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 IMA je etablovaná nezisková mimovládna organizácia, 
ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti práce s mládežou už 25 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. 



Mnohé naše aktivity  v oblasti zážitkovej pedagogiky ovplyvňujú našich členov v oblastiach 
občianskeho povedomia, poukazujú na potreby rozhodovacích procesov v demokratických 
štruktúrach,  podporujú nachádzanie životných hodnôt  a chápanie priorít. Naše aktivity ich 
často ďalej ovplyvňujú v prehodnotení niektorých materiálnych hodnôt.  
Prax dnes vyčíta vzdelávaniu, že nepripravuje mladých ľudí na skutočný život. Chýbajú 
komunikačné zručnosti, schopnosť aktívne počúvať, iniciatíva, neschopnosť pracovať 
v tíme...  Väčšinu týchto zručností získavajú mladí ľudia/členovia  práve činnosťou v našej 
organizácii. 
Najčastejšou formou realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu v našej organizácii je hra. Pri 
nej sú mladí ľudia nepriamo nútení  komunikovať, hľadať riešenia, prísť s iniciatívou, lebo ak 
sa chcú hrať, nemôžu čakať, že to urobí niekto za nich.  Ak majú záujem vyhrať, nachádzajú 
potrebu spolupracovať , aktívne počúvať a hľadať spoločné riešenia. Pri hre sa postupne 
profilujú vedúce osobnosti a odhaľujú vlastnosti ostatných členov skupiny, ktoré sa v bežnom 
školskom živote nemohli prejaviť.  
Pre stredoškolákov realizujeme aj zložitejšie hry, ktorých cieľom je napr. poodhaliť  svet 
podnikania. V modelových situáciách sa konfrontujú s problémami, ktoré môžu nastať 
v bežnom živote, keď sa musia zodpovedne a rýchlo rozhodovať.  
Analýzou spätnej väzby po väčšine aktivít vieme spolu s mladými ľuďmi odhaľovať úskalia 
a problémy v ich riešeniach a hľadať možné varianty do budúcnosti.  
Ak si zoberieme pravidelnú činnosť podľa obsahovej náplne jednotlivých ZK, vieme dokázať, 
že aj pohybové aktivity vedú mladých ľudí k aktívnej spolupráci, rozvoju aktívneho počúvania 
pri hľadaní riešenia mnohých herných situácií, k rozvoju schopnosti kriticky myslieť,  k 
tolerancii pri pochybení a schopnosti sa z danej situácie poučiť, k zručnosti plánovať, 
odhaľovať chyby súpera a dokázať to zhodnotiť pri vlastnej hernej činnosti.  
Podobný príklad nachádzame aj pri spoločensky a kultúrne zameraných ZK IMA. Práve 
spolupráca pri napĺňaní kreatívnych projektov núti deti chápať potrebu spolupráce v tíme 
a pritom zachováva možnosť kreatívneho individuálneho videnia, ktorý zas spätne pomáha 
kolektívu v skvalitňovaní činnosti.  
Cieľom činnosti organizácie je hlavne rozvíjať základné kognitívne, psychomotorické a 
sociálno-emocionálne schopnosti a zručnosti na elementárnej úrovni, aby si naši členovia 
osvojili základné kompetencie potrebné pre ďalšie vzdelávanie a život v dynamicky sa 
rozvíjajúcej spoločnosti. Ide nám predovšetkým o všestranný rozvoj mladého, aktívneho, 
samostatne mysliaceho človeka. 
Zameriavame sa hlavne na participatívne učenie, učenie sa zážitkom, učenie sa riešením 
problémov, učenie sa na základe interakcie v skupine a snažíme sa prepojiť naučené s reálnymi 
situáciami bežného života. 
 



