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KKttoo  ssmmee??  
 

 

Mládeţnícka organizácia Plusko (ďalej len 
Plusko)  je dobrovoľnícka záujmová organizácia 

zdruţujúca mladých ľudí bez rozdielu národnosti, rasy, 
politickej príslušnosti a náboţenského 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 mládeţou a prinášať 
jej atraktívne moţnosti trávenia voľného času. Od začiatku 
bolo cieľom poskytnúť priestor pre sebarealizáciu a aktívny 
ţivotný štýl, ruka v ruke s rozvojom osobnosti a tolerancie. 

 
Cieľovou skupinou je mládeţ vo veku 15 aţ 30 rokov, zdravotne znevýhodnenú 
mládeţ nevynímajúc. Práca organizácie je zameraná i na reálnu vzájomnú 
integráciu znevýhodnenej a zdravej mládeţe. 
 
Plusko vykonáva svoju činnosť v súlade s chartou ľudských práv, s princípmi 
humanity a demokracie, ústavou a zákonmi SR. Na plnenie cieľov organizácie 
vyuţívajú dobrovoľníci záţitkové aktivity - letné tábory, medzinárodné výmeny, 
kurzy, školenia, splavy, horoškoly, kultúrne podujatia, víkendové stretnutia, zimné 
prechody, atď. 
 
Jedným z hlavných cieľov Pluska je neustále zvyšovanie kvality akcií. Inštruktori sa 
vzdelávajú a rozširujú svoje obzory na rôznych kurzoch. Autorský trojfázový kurz 
inštruktorov záţitkovej pedagogiky, kde kaţdoročne školíme generáciu našich 
mladých inštruktorov, získal certifikáciu od Ministerstva školstva SR. 
 
Plusko spolupracuje s miestnymi, národnými a medzinárodnými neziskovými 
organizáciami s podobným, ale aj odlišným zameraním. Je zakladajúcim členom 
medzinárodnej organizácie Healthy Network so sídlom v Bruseli. 
 
V roku 2009 malo MO Plusko 62 inštruktorov - dobrovoľníkov. Do novembra malo 
Plusko aj dvoch platených koordinátorov projektu Rabaka - jedného na 20 
hod/týţdeň a druhého na 40hod/týţdeň. 
 
Ročne sa zúčastní jeho aktivít okolo 250 mladých ľudí nielen z Bratislavy, ale z 
celého Slovenska, väčšina opakovane. 
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Naša vízia 
 
Plusko je apolitická mládeţnícka organizácia otvorená všetkým mladým ľuďom bez 
rozdielu, ktorá zaujíma významné miesto v mládeţníckom sektore. Funguje na báze 
vzájomného priateľstva a podpory, prostredníctvom sily záţitku šíri toleranciu 
medzi ľuďmi a ponúka priestor na sebapoznávanie a osobnostný rozvoj svojim 
členom i okoliu. 
 
„Sme presvedčení, že každý mladý človek by mal mať možnosť svoj voľný čas tráviť 
aktívne a zmysluplne. Bez ohľadu na sociálne postavenie, svetonázor či telesný 
hendikep má takto príležitosť budovať hodnotné sociálne siete, čo mu poskytne 
istotu vo chvíľach, keď je sám bezradný.“ 

 

Naša misia 
 
Pracujeme so záţitkom, vyuţívame metódy a techniky záţitkovej 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 prostredníctvom záţitkovej pedagogiky a neformálneho 
vzdelávania poskytnúť mladému človeku v duchu príslovia „lepšie raz zaţiť, ako 
stokrát počuť“, nielen nové skúsenosti a zručnosti, ale aj obohatiť jeho osobnosť a 
ľudskú stránku, z čoho ťaţí nielen on sám, ale aj jeho okolie a spoločnosť. 
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Vnútorná štruktúra organizácie  
 
 
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. 

 

AAkkoo  PPlluusskkoo  ffuunngguujjee??  
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Predsedníctvo je výkonným orgánom, ktorý zabezpečuje naplnenie rozhodnutí 
Valného zhromaţdenia, zabezpečuje chod organizácie a krátkodobo ju smeruje 
svojimi rozhodnutiami. Má 7 členov, ktorí sú volení na valnom zhromaţdení na 
obdobie jedného roka. 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 umoţňujú aj novým inštruktorom vplývať na chod organizácie. 
 
Členovia predsedníctva v roku 2009: 
 

Mgr. Lívia Guttmannová (Lila), predsedníčka, 24 rokov, 
absolventka odboru strategický manaţment na Fakulte 
managementu Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti 
pracuje v spoločnosti Swiss Re na pozícii HR Administration 
Specialist. Na Plusku sa aktívne angaţuje od roku 2005 a ako 
predsedníčka zodpovedá za koordináciu všetkých členov   
predsedníctva. 
 
Ing. Tomáš Pešek (Tomino), podpredseda, 28 rokov, absolvent 
Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave - 
špecializácia Financie, pracujúci ako ţivnostník/školiteľ pre 
národné a medzinárodné inštitúcie (free-lance trainer) venujúcim 
sa problematike mládeţe. 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. 

 

Katarína Michalíková (Katka), 22 rokov, študentka Ústavu 
manaţmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Na 
Plusku aktívna od roku 2008. V predsedníctve  zodpovedá za styk s 
plusverejnosťou, e-mailovú komunikáciu predsedníctva a online 
hlasovania. 
 

 
 
Mgr. Viera Králiková (Pyraňa), 24 rokov, absolventka Fakulty  
masmediálnych štúdií - odbor marketingovej komunikácie na 
Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Pracuje ako PR manager v 
PR agentúre Media In. Do aktivít Pluska sa zapája od roku 2006. 
 
 
 
 

 
Natália Kasanová (Natálka), 23 rokov, študentka 6. ročníka 
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave - odbor 
všeobecné lekárstvo. Na Plusku pôsobí ako dobrovoľník od roku 
2003.  
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Ing. Eva Biharyová (Eva), 25 rokov, absolventka Ekonomickej 
univerzity v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, 
špecializácia - Účtovníctvo a audítorstvo. V súčasnosti SZČO v 
oblasti účtovníctva, ekonomiky a daní. Na Plusku pôsobí od roku 
2004. Jej hlavnou parketou v predsedníctve sú financie a finančné 
analýzy.  
 
Ing.  Michal Sedlák (Miško), 28 rokov, PhD. študent Fakulty 
elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v 
odbore Automatizácia. Na Plusku aktívne pôsobí od roku 2009. Do 
predsedníctva bol zvolený za nových inštruktorov. 
 
