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NAŠA VÍZIA
Našou víziou sú aktívni 

mladí ľudia, otvorení 
novým podnetom, 

s túžbou objavovať.

NAŠE POSLANIE
V priateľskej 
atmosfére rozvíjame 
potenciál mladých ľudí 
prostredníctvom metód 
zážitkovej pedagogiky.

1. KTO SME
Mládežnícka organizácia Plusko (ďalej len Plusko) je dobrovoľnícka záujmová organizácia združujúca mladých ľudí bez rozdielu národnosti, 
rasy, politickej príslušnosti a náboženského vyznania. 

Plusko je občianske združenie, ktoré pôsobí na území SR, ale svoje aktivity vyvíja aj v zahraničí. Vzniklo 7.1.2002 z neformálnej skupiny mla-
dých ľudí, ktorí mali záujem a motiváciu pracovať s mládežou a prinášať jej atraktívne možnosti trávenia voľného času.

Cieľovou skupinou je mládež vo veku 16 až 30 rokov, zmyslovo a telesne znevýhodnenú mládež nevynímajúc. Práca organizácie je zameraná i na 
reálnu vzájomnú integráciu znevýhodnenej a zdravej mládeže Plusko spolupracuje s miestnymi, národnými a medzinárodnými neziskovými or-
ganizáciami s obdobným, ale aj odlišným zameraním. Je zakladajúcim členom medzinárodnej organizácie Healthy Network so sídlom v Bruseli. 

V roku 2012 malo MO Plusko 75 aktívnych inštruktorov – dobrovoľníkov a na akciách Pluska sa zúčastnilo 313 mladých ľudí z celého Slovenska, 
väčšina opakovane. Počas roka na Plusku fungovalo chránené pracovisko, v rámci ktorého pracovali v kancelárii dvaja zamestnanci.
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2. AKÉ AKCIE ROBÍME
Naše akcie sú plné zážitkových hier a aktivít, prostredníctvom ktorých rozví-
jame mladých ľudí.

Využívame silu zážitku, metódy zážitkovej pedagogiky a neformálneho vzde-
lávania. 

Snažíme sa prostredníctvom výziev, priestoru pre zamyslenie a aktívneho po-
bytu v prírode o osobnostný rozvoj mladých ľudí, budovanie ich zdravého se-
bavedomia a ich aktívne pôsobenie v spoločnosti.

...účastníkom 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.
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ZÁŽITKOVÉ AKCIE

Cieľom niekoľkodňového intenzívneho programu je priniesť nové skúse-
nosti cez silné zážitky. Zážitková akcia atraktívnou formou rozvíja tvo-
rivosť, komunikáciu, tímovú spoluprácu a rozširuje obzory. V skupine 
mladých ľudí dáva možnosť pozrieť sa na seba samého, nájsť a posunúť 
svoje fyzické aj psychické hranice a pritom nezabúdať na zábavu.

ADAPTAČNÉ KURZY

Ponúkajú novovzniknutému kolektívu študentov strednej školy priestor 
na spoznanie spolužiakov, neformálny kontakt s triednym učiteľom a bu-
dovanie zdravého sebavedomia. Počas predĺženého víkendu stmeľujeme 
triedu prostredníctvom spoločných zážitkov a pomáhame jej nastaviť si 
spoločné pravidlá fungovania.

MEDZINÁRODNÉ VÝMENY

Vytvárajú  priestor na prekonávanie jazykových bariér, spoznávanie zau-
jímavých krajín a ľudí. Odkrývajú spoločné, ale aj to rozdielne. Prostred-
níctvom aktivít zameraných na komunikáciu, spoluprácu a tvorivosť, 
podporujeme interkultúrne učenie v medzinárodnom prostredí.  Pomá-
hame ľuďom zbavovať sa predsudkov a otvárame im nové možnosti. 
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SPLAVY

Ponúkajú  účastníkom príležitosť oddýchnuť si, cestovať netradičnou 
formou a vnímať krajinu obklopujúcu slovenské rieky. Naši inštruktori 
poskytujú potrebnú inštruktáž a technické zabezpečenie splavu.

ZÁŽITKOVÉ ŠKOLENIA

Školenie inštruktorov je každoročný vzdelávací proces akreditovaný Mi-
nisterstvom školstva SR, ktorým získavame nových certifikovaných in-
štruktorov zážitkovej pedagogiky. 

Príležitostne organizujeme aj školenia pre verejnosť a iné neziskové or-
ganizácie v oblastiach, v ktorých máme dlhoročné skúsenosti. 

Naši inštruktori sa zúčastňujú domácich  aj zahraničných školení a majú 
akreditované certifikáty ako napríklad: Inštruktor vodnej turistiky, In-
štruktor lanových aktivít II. triedy (tzv. nízke lanové prekážky), Učiteľ 
zážitkovej pedagogiky či absolvované školenia prvej pomoci.

ZÁŽITKOVÉ AKCIE PRE INÉ ORGANIZÁCIE

Novinkou v repertoári Pluska sú zážitkové akcie pre iné organizácie. 
Sú to uzavreté akcie pre skupiny ľudí, ktorí vopred identifikujú, o čom 
by akcia mala byť. Znamená to teda, že im je akcia ušitá na mieru. 

