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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 zdru-
žujúca mladých ľudí bez rozdielu národnosti, rasy, politickej príslušnosti a náboženského vy-
znania. 

Plusko je občianske združenie, ktoré pôsobí na území SR, ale svoje aktivity vyvíja aj v zahrani-
čí. Vzniklo 7.1.2002 z neformálnej skupiny mladých ľudí, ktorí mali záujem a motiváciu praco-
vať 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. Plusko spolupracuje s miestnymi, národnými a medzinárodnými neziskovými or-
ganizáciami s podobným, ako aj odlišným zameraním. Je zakladajúcim členom medzinárodnej 
organizácie Healthy Network so sídlom v Bruseli. 

našE Hodnoty
Dobrovoľnosť 
Veci robíme, pretože v nich vidíme 
zmysel a máme z nich radosť.

Rovnosť 
U nás platí, že bez ohľadu na pozí-
ciu, schopnosti či skúsenosti, každý 
sa môže vyjadriť a byť vypočutý.

Priateľskosť 
Priateľské vzťahy sú základom 
nášho fungovania.

Spolupráca 
Veríme, že spolu vytvoríme hod-
notnejšie 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 rovna-
kí. 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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2. aKo pLusKo fungujE

ZáKlAdné princípy riAdeniA orgAniZácie
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, ktorý ju riadi a dozerá aj na financie sekcie.

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

Tvoria ho inštruktori 
Pluska. Rozhoduje o vý-
znamných otázkach, 
smeruje organizáciu 
z  dlhodobého hľadis-
ka a volí Predsedníctvo 
a Kontrolnú 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 2014:

Marin „Hogno“ Mojzeš - predseda

31 rokov. V súčasnosti pracuje v IUVENTE 
– Slovenskom inštitúte mládeže na celoslo-
venskom projekte, ktorý sa zameriava na 
posilnenie a uznávanie prínosu neformál-
neho vzdelávania v oblasti práce s mláde-
žou.  V Plusku pôsobí od roku 2005, v ro-
koch 2008 až 2009 bol v Plusku zamestnaný 
na plný úväzok.

Zuzana Šaturová

28 rokov. Pracuje na pozícii finančný 
analytik v spoločnosti Markíza. Na Plu-
sku pôsobí od roku 2009, kedy sa stala 
inštruktorkou.

Zdenka „Zdena“ podhorská - podpred-
sedníčka

29 rokov. Pracuje ako manažérka platob-
ných analytikov v IBM. Na Plusku začala 
v roku 2010. Vrámci Pluska vedie Sekciu 
PlusGO a momentálne je podpredsendíč-
kou Pluska.

Alena „Ala“ Nemcová

28 rokov. Pracuje v IBM ako learning con-
sultant a k Plusku sa pripojila v roku 2012. 
Najradšej sa venuje organizácii outdoor 
akcií.
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Michal „Fresh“ Hubčík

30 rokov. Pracuje ako softwarový inžinier 
a špecialista na počítačovú bezpečnosť. S 
Pluskom ako inštruktor od roku 2011.

Šárka

26 rokov. Na volnej nohe sa venuje online 
marketingu a PR malých a stredných čes-
kých firiem. V Plusku je od roku 2013.

Miriam „Mima“ Malíčková

25 rokov. V súčasnosti je doktorandkou na 
matematickom ústave SAV, kde sa venuje 
štatistike. Inštruktorkou na Plusku je od 
roku 2011.

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 pravidel-
nú výmenu vedenia, dynamický rozvoj a umožňujú aj novým in-
štruktorom vplývať na chod organizácie.
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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 troch členov, ktorí sú volení na obdobie jedného roka.

Členovia Kontrolnej komisie v roku 2014:

Lucia Lula Jakubcová - predsedníčka KK

pracuje ako Digital Marketing Consultant 
v PS:Digital.  Na  Plusku  je aktívna od roku 
2009. V rámci Pluska vedie Promo sekciu 
a v roku 2014 šéfovala Kontrolnej komisii.

