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IMA je etablovaná nezisková mimovládna organizácia,
ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti práce s mládežou už 24 rokov.
Počas našej existencie sme dokázali vybudovať dobre fungujúcu
štruktúru organizácie a rozsiahlu sieť dobrovoľníkov, učiteľov,
lektorov či školiteľov. Rovnako disponujeme bohatými
skúsenosťami a „knowhow“ z rôznych aktivít, na ktorých sme sa
zúčastnili alebo sme ich organizovali. Naším cieľom do
budúcnosti je prostredníctvom systematickej práce s mládežou
zlepšiť vstup mladých ľudí do pracovného procesu a osobného
života.



Vzhľadom na dynamický rozvoj spoločnosti a
globalizáciu je dôležité reagovať na nové výzvy. Tomuto trendu sa
musia prispôsobiť aj jednotlivé organizácie v treťom sektore, ktoré
okrem spoločenských zmien čelia najmä finančným reštrikciám.
Z tohto dôvodu je potrebné jasné definovanie cieľov organizácie a
s tým spojené hľadanie nových možností efektívneho využívania
zdrojov.

V tejto súvislosti naša organizácia definovala ciele
rozvoja, ktoré reflektujú náš pohľad na aktuálnu situáciu v oblasti
práce s mládežou. Domnievame sa, že iba komplexný prístup k
problémom s dlhodobými riešeniami môže pomôcť riešiť dnešnú
situáciu detí a mládeže.

CIELE ROZVOJA:

• NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE V PRÁCI S MLÁDEŽOU,

• ZAMESTNANOSŤ,

• SOCIÁLNE ZAČLENENIE,

• PARTICIPÁCIA,

• DOBROVOĽNÍCTVO,

• MLÁDEŽ A SVET,

• ZDRAVIE A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL,

• PODNIKAVOSŤ A TVORIVOSŤ,

• RODINA AKO ZÁKLAD SPOLOČNOSTI,

• PRÁCA S MLÁDEŽOU.



Regionálne aktivity, realizované prostredníctvom základných 
kolektívov (ďalej ZK), tvoria základ činnosti organizácie. ZK 

majú plnú právomoc rozhodovať o svojej činnosti a finančných 
prostriedkoch.  

 
 Základný kolektív je klub, spoločenstvo, krúžok IMA, v ktorom sa 
vykonáva pravidelná a preukázateľná činnosť s deťmi a mládežou. Pod 
pravidelnou a preukázateľnou činnosťou sa rozumie činnosť v základnom 
kolektíve vykonávanou opakovane v určitom časovom období (najmenej 12-
krát ročne). Na pravidelnej činnosti základného kolektívu sa zúčastňuje 
najmenej 8 členov vo veku do 30 rokov vrátane.  
V rámci svojho pôsobenia rokuje s miestnou správou a štátnymi orgánmi.  
Činnosť našich ZK IMA podporujeme v rámci nášho vnútorného grantového 
systému. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dve alebo viaceré ZK IMA sa môžu združovať do  oblastných 
koordinačných centier IMA (ďalej len OKC). Výhodou tohto zoskupenia 
je, že strategické plánovanie výdavkov umožňuje efektívnejšie vynakladanie 
finančných prostriedkov a koncipovanie výšky výdavkov pre jednotlivé ZK 
podľa dohodnutého výchovného a rozvojového cieľa na daný rok. 
V neposlednom  rade OKC má širší dosah na oslovenie sponzorov a nadácií, 
ktorým dokážeme ponúknuť širokú paletu činností našich ZK. 

ZK IMA sa schádzajú 1 až 4-krát za týždeň a zúčastňuje sa ich
činnosti viac ako 4 000 detí a mladých ľudí.



Práca s deťmi a mládežou by nemala byť zameraná iba na vypĺňanie voľného času.
Z tohto dôvodu sa snažíme pri našich aktivitách aktívne uplatňovať princíp
neformálneho vzdelávania. Naši členovia tým majú možnosť získať rôzne skúsenosti a
poznatky, ktoré majú možnosť si overiť aj v praxi.

