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Kto sme?
Mládežnícka organizácia Plusko (ďalej len Plusko) je dobrovoľnícka

záujmová organizácia združujúca mladých ľudí bez rozdielu

národnosti, rasy, politickej príslušnosti a náboženstva.

Plusko je občianskym združením, ktoré pôsobí na území SR, ale svoje

aktivity vyvíja aj v zahraničí. 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.

Naše poslanie

V priateľskej 

atmosfére 

rozvíjame potenciál 

mladých ľudí 

prostredníctvom 

metód zážitkovej 

pedagogiky.

Naše hodnoty 

Dobrovoľnosť- Vo všetkom, čo 

robíme vidíme zmysel a máme z 

toho radosť.

Rovnosť- U nás platí, že bez 

ohľadu na pozíciu, schopnosti či 

skúsenosti, každý sa môže 

vyjadriť a byť vypočutý. 

Priateľskosť- Priateľské vzťahy 

sú základom nášho fungovania.

Spolupráca- Veríme, že spolu 

vytvoríme hodnotnejšie veci, než 

každý sám. 

Osobnostný rozvoj- Robíme 

veci, pri ktorých môžeme rásť a 

tým vieme pomôcť rásť aj iným. 

Rôznorodosť- Žiadny rozdiel nie 

je pre nás dôvodom niekoho 

považovať za menej dôležitého.

Proaktívnosť-Nebojíme sa 

hľadať nové cesty a výzvy a 

vytvárať ich tam, kde nie sú. 

Zábava- Bavíme sa...radi, sami, 

s Vami, spolu.

Cieľovou skupinou je mládež vo veku 16 až 30

rokov, zmyslovo a telesne znevýhodnenú

mládež nevynímajúc. Plusko spolupracuje aj s

inými neziskovými organizáciami s podobným,

ale aj odlišným zameraním. Je zakladajúcim

členom medzinárodnej organizácie Healthy

Network so sídlom v Bruseli.



Ako funguje Plusko
• 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 aktívni v rámci viacerých sekcií. 

Najvyšším orgánom 

Pluska je Valné 

zhromaždenie, 

ktoré sa stretáva 

najmenej raz do 

roka. Tvoria ho 

inštruktori Pluska. 

Rozhoduje o 

významných 

otázkach, smeruje 

organizáciu z 

dlhodobého 

hľadiska a volí 

Predsedníctvo a 

Kontrolnú komisiu.
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Predsedníctvo

• Predsedníctvo je výkonným orgánom, ktorý zabezpečuje naplnenie 

rozhodnutí Valného zhromaždenia, zabezpečuje chod organizácie a 

krátkodobo ju smeruje svojimi rozhodnutiami. Od roku 2016 má 5 členov, 

ktorí sú volení na Valnom zhromaždení na obdobie jedného roka. Vďaka 

opatreniam ako maximálne tri mandáty v rade za sebou a vyhradenie 

jedného miesta v predsedníctve niektorému z nových inštruktorov je 

zaistená pravidelná výmena vedenia, dynamický rozvoj a možnosť zásahu 

do organizácie aj novým inštruktorom.  

V tomto roku jeho členmi boli:
• Marek Ottinger – podpredseda

• Martin Hlásny, 33 – predseda

Pracuje v IT firme, no na 

Plusku ho bavia najmä 

outdoor akcie. Mimo Pluska 

sa venuje bratislavským 

cyklo komunitám, pretože je 

celoročný cyklista a od jari 

do jesene svoj voľný čas 

trávi na cestnom alebo 

horskom bicykli. Presne 

preto je autorom 

premiérovej cyklo akcie v 

tomto roku. 

Okrem Pluska je 

členom aj Slovenského 

hemofilického 

združenia a vedúcim 

táborov pre deti s 

touto chorobou. 

Pracuje ako 

koordinátor 

vzdelávania v IBM. Na 

Plusku je od 2017.



Predsedníctvo 2019 

• Zuzana Šaturová, 32
• Kamila Zámečníková, 19

• Erika Strapkó, 35

Tento rok je maturantkou  

na Gymnáziu Jura Hronca, 

vďaka ktorému sa aj v 

roku 2015 dostala k Plusku. 

Tu našla to, čo ju baví -

ľudia, zážitky a nové 

zručnosti.V tomto ročníku 

predsedníctva bola 

náhradníčkou a počas 

volebného obdobia 

nahradila Eriku Strapkó. 

