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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 mladých 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. Plusko spolupracuje s miestnymi, národnými a medzinárodnými neziskovými 

organizáciami s podobným, ako aj odlišným zameraním. Je zakladajúcim členom medzinárodnej 

organizácie Healthy Network so sídlom v Bruseli.

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.

Naše hodnoty

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.



2. AKO PLUSKO FUNGUJE

Samotné aktivity Pluska sa dajú rozdeliť do niekoľkých oblastí, ktoré pokrývajú jednotlivé sekcie. Samozrejme Plusko má aj

aktivity, ktoré nezapadajú do žiadnej doteraz sformovanej sekcie alebo spadajú pod viacero sekcií naraz. Sekcie môžu

kedykoľvek vzniknúť na základe záujmu inštruktorov. Tí sú väčšinou aktívni v rámci viacerých sekcií. Každá sekcia má svojho

vedúceho, ktorý ju riadi a dozerá aj na financie sekcie.

Valné 

zhromaždenie

Predsedníctvo

Kontrolná komisia

Zahraničie

Horo

PlusGo

Promo

Školenia

Splavy

Íčko

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.

kontroluje

k
o

n
tr

o
lu

je



PREDSEDNÍCTVO

Je výkonným orgánom, ktorý zabezpečuje naplnenie rozhodnutí Valného zhromaždenia, zabezpečuje chod organizácie a 

krátkodobo ju smeruje svojimi rozhodnutiami. Od roku 2016 má 5 členov, ktorí sú volení na Valnom zhromaždení na obdobie 

jedného roka.

Členovia predsedníctva v roku 2016:

Lucia „Lula“ Jakubcová, 28 rokov - predsedníčka

Pracuje ako Digital Marketing Consultant v PS:Digital.

Na Plusku je aktívna od roku 2009 a od roku 2013 

šéfuje Promo sekcii.

Beáta „Beá“ Šimurdová, 28 rokov - podpredsedníčka

Na Európskej dobrovoľníckej službe v Gruzínsku sa jej do cesty 

priplietli Plusáci a odvtedy sa snaží dohnať ich zanieteného ducha 

pre mládež a neformálne vzdelávanie. Inštruktorkou zážitkovej 

pedagogiky je od roku 2015 a okrem adaptačných kurzov, školenia 

inštruktorov sa venuje deckám v DofE- Medzinárodnej cene vojvodu 

z Edinburghu. Svoje skúsenosti z IUVENTA- Slovenský inštitút 

mládeže momentálne zužitkováva na MŠVVaŠ SR na Odbore 

mládeže a naďalej tak zdoláva lesk a biedu mládežníckej politiky.



Lucia Szórád, 26 rokov.

Pracuje ako koordinátorka 

vzdelávania v IBM. Plusku sa 

venuje od roku 2015, je členkou 

GO tímu, druhého školiteľského 

tímu.

Zuzana Šaturová, 29 rokov. 

Pracuje na pozícii finančný 

analytik v spoločnosti Markíza. 

Na Plusku pôsobí od roku 2009, 

kedy sa stala inštruktorkou

Alojz „Lojzo“ Štech,  29 rokov. 

V pracovnom živote sa pohybuje 

v stavebníctve a rieši 

dokumentáciu k realizácii 

pozemných stavieb. K Plusku sa 

pripojil v roku 2016 a v 

predsedníctve zastupuje 

najnovšiu generáciu plusáckych 

inštruktorov.

Ročné volebné obdobie, maximálne tri mandáty v rade 

za sebou v Predsedníctve, či vyhradenie jedného 

miesta v predsedníctve niektorému z nových 

inštruktorov, majú za následok pravidelnú výmenu 

vedenia, dynamický rozvoj a umožňujú aj novým 

inštruktorom vplývať na chod organizácie.



KONTROLNÁ KOMISIA

Aby Plusko zabezpečilo dostatočnú kontrolu svojej činnosti aj popri 

práci Kontrolnej komisie, inštruktori dostávajú pravidelne správy o 

prijatých rozhodnutiach a činnosti organizácii elektronickou 

poštou.

Správne informácie, na správnom mieste, v správny čas sú 

nevyhnutné aj pre ďalšie fungovanie a preto Plusko používa rôzne 

komunikačné nástroje (emailové skupiny, zdieľané dokumenty a 

kalendáre, wiki stránky, atď.).

Tieto opatrenia zároveň znižujú možnosť koncentrácie moci a jej 

zneužitia.