Medzi veľmi obľúbené aktivity patria
pobyty pre deti a mládež, v ktorých
využívame poznatky z tzv. zážitkovej
pedagogiky. Niekoľko pobytov sme
zamerali aj na žiakov stredných škôl,
pre ktorých pripravujeme päť až
desaťdňové pobyty. Ich účelom je
zlepšiť vzájomnú komunikáciu,
budovanie tímového ducha,
nadviazanie blízkych vzťahov aj s
triednym učiteľom a podobne.

V rámci našej organizácie pôsobia ZK, ktoré 
ponúkajú deťom a mládeži aktivity zamerané 
na jednotlivé oblasti, ako sú šport, kultúra, 
tvorivosť, bádanie, rozvoj duševných hodnôt 
alebo jazykových zručností. Na druhej strane 
sa viacero ZK snaží ovplyvňovať rozvoj detí 
a mládeže vo viacerých oblastiach súčasne. 
To znamená, že sa venujú športu aj 
kultúrnym či tvorivým aktivitám s cieľom 
komplexne rozvíjať osobnosť mladého 
človeka



Opäť sme realizovali aj celoškolské podujatia

(hry pohybu a športu, Vianočná nálada -

happening, športové turnaje, vedomostné

súťaže a pod.), v rámci ktorých sa formou hry

buduje fungujúci kolektív a postavenie

jednotlivcov. Výsledky jednotlivých aktivít

zvykneme prezentovať formou výstavy

výrobkov na pravidelných stretnutiach

jednotlivých ZK.

Súčasťou regionálnych aktivít sú aj nepravidelné podujatia, ktoré realizujú ZK alebo OKC

v oblastiach, v ktorých sa uskutočňuje pravidelná činnosť. Ide o rôzne podujatia športovo-

kultúrneho charakteru so zameraním na aktívne využívanie voľného času detí a mladých ľudí,

prezentáciu výsledkov ich pravidelnej činnosti a rozvoj ich nadobudnutých zručností a

schopností (MDD, Mikuláš, stavanie mája, vianočné posedenia, cesta rozprávkovým lesom,

karnevaly, zábavne športové a kultúrne podujatia). Všetky podujatia zároveň učia deti a mládež

novým komunikačným zručnostiam a vzájomnému rešpektovaniu sa.

V poslednej dobe vnímame zhoršujúcu sa situáciu v oblasti vzájomnej komunikácie rodičov a

ich detí, ktorá je spôsobená najmä nedostatkom kvalitne stráveného času spoločne v rámci

rodiny. Z tohto dôvodu realizujeme viacero podujatí určených aj rodičom, v rámci ktorých majú

možnosť lepšie spoznať svoje ratolesti a zlepšiť vzájomnú komunikáciu.



Z našich viac ako 180 ZK IMA 80 % aktívne spolupracuje s miestnou samosprávou. Výsledky
spolupráce s obcou sa najviac prejavujú pri realizácii spoločných podujatí alebo aktivít s podporou
starostu obce či miestneho zastupiteľstva.
Súčasťou aktívnej participácie je aj prezentácia činnosti ZK na verejných podujatiach obce alebo
v obecných či štátnych sociálnych zariadeniach. Mnohé ZK hlavne s kultúrnym zameraním prezentujú
svoje výsledky v rámci rôznych miestnych osláv a podujatí. Podobných prezentácií činnosti sme
v roku 2015 realizovali viac ako 500, zapojili sme do nich viac ako 1.800 detí a mladých ľudí.
Prezentácia činnosti vytvára priestor nielen na stmelenie kolektívu a motiváciu mladých ľudí k ďalším
nácvikom, ktoré zvyšujú jej schopnosti a zručnosti, ale vedie aj k pochopeniu potreby podporovať
aktivity s deťmi a mládežou. Predstavitelia obce sú následne lepšie prístupní k podpore ich činnosti či
už finančnou podporou, alebo formou bezplatných nájmov či materiálnej pomoci.