Zuzka pracuje na 

skrátený úväzok ako 

finančný analytik v 

spoločnosti Markíza. 

Svoj čas mimo práce 

dáva do Pluska alebo do 

práce s deťmi z 

detských domovov. Na 

Plusku pôsobí od roku 

2009 a dodnes je našou 

finančnou odborníčkou. 

Erika pracuje pre firmu 

vyrábajúcu outdoor 

doplnky a aj na Plusku 

ju ťahajú najmä 

outdoorové akcie. Vo 

voľnom čase napríklad 

rada cestuje alebo 

prerába byt :) Počas 

svojho mandátu bola 

nahradená kvôli iným 

životným situáciám.

• Lukáš Císar, 28
Pomedzi štúdium 

informatiky v Brne rád 

pomôže v záhrade, zahrá si 

stolný futbal či vymyslí 

niečo na Plusku. Lukáš je v 

Predsedníctve zástupcom 

najmladšej generácie 

inštruktorov.



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 troch členov, ktorí sú volení na obdobie jedného 

roka. Okrem Kontrolnej komisie sú na Plusku formou kontroly aj 

pravidelné správy o prijatých rozhodnutiach a činnosti organizácie 

elektronickou poštou adresované všetkým jej členom. 

Na Plusku pôsobí ako inštruktorka 

od roku 2009 a za ten čas si prešla 

najrôznejšími typmi plusáckych 

akcií. V práci sa venuje rozvoju 

práce s mládežou v organizácii 

YouthWatch. 

Žeňa pracuje v malej IT firme na skrátený 

úväzok, aby mohla vo zvyšnom čase čo 

najviac dobrovoľníčiť. V tomto roku sa 

najviac venuje príprave IJK -

Medzinárodný esperantský mládežnícky 

kongres, ktorý sa bude prvýkrát konať na 

Slovensku a prechádzkam s jej konicou :)

● Andrea Sihelská, 28

Členmi KK v tomto roku boli:

● Eugénia Belková,29
● Tereza Drtilová, 25 

Terezka je doktorantkou na PRIF 

UK, no takmer všetok svoj voľný 

čas venuje Plusku a akciám. Na 

Plusku pôsobí od roku 2009.



Príhovor
Milí Plusáci a priatelia Pluska, 

prešiel ďalší úspešný rok, ktorý by sa samozrejme nezaobišiel bez 

zážitkov, množstva úžasných účastníkov, zábavy, rozvoja a 

zorganizovaných akcií, na ktoré my aj ľudia, ktorí ich zažili s 

úsmevom spomíname. 

Tento rok je to už po desiate, čo sme zorganizovali tri adaptačné 

kurzy pre prvákov Gymnázia Jura Hronca, opäť sme sa venovali aj 

malým účastníkom tradičným táborom Decák, aj o niečo starším na 

akcii Iteen. Stihli sme aj dva splavy, jeden z nich interný a druhý 

verejný. Nadviazali sme na minulý rok a v spolupráci s českou 

Prázdninovou školou Lipnice zrealizovali kurz pre mladých mužov 

Transition. V neposlednom rade pokračujeme v našom zapojení sa do 

školenia študentov stredných škôl DofE, Ceny vojvodu z Edinburghu.

Spolu s verejnými akciami sme sa ako každý rok stretávali ale aj 

vzdelávali aj na interných. Bol to tradičný Banket na začiatku 

januára ako oslava narodenín - tento rok 17tych, Vianočka pred 

Vianocami, dôležité Valné zhromaždenie, splav či Miško - mini 

školenie. V rámci trojfázového školenia sme si tento rok opäť 

vychovali novú generáciu mladých a šikovných inštruktorov. 

Sme radi, že naša snaha a vložená energia sa pretavila do akcií, 

vďaka ktorým ponúkame mladým ľuďom a aj nám samotným zážitky, 

ale aj ich napredovanie a osobnostný rozvoj. Tešíme sa na ďalšie 

mesiace a roky spolu s Pluskom. 

Kamila Zámečníková - manažér zážitku



Externé akcie 
Naše akcie ponúkané pre verejnosť alebo ľudí, ktorí nie sú z radov členov 

Pluska sú plné zážitkových hier a aktivít, prostredníctvom ktorých účastníkov 

- mladých ľudí rozvíjame. Využívame silu zážitku, metódy zážitkovej 

pedagogiky a neformálneho vzdelávania. 

