na táboroch (príp. iných podujatí). Následne prejdú sériou školení a sú 
začlenení medzi inštruktorov Pluska. Je zároveň snaha mať dostatok účastníkov, aby bolo z čoho 
vybrať záujemcov.

- nedostatok účastníkov na akciách, nezáujem mladých ľudí,
- neúčinná propagácia a z toho plynúca anonymita organizácie.
Vytvorením sekcie propagácie sa snažíme tejto hrozbe predísť. Vďaka ochote dobrovoľníkov a komu-
nikácii s ľuďmi pracujúcimi profesionálne v oblasti médií sa každým rokom naša propagácia rozrastá. 

- občasnosť aktivít – nepravidelná činnosť, ktorá by dala mladým ľuďom možnosť sa zapájať 
neustále do činnosti organizácie.
Jedným z cieľov v rámci tohtoročného hodnotenia je ponúkať viac otvorených akcií verejnosti, čím by 
sme zabezpečili kontinuálnu účasť mladých ľudí so záujmom o činnosť organizácie. 

- prílišné zameranie sa jedným smerom (napr. na medzinárodné aktivity).
Keďže naši dobrovoľníci majú rozličné zameranie a preferencie v rámci práce s mládežou, samostatne 
si vytvárajú široké spektrum aktivít, ktoré Plusko môže ponúkať. Zároveň však predsedníctvo aj valné 
zhromaždenie dbá na to, aby činnosť organizácie bola vykonávaná v súlade so stanovami, cieľmi a po-
slaním, čo by malo obmedziť nežiaduce skĺznutie k jednotvárnemu portfóliu aktivít.

- neistota finančných  príjmov zabezpečujúcich chod a činnosť organizácie,
- závislosť od jedného zdroja financovania.
Existuje tendencia v organizácii zaoberať sa vážnejšie fundraisingom nielen na pozíciách predsed-
níctva, ale aj dobrovoľníkov. Cieľom je ich motivovať, aby si pre svoje aktivity hľadali rôzne možnosti 
využitia grantov, samozrejme s podporou skúsenejších členov. Táto rôznorodosť by spolu s 2% mohla v 
budúcnosti zabezpečiť nezávislosť a aspoň čiastočnú istotu na poli financovania.

- nedostatočný informačný systém vo vnútri organizácie.
Stanovili sme dobrovoľníkov (študenti telekomunikácií), ktorí sú zodpovední za vypracovanie 
informačného systému vo vnútri organizácie.

* prevzaté zo zápisnice z Valného zhromaždenia v roku 2006



Aby mohlo Plusko zabezpečiť naplnenie svojich cieľov, prispôsobilo svoju organizačnú štruktúru efektívnej práci.

Najvyšším orgánom Pluska je VALNÉ ZHROMAŽDENIE, ktoré sa stretáva najmenej raz do roka na 
jeho začiatku. Rozhoduje o významných otázkach, smeruje organizáciu z dlhodobého hľadiska a 
volí Predsedníctvo a Kontrolnú komisiu.

PREDSEDNÍCTVO je výkonným orgánom, ktorý zabezpečuje naplnenie rozhodnutí Valného 
zhromaždenia, zabezpečuje chod organizácie a krátkodobo ju smeruje svojimi rozhodnutiami. Má 
7 členov, ktorí sú volení na obdobie jedného roka.

VNÚTORNÁ ŠTRUKTÚRA ORGANIZÁCIE:



ČLENMI PREDSEDNÍCTVA NA ROK 2005 BOLI:

- Mgr. Mário Šimko, predseda, 30 rokov, absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského, 
advokát, zodpovedný za chod organizácie a interné školenia, koordinátor niektorých interných 
podujatí.
- Silvia Nagyová, podpredsedkyňa, 24 rokov, študentka sociológie na Filozofickej fakulte Uni-
verzity Komenského, koordinátorka projektov, spoluzodpovedná za školenia, splavy a zahraničné 
styky, PR manažérka.
- Lívia Guttmannová, členka predsedníctva za novú generáciu inštruktorov, 20 rokov, študentka 
Fakulty manažmentu Univerzity Komenského.
- Ing. Tomáš Pešek, 24 rokov, absolvent Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v 
Bratislave - špecializácia Financie, pracujúci ako živnostník/školiteľ pre národné a medzinárodné 
inštitúcie (free-lance trainer) venujúcim sa problematike mládeže, zodpovedný za koordináciu 
medzinárodných aktivít a projektov, prezident medzinárodnej organizácie Healthy Network iNGO.
- Bc. Peter Blahút, 25 rokov, študent Fakulty manažmentu Univerzity Komenského – odbor 
Manažment organizácií a Manažment ľudských zdrojov, zodpovedný za splavy a spoluzodpovedný 
za propagáciu, interné školenia a medzinárodné projekty.
- Peter Michalík, 21 rokov, študent Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave – odbor telekomunikácie, zodpovedný za koordináciu kampane na 2 per-
centá a správca auta.
- Bc. Martin Mojzeš, 23 rokov, študent Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej tech-
nickej univerzity v Bratislave – odbor Telekomunikácie, zodpovedný za koordináciu zmeny stanov 
MO Plusko.

Kontrolu nielen Predsedníctva má na starosti KONTROLNÁ KOMISIA ako najvyšší kontrolný orgán. 
Dozerá, či sa napĺňajú rozhodnutia Valného zhromaždenia a či sa narába s prostriedkami organ-
izácie podľa schválených cieľov. Má 3 členov, ktorí sú volení na obdobie jedného roka.

ČLENMI KONTROLNEJ KOMISIE NA ROK 2005 BOLI:

- Branislav Brliť, predseda Kontrolnej komisie, 29 rokov, absolvent Obchodnej akadémie, interný 
tréner - špecialista na komunikáciu so zákazníkom v spoločnosti Orange Slovensko, a.s., (Trainer 
for Internal Care)
- Juraj Slávik, 28 rokov, absolvent Obchodnej akadémie, špecialista na zahraničný platobný styk 
v ING BANK.
- Ing. Pavol Matuška, 24 rokov, absolvent Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej uni-
verzity v Bratislave – špecializácia Personálny manažment, pôsobí ako projektový manažér pre 
nemecký trh v spoločnosti AT&T, v Plusku zodpovedný za koordináciu žiadostí o granty.

Aby Plusko zabezpečilo dostatočnú kontrolu svojej činnosti aj popri práci Kontrolnej komisie, 
členovia dostávajú pravidelne správy o prijatých rozhodnutiach elektronickou poštou. Správne 
informácie na správnom mieste v správny čas sú nevyhnutné aj pre ďalšie fungovanie a preto je 
zabezpečený informačný kanál v podobe emailovej konferencie. Tieto opatrenia zároveň znižujú 
možnosť koncentrácie moci a zneužitia, avšak toto je zabezpečené aj inými prostriedkami. Ročné 
volebné obdobie, maximálne tri mandáty v rade za sebou či vyhradenie jedného miesta v Predsed-
níctve niektorému z nových inštruktorov majú za následok pravidelnú výmenu vedenia a umožňujú 
aj novým inštruktorom vplývať na chod organizácie.



Samotné aktivity Pluska sa dajú rozdeliť do niekoľkých segmentov, ktoré pokrývajú jednotlivé sek-
cie. Samozrejme, sú prítomné aj aktivity, ktoré nezapadajú do žiadnej z nich (avšak nová môže 
kedykoľvek na základe záujmu členov vzniknúť), alebo spadajú pod viaceré. Aktivita členov 
sa však neobmedzuje len na jednu konkrétnu sekciu.

NA PLUSKU JE ICH V SÚČASNOSTI AKTÍVNYCH SEDEM: 

- táborová sekcia

- sekcia splavov

- íčko (integrácia)

- sekcia interných školení

- zahraničná sekcia

- horo sekcia (horoškoly)

- promo sekcia (propagácia)

NAJVÝZNAMNEJŠÍMI ZMENAMI PRE PLUSKO AKO CELOK V ROKU 2005 BOLI:

- ZMENA STANOV – presnejšie sa popísali a formalizovali riadiace procesy, nastavili sa ochranné 
opatrenia, podrobnejšie zadefinovali práva a povinnosti, zmenilo sa sídlo. Nové stanovy sú regis-
trované Ministerstvom vnútra pod číslom VVS/1-900/90-19437-1 a sú platné od dňa 2.12.2005.