Luka

23 rokov, momentálne študuje medicínu 
na Lekárskej fakulte SZU, v Plusku je ako 
inštruktorka od roku 2013.

Terezka

20 rokov. Aktuálne študuje na Slovenskej 
technickej univerzite v Bratislave v odbo-
re biotechnológia a potravinárska techno-
lógia. Na Plusku je aktívna od roku 2010 
ako inštruktorka či školiteľka má za sebou 
na Plusku viacero zážitkových akcíí rôzne-
ho typu.

Aby Plusko zabezpečilo dostatočnú kontrolu svojej činnosti aj po-
pri 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  alendáre, wiki stránky, atď.). 

Tieto opatrenia zároveň znižujú možnosť koncentrácie moci a jej 
zneužitia.
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3. príHoVor
Milí priatelia, 

Plusko má za sebou veľmi dynamický rok, v ktorom sa naplno prejavila húževnatosť 
a kreativita dobrovoľníkov, ktorí venujú príprave akcií a samotnému chodu Pluska 
veľa zo svojho času, peňazí a hlavne entuziazmu a dobrej nálady. V prvom rade preto 
veľká vďaka všetkým, ktorí čo i len málom prispeli k tomu, aby sme mohli rozvíjať 
aj naďalej potenciál nás a mladých ľudí, v ktorých tak veríme. 

Rok 2014 sa niesol v znamení oživenia medzinárodných akcií a interných školení. 
Podarilo sa nám získať grant na realizáciu medzinárodného školenia Creating Expe-
rience v Gruzínsku. Tak isto sa veľmi tešíme z veľkého záujmu o tínedžerský projekt 
WifiCS, ktorý organizujeme s Prázdninovou školou Lipnice. Vďaka podpore z progra-
mu Erasmus Plus sme tento rok naň mohli vziať aj účastníkov zo znevýhodnených 
sociálnych pomerov. Na Plusku sme si v tomto roku vymysleli miniškolenia „MIŠKO“, 
ktorých náplňou je ďalšie vzdelávanie inštruktorov v dôležitých témach v rámci 
intenzívnych večerných stretnutí. Podarilo sa nám zrealizovať aj víkendové inter-
né školenie prvej pomoci ZDrSem Horal. Veríme, že táto forma vzdelávania má na 
Plusku veľkú budúcnosť.

Netreba však zabúdať ani na naše rokmi overené letné zážitkové akcie, či adaptačné 
kurzy pre prvákov PlusGO. V nich vidíme stále veľký zmysel a preto sa do nich kaž-
doročne zapája najviac inštruktorov. Tešíme sa aj z veľkej obľuby putovných akcií. 
Počasie nám síce prekazilo Zimný kurz, no zrealizovali sme novú putovnú akciu Exit 
na konci leta. 

Medzi naše novinky patrí určite realizácia týždennej zážitkovej akcie pre deti 
vo veku 6 až 12 rokov. Veríme, že aj takto si vychováme novú generáciu, ktorá bude 
s hodnotami Pluska pre vás, realizovať akcie ešte veľmi dlho.

Veronika Kvardová alias veron
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4. EXtErné aKciE V roKu 2014
Naše akcie sú plné zážitkových hier a aktivít, prostredníctvom kto-
rých rozvíjame mladých ľudí. Využívame silu zážitku, metódy zážitko-
vej pedagogiky a neformálneho vzdelávania. Snažíme sa prostredníc-
tvom výziev, priestoru pre zamyslenie a aktívneho pobytu v prírode 
o osobnostný rozvoj mladých ľudí, budovanie ich zdravého sebavedo-
mia a ich aktívne pôsobenie v spoločnosti. Účastníkom naších 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.