Príkladom dobrej spolupráce je aj niekoľko projektov, ktoré pomáhajú zachraňovať kultúrne pamiatky
alebo zaujímavosti obce. Príkladom je pomoc OKC IMA Trakovice pri drobných opravách
chátrajúceho Hlohoveckého kaštieľa a čistení priľahlého parku.
Zaujímavý projekt predviedol v roku 2015 ZK IMA Pčolky z Bežoviec. V rámci komunitného centra
zriadili malú kuchyňu, kde do aktivít zapojili aj starších obyvateľov obce s cieľom naučiť sa recepty
starých materí.
Veľmi dobrý komunitný projekt realizovalo OKC IMA Sobrance v rámci akcie „ÁNO-NIE“. Spojili
kreativitu detí pri vytvorení originálneho kontajnera na separovaný odpad a propagácii potreby
separácie v obci Kaluža.
Informácie o činnosti našej organizácie a participatívnych projektoch publikujeme často aj v médiách
(tlačoviny, obecný rozhlas, mestská TV) na úrovni obce, mesta, kraja.
Každý ZK má záujem zvyšovať kvalitu činnosti, preto sa snaží v čo najširšom meradle zapájať aj
externých odborníkov a spolupracovať s ďalšími organizáciami. Na realizáciu niekoľkých
participatívnych projektov sme spojili sily aj s inými organizáciami v regióne. Napr. Mladí hasiči
spolupracujú s profesionálnym aj dobrovoľným hasičským zborom v obci, divadelníci s osvetovými
strediskami alebo obecnými knižnicami či občanmi obce, ktorí sa v minulosti venovali ochotníckemu
divadlu...



1. Vzdelávanie realizované našou 
organizáciou
2. Účasťou na školeniach iných organizácií

1. Školenia realizované našou organizáciou
majú už dlhoročnú tradíciu a odzrkadľujú rozvoj
organizácie.
Neustály nárast finančných nárokov nás však v
záujme zachovania kvality núti k obmedzeniu
ich počtu. Mnohé vzdelávania sme pre úsporu
finančných prostriedkov preniesli do regiónov,
kam vycestujú naši školitelia a prinášajú nové
inšpiratívne námety pre činnosť.

Samotné školenia realizované našou
organizáciou môžeme rozdeliť na dve kategórie:

a) Rozvoj zručností vo voľnočasových
aktivitách. Ide predovšetkým o
zvyšovanie znalostí našich inštruktorov
potrebných na pobytové podujatia v
oblasti hier, netradičných športových
aktivít, psychológie a rétoriky.

b) Odborné vzdelávanie. V tomto
prípade ide predovšetkým o vzdelávanie
vedúcich základných kolektívov a
vedúcich podujatí z oblasti ekonomiky a
práva. V neposlednom rade sa venujeme
aj konceptu fundraisingu.
Každému školeniu predchádza 
stretnutie školiteľov, kde sa pripravuje 
program a metodické materiály. V 
záujme šetrenia finančných prostriedkov 
prebiehajú stretnutia v súkromí 
jednotlivých členov školiteľského tímu.

Vzdelávanie dobrovoľníckeho aktívu  pokračovalo aj v roku 2015 v 
dvoch skupinách:



Náplňou činnosti našej organizácie sú aj  pobyty s rôznym zameraním. Ich cieľom je 

ochrana prírody, tábory s výučbou jazdy na koni a pestovaním vzťahu k zvieratám, tábory 

s výučbou hry na gitaru alebo flautu, tábory zamerané na osvojenie si bohatej histórie 

Slovenska a pomoc pri ochrane pamiatok. Dôkladne pripravený voľnočasový program 

zabezpečujú naši dobrovoľní neplatení inštruktori, ktorých  vzdelávame v predchádzajúcom 

období. Program sa spravidla viaže k prostrediu, v ktorom sa tábor realizuje (pobyt pri 

koňoch – western...). Naším hlavným zameraním je tvorba kolektívu mladých ľudí a 

odhalenie vlastných rezerv účastníkov. Tábory počas pobytu aj postupne dobudovávame,  

čím sa účastníci môžu priučiť mnohým zručnostiam, ale aj kreativite a veľkým možnostiam 

využitia prírodného materiálu. 
 
