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Kto sme 
 

 
Sme aktívni mladí ľudia a robíme akcie pre mladých. 
 
 
Sme Mládežnícka organizácia Plusko (občianske združenie), teda 
nezisková mimovládna organizácia pôsobiaca na poli mládežníckej 
práce už viac ako 7 rokov, za ktoré sa nám podarilo vytvoriť dobré 
meno hlavne vďaka kvalitným inštruktorom, ktorí v Plusku pôsobia ako 
dobrovoľníci. 
 
 
Naše aktivity sú zamerané na všetkých mladých vo veku 15-30 rokov, 
bez rozdielu rasy, náboženstva a politickej príslušnosti, znevýhodnenú 
mládež nevynímajúc. 
 
 
Pracujeme so zážitkom, využívame metódy a techniky zážitkovej 
pedagogiky i neformálneho vzdelávania.  
Prostredníctvom správne nastavených výziev, inšpiratívneho prírodného 
prostredia, práce so skupinou i jednotlivcami, zohľadňovaním ľudských 
hodnôt a zamýšľaním sa nad vlastnými reakciami a konaním v rôznych 
situáciách, rozvíjame mladých ľudí, podporujeme ich sebavedomie 
a motivujeme ich k aktívnemu pôsobeniu v spoločnosti. 
 
 
Našou snahou je neustále zvyšovanie kvality akcií. Inštruktori sa 
vzdelávajú a rozširujú svoje obzory na rôznych kurzoch (viaceré sú 
certifikované). Autorský trojfázový kurz inštruktorov zážitkovej 
pedagogiky, kde každoročne školíme generáciu našich mladých 
inštruktorov, získal certifikáciu od Ministerstva školstva SR. 
 
 
 
Spolupracujeme s rôznymi slovenskými i zahraničnými neziskovými 
organizáciami a inštitúciami. Naša organizácia je zakladajúcim členom 
medzinárodnej neziskovej organizácie, zameranej na podporu zdravého 
životného štýlu mladých ľudí v Európe, Healthy Network. 
 



 

Naša misia 
 Plusko je apolitická mládežnícka organizácia otvorená všetkým mladým ľuďom bez rozdielu, 
ktorá zaujíma významné miesto v mládežníckom sektore. Funguje na báze vzájomného priateľstva a 
podpory, prostredníctvom sily zážitku šíri toleranciu medzi ľuďmi a ponúka priestor na 
sebapoznávanie a osobnostný rozvoj svojim členom, účastníkom i okoliu. 
 

História Pluska  
 Plusko vzniklo 7.1.2002, kedy dostala oficiálnu podobu skupina kamarátov, inštruktorov, 
a dobrovoľníkov, ktorí už mali skúsenosti a mali chuť robiť niečo pre iných mladých a robiť to inak, po 
svojom, prostredníctvo zážitkových akcií.  
 Hlavnou činnosťou na začiatku fungovania Pluska bolo organizovanie zážitkových táborov, 
splavov a medzinárodných výmen.  V prvom roku existencie Pluska sme zorganizovali 5 zážitkových 
táborov, 4 medzinárodné akcie, 1 splav a inštruktori Pluska sa zúčastnili na medzinárodných 
školeniach cez program Mládež Európskej únie. Hneď od začiatku sa začala formovať aj činnosť 
zameraná na integráciu mladých ľudí s fyzickým postihnutím i bez neho a vnášanie myšlienok 
integrácie do aktivít Pluska. Plusko sa tiež stalo partnerom pri projekte Future Capital (iniciatíva 
dobrovoľníka, ktorý sa vrátil po Európskej dobrovoľníckej službe programu Mládež).  
 Aby Plusko zabezpečilo udržateľnosť a rozšírenie svojej činnosti, chcelo nadchnúť pre 
organizovanie toho, čo robí, ďalších mladých ľudí. Pre nich pripravilo intenzívne trojdielne školenie 
inštruktorov zážitkovej pedagogiky. Rady Pluska sa vďaka nemu postupne každým rokom rozširujú. 
Prichádzajú noví inštruktori s novými nápadmi a pribúda aktivít, ktorým sa Plusko venuje. Prvé 
školenie sa konalo v období medzi novembrom 2002 a aprílom 2003. 
 Druhý rok existencie Pluska bol náročný. Keďže ešte nebolo známou značkou a prostriedkov 
na propagáciu na začiatku existencie organizácie tiež nebolo nazvyš, podarilo sa zorganizovať jeden 
zážitkový tábor. Hlavná energia inštruktorov sa však preliala najmä do medzinárodnej činnosti 
a Plusko sa spolupodieľalo na organizácii 5 medzinárodných akcií, stalo sa vysielajúcou organizáciou 
Európskej dobrovoľníckej služby a spolupracovalo na ďalších dvoch projektov Future Capital. Všetko 
vďaka programu Európskej únie - Mládež. Tiež sa objavila prvá integračná diskotéka, z ktorej sa 
neskôr stala pravidelne sa opakujúca a populárna tančiareň. Tento rok bol jediným rokom, kedy sme 
za celú históriu existencie Pluska nerealizovali školenie nových inštruktorov. 
 V roku 2004 sa podaril Plusku návrat zážitkových táborov a splavov, kedy zorganizovalo 3 
tábory a 1 splav. Medzinárodných akcií neubudlo a popri integračných tančiarňach sa objavila aj prvá 
integračná víkendovka v Chľabe. Sformovala sa aj sekcia interných školení, ktorá začala intenzívne 
pracovať na zvyšovaní kvality školení nových inštruktorov ako aj na ich ďalšom vzdelávaní z vlastných 
zdrojov. 
 Od ďalšieho roka sa Plusko začalo viac zaoberať aj vlastnou propagáciou.  Začalo tiež 
sporadicky nadväzovať kontakty so strednými školami. Počas letnej sezóny zorganizovalo 4 zážitkové 
tábory, 5 splavov a prvýkrát prepojilo medzinárodnú činnosť a integráciu v integračnej mládežníckej 
výmene. Okrem toho sa podieľalo na ďalších 5 medzinárodných akciách a stalo sa jedným zo 
zakladajúcich členov medzinárodnej neziskovej organizácie Healthy Network (z počiatku tiež 
podporené z programu Mládež). Koncom roka sa úspešne zavŕšil aj proces prvej a doteraz najväčšej 
zmeny stanov Pluska. 
 Vrchol činnosti sekcie interných školení v príprave dodatočných školení z vlastných zdrojov 
nastal v ďalšom roku, kedy Plusko zorganizovalo 4 zážitkové tábory, 6 splavov a podieľalo sa na 
organizácii 12 medzinárodných akcií (všetky v rámci programu Mládež). Zaujímavým projektom bol 
integračný divadelný večer, ktorý obohatil pravidelné integračné tančiarne a integračné víkendovky. 
Rozbehla sa aj horo sekcia, ktorá zorganizovala horotábor v Chorvátsku. Koncom roka hrozilo 
zrušenie možnosti venovať 2% z dane z príjmu fyzických aj právnických osôb, čo by ohrozilo 
existenciu a činnosť Pluska – pridali sme sa teda k organizáciám ako Centrum pre filantropiu, 
Ekofórum, Únia materských centier, Lyons Club a spoločne spustili kampaň Ľudia ľuďom proti 
zrušeniu tejto hrozby. Najvýznamnejšia vec v tomto roku sa udiala v decembri, kedy sme rozbehli 



 

projekt Rabaka, podporený Flámskou vládou. A tak sa prvýkrát na Plusku objavil niekto, kto bol za 
svoju činnosť platený. Projekt Rabaka má dvoch platených koordinátorov. 
 Začiatkom roku 2007 sa vytvorila sekcia Déčko, v ktorej sú inštruktori, ktorí spolupracujú 
s Detským domovom Pohoda.  Počet interných aj externých akcií vzrástol a, popri 5 zážitkových 
táboroch a 5 splavoch, mala premiéru aj prázdninová zážitková víkendovka, čo je typ akcie veľmi 
podobnej zážitkovému táboru, avšak kratšej, aby bola vhodná aj pre tých, ktorý cez prázdniny pracujú 
a nemajú toľko voľna. Počet medzinárodných akcií sa znížil oproti predchádzajúcemu výnimočnému 
roku na 5, no popritom sa nám podarilo rozbehnúť ďalšiu dlhodobejšiu spoluprácu na poli zážitkovej 
pedagogiky so zahraničným partnerom Hnutím GO! – s ním sme rozbehli projekt PlusGO na gymnáziu 
v Leviciach (adaptačné kurzy pre prvákov na strednej škole a ich triedneho profesora). Okrem toho 
sme prvýkrát zorganizovali školenie aj pre iné organizácie a jesenná integračná tančiareň mala veľký 
úspech podporený aj natočením dokumentu o nej (bola súčasťou kampane „Každý iný všetci rovní“). 
Toto všetko sa nám podarilo najmä vďaka projektu Rabaka. Poskytol nám možnosť podrobnejšie 
sledovať oblasť mládežníckej politiky, neformálneho vzdelávania i zážitkovej pedagogiky. 
 Hlbšie prenikanie do zážitkovej pedagogiky vyústil v roku 2008 získaním akreditácie 
Ministerstva školstva na Školenie inštruktorov zážitkovej pedagogiky. Sekcia interných školení začala 
výraznejšie podporovať účasť inštruktorov na zaujímavých i akreditovaných školeniach iných 
organizácií i v zahraničí. Popritom sme prehĺbili kontakty so spolupracujúcimi organizáciami 
a inštitúciami, či nadviazali niektoré nové. Napríklad v levickom gymnáziu sme pokračovali v projekte 
PlusGO dvomi adaptačnými kurzami. Počas letnej sezóny Plusko zorganizovalo 7 zážitkových 
táborov, 5 splavov a 1 zážitkovú víkendovku. Medzinárodných akcií bolo 6, z čoho jedna bola opäť 
integračná mládežnícka výmena. Všetky medzinárodné akcie boli podporené programom Európskej 
únie – Mládež v akcii. 
 Touto cestou sa Plusko dostalo až sem, na začiatok roku 2009, kedy je písaná táto výročná 
správa, ktorá má ambíciu povedať niečo viac najmä o roku 2008. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Plusko vykonáva svoju činnosť v súlade s chartou ľudských práv, s princípmi humanity a 
demokracie, ústavou a zákonmi SR.  
 