- ZALOŽENIE MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE HEALTHY NETWORK – vďaka dobrému menu Plus-
ka a na základe dlhodobejšej spolupráce s belgickou organizáciou MJA sa Plusko stalo zaklada-
júcim členom a jeho zástupca sa stal prvým prezidentom Healthy Network. Organizácia vznikla 
5.11.2005.

- ZMENA WEBOVSKEJ STRÁNKY – pre prehľadnejší výzor a vyšší používateľský konfort ako 
návštevníkov, tak aj správcov, Plusko pristúpilo koncom novembra k výmene webovskej stránky. 

Od vzniku Pluska v roku 2002 neustále narastá počet realizovaných podujatí a aj vnútorné fun-
govanie organizácie sa systematizuje. Aby si Plusko určilo nejaké parametre, podľa ktorých bude 
hodnotiť svoju efektívnosť, na Valnom zhromaždení v roku 2004 definovali členovia jeho smerov-
anie v dokumente Quo vadis Plusko 2004, ktorý určil ciele v rôznych oblastiach. Jeho zhodnotenie 
porovnáva plán na roky 2004-2006 so skutočným stavom, príp. s upraveným plánom na rok 2006.
  Plán
  Skutočnosť (úspešnosť v %)
Na Valnom zhromaždení začiatkom roka 2006 definovali členovia plány Pluska v dokumente Quo 
vadis Plusko 2006 na nasledujúce tri roky (do konca roka 2008). 



TÁBOROVÁ SEKCIA:

Poslanie:
Zabezpečiť letné tábory, ktoré sú nosné pre charakter Pluska najmä z hľadiska spôsobu ich real-
izácie pomocou zážitkovej pedagogiky a začleňovanie nových inštruktorov do behu organizácie. 
Vytvára podujatia motivujúce k aktívnemu životnému štýlu a angažovanosti v okolí.

Ciele:
1. Príprava táborov a koordinácia práce medzi teamami, ktoré ich robia.
2. Vyhľadávanie nových potenciálnych lokalít.
3. Spolupráca na propagácii.

Quo Vadis Plusko 2004 2005 2006*

Tábory

počet
3 4 4

3 (100%) 4 (100%) 4 (100%)

mimobratislavských účastníkov
10% 20% 30%

10% (100%) 21% (105%) nedá sa určit

lokalita
nájsť 1 novú mať 2 s tábormi

nenašla sa našla sa, ale 
nebol tam tábor 2 s tábormi

* porovnaný pôvodný plán s upraveným plánom na rok 2006

rok 2005:
- tábor Expedícia alebo Kameňožrút vleče Mata-Hari – júl, Likavka, 20 ľudí
- tábor Guanta na méra? – júl, Likavka, 22 ľudí
- tábor Za solárny kruh – júl, Likavka, 35 ľudí
- tábor Dotyk draka – august, Likavka, 20 ľudí

Vyhodnotenie:
:-) zabezpečenie táborov materiálne aj programovo a ideovo
:-( pomalé a zdĺhavé zháňanie novej lokality z dôvodu náročnosti procesu

Quo vadis Plusko:
V roku 2008:
1. mať 2 lokality  so spolu 6 tábormi, každý s aspoň 20 účastníkmi,
2. urobiť 1 detský tábor pre deti do 15 rokov,
3. urobiť 1 tematický tábor (napr. kone, gitara).



SEKCIA SPLAVOV:

Poslanie:
Vytvoriť u ľudí vzťah a rešpekt k prírode cez kontakt s vodou.

Ciele:
1. Príprava splavov a motivácia nových ľudí zapojiť sa do tejto činnosti.
2. Vyhľadávanie nových trás na splavovanie.
3. Materiálne zabezpečiť sekciu v nezávislosti od cudzích zdrojov.