 



Každého prijímateľa invalidného vozíka
a kompenzačných pomôcok zároveň
motivujeme k dobrovoľníckej činnosti,
ako pomôcť inému. Z poberateľa pomoci
sa tak stáva osoba, ktorá pomáha inému
a zároveň získava on sám pocit
sebarealizácie a možnosť dokázať okoliu,
že nie je osoba, ktorá len prijíma, ale aj
dáva. V roku 2015 sme rozdali viac ako
450 invalidných vozíkov a
kompenzačných pomôcok.

Naše oblastné koordinačne centrum IMA AKTIV so sídlom v Bežovciach má už štvrtý
rok zahraničného donora - Cirkev Ježiša Krista Svätých Neskorších Dní. Cirkev už
v roku 2012 sponzorovala 300 invalidných vozíkov a naša organizácia ich odovzdala
ako dar postihnutým ľudom. Boli však prípady, že niekto dostal vozík väčší ako
potreboval a niekto menší. Preto sme sa s donormi dohodli, že z USA prídu školitelia,
vyškolia našich dobrovoľníkov, ktorí budú následne merať zdravotne postihnutých
záujemcov o invalidný vozík a tí dostanú vozík na mieru.

Naša organizácia aktívne pracuje aj s mentálne postihnutou
mládežou. Vzhľadom na to, že mentálne postihnutí majú
sťažené podmienky pri zapájaní sa do života spoločnosti, v
stretávaní sa s ľuďmi, získavaní praktických skúsenosti či
nových poznatkov, pripravujeme pre nich podujatia, na
ktorých sa zúčastňuje zdravá mládež, ktorá zároveň môže
spoznávať „ich svet“. Spolupracujeme pritom so
základnými školami v okolí, ako aj so strednými školami.
Pravidelne organizujeme spoločné aktivity, workshopy,
benefičné koncerty, športové podujatia, ale i spoločné
opekanie so spoločnou zábavou.

Našu činnosť pre telesne postihnutých sme
obohatili o propagáciou špeciálne upraveného
netradičného športu – boccia. ZK Prešov,
Košice a Bežovce umožňujú svojim členom,
ale aj nečlenom uvedomiť si, že aj napriek
zdravotnému hendikepu môžu športovať a
aktívne tráviť svoj voľný čas spolu so zdravou
mládežou. Súčasťou propagácie boli aj tri
turnaje, ktoré sme zorganizovali.



Najväčším projektom inklúzie zdravotne postihnutých, do ktorého je naša organizácia zapojená už
20 rokov, je abilympijské hnutie, ktoré propaguje pracovné schopnosti a zručnosti zdravotne
postihnutých, presadzuje ich uplatnenie sa na trhu práce, a tým aj sociálnu integráciu. Cieľom
projektu a súťaže abilympiáda je dokázať zdravým ľuďom, že postihnutý človek môže byť
rovnocenným partnerom pri vykonávaní pracovnej činnosti. V roku 2015 sme sa aktívne zapojili do
prípravy slovenskej reprezentácie na IX. Medzinárodnú abilympiádu ktorá sa bude konať v marci
2016. Príprava zahŕňala hlavne komunikáciu s medzinárodnou federáciou, preklade inštrukcií a
zadaní, vyhľadaní finančne čo najefektívnejších možností ubytovania, dopravy a stravovania.
Súčasne išli o rôzne formy prezentácie cez médiá a komunikácia s potencionálnymi sponzormi, či
nadáciami.
Naša organizácia je členom Slovenskej abilympijskej asociácie, ktorá propaguje pracovné možnosti
zdravotne postihnutých. Zároveň spoločne pripravujeme niekoľko integračných voľnočasových
pobytov, ktoré napomáhajú začleňovanie zdravotne postihnutých do zdravej populácie.



Od vzniku organizácie máme zriadené tlačové centrum IMA. Jeho úlohou nie je len  príprava 
časopisu a odborných publikácií, ale aj príprava a tlač rôznych materiálov pre partnerské 
organizácie, čím si organizácia zabezpečuje finančné prostriedky na svoju ďalšiu prácu.  