Robíme ich pre skupiny nám blízke s ohľadom na našu víziu a poslanie. 
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2. AKO PLUSKO FUNGUJE
Plusko je o ľuďoch. O dobrovoľníkoch, ktorí investujú svoj čas, energiu, nápady nie len do akcií, ktoré organizujeme počas roka, ale aj do sa-
motného chodu organizácie. Za jej fungovaním stojí skupinka ľudí, ktorí sa zaoberajú činnosťami, ktoré možno nie je vidno, ale sú nevyhnutné 
pre fungovanie organizácie. Preto je pre nás dôležité, aby bolo jasné, kto za tým je.

Sekcie
Volené 
orgány

Najvyšší 
orgán

Valné 
zhromaždenie

Predsedníctvo

Horo

Íčko

PlusGO

Promo

Splavy

Školenia

Zahraničie

Kontrolná 
komisia

ko
nt

ro
lu

je
 

koordinuje 

kontroluje 

volí 

Pracoviská 
Chránené 
pracovisko

Najvyšším orgánom 
Pluska je Valné zhro-
maždenie, ktoré sa 
stretáva najmenej 
raz do roka na jeho 
začiatku. 

Tvoria ho inštrukto-
ri Pluska. Rozhoduje 
o významných otáz-
kach, smeruje orga-
nizáciu z dlhodobého 
hľadiska a volí Pred-
sedníctvo a Kontrol-
nú komisiu. 
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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 Valnom zhromaždení na obdobie jedného roka. 

Členovia predsedníctva v roku 2012:

Viera „Pyraňa“ Králiková, 27 rokov. 
Je absolventkou Univerzity Cyrila a Meto-
da v Trnave, odbor Marketingová komuni-
kácia a pracuje ako account manager v PR 
agenture PRime time. Na Plusku je treťou 
ženou v poradí, ktorá získala post predsed-
níčky. Okrem zážitkových akcií sa venuje 
propagácii, školeniam a koučingu.

Zdenka Podhorská, 27 rokov, absolventka 
Fakulty podnikového manažmentu na Eko-
nomickej Univerzite v Bratislave. Pracuje 
ako tímlíderka na finančnom oddelení IBM 
ISC. Plusko si aktívne zamilovala v roku 
2009.

Svetlana „Sveťa“ Drtilová, 25 rokov, 
absolventka Filozofickej fakulty na Uni-
verzite Komenského v Bratislave, odbor 
slovenský jazyk a literatúra. Momentálne 
zamestnaná v  IUVENTE – Slovenskom inšti-
túte mládeže, na Oddelení rozvoja práce 
s mládežou. Plusku a jeho aktivitám ve-
nuje aktívne svoj voľný čas od roku 2006.

Lucia „Lula“ Jakubcová, 24 rokov, absol-
ventka Fakulty manažmentu Univerzity Ko-
menského, odbor Marketing. Pracuje ako 
Account Executive v mediálnej agentúre 
MediaCom. Na Plusku je aktívna od  roku 
2009 a členkou predsedníctva je už druhý 
rok.
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Jediným mužom v predsedníctve bol 
 Martin „Hogno“ Mojzeš, 29 rokov. Vyštu-
doval Telekomunikácie na Fakulte elektro-
techniky a informatiky Slovenskej tech-
nickej univerzity. V rokoch 2008 až 2009 
bol v Plusku zamestnaný na plný úväzok. 
V sú-časnosti pracuje v IUVENTE – Sloven-
skom inštitúte mládeže na celoslovenskom 
projekte, ktorý sa zameriava na posilnenie 
a uznávanie prínosu neformálneho vzdelá-
vania v oblasti práce s mládežou.

Katarína „Katka“ Karcolová, 28 ro-kov, 
absolventka Filozofickej fakulty na Uni-
verzite Konštantína Filozofa v Nitre, odbor 
Politológia v špecializácii Európske štúdia. 
V súčasnosti pracuje ako projektová ma-
nažérka v IUVENTE – Slovenskom inštitú-
te mládeže, v rámci Národnej agentúry 
programu EÚ Mládež v akcii (Youth in Ac-
tion).V predsedníctve zastupuje generáciu 
nových inštruktorov.

Veronika „Veron“ Kvardová, 26 rokov, 
absolventka Fakulty architektúry STU 
v Bratislave, kde pokračuje na Ústave de-
jín a teórie architektúry a obnovy pamia-
tok na doktorandskom štúdiu. Aktívnou 
inštruktorkou je na Plusku od roku 2011.

Ročné volebné obdobie, maximálne tri 
mandáty v rade za sebou v Predsedníctve, 
či vyhradenie jedného miesta v  predsed-
níctve niektorému z nových inštruktorov 
majú za následok pravidelnú výmenu ve-
denia, dynamický rozvoj a umožňujú aj 
novým inštruktorom vplývať na chod or-
ganizácie.
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KONTROLNÁ KOMISIA

Kontrolu nielen Predsedníctva má na starosti Kontrolná komisia ako najvyšší kontrolný orgán. Dozerá, či sa napĺňajú rozhodnutia Valného zhro-
maždenia 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 2012:

Zuzana „Zuzka“ Šaturová, 25 rokov, je 
na Plusku aktívna od roku 2010. Je ab-
solventkou Fakulty manažmentu  na Uni-
verzite Komenského, odbor Finančný ma-
nažment. Druhý rok pracuje ako audítor 
v spoločnosti PwC.