Quo Vadis Plusko 2004 2005 2006*

Splavy
1 1 2

2 (200%) 2 (200%) 4 (200%)
* porovnaný pôvodný plán s upraveným plánom na rok 2006

Rok 2005:
- splav netradičných plavidiel – jún, Malý Dunaj, 30 účastníkov
- splav (Pod)Vodníci II – júl, Hron, 25 účastníkov

Vyhodnotenie:
:-) predbehnutie očakávaní a veľmi obľúbené podujatia
:-) nákup 5 člnov
:-( napriek tomu ešte nie je zabezpečená úplná materiálna sebestačnosť
:-( nedostatok inštruktorov, ktorí by sa venovali týmto podujatiam organizačne

Quo vadis Plusko:
V roku 2008 mať:
1. 2 tímy, ktoré by robili na 3 rôznych lokalitách 2 týždňové a 2 víkendové splavy,
2. 15 vlastných člnov.

ÍČKO (INTEGRÁCIA):

Poslanie:
Integrácia postihnutej a zdravej mládeže. Odstrániť zábrany, predsudky a strach mladých ľudí 
z postihnutia, ukázať plnosť života mladých ľudí s postihnutím. Finančne najnáročnejšia, ale aj 
osobnostne najprínosnejšia sekcia.

Ciele:
1. Nerobiť podujatia len pre postihnutú mládež, ale s ňou (integrácia).
2. Finančne zabezpečiť zvýšené nároky na tieto podujatia cez rôzne granty.
3. Vychovávať a viesť inštruktorov aj účastníkov k záujmu o integračné podujatia.

Quo Vadis Plusko 2004 2005 2006*

Integračné podujatia
2(víkend)+1(večer) 2 + 1 2 + 1

2 + 1 (100%) 2 + 2 + 1 (166%)
medzinárodná výmena 2 + 2 (133%)

* porovnaný pôvodný plán s upraveným plánom na rok 2006



Rok 2005:
- integračné karaoke Plusko hľadá superstar – marec, Teatro Wustenrot, Bratislava, cca 35 ľudí
- integračná víkendovka Chla-bla-bla 3 – apríl, Chľaba, 20 ľudí
- integračná medzinárodná výmena House of the Rising Sun – august, Bratislava-Lamač, 44 ľudí 
(za Plusko  4 organizátori a 8 účastníkov), krajiny: Lotyšsko, Belgicko, Bulharsko, Slovensko
- integračná víkendovka Chla-bla-bla 4 – október, Chľaba, 20 ľudí
- integračná diskotéka Tančiareň – november, Teatro Wustenrot, Bratislava, cca 50 ľudí
účasť telesne postihnutých mladých aj na iných podujatiach

Vyhodnotenie:
:-) vysoká pridaná hodnota takýchto podujatí, búranie bariér
:-) predbehnutie očakávaní a stále väčší prienik aj do ostatných sekcií
:-( napriek tomu náročné motivovanie k prvotnému kontaktu s postihnutím (inštruktori aj 
účastníci)
:-( finančná a aj administratívna náročnosť

Quo vadis Plusko:
1. Do konca roku 2008 zorganizovať integrovaný splav alebo horoškolu a podujatie s mentálne 
postihnutou mládežou.
2. V roku 2008 zorganizovať 1 okrem večerných podujatí víkendové a 1 dlhšie integračné podu-
jatie.
3. Zabezpečiť 50% financovania tejto sekcie z externých zdrojov.

SEKCIA INTERNÝCH ŠKOLENÍ:

Poslanie:
Zdieľanie poznatkov a skúseností v rámci organizácie. Ľudia, ktorý sa venujú niektorej oblasti 
podrobnejšie, odovzdajú svoje znalosti ostatným. Je to nevyhnutné na odborný rast organizácie, 
ako aj pre zaškolenie nových inštruktorov a teda udržateľnosť rozvoja.

Ciele:
1. Udržať záber a kvalitu školení na vysokej úrovni.
2. Vytvoriť podmienky aj pre zaneprázdnených a skúsených ľudí na odovzdanie vedomostí.
3. Pravidelne vychovávať dobre pripravených inštruktorov pomocou zlepšujúcej sa série troch 
školení inštruktorov.