V roku 2015 sme sa snažili venovať najviac finančných prostriedkov na metodickú  
publikačnú činnosť a podporu časopisov ZK IMA. 

 

Bohatá je aj publikačná činnosť našich ZK hlavne formou školských časopisov, tvorby 
propagačných plagátov podujatí a prezentačných tlačovín. 

 

Pre záujemcov o začlenenie sa do štruktúry našej organizácie sme pripravili aktualizované 
publikácie „Ako vytvoriť ZK IMA“ a „Grantový systém IMA“.  

Pre ekonómov ZK/OKC IMA sme opäť aktualizovali  brožúru „Dokladovanie čerpania 
dotácie“. Ide o veľmi potrebnú metodickú publikáciu, pretože systém, ktorý vyžadujú štátne 
inštitúcie alebo nadácie, je komplikovaný a pre laika-dobrovoľníka ťažký. Práve tu nájdu 
dobrovoľníci návod, ako má dodávateľ vyplniť faktúru a ďalšie účtovné doklady na správne 
zúčtovanie dotácií a darov. 

Všetky údaje o činnosti ZK musíme od roku 2010 nahrávať do databázového systému 
„vivant“. Systém je dosť komplikovaný a často mení štruktúru či funkcie. Z tohto dôvodu sme 
v roku 2015 pre základné kolektívy aktualizovali metodickú publikáciu, ako správne vkladať 
údaje do tohto systému. 

 

Hitom súčasného obdobia je propagácia prostredníctvom internetu vo forme webových 
stránok. Naša organizácia mala ako jedna z prvých členov changenet.sk svoju domovskú 
stránku. Redakčná rada ju aktualizuje minimálne 12-krát za rok. Pretože táto forma propagácie 
tiež vyžaduje dostatočne spôsobilých dobrovoľníkov alebo finančné prostriedky na komerčné 
spracovanie, hodnotíme túto aktivitu ako veľmi významnú. 

Neodmysliteľnou súčasťou propagácie sú aj výstupy v masovokomunikačných prostriedkoch. 
Naďalej spolupracujeme s redaktormi celoslovenských, ale aj regionálnych denníkov a 
týždenníkov, STV, televíziou Markíza a rôznymi rozhlasovými stanicami. 

 

Školské časopisy – Aj vďaka činnosti našich ZK vychádza v roku 2015  niekoľko školských 
časopisov, prostredníctvom ktorých prezentujú mladí ľudia svoj pohľad na riešenia mnohých 
problémov, ktoré sa ich dotýkajú a zároveň tak nabádajú ďalších mladých ľudí, aby vyšli 
z ulity pasivity  a zapojili sa do riešenia otázok, ktoré sa ich životne dotýkajú. Opäť nám však 
každoročne niekoľko „mladých  redaktorov“ po ukončení školy odchádza a naši vedúci musia 
intenzívne pracovať na vyhľadávaní, motivácii a vzdelávaní nových členov. 

 



Valné zhromaždenie  IMA  sa uskutočnilo 9. 10. 2015 v Modre Harmónyi. Prerokovalo  
činnosť a uznesenia predsedníctva RKC IMA. Okrem toho sa zasadnutie venovalo schváleniu 

výročnej správy za rok 2014, hospodáreniu a správe audítora za rok 2014,  rozpočtu 
organizácie na rok 2016, hodnoteniu činnosti organizácie a aktuálnym činnostiam 

smerujúcich k akreditácii ďalších vzdelávacích modulov oblasti rozvoja pohybovej 
gramotnosti. 