 

 
 
Kontrolu nielen Predsedníctva má na starosti Kontrolná komisia ako najvyšší 
kontrolný orgán. Dozerá, či sa napĺňajú rozhodnutia Valného zhromaţdenia 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 
 

Bc. Světlana Drtilová (Sveťa), 22 rokov, študentka Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského. Na Plusku pôsobí od roku 2006 v 
rôznych oblastiach. V kontrolnej komisii mala na starosť oblasť 
financovania sekcii. 

 
Matej Kravjar (Matej), 25 rokov, študent FMFI UK Bratislava, 
pracuje ako Developer v spoločnosti ESET s.r.o. Na Plusku aktívny 
od roku 2005. V rámci kontrolnej komisie dohliadal na včasné 
riešenie úloh, aby sa nestali zbytočne dlhodobými.  
 
 
Mgr. Dáša Kráčalová (Dáška), 29 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. V Plusku pôsobí od roku 2006. 

 
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 pouţíva rôzne komunikačné nástroje (emailové skupiny, zdieľané dokumenty 
a kalendáre, wiki stránky, atď.). Tieto opatrenia zároveň zniţujú moţnosť 
koncentrácie moci a jej zneuţitia. 
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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 týţdenne a druhý na 20 hodín týţdenne. Okrem behu projektu 
zabezpečovali aj chod kancelárie a podporu jednotlivým činnostiam inštruktorov.  
 
Platení koordinátori projektu Rabaka v roku 2009 

 

Ing. Martin Mojzeš (Hogno), 27 rokov, absolvent Fakulty 
elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v 
Bratislave, odbor Telekomunikácie. Do januára 2008 pôsobil na 
Katedre telekomunikácií FEI STU ako doktorand. Na Plusku je od 
roku 2004, kde školil prvých inštruktorov. Od februára 2008 pracoval 
ako koordinátor projektu Rabaka na 40 hod. týţdenne. 

 
Bc. Světlana Drtilová (Sveťa), 22 rokov, študentka Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského, na Plusku pôsobí od roku 2006 v 
rôznych oblastiach. Na projekte Rabaka pracovala ako brigádnička 
od februára 2008. 

  
Sekcie Pluska 
 
Samotné aktivity Pluska sa dajú rozdeliť do niekoľkých oblastí, ktoré pokrývajú 
jednotlivé sekcie. Samozrejme Plusko má aj aktivity, ktoré nezapadajú do ţiadnej 
doteraz sformovanej sekcie alebo spadajú pod viacero sekcií naraz. Sekcie môţu 
kedykoľvek vzniknúť na základe záujmu inštruktorov. Tí sú väčšinou aktívni v rámci 
viacerých sekcií. Kaţdá sekcia má svojho vedúceho. V Plusku bolo v roku 2009 
aktívnych 11 sekcií. 
 
Vedúci sekcií v roku 2009 

 
Hlavným koordinátorom Táborovej sekcie je Mgr. Richard 
Babitz (Riško), 34 rokov. Absolvent Pedagogickej fakulty 
Univerzity Komenského, odbor Sociálna práca. Pracuje ako 
manaţér oddelenia exekutívnych eskalácií pre strednú Európu 
v  spoločnosti Dell, s.r.o. 

 
Sekcia splavov je od svojho vzniku pod taktovkou Mgr. Petra 
Blahúta (Sanča), 29 rokov a je absolventom Fakulty manaţmentu 
Univerzity Komenského – odbor Manaţment organizácií a Manaţment 
ľudských zdrojov. V súčasnosti je konateľom spoločnosti Beer 
Tradition, s.r.o. Na Plusku pôsobí od jeho vzniku a uţ aj predtým bol 
aktívny v dobrovoľníckej práci s mládeţou. Výrazne prispel 
k materiálovému zabezpečeniu sekcie. 

 
Íčko reprezentuje Bc. Miroslava Barčinová (Mirka) , 24 rokov, 
je študentkou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, 
odbor: špeciálna pedagogika - poradenstvo a pedagogika 
sluchovo postihnutých.  Na Plusku pôsobí ako dobrovoľníčka od 
roku 2005 a v roku 2009 sa stála vedúcou práve tejto sekcie. 
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Sekciu Déčko zastupuje Mgr.  Matej Štepita (Maťo), 27 rokov, 
absolvent psychológie na FiF UK v Bratislave. V súčasnosti pôsobí 
ako poradenský psychológ Detského fondu SR. Na Plusku je 
aktívny od roku 2004 a vďaka jeho motivácii a túţbe po ideáloch 
je prínosom nielen Déčku.  

Horo sekciu má na starosti Ing. Marek Mízner (Marek), má 27 
rokov, vyštudoval FEI STU - odbor kybernetika, pracuje ako 
systémový inţinier a školiteľ v spoločnosti Alef Nula. V prostredí 
Pluska  sa angaţuje uţ 5 rokov. V horo sekcii má svoje miesto aj 
vďaka jeho záľubám, ktorými sú lezenie, lanové prekáţky a chuť 
sa neustále „hrať“.  
 

Sekcia PlusGO sa zdokonaľuje aj vďaka jej vedúcej Bc. Světlane 
Drtilovej (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 projekt PlusGO.  

Zahraničnú sekciu v tomto roku zastupuje Mgr. Anna Antalová (Ani), 
24 rokov, absolventka Fakulty managementu UK v Bratislave, odbor: 
manaţment organizácií a manaţment ľudských zdrojov. V súčasnosti 
pracuje ako rešeršný konzultant v spoločnosti Amrop. Sú pre ňu veľmi 
dôleţité medziľudské vzťahy a aj preto si našla na Plusku miesto od 
roku 2003.  

Interné školenia zastrešuje JUDr. Mário Šimko (Šimo), 33 rokov, 
absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského - odbor 
Právo. Pôsobí ako advokát. Koordinuje neustále vzdelávanie uţ 
pôsobiacich inštruktorov a školenia nových inštruktorov. 

 

 
Sekcia Chalúpky je taktieţ pod vedením Mgr. Petra Blahúta (Sanča). 
Jeho zmysel pre dokonalosť a nielen manaţérska, ale aj manuálna 
zručnosť prispievajú k postupnému budovaniu Chalúpky. Tá by mala 
v budúcnosti slúţiť ako nízko-nákladové školiace stredisko pre mládeţ.  
 
 
Promo sekciu zastupuje Mgr. Viera Králiková (Pyraňa), ako 
absolventka marketingovej komunikácie spolu s jej výnimočnými 
organizačnými schopnosťami a zmyslom pre kreativitu sa snaţí hľadať 
stále nové moţnosti propagácie Pluska a jeho komunikácie s interným 
a externým prostredím.  
 