 Na plnenie cieľov organizácie využívajú inštruktori/dobrovoľníci inovatívne a kreatívne 
realizované zážitkové aktivity - letné tábory, medzinárodné výmeny, kurzy, školenia, splavy, 
horoakcie, kultúrne podujatia, víkendové stretnutia, zimné prechody, atď.  
 
 V roku 2008 malo 42 členov, ktorý majú zároveň štatút inštruktora. Plusko má dvoch 
platených koordinátorov projektu Rabaka – jedného na 20 hod/týždeň a druhého na 40hod/týždeň. 
 



 

Ako funguje Plusko 
 
 Najvyšším orgánom Pluska je Valné zhromaždenie, ktoré sa stretáva najmenej raz do roka na 
jeho začiatku. Tvoria ho inštruktori Pluska. Rozhoduje o významných otázkach, smeruje organizáciu z 
dlhodobého hľadiska a volí Predsedníctvo a Kontrolnú komisiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predsedníctvo 
 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. 
Členovia Predsedníctva v roku 2008 

 
Juraj Valčák (Kuko), predseda, 31 rokov, absolvent Obchodnej akadémie 
v Bratislave. V súčasnosti podniká ako SZČO v odbore ekonomika, 
účtovníctvo a daňové poradenstvo. 
 
 
Mgr. Richard Babitz (Riško), podpredseda, 33 rokov, absolvent 
Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, odbor Sociálna práca. Pracuje 
ako team manažér oddelenia exekutívnych eskalácií pre strednú Európu v  
spoločnosti Dell, s.r.o. 

 
 
Bc. Viera Králiková (Pyraňa), 23 rokov, študentka odboru Marketingovej 
komunikácie Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda v 
Trnave. 
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JUDr. Mário Šimko (Šimo), 33 rokov, absolvent Právnickej fakulty Univerzity 
Komenského - odbor Právo. Pôsobí ako advokát. 
 
 
 

 
Jana Ďaďová (Deva), 24 rokov, študentka odboru Medzinárodných vzťahov Fakulty 
medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave a odboru Záhradnej 
a krajinnej architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 
 
 
 
Kristína Majorošová (Kika), 19 rokov, študentka bilingválnej sekcie Spojenej školy 
Metodova 2 so zameraním na prírodné vedy a francúzsky jazyk.  
 
 
 
 

Ing. Tomáš Pešek (Tomino), 27 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. Pokladník medzinárodnej organizácie 
Healthy Network iNGO, spolupracuje s Iuventou ako expert v pracovných 
skupinách venujúcim sa neformálnemu vzdelávaniu a hodnoteniam projektov v 
rámci programu ADAM. 

 

Kontrolná komisia 
 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 
organizácie podľa schválených cieľov. Má 3 členov, ktorí sú volení na obdobie jedného roka. 
Členovia Kontrolnej komisie v roku 2008 

 
Ing. Ľuba Urbínová (Ľubka), predsedníčka Kontrolnej komisie, 27 rokov, 
absolventka Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity 
v Bratislave, odbor Ekonómie malých a stredných podnikov. Pracuje ako 
Team Leader v oblasti Sales & Marketing v personálno-poradenskej 
spoločnosti R.I. Consultancy Services (Slovakia), s.r.o. 

 
Mgr. Dáša Kráčalová (Dáška), 28 rokov, absolventka Katedry sociálnej 
práce na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobí 
ako vychovávateľka chlapcov s hyperaktívnym syndrómom a s poruchami 
správania v Liečebno-výchovnom sanatóriu v Bratislave. 
 

 
Ing. Martin Čepec (Čepo), 26 rokov, študent Fakulty hospodárskej informatiky 
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Popri štúdiu pôsobí ako asistent audítora v 
spoločnosti PriceWaterhouseCoopers Slovakia. 



 

 
 
 Kontrolná komisia v priebehu roku pripravovala pre nasledujúce Predsedníctvo návrh, 
v ktorom sú podrobnejšie rozpracované právomoci a úlohy Kontrolnej komisie, aby mohla zohrávať 
aktívnejšiu rolu vo svojej činnosti.  
 Aby Plusko zabezpečilo dostatočnú kontrolu svojej činnosti aj popri práci Kontrolnej komisie, 
inštruktori dostávajú pravidelne správy o prijatých rozhodnutiach a činnosti organizácii elektronickou 
poštou. Správne informácie na správnom mieste v správny čas sú nevyhnutné aj pre ďalšie 
fungovanie a preto Plusko používa rôzne komunikačné nástroje (emailové skupiny, zdieľané 
dokumenty a kalendáre, wiki stránky, atď.). Tieto opatrenia zároveň znižujú možnosť koncentrácie 
moci a jej zneužitia. Ročné volebné obdobie, maximálne tri mandáty v rade za sebou v Predsedníctve 
či vyhradenie jedného miesta v Predsedníctve niektorému z nových inštruktorov majú za následok 
pravidelnú výmenu vedenia, dynamický rozvoj a umožňujú aj novým inštruktorom vplývať na chod 
organizácie. 
 

Platení koordinátori projektu Rabaka 
 Vďaka projektu Rabaka, ktorý je finančne podporený flámskou vládou, malo Plusko vo svojej 
kancelárii dvoch ľudí. Sú to platení koordinátori projektu, pričom jeden je na 40 hodín týždenne 
a druhý na 20 hodín týždenne. Okrem behu projektu zabezpečovali aj chod kancelárie a podporu 
jednotlivým činnostiam inštruktorov Pluska. 
V období december 2006 až január 2008 túto pozíciu zastávali Mgr. Silvia Nagyová (40 h) 
a Ing. Tomáš Pešek (20 h). Od februára 2008 ich vystriedali Ing. Martin Mojzeš (40 h) a Světlana 
Drtilová (20 h). 
Platení koordinátori projektu Rabaka v roku 2008 

 
Ing. Martin Mojzeš (Hogno), 26 rokov, absolvent Fakulty elektrotechniky a 
informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, odbor Telekomunikácie. 
Do januára 2008 pôsobil na Katedre telekomunikácií FEI STU ako doktorand. 
 
 
 
Světlana Drtilová (Sveťa), 21 rokov, študentka Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského, odbor Slovenský jazyk a literatúra. Do januára 2008 pracovala ako 
asistentka na ekonomickom oddelení Hotela Set. Naďalej pôsobí aj ako externá 
inštruktorka Štúdia zážitku / Outward Bound Slovakia. 

 

Sekcie Pluska 
 Samotné aktivity Pluska sa dajú rozdeliť do niekoľkých oblastí, ktoré pokrývajú jednotlivé 
sekcie. Samozrejme, Plusko má aj aktivity, ktoré nezapadajú do žiadnej doteraz sformovanej sekcie 
alebo spadajú pod viacero sekcií naraz. Sekcie môžu kedykoľvek vzniknúť na základe záujmu 
inštruktorov. Tí sú väčšinou aktívny v rámci viacerých sekcií.  Každá sekcia (okrem táborovej) má 
svojho vedúceho. 
V Plusku bolo v roku 2008 aktívnych 10 sekcií:  

- táborová sekcia,  
- sekcia splavov,  
- íčko (integrácia), 
- déčko (detský domov), 
- horo sekcia (horoakcie), 



 

- zahraničná sekcia, 
- sekcia Rabaky, 
- sekcia PlusGO, 
- sekcia interných školení, 
- promo sekcia (propagácia), 
- sekcia Chalúpky. 

 
Vedúci sekcií v roku 2008 

Sekcia splavov je od svojho vzniku pod taktovkou Mgr. Petra Blahúta 
(Sanča). Je to skúsený inštruktor, ktorý vďaka svojim manažérskym 
schopnostiam výrazne prispel k vybudovaniu materiálneho zabezpečenia 
sekcie. Vyštudoval Fakultu manažmentu Univerzity Komenského v 
Bratislave, odbor Manažment organizácií a manažment ľudských zdrojov 
a pôsobí v PR a event agentúre ELCOP Bratislava ako Senior event manager. 
 
Íčko zastupuje Mgr. Dáša Kráčalová (Dáška), ktorá bola pri zrode myšlienky 
organizovania akcií s prvkom integrácie a neskôr pri vzniku Íčka sa ujala 
funkcie jej vedúcej. Vďaka jej ľudskému prístupu v riadení sekcie sa tá 
mohla veľmi efektívne rozvíjať. 
 

Déčku šéfuje Mgr. Matej Štepita (Hmaťo). Po ukončení štúdia na Katedre 
psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave nastúpil 
do Detského domova Pohoda vo Vrakuni ako psychológ. Rozmýšľal, ako by sa 
dali princípy zážitkovej pedagogiky využiť aj v práci s deťmi a mládežou z DD, 
až mu skrsla myšlienka vytvorenia sekcie Déčko, do ktorej sa zapojilo viacero 
inštruktorov Pluska. V súčasnosti pracuje s rodinami s hyperaktívnymi deťmi 
pre Detský Fond Slovenskej republiky a s deťmi a mládežou s poruchami 
správania. 
 

Horo sekcia je v rukách Ing. Mareka Míznera (Mareka), ktorý je veľký 
fanúšik lezenia a rád posúva radosť z lezenia aj na iných ľudí. Absolvoval 
štúdium na Katedre automatizácie a regulácie Fakulty elektrotechniky 
a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a momentálne je 
systémovým inžinierom vo firme Alef Nula. 
 