V období medzi valnými zhromaždeniami je najvyšším orgánom predsedníctvo RKC IMA.  
Úlohou predsedníctva je koordinácia, krátkodobé a strednodobé strategické plánovanie a 

rozvoj organizácie v súčinnosti s cieľmi a záujmami členskej základne. Zasadá minimálne raz 
za dva mesiace. Na valnom zhromaždení 19. 9. 2014 bolo zvolené nové ´predsedníctvo 

organizácie:

Predseda: Mgr. Ivor Dian - stredoškolský učiteľ, 
štatutárny zástupca riaditeľa na Gymnáziu           

Laca Novomeského v Bratislave

Podpredseda: Ivan Palovčík – IT špecialista

Členovia: Ing. Vladimíra Györffyová - inžinierka ekonómie,
hlavná účtovníčka v súkromnej telekomunikačnej firme

Ing. Juraj Gacho, PhD. – IT špecialista

Mgr. Aurel Bitter – pedagóg,
profesionálny pracovník organizácie



Osobitnú kategóriu našej činnosti tvoria pobyty so špeciálnym športovým zameraním. Patria 
sem lyžiarske miniškoly, extrémne zážitkové pobyty, podujatia s výučbou skalolezectva a 

horolezeckých techník a splavy slovenských riek. 
Mladí ľudia tu môžu zažiť tak potrebné napätie a víťazstvo nad samým sebou a overiť si 
schopnosť pomôcť v núdzi inému človeku. Na túto činnosť vychovávame vlastný aktív 

dobrovoľných inštruktorov.

Zimné pobyty nepredstavujú iba lyžiarske
aktivity, ale aj turistiku v zasneženej krajine, hry
a kreatívne spoločenské večery. Aj keď v roku
2015 nám zima veľmi nepriala, realizovali sme
niekoľko zimných pobytov zameraných na
lyžovanie, turistiku či lezenie v ľadopádoch.

Okrem športových aktivít máme pripravený na
každý deň aj bohatý program zameraný na
stmelenie kolektívu, vzájomné pochopenie a
zlepšenie spolupráce mladých ľudí. Väčšina
aktivít zapadá do našej výchovno-vzdelávacej
koncepcie pod názvom zážitková pedagogika.



Horoškoly aj v tomto roku boli veľkým lákadlom, ktoré ponúka naša organizácia. Pre
svoju materiálnu, technickú a vedomostnú náročnosť vyžadujú veľmi dôkladnú prípravu.
Ich realizáciou poverujeme skúsených lezcov. Vďaka umelým stenám už nie sme závislí
od počasia. Môžeme dokonca menšie stretnutia organizovať aj počas zimných mesiacov.
Niekoľko nadšencov pokračovalo aj v tomto roku v Klube priateľov skál, ktorý pôsobí
v rámci našej organizácie. Jeho cieľom je propagovať, realizovať (na celoslovenskej
úrovni) a pomáhať ZK organizovať miniškoly horolezectva.



Splavy slovenských riek sa stávajú čoraz populárnejšími aktivitami pre mladých ľudí najmä
z dôvodu neľahkej technickej dostupnosti. Aj napriek slabej zime, ktorá spôsobila nízky stav
vody vo väčšine riek, patrili splavy z netradičných aktivít k najpútavejším aktivitám.
Prekonávanie prírodných nástrah, ale aj samého seba, veľmi láka veľké množstvo mladých
ľudí. Na niektorých pobytoch sme úspešne zapojili do života skupiny mladých ľudí z
problémových skupín a krízových rodín.

Našich účastníkov sa snažíme naučiť držať pádlo v ruke, "čítať vodu" - vyhľadávať miesta
možných bezpečných prejazdov, variť v prírode, rozložiť stanový tábor a množstvo
zálesáckych zručností. V prírode vzniká kolektív, ktorý sa musí spoliehať na vzájomnú
spoluprácu, čo upevňuje vzťahy vnútri kolektívu a umocňuje zážitok jednotlivých účastníkov.
Program mimo vody dopĺňame pútavými netradičnými športmi (ringo, boccia,
papasekavaj...). Splavovanie rieky nie je len o zážitku, ale zároveň aj o výchove k ochrane
prírody. Mladí ľudia veľmi citlivo vnímajú znečistenie riek a okolitých brehov. Práve tu
dokážu pochopiť, čo sa stane, ak sa do vody odhodí čo i len jedna plastová fľaša. Prúd rieky
dokáže niekoľko takýchto fliaš nahromadiť a z malebnej zátoky sa môže razom stať
smetisko, kde sa ešte nedávno kúpali. V rámci mnohých splavov sme pomohli vyčistiť
niektoré územia od odpadu, ktorý do rieky nanosili neprispôsobiví obyvateľa.