Jana “Deva“ Ďaďová, 32 rokov

Momentálne pracuje na 

Mestskom úrade v Bánovciach 

nad Bebravou ako koordinátorka 

práce s mládežou. V Plusku 

pôsobí viac ako 10 rokov, 

najaktívnejšia je v zahraničnej 

sekcii a na myjavských lazoch vo 

Vrbovciach na Chalúpke.

Mário “Šimo“ Šimko, 

41 rokov

Absolvent Právnickej fakulty 

Univerzity Komenského, patrí 

medzi zakladajúcich členov 

Pluska a pôsobil na viacerých 

pozíciach aj v rámci sekcií

Daniela “Danka“ Sarvašová, 

25 rokov

Pracuje ako analytik v Softecu pri 

vývoji aplikácií na kľúč. Ako 

inštruktorka v Plusku pôsobí od 

roku 2014 a odvtedy sa venovala 

hlavne organizácii letnej akcie Bez 

Tabu.

Kontrolu nielen Predsedníctva má na starosti Kontrolná komisia ako najvyšší kontrolný orgán. Dozerá, 

či sa napĺňajú rozhodnutia Valného zhromaždenia a či sa narába s prostriedkami organizácie podľa 

schválených cieľov. Má troch členov, ktorí sú volení na obdobie jedného roka.



3.PRÍHOVOR

Milí priatelia Pluska, 

naša organizácia má za sebou ďalší aktívny rok plný zážitkových akcií a 

školení. Už siedmy rok za sebou pokračujeme v organizácii adaptačných 

kurzov pre prvákov Gymnázia Jura Hronca. Znova sme pripravili tradičnú 

letnú akciu Bez tabu aj akciu s lezením Horoskop. V spolupráci s 

Prázdninovou školou Lipnice sme priniesli ďalší ročník akcie Wifics a 

nadviazali sme na nový typ akcií pre najmenších účastníkov. V 

neposlednom rade pokračujeme v našom zapojení do školenia študentov 

strednej školy DofE, Ceny vojvodu z Edinburghu. 

Zároveň sme nezabudli na našich inštruktoro. Okrem tradičného Banketu, 

Valného zhromaždenia a Vianočky, sme trikrát usporiadali MIŠKO –

miniškolenie o psychológii adolescentov a technikám proti prokrastinácii. 

V rámci trojfázového školenia sme vychovali ďalšiu generáciu 

inštruktorov, ktorí sa úspešne zapojili do organizácie tohtoročných akcií. 

Sme veľmi radi, že sa naše úsilie mohlo pretaviť do spomenutých akcií, 

ktorými máme možnosť poskytnúť pomocnú ruku mladým ľuďom a otvoriť 

im cestu k novým inšpiratívnym zážitkom a týmto spôsobom rozvíjať ich 

potenciál. 

Lukáš Šteis – manažér zážitkov



4.EXTERNÉ AKCIE
Cieľom niekoľkodňového intenzívneho programu 

je priniesť účastníkom nové skúsenosti cez silné 

zážitky. Zážitková akcia atraktívnou formou 

rozvíja tvorivosť, 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.

Naše akcie sú plné zážitkových hier a aktivít, prostredníctvom ktorých 

rozvíjame mladých ľudí. Využívame silu zážitku, metódy zážitkovej 

pedagogiky a neformálneho vzdelávania. 

Snažíme sa prostredníctvom výziev, priestoru pre zamyslenie a aktívneho 

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

sebavedomia a ich aktívne pôsobenie v spoločnosti. Účastníkom našich 

akcií ponúkame možnosť lepšie sa spoznať, zamyslieť sa i zasmiať, siahnuť 

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

a najmä zažiť.



Kristína „Kika“ Majorošová 

27 rokov. Hlavnou koordinátorkou 

Horosekcie je Kika. Študentka 

Vysokej školy múzických umení, 

odbor Produkcia a manažment 

umení. Plusku sa aktívne venuje 

už od roku 2008.

Zdenka „Zdena“ Podhorská

31 rokov. Sekciu PlusGO vedie 

Zdenka Podhorská, ktorá pracuje 

ako koordinátorka 

medzinárodného vzdelávacieho 

projektu vo firme IBM. Plusko si 

aktívne zamilovala v roku 2009 a 

na projekte PlusGo participuje od 

roku 2010.

Zážitkové akcie s lezením

Inštruktori, ktorým sú skaly srdcu blízke, organizujú víkendovky 

zamerané najmä na lezenie vonku. Plusko má k dispozícii 

materiál na lezenie po skalách, ako aj materiál na nízke lanové 

prekážky, ktoré sa stali súčasťou väčšiny zážitkových akcií pod 

dohľadom certifikovaných inštruktorov.