Cieľom niekoľkodňového intenzívneho programu je priniesť účast-
níkom nové skúsenosti cez silné zážitky. Zážitková akcia atrak-
tívnou formou rozvíja tvorivosť, komunikáciu, tímovú spoluprácu 
a wrozširuje 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.
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Kristína „Kika“ Majorošová 

25 rokov. Hlavnou koordinátorkou Horo 
sekcie je Kika. Študentka Vysokej školy 
múzických umení, odbor Produkcia a ma-
nažment umení. Plusku sa aktívne venuje 
už od roku 2008.

Zdenka „Zdena“ Podhorská 

29 rokov. Sekciu PlusGO  vedie Zdenka 
Podhorská, ktorá pracuje ako koordiná-
torka medzinárodného vydelávacieho pro-
jektu vo firme IBM. Plusko si aktívne za-
milovala v roku 2009 a na projekte PlusGo 
participuje od roku 2010.

ZážiTKOVé AKcie S LeZeNÍM
Inštruktori, ktorým sú skaly srdcu blízke, organizujú víkendovky za-
merané 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 zážitkovýh akcií pod dohľadom certifiko-
vaných inštruktorov. 

AdAPTAčNé KurZy
Ponúkajú novovzniknutému kolektívu študentov strednej školy 
priestor na spoznanie spolužiakov, 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 nie-
koľkoročnej praxi sme nadviazali spoluprácu s bratislavským Gym-
náziom Jura Hronca, s ktorým intenzívne spolupracujeme dodnes.

Anna „Ani“ Antalová 

29 rokov. Zahraničnú sekciu od roku 2011 
zastrešuje Ani. V súčasnosti pracuje ako 
konzultant pre oblasť ľudských zdrojov. 
Na Plusku si našla miesto krátko po jeho 
založení v roku 2003.

MedZiNárOdNé ZážiTKOVé AKcie
Vytvárajú priestor na prekonávanie jazykových bariér, spoznávanie 
zaujímavých krajín a ľudí. Odkrývajú spoločné, ale aj to rozdielne. 
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 výmien a dlhodobých pro-
jektov EVS v rámci Európy sú zapájaní mladí ľudia z celej SR.
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splAvy
Externé zážitkové akcie formou splavov ponúkajú účastníkom príle-
žitosť oddýchnuť si, cestovať netradičnou formou a vnímať krajinu 
obklopujúcu slovenské rieky. Naši inštruktori poskytujú potrebnú 
inštruktáž a technické zabezpečenie splavu.

Natália „Nati“ Kasanová 

29 rokov. Na Plusku pôsobí od roku 2003. 
Hlavným koordinátorom splavovej sekcie 
je od roku 2010. Pracuje na Novorode-
neckej klinike ako lekár v špecializačnej 
príprave. 

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 in-
tegrácia stala prirodzenou súčasťou externých zážitkových akcií 
a  nohé z nich sú tak prístupné aj ľuďom s telesným postihnutím.

Veronika „Veron“ Kvardová 

28 rokov. Sekciu Íčko si pod svoje krídla v 
pred rokom zobrala Veron, na Fakulte ar-
chitektúry STU v Bratislave práve skončila 
svoje doktorandské štúdiá. Dnes pracuje 
ako architekta v súkromnej firme. Aktív-
nou inštruktorkou je na Plusku od roku 
2011.
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PreHľAd exTerNýcH AKciÍ ZA rOK 2014

Názov akcie Termín Typ akcie Počet učastníkov Počet inštruktorov Vedúci
Jeden den pre gjh 22.06.2014 adaptačný kurz 25 5 R. Babitz
misia: CLOVEK 29.6-6.7.2014 zážitková akcia 17 9 V. Kvardová