Splavy realizujeme na tokoch Malého Dunaja, Hrona, Oravy, Váhu, Dunajca, Starej Nitry,
Vltavy, Moravy, Sázavy, Popradu, Lužnice, Otavy, Moravskej Sázavy, Salzy, Divokej Orlice,
Bečvy, Doubravy, Svratky, Chrudimky, Otavy a severného úseku Moravy v období od januára
do septembra.



Naša organizácia prišla s ponukou nového športu, ktorý vymysleli kanadskí učitelia telesnej
výchovy kvôli rovnakým problémom, aké prekonávame v súčasnej dobe aj na Slovensku.
Lekári, ale aj učitelia telesnej výchovy upozorňujú na znižovanie pohybovej gramotnosti detí
a mladých ľudí. Chýba motivácia venovať sa pohybovým aktivitám. Hodiny telesnej výchovy
sú často z pohľadu detí nezáživné a deti sa, žiaľ, aj s pomocou rodičov vyhýbajú aktívnemu
športovaniu. Kin-ball alebo v preklade "lopta v pohybe" dáva možnosť zapojiť do hry tri
štvorčlenné družstvá. Základy hry sa dajú naučiť za 15 minút a o chvíľu nato sa môžu deti a
mládež na vlastnej koži presvedčiť, že pohyb môže byť aj zábavný. Každý člen družstva musí
byť aktívny až 72 % hracieho času.
Tento nový šport bol pôvodne určený pre ZŠ a SŠ. Jeho univerzálnosť však zapája aj celé
rodiny a starších ľudí. Kin-ballom chceme prispieť k zatraktívneniu telesnej výchovy na
školách a k zlepšeniu pozície učiteľov telesnej výchovy.
V súčasnosti propagujeme šport na ZŠ a SŠ po celom Slovensku, školíme učiteľov telesnej
výchovy a dobrovoľníkov ktorí majú záujem trénovať deti a mládež. Už v roku 2014 sme po
prvýkrát reprezentovali Slovensko na majstrovstvách Európy a v roku 2015 na
majstrovstvách sveta v Španielsku.



Celkovo je k 31. 12. 2015  prihlásených 4.232 detí  a 
mladých ľudí z 31 okresov.

Počet dobrovoľníkov vo veku 16 – 18 rokov, 
ktorí sa zúčastňovali na organizovaní aktivít pre deti a mládež 52

Počet dobrovoľníkov vo veku nad 18 rokov vrátane, 
ktorí organizovali aktivity pre deti a mládež 527

Počet základných organizačných zložiek žiadateľa 190
Počet aktivít pravidelnej (systematickej) činnosti 7.714

AKTIVITY Počet 
podujatí

Počet 
účastníkov

Vzdelávacie podujatia pre členov žiadateľa 6 227
Vzdelávacie podujatia pre vedúcich základných zložiek žiadateľa 5 93
Vzdelávacie podujatia pre dobrovoľníkov 13 56
Jednodňové podujatia pre deti a mládež 1844 48260
Viacdňové podujatia pre deti a mládež 33 704
Pobytové podujatia 
- realizované v SR bez zahraničnej účasti 9 256
- realizované v SR so zahraničnou účasťou 1 10
- realizované v zahraniční (účastníci zo SR) 9 140
Medzinárodné aktivity 24 627
Informačné aktivity 331 2380

INFORMAČNÉ ZABEZPEČENIE
Počet publikácií (časopisy, knihy a brožúry) 9
Počet informačných letákoch o činnosti žiadateľa 64

Z toho - s prideleným ISSN alebo ISBN 0
- pravidelne vydávané časopisy 9

Počet webových domén, spravovaných žiadateľom 6
Počet informačných CD a DVD nosičov 14
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