 

Plateným koordinátorom sekcie Rabaka je Ing. Martin Mojzeš (Hogno). 
Projektu Rabaka sa venoval od februára 2008 aţ do novembra roku 
2009 kedy bolo oficiálne ukončenie projektu. 
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Najvýznamnejšie zmeny v roku 2009 
 
Ukončenie projektu Rabaka 
V novembri skončil trojročný projekt, ktorý bol realizovaný s 
podporou flámskej vlády a zahraničným partnerom JOETZ. Cieľom 
projektu bol rozvoj mládeţníckej práce a dobrovoľníctva v regióne západného 
Slovenska. Počas trvania projektu sa jeho ciele určite naplnili a projekt nielenţe 
prispel k rozvoju mládeţníckych aktivít, ale zohrával aj významnú úlohu pri chode 
niektorých sekcií Pluska. Záverečný seminár k tomuto projektu sa uskutočnil 
v októbri v Bratislave. 
 
Sprevádzkovanie Chalúpky na akcie 
V roku 2009 prostredníctvom dobrovoľných brigád sa podarilo opraviť strechu na 
Chalúpke a postaviť novú latrínu. Aj vďaka týmto aktivitám sa Chalúpka stala 
miestom pre uskutočňovanie táborov, víkendoviek a iných aktivít organizovaných 
Plusáckymi inštruktormi, i keď zatiaľ trochu v provizórnych podmienkach. 
 
Prví certifikovaní inštruktori zážitkovej pedagogiky 
Uţ v minulom roku Plusko získalo akreditáciu od Ministerstva školstva pre Školenie 
inštruktorov záţitkovej pedagogiky. V tomto roku prvých 10 nových inštruktorov, 
ktorí úspešne absolvovali trojdielne školenie, dostalo certifikát inštruktora 
záţitkovej pedagogiky.  
 
Nová lokalita pre letné tábory 
Vďaka úsiliu niektorých členov Pluska sa podarila nájsť nová lokalita pre letné 
tábory – Čutkovská dolina pri Ruţomberku. V tomto roku sa tam uskutočnil tábor 
Tatranská Kikimora. Nová lokalita sa stala obľúbenou nielen medzi inštruktormi, ale 
aj medzi účastníkmi. 
 

Ako fungovali sekcie 
Od vzniku Pluska v roku 2002 neustále narastal počet realizovaných podujatí a aj 
vnútorné fungovanie organizácie sa systematizovalo. Vznikajú stále nové sekcie, 
ktoré signalizujú nové myšlienky a chuť robiť veci, ktoré nás bavia a majú prínos 
pre účastníkov. Kaţdá sekcia si stanovuje ciele na nasledujúci rok, s ktorými sa 
chce popasovať, aby prispela k celkovému fungovaniu Pluska. Mnoţstvo so 
stanovených cieľov bolo naplnených aj v roku 2009. Avšak našim cieľom je neustále 
zdokonaľovanie sa, a preto sa snaţíme zvyšovať kvalitu našich akcií 
prostredníctvom nových nápadov a kvalitne vyškolených inštruktorov, aby si 
účastníci odniesli z našich akcií čo najviac. 

ČČoo  PPlluusskkoo  ddoossiiaahhlloo  
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Táborová sekcia 
 
Záţitkové tábory boli jednou z prvých činností, 
ktorej sa Plusko venovalo a postupne rozvíjalo. 
Robiť kvalitné a osobnostne obohacujúce 
záţitkové tábory s príjemnými ľuďmi bola jednou z hlavných 
príčin vzniku Pluska. I keď sekcia ako taká sa vytvorila aţ po 
zmene stanov v roku 2005. V tomto roku má sekcia prvýkrát 
svojho koordinátora. Popri klasických viacdňových táboroch 
sú stále viac obľúbené aj záţitkové víkendovky. 
 
Poslanie: 
Zabezpečiť letné záţitkové tábory, ktoré sú nosné pre charakter Pluska najmä 
z hľadiska spôsobu ich realizácie s vyuţitím záţitkovej pedagogiky a začleňovanie 
nových inštruktorov do behu organizácie. Vytvárať podujatia motivujúce k 
aktívnemu ţivotnému štýlu a angaţovanosti v okolí. 
 
Ciele: 
1. Príprava záţitkových táborov a záţitkových víkendoviek a koordinácia práce   
    medzi tímami, ktoré ich robia. 
2. Vyhľadávanie nových potenciálnych lokalít. 
3. Spolupráca na propagácii táborov. 
 
Porovnanie činnosti v rokoch 2007-2009  

 Počet 2009 2008 2007 

Tábory 4 5 3 

Víkendovky pre verejnosť 2 3 3 

Účastníci na táboroch 64 62 48 

Zapojenie mladých inštruktorov 6 z 10 7 z 10 6 zo 14 

 

Rok 2009 
Oficiálne otvorenie letnej sezóny Savana – máj, pri Marianke, 60 ľudí 
záţitková víkendovka HuMorena - júl, Hriňová, nekonala sa  
záţitkový tábor DraCooL - júl, Likava, 19 ľudí (12 účastníkov +7 tím) 
záţitkový tábor ČísLo3 - júl, Likavka, 25 ľudí (15 účastníkov + 10 tím) 
záţitkový tábor Tatranská Kikimora - prelom júl/august,  Čutkovská dolina pri  
   Ruţomberku, 30 ľudí (22 účastníkov + 8 tím). 
záţitkový tábor Bermudský N-uholník - august, Likavka, 23 ľudí (15 účastníkov + 8)  
potáborová stretávka PoČísLo3 -október, Dolný Pial, 16 ľudí (6 účastníkov + 10 tím) 
záţitková víkendovka Biela Savana - december, Chvojnica, 31 ľudí (24 + 7 tím)  
 
 Vyhodnotenie 
 zväčšujúci sa počet účastníkov na akciách, stúpa povedomie u mladých ľudí 
 nachádzanie nových lokalít pre tábory (táborová lokalita vo voľnej prírode) 
 záţitkové víkendovky sú jedným z prostriedkov motivácie potenciálnych  
    účastníkov ísť aj na ďalšie akcie organizované Pluskom 
 menší počet uskutočnených táborov a víkendoviek 
 stále isté rezervy v naplnenosti táborov 
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Sekcia splavov 
 
Splavy boli jednou z akcií, ktoré sa organizovali od 
samého začiatku existencie Pluska. Zo začiatku si sekcia 
splavov  na kaţdú akciu poţičiavala člny od partnerských 
organizácií, no po 2 rokoch začala s nákupom vlastných 
člnov, aby postupne dosiahla sebestačnosť a vyhovela rastúcej popularite týchto 
akcií. V súčasnosti disponuje dostatkom materiálového zabezpečenia pre 
samostatné fungovanie a organizovanie 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 zabezpečenie sekcie 
 