Creating Experience 17-23.7.2014 medzinárodka 24 9 A. Balogh Antalová 

Bez Tabu III 8-16.8.2014 zážitková akcia 13 9 L.Jakubcová
WifiCS 15-24.8.2014 zážitková akcia 27 6 A. Sihelská
Exit 28.9-1.9.2014 zážitková akcia 9 7 A. Nemcová
First Class 4.9-7.9-2014 adaptačný kurz 31 9 R. Babitz
HEll ROad 6.9-9.9. 2014 adaptačný kurz 29 8 T. Drtilová
Upgrade 12.9-15.9.2014 adaptačný kurz 29 9 L. Vrábelová

spolu 204 71
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5. intErné aKciE V roKu 2014
Interné akcie sú určené našim inštruktorom s cieľom motivovať ich, 
vzdelávať a posilňovať ich súdržnosť. Pravidelne organizujeme ak-
cie, ktoré sú zamerané na hodnotenie predchádzajúceho obdobia 
a prípravy plánov pre to budúce (Poleto, Valné zhromaždenie, Sava-
na). Uvedomujeme si, že najdôležitejšou oporou rastu organizácie 
je vzdelávanie inštruktorov. Preto každoročne realizujeme 3-dielnu 
sériu školení mladých inštruktorov a priebežne podporujeme účasť 
Plusákov na externých školeniach. Tento rok sme zorganizovali aj dve 
interné miniškolenia o témach, ktoré sú v našej dobrovoľníckej práci 
aktuálne - šikana a granty. Na mieru sme absolvovali aj školenie ZDR-
sem, ktoré bolo pripravené priamo na anše potreby prvej pomoci v 
horskom teréne. Zároveň nám záleží na tom, aby bolo Plusko živou 
organizáciou - aby sa Plusáci stretávali, vymieňali si skúsenosti i nad-
šenie pre dobrovoľnícku prácu. Tomu napomohli oslava narodenín 
Pluska - Banket, filmovo herný víkend Hracojss a vianočné posedenie 
inštruktorov Vianočka.

Interné akcie pre inštruktorov

Valné zhromaždenie je víkendovým stretnutím inštruktorov a je najdôležitejšouinternou akciou, nakoľko je najvyšším orgánom MO Plus-
ko. Počas tohoto víkendu sa hodnotia celoročné aktivity, bilancuje sa finančný plán, riešia sa najdôležitejšie témy organizácie a volia 
sa noví členovia Predsedníctva a Kontrolnej komicie. Valné zhromaždenie rozhoduje o dôležitých otázkach Pluska, ako aj o jeho ďalšom 
smerovaní.

Počas roka sa pravidelne konajú aj interné akcie zamerané na prehlbovanie vzťahov medzi inštruktorimi. Na konci leta už tradične pred-
sedníctvo organizuje Poleto, kde sa hodnotia výsledky a podnety z predletnej a letnej sezóny. V januári sa koná Banket, ktorý je spolo-
čenskou udalosťou pri príležitosti oslavy narodenín Pluska. Stretáva sa tu veľké množstvo inštruktorov a okrem kultúrneho programu sa 
tu odovzdávajú ceny PlusPerfektum - pre inštruktorov, ktorí v uplynulom roku najviac obohatili Plusko (v roku 2013 to boli Milan Miňo 
Jurík a Andrej Minárik).



12

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 ge-
nerácií inštruktorov, teda aj prísun nových inštruktorov do organizá-
cie, 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 peda-
gogiky. V troch častiach školenia sa spája osobný zážitok zúčastnené-
ho, 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. 

Zároveň si uvedomujeme potrebu sústavného, celoživotného vzdelá-
vania a udržania inštruktorských zručností. Preto podporujeme účasť 
našich inštruktorov na domácich aj zahraničných školeniach. Tu získali 
napríklad akreditované certifikáty ako: Inštruktor vodnej turistiky, In-
štruktor lanových aktivít II. triedy (tzv. nízke lanové prekážky), Učiteľ 
zážitkovej pedagogiky či absolvované školenia prvej pomoci. 