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 

niekoľkoročnej praxi sme nadviazali spoluprácu s 

bratislavským Gymnáziom Jura Hronca, s ktorým 

intenzívne spolupracujeme dodnes.

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 projektov 

EVS v rámci Európy sú zapájaní mladí ľudia z celej SR. V roku 2016 

sa uskutočnil projekt Running small communities a medzinárodná 

zážitková akcia Wifics. Podávali sa dva nové projekty, Contact making 

seminar a školenie lanových prekážok Rope It, ktoré sa v roku 2017 

úspešne zorganizovali.

Jana “Deva“ Ďaďová

32 rokov. Momentálne pracuje na 

Mestskom úrade v Bánovciach 

nad Bebravou ako koordinátorka 

práce s mládežou. V Plusku 

pôsobí viac ako 10 rokov, svoje 

skúsenosti zo zahraničných 

pobytov, školení a dobrovoľníctva 

teraz zúročuje práve pri 

koordinovaní medzinárodných 

projektov.



Juraj “Kuko“ Valčák

39 rokov. Jeden zo 

zakladajúcich členov Pluska. 

V súkromnej sfére sa venuje 

podnikaniu.

Integračné zážitkové akcie

V roku 2002 inštruktori Pluska spolupracovali na 

základe osobných vzťahov so Zväzom telesne 

postihnutej mládeže. Neskôr skupina inštruktorov prišla 

s nápadmi na integračné diskotéky a víkendovky, kde 

by sa inštruktori Pluska zoznámili s integráciou. 

Následne sa tieto víkendové akcie otvorili širokej 

verejnosti. Postupne sa integrácia stala prirodzenou 

súčasťou externých zážitkových akcií a mnohé z

nich sú tak prístupné aj ľuďom s telesným postihnutím.

Splavy

Externé zážitkové akcie formou splavov ponúkajú 

účastníkom príležitosť oddýchnuť si, cestovať netradičnou 

formou a vnímať krajinu obklopujúcu slovenské rieky. Naši 

inštruktori poskytujú potrebnú inštruktáž a technické 

zabezpečenie splavu.

Natália „Nati“ Kasanová

31 rokov. Na Plusku pôsobí od roku 

2003. Hlavným koordinátorom 

splavovej sekcie je od roku 2010. 

Pracuje na Novorodeneckej klinike 

ako lekár v špecializačnej príprave.



Prehľad externých akcií za rok 2016
Názov akcie Termín Typ akcie

Počet 

účastníkov

Počet 

inštruktorov Vedúci

Akcia na kľúč Živica 5.2.-7.2.2016 Akcia na kľúč 18 6Lucia Jakubcová

HOROscope 1.7.-6.7.2016 Akcia s lezením 15 7Alena Nemcová

DNA Westernville 31.7.-6.8.2016 Zážitková akcia pre deti 20 9Michal Chládek

Bez Tabu 10.8.-14.8.2016 Zážitková akcia 17 9Michal Hubčík

Wifics Restart časť 1 17.8.-26.8.2016 Medzinárodná zážitková akcia v spolupráci s PŠL 27 8Adéla Dvořáčková

Go HejTy 15.9.-18.9.2016 Adaptačný kurz 28 8Peter Morvay

Go 4It 15.9.-18.9.2016 Adaptačný kurz 29 8Ľubomíra Véberová

Go NextGeneration 8.9.-11.9.2016 Adaptačný kurz 31 7Richard Babitz

Wifics Restart časť 2 21.10.-23.10.2016 Medzinárodná zážitková akcia v spolupráci s PŠL 27 8Adéla Dvořáčková

SPOLU 212 70



5. INTERNÉ AKCIE V ROKU 2016

Interné akcie pre inštruktorov

Valné zhromaždenie je víkendovým stretnutím inštruktorov a je najdôležitejšou internou 
akciou, nakoľko je najvyšším orgánom MO Plusko. 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 predsedníctvo organizuje Poleto, kde sa 
hodnotia výsledky a podnety z predletnej a letnej sezóny. V januári sa koná Banket, 
ktorý je spoločenskou 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.

Interné akcie sú určené našim inštruktorom s 

cieľom motivovať ich, vzdelávať a posilňovať ich 

súdržnosť. Pravidelne organizujeme akcie, ktoré 

sú zamerané na hodnotenie predchádzajúceho 

obdobia a prípravy plánov pre to budúce (Poleto, 

Valné zhromaždenie, Savana). 