     Expertná skupina našich dobrovoľníkov v spolupráci s predsedníctvom Republikového 
koordinačného centra (RKC) IMA vypracovala v roku 2013 plán strategického rozvoja na 
roky 2014 – 2020 , ktorý pomenúva ciele našej organizácie v jednotlivých oblastiach práce s 
deťmi a mládežou. Stratégia vychádzala z podkladov, ktoré nám dodali jednotlivé ZK 
(základné kolektívy) a OKC (okresné koordinačné centrá) IMA. Celková stratégia IMA na 
roky 2014 – 2020 bola schválená valným zhromaždením IMA 29. 11. 2013.  
         V roku 2017 sme sa preklenuli do druhej polovice realizačného obdobia a vieme 
z časového hľadiska aspoň čiastočne hodnotiť napĺňanie strategického plánu na úrovni dobre 
naštartovaných zámerov a jasne stanovených cieľov. Z kvantitatívneho hľadiska máme 
každoročne mierny nárast členskej základne. 
          Z hľadiska ekonomického to v roku 2017 bolo opäť horšie. Aj napriek vyššej členskej 
základni nám dotácia opäť poklesla. 
Pre udržateľný rozvoj organizácie to bola ďalšia rana motivácii dobrovoľníkov k zvyšovaniu 
počtu členov a zapojeniu mladých ľudí do činnosti organizácie.   
            Tento niekoľkoročný neustávajúci pokles dotácií na člena veľmi komplikuje napĺňanie 
strategických plánov a implementovanie nových programov pre mládež do našej činnosti. 
Aktivity sú náročné a ak chceme udržať vysoký štandard výchovno-vzdelávacieho zamerania 
našej činnosti, musíme podujatia zabezpečiť nielen ľudskými, ale aj materiálno-finančnými 
zdrojmi, v čom nám súčasná štátna dotačná politika veľmi nepomáha.  
Skoro 60 % finančných príjmov máme z iných zdrojov. Nehovoriac o nefinančných zdrojoch, 
ktoré predstavujú materiálne sponzorstvá a hlavne dobrovoľná práca vedúcich a inštruktorov. 
Keď sme ich vyčíslili, zistili sme, že podiel štátnej dotácie na celkových našich zdrojoch 
klesol na 10 %!   
Dobrovoľníci napokon väčšinu času strávia zháňaním zdrojov a následným dokladovaním 
a prezentovaním, ako priamou činnosťou s deťmi a mládežou, kvôli ktorej sa rozhodli pre 
dobrovoľnícku činnosť. 
 Napriek všetkým ekonomickým prekážkam sa nám podarilo realizovať 
pravidelnú činnosť a podujatia, na ktorých odpracovali naši dobrovoľníci viac ako 67.755 
hodín. V prípade, že by sme celú dotáciu použili na odmeny za túto prácu, bola by ich mzda 
1,08 € na hodinu. 
Ak by sme prepočítali dotáciu na počet členov organizácie, získali by sme 17,27 € na člena na 
celoročnú činnosť. Každý, kto pozná ceny na trhu, vie, čo si asi tak  môžeme dovoliť z takejto 
sumy uhradiť. Len jeden príklad. Náklady na víkendové vzdelávanie 30 dobrovoľníkov, 
vyčerpajú dotáciu na 100 členov. Takže už nie je za čo realizovať činnosť s týmito členmi a 
ak chceme udržať činnosť, musíme naďalej zháňať iné zdroje.  
Aj táto skutočnosť čoraz viac demotivuje mladých ľudí pracovať v mládežníckych 
organizáciách. Preto máme vážne obavy z toho, ako bude vyzerať činnosť s deťmi a 
mládežou o 10 rokov. Pritom štátni úradníci očakávajú, že z poskytnutej dotácie budeme 
predovšetkým uplatňovať výchovu mládeže k demokracii a k potláčaniu neofašistických 
tendencií v spoločnosti.  Dostávame sa tak do kontroverzií medzi požiadavkami štátu a 
potrebami mladých ľudí.  
Žiaľ, niektoré populistické organizácie v záujme získania dotácií budú takýmto politikom a 
úradníkom  pochlebovať a ohrozovať tak primárnu činnosť s deťmi a 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 ich činnosti sa 
zúčastňuje viac ako 4 700 detí a mladých ľudí. 



         Práca s deťmi a mládežou by nemala byť zameraná iba na bezcieľne vypĺňanie 
voľného času. Naše aktivity plánujeme s konkrétnym cieľom, pričom sa snažíme aktívne 
uplatňovať princíp neformálneho vzdelávania. Naši členovia majú možnosť získať nové 
zručnosti,  skúsenosti a poznatky, ktoré si následne môžu overiť aj v bežnom pracovnom 
či osobnom živote.  
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. 
 
Veľké úspechy aj tento rok dosahovali ZK mladých hasičov. Najlepšie výsledky aj  na 
medzinárodných súťažiach dosahoval ZK Mladí hasiči pri ZŠ Spišská Nová Ves pod 
vedením J. Strelu. S podporou Medzinárodného vyšehradského fondu sme uskutočnili aj 
jednu európsku súťaž priamo na Slovensku. 

V rámci pohybových a športových činností pôsobí niekoľko ZK kin-ballu. Týmto sa však 
budeme venovať ešte v ďalšej časti výročnej správy.  
Medzi športové a pohybové aktivity môžeme počítať aj ZK, ktoré sa špecializujú na 
prácu so zdravotne a mentálne postihnutými, prípadne na pohybové aktivity pre deti             
s poruchami vzdelávania. Bližšie informácie uvádzame v časti integračné aktivity. 