Milan „Miňo“ Jurík, 19 rokov, študent 
medzinárodného programu IB na Gymná-
ziu Jura Hronca v Bratislave. Aktívnym in-
štruktorom je od roku 2012, no akcií Plus-
ka sa zúčastňuje od roku 2010. Väčšinu 
svojho voľného času trávi nad čiernobiely-
mi klávesmi klavíra.

Andrea „Aďa“ Sihelská, 21 rokov, štu-
dentka 3. ročníka na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského objavila Plusko 
už v roku 2007 a o 3 roky neskôr sa stala 
inštruktorkou. Osoba plná energie venu-
je svoj čas okrem Plusku aj bicyklovaniu 
a francúzskemu jazyku.

Aby Plusko zabezpečilo dostatočnú kontrolu svojej činnosti aj 
popri práci Kontrolnej komisie, inštruktori dostávajú pravidelne 
správy o prijatých rozhodnutiach a činnosti organizácii elek-
tronickou poštou. 

Správne informácie na správnom mieste v správny čas sú nevy-
hnutné 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.



9

ZAMESTNANCI PLUSKA

Kancelária Pluska sa od 3.1.2011 stala chráneným pracoviskom a za-
mestnáva vozíčkarku Zuzanu Recskovú a jej pracovnú asistentku Kata-
rínu Michalíkovú, ktorá počas od mája nahradila Janu  Ďaďovú. Spolu 
sa starajú o bežný chod kancelárie, ale aj o mnohé časovo náročné 
veci ako písanie grantov, výročných správ, vedenie účtovníctva a kniž-
nice, aktualizovanie databáz a zoznamov. Odbremeňujú tak dobrovoľ-
níkov, ktorí sa môžu naplno venovať organizovaniu a realizácii akcií. 

 Aby naša kancelária spĺňala normy chráneného pracoviska, 
musela sa v rámci budovy Istropolisu presťahovať do bezbariérových 
priestorov, pretože do starej kancelárie viedli schody. Vďaka pomoci 
dobrovoľníkov a ústretovosti správcu budovy sa doriešilo aj WC vhod-
né pre vozíčkara a našlo sa parkovacie miesto v blízkosti vrátnice. 

Zuzana „Zuzka“ Recsková,  47 rokov, je 
sympatizantkou Pluska od jeho vzniku. 
Od roku 1994 organizovala 9 ročníkov ce-
loslovenských abilympiád, spolupracovala 
pri pilotnom projekte k osobnej asistencii 
na Slovensku a spolupracovala pri projek-
te týkajúcom sa nezamestnaných zdravot-
ne postihnutých ľudí - ešte pod hlavičkou 
ZTPM.

Katarína „Katla“ Michalíková, 25 rokov, 
absolventka Priestorového plánovania 
Ústavu manažmentu Slovenskej technic-
kej univerzity v Bratislave. Na Plusku je 
aktívna od roku 2008 a na hlavný pracov-
ný pomer nastúpila na Plusko po ukončení 
štúdia.

Chránené pracovisko je financované zo 
štátneho rozpočtu a čiastočne z Európske-
ho sociálneho fondu, čo si vyžaduje úzku 
spoluprácu s Úradom práce v Bratislave.
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SEKCIE PLUSKA

Samotné aktivity Pluska sa dajú rozdeliť do niekoľkých oblastí, ktoré pokrývajú jednotlivé sekcie. Samozrejme Plusko má aj aktivity, ktoré ne-
zapadajú 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. Každá sekcia má svojho vedúceho. V Plusku evidujeme v roku 2012 sekcií.

Vedúci sekcií v roku 2012:

Hlavným koordinátorom Sekcie zážitko-
vých akcií je Richard „Riško“ Babitz, 
37 rokov. Absolvent Pedagogickej fakulty 
Univerzity Komenského, odbor Sociálna 
práca. Pracuje ako manažér oddelenia 
exekutívnych eskalácií pre strednú Európu 
v spoločnosti Dell, s.r.o.

Hlavným koordinátorom splavovej sekcie 
je Natália „Nati“ Kasanová, 27 rokov. 
V roku 2010 úspešne ukončila štúdium na  
Lekárskej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave. Toho času pracuje na Novoro-
deneckej klinike M. Rusnáka v Nemocnici 
sv. Cyrila a Metoda ako lekár v špecializač-
nej príprave.

Sekcia Chalúpka je pod vedením Petra 
„Sanča“ Blahúta, 31 rokov. Jeho zmy-
sel pre dokonalosť a nielen manažérska, 
ale aj manuálna zručnosť prispievajú k po-
stupnému budovaniu Chalúpky. Tá by mala 
v budúcnosti slúžiť ako nízko-nákladové 
školiace stredisko pre mládež.

Vedúcou sekcie Íčko je Miroslava „Mir-
ka“ Barčinová, 26 rokov. Absolvovala štú-
dium na Pedagogickej fakulte Univerzity 
Komenského, odbor Špeciálna pedagogi-
ka - poradenstvo a pedagogika sluchovo 
postihnutých. V súčasnosti pracuje ako 
osobná asistentka a učiteľka v špeciálnej 
materskej škole pre deti so sluchovým po-
stihnutím.
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Hlavnou koordinátorkou Horo sekcie 
je Kristína „Kika“ Majorošová, 23 rokov. 
Študentka Vysokej školy múzických ume-
ní, odbor Produkcia a distribúcia filmového 
umenia a multimédií.