Uvedomujeme si, že najdôležitejšou oporou rastu 

organizácie je vzdelávanie inštruktorov. Preto 

každoročne realizujeme 3-dielnu sériu školení 

mladých inštruktorov a priebežne podporujeme 

účasť Plusákov na externých školeniach. 

Tento rok sme zorganizovali aj tri interné 

miniškolenia o témach, ktoré sú aktuálne v našej 

dobrovoľníckej práci– Getting Things Done, v 

ktorom išlo o dosiahnutie väčšej efektivity pri 

vykonávaní práce a ďalšie dve školenia o 

psychike 15 ročných detí – našej cieľovej 

skupiny, pre ktorú organizujeme adptačné kurzy.

Zároveň nám záleží na tom, aby bolo Plusko 

živou organizáciou - aby sa Plusáci stretávali, 

vymieňali si skúsenosti i nadšenie pre 

dobrovoľnícku prácu. Tomu napomohli oslava 

narodenín Pluska - Banket a vianočné posedenie 

inštruktorov Vianočka.



Školenia inštruktorov

zážitkovej pedagogiky
Školenie inštruktorov je každoročný vzdelávací proces akreditovaný 

Ministerstvom školstva SR, ktorým získavame nových certifikovaných 

inštruktorov zážitkovej pedagogiky. Príprava a vzdelávanie nových 

generácií inštruktorov, teda aj prísun nových inštruktorov do organizácie, je 

pre udržateľnosť a funkčnosť organizácie nevyhnutná. S touto myšlienkou 

bol už pri vzniku Pluska zavedený pravidelný ročný cyklus školenia, 

zameraný na vzdelávanie prostredníctvom zážitkovej pedagogiky. V troch 

častiach školenia sa spája osobný zážitok zúčastneného, osvojenie si 

potrebného teoretického základu a najmä praktická skúsenosť so 

zabezpečením realizácie zážitkovej akcie v štýle Pluska. Od vzniku 

organizácie sa nám týmto spôsobom podarilo vyškoliť viac ako 130 

inštruktorov. 

Zároveň si uvedomujeme potrebu sústavného, celoživotného vzdelávania a 

udržania inštruktorských zručností. Preto podporujeme účasť našich 

inštruktorov na domácich aj zahraničných školeniach. Tu získali napríklad 

akreditované certifikáty ako inštruktor vodnej turistiky, inštruktor lanových 

aktivít II. triedy (tzv. nízke lanové prekážky), učiteľ zážitkovej pedagogiky či 

absolvované školenia prvej pomoci.



Prehľad interných akcií za rok 

2016
Názov akcie Termín Typ akcie Počet účastníkov Počet inštruktorov Vedúci

Banket 11.12016 Interná akcia 26

2. časť školenia 28.1.-31.1.2016 Interné školenie 10 9 Zdenka Podhorská

Valné zhromaždenie 26.2.-28.2.2016 Interná akcia 31 5 Miriam Malíčková

3. časť školenia - Čas beží 24.3.-28.3.2016 Interné školenie 27 7 Magdaléna Janečková

MIŠKO Getting Things Done 28.7.2016 Interné školenie 7 2 Karol Školár

MIŠKO Pohľad na adolescenta 

z hľadiska vývinovej 

psychológie 28.7.2016 Interné školenie 13 1 Michal Hubčík

MIŠKO Pohľad na adolescenta 

z hľadiska vývinovej 

psychológie 13.7.2016 Interné školenie 10 1 Michal Hubčík

Vianočka 13.12.2016 Interná akcia 24 1 Petra Kolníková

SPOLU 122 26



6.FINANCIE

Príjmy za rok 2016 Suma v EUR

Účastnícke poplatky 

externé
3 523 7,21%

Účastnícke poplatky 

interné
1 205 2,47%

Účastnícke poplatky 

PlusGo
3 929 8,04%

Účastnícke poplatky Wifics 1 930 3,95%

Príjmy z grantov 13 133 26,89%

Dve percentá z daní 9 263 18,96%

Medzibankový prevod 15 830 32,41%

Členské poplatky 31 0,06%

Pozicka 0 0

Iné 0 0

SPOLU 48 844 100%

Príjmy
V roku 2016 tvorili štruktúru príjmov 4 hlavné položky: získané 

granty, individuálne dary vo forme 2% z dane z príjmov 

fyzických a právnických osôb, medzibankové prevody a 

účastnícke poplatky.

Najvyššou položkou príjmov v tomto roku tvorili medzibankové 

prevody, ktoré tvorili 32%. Druhou najväčšou príjmovou 

položkou boli získané granty (takmer 27%).Plusku bol taktiež 

udelený grant na podporu interných školení od firmy IBM. 