Porovnanie činnosti v rokoch 2007-2009 

Počet 2009 2008 2007 

Splavy  2 5 6 

Účastníci 38 110 134 

Lokality 2 2 2 

Člny vo vlastníctve MO Plusko 12 12 12 

 
Rok 2009 
splav Vodníci VI. - júl, Hron, 25 ľudí (20 účastníkov + 5 inštruktorov) 
splav Agent 00aqua - júl, Hron, 22 ľudí ( 18 účastníkov + 4 inštruktorov)  
 

Vyhodnotenie 
 veľký záujem o splavy z pohľadu účastníkov 
 dokúpenie člnov a materiálne zabezpečenie sekcie 
 menší počet zrealizovaných splavov 
 vyuţívanie stále tých istých, aj keď populárnych lokalít  
 
 

„Splavy ostávajú obľúbenými akciami, sú bez problémov napĺňané 
účastníkmi a finančne samostatné. V najbližšom roku by som rád 
prenechal žezlo vedenia splavovej sekcie "mladej krvi", ktorá by 
podnietila nové aktivity a splavové lokality. Tiež sa vytvorili zdroje na 
dokúpenie dvoch člnov, čo zvýši počet člnov na 14 a pomôže nám stať sa 
materiálovo sebestačnými.“ 
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Íčko (integrácia)  
 
Uţ v roku 2002 inštruktori Pluska spolupracovali na 
základe osobných vzťahov zo Zdruţením telesne 
postihnutej mládeţe. Neskôr skupina inštruktorov 
prišla s nápadmi na integračné diskotéky a 
víkendovky, kde by sa inštruktori Pluska zoznámili s integráciou a 
boli by otvorenejší k prispôsobeniu aj ostatných akcií mladým 
ľuďom s postihnutím. Následne sa tieto víkendovky otvorili 
širokej verejnosti a všetka činnosť sa zastrešila sekciou Íčko. 
 
Poslanie 
Integrovať mládeţ s postihnutím a bez neho. Odstrániť zábrany, predsudky a strach 
mladých ľudí z postihnutia, ukázať plnosť ţivota mladých ľudí s postihnutím.  
 
Ciele 
1. Robiť podujatia pre mládeţ s aj bez postihnutia prostredníctvom vzájomnej  
    integrácie. 
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 kaţdodenného chodu Pluska. 
 
Porovnanie činnosti v rokoch 2007-2009 

Počet 2009 2008 2007 

Víkendovky 2 1 2 

Večerné podujatia 1 1 2 

 
Rok 2009 
integračná víkendovka eXpedícia – máj, Chľaba, 18 ľudí (11 účastníkov,  
    7 inštruktorov) 
integračná tančiareň Parketovica – jún, Machnáč v Bratislave, 20 ľudí 
integračná víkendovka Na jednej vlne – október, Kunovská priehrada pri Senici, 25  
    ľudí (19 účastníkov, 6 inštruktorov) 
 
Vyhodnotenie: 
 stály záujem účastníkov o integračné akcie 
 financovanie z vlastných zdrojov 
 otestovanie novej lokality na víkendovky 
 niţší počet akcií pre vyťaţenosť inštruktorov 
 nedostatok aktívnych inštruktorov v sekcii 
 

 
„Sekcia Íčko v roku 2009 chytila nový vietor.  Napriek tomu, že 
v tomto roku nie sme veľmi aktívni, som rada, že dokážeme 
udržať obľúbené akcie u účastníkov - Chľaba a Tančiareň. Tieto 
akcie plánujeme aj naďalej robiť.“ 
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Déčko (detský domov) 
 
 
Táto sekcia vznikla z iniciatívy jedného z inštruktorov Pluska, ktorý pôsobil ako 
psychológ v Detskom domove (DD) Pohoda v bratislavskej Vrakuni. Snaţil sa 
vymyslieť ako by sa dali princípy záţitkovej pedagogiky vyuţiť aj v práci s deťmi a 
mládeţou z DD. 
 
Poslanie 
Dať deťom a mládeţi z DD Pohoda moţnosť nadviazať dlhodobé kvalitné priateľské 
vzťahy s ľuďmi, ktorí ich prijmú takých, akí sú, môţu byť pre nich vzormi. Rozšíriť 
im obzory, aktivizovať ich, osobnostne ich rozvíjať, ale hlavne dať im pocítiť, ţe 
niekomu na nich záleţí. 
 
Ciele 
1. Vytvoriť si pevné vzťahy s deťmi a mládeţou, na podklade konkrétnych aktivít  
    záţitkovej pedagogiky, ktoré sú zamerané na rozvoj osobnosti detí a mládeţe. 
2. Ponúknuť deťom a mládeţi z DD moţnosti 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 2009 
lyžovačka – február, Hronec – Poniklec, 7 detí, 8 vedúcich 
záţitková víkendovka – máj, Krásno nad Kysucou, 6 detí, 6 vedúcich 
letný tábor Údolie hviezd – júl, Králiky pri Banskej Bystrici, 10 detí, 7 vedúcich 
víkendová bicyklovačka – august, BA-Gabčíkovo, 5 detí, 5 vedúcich 
záţitková víkendovka - november, Dobrá Voda, 9 detí, 6  
de Vianočka - december, DD Pohoda, cca 16 detí, cca 16 vedúcich 
 
Vyhodnotenie 
 stabilita vzťahov pre deti a mladých z DD aj stálosť, pravidelnosť akcií (stretká   
    kaţdý týţdeň, tábor vţdy v lete, víkendovky na jar a jeseň,...) 
 rýchlo sa rozrastajúci a nadšený tím dobrovoľníkov 
 finančná nezávislosť 
 nové typy akcií, viac individuálnych stretnutí s deťmi 
 motivácia detí a mladých z DD a jej vyuţitie k rešpektovaniu základných  
    pravidiel 
 náročnosť cieľovej skupiny (agresivita, pasivita, konflikty v skupine, odpor k  
    autorite) 
 menšia skúsenosť nových členov tímu, veľká potreba vzdelávania a rozvoja 
 

 

„Naše akcie sú už stabilne veľmi obľúbené medzi deťmi 
a mladými v DD Pohoda aj dobrovoľníkmi. Na pobytové akcie už 
musíme vyberať deti, na základe čoho sme vytvorili motivačný 
systém zameraný na učenie detí rešpektovať základné pravidlá.“ 
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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 prekáţky, ktorý pouţíva na rôznych záţitkových 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).  
2. Vyhľadávať nové kryté lezecké steny aj lokality v prírode. 
3. Motivovať nových ľudí zapojiť sa do činnosti horosekcie. 
 