Interné školenia zastrešuje Mário „Shi-
mo“ Šimko, 36 rokov, absolvent Právnic-
kej fakulty Univerzity Komenského, odbor 
Právo. Koordinuje vzdelávanie už pôsobia-
cich inštruktorov ako aj školenia nových 
inštruktorov.

Zahraničnú sekciu aj v tomto roku zastu-
puje Anna „Ani“ Antalová, 27 rokov, ab-
solventka Fakulty manažmentu UK v Bra-
tislave, odbor Manažment organizácií 
a manažment ľudských zdrojov. V súčas-
nosti pracuje ako konzultant pre oblasť 
ľudských zdrojov. Na Plusku si našla miesto 
krátko po jeho založení v roku 2003.

V sekcii PlusGO nastala počas roka per-
sonálna výmena. Novou projektovou ma-
nažérkou, teda vedúcou sekcie PlusGO 
sa po Martinovi „Hognovi“ Mojzešovi stala 
Zdenka Podhorská, 27-ročná absolventka 
Fakulty podnikového manažmentu na Eko-
nomickej Univerzite v Bratislave. Pracuje 
ako tímlíderka na finančnom oddelení IBM 
ISC. Plusko si aktívne zamilovala v roku 
2009 a na projekte PlusGo participuje 
od roku 2010.

Propagačná sekcia sa dostala pod vede-
nie Lucie „Luly“ Jakubcovej, čerstvej 
24-ročnej absolventke Fakulty manažmen-
tu Univerzity Komenského, odbor Marke-
ting. Na Plusku je aktívna od roku 2009. 
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4. NAJVÝZNAMNEJŠIE ZMENY A UDALOSTI V ROKU 2012
Rok 2012 bol pre Plusko prelomový z pohľadu uvedomenia si a pomenovania našich hodnôt. 
To, čo po jednu dekádu vnímali skôr intuitívne, akousi prirodzenou cestou a vytváralo du-
cha a bezpochyby atmosféru našich akcií, sme sa pokúsili pomenovať. 

A podarilo sa nám.

Dobrovoľnosť
Veci robíme, pretože v nich vidíme zmysel a máme z nich 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 lepšie pomôcť rásť aj iným.

Rôznorodosť
Nemyslíme si, že všetci sú rovnakí. Ale 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
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Medzi ďalšie udalosti, ktoré ovplyvnili fungovanie Plus-
ka sú zážitkové akcie pre iné organizácie. V priebehu 
roka 2012 nás oslovilo viacero organizácií a tak si ten-
to typ akcií našiel miesto medzi aktivitami inštruktorov 
Pluska. 

V rámci chráneného pracoviska nastali personálne zme-
ny. Janu „Devu“ Ďaďovú vystriedala čerstvá absolvent-
ka STU v Bratislave Katarína „Katka“ Michalíková. Od 
mája tak pôsobila ako pracovná asistentka. Koncom 
roka 2012 bol ukončený štatút chráneného pracoviska 
a tak do roku 2013 vstupovalo Plusko bez zamestnanca.  

Počas roka 2012 sme sa sústredili na propagačnú kam-
paň prostredníctvom sociálnej siete Facebook, ktorá 
v súčasnosti poskytuje ideálny priestor na prezentáciu 
aktivít Pluska. Živá a dynamická stránka tak priebežne 
informuje fanúšikov stránky o dianí v organizácií ako aj 
o pripravovaných akciách.  

Aj v tomto roku sme sa venovali projektu adaptačných 
kurzov. Spolupráca s Gymnáziom Jura Hronca v Brati-
slave sa ukázala ako veľmi dobrá a tak plánujeme do 
budúcna na škole ešte užšiu spoluprácu v štýle pravidel-
ných aktivít.

Plusko ako mládežnícka organizácia ponúka akcie všet-
kým mladým. A keďže žijeme v dobe, kedy nie je ekono-
mická situácia rodín ideálna, rozhodli sme sa poskytnúť 
našim účastníkom pomoc. Zaviedli sme systém finanč-
nej podpory, ktorý veríme, že spraví naše akcie dostup-
né širšiemu spektru mladých ľudí, ktorým v objavovaní 
bránia financie. 
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5. SEKCIE V ROKU 2012

SEKCIA ZÁŽITKOVÝCH AKCIÍ

Tábory boli jednou z prvých činností, ktorej sa Plusko venovalo a postupne rozvíjalo. Robiť kvalitné a osobnostne obohacujúce akcie s príjem-
nými ľuďmi bola jednou z hlavných príčin vzniku Pluska. Akcie na Plusku sa kvalitatívne zlepšujú, čo sa snažíme pretaviť aj do názvu tohto 
typu akcie, aby lepšie korešpondoval s obsahom – od roku 2010 zážitkové tábory a od roku 2011 zážitkové akcie. Popri klasických viacdňových 
zážitkových akciách sú stále viac obľúbené aj zážitkové víkendovky.

Rok 2012
V roku 2012 sme zorganizovali 5 zážitkových akcií, z toho boli dve takzvané víkendovky 
(predĺžené víkendy). +Jumanji+ inšpirované stolovou hrou sa konalo na jar a jesenná 
Biela Savana: Winter is Coming bola na motívy knihy a seriálu Hra o tróny. 