Viera „Pyranha“ Králiková

29 rokov, pracuje v digitálnej agentúre a 
špecializuje sa na sociálne siete. Je dl-
horočnou školiteľkou Pluska. Má za sebou 
rôzne typy akcií - integračné, pre deti z 
detského domova, pre mládež, akcie na 
kľúč, splavy či interné školenia. Na Plusku 
je aktívna od roku 2006.
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PreHľAd iNTerNýcH AKciÍ ZA rOK 2014

Názov akcie Termín Typ akcie
Počet 
účastníkov

Počet  
inštruktorov Vedúci

Banket 11.01.2014 interná akcia 5 29 V. Kvardová

2. školenie 22.-26.02.2014 interné školenie 8 10 Z. podhorská
Valné zhromaždenie 21-23.02.2014 interná akcia 5 28 M. Mojzeš

Hracojss 28-30.03.2014 interná akcia 3 5 M. Kravjar

MIŠKO granty 15.4.2014 interné školenie 1 5 V. Kvardová

3. skolenie 17.4-21.4.2014 interné školenie 28 10 R. Žihlavníková

zdrsem 7.-11.5.2014 interné školenie 6 16 T. Drtilová
Savana 02.-04.05.2014 interná akcia 3 12 N. Kassanová
1. školenie 13.11. - 17.11.2014 interné školenie 9 12 Viera Mojzešová
MIŠKO Šikana 9.12.2014 interné školenie 1 10 Martin Mojzeš
Vianočka 2014 17.12.2014 interná akcia 40 2 V. Kraliková

spolu 177 71
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6. promo sEKcia

Propagácia je jednou z kľúčových aktivít ako priblížiť Plusko a jeho 
aktivity verejnosti.

Naďalej osobné referencie patria medzi naše najúčinnejšie nástroje 
pri získavaní nových účastníkov, ktoré však nezasiahnu širšiu skupinu 
mladých ľudí.

V roku 2014 sme naviazali na posilnenú komunikáciu na sociálnej 
sieti Facebook a taktiež sa zamerali viac na vzdelávanie tímov, 
ktoré akcie pripravujú, aby vedeli, ako túto sociálnu sieť využiť čo 
najefektívnejšie.

Tento rok sa nám prvýkrát podarilo získať účastníkov priamo z 
Facebook reklamy. 

Facebook ako komunikačný kanál, sme však okrem priamej propagácie 
akcií využívali ako miesto, kde sa našim fanúšikom snažíme 
sprostredkovať aj zaujímavé myšlienky, podnety, informácie zo života 
Pluska a Plusákov.

Oblasti, ktoré zastrešovala Promo sekcia v roku 2013:
- Oslovenie účastníkov na akcie  
- Kampaň na získanie 2% z daní 
- Budovanie vzťahov 
- Propagácia Pluska priamo na akciách 
- Interná komunikácia 
- Iné

OSLOVeNie účASTNÍKOV NA AKcie
Cieľom bolo akciám poskytnúť priestor a pomôcť pri realizácii 
propagačných aktivít tak, aby si zabezpečili dostatočný počet 
účastníkov na ich akcie. Primárne sme sa zamerali na komunikáciu 
na sociálnej sieti Facebook (https://www.facebook.com/plusko.net).

 V roku 2014 sme podporili 5 akcií (Cestou Zimy, misia: ČLOVEK, Bez 
tabu, WifiCS, EXIT) Podarilo sa zrealizovať 4 z nich, Cestou Zimy bolo 
zrušené kvôli nevhodnému počasiu. Druhou komunikačnou platformou 
je web www.plusko.net

Priame podporné aktivity:
- Vytvorenie FB eventov 
- Tematické týždne venované vždy inej akcii + platená podpora 
akciových príspevkov 
- Vytvorenie akcií na webe 
- Newsletter 
- Blog 
- Video 

Lucia „Lula“ Jakubcová 

26 rokov. Pracuje ako Digital Marketing 
Consultant v PS:Digital. Na Plusku je ak-
tívna od roku 2009 a od roku 2013 šéfuje 
Promo sekcii.
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KAMPAň NA ZÍSKANie 2% Z dANÍ
Cieľom bolo zabezpečiť, čo najväčší príjem financií z 2 %.