Snažíme sa prostredníctvom výziev, priestoru pre zamyslenie a aktívneho 

pobytu v prírode o osobnostný rozvoj mladých ľudí, budovanie ich zdravého 

sebavedomia a ich aktívne pôsobenie v spoločnosti. Účastníkom našich akcií 

ponúkame možnosť lepšie sa spoznať, zamyslieť sa i zasmiať, siahnuť si až 

na dno svojich síl, podať a prijať pomocnú ruku, rozbehnúť sa i zastaviť a 

najmä zažiť.



Adaptačné kurzy

Ponúkajú novovzniknutému kolektívu študentov strednej školy priestor na spoznanie

sa, neformálny kontakt s triednym učiteľom a budovanie zdravého sebavedomia.

Počas predĺženého víkendu stmeľujeme triedu prostredníctvom spoločných zážitkov a

pomáhame jej nastaviť si spoločné pravidlá fungovania. Po niekoľkoročnej praxi sme

nadviazali spoluprácu s bratislavským Gymnáziom Jura Hronca, s ktorým intenzívne

spolupracujeme dodnes už 10 rokov. Ani rok 2019 tomu nebolo inak a opäť si tri

triedy prvákov užili svoje adaptačné kurzy.

Zážitkové akcie s lezením

Inštruktori, ktorým sú skaly srdcu blízke, organizujú víkendovky zamerané

najmä na lezenie vonku. Plusko má k dispozícii materiál na lezenie po

skalách, ako aj materiál na nízke lanové prekážky, ktoré sa stali súčasťou

väčšiny zážitkových akcií pod dohľadom certifikovaných inštruktorov. Tento

rok sme tieto zručnosti využili počas každoročného Exitu - lezeckej akcie.

Medzinárodné zážitkové akcie 

Vytvárajú priestor na prekonávanie jazykových bariér, spoznávanie 

zaujímavých krajín a ľudí. Prostredníctvom aktivít zameraných na 

komunikáciu, spoluprácu a tvorivosť, podporujeme interkultúrne učenie 

v medzinárodnom prostredí. Pomáhame ľuďom zbavovať sa predsudkov 

a otvárame im nové možnosti. Do medzinárodných výmen a dlhodobých 

projektov EVS v rámci Európy sú zapájaní mladí ľudia z celej SR. V roku 

2019 sa podarilo zorganizovať medzinárodné školenie aj s našou 

účasťou na tému splavy a takisto Transition v spolupráci so susedným 

Českom.



Splavy

Externé zážitkové akcie formou splavov ponúkajú účastníkom príležitosť oddýchnuť si, 

cestovať netradičnou formou a vnímať krajinu obklopujúcu slovenské rieky. Naši inštruktori 

poskytujú potrebnú inštruktáž a organizácia zase technické zabezpečenie splavu ako lode, 

pádla a vesty. Tento rok sa podarilo sekciu splavov urobiť značne aktívnejšou vďaka 

jednému splavu pre verejnosť a jednému splavu pre nás Plusákov interne. 

Integračné zážitkové akcie

V roku 2002 inštruktori Pluska spolupracovali na základe 

osobných vzťahov so Zväzom telesne postihnutej 

mládeže. Neskôr skupina inštruktorov prišla s nápadmi na 

integračné diskotéky a víkendovky, kde by sa inštruktori 

Pluska zoznámili s integráciou. Následne sa tieto 

víkendové akcie otvorili širokej verejnosti. Postupne sa 

integrácia stala prirodzenou súčasťou externých 

zážitkových akcií a mnohé z

nich sú tak prístupné aj ľuďom s telesným postihnutím. V 

posledných rokoch nie sú tieto akcie až také časté ako 

voľakedy, ale radi sa k nej niekedy vrátime. 



Prehľad externých akcií za rok 2019

Názov akcie Termín Typ akcie

Počet 

účastníkov

Počet 

inštruktorov Vedúci

Cestou zimy 2019 26.1.-2.2.2019 Zážitková akcia v zimnom prostredí 15 9 Michal Hubčík