Tento rok tvorili najnižšie položky v rámci príjmov Pluska 

členské poplatky.



Porovnanie príjmov 2014 2015 2016

Účastnícke poplatky externé

13 287 17,60%

7 900 12,25% 3 523 7,21%

Účastnícke poplatky interné 4 888 7,58% 1 205 2,47%

Účastnícke poplatky PlusGo 8 900 13,80% 3 929 8,04%

Účastnícke poplatky Wifics 1 687 2,62% 1 930 3,95%

Príjmy z grantov 21 412 28,35% 20 313 31,50% 13 133 26,89%

Dve percentá z daní 8 239 10,91% 6 924,77 10,74% 9 263 18,96%

Medzibankový prevod 0 0% 11 840 18,36% 15 830 32,41%

Členské poplatky 0 0% 30 0,05% 31 0,06%

Pozicka 19 536 25,86% 2 000 3,10% 0 0

Iné 13 062 17,29% 0 0 0 0

SPOLU 75 536 100% 64 483 100,00% 48 844 100%



Pri porovnaní za posledné roky môžeme 

vidieť, že po minuloročnom znížení príjmov 

z dvoch percent z daní ich hodnota znova 

vzrástla, kým hodnota príjmov z grantov 

klesla, ako aj príjem z účastníckych 

poplatkov, ktoré sa po minuloročnom 

náraste znova vyrovnávajú roku 2014 
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VÝDAVKY
Výdavky Pluska tvorili 4 hlavné zložky: výdavky na zážitkové akcie a interné školenia, výdavky na adaptačné kurzy PlusGO a výdaje na 

medzinárodné akcie WifiCS a Running Small Communities.

Až 73% výdavkov bolo použitých na financovanie našich hlavných aktivít, a to adaptačných kurzov (PlusGO), školení, interných akcií, 

zážitkových akcií a medzinárodných akcií. Plusko použilo na svoju prevádzku 9% výdajov, teda na vedenie účtovníctva, administratívu, 

nájomné, energie, internet a telefónne poplatky, bežnú a prevádzkovú réžiu (bankové poplatky) a nákup materiálu.

Výdaje za rok 2016 Suma v EUR

Zážitkové akcie externé -3 099

Zážitkové akcie interné -4 780

Zážitkové akcie PlusGo -946

Zážitkové akcie Wifics -2 269

Zážitkové akcie medzinárodné -11 892

Bankové poplatky -52

Medzibankový prevod -15 830

Nákup materiálu -499

Energie -650

Nájom -1 306

Telefónne poplatky -506

Propagácia -306

Ostatné -194

Bežná réžia 0

Vrátenie pôžičky 0

SPOLU -42 330 



Porovnanie výdajov

Zážitkové akcie externé

Zážitkové akcie interné

Zážitkové akcie PlusGo

Zážitkové akcie Wifics

Zážitkové akcie medzinárodné

Bankové poplatky

Medzibankový prevod

Nákup materiálu

Energie

Nájom

Telefónne poplatky

Propagácia

Ostatné

Bežná réžia

Vrátenie pôžičky

SPOLU

2016

-3 099 7,32%

-4 780 11,29%

-946 2,23%

-2 269 5,38%

-11 892 28,09%

-52 0,12%

-15 830 37,40%

-499 1,18%

-650 1,54%

-1 306 3,09%

-506 1,19%

-306 0,72%

-194 0,46%

0 0%

0 0%

-42 330 100%

2014

-3840 0

-6963 10,35%

-7619 11,76%

0 0%

-27672 40,51%

0 0%

-13628 19,41%

-1111 1,65%

-477 0,71%

-2831 4,21%

-629 0,93%

-434 0

-628 0

-39 0

-2100 3,21%

-67971 100%

2015

-29315 36,84%

-5550 7,10%

-8850 11,10%

-4431 6,10%

-9673 12%

-46 0,01%

-11840 15%

-2013 2,50%

-475 0,60%

-1706 2,20%

-244 0

-493 0

0 0

-2803,69 3,62%

-2000 2%

-79439,69 100%



V rámci výdavkov môžeme oproti
minulému roku sledovať znížené
nároky na adaptačné kurzy PlusGO, 
ako aj ostatné zážitkové akcie.Výdavky 
na medzinárodné akcie a interné 
školenia mierne poklesli v porovnaní s 
predchádzajúcim rokom. Na stabilnej 
úrovni udržujeme výdavky spojené s 
prevádzkou kancelárie, telefónnych 
liniek a propagácie.