Rok 2009 
lezecký tábor PlusK9 – august, Kaľamárka, 27 ľudí (19 účastníkov + 8 tím) 
 
Vyhodnotenie 
 vznik nového tímu ľudí s novým pohľadom do budúcnosti 
 spojenie horosekcie s lanovými technikami 
 stále iba jeden tím inštruktorov 
 malý počet zorganizovaných akcií  
 
 

„Minulý rok predstavoval krok do neistoty, ktorého hlavným 
cieľom bolo rozvíriť vodu v inak pokojných brehoch 
horosekcie. Pokus o vytvorenie dvoch samostatných táboriek 
nebol úspešný, ale viedol k vykročeniu tým správnym 
smerom. Novovzniknutá táborka sa podieľala na vytvorení 
ďalšej výbornej akcie, za čo jej patri moja veľká vďaka. 
Celkove zhodnotenie ukázalo aj slabšie miesto v koncepcii 
vedenia tábora, na čom určíte popracujeme v ďalšom roku.“ 
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Zahraničná sekcia 
 
Zakladajúci inštruktori Pluska mali uţ 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.  
 
Poslanie 
Rozvoj medzinárodnej dimenzie organizácie a z toho plynúcich moţností pre 
mládeţ. Zabezpečiť medzinárodné výmeny, školenia, semináre, projekty, granty, 
ktoré podporia interkultúrne učenie, neformálne vzdelávanie a rozvoj záţitkovej 
pedagogiky v medzinárodnom kontexte. 
 
Ciele 
1. Vychovať ľudí, ktorí budú vedieť samostatne manaţovať medzinárodný projekt. 
2. Priblíţiť medzinárodné podujatia širšiemu okruhu ľudí. 
3. Preniesť princípy činnosti (záţitková pedagogika, atď.) do medzinárodných  
    podujatí a od partnerov načerpať inšpiráciu pre vlastnú činnosť. 
 
Rok 2009 
4 podané projekty v rámci EDS – z toho jeden schválený  
medzinárodná mládeţnícka výmena Nature eXchange – august,  Estónsko, 25 ľudí, 
zúčastnené krajiny (Estónsko, Poľsko, Veľká Británia, Belgicko, Slovensko) 
medzinárodné školenie Factory Intercultural – november, Slovensko, 27 ľudí (22 
účastníkov + 5 tím) 
členstvo v medzinárodnej organizácii Healthy Network – sídlo Brusel (Belgicko),   
   Plusko je zakladajúcim členom organizácie a koordinátorom pracovnej skupiny   
   Active Lifestyle 
Valné zhromaždenie medzinárodnej neziskovej organizácie Healthy Network –   
   November, Modra  
 
Vyhodnotenie 
 Plusko oslovované verejnosťou v rámci konzultácie (3 ľudia) a vysielania v rámci  
    programu EDS (4 podané projekty) 
 zapojenie nových ľudí do sekcie 
 motivácia zorganizovať projekt na Slovensku (zatiaľ vo fáze diskusie o  
    alternatívach) 
 aktivita v rámci Healthy Network 
 pokles aktivity naďalej pokračuje 
3 zo 4 projektov EDS neboli schválené   
 odchod 3 aktívnych členov, ktorí v minulosti viedli projekty do zahraničia  
 menší záujem o školenia v rámci programu Mládeţ v Akcii 

 
„Podľa prieskumu, záujem aktívne organizovať medzinárodné akcie zo 
strany členov Pluska značne klesol. Stále sa však nájdu motivovaní 
ľudia, ktorí sú ochotní nielen zúčastniť sa ale aj zorganizovať niečo na 
Slovensku. Preto rok 2010 vidím pozitívne a očakávam väčšiu aktivitu 
najmä pod hlavičkou Heathy Network“ 
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Sekcia PlusGO 
 
Táto sekcia vznikla z iniciatívy dvoch nových inštruktoriek v roku 
2007, ktoré chceli robiť záţitkové akcie pre triedne kolektívy. 
Následne sme nadviazali spoluprácu s českou organizáciou Hnutí 
GO!, ktorá vznikla z Prázdninovej školy Lipnice a zameriava sa na 
záţitkové 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 spoluţiakov. 
 
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. 
 
Vyhodnotenie 
 nastavenie nových kritérií spolupráce škola - Plusko, ktoré by mali do budúcna  
   zabezpečiť úspešnú realizáciu adaptačných kurzov 
 pribratie nových členov do sekcie a otvorenosť pre prípadných záujemcov  
   z Pluska 
 hľadanie nového partnera na projekt 
 nedostatočná finančná podpora na adaptačné kurzy, čo sa odrazilo na výške  
   účastníckeho poplatku a následne na záujme rodičov a študentov o PlusGO 
 nerobil sa ani jeden adaptačný kurz v roku 2009 
 
 

"Tento rok bol akousi skúškou, či je šanca, aby sme PlusGO 
utiahli, ak nebude finančná dotácia. Ukázalo sa, že nie, no na 
druhej strane to prinieslo do sekcie nový dych: ´PlusGO chceme, 
poďme preto robiť veci!´. Osobne som veľmi zvedavá, ako sa 
nám podarí splniť si naše predstavy v roku 2010." 
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Sekcia interných školení 
 
Výchova nových inštruktorov je nevyhnutná pre 
udrţateľnosť organizácie. Toto si uvedomovali aj 
zakladajúci inštruktori Pluska. Preto realizovali intenzívne 
trojdielne školenie pre všetkých nových inštruktorov. Ţiaľ v roku 
2003 bolo veľmi málo ľudí navrhnutých na školenie a to sa nakoniec 
nekonalo. Odvtedy však bolo kaţdý rok a doteraz sa podarilo vyškoliť vyše 80 
inštruktorov a ďalších 10 je v procese školenia. Inštruktori Pluska si však uvedomili, 
ţe by bolo dobré vyuţiť 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 záţitkovej pedagogiky, ktoré je školením nových inštruktorov. 
 