Počas letnej sezóny sa konali 3 zážitkové akcie, z čoho jedna bola akcia s lezením (Okno 
do príbehu) a dve sme realizovali na novej lokalite pri obci Mošovce  v Turčianskej kotli-
ne, Bez tabu na tému žensko-mužských stereotypov a Masky robia človeka otvorili tému 
našich masiek v živote.

Zážitkové akcie pre iné organizácie
Po prvý krát sme zorganizovali novú formu zážitkovej akcie. Jedná sa o akciu,  kedy 
je známa cieľová skupina a program je tak vytváraný na základe zadania od partnera 
realizácie akcie. Po uplynulej sezóne môžeme pomenovať dve formy spolupráce a to:

◘    doplnenie nosného programu akcie - (spolupráca s SDA a so Sociálnym nástupišťom, 
Brno, spolu 130 ľudí) alebo 

◘   akcia v plnej réžii MO Plusko (akcia pre FaceClub a pre mladých ľudí zo štipendijné-
ho programu Hlavičky z Nadácie SPP s názvom Headway, spolu 24 ľudí). 
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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 prekážky, ktorý používa na rôznych zážitkových akciách. Pôvodný cha-
rakter čisto lezeckých akcií doplnili organizačné tímy aj oný program a aktivity a tak sa ho-
roškoly pretransformovali na zážitkové akcie s lezením. Každopádne, Horosekcia zoskupuje 
ľudí, ktorí majú k lezeckým stenám blízko. Ako sme už uviedli, v roku 2012 bola zrealizovaná 
zážitková akcia s lezením Okno v príbehu na Kaľamárke.

ZAHRANIČNÁ SEKCIA

Zakladajúci inštruktori Pluska mali už pred jeho vznikom skúsenosti s medzinárodnými akcia-
mi a Plusko bolo prirodzeným domovom ich ďalších iniciatív. Posunutie týchto akcií na vyššiu 
úroveň bol jeden z motivačných faktorov vzniku Pluska. 

V roku 2012 sme sa uchádzali o niekoľko projektov, medzinárodných tréningov, prípadne 
partnerstiev na projektoch, ktoré však neboli podporené ( Medzinárodný tréning: Prague 
conference ADVENTURE, Medzinárodne výmeny: TEA  Ankara, Turecko, Have a walk around 
the largest woodland in Europe, Cordoba, Španielsko). Úspešne sme však participovali na 
už tretom ročníku medzinárodnej výmeny s hudobnou tematikou Music culture 3, tentokrát 
pod vedením chorvátskych dobrovoľníkov sa konala v auguste v Biograde na Moru. Hlavnou 
náplňou akcie bola príprava koncertu a jeho propagácia. Výmeny sa za Plusko zúčastnil 1 in-
štruktor spolu so 6 účastníkmi.

V rámci štatútu vysielajúcej organizácie dobrovoľníkov v rámci EDS/Európska dobrovoľnícka 
služba  (EVS/European Voluntary Service) nás aktívne oslovuje široká verejnosť (asi 10 ľudí 
aktívne konzultovalo možnosť EVS), pričom 1 dobrovoľník bol úspešne vyslaný (Barcelona, 
Španielsko) a 1 dobrovoľník má schválený projekt a pripravuje sa na vyslanie.
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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 adaptačné kurzy GO! 
pre školy s využitím sily zážitkovej pedagogiky. V roku 2007 sme robili prvý adaptačný kurz na Gymnáziu Andreja Vrábla v Leviciach. Následne 
sme v roku 2010 nadviazali spoluprácu s bratislavským Gymnáziom Jura Hronca. 

V roku 2012 pokračovala spolupráca s Gymnáziom Jura Hronca na No-
vohradskej v Bratislave. Spoločne sme zorganizovali adaptačné kurzy 
pre 3 prvácke triedy .V rámci organizácie sa do prípravy a realizácie 
zapojilo 26 inštruktorov zo sekcie PlusGo.

Noviniek v tomto roku bolo viac. Prvý krát sa nám podarilo zorganizo-
vať 2 kurzy už počas prvého víkendu, čo v praxi znamená, že študenti 
pred samotný kurzom v škole strávili iba 4 dni. 

Okrem overeného ubytovacieho zariadenia v Dechticiach sme spolu-
pracovali s pre nás novým ubytovacím zariadením Patrovec neďaleko 
Trenčína.

Výzvou pre všetky organizačné tímy bola spoločná téma tohtoročných 
kurzov. Okrem nosnej myšlienky adaptácie mladých ľudí v novom ko-
lektíve a podpore pozitívneho vzťahu triedneho profesora so študen-
tami sme tento rok otvorili otázku slobody a zodpovednosti. V budúcej 
sezóne je potenciál túto tému rozvíjať, prípadne sa orientovať na iné, 
pre mladých ľudí zaujímavé témy.

V rámci sekcie vznikol podnet na ďalšiu spoluprácu so školou a štu-
dentmi samotnými. Jednou z možností je organizovanie voľnočasových 
aktivít aj v priebehu školského roka. Po kurzoch bol urobený prieskum 
dopytu a v roku 2013 budeme ďalej pracovať s jeho výsledkami.