Quo Vadis Plusko 2004 2005 2006*

Interné školenia
2 + séria troch inštruktorských

2 + séria (100%) 2 + séria (100%) 3 + séria (150%)
* porovnaný pôvodný plán s upraveným plánom na rok 2006

Rok 2005:
- 2. časť Školenia nových inštruktorov – január, Chvojnica, 25 ľudí
- 3. časť Školenia nových inštruktorov – marec, Chvojnica, 35 ľudí
- školenie Lanové techniky a palierstvo – máj, osada Lipie, 12 ľudí
- 1. časť Školenia nových inštruktorov – november, Chvojnica, 20 ľudí
- školenie „Tréningový víkend“ (psychológia, krízové situácie, komunikácia) – november, 
Tomky, 15 ľudí

Vyhodnotenie:
:-) kvalita školení; sú založené na aktuálnej potrebe inštruktorov
:-) vysoký štandard školenia nových inštruktorov
:-( nie naplno využitý grant z Nadácie detí Slovenska na školenie zdravotníkov
:-( zaneprázdnenosť inštruktorov inými akciami a teda málo času na školenia

Quo vadis Plusko:
Do konca roka 2008:
1. nájsť spôsob ako financovať vybudovanie vlastného „školiaceho strediska“,
2. zorganizovať školenia v oblasti psychológie, rétoriky, integračných podujatí, prvej pomoci, hos-
podáriek, lanových techník, 
3. zlepšiť systém série Školenia nových inštruktorov.

ZAHRANIČNÁ SEKCIA:

Poslanie:
Rozvoj medzinárodnej dimenzie a z toho plynúcich možností pre mládež. Zabezpečiť medzinárodné 
výmeny, školenia, semináre, projekty, granty, ktoré podporia interkulturálne učenie či neformálne 
vzdelávanie v medzinárodnom kontexte.

Ciele:
1. Vychovať ľudí, ktorí budú vedieť samostatne zmanažovať medzinárodný projekt.
2. Priblížiť medzinárodné podujatia širšiemu okruhu ľudí.
3. Preniesť princípy činnosti (zážitková pedagogika, atď.) do medzinárodných podujatí.



Quo Vadis Plusko 2004 2005 2006*

Zahraničie
rozvoj spolupráce a budovanie imidžu

efektívna spolupráca na množstve projektov, 
dobré meno, členstvo v HN (150%)

* porovnaný pôvodný plán s upraveným plánom na rok 2006

Rok 2005:
- seminár Building Bridges, Breaking Barriers – apríl, Lodź (Poľsko), za Plusko 3 účastníci, kra-
jiny: Taliansko, Španielsko, Grécko, Malta, Švédsko, Holandsko, Poľsko, Slovensko
- školenie Netradičné témy a aktivity v medzinárodných výmenách – jún, Zvolen, za Plusko 2 
účastníci a 1 školiteľ
- výmena Make Love Not War (Love, Frienship and Sexuality) – august, Brussel (Belgicko),krajiny: 
Poľsko, Lotyšsko, Portugalsko, Belgicko, Slovensko, za Plusko 1 vedúci a 8 účastníkov
- integračná výmena House of the Rising Sun (pomoc íčku) – august, Bratislava-Lamač, 44 ľudí 
(za Plusko – 4 organizátori a 8 účastníkov), krajiny: Lotyšsko, Belgicko, Bulharsko, Slovensko
- výmena Green Mediteranean Sea – Puerto de Mazzarón (Španielsko), za Plusko 7 účastníkov, 
krajiny: Poľsko, Estónsko, Španielsko, Taliansko, Bulharsko, Slovensko
- školenie Module International – september, Banská Štiavnica, za Plusko 2 školitenia a 4 
účastníci, krajiny: Belgicko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko
- kontaktný seminár Youth politics: intercultural actions towards youth – september/október, 
Nimes (Francúzsko), za Plusko 1 účastník, krajiny: Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Rumunsko, 
Slovensko
- výmena Break the Wall – október, Zuberec, 34 ľudí (za Plusko 5 organizátorov), krajiny: Slov-
ensko, Ukrajina, Rusko, Portugalsko, Švédsko
- školenie Bi-tri-multi – október, Sofia (Bulharsko), za Plusko 1 účastník, krajiny: Írsko, Nemecko,
Portugalsko, Fínsko, Taliansko, Bulharsko, Slovensko
- výmena With Tolerance Against Racism – október, Riga (Lotyšsko), za Plusko 6 účastníkov, 
krajiny: Taliansko, Litva, Lotyšsko, Slovinsko, Slovensko
- vznik medzinárodnej organizácie Healthy Network – november, Brussel (Belgicko), Plusko je 
zakladajúcim členom organizácie a koordinátorom pracovnej skupiny Active Lifestyle