Poslanie 
Odovzdávanie skúseností novým inštruktorom prostredníctvom interných školení. 
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. Udrţať rôznorodosť a kvalitu školení na vysokej úrovni. 
3. Hľadať a poskytovať moţnosti ďalšieho vzdelávania inštruktorom aj cez iné  
    organizácie. 
4. Zabezpečenie preškolenia a akreditovania existujúcich inštruktorov 
 
Rok 2009 
školenie inštruktorov 2. časť – január, Chvojnica, 17 ľudí (10 účastníkov + 7 tím) 
účasť na inštruktorskom kurze Zimní inštruktorský kurz Hnutí GO! - január,  
    Rychlebské hory, Česká republika, 25 ľudí (za Plusko 3 účastníci) 
školenie inštruktorov 3. časť – apríl, Chvojnica, 42 ľudí (34 účastníkov + 8 tím) 
záţitkový kurz Lipnica 2009 o záţitkovom učení - september, Lipnice nad Sázavou  
    (Česká republika) 
školenie inštruktorov 1. časť -  november, Chvojnica,  19 (10 účastníkov + 9 tím) 
interné školenia:  školenie nízkych lanových prekáţok, kurz pre zdravotníkov,  
    školenie o web2.0,  školenie o záţitkovom učení,  seminár o komunikácii s  
    médiami  
 
Vyhodnotenie 
 10 nových plusáckych inštruktorov (prvý akreditovaný inštruktori záţitkovej  
    pedagogiky) 
 prepracovanejší systém školení (III. Megakongres) 
 nová krv v školiteľskom tíme “Jednotky” 
 slabší záujem inštruktorov o nové školenia, najmä z časových dôvodov  
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Sekcia Chalúpky 
 
Sekcia vznikla po tom, ako prebrala z praktických 
dôvodov zabezpečenie vybudovania nízkonákladového 
školiaceho strediska pre mládeţ od Sekcie interných 
školení. Chalúpka je názov, akým toto budúce stredisko nazývame v Plusku. 
 
Poslanie 
Vybudovať nízko-nákladové školiace stredisko pre mládeţ. 
 
Ciele 
1. Zabezpečiť finančne, materiálne i ľudsky rekonštrukciu zakúpeného objektu. 
2. Prispôsobiť jednotlivé fázy rekonštrukcie tak, aby sa medzi nimi dala Chalúpka  
    vyuţívať na organizovanie akcií. 
 
Rok 2009 
Uskutočnilo sa dokopy 5 brigád na Chalúpke, v rámci ktorých sa stihli urobiť 
nasledujúce veci: 

 voda z vodovoda (v kúpeľke) 

 nová strecha 

 konštrukcia sprchy a nádrţ na vodu  

 vybúraná priečka  

 veľká spoločenská  

 nový komín a krbová vloţka 

 kuchyňa 

 latrína 

Vyhodnotenie 
 chuť ľudí pomôcť - fyzicky aj finančne 
 finančná náročnosť rekonštrukcie 
 nedostatok času na plánované brigády 
 

 „Plánované vylepšovanie chalúpky nám pomaly napreduje. 
Chalúpka je pod novou strechou, má nový komín s výkonnou 
krbovou vložkou a "veľkokapacitnú latrínu", ktorá si vďaka svojej 
nezvyčajnej priestrannosti vyslúžila označenie "katedrála". Dúfam, 
že aj v ďalšom roku sa nájde dostatok pracantov ochotných priložiť 
ruku k dielu, čakajú nás totiž nové rozvody vody a elektriny a 
postupné opravovanie izieb. Pomôžu tiež účastníci, keďže chalúpka 
bude táborovou lokalitou.“ 
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Promo sekcia 
 
Plusko si uvedomuje potrebu  komunikácie s verejnosťou 
a neustále hľadá kreatívne riešenia propagácie s 
minimálnymi priamymi nákladmi. Plusáci chápu význam 
propagácie pre Plusko a vďaka tomu majú promo akcie 
dobrú kvalitu.  Častým problémom pri komunikácii je imidţ pojmu „tábor“ medzi 
mladými a komunikácia tak abstraktného slova ako je „záţitok“. 
 
Poslanie 
Uvedenie Pluska a jeho činností do povedomia mládeţe a verejnosti tak, aby mali 
záujem sa zúčastniť akcií organizovaných Pluskom. Poskytovanie informácií členom 
a inštruktorom. 
 
Ciele 
1. Zabezpečenie dostatočného počtu účastníkov pre akcie Pluska 
2. Udrţiavanie vzťahov s bývalými a súčasnými účastníkmi 
3. Budovanie imidţu Pluska 
 
Rok 2009 
Valné zhromaždenie MO Plusko – február, Chvojnica, 32 ľudí 
propagačný infostánok počas podujatia Bratislava pre všetkých - apríl, Bratislava, 5 
ľudí (Promo sekcia) 
účasť na Bratislavskom Maratóne – apríl, Bratislava, 20 beţcov, 4 tímy 
účasť na NGO Day (prezentácia výsledkov Pluska v oblasti práce s novými médiami  
     na podujatí)- máj, priestory spoločnosti Microsoft v Bratislave, 39 ľudí (z toho  
    dvaja z Pluska) 
propagačný infostánok počas podujatia Bratislavský majáles - máj, Bratislava, 3  
     ľudia 
maturitná megahra pre gymnázium  Andreja Vrábla - marec, Levice, 150 účastníkov  
maturitná megahra v malom pre gymnázium  Andreja Vrábla – máj, Levice, 20  
    účastníkov  
propagačná akcia na festivale Bažant Pohoda - júl, Trenčín, 6 ľudí  
víkendovka pre inštruktorov na zhodnotenie letnej sezóny Popleto – október,  
    Chvojnica, 35 ľudí 
Facebook kampaň – zmena profilu, statusu, 550 nových návštevníkov webky 
interný newsletter Nečítaj to! 
PR články – Bratislava.sme.sk, mládeţ.sk, mosty inklúzy, ZOOM zaostrené na  
     mladých,  
Propagácia prostredíctvom letákov, plagátov, nálepiek 
Vyuţitie elektronickej prihlášky 
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Vyhodnotenie 
 viac Plusákov prejavilo záujem o tvorbu propagačnej stratégie a realizácie  
    aktivít 
 interný newsletter má vysokú kvalitu a veľký úspech u Plusákov 
 vyuţitie sociálnych sietí na komunikáciu 
 Plusko začalo s propagáciou uţ v marci, čo zabezpečilo dlhší čas na komunikáciu  
    s cieľovou skupinou 
 promo akcie pre stredné školy nepriniesli očakávané výsledky (len 1 účastník z  
    týchto akcií na letnom tábore) 
 nedostatky v komunikácii s partnermi (2 eventy organizované pre inú cieľovú  
    skupinu, ako bolo stanovené) 
 nezrealizovaná produkcia naplánovaných bulletinov 

 

„Rozšírila sa skupina nadšencov, ktorí majú chuť a energiu venovať sa 
plánovaniu propagačnej stratégie a realizácii jednotlivých aktivít. 
Vďaka tomu  sa organizácii eventov venovalo viac Plusákov, čo 
zabezpečilo ich väčšiu kvalitu. Plusko začalo aktívne využívať sociálne 
siete na komunikáciu.“ 
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Sekcia Rabaky 
 
 
Sekcia vznikla pri príprave projektu Rabaka začiatkom roka 2006 a následne sa 
rozšírila pri spustení projektu v decembri 2006. Jedná sa o trojročný projekt 
(december 2006 – november 2009) podporený Flámskou vládou, ktorý koordinujú 2 
platené osoby – jedna na 40hod./týţdeň a druhá na 20 hod./týţdeň. Partnerom 
bola mládeţnícka organizácia JOETZ. 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. 
Projekt skončil v novembri 2009, kedy zanikla aj sekcia. 
 