 
O zahraničnú sekciu sa stará Ing. Tomáš Pešek (Tomino). Do Pluska priniesol 
mnoho zo svojich medzinárodných skúseností z programov Európskej únie 
Mládež a Mládež v akcii, pričom pôsobil aj ako školiteľ pre národné koordinačné 
agentúry oboch programov (NAFYM a NA) nielen na Slovensku. 
 
 
Sekciu Rabaky a samotný projekt Rabaka („Podpora práce s mládežou na 
západnom Slovensku“) koordinuje Ing. Martin Mojzeš (Hogno). Je to aktívny 
inštruktor, ktorý sa zaujíma o oblasť práce s mládežou, neformálne vzdelávanie, 
mládežnícku politiku i zážitkovú pedagogiku a všetko s ňou súvisiace. 
 
 
Sekciu PlusGO rozvíja z postu vedúcej Světlana Drtilová (Sveťa). Počas strednej 
školy mala osobnú skúsenosť s istou verziou adaptačného kurzu a tak prišla 
s myšlienkou organizovania adaptačných kurzov pre stredoškolákov, z čoho 
vznikol veľmi obľúbený (medzi inštruktormi i účastníkmi) projekt PlusGO. 



 

 
Sekcia interných školení je v rukách JUDr. Mária Šimka (Šima). Je to skúsený 
inštruktor s vynikajúcimi logistickými schopnosťami, vďaka čomu je schopný 
skoordinovať a zabezpečiť vzdelávanie pre všetkých inštruktorov, ktorí o to majú 
záujem. 
 

 
Promo sekcia zažila pod vedením Bc. Viery Králikovej (Pyrani) druhé 
zrodenie. Je nadšenou a aktívnou inštruktorkou s marketingovým pohľadom, 
ktorý posúva komunikáciu Pluska s vonkajším i vnútorným prostredím na 
vyššiu úroveň. 
 
 
Sekcia Chalúpky je tiež koordinovaná Mgr. Petrom Blahútom (Sančom), 
ktorý okrem manažérskych schopností vyniká aj v praktických zručnostiach 
a získal tak symbolický titul Správcu Chalúpky, čo je familiárne označenie pre 
plánované nízko-nákladové školiace stredisko pre mládež, ktoré sa snažia 
inštruktori Pluska sprevádzkovať. 
 

Táborová sekcia nemá jedného vedúceho. Jednotlivý vedúci táborov sa navzájom koordinujú, no v 
budúcnosti je možné, že vznikne pozícia vedúceho táborovej sekcie. Vedúcimi táborov v roku 2008 
boli Ing. Tomáš Pešek, Mgr. Matej Štepita (2x), Ing. Marek Mízner, Mgr. Anna Antalová, Ing. Martin 
Mojzeš a Světlana Drtilová. Jeden z týchto táborov bol realizovaný v rámci Horo sekcie a jeden 
v rámci Déčka. 



 

Čo Plusko dosiahlo 

Najvýznamnejšie zmeny v roku 2008 
Zmena stanov 
 Plusko urobilo vo svojich stanovách jednu malú, no významnú zmenu. Valné zhromaždenie 
ustanovilo, že členom Pluska sa môže stať iba človek, ktorý má status inštruktora – sú to inštruktori, 
ktorí zakladali Plusko a tiež všetci noví inštruktori, ktorí absolvovali školenie inštruktora zážitkovej 
pedagogiky. 
 
Zástupca Pluska je pokladníkom HN 
 Medzinárodná nezisková organizácia Healthy Network si na októbrovom valnom 
zhromaždení, ktoré sa konalo na Slovensku, zvolila nové predsedníctvo a pokladníkom sa stal Ing. 
Tomáš Pešek. Zároveň sa valné zhromaždenie uznieslo, že v priebehu roka 2009 presunie sídlo 
organizácie z Bruselu do Bratislavy. 
 
Integrácia komunikačného systému Pluska cez Google Apps 
 Plusko pristúpilo k integrácii vnútorného komunikačného systému použitím produktu Google 
Apps Standard Edition spoločnosti Google, ktorý je bezplatný. Ponúka možnosť prepojenia 
emailového konta (GMail), nástroja na prácu so zdieľanými dokumentmi, kalendára a nástroja na 
tvorbu zdieľaných jednoduchých stránok (wiki). Využívanie tohto systému nám pomohlo 
k systematizácií údajov, ich relevantnejšie usporiadanie a vyhľadávanie ako aj efektívnejšiu 
komunikáciu v rámci organizácie. 
 
Dva vzdelávacie zážitkové kurzy pre verejnosť 
 Po úspešnom prvom školení, ktoré Plusko organizovalo nie pre svojich inštruktorov, ale pre 
širokú verejnosť,  v roku 2007 sme v roku 2008 zorganizovali ďalšie dva vzdelávacie kurzy, oba vďaka 
projektu Rabaka. Jedným z nich bol zážitkový kurz Ako.Na.To II (InteGrácia) zameraný na tému 
integrácie mladých ľudí s a bez postihnutia v mládežníckej práci. Druhým bol zážitkový kurz Ukáž sa 
pre aktívne študentky z Gymnázia Andreja Vrábla v Leviciach (GAV) zameraný na komunikáciu 
a motiváciu k ďalšej činnosti. Inštruktori Pluska našli takto nový druh aktivity, ktorou môžu pracovať 
s mládežou i spolupracovať s ostatnými organizáciami. 
 
Rozšírenie spolupráce s GAV 
 Vďaka projektu PlusGO a priateľskému postoju GAV má Plusko jedinečnú možnosť prehlbovať 
vzťahy so strednou školou a hľadať stále lepšie a účinnejšie formy spolupráce. Vďaka tomuto procesu 
sme mohli zorganizovať dva adaptačné kurzy PlusGO pre prvákov i zážitkový kurz Ukáž sa. 
 



 

Ako fungovali sekcie 
 Od vzniku Pluska v roku 2002 neustále narastal počet realizovaných podujatí a aj vnútorné 
fungovanie organizácie sa systematizovalo. Aby si Plusko určilo parametre, podľa ktorých bude 
hodnotiť svoju efektívnosť, na Valnom zhromaždení v roku 2006 definovali členovia parametre, ktoré 
by Plusko malo dosiahnuť o ďalšie tri roky (do konca roka 2008), v dokumente Quo vadis Plusko 2006. 
Zhodnotenie Quo vadis 2006 pre roky 2006, 2007 a 2008 uvádza nakoľko sa Plusko v týchto rokoch 
priblížilo k plánu na koniec roka 2008. Pokiaľ pri vyhodnotení danej sekcie nie je uvedená tabuľka 
s Quo vadis 2006, táto sekcia, resp. činnosť, v danom roku ešte neexistovala a ani nebola plánovaná. 
 Plusku sa podarilo dosiahnuť veľké množstvo z plánov, ktoré si predsavzalo v roku 2006. 
Množstvo z tých, ktoré nedosiahlo, sa v priebehu času stali menej dôležitými. Dostali sme sa teda do 
stavu, kedy si uvedomujeme, že Plusko potrebuje dynamickejšiu tvorbu a vyhodnotenie stratégie. 
Aký konkrétny postup zvoliť je úlohou na najbližšie obdobie pre riadiace orgány organizácie. 
 

  Plán 

  Skutočnosť (úspešnosť v %) 
 



 

Táborová sekcia 
 Zážitkové tábory boli jednou z prvých činností, ktorej sa Plusko venovalo a postupne rozvíjalo. 
V čase vzniku Pluska to boli akcie, ktorým sa venovalo viac ako 90% inštruktorov. I keď sekcia ako 
taká sa vytvorila až po zmene stanov v roku 2005, ktoré zadefinovali sekcie, možnosť robiť kvalitné 
a osobnostne obohacujúce zážitkové tábory s príjemnými ľuďmi bola jednou z hlavných príčin vzniku 
Pluska. Sekcia nemá žiadneho koordinátora, čo vyplýva z fungovania sekcie v minulosti – jej činnosti 
navzájom medzi sebou koordinujú hlavný vedúci jednotlivých táborov. 

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

Ciele: 
1. Príprava zážitkových táborov a zážitkových víkendoviek a koordinácia práce medzi tímami, 

ktoré ich robia. 
2. Vyhľadávanie nových potenciálnych lokalít. 
3. Spolupráca na propagácii táborov. 

 
Quo vadis Plusko 2006 2006 2007 2008 

Tábory 

počet 
6 

4 (67%) 3 (50%) 5 (116%) 

počet účastníkov 
20 úč./tábor 

67 úč. (84%) 48 úč. (60%) 62 úč.(62%) 

lokalita 
2 

2 (100%) 2 (100%) 2  + putovný (100%) 

zapojenie mladých 
inštruktorov 

aspoň 70% 

12 zo 14 (123%) 6 zo 14  (61%)* 7 z 10 (100%)** 

* celkový počet mladých inštruktorov zapojených do činnosti Pluska bolo 9 zo 14 (tvorí to 64% z toho roku 
vyškolených a dosiahnutie parametra na 92%) 
** celkový počet mladých inštruktorov zapojených do činnosti Pluska bol 9 z 10 (tvorí to 90% z toho roku 
vyškolených a dosiahnutie parametra na 128%) 

 

Quo vadis Plusko 2006 2006 2007 2008 

Zážitkové víkendovky 
pre verejnosť 

Savana + 3 zimné 

Savana + 1 zimná 
(50%) 

Savana + 1 zimná 
+ 1 letná (67%) 

Savana + 1 zimná 
+ 1 letná (67%) 