Vyhodnotenie:
:-) počtom podujatí a množstvom finančných prostriedkov najväčšia sekcia
:-( napriek tomu, vzhľadom na nízky počet možných účastníkov, neuspokojenie dopytu

Quo vadis Plusko:
1. V roku 2008 byť hosťujúcou organizáciou EDS a urobiť 4 medzinárodné výmeny na Slovensku a 
6 sa zúčastniť.
2. Do roku 2008 urobiť medzinárodnú integračnú výmenu, medzinárodné školenie a multimediálnu 
výmenu.
3. Udržať vyrovnanosť, aby zahraničná sekcia nepohltila ostatné sekcie.



HORO SEKCIA (HOROŠKOLY):

Poslanie:
Skalolezectvo a rôzne lanové prekážky pomáhaju človeku prekonať vlastný strach, siahnuť za hra-
nice svojích síl. Budujú dôveru medzi ľuďmi, vedú ich k rešpektovaniu a ochrane prírody.

Ciele:
1. Príprava horoškôl (akcií zameraných na učenie a cvičenie lezeckých techník) a motivácia nových 
ľudí zapojiť sa do tejto činnosti.
2. Vyhľadávanie nových krytých lezeckých stien aj lokalít v prírode.
3. Materiálne zabezpečiť sekciu.

Quo Vadis Plusko 2004 2005 2006*

Horoškoly
2 2 4

0 (0%) 0 (0%) 2 (50%)
* porovnaný pôvodný plán s upraveným plánom na rok 2006

Rok 2005:
- školenie Lanové techniky a palierstvo (v rámci sekcie interných školení) – máj, osada Lipie, 12 
ľudí

Vyhodnotenie:
:-) zabezpečenie základného materiálu
:-( neorganizovanie horoškôl a celkové zaostávanie za plánom z dôvodu nedostatku ľudí

Quo vadis Plusko:
1. V roku 2008 mať 1 až 2 aktívne teamy, ktoré by urobili 3 horoškoly.

PROMO SEKCIA (PROPAGACIA):

Poslanie:
Uvedenie Pluska a jeho činností do povedomia mládeže a verejnosti. Poskytovanie informácií 
členom a inštruktorom.

Ciele:
1. Organizovanie a podieľanie sa na podujatiach prezentujúcich Plusko.
2. Zvyšovanie povedomia verejnosti o možnostiach dobrovoľníckej práce.
3. Udržiavanie kontaktov s médiami a partnermi.
4. Udržanie informovanosti vo vnútri organizácie (aj cez vnútorný občasník Plusoviny).

Quo Vadis Plusko 2004 2005 2006*

Propagácia

3 články, 1x v TV zmienka, promo na SŠ, webkalendár podujatí
4 články tlač + 1 internet, TV nie, 4x rádio, 
jednoduchá promo na SŠ, webkalendár fun-

guje, plagáty v MHD, promo v uliciach, interný 
časopis (150%)

vyššia adresnosť 
voči cieľovej 

skupine

* porovnaný pôvodný plán s upraveným plánom na rok 2006



Rok 2005:
- vydané jedno číslo občasníka Plusoviny – apríl
- propagačná akcia na námestí SNP – máj
- účasť (a výpomoc) na festivale Hory a mesto – máj
- víkendové podujatie pre strednú školu OA Nevädzova Hawai – jún, Štiavnické bane, 25 ľudí