SEKCIA ŠKOLENÍ

Príprava a vzdelávanie nových generácií inštruktorov, teda aj prísun nových členov do organizácie, je pre udržateľnosť a funkčnosť organizá-
cie nevyhnutná. S touto myšlienkou už pri vzniku Pluska bol zavedený pravidelný (s výnimkou r. 2003) ročný cyklus školenia v troch častiach, 
zameraného na vzdelávanie prostriedkami zážitkovej pedagogiky, spájajúceho osobný zážitok zúčastneného, osvojenie si potrebného teore-
tického základu a najmä praktickú skúsenosť so zabezpečením realizácie zážitkovej akcie v štýle Pluska. Od vzniku organizácie sa nám týmto 
spôsobom podarilo vyškoliť takmer 100 inštruktorov. Od roku 2008 je tento formát školenia akreditovaný Ministerstvom školstva ako Školenie 
inštruktorov zážitkovej pedagogiky.

Zároveň si uvedomujeme potrebu sústavného, celoživotného vzdelávania a udržania inštruktorskej kondície. Prostredníctvom špecializova-
ných, interných školení si vzájomne – staršie generácie mladším, ako aj prostredníctvom expertov z externého prostredia, zdieľame vzájomné 
skúsenosti práce s mládežou. 

INTERNÉ ŠKOLENIA

Séria školení Inštruktor zážitkovej pedagogiky
Na jar získalo na 3. časti školenia s názvom Svet okolo cesty certifikát 
9 ľudí, čím úspešne ukončili sériu školení Inštruktor zážitkovej peda-
gogiky. V nasledujúcej sezóne sa aktívne do realizácie akcií zapojilo 
6 z nich. V novembri prebehla prvá časť školenia a novú generáciu 
potenciálnych inštruktorov predstavuje 11 ľudí, ktorí sa v uplynulých 
sezónach zúčastnili na akciách Pluska. 

Školenie školiteľov
Začiatkom roka sme zorganizovali interné školenie, v rámci ktorého si 
inštruktori Pluska rozšírili svoje znalosti a vedomosti v oblasti tvorby 
školení a prakticky si vyskúšali prípravnú fázu tvorby školenia. 

Lipnica
Pre inštruktorov Pluska bola zrealizovaná akcia na mieru na Lipni-
ci, ktorá je lokalitou Prázdninovej školy Lipnice, kde mali inštruktori 
možnosť prekročiť zas raz svoje hranice. 

EXTERNÉ ŠKOLENIA

Štyria naši inštruktori sa na jeseň zúčastnili Školenia nízkych lanových 
prekážok, pričom získali Certifikát inštruktora nízkych lanových pre-
kážok.
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ÍČKO (INTEGRÁCIA)

Už v roku 2002 inštruktori Pluska spolupracovali na základe osobných 
vzťahov so Zväzom telesne postihnutej mládeže. Neskôr skupina inštruk-
torov prišla s nápadmi na integračné diskotéky a víkendovky, kde by 
sa inštruktori Pluska zoznámili s integráciou a boli by otvorenejší k pri-
spôsobeniu aj ostatných akcií mladým ľuďom s postihnutím. Následne sa 
tieto víkendovky otvorili širokej verejnosti a všetka činnosť sa zastrešila 
sekciou Íčko.

V súčasnosti sa vo všeobecnosti všetky zážitkové akcie snažia otvoriť sa   
mladým ľuďom s postihnutím. A tak aj napriek tomu, že Íčko nie je počas 
roka aktívnou sekciou, myšlienka bezbariérových akcií sa stala našou pri-
rodzenou súčasťou, čomu vďačíme primárne ľuďom z tejto sekcie.

SEKCIA SPLAVOV

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

V rámci akcií Pluska však sledujeme klesajúci trend realizovania splavov 
ako aj záujmu o tento typ akcií. V každom prípade, v súčasnosti dispo-
nuje dostatkom materiálového zabezpečenia pre samostatné fungovanie 
a organizovanie splavov.
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PROMO SEKCIA

Propagácia je jedným zo základných predpokladov šírenia informácií 
o značke Pluska a o našich akciách. 

Osobné referencie stále patria medzi naše najúčinnejšie nástroje pri zís-
kavaní nových účastníkov, ale nedostanú sa ku širokej skupine mla-dých. 
Preto využívame stále nové nástroje na komunikáciu a snažíme sa zistiť, 
čo presne potrebuje náš účastník (ktorý ešte nevie, že by ním mohol 
byť :)

V roku 2012 sme stavili na silu sociálnych sietí. Propagácia našich akcií 
prostredníctvom Facebooku však nie je jediné, o čom nám ide. Snaží-
me sa našim fanúšikom sprostredkovať aj zaujímavé myšlienky, podnety 
a všeličo iné, čo by ich mohlo zaujať. O túto agendu sa stará skupinka 
Plusákov, ktorí majú cit a nos na tú správnu formu informácií.

SEKCIA CHALÚPKA

Chalúpka je názov nízkonákladového školiaceho strediska pre mládež, 
ktoré má slúžiť nie len na organizáciu plusáckych akcií, ale bude k dis-
pozícii organizáciám, ktoré hľadajú miesto na realizáciu svojich akcií, 
avšak nedisponujú veľkými finančnými prostriedkami. Aj toto je to for-
ma, akou chceme podporiť dobrovoľnícke aktivity, či neformálnu prácu 
s mládežou. 