Rok 2008: 
oficiálne otvorenie letnej sezóny Savana – máj, pri Marianke, 60 ľudí (57 účastníkov + 3 tím) 
zážitková víkendovka Otcova (dobre zahraná) rola – júl, Vrbovce, 20 ľudí (13 účastníkov + 7 tím) 
zážitkový tábor Iný rozmer – júl, Likavka, 20 ľudí (12 účastníkov + 8 tím) 
putovný tábor Putovanie k hore osudu – júl, Myjava, 13 ľudí (7 účastníkov + 6 tím) 
zážitkový tábor ČerToBer – júl/august, Likavka, 22 ľudí (13 účastníkov + 9 tím) 
zážitkový tábor Lo3.ska – august, Vrbovce, 29 ľudí (20 účastníkov + 9 tím) 
zážitkový tábor Ak.Tak.Drak – august, Likavka, 18 ľudí (10 účastníkov + 8 tím) 
zážitková víkendovka Biela Savana IV. – december, Chvojnica, 24 ľudí (18 účastníkov + 6 tím) 
V spolupráci s ďalšími sekciami:    

zážitkový horotábor Smiech na lane (Horo sekcia) 
zážitkový tábor pre deti a mládež z DD Pohoda Magická divočina (Déčko) 



 

   

Vyhodnotenie: 
:-( žiadna táborová lokalita nebola vo voľnej prírode bez chaty 
:-( stále nemáme dostatočné ľudské zdroje na zabezpečenie väčšieho množstva akcií v zimnom 
období 
:-( isté rezervy v naplnenosti táborov 
:-) zabezpečenie 2 táborových lokalít materiálne, programovo a ideovo 
:-) podarilo sa zrealizovať tematický horotábor aj tábor aj pre deti (Magická divočina) 
:-) stabilný záujem verejnosti o zážitkové víkendovky 
:-) zážitkové víkendovky sú jedným z prostriedkov motivácie potenciálnych účastníkov ísť aj na 
ďalšie akcie organizované Pluskom 



 

Sekcia splavov  
 Splavy boli jednou z akcií, ktoré sa organizovali od samého začiatku existencie Pluska. Zo 
začiatku si na každú akciu požičiavala člny od partnerských organizácií, no po 2 rokoch začala 
s nákupom vlastných člnov, aby postupne dosiahla sebestačnosť a vyhovela rastúcej popularite 
týchto akcií. 

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 aby bola nezávislá od cudzích zdrojov. 

 
Quo vadis Plusko 2006 2006 2007 2008 

Splavy 

počet 

2 týždňové + 2 víkendové 

1 týždňový +  
3 víkendové (90%) 

1 týždňový +  
5 víkendových (150%) 

0 týždňových +  
5 víkendových (120%) 

počet tímov 
2 

4 (200%) 6 (300%) 5 (250%) 

lokalita 
3 

2 + 1 možná 
(100%) 2 (67%) 2 (67%) 

počet člnov 
15 

10 (67%) 12 (80%) 12 (80%) 

Rok 2008 
splav Plavba po (po)malom Dunaji III. – jún, Malý Dunaj, 32 ľudí (26 účastníkov + 6 tím) 
splav Kone na Hrone – jún, Hron, 36 ľudí (31 účastníkov + 5 tím) 
integračný splav Splav s OMD – júl, Malý Dunaj, 19 ľudí (12 účastníkov + 7 tím) 
splav Vodníci V. – júl, Hron, 26 ľudí (21 účastníkov + 5 tím) 
splav PotAapači na Hrone – august, Hron, 25 ľudí (20 účastníkov + 5 tím) 

Vyhodnotenie 
:-( ešte stále nemáme úplnú materiálovú samostatnosť 
:-( využívame stále tie isté, i keď populárne, lokality 
:-) veľký záujem o podujatia 
:-) sekcia má 8 vyškolených inštruktorov s certifikátom: Inštruktor vodnej turistiky 
 

„Splavy si držia tradičnú líniu obľúbených akcií. Okrem neustupujúcemu záujmu 
účastníkov je veľkou novinkou získanie certifikátov inštruktorov vodnej turistiky, za 
ktorými sme museli vycestovať až do ČR. Čo-to nové sme sa naučili, najmä však 
nacvičili a po kurze dokúpili vybavenie na ešte lepšie zabezpečenie splavov.“ 

 



 

Íčko (integrácia) 
 Už v roku 2002 inštruktori Pluska spolupracovali na základe osobných vzťahov zo Združením 
telesne-postihnutej mládeže. Neskôr skupina inštruktorov prišla s nápadmi na integračné diskotéky 
a víkendovky, kde by sa inštruktori Pluska zoznámili s integráciou a teda by boli otvorenejší 
k prispôsobeniu aj ostatných akcií aj mladým ľuďom s nejakým postihnutím. Následne sa tieto 
víkendovky otvorili širokej verejnosti a všetka činnosť sa zastrešila sekciou Íčko. 

Poslanie 
 Integrovať mládež s postihnutím a bez neho. 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. Robiť podujatia pre mládež s aj bez postihnutia, nie len pre mládež s postihnutím (integrácia). 
2. Finančne zabezpečiť zvýšené nároky na tieto podujatia. 

3. Vychovávať a viesť inštruktorov aj účastníkov k záujmu o integračné podujatia a vnášať prvky 
integrácie do každodenného chodu Pluska. 

 
Quo vadis Plusko 2006 2006 2007 2008 

Integračné 
podujatia 

počet víkendoviek 
1 + 1 dlhšia 

2 dlhšie (120%) 2 dlhšie (120%) 1 dlhšia (50%) 
počet večerných 

podujatí 
6 

2 (33%) 2 (33%) 1 (17%) 

počet aktívnych 
členov sekcie 

10 

12 (120%) 17 (170%) 5 (50%) 

Rok 2008 
integračná zážitková víkendovka Chlabandov – november, Chľaba, 20 ľudí (13 účastníkov + 7 tím) 
integračná tančiareň Karaoke Dance Show – november, Teatro Wustenrot, 60 ľudí (54 účastníkov 

+ 6 tím) 
Integračné akcie organizované v rámci iných sekcií:    

integračná mládežnícka výmena LegendarYou (Zahraničná sekcia)    
integračný splav Splav s OMD (Sekcia splavov)    
integračný zážitkový kurz Ako.Na.To II (InteGrácia) (Sekcia Rabaky)    

Vyhodnotenie 
:-( z personálnych a časových dôvodov sa nepodarilo urobiť  všetky plánované akcie 
:-( sekcii by sa zišlo niekoľko viac proaktívnych inštruktorov a fundraiser 
:-( náročné motivovanie k prvotnému kontaktu s postihnutím (inštruktori aj účastníci) 
:-( stále zháňame alternatívne miesto na organizovanie integračných zážitkových víkendoviek 
:-) integračné akcie organizujú inštruktori Pluska aj mimo sekcie Íčko 
:-) rozvíja sa naša spolupráca s Organizáciou muskulárnych dystrofikov 
:-) všetky financie do sekcie prišla z externých zdrojov a podarilo sa získať zdroje aj na aktivity v roku 

2009 vďaka Projektu SPOJENIA 
:-) záujem o večerné integračné akcie aj zo strany širokej verejnosti 

 
„Za uplynulý rok sa v našej sekcii niektoré ciele a aktivity podarili podľa očakávaní, iné 
ostávajú naďalej výzvami, ako ich vylepšiť. Sekcii Íčko dúfam prinesie nový vietor a nový 
pohľad na akcie a problémy, s ktorými sekcia bojuje, plánovaná zmena vedúcej sekcie.“ 



 

Déčko (detský domov) 
 Táto sekcia vznikla z iniciatívy jedného z inštruktorov Pluska, ktorý pôsobil ako psychológ 
v Detskom domove (DD) Pohoda v bratislavskej Vrakuni. Snažil sa vymyslieť ako by sa dali princípy 
zážitkovej pedagogiky využiť aj v práci s deťmi a mládežou z DD. 

Poslanie 
 Dať deťom a mládeži z DD Pohoda možnosť nadviazať dlhodobé kvalitné priateľské vzťahy s 
ľuďmi (nami), ktorí ich prijmú takých, akí sú, môžu byť pre nich vzormi, rozšíriť im obzory, aktivizovať 
ich, osobnostne ich rozvíjať, ale hlavne dať im pocítiť, že niekomu na nich záleží. 

Ciele 
1. Vytvoriť si pevné vzťahy s deťmi a mládežou, na podklade konkrétnych aktivít zážitkovej 

pedagogiky, ktoré sú zamerané na rozvoj osobnosti detí a mládeže. 
2. Ponúknuť deťom a mládeži z DD možnosti alternatívneho a hlavne aktívneho trávenia 

voľného času. 
3. Vytvoriť a následne vzdelávať / rozvíjať stabilný tím dobrovoľníkov. 
4. Byť finančne nezávislý od Pluska a zdroje zháňať z grantov a od DD. 

Rok 2008 
víkendový Teambuilding – február, Marianka, 13 ľudí (10 účastníkov + 3 tím) 
zážitková víkendovka Olymp – máj, Vrbovce, 22 ľudí (13 účastníkov + 9 tím) 
zážitkový tábor Magická divočina – júl, Vrbovce, 22 ľudí (12 účastníkov + 10 tím) 
zážitková víkendovka Ostrov záhad – október, Vrbovce, 16 ľudí (8 účastníkov + 8 tím) 
zábavno-poučný Vianočný večierok – december, DD Pohoda, 18 ľudí (12 účastníkov +  6 tím) 

Vyhodnotenie 
:-( ešte stále pracujeme na jednotnom systéme a jasných pravidlách na stretkách aj akciách, aby 

vyhovovali inštruktorom aj deťom a mladým 
:-( pretrvávajú problémy s disciplínou (najmä vo vzťahu k majetku) 
:-( náročná komunikácia s vedením DD Pohoda 
:-) pozitívna odozva od detí a mladých 
:-) pravidelné akcie sa stali úspešne zabehli (stretká, večierky,…) 
:-) pomerne stabilný tím dobrovoľníkov, ktorý sa obohatil o nových ľudí 
:-) financovanie len z vlastných zdrojov – granty, DD 
 
 

„Dobrovoľnícky program v DD sa ukázal ako veľmi životaschopný. Prežil aj odchody 
pracovníkov aj zmenu vedenia v DD, deti a mladí sú stále motivovaní, na akcie si už zvykli 
a sami si ich pýtajú. Podarilo sa nám viacero pobytových akcii, kde je kontakt s deťmi vždy 
intenzívnejší a hlbší a tým aj výsledky sú viac cítiť. 
Budúci rok chceme pokračovať v pravidelnom stretávaní aj pobytových akciách (tábor, 
víkendovky). Výzvou pre nás bude viesť deti viac k vlastnej iniciatíve pri tvorbe programu 
a zapojiť nových ľudí do tímu a vyškoliť ich na prácu s našou cieľovou skupinou.“ 



 

Horo sekcia 
 Medzi inštruktorov Pluska sa postupne dostávali ľudia, ktorým je lezenie blízke.  Vymysleli 
spolu aj akcie a Plusko nakúpilo potrebný materiál na lezenie. Postupne Plusko nakúpilo aj materiál 
na lanové prekážky, ktorý používa na rôznych zážitkových akciách. 