Poslanie 
Posilnenie a rozvoj mládeţníckej práce a podpora pozitívneho vnímania  
mládeţníckej práce a dobrovoľníctva v regióne západného Slovenska.  
 
Ciele 
1. Zvýšenie kvality mládeţníckej 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 mládeţníckej práce a     
    dobrovoľníctva. 
3. Ich zapojenie do propagácie mládeţníckej práce a dobrovoľníctva. 
 
 
Rok 2009 
účasť na prvej časti záţitkového školenia LTTC Xperience o záţitkovom učení –  
   máj, Lustin (Belgicko), za Plusko 1 účastník, organizátor: IYNF 
účasť na seminári Firemné darcovstvo inak - máj, Bratislava, za Plusko 1 účastník,  
   organizátor: Fórum donorov 
prezentácia na seminári v rámci NGO Day firmy Microsoft - máj, Bratislava, za  
   Plusko 1 prezentujúci a 1 účastník, organizátor: Voices 
účasť na stretnutí mimovládnych organizácií o situácii v oblasti asignácie 2% z dani  
   z príjmu - máj, Bratislava, za Plusko 1 účastník, organizátor: 1SNSC 
účasť na druhej časti záţitkového školenia LTTC Xperience o záţitkovom učení – 
   október, Chotěboř (Česká republika), za Plusko 1 účastník, organizátor: IYNF 
účasť na otvorení projektu 72 hodín bez kompromisu - september, Bratislava, za  
   Plusko 1 účastník, organizátor: RMS 
seminár o projektovom manaţmente Projekt wtf, omg - október, Bratislava, 12  
   ľudí (10 účastníkov + 2 tím) 
záverečný seminár k projektu Rabaka - október, Bratislava, 35 ľudí 
účasť na konferencii Mládež + mesto = ? - november, Bratislava, za Plusko 1  
   účastník, organizátor: Iuventa 
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Spolupracujúce slovenské organizácie a spoločnosti 
Iuventa – informačná a morálna podpora projektu Rabaka, spolupráca v pracovných  
   skupinách 
Mládeţnícka organizácia 5pé – spolupráca v rámci projektu Rabaka 
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR – spolupráca na aktivitách Íčka 
Gymnázium Andreja Vrábla v Leviciach – spolupráca na projekte PlusGO 
Detský domov Pohoda – spolupráca v rámci sekcie Déčko 
Liptovské múzeum – spolupráca pri zabezpečení  letných záţitkových táborov a  
   rekonštrukcii kultúrnych pamiatok v okolí  táborov 
Mestská časť Petržalka – pomoc pri rozvoji koncepcie MČ voči mládeţi 
Teatro Wustenrot – poskytnutie priestorov na integračnú diskotéku 
Treksport – poskytnutie zľavy pri vybavení inštruktorov oblečením a príslušenstvom 
Everest Foto – poskytnutie sluţieb zadarmo 
Voices – pomoc so smerovaním tvorby novej webstránky 
 
Spolupracujúce zahraničné a medzinárodné organizácie 
JOETZ, Belgicko – projekt Rabaka a Healthy Network 
Hnutí  GO!, Česká republika – spolupráca pri vzdelávaní  inštruktorov 
 
Vyhodnotenie 
 nadviazanie dobrých vzťahov s novým vedením belgického partnera 
 administratívne zabezpečenie aktivít a moţností ţiadať 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 
 úspešné ukončenie projektu 
 zaneprázdnenosť inštruktorov vnútornými akciami a teda menej času na  
    spoluprácu orientovanú von 
 

 
 „Rabaka tento rok skončila, no ešte sme vďaka nej veľa urobili. 
Stretli sme sa s mnohými ľuďmi na rôznych úrovniach, čo nám dáva 
dobrý základ do budúcnosti aj bez projektu Rabaka. Rok 2010 je 
rokom snahy nadviazať na úspechy Rabaky a teším sa na všetky 
ďalšie projekty, ktoré vďaka Rabake vzniknú, či sa posunú ďalej.“ 
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Najvýznamnejšiu časť príjmov (skoro jedna tretina všetkých príjmov) v roku 2009 
tvorí podpora vo forme grantov rôznych spoločností a taktieţ v rámci programov 
Európskej Únie a Mládeţ v akcii. Druhou najväčšou poloţkou príjmov sú poplatky 
účastníkov akcií organizovanými MO Plusko. Veľmi dôleţité je, ţe Plusko sa snaţí 
diverzifikovať svoje príjmy a organizácia nie je závislá iba z jedného zdroja. 
Prostredníctvom diverzifikácie príjmov je zabezpečená stála finančná podpora 
organizácie. 
Grafické znázornenie príjmov:  

 
 

29%

24%
18%

12%

11%
6%

Príjmy 2009

Iné granty Účastnícke poplatky
2% FO Pôţičky
2% PO Granty z Mládeţ v akcii
Beţný príjem Iný zdaniteľný príjem

PRÍJMY za rok 2009 

Iné granty 11 128,27 € 29,2% 

Účastnícke poplatky 9 054,42 € 23,8% 

2% FO 6 816,66 € 17,9% 

Pôţičky 4 500,00 € 11,8% 

2% PO 4 192,75 € 11,0% 

Granty z programu Mládeţ v akcii 2 203,07 € 5,8% 

Beţný príjem 219,00 € 0,6% 

Iný zdaniteľný príjem 1,04 € 0,0% 

Členské 0,00 € 0,0% 

Prevod prostriedkov z pred. Roka 0,00 € 0,0% 

SPOLU 38 115,21 € 100,0% 

Financovanie Pluska 
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Výdavky za rok 2009 