Po amazonskom 

dunaji vol. 2 18.-21.7.2019 Splav 12 5 Martin Hlásny

Akadémia 

čarovného stromu 15.-22.8.2018 Zážitková akcia pre deti - detský tábor 25 9

Katarína 

Hrušková

iTeen Prašina 24.-27.7.2019 Zážitková akcia pre 12-15 ročných 17 7

Lucia Jakubcová 

a Anton Hájek

Transition 9.-18.8.2019 Zážitkový kurz pre mladých mužov 16 9 Tomáš Pešek

ČaVelo 18.-24.8.2019 Zážitková cyklo akcia 15 6 Erika Strapkó

EXIT 28.8.-3.9.2019 Zážitková akcia s lezením 17 9 Alojz Štech

KritlQ 5.-8.9.2017 Adaptačný kurz 32 10 Marek Ottinger 

Gouko 12.-15.9.2019 Adaptačný kurz 27 7 Richard Babitz

Adapťák 2019 12.-15.9.2019 Adaptačný kurz 29 7 Andrea Sihelská

SPOLU 181 60



Interné akcie 
Interné akcie sú určené našim inštruktorom s 

cieľom motivovať ich, vzdelávať a posilňovať 

ich súdržnosť. Pravidelne organizujeme akcie, 

ktoré sú zamerané na hodnotenie 

predchádzajúceho obdobia a prípravy plánov 

pre to budúce (Poleto, Valné zhromaždenie, 

Savana). 

Uvedomujeme si, že najdôležitejšou oporou rastu 

organizácie je vzdelávanie inštruktorov. Aj preto sme 

sa tento rok zúčastnili viacerých školení, napríklad na 

tému lanových prekážok v Lotyšsku. Radi sa 

vzdelávame aj interne, napríklad formou Miško - mini 

školenie, ktoré sme tento rok mali napríklad na tému 

propagácia a marketing organizácie. S tým súvisí aj 

každoročná realizácia 3-dielnej série školení mladých 

inštruktorov. 

Zároveň nám záleží na tom, aby 

bolo Plusko živou organizáciou - aby 

sa Plusáci stretávali, vymieňali si 

skúsenosti i nadšenie pre 

dobrovoľnícku prácu. Tomu 

napomohli oslava narodenín Pluska -

Banket a vianočné posedenie 

inštruktorov Vianočka v Horskom 

parku.



Školenia inštruktorov

zážitkovej pedagogiky 

Školenie inštruktorov je každoročný vzdelávací proces akreditovaný Ministerstvom 

školstva SR, ktorým získavame nových certifikovaných inštruktorov zážitkovej 

pedagogiky. Príprava a vzdelávanie nových generácií inštruktorov, teda aj prísun 

nových inštruktorov do organizácie, je pre udržateľnosť a funkčnosť organizácie 

nevyhnutná. S touto myšlienkou bol už pri vzniku Pluska zavedený pravidelný ročný 

cyklus školenia, zameraný na vzdelávanie prostredníctvom zážitkovej pedagogiky. V 

troch častiach školenia sa spája osobný zážitok zúčastneného, osvojenie si potrebného 

teoretického základu a najmä praktická skúsenosť so zabezpečením realizácie 

zážitkovej akcie v štýle Pluska. Od vzniku organizácie sa nám týmto spôsobom podarilo 

vyškoliť viac ako 130 inštruktorov. Tento rok bolo úspešne zaškolených a slávnostne 

certifikovaných 18 nových inštruktorov. 



Prehľad interných akcií za rok 2018

Názov akcie Termín Typ akcie Počet účastníkov Počet inštruktorov Vedúci

Banket 12.1.2019 Interná akcia 83 7 Juraj Valčák

2. časť školenia 16.-20.1.2019 Interné školenie 16 8 Lucia Jakubcová

Valné zhromaždenie 22.-24.2.2019 Interná akcia 24 6

Predsedníctvo a 

kontrolná komisia

3. časť školenia (½) -

UBUNTU 17.-19.4.2019 Interné školenie 26 7 Lucia Jajcay

3. časť školenie (2/2) 19.-22.4.2019 Interné školenie 24 7 Radoslav Šupulík

1.časť školenia 30.10.-3.11.2018 Interné školenie 12 10 Eugénia Belková

Vianočka 12.12.2019 Interná vianočná akcia 40 3 Zuzana Šaturová

SPOLU 141 39



Financie 

Príjmy v roku 2019
Príjmy za rok 2019 Suma v EUR

Účastnícke poplatky 

externe 15  875

Účastnícke poplatky 

interne 2 771

Účastnícke poplatky 

PlusGo 8 760

Účastnícke poplatky z 

medzinárodných akcií 400

Príjmy z grantov 15 080

2% z daní 5 026

Členské 19

Ostatné 144

SPOLU 48 076

V roku 2019 tvorili štruktúru našich príjmov 4 

hlavné položky: účastnícke poplatky z externých 

akcií, získané granty, účastnícke poplatky z 

adaptačných kurzov PlusGo a individuálne dary 

vo forme 2% z dane z príjmov fyzických a 

právnických osôb. 