Poslanie 
 Viesť k uvedomeniu si vlastných schopností a budovaniu dôvery pomocou skalolezectva a 
iných foriem lezenia. 

Ciele 
1. Pripraviť a realizovať horoakcie (akcie zamerané na skalolezectvo a učenie a cvičenie 

lezeckých techník) a motivovať nových ľudí zapojiť sa do tejto činnosti. 
2. Vyhľadávať nové kryté lezecké steny aj lokality v prírode. 
3. Materiálne zabezpečiť sekciu i ostatné akcie, ktoré by potrebovali lezecký materiál.  

 
Quo vadis Plusko 2006 2006 2007 2008 

Horoakcie 

počet 
3 

2 (67%) 2 (67%) 2 (67%) 

počet teamov 
1-2 

1 (70%) 1 (70%) 1 (70%) 

materiál 
poriadna sada 

dobrá sada (90%) dobrá sada (90%) 
poriadna sada 

(100%) 
 

Rok 2008 
horotábor Smiech na lane – júl, Kaľamárka, 26 ľudí (17 účastníkov + 9 tím) 
potáborová stretávka Smiech na Pajštúne – august, Pajštún, 11 ľudí (6 účastníkov + 5 tím) 

Vyhodnotenie 
:-( nižší počet akcií vzhľadom na pracovnú vyťaženosť inštruktorov sekcii 
:-) pozitívny ohlas u účastníkov, veľký záujem o podobné akcie zo strany verejnosti 
:-) materiálovo je sekcia veľmi dobre vybavená aj vďaka finančnej podpore zo zamestnaneckého 

grantu Konta Orange 
 
„Podarilo sa nám vybaviť materiálne sekciu i ostatné aktivity Pluska, ktoré 
využívajú lanový materiál. Horotábor bol veľmi príjemný a účastníkom sa páčil. 
Mnohí z nich sa po ňom dali na lezenie. Je to silná motivácia, aby sme niečo 
podobné urobili aj budúci rok.“ 
 



 

Zahraničná sekcia 
 Zakladajúci inštruktori Pluska mali už pred jeho vznikom skúsenosti s medzinárodnými 
akciami a Plusko bolo prirodzeným domovom ich ďalších iniciatív. Posunutie medzinárodných akcií na 
vyššiu úroveň bol jeden z motivačných faktorov vzniku Pluska. Zahraničná sekcia bola prvá, ktorá 
mala označenie sekcia a stala sa vzorom pre ostatné sekcie. 

Poslanie 
 Rozvoj medzinárodnej dimenzie organizácie a z toho plynúcich možností pre mládež. 
Zabezpečiť medzinárodné výmeny, školenia, semináre, projekty, granty, ktoré podporia interkultúrne 
učenie, neformálne vzdelávanie a rozvoj zážitkovej pedagogiky v medzinárodnom kontexte. 

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

partnerov načerpať inšpiráciu pre vlastnú činnosť. 
 

Quo vadis Plusko 2006 2006 2007 2008 

Zahraničie 

hosťované 
medzinárodky 

4 
3(75%) 1 (25%) 1 (25%) 

vyslané 
medzinárodky 

6 
8 (133%) 4 (67%) 5 (83%) 

EDS 
hosťovať 

vyslaní 2 (45%) vyslaní 2 (45%) vyslaní 2 (45%) 

Rok 2008 
medzinárodné školenie Step up on stage – marec, Pula (Chorvátsko), 25 ľudí (za Plusko 4 účastníci), 

krajiny: Chorvátsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Belgicko, Portugalsko, Slovensko 
medzinárodné školenie Behavioral disorders – a view from different corner – apríl, Zahreb 

(Chorvátsko), 30 ľudí (za Plusko 2 účastníčky), 13 zúčastnených európskych krajín 
medzinárodné školenie Just do it – apríl, Sremski Karlovci (Srbsko), 30ľudí (za Plusko 1 školiteľ) 
mládežnícka výmena Fighting Discrimination Trough Sports and Animation – júl, Setúbal 

(Portugalsko),  30 ľudí (za Plusko 6 účastníkov), krajiny: Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Poľsko, 
Slovensko 

integračná mládežnícka výmena LegendarYou – júl, Kremnica (Slovensko), 37 ľudí (za Plusko 8 
účastníkov + 6 organizátorov), krajiny: Maďarsko, Lotyšsko, Bulharsko, Slovensko 

medzinárodné školenie pre začínajúcich školiteľov v Európskej práci s mládežou T- STEY (Training for 
Starting Trainers in European Youthwork) – október, Novi Sad (Srbsko), 30 ľudí (za Plusko 2 
účastníčky a 1 školiteľ), krajiny: Srbsko, Bosna a Hercegovina, Macedónsko, Taliansko, Chorvátsko, 
Belgicko, Poľsko, Veľká Británia, Slovensko 

Valné zhromaždenie medzinárodnej neziskovej organizácie Healthy Network – október, Modra 
(Slovensko), HN má 12 aktívnych členov a 2 pozorovateľov 

2 vyslané dobrovoľníčky na projekty EDS (Nemecko a Portugalsko) 
členstvo v medzinárodnej organizácii Healthy Network – sídlo Brusel (Belgicko), Plusko je 

zakladajúcim členom organizácie a koordinátorom pracovnej skupiny Active Lifestyle  

Vyhodnotenie 
:-( sekcia z dôvodu vyťaženosti jej koordinátora i viacerých členov zrealizovala oproti minulosti 

menšie množstvo akcií 
:-( treba viac motivovať mladšie generácie inštruktorov do medzinárodných aktivít 



 

:-) podarilo sa nám zorganizovať valné zhromaždenie Healthy Network , kde je veľký potenciál na 
ďalšiu spoluprácu 

:-) rozvinula sa viac spolupráca s organizáciami v Českej Republike v oblasti zážitkovej pedagogiky 
:-) na jar 2009 by mala sekciu prebrať nová vedúca, ktorá bude mať viac času na jej rozvoj 
 

„Napriek tomu, že nie sme aktívni čo do počtu projektov ako v minulosti, stále sme 
oslovovaným a vyhľadávaným partnerom do projektov, no sme nútení dávať jasné 
priority. Bola to už druhá medzinárodná integračná výmena; školenie T-STEY, ktoré 
vzniklo z našej iniciatívy v roku 2007, sa realizovalo aj v roku 2008 a tento koncept 
prebrali aj ďalšie inštitúcie, ktoré koordinujú európsky program Mládež v akcii a chystá 
sa aj v roku 2010 v ČR. Veľmi pozitívny je aj pokrok v rámci medzinárodnej organizácie 
Healthy Network a pre nás aj smerovanie v rámci medzinárodných aktivít, ktoré sa uberá 
čoraz bližšie k zážitkovej pedagogike.“ 



 

Sekcia Rabaky 
 Sekcia vznikla pri príprave projektu Rabaka začiatkom roka 2006 a následne sa rozšírila pri 
spustení projektu v decembri 2006. Zahŕňa platených koordinátorov a všetkých inštruktorov, ktorý sa 
zapájajú do realizácie činností v rámci projektu Rabaka. 

Poslanie 
 Posilnenie a rozvoj mládežníckej práce a podpora pozitívneho vnímania mládežníckej práce a 
dobrovoľníctva v regióne západného Slovenska. Jedná sa o trojročný projekt (december 2006 – 
november 2009) podporený Flámskou vládou, ktorý koordinujú 2 platené osoby – jedna na 
40hod./týždeň a druhá na 20 hod./týždeň. 

Ciele 
1. Zvýšenie kvality mládežníckej práce a prínos nových impulzov do tejto oblasti. 
2. Motivácia samotných dobrovoľníkov, verejnosti, organizácií v regióne, samosprávy a 

stredných škôl k zvýšenému záujmu o tému mládežníckej práce a dobrovoľníctva. 
3. Ich zapojenie do propagácie mládežníckej práce a dobrovoľníctva. 