Vyhodnotenie:
:-) dobré kontakty s niektorými printovými a rozhlasovými médiami
:-) interný časopis Plusoviny
:-) postupne sa pojem Plusko dostáva do povedomia
:-( nedostatočne adresná forma propagácie
:-( ťažkosti pri motivácii mladých na účasť na letnom tábore

Quo vadis Plusko:
V roku 2008:
1. urobiť 4 víkendové podujatia pre stredné školy a 2 pouličné propagácie 
(jedna mimo Bratislavy).
2. vydať 3 Plusoviny, vytvoriť propagačné CD/DVD a byť 2x v rádiu, 4x v tlači a raz v televízii.
3. určiť na činnosť promo sekcie 20 000,- Sk z vlastných zdrojov.

NEZARADENÉ (nepatriace do žiadnej sekcie, prípadne týkajúce sa viacerých sekcií)

Víkendové podujatia pre verejnosť
Forma propagácie (jedna z najúčinnejších) a zároveň možnosť zapojiť sa aj pre menej aktívnych 
členov.

Quo Vadis Plusko 2004 2005 2006*

Víkendové podujatia 
pre verejnosť

2 4 4
1 (50%) 3 (75%) 4 (100%)

* porovnaný pôvodný plán s upraveným plánom na rok 2006

Rok 2005:
- víkendové stanové podujatie Savana – apríl/máj, Marianka, cca 60 ľudí
- víkendové stretnutie Biela Savana – december, Chvojnica, 30 ľudí
- filmový víkend Čojz Klub – december, Modra, 41 ľudí

Vyhodnotenie:
:-) u ľudí, ktorí sa zúčastnia, sa posilní záujem o Plusko
:-( pomalý nábeh na plán a tým nevyužitý potenciál týchto podujatí

Quo vadis Plusko:
Do konca roka 2008:
1. urobiť 3 zimné a 3 letné otvorené podujatia,
2. rozšíriť typy podujatí – cyklotúra, výstupy, putovné podujatia, atď.



Vzájomná výpomoc pri aktivizácii mladých ľudí. Možnosť využitia dobrovoľníkov (členov a 
inštruktorov) na pomoc iným organizáciám. Snažíme sa získať na spoluprácu aj partnerov/sponzo-
rov v komerčnom sektore.

Quo Vadis Plusko 2004 2005 2006*

Spolupráca s inými 
organizáciami

množina organizácii, projekty s nimi
iba zopár organizácii, 

ad hoc spolupráca (50%)
rozvoj existujúcich vzťahov, 

systematizácia (75%)
* porovnaný pôvodný plán s upraveným plánom na rok 2006

Rok 2005:
- Agentúra špeciálnych služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia, Bratislava – pomoc pri 
akciách pre malé deti s Dawnovým syndrómom
- Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava – pomoc pri organizácii verejnej zbierky  
Biela pastelka
- Domov sociálnych služieb Gaudeamus – účasť ich klientov na integračných podujatiach
- OZ Prepindre – víkendový teambuilding
- Teatro Wustenrot, Bratislava – poskytnutie priestorov na integračné diskotéky

Vyhodnotenie:
:-) s organizáciami, s ktorými Plusko nadviazalo kontakt, dobré vzťahy
:-( nesystematické organizovanie spolupráce

Quo vadis Plusko:
Do konca roka 2008:
1. nájsť aspoň jedného programovo blízkeho partnera na výmenu skúseností a spraviť 2 projekty s 
miestnou samosprávou.
2. nájsť 3 zahraničné organizácie podobného zamerania.
3. vytvoriť pozíciu koordinátora spolupráce na národnej úrovni.

ZAMESTNANEC:

Plusko nemá zamestnanca, avšak inštruktori už nestíhajú všetku administratívnu a ďalšiu prácu. 
Zároveň vyvstala potreba pristúpiť k profesionalizácii mládežníckej práce. Preto Plusko hľadalo 
spôsob ako zabezpečiť zamestnanca a zároveň rozšíriť svoju činnosť.