Identifikovali sme 3 základné cieľové skupiny:
- plusácki inštruktori a ich okolie 
- bývalí účastníci a ich okolie 
- firmy

Ako centrálny komunikačný bod využívame web: http://2percenta.
plusko.net/, kde ľudia môžu nájsť všetky dôležité informácie ako  nás, 
tak aj tlačivá a spôsob, ako 2 % podať. 

Ako overený nástroj sme opäť pripravili video, ktoré demonštrovalo, 
čo s 2 % robíme a ako ich vieme využiť. Video nájdete na: https://
vimeo.com/62231174.

Najvýznamnejším komunikačným kanálom sú Plusácki inštruktori, 
ktorí najlepšie dokážu po osobnej línii získať darcov.

Využívali sme osvedčené kanály ako Newsletter, Direct mail pravidelným 
väčším darcom a Facebook, kde sa sa snažili cez interaktivitu fanúšikov 
a platenú podporu rozšíriť informácie o darovaní 2%.

propAgáciA plusKA priAmo nA AKciách
Pre každú akciu sme mali zabezpečené propagačné materiály: fotky, 
vytlačené logo Pluska, letáky a nálepky. Odporúčanie Promo sekcie 
bolo aj nosenie Plusko tričiek na akcii, ak ľudia v tíme nemali vlastné, 
mali sme k dispozícii náhradné.

interná KomuniKáciA
V rámci internej komunikácie využívame dlhoročne ako nástroj interné 
e-noviny s názvom „Nečítajto“. V roku 2014 vyšli 2 čísla. Nečítajto je 
distribuované mailom všetkým inštruktorom. Cieľom je zaujímavým, 
zábavným spôsobom informovať, čo sa na Plusku udialo a čo sa chystá.

http://2percenta.plusko.net/
http://2percenta.plusko.net/
https://vimeo.com/62231174
https://vimeo.com/62231174
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iné
Promo sekcia zabezpečuje aj externú komunikáciu s bývalými 
účastníkmi, inými neziskovými organizáciami a širokou verejnosťou.

Nástroje komunikácie:
- online 
- offline

Online
V rámci online podpory sme v roku 2013 zabezpečili:

- Rozposlanie 2 Newslettrov bývalým účastníkom, Plusáckym 
inštruktorom a spriateleným organizáciám. Cieľom je informovať 
ľudí, aké akcie sa chystajú, aké aktivity Plusko realizovalo a podľa 
obdobia – 2 %, veselé Vianoce, Nový rok, narodeniny Pluska a ad hoc 
informácie, ktoré považujeme za dôležité.

- Komunikácia na FB – celoročne zabezpečujeme spravovanie Plusko 
FB stránky – návrh komunikačnej stratégie, uverejňovanie obsahu, 
komunikácia s fanúšikmi a informovanie Pluskákov o možnostiach 
využitia Facebooku pre akcie.

Offline
V rámci offline komunikácie sme v roku 2014 zabezpečili:

- Tlač a distribúcia propagačných nálepiek 
- Zabezpečenie násteniek s fotkami a informáciami o Plusku na akcie 
- Poskytnutie Plusko tričiek na propagačné aktivity 
- propagačné aktivity na podujatiach pre mládež
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7. financiE

príjmy
V roku 2014 tvorili štruktúru príjmov 4 hlavné položky: získané dva granty z programu Erasmus Plus, individuálne dary vo forme 2% z dane z 
príjmov fyzických a právnických osôb, krátkodobé pôžičky, účastnícke poplatky. 

Najvyššou položkou príjmov v totmo roku tvorili granty na medzinárodné akcie WifiCS a Creating Experience, ktoré tvorili viac ako 28% z príj-
mov. Druhou najväčšou príjmovou položkou bola pôžička, ktorá tvorila takmer 26% z Príjmov Pluska. Tetnto rok tvorili najnižšie položky v rámci 
príjmov Pluska dve percentá z daní fyzických a právnických osôb (takmer 11%) a účastnícke poplatky (17,5%), ktoré v minulom roku dominovali.