 
Quo vadis Plusko 2006 2006 2007 2008 

Platená osoba 
2 full time 

 1 part time (100%)  1 part time + 1 full time (75%)  1 part time + 1 full time (75%) 

 
Quo vadis Plusko 2006 2006 2007 2008 

Spolupráca s inými 
organizáciami 

mládežnícki 
partneri 

1 SK + 3 zahraničné 
3 + 4 (175%) 2 + 3 (125%) 2 + 4 (150%) 

spolupráca so 
samosprávou 

2 

0,5 (25%) 0 (0%) 1 (50%) 

Rok 2008 
 Plusko bolo do decembra 2006 organizáciou bez plateného človeka, avšak cítilo potrebu 
osoby, ktorá by mala priestor venovať sa rozvoju naplno a čiastočne by tým odbremenila 
dobrovoľníkov. Zároveň Plusko vnímalo potrebu odborného rastu inštruktorov i zlepšenia situácie 
v oblasti mládežníckej práce vo svojom okolí. Spojenie  týchto potrieb vyústilo do projektu Rabaka, 
ktorý Plusku umožnil mať dvoch platených koordinátorov a zároveň rozvíjať mládežnícku prácu v 
okolí. 
 Projekt sa začal 1. decembra 2006 a je podporený Flámskou vládou, pričom našim flámskym 
partnerom je mládežnícka organizácia MJA (www.mja.be). Nadviazali sme kontakty s viacerými 
subjektmi (organizácie, samospráva a štátna správa, stredné školy, Iuventa, Ministerstvo školstva) 
a začiatkom roka 2007 sme sa zúčastnili školenia v Belgicku a realizovali sériu hodín etickej výchovy 
zameranú na tému dobrovoľníctva na Obchodnej akadémii Dudova v Bratislave. Významne projekt 
Rabaka urýchlil a podporil aj ostatné sekcie Pluska – najmä PlusGO, Íčko a sekciu interných školení. 
Tým prispel aj k tomu, že dobrovoľníci mohli venovať viac času aj napr. Déčku. Podarilo sa nám tiež 
vstúpiť do procesu pripomienkovania nového Zákona o podpore práce s mládežou, prispeli sme 
v Petržalke svojim pohľadom ku koncepcii mestskej časti voči mládeži a diskutovali v rôznych 
platformách na témy od neformálneho vzdelávania a jeho akreditácie, cez dobrovoľníctvo až po 
možnosti spolupráce so strednými školami. Začiatkom roka sa vymenili obaja koordinátori projektu. 
Projekt je plánovaný do konca novembra 2009. 
 
 
 



 

Hodnotiaci seminár projektu Rabaka – február, Bratislava, 38 účastníkov 
účasť na školení Príprava projektov v oblasti práce s mládežou – marec, Bratislava, za Plusko 

1 účastník, organizátor: Iuventa 
zážitkový kurz o integrácii v práci s mládežou Ako.Na.To II (InteGrácia) – máj, Senica-Kunov, 24 ľudí 

(18 účastníkov + 6 tím) 
účasť na Konferencii o neformálnej výchove a vzdelávaní v práci s mládežou – október, Bratislava, 

za Plusko 2 účastníci, organizátor: Rada mládeže Slovenska 
zážitkový kurz o rovesníckom vzdelávaní Ukáž sa pre aktívne študentky a učiteľku na Gymnáziu 

Andreja Vrábla – november, Repište, 14 ľudí (8 účastníkov + 6 tím) 
účasť na školení Neformálne (m)učenie a júspas – november, Terchová, za Plusko 1 účastníčka, 

organizátor: Iuventa 
 
spolupracujúce slovenské organizácie a spoločnosti 

Iuventa – informačná a morálna podpora projektu Rabaka, spolupráca v pracovných skupinách 
Mládežnícka organizácia 5pé – spolupráca v rámci projektu Rabaka 
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR – spolupráca na aktivitách Íčka a ich tábora 
Gymnázium Andreja Vrábla v Leviciach – spolupráca na projekte PlusGO 
Detský domov Pohoda – spolupráca v rámci sekcie Déčko 
Liptovské múzeum – spolupráca pri zabezpečení letných zážitkových táborov a rekonštrukcii 

kultúrnych pamiatok v okolí táborov  
Mestská časť Petržalka – pomoc pri tvorbe návrhu koncepcie MČ voči mládeži 
Teatro Wustenrot – poskytnutie priestorov na integračnú diskotéku 
Treksport – poskytnutie zľavy pri vybavení inštruktorov oblečením a príslušenstvom 
Everest Foto – poskytnutie služieb zadarmo 

spolupracujúce zahraničné a medzinárodné organizácie 
MJA, Belgicko – projekt Rabaka a Healthy Network 
Hnutí GO!, Česká republika – spolupráca pri vzdelávaní inštruktorov 
Radi Vidi Pats, Lotyšsko – Healthy Network 
Play, Croatia – Healthy Network 

Vyhodnotenie 
:-( z dôvodu výmeny vedenia v našej partnerskej organizácii MJA nastali mierne problémy v získavaní 

informácii z Belgicka 
:-( zaneprázdnenosť inštruktorov vnútornými akciami a teda menej času na spoluprácu orientovanú 

von 
:-) bez komplikácií prebehla výmeny koordinátorov projektu 
:-) jednotlivé aktivity projektu rozvíjajú predchádzajúce aktivity Pluska, čím sa udržuje záujem o ne zo 

strany Plusákov 
:-) administratívne zabezpečenie aktivít a možností žiadať o granty 
:-) vzhľadom na prítomnosť zamestnancov v kancelárii, naďalej je z nej miesto podpory a čulej 

výmeny nápadov dobrovoľníkov 
:-) s organizáciami, s ktorými Plusko nadviazalo kontakt, dobré vzťahy 
:-) dobré renomé inštruktorov Pluska a Pluska ako takého 

„Mám veľmi dobrý pocit z aktivít, ktoré sme vďaka Rabake realizovali, lebo nebyť nej, 
nedostali by sme sa k tomu. Tiež je veľmi dobré, že máme možnosť zapájať sa do 
komunikácie s organizáciami a inštitúciami v našom okolí. Rok 2009 nám prinesie koniec 
projektu a budeme hľadať spôsoby, ako to dobré, čo nám priniesol udržať na Plusku čo 
najdlhšie.“



 

Sekcia PlusGO 
 Táto sekcia vznikla z iniciatívy dvoch nových inštruktoriek v roku 2007, ktoré chceli robiť 
zážitkové akcie pre triedne kolektívy. Následne sme nadviazali spoluprácu s českou organizáciou 
Hnutí GO!, ktorá vznikla z Prázdninovej školy Lipnice a zameriava sa na zážitkové kurzy pre školy. 
Zároveň sme oslovili na spoluprácu Gymnázium Andreja Vrábla v Leviciach, kde sme dostali pozitívnu 
odozvu na náš zámer a v roku 2007 sme realizovali pilotný adaptačný kurz PlusGO pre 1.A gymnázia. 

Poslanie 
 Dať priestor mladým ľuďom prichádzajúcim do nového prostredia strednej školy rozvinúť 
svoju osobnosť a ľahšie sa integrovať do novej skupiny spolužiakov. 

Ciele 
1. Pripraviť, realizovať a zhodnotiť adaptačné kurzy pre prvý ročník strednej školy. 
2. Komunikácia so školou a učiteľmi o adaptačných kurzoch a následných procesoch v triede. 
3. Zohnať finančné zdroje na zabezpečenie aktivít. 

Rok 2008 
adaptačný kurz Showtime – september, Repište, 37 ľudí (30 účastníkov + 7 tím), 1.B 
adaptačný kurz Log In – september, Počúvadlianske jazero, 34 ľudí (25 účastníkov + 9 tím), 1.C 

Vyhodnotenie 
:-( zrejme sa nám nepodarí v roku 2009 zvýšiť počet adaptačných kurzov z 2 na 3 
:-( škola je relatívne ďaleko od Bratislavy 
:-) vnikol druhý tím PlusGO 
:-) zabezpečili sme materiálne aj ľudsky dva súbežne bežiace kurzy PlusGO 
:-) získali sme finančnú podporu z grantového programu Hodina deťom, čím sa nám podarilo udržať 
cenu jedného účastníckeho poplatku na 700,- Sk 
:-) pozitívne ohlasy študentov i vedenia školy na adaptačné kurzy PlusGO 
 

"Sekcia PlusGO nabrala v roku 2008 správny smer a je dôležité, aby sme ho stabilizovali. 
A to čo do počtu aktívnych inštruktorov, tak aj do počtu aktivít sekcie. Všetko však záleží 
najmä od toho, či sa nám podarí zohnať financie na dotovanie ceny adaptačných kurzov. 
Pokiaľ sa nám to nepodarí, bude výzvou hľadať taký model, ktorý zachová motiváciu 
inštruktorov a zároveň umožní študentom zúčastniť sa aj bez dotovanej ceny. " 



 

Sekcia interných školení 
 Výchova nových inštruktorov je nevyhnutná pre udržateľnosť organizácie. Toto si 
uvedomovali aj zakladajúci inštruktori Pluska. Preto realizovali intenzívne trojdielne školenie pre 
všetkých nových inštruktorov. Žiaľ v roku 2003 bolo veľmi málo ľudí navrhnutých na školenie a to sa 
nakoniec nekonalo.  Odvtedy však bolo každý rok a doteraz sa podarilo vyškoliť 75 inštruktorov 
a ďalších 10 je v procese školenia. Inštruktori Pluska si však uvedomili, že by bolo dobré využiť 
vedomosti skúsenejších a odovzdať ich tým menej skúseným. Od roku 2004 sa pravidelne pripravujú 
interné školenia na rôzne témy. Od roku 2007 sa začali inštruktori intenzívnejšie vysielať na rôzne 
akreditované školenia a v roku 2008 Plusko získalo akreditáciu Ministerstva školstva pre Školenie 
inštruktorov zážitkovej pedagogiky, ktoré je školením nových inštruktorov. 

Poslanie 
 Zvyšovanie odbornosti inštruktorov v rôznych oblastiach ako aj zdieľanie poznatkov a 
skúseností v rámci organizácie.  

Ciele 
1. Pravidelne vychovávať dobre pripravených inštruktorov pomocou zlepšujúceho sa 

akreditovaného trojdielneho školenia inštruktorov. 
2. Vytvoriť podmienky aj pre zaneprázdnených a skúsených ľudí na odovzdanie vedomostí 

a skúseností ostatným a udržať rôznorodosť a kvalitu školení na vysokej úrovni. 
3. Hľadať a poskytovať možnosti ďalšieho vzdelávania inštruktorom aj cez iné organizácie. 