Quo Vadis Plusko 2004 2005 2006*

Zamestnanec
hľadať spôsob ako zabezpečiť 1 full time

hľadanie a výber 
z možností (100%)

1full + 1 part time (projekt s 
Flámskou vládou) (150%)

* porovnaný pôvodný plán s upraveným plánom na rok 2006

Quo vadis Plusko:
Do konca roka 2008:
1. zabezpečiť 2 zamestnancov na plný úväzok,
2. rozbehnúť prácu s dobrovoľníkmi, ktorí nie sú inštruktormi Pluska.

SPOLUPRÁCA S INÝMI ORGANIZÁCIAMI:



MATERIÁL:

Na efektívnu prácu a realizáciu podujatí potrebuje Plusko aj materiálne zabezpečiť svoje 
potreby.

Quo Vadis Plusko 2004 2005 2006*

Materiál

vybaviť tábory, 
kanceláriu vlastný horomateriál vlastné člny

tábory, kancelária 
(90%)

kancelária, horo, 
člny (125%)

nová lokalita na 
tábor, ďalšie člny 

(100%)
* porovnaný pôvodný plán s upraveným plánom na rok 2006

Quo vadis Plusko:
Do konca roku 2008:
1. zohnať väčšie kancelárske priestory a nový sklad materiálu,
2. materiálne plne vybaviť 2 táborové lokality, 15 člnov a úplnú sadu horomateriálu,
3. urobiť efektívny systém v dokumentácii a doplniť vlastnú knižnicu.

FINANCIE:

Bude podrobne popísané ďalej. Tu uvedieme len plán definovaný dokumentom Quo vadis Plusko
2004 a v skratke Quo vadis 2006.

Quo Vadis Plusko 2004 2005 2006*

Financie

2% z dane, granty
bez financovania z MŠ SR, 2%

efektívne, projekty cez program 
mládež (120%)

zabezpečiť udržateľnosť, 
hľadať nové zdroje

* porovnaný pôvodný plán s upraveným plánom na rok 2006

Quo vadis Plusko:
1. Pomocou motivácie členov, inštruktorov a prácou promo sekcie neklesnúť s príjmami za 2% pod 
250 000,-.
2. Vychovať viac ľudí, ktorí budú vedieť zmanažovať granty a projekty.



Hlavnými princípmi organizácie sú tolerancia a otvorenosť, ktoré umožňujú novým členom realizovať 
slobodne svoje návrhy a inovácie a zároveň ich plne začleňujú do chodu organizácie nezávisle od 
dĺžky ich pôsobenia. Pokiaľ činnosť dobrovoľníkov nie je v rozpore s poslaním a cieľmi organizácie 
majú voľnú ruku pri svojom pôsobení a sú plne podporovaní organizáciou pri navrhovaní nových ak-
tivít, riešení a nápadov. Zároveň sa snažíme túto toleranciu a otvorenosť preukazovať aj navonok, 
čo znamená, že pristupujeme rovnakým spôsobom k ľuďom, s ktorými prichádzame do kontaktu. 
Odlišnosť či iné kultúrne zázemie je pre nás výzva, nie dôvod na strach či ignoráciu. 

MO Plusko je dobrovoľná záujmová organizácia, združujúca mladých ľudí bez rozdielu národnosti, 
rasy, politickej príslušnosti a náboženského vyznania.

Organizácia vznikla 7.1.2002 z neformálnej skupiny mladých ľudí, ktorí mali záujem a motiváciu 
pracovať s mládežou a prinášať jej atraktívne možnosti trávenia voľného času. Od začiatku bolo 
cieľom poskytnúť priestor pre sebarealizáciu a aktívny životný štýl ruka v ruke z rozvojom osob-
nosti a tolerancie. 

Na plnenie cieľov organizácie využívajú dobrovoľníci inovatívne a zážitkové voľnočasové aktivity- 
víkendové stretnutia, letné tábory, medzinárodné výmeny, školenia, splavy, horoškoly, kultúrne 
podujatia, zimné prechody atď. 

MO Plusko  spolupracuje s miestnymi, národnými a medzinárodnými neziskovými organizáciami s 
podobným, ale aj odlišným zameraním. Je zakladajúcim členom medzinárodnej organizácie Healthy 
Network iNGO so sídlom v Bruseli. 