Najväčšou položkou príjmov v tomto roku boli 

práve účastnícke poplatky z externých akcií, 

ktoré  tvorili 33%. Tesne nasledujú príjmy z 

grantov, ktoré tvorili 31%. Grant sme získali 

napríklad od firmy IBM na podporu interných 

školení zážitkovej pedagogiky. Vďaka darcom, 

ktorý nám darovali svoje 2% z daní sme získali 5 

026 eur. Tento rok tvorili najnižšie položky v 

rámci príjmov Pluska členské poplatky.



Porovnanie príjmov za roky 

2017, 2018 a 2019
Porovnanie príjmov 2017 2018 2019

Účastnícke poplatky 

externé 6 883 10,61% 9 851 20% 15 875 33%

Účastnícke poplatky 

interné 3 583 5,52% 2 185 4% 2771 5,8%

Účastnícke poplatky 

PlusGo 8 967 13,80% 9 300 19% 8760 18,2%

Účastnícke poplatky Wifics 0 0,00% 0 0% 0 0%

Príjmy z grantov 17 816 27,50% 17 190 35% 15 080 31,3%

Dve percentá z daní 6 309 9,72% 7 029 14,2% 5 026 10,5%

Medzibankový prevod 16 826 25,90% - - - -

Členské poplatky 0 0,00% 33 0,06% 19 0,04%

Pozicka 4500 6,93% 3700 7,5% 0 0%

Účastnícke poplatky z 

medzinárodných akcií - - - - 400 0,8%

Iné 0 0,00% 210 0,4% 144 0,3%

SPOLU 64 884 100,00% 49 498 100% 48 076 100%



Výdavky v roku 2019
Výdavky Suma v EUR

Zážitkové akcie 

externe -13 690

Zážitkové akcie interne -8 744

Zážitkové akcie PlusGo -8 361

Splatenie pôžičky - 2 500

Zážitkové akcie 

medzinárodné -10 076

Bankové poplatky -9

Nákup materiálu -2 210

Nájom -2 350

Telefónne poplatky -270

Propagácia -420

Ostatné -101

SPOLU -48 731

Výdavky Pluska tento rok tvorili 4 hlavné 

zložky: výdavky na zážitkové akcie a interné 

školenia, výdavky za medzinárodné akcie,  

výdavky na adaptačné kurzy PlusGO a výdavky 

na interné akcie.

Až 84% výdavkov bolo použitých na 

financovanie našich hlavných aktivít, a to 

adaptačných kurzov (PlusGO), školení, 

interných akcií, zážitkových akcií a 

medzinárodných akcií. 16% výdajov Plusko 

použilo na svoju prevádzku, teda na vedenie 

účtovníctva, administratívu, nájomné, 

internet a telefónne poplatky, bežnú a 

prevádzkovú réžiu (bankové poplatky) a 

propagáciu. 



Porovnanie výdavkov za roky 

2017, 2018 a 2019
Porovnanie výdajov 2017 2018 2019

Zážitkové akcie externé -5 932 8,88% -9 350 30,1% -13 690 28%

Zážitkové akcie interné -8 598 12,90% -7 209 23,2% -8 744 17,9%

Zážitkové akcie PlusGo -8 498 12,72% -7 439 24% -8 361 17,2%

Zážitkové akcie Wifics 0 0,00% 0 0% 0 0%

Zážitkové akcie 

medzinárodné -19 307 28,92% -1 171 3,7% -10 076 20,7%

Bankové poplatky -57 0,09% - 16 0,05% -9 0,018%

Medzibankový prevod -16 820 25,20% - - - -

Nákup materiálu -562 0,84% -2 920 9,4% -2 210 4,5%

Energie -115 0,17% - - - -

Nájom -1 342 2,01% -2 115 6,8% -2 350 4,8%

Telefónne poplatky -452 0,67% -212 0,7% -270 0,55%

Propagácia -279 0,42% -100 0,32% -420 0,9%

Ostatné -302 0,45% -508 1.63% -101 0,2%

Bežná réžia 0 0,00% 0 0% - -

Vrátenie pôžičky -4 500 6,74% 0 0% -2 500 5,1%

SPOLU -66 765 100,00% -31 040 100% -48 731 100%



Ďalších akcií sa naozaj nevieme 

dočkať! :)