 
Quo vadis Plusko 2006 2006 2007 2008 

Interné školenia systematizácia 
zavedenie systému 

aj interné aj 
inštruktorské (100%) 

aj interné aj 
inštruktorské (100%) 

aj interné aj 
inštruktorské (100%) 

 Rok 2008 
Školenie inštruktorov 2.časť – január, Chvojnica, 17 ľudí (9 účastníkov + 8 tím) 
Školenie na prácu s mládežou so špeciálnymi potrebami pre inštruktorov v Déčku – február, 

Marianka, 13 ľudí (10 účastníkov + 3 tím) 
Školenie inštruktorov 3.časť – marec, Chvojnica, 37 ľudí (28 účastníkov + 9 tím) 
päťdielny Foto workshop – jar, Bratislava, 10 účastníkov 
účasť na akreditovanom školení Inštruktor vodnej turistiky – apríl, Nové Město nad Metují (Česká 

republika), za Plusko 7 účastníkov, organizátor: Raft.cz 
účasť na Školení zdravotníkov – apríl, Bratislava, za Plusko 3 účastníci, organizátor: Dúha 
prvá časť akreditovaného Školenia inštruktorov zážitkovej pedagogiky – október/november, 

Chvojnica, 18 ľudí (9 účastníkov + 9 tím) 
účasť na školení Inštruktor lanových aktivít II. triedy (tzv. nízkych lanových prekážok) – november, 

Olomouc (Česká republika), za Plusko 5 účastníkov, organizátor: Hnutí GO! a Project Outdoor CZ 
účasť na školení Vývoj webových aplikácií v Nette Framework – november, Praha (Česká republika), 

za Plusko 1 účastník, organizátor: Institut školení PHP 
účasť na seminári Internetová komunikácia – november, Bratislava, za Plusko 2 účastníci, 

organizátor: Voices 

Vyhodnotenie 
:-( mierne klesajúci záujem o všeobecné interné školenia medzi inštruktormi 
:-) na interných školeniach sa viac spolupracuje aj s externými expertmi v danej oblasti a využívame aj 

ich školenia 
:-) skvalitnenie prípravy nových inštruktorov 



 

:-) zisk akreditácie na školenie nových inštruktorov pod názvom Školenie inštruktorov zážitkovej 
pedagogiky 

:-) zisk akreditovaných certifikátov inštruktorov vodnej turistiky a inštruktorov nízkych lanových 
prekážok 

„Okrem každoročného cyklu školení nových inštruktorov - ktorí vďaka cielene nižšiemu 
počtu adeptov opäť silnejšie podporil u juniorov aj myšlienku tímového ducha - sa nám 
podarilo v uplynulom roku zabezpečiť školenia a kurzy, ktoré aktívnym inštruktorom 
pomôžu v ich ďalšej dobrovoľníckej práci. Dúfame, že možnosť čerpania nových 
informácií (zdravotníci, vodní záchranári, lanové prekážky, zážitková pedagogika) z 
externých zdrojov udržíme, aj napriek jej väčšej finančnej náročnosti.“ 



 

Promo sekcia 
 Plusko si začalo uvedomovať nutnosť komunikovať s verejnosťou a dať o sebe vedieť. 
Odvtedy sa promo sekcia snaží držať krok s dobou a oslovovať potenciálnych účastníkov rôznymi 
atraktívnymi spôsobmi. Neskôr prevzala aj internú komunikáciu. 

Poslanie 
 Uvedenie Pluska a jeho činností do povedomia mládeže a verejnosti tak, aby mali záujem sa 
zúčastniť akcií organizovaných Pluskom. Poskytovanie informácií členom a inštruktorom. 

Ciele 
1. Organizovanie a podieľanie sa na podujatiach prezentujúcich Plusko. 
2. Udržiavanie kontaktov s médiami a partnermi. 
3. Udržanie informovanosti vo vnútri organizácie. 

 
Quo vadis Plusko 2006 2006 2007 2008 

Propagácia 

Plusoviny 
3 

1 (33%) 1 (33%) 0 (0%) 
pouličné propagačné 

akcie 
2 

3 (150%) 3 (150%) 1 (50%) 

zmienka v tlači 
2 lokálne + 2 celoštátne noviny 

3 + 0 (70%) 2 + 1 (75%) 4 lokálne na 
internete (80%) 

Rok 2008 
Valné zhromaždenie MO Plusko – február, Chvojnica, 33 ľudí 
oslava Dňa bláznov 1. Apríl LIVE – apríl, ulice Bratislavy 
spustenie blogu www.plusko.blog.sme.sk – apríl, do konca roku 23 článkov 
Ping-pongový turnaj pre inštruktorov – apríl, Bratislava, 20 ľudí 
propagačný stánok na festivale horského filmu a dobrodružstva Hory a mesto – apríl, Bratislava 
propagačný stánok na letnom festivale Bažant Pohoda – jún, Trenčín 
víkendovka pre inštruktorov na zhodnotenie letnej sezóny Popleto – október, Chvojnica, 35 ľudí 
začal vychádzať interný newsletter Nečítaj to! – november, do konca roku 2 čísla 
filmový víkend pre inštruktorov Čojz – december, Chvojnica, 30 ľudí 
vianočné posedenie pre inštruktorov PlusVianočka – december, Bratislava, 35 ľudí 

Vyhodnotenie 
:-( málo PR článkov v relevantných periodikách 
:-( potreba využiť internet na propagáciu ešte výraznejšie 
:-( potrebujeme posilniť propagáciu na stredných školách 
:-) rozbehnutie blogu 
:-) plagáty v trolejbusoch aj v Žiline 
:-) Plusko bolo na najväčšom slovenskom letnom festivale Pohoda 
:-) viac PR článkov (Mosty inklúzie) 
:-) začal vychádzať interný newsletter Nečítaj to! 
:-) viac inštruktorov sa zapojilo do propagácie 



 

 

„Promo sekcia v roku 2008 chytila nový dych, čo bolo cítiť v záujme a aktivite 
inštruktorov v tejto sekcii. Otvorili sme nové témy ako interná komunikácia, či 
spolupráca s komerčným sektorom a vyskúšali "akciové ceny"  a skupinové zľavy 
pre tábory. Rozšírenie sociálnych sietí na internete nám ponúka do roka 2009 
nový priestor na komunikáciu s našou cieľovou skupinou. Otázkou zostáva, 
nakoľko sa vynaložená energia, ktorá kompenzuje nízku finančnú dotáciu tejto 
sekcie, vráti v podobe nových účastníkov na akciách.“ 



 

Sekcia Chalúpky 
 Sekcia vznikla po tom, ako prebrala z praktických dôvodov zabezpečenie vybudovania nízko-
nákladového školiaceho strediska pre mládež od Sekcie interných školení. Chalúpka je názov, akým 
toto budúce stredisko nazývame v Plusku. 

Poslanie 
 Vybudovať nízko-nákladové školiace stredisko pre mládež. 

Ciele 
1. Zabezpečiť finančne, materiálne i ľudsky rekonštrukciu zakúpeného objektu. 
2. Prispôsobiť jednotlivé fázy rekonštrukcie tak, aby sa medzi nimi dala Chalúpka využívať na 

organizovanie akcií. 
 

Quo vadis Plusko 2006 2006 2007 2008 

Chalúpka 
školiace 
stredisko 

zabezpečiť 

definovanie potrieb a 
hľadanie lokality (60%) 

kúpené, začínajú prvé 
práce (80%) 

plán rekonštrukcie, 
pravidelné výjazdy 
inštruktorov (80%) 

 Rok 2008 
 Plusko si v roku 2006 uvedomilo, že ak má byť schopné zabezpečiť svoje aktivity (či už 
školenia, interné akcie alebo aj otvorené víkendovky), potrebuje priestory, ktoré by spĺňali jeho 
potreby a zároveň by boli pre inštruktorov časovo dostupné, flexibilné a cenovo nenáročné. 
Vzhľadom na nedostatočné množstvo takýchto objektov, ktoré by na základe našich informácií ocenili 
aj iné mládežnícke organizácie, rozhodli sme sa vybudovať nízko-nákladové školiace stredisko pre 
mládež. Po špecifikácii potrieb a nájdení objektu, inštruktori Pluska založili spoločnosť s ručením 
obmedzeným, ktorá zabezpečila kúpu domčeka a pozemkov a poskytla ich Plusku k užívaniu. 
Chalúpka je starší domček na samote v obci Vrbovce-Chodúri. Je v prírode na okraji Chránenej 
krajinnej oblasti Biele Karpaty tak, že aktivitami nikoho nebudeme rušiť (máme záujem o dobré 
vzťahy s našimi novými susedmi). Treba ju však zrekonštruovať, aby vyhovovala našim základným 
potrebám. Na rekonštrukciu sa vyzbierali inštruktori Pluska. Konzultovali sme aj s poradenskou 
agentúrou možnosti rekonštrukcie Chalúpky prostredníctvom fondov EU, avšak nevedeli nám 
odporučiť  žiaden vhodný fond. Napriek tomu, že finančne je Chalúpka náročná, podarilo sa na nej už 
druhý rok zorganizovať aj akcie Pluska. Veľkou pomocou by pre nás v budúcnosti bolo, keby sa nám 
podarilo zohnať finančného či materiálneho partnera Chalúpky. 
 