Sekcia ako taká vznikla po tom, ako prebrala z praktických dôvodov za-
bezpečenie vybudovania od Sekcie interných školení. Zoskupuje ľudí, 
ktorí aktívne participujú na dotiahnutí Chalúpky do užívaniaschopného 
stavu.

V priebehu roka sa organizujú spoločné víkendy, počas ktorých priaznivci 
tejto myšlienky prispievajú svojou troškou k vytvoreniu tohto centra.



20

PREHĽAD AKCIÍ ZA ROK 2012

Názov akcie Typ akcie Termín Lokalita Počet ľudí v tíme Účastníci
The Game adaptačný kurz 6. 9. - 9. 9. 2012 Patrovec 8 27

Level UP adaptačný kurz 14. 9. - 17. 9. 2012 Dechtice 7 25

Just Us adaptačný kurz 7. 9. - 10. 9. 2012 Dechtice 8 29

+JUMANJI+ zážitková akcia 1. 3. - 4. 3. 2012 Chvojnica 6 21

Okno v príbehu záž. akcia s lezením 14. 7. - 20. 7. 2012 Kaľamárka 7 9

Bez tabu zážitková akcia 30. 8. - 7. 8. 2012 Mošovce 9 14

Masky robia človeka zážitková akcia 10. 8. - 19. 8. 2012 Mošovce 9 12
Biela Savana: Winter is coming zážitková akcia 6. 12. - 9. 12. 2012 Chvojnica 6 16

Face Club zážitková akcia 22. 6. - 24. 6. 2012 Ždiar 5 16

Head Way zážitková akcia 28. 6. - 1. 7. 2012 Remata 5 8

SDA zážitková akcia 17. 2. - 19. 2. 2012 Michalovce 5 90

Lan. prekážky pre Soc. nástupište lanové prekážky - 
zážitková akcia 22. 9. 2012 Křižanov (ČR) 5 cca 40

Music Culture III medzinárodka 23. 8. - 1. 9. 2012 Chorvátsko 1 6

      
   Počet ľudí v tíme Účastníci
   spolu 81 313
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6. FINANCIE

PRÍJMY

V roku 2012 tvorilo štruktúru príjmov 6 hlavných položiek: príjmy zo štátneho rozpočtu na chránené pracovisko, granty (domáce a aj na me-
dzinárodné projekty), individuálne dary vo forme 2% z dane z príjmov fyzických a právnických osôb, krátkodobé pôžičky, účastnícke poplatky 
a členské. 

Najviac príjmov tvorili príjmy na chránené pracovisko z Úradu práce (takmer 30%), z ktorých sa financujú najmä mzdy zamestnancov. Účast-
nícke poplatky tvorili takmer 26% príjmov a treťou najväčšou príjmovou položkou bolo vrátenie financií v rámci projektu Rabaka. Nezanedba-
teľnou časťou príjmov sú 2% z daní z príjmov, pričom aj tento rok väčšiu časť tvorili príjmy od fyzických osôb (dvojnásobok).

Príjmy za rok 2012

Chránené pracovisko 16 266 € 30,07 %

Účastnícke poplatky 13 955 €  25,79 %

Projekt Rabaka 7 500 € 13,86 %

2% FO 6 329 € 11,70 %

Pôžičky 3 450 € 6,38 %

2% PO 3 102 € 5,73 %

Iné granty 2 400 € 4,44 %

Iné 1 068 € 1,97 %

Členské 31 € 0,06 %

SPOLU 54 101 € 100,00 %
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Porovnanie príjmov 2010 2011 2012

Chránené pracovisko 0,00 € 0,00% 18 540,29 € 30,65% 16 266 € 30,07 %

2% FO 5 775,99 € 19,34% 8 124,42 € 13,43% 6 329 € 11,70 %

2% PO 2 171,82 € 7,27% 1 723,71 € 2,85% 3 102 € 5,73 %

Granty z programu Mládež v akcii 8 903,00 € 29,81% 13 335,00 € 22,05% 7 500 € 13,86 %

Iné granty 2 302,35 € 7,71% 5 751,63 € 9,51% 2 400 € 4,44 %

Účastnícke poplatky 6 660,30 € 22,30% 5 456,00 € 9,02% 13 955 €  25,79 %

Členské 93,00 € 0,31% 35,00 € 0,06% 31 € 0,06 %

Pôžičky 2 977,21 € 9,97% 7 520,00 € 12,43% 3 450 € 6,38 %

Iné   980,69 € 3,28% 1,05 € 0,00% 1 068 € 1,97 %

SPOLU 29 864,36 € 100,00% 60 487,10 € 100,00% 54 101 € 100,00 %
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Ak porovnáme príjmy za posledné 3 roky, môžeme pozorovať mierny pokles príjmov z chráneného pracoviska. Pozitívnou zmenou je zvýšenie 
príjmu z účastníckych poplatkov oproti prechádzajúcim rokom o 50 percent. 

Z príjmov z 2 % môžeme konštatovať, že aj napriek tomu, že sa príjmy od fyzických osôb znížili, právnické osoby nám v roku 2012 preukázali 
viac.