Účastnícke poplatky externé 7 431 9,84%

Účastnícke poplatky interné 3 101 4,11%

Účastnícke poplatky PlusGO 2 755 3,65%

WifiCS 7 281 9,64%

Medzinárodka 14 131 18,11%

Dve percentá z daní 8 239 10,91%

Pôžička 19 536 25.86%

Medzibankový prevod 13 062 17,29%

Spolu 75 536 € 100,00%

Učastnícke poplatky 
externé

10%

Učastnícke poplatky 
interné

4%
PlusGo

4%

WificS
9%

Medzinárodka
19%

dve percentá z daní
11%

Pôžička
26%

Medzibankový prevod
17%
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Porovnanie príjmov 2012 2013 2014

Chránené pracovisko 16 266 € 30,07 % 1 774 € 5,62 % 0 € 0 %

2% FO 6 329 € 11,70 % 5 657 € 17,93 %
8 239 € 10,91 %

2% PO 3 102 € 5,73 % 4 978 € 15,78 %

Granty z programu Mládež v akcii 7 500 € 13,86 % 0 € 0% 0 € 0%

Iné granty 2 400 € 4,44 % 0 € 0% 21 412 € 28,35 %

Účastnícke poplatky 13 955 €  25,79 % 13 691 € 43,39 % 13 287 € 17,59 %

Členské 31 € 0,06 % 0 € 0 % 0 € 0 %

Pôžičky 3 450 € 6,38 % 5 370 € 30,07 % 19 536 € 25,86 %

Iné   1 068 € 1,97 % 83 € 0,26 % 13 062 € 17,26 %

SPOLU 54 101 € 100,00 % 31 553 € 100,00 % 75 536 € 100,00 %
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Chránené pracovisko

2% FO a PO

Granty z programu Mládež v
akcii

Iné granty

Účastnícke poplatky

Členské

Pôžičky

Iné

2014

2013

2012

Ak porovnáme príjmy za posledné 
3 roky, môžeme pozorovať, že za po-
sledné roky po skončení Chráneného 
pracoviska a zrušení členských polat-
kov klesli tieto položy na nulu. pri-
bližne rovnaký podiela na príjmoch 
pluska majú za posledné roky účast-
nícke poplatky.

Z príjmov z 2 % usudzujeme, že 
sa sumy od fyzických aj od právnických 
osôb každým rokom znižujú.

Výraznou finančnou „injekciou“ orga-
nizácie bola pôžička a taktiež dva me-
dzinárodné granty, ktré tvorili majori-
tu príjmov Pluska v roku 2014. 
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VýdAVKy
Výdavky Pluska tvorili 4 hlavné zložky: výdavky na zážitkové akcie a interné školenia, výdavky na daptačné kurzy PlusGO a výdaje na medziná-
rodné akcie WifiCS a Creating Experience.

Až 68% výdavkov bolo použitých na financovanie našich hlavných aktivít, a to adaptačných kurzov (PlusGO), školení, interných akcií, zážitko-
vých akcií a medzinárodných akcií. Plusko použilo na svoju prevádzku 7,5% výdajov, teda na vedenie účtovníctva, administratívu, nájomné, 
energie, internet a telefónne poplatky, bežnú a prevádzkovú réžiu (bankové poplatky), nákup materiálu pre horosekciu. 

Zážitkové akcie
6% interné akcie a 

školenia
10%

PlusGO
12%

Vrátenie 
pôžičky

3%

Ostatné
1%

Bankové 
poplatky a 
poštovné

0%

Nákup materiálu
2%

energie
1%

Nájomné
4%

Medzinárodky
40%

Telefónne 
poplatky a …

Propagácia
1%

Medzibankový prevod
19%

Výdaje za rok 2013

Zážitkové akcie 3 840 5,71 %

Interné akcie a školenia 6 963 10,35 %

PlusGO 7 916 11,76 %

Vrátenie pôžičky 2 100 3,12 %

Ostatné 628 0,93 %

Bankové poplatky a poštovné 39 0,06 %

Nákup materiálu 1 111 1,65 %

Energie 477 0,71 %

Nájomné 2 831 4,21 %

Medzinárodky 27 262 40,51 %

Telefónne poplatky a internet 629 0,93 %

Propagácia 434 0,64 %

Medzibankový prevod 13 062 19,41 %

67 292 100 %
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Porovnanie výdajov 2012 2013 2014