Rozvoj pohybovej gramotnosti presadzujeme aj v rámci ďalších ZK, ako sú florbal, 
volejbal, lukostreľba, stolný tenis, futbal,  plávanie, cykloturistika, fitnes, rybárstvo, 
biatlon, šach, turistika, moderná gymnastika, ringo, lakros, športový tanec... Pohybové 
aktivity majú vplyv nielen na zvyšovanie športovej kondície detí a mládeže, ale 
predovšetkým na ich zdravie. Všetky štatistiky nám poskytujú žalostný obraz 
súčasnosti. Chorobnosť a obezita detí stúpa a ich pohybové schopnosti klesajú. Viesť 
deti k pohybovým aktivitám preto patrí medzi priority našej organizácie. 



Okrem pohybovo orientovaných ZK sa venuje niekoľko desiatok ZK aj oblasti rozvoja 
kreativity, manuálnych zručností, udržiavaniu ľudových remesiel, zvykov a tancov, 
divadelnému a dramatickému prejavu.  
Máme aj mnohých členov, ktorých záľubou je zdokonaľovanie sa v cudzích jazykoch, 
chove drobných zvierat či akvaristike, fotografovaní a úprave fotografie či videa, 
objavovaní záhad chémie, fyziky a ďalších prírodných vied. Všetko im ponúkame          
formou hry ako tradičnej podoby neformálneho vzdelávania. 



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 5 až 10-dňové 
pobyty. Ich účelom je zlepšiť vzájomnú 
komunikáciu, budovanie tímového ducha, 
nadviazanie blízkych vzťahov aj s 
triednym učiteľom a podobne.    Na druhej strane máme aj množstvo ZK, 

ktoré sa  snažia 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, talentové/  
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. V roku 2017 sme zrealizovali 1.801 
nepravidelných podujatí. Z tohto počtu bolo len 25 % dotovaných z MŠVVaŠ SR.  Podujatia 
sú rôzneho 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, poznávacie podujatia, podujatia na 
podporu udržiavania ľudových tradícií, 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 rámci podpory 
zdravého životného štýlu sa naše ZK zapájajú do rôznych podujatí propagujúcich  zdravú 
výživu.  
V poslednej dobe vnímame zhoršujúcu sa situáciu v oblasti  vzájomnej komunikácie rodičov a 
ich detí, ktorá je spôsobená najmä nedostatkom kvalitne stráveného spoločného času 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. 



Bez aktívnej participácie s komunitou by väčšina základných kolektívov nedokázala v súčasnej dobe realizovať 
svoju činnosť. Preto môžeme odvážne tvrdiť, že viac ako 80 % ZK IMA 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. 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 zo 
strany miestnej samosprávy. Predstavitelia obce sú následne viac prístupní podporiť ich činnosť či už finančnou 
podporou alebo formou bezplatných nájmov či materiálnej pomoci. 
Informácie o činnosti našej organizácie a participatívnych projektoch publikujeme často aj v médiách (tlačoviny, 
obecný rozhlas, mestská TV) na úrovni obce, mesta či 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. Napríklad športovo orientované ZK s inými športovými 
organizáciami, sociálne orientované ZK s regionálnymi sociálnymi zariadeniami a inštitúciami, 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...  



Náplňou činnosti našej organizácie sú aj  pobyty s rôznym zameraním. Ich cieľom je ochrana 
prírody, vytváranie väzby k zvieratám; 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. Naším hlavným 
zameraním je tvorba dobre fungujúceho kolektívu mladých ľudí, neformálne vzdelávanie 
v oblastiach techniky, ekológie  a snažíme sa o odhalenie vlastných rezerv účastníkov 
prostredníctvom interaktívnych hier, zhrnutých pod pojem zážitková pedagogika. Tábory 
počas pobytu aj postupne dobudúvame,  čím sa účastníci môžu priučiť mnohým novým 
zručnostiam a schopnostiam, ale aj kreativite a rôznym možnostiam využitia prírodného 
materiálu. 



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. 

Už v minulosti prinášala naša organizácia v rámci svojej činnosti ponuku rôznych 
netradičných športov – ringo, lakros, indiaka... ktoré sme sa snažili šíriť prostredníctvom 
našich regionálnych zložiek a vplývať tak na zdravý životný štýl mladých ľudí. 
Od roku 2014 prichádzame 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.  



V súčasnosti propagujeme šport hlavne na ZŠ a SŠ po celom Slovensku. V roku 2017 sme 
realizovali viac ako 100 prezentácii priamo na školách.  
Zúčastnili sme sa aj otvorených podujatí ako napr. Športujúce mesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zorganizovali sme aj dva propagačné  semináre pre učiteľov telesnej a športovej výchovy 
v Žiari nad Hronom a v Bratislave. 
V roku 2016 sme akreditovali vzdelávanie, ktorým sa snažíme kin-ball šíriť medzi 
mladých ľudí. Počas roku 2017 sa nám podarilo realizovať 7 vzdelávaní pre 143 
účastníkov. 
Začiatkom roku 2017 sme akreditovali druhý, vyšší stupeň vzdelávania „Kin-