Rabaka 11 902,91 € 28,2% 

Tábory 6 351,62 € 15,1% 

Školenia a interné akcie 6 300,64 € 14,9% 

Vrátenie pôţičky 4 500,00 € 10,7% 

Beţná réţia 2 234,08 € 5,3% 

Integračné akcie 2 047,13 € 4,9% 

Nájomné 1 596,00 € 3,8% 

Medzinárodné akcie 1 230,38 € 2,9% 

Telefónne poplatky a internet 1 219,67 € 2,9% 

Splavy 1 103,01 € 2,6% 

Verejné akcie 1 101,57 € 2,6% 

Energie 648,79 € 1,5% 

Propagácia 640,82 € 1,5% 

Healthy Network 497,91 € 1,2% 

PlusGO 449,73 € 1,1% 

Prevádzková réţia 225,55 € 0,5% 

Déčko 110,41 € 0,3% 

Daň z príjmov 0,02 € 0,0% 

Celkom 42 160,24 € 100,0% 

 
V roku 2009 významnú časť výdavkov predstavoval projekt Rabaka, ktorý bol 
ukončený na konci roka. V rámci projektu boli prefinancované rôzne aktivity 
zamerané na podporu mládeţe. Najväčšia časť výdavkov ide na podporu akcií 
organizovaných Pluskom počas celého roka. Taktieţ aţ 15% všetkých výdavkov 
smeruje na školenia inštruktorov, čo zabezpečuje neustále skvalitňovanie akcií 
a rozvíjanie zručností inštruktorov Pluska, ktorí sa ako dobrovoľníci venujú práci 
s mládeţou a prispievajú k úspešnému fungovaniu organizácie. Prevádzka 
organizácie tvorí iba pribliţne 10% zo všetkých výdavkov, čiţe väčšina príjmov je 
pouţitá hlavne na podporu cieľov organizácie. 
Grafické znázornenie výdavkov: 
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Príjmy  2009 2008 2007 

Iný zdaniteľný príjem 1,04 € 0,0% 1,60 € 0,0% 11,53 € 0,0% 

2% FO 6 816,66 € 17,9% 9 106,15 € 8,7% 4 129,22 € 11,7% 

2% PO 4 192,75 € 11,0% 5 805,85 € 5,5% 4 433,05 € 12,6% 

Beţný príjem 219,00 € 0,6% 164,31 € 0,2% 777,63 € 2,2% 

Členské 0,00 € 0,0% 120,23 € 0,1% 239,33 € 0,7% 

Účastnícke poplatky 9 054,42 € 23,8% 9 158,04 € 8,7% 7 369,45 € 21,0% 

Granty programu Mládeţ v akcii 2 203,07 € 5,8% 16 784,47 € 16,0% 24 412,33 € 69,4% 

Iné granty 11 128,27 € 29,2% 27 162,51 € 25,8% 6 979,29 € 19,9% 

Rabaka 0,00 € 0,0% 18 891,41 € 18,0% 8 471,17 € 24,1% 

Pôţičky 4 500,00 € 11,8% 17 921,04 € 17,0% 14 976,93 € 42,6% 

Prevod prostriedkov z pred. roka 0,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 4 724,48 € 13,4% 

Spolu 38 115,21 € 100,0% 105 115,60 € 100,0% 35 151,87 € 100,0% 

 

Príjmy v roku 2009 klesli oproti predchádzajúcemu roku o viac ako polovicu.  Pokles 
príjmov je spôsobený nielen ukončením projektu Rabaka, ktorý v roku 2009 
nevykazoval uţ ţiadne príjmy do organizácie, ale aj poklesom príjmov z grantov 
programu Mládeţ v akcii a podpory Healthy Network v rámci ostatných grantov. 
Plusko musí neustále hľadať nové formy finančnej podpory (či uţ sú to rôzne 
firemné alebo zamestnanecké granty). Celkovým poklesom príjmov sa zmenila aj 
ich štruktúra. Najväčšiu časť stále tvoria zamestnanecké a iné granty, ale v tomto 
roku významnú časť financovania tvoria aj účastnícke poplatky a 2% fyzických 

a právnických osôb. 
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Celkové výdavky podobne ako príjmy klesli v roku 2009 oproti minulému roku o viac 
ako polovicu.  Je to spôsobené hlavne poklesom výdavkov pre Healthy Network 
a projekt Rabaka.  Oproti minulým rokom taktieţ poklesli výdavky na medzinárodne 
akcie, ktoré MO Plusko organizuje alebo sa ich zúčastňuje. Pozitívnym je zvýšenie 
výdavkov na interné školenia, ktoré sa priblíţili k roku 2007. Takéto výdavky tvoria 
pridanú hodnotu pre MO Plusko, keďţe zaručujú kvalitných inštruktorov aj do 
budúcnosti fungovania organizácie.   
V roku 2009 bolo menej uskutočnených táborov, čo sa odrazilo nielen na zníţení 
výdavkov, ale aj príjmov z týchto akcií. Taktieţ výdavky sekcie PlusGO sú 
minimálne, keďţe v tomto roku sa nepodarilo uskutočniť ţiadny adaptačný kurz, 
ale sekcia neustále pracuje na jeho zorganizovaní v roku 2010. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výdavky 2009 2008 2007 

Daň z príjmov 0,02 € 0,0% 0,07 € 0,0% 1,66 € 0,0% 

Beţná réţia 2 234,08 € 6,2% 1 464,63 € 1,4% 8 001,54 € 12,4% 

Prevádzková réţia 225,55 € 0,6% 510,07 € 0,5% 430,32 € 0,7% 

Nájomné 1 596,00 € 4,4% 1 593,31 € 1,5% 1 510,32 € 2,3% 

Energie 648,79 € 1,8% 518,72 € 0,5% 513,24 € 0,8% 

Telefónne poplatky a internet 1 219,67 € 3,4% 1 130,00 € 1,1% 1 480,78 € 2,3% 

Healthy Network 497,91 € 1,4% 24 304,45 € 23,3% 0,00 € 0,0% 

Medzinárodné akcie 1 230,38 € 3,4% 22 013,86 € 21,1% 18 247,95 € 28,3% 

Tábory 6 351,62 € 17,5% 8 109,26 € 7,8% 3 738,90 € 5,8% 

PlusGO 449,73 € 1,2% 6 037,53 € 5,8% 0,00 € 0,0% 

Integračné akcie 2 047,13 € 5,6% 3 213,54 € 3,1% 3 213,54 € 5,0% 

Školenia a interné akcie 6 300,64 € 17,4% 2 751,91 € 2,6% 6 812,21 € 10,5% 

Splavy 1 103,01 € 3,0% 1 490,12 € 1,4% 3 732,11 € 5,8% 

Propagácia 640,82 € 1,8% 719,71 € 0,7% 0,00 € 0,0% 

Verejné akcie 1 101,57 € 3,0% 219,93 € 0,2% 2 708,29 € 4,2% 

Chalúpka 0,00 € 0,0% 154,17 € 0,1% 0,00 € 0,0% 

Déčko 110,41 € 0,3% 81,36 € 0,1% 0,00 € 0,0% 

Rabaka 11 902,91 € 32,8% 19 175,73 € 18,4% 16 233,03 € 25,1% 

Vrátenie pôţičky 4 500,00 € 12,4% 9 969,64 € 9,6% 7 644,49 € 11,8% 

Viazané zdroje na nasled. rok 0,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 2 256,03 € 3,5% 

Celkom 36 236,13 € 100,0% 104 209,32 € 100,0% 64 586,55 € 100,0% 
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V roku 2009 nás podporili: 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partneri MO Plusko v roku 2009: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