Výraznou finančnou „injekciou“ organizácie boli finančné prostriedky vrátené v rámci projektu Rabaka.
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Výdaje za rok 2012
Chránené pracovisko 13 721 € 32,70%
Zážitkové akcie 7 112 € 16,95%
PlusGo 6 257 € 14,91%
Účtovníctvo a administratíva 3 840 € 9,15%
Školenia a interné akcie 2 663 € 6,35%
Nájomné 1 986 € 4,73%
Vrátenie pôžičky 1 450 € 3,46%
Energie 1 390 € 3,31%
Verejné akcie 1 286 € 3,06%
Telefónne poplatky a internet 916 € 2,18%
Ostatné 679 € 1,62%
Propagácia 387 € 0,92%
Bežná réžia 220 € 0,53%
Prevádzková réžia 59 € 0,14%
Medzinárodné akcie 0 € 0,00%
Intergračné akcie 0 € 0,00%
Splavy 0 € 0,00%
Spolu výdaje 41 964 € 100%

VÝDAVKY

Výdavky Pluska tvorili 4 hlavné zložky: výdavky na zahraničné projekty, 
výdavky na domáce akcie, mzdové náklady a prevádzkové náklady.

Až 57% výdavkov bolo použitých na financovanie našich hlavných akti-
vít, a to medzinárodných výmien, adaptačných kurzov (PlusGO), ško-
lení a interných akcií, zážitkových akcií, integračných akcií, splavov 
a verejných akcií. 21% finančných zdrojov bolo použitých na mzdy za-
mestnancov v chránenom pracovisku. 15 % prostriedkov Plusko použilo 
na svoju prevádzku, teda na vedenie účtovníctva, administratívu, ná-
jomné, energie, internet a telefónne poplatky, bežnú a prevádzkovú ré-
žiu (bankové poplatky). Do položky iné bolo zahrnuté vrátenie pôžičky 
a daň z príjmov. 
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Porovnanie príjmov 2010 2011 2012

Ak
ci

e 
a 

se
kc

ie

PlusGo 4 007,80 € 15,26% 6 227,36 € 10,73% 6 257,00 € 14,91%
Školenia a interné akcie 1 674,04 € 6,37% 4 373,43 € 7,54% 2 663,00 € 6,35%
Letné zážitkové akcie 5 151,17 € 19,62% 4 224,02 € 7,28% 7 112,00 € 16,95%
Integračné akcie 1 853,26 € 7,06% 957,96 € 1,65% 0,00 € 0,00%
Splavy 451,97 € 1,72% 520,01 € 0,90% 0,00 € 0,00%
Verejné akcie 903,35 € 3,44% 100,15 € 0,17% 1 286,00 € 3,06%
Déčko 1 094,16 € 4,17% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%
Medzinárodné akcie 3 395,31 € 12,93% 16 733,35 € 28,84% 0,00 € 0,00%
Propagácia 375,44 € 1,43% 7,00 € 0,01% 387,00 € 0,92%

Ch
od

 k
an

ce
lá

rie Nájomné 1 596,00 € 6,08% 2 160,53 € 3,72% 1 986,00 € 4,73%
Bežná réžia 2 921,61 € 11,13% 1 161,28 € 2,00% 220,00 € 0,52%
Telefónne poplatky a internet 730,51 € 2,78% 735,00 € 1,27% 916,00 € 2,18%
Energie 420,49 € 1,60% 417,42 € 0,72% 1 390,00 € 3,31%
Prevádzková činnosť 226,22 € 0,86% 198,06 € 0,34% 59,00 € 0,14%

Chránené pracovisko/Rabaka (mzdy) 1 460,00 € 5,56% 12 265,70 € 21,14% 13 721,00 € 32,70%
Účtovníctvo a administratíva 0,00 € 0,00% 3 949,00 € 6,81% 3 840,00 € 9,15%
Vrátenie pôžičky 0,00 € 0,00% 4 000,00 € 6,89% 1 450,00 € 3,46%
Daň z príjmov 0,03 € 0,00% 0,11 € 0,00% 0,00 € 0,00%
Ostatné 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 679,00 € 1,62%

SPOLU 26 261,36 € 100,00% 58 030,38 € 100,00% 41 964,00 € 100,00%
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V rámci výdavkov môžeme oproti minulé-
mu roku sledovať zvýšené nároky na zážit-
kové akcie. Bez väčšej zmeny je PlusGo, 
čo môžeme pripísať aj zastabilizovaniu 
spolupráce s Gymnáziom Jura Hronca a 
vytvorenia podmienok spolupráce.

Prevádzkové náklady ovplyvnilo zriadenie 
chráneného pracoviska. Rovnaké náro-
ky ako v predchádzajúcom roku môžeme 
sledovať v položkách dotýkajúcich sa pre-
vádzky kancelárie (administratíva a vede-
nie účtovníctva). zvýšilo sa nájomné, ale 
postupne sa nám darí znižovať výdavky na 
telefón, internet, energie, bežnú a pre-
vádzkovú réžiu.
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ĎAKUJEME

...ZA PODPORU:

Európska únia – Európsky sociálny fond

Reklamná agentúra TRIAD advertising

Európska únia – Program mládež v akcii

...NÁŠMU PARTNEROVI:

Healthy Network

... VŠETKÝM, KTORÍ NÁM POUKÁZALI 2% ZO ZAPLATENEJ DANE.



...ale keď je predo mnou skala, ktorú treba zliezť, les v ktorom je potrebné niečo 

nájsť, úloha, ktorú treba vyriešiť a pritom dať zo seba všetko to sú momenty, 

 kedy žijem každou svojou bunkou. Preto PLUSKO