Ak
ci

e 
a 

se
kc

ie

PlusGo 6 257 € 14,91 % 6 852 € 28,33 % 7 619 € 11,76 %
Školenia a interné akcie 2 663 € 6,35 % 1 842 € 7,62 % 6 963 € 10,35 %
Zážitkové akcie 7 112 € 16,95 % 4 704 € 19,45 % 3 840 € 5,71 %
Verejné akcie 1 286 € 3,06 % 1 116 € 4,61 % 0 € 0 %
Horosekcia - nákup materiálu 0 € 0 % 716 € 2,96 % 1 111 € 1,65 %
Akcie pre spriatelené organizácie 0 € 0 % 1 231 € 5,09 % 0 € 0 %
Medzinárodné akcie 0 € 0 % 0 € 0 % 27 262 € 40,51 %
Propagácia 387 € 0,92 % 112 € 0,46 % 434 € 0,64 %

Ch
od

 k
an

ce
lá

ri
e Nájomné 1 986 € 4,73 % 1 718 € 7,10 % 2 831 € 4,21 %

Bežná réžia 220 € 0,52 % 0 € 0 % 39 € 0,06 %
Telefónne poplatky a internet 916 € 2,18 % 699 € 2,98 % 629 € 0,93 %
Energie 1 390 € 3,31 % 665 € 2,75 % 477 € 0,71 %
Prevádzková činnosť 59 € 0,14 % 0 € 0 % 628 € 0,93

Chránené pracovisko (mzdy) 13 721 € 32,70 % 1 102 € 4,56 % 0 € 0 %
Účtovníctvo a administratíva 3 840 € 9,15 % 18 € 0,70 % 0 € 0 %
Vrátenie pôžičky 1 450 € 3,46 % 3 211 € 13,28 % 2 100 € 3,21%
Daň z príjmov 0 € 0 % 0 € 0 % 0 € 0 %
Ostatné 679 € 1,62 % 202 € 0,84 % 13 628 € 19,41%

SPOLU 41 964 € 100,00 % 24 188 € 100,00 % 67 292 € 100 %
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V rámci výdavkov môžeme oproti minu-
lému roku sledovať zvýšené nároky na 
adaptačné kurzy PlusGO a väčšie na in-
terné školenia. Výrazné výdavky tvoria 
medzinárodné akcie, ktoré zároveň boli 
aj najväčším zdrojom príjmov.

Mierne zvýšené nároky ako v predchá-
dzajúcom roku môžeme sledovať v po-
ložkách dotýkajúcich sa prevádzky kan-
celárie (telefónne poplatky a internet). 
Opäť sa zvýšilo nájomné, ale postupne 
sa nám darí znižovať výdavky na ener-
gie, bežnú a prevádzkovú réžiu a účtov-
níctvo.

PlusGo

Školenia a interné akcie

Zážitkové akcie

Verejné akcie

Horosekcia - nákup materiálu

Akcie pre spriatelené organizácie

Medzinárodné akcie

Propagácia

Nájomné

Bežná réžia

Telefónne poplatky a internet

Energie

Prevádzková činnosť

Chránené pracovisko (mzdy)

Účtovníctvo a administratíva

Vrátenie pôžičky

Daň z príjmov

Ostatné

2014

2013

2012



...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.
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ĎaKujEmE

...ZA podporu:

Reklamná agentúra TRIAD advertising

...nášmu pArtnerovi:

Healthy Network

... VŠeTKýM, KTOrÍ NáM POuKáZALi 2% ZO ZAPLATeNeJ dANe.

Výročnú správu vypracovala: Veronika Kvardová
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