„Chalúpka sa nám pekne rozbieha. Po úvodných prácach  na sanácii spadnutého 
starého domčeka, úprave okolia, zabezpečenia novej prípojky pôvodne 
nefungujúcej elektriky a opravy potrubia s vodou sa rozbiehajú práce z kategórie 
‘vylepšovaní‘, t.j. začíname s výmenou strechy, elektroinštalácie, vody... Skvelé je, 
že ku všetkému sa nájdu ľudia ochotní pomôcť.“ 



 

Financovanie Pluska 
PRÍJMY za rok 2008 
Iné granty 818 297,78 Sk 25,841% 
Rabaka 569 122,50 Sk 17,972% 
Pôžičky 539 889,21 Sk 17,049% 
Granty programu Mládež v akcii 505 649,00 Sk 15,968% 
Účastnícke poplatky 275 895,00 Sk 8,712% 
2% FO 274 332,00 Sk 8,663% 
2% PO 174 907,00 Sk 5,523% 
Bežný príjem 4 950,00 Sk 0,156% 
Členské 3 622,00 Sk 0,114% 
Iný zdaniteľný príjem 48,09 Sk 0,002% 
Prevod prostriedkov z 2007 0,00 Sk 0,000% 

SPOLU 3 166 712,58 Sk 100,000% 
 
V roku 2008 sa MO Plusko podarilo diverzifikovať zdroje príjmov, pričom z najvýznamnejšieho zdroju 
príjmov (iné granty), získala organizácia „len“ 25% svojich celkových príjmov. V položke „iné granty“ 
je 732 196,- Sk viazaných na podporu organizácie Healthy Network z grantu Európskej únie. Ostatné 
zdroje pokrývali od 18% do 5% všetkých príjmov Pluska. Organizácia tak nie je závislá len od jedného 
zdroju príjmu a môže tak flexibilnejšie reagovať na zmeny v externom prostredí, čo jej umožňuje 
kvalitnejšie vykonávať svoje hlavné aktivity. 
 
Grafické znázornenie príjmov MO Plusko: 

 



 

 
 

VÝDAVKY za rok 2008 
Healthy Network 732 196,00 Sk 23,323% 
Projekty programu Mládež v akcii 663 189,68 Sk 21,125% 
Rabaka 577 687,90 Sk 18,401% 
Vrátenie pôžičky 300 345,50 Sk 9,567% 
Tábory 244 299,50 Sk 7,782% 
PlusGO 181 886,50 Sk 5,794% 
Integračné akcie 96 811,00 Sk 3,084% 
Školenia a interné akcie 82 904,00 Sk 2,641% 
Nájomné 48 000,00 Sk 1,529% 
Splavy 44 891,50 Sk 1,430% 
Bežná réžia 44 123,50 Sk 1,405% 
Telefónne poplatky a internet 34 042,50 Sk 1,084% 
Íčko 22 634,00 Sk 0,721% 
Propagácia 21 682,00 Sk 0,691% 
Energie 15 627,00 Sk 0,498% 
Prevádzková réžia 15 366,47 Sk 0,489% 
Verejné akcie 6 625,50 Sk 0,211% 
Chalúpka 4 644,50 Sk 0,148% 
Déčko 2 451,00 Sk 0,078% 
Daň z príjmov 2,00 Sk 0,000% 

SPOLU 3 139 410,05 Sk 100,000% 
 
Na strane výdavkov je najvýznamnejšou položkou Healthy Network, ktorá zahŕňa všetky viazané 
náklady na aktivity medzinárodnej organizácie a činnosti smerujúce k presunu centrály z Bruselu do 
Bratislavy. Všetky výdavky boli kryté z grantu Európskej únie. Tiež je to položka, ktorá mala najvyšší 
vplyv na nárast príjmov i výdavkov Pluska. 
Ďalšie náklady sa priamo spájajú s hlavnými aktivitami organizácie, teda medzinárodnými projektmi 
programu Mládež v akcii, činnosťami v rámci projektu Rabaka, tábormi, projektom PlusGo. 
Prevádzka sa na celkových nákladoch podieľa iba 6%, čo znamená že organizácia naozaj venuje 
väčšinu získaných finančných prostriedkov do svojej hlavnej činnosti. 



 



 

 

 
 
 



 

 

Príjmy 2006 % 2007 % 2008 % 
Iný zdaniteľný príjem 350,34 Sk 0,015% 347,39 Sk 0,015% 48,09 Sk 0,002% 
2% PO a FO 438 401,30 Sk 18,293% 257 947,00 Sk 11,189% 449 239,00 Sk 14,186% 
Bežný príjem 22 200,00 Sk 0,926% 23 427,00 Sk 1,016% 4 950,00 Sk 0,156% 
Členské 4 300,00 Sk 0,179% 7 210,00 Sk 0,313% 3 622,00 Sk 0,114% 
Granty programu Mládež v akcii 1 525 274,73 Sk 63,645% 735 446,00 Sk 31,901% 505 649,00 Sk 15,968% 
Iné granty 95 241,00 Sk 3,974% 210 258,00 Sk 9,120% 818 297,78 Sk 25,841% 
Pôžičky 117 217,00 Sk 4,891% 451 195,00 Sk 19,571% 539 889,21 Sk 17,049% 
Rabaka 0,00 Sk 0,000% 255 202,50 Sk 11,070% 569 122,50 Sk 17,972% 
Účastnícke poplatky 193 554,80 Sk 8,076% 222 012,00 Sk 9,630% 275 895,00 Sk 8,712% 
Prevod prostriedkov z pred. roka 0,00 Sk 0,000% 142 329,72 Sk 6,174% 0,00 Sk 0,000% 
 2 396 539,17 Sk 100,000% 2 305 374,61 Sk 100,000% 3 166 712,58 Sk 100,000% 
 
Príjmy MO Plusko za posledný rok vzrástli cca o 30%. Za tento nárast organizácia vďačí najmä zvýšeniu príjmov z iných grantov (najmä na podporu Healthy 
Network), z 2% z dane a z projektu Rabaka. Na druhej strane príjmy z grantov z programu Mládež v akcii poklesli až na aktuálnych 25% príjmov, čo donútilo 
organizáciu hľadať iné príjmy ešte intenzívnejšie. Príjmy z pôžičiek a z účastníckych poplatkov si zachovávajú stabilných 17%, resp. 9% rozpočtu. 



 



 

 

Výdavky 2006 % 2007 % 2008 % 
Tábory 119 911,00 Sk 5,004% 112 638,00 Sk 4,886% 244 299,50 Sk 8,029% 
Splavy 46 351,50 Sk 1,934% 112 433,50 Sk 4,877% 44 891,50 Sk 1,475% 
Íčko 57 832,50 Sk 2,413% 96 811,00 Sk 4,199% 22 634,00 Sk 0,744% 
Déčko 0,00 Sk   0,00 Sk   2 451,00 Sk 0,081% 
Projekty programu Mládež v akcii 1 514 104,91 Sk 63,179% 549 737,66 Sk 23,846% 663 189,68 Sk 21,797% 
Healthy Network 0,00 Sk 0,000% 0,00 Sk 0,000% 732 196,00 Sk 24,065% 
Rabaka 0,00 Sk 0,000% 489 036,35 Sk 21,213% 577 687,90 Sk 18,987% 
PlusGO 0,00 Sk 0,000% 0,00 Sk 0,000% 181 886,50 Sk 5,978% 
Školenia a interné akcie 70 762,00 Sk 2,953% 205 224,70 Sk 8,902% 82 904,00 Sk 2,725% 
Propagácia 0,00 Sk 0,000% 0,00 Sk 0,000% 21 682,00 Sk 0,713% 
Chalúpka 0,00 Sk 0,000% 0,00 Sk 0,000% 4 644,50 Sk 0,153% 
Verejné akcie 0,00 Sk 0,000% 0,00 Sk 0,000% 6 625,50 Sk 0,218% 
Víkendové podujatia 69 201,50 Sk 2,888% 81 590,00 Sk 3,539% 0,00 Sk 0,000% 
Prevádzková réžia 11 770,18 Sk 0,491% 12 963,83 Sk 0,562% 15 366,47 Sk 0,505% 
Bežná réžia 112 903,00 Sk 4,711% 241 054,50 Sk 10,456% 44 123,50 Sk 1,450% 
Energie 14 356,00 Sk 0,599% 15 462,00 Sk 0,671% 15 627,00 Sk 0,514% 
Nájomné 48 000,00 Sk 2,003% 45 500,00 Sk 1,974% 48 000,00 Sk 1,578% 
Telefónne poplatky a internet 40 341,86 Sk 1,683% 44 609,92 Sk 1,935% 34 042,50 Sk 1,119% 
Nákup drobného majetku 76 160,00 Sk 3,178% 0,00 Sk 0,000% 0,00 Sk 0,000% 
Daň z príjmov 52,00 Sk 0,002% 50,00 Sk 0,002% 2,00 Sk 0,000% 
Vrátenie pôžičky 72 463,00 Sk 3,024% 230 298,00 Sk 9,990% 300 345,50 Sk 9,871% 
Viazané zdroje na nasl. rok 142 329,72 Sk 5,939% 67 965,15 Sk 2,948% 0,00 Sk 0,000% 
 2 396 539,17 Sk 100,000% 2 305 374,61 Sk 100,000% 3 042 599,05 Sk 100,000% 

 



 

Najväčšia položka výdavkov pre MO Plusko bol v roku 2008 Healthy Network. Táto položka sa v rozpočte organizácie objavila tento rok po prvý krát, keďže 
Plusko prebralo koordináciu Healthy Network a získalo na jej fungovanie  grant. Čo sa týka ostatných kategórii výdavkov, tak po prvý krát majú vlastný 
rozpočet aj sekcie Déčko, Chalúpka a Propagácia. Kategória Víkendové podujatia bola premenovaná na Verejné akcie a z kategórie Školení a interných akcii 
bol vyčlenený projekt PlusGO. 
Tábory mali v roku 2008 skoro dvojnásobné výdavky ako v minulých rokoch, čo je spôsobené väčším počtom táborov a vyšším počtom účastníkov a rozpočet 
splavov bol naopak polovičný (nekupovali sa žiadne nové člny, dĺžka splavov sa skrátila) . Rozpočet Íčka sa takisto znížil na 0,7% pretože sme realizovali jednu 
víkendovku a jednu tančiareň (v roku 2007 boli z oboch podujatí 2 a navyše tančiareň Noc hviezd bola najväčšia tančiareň, akú sme kedy organizovali). 
  
 



 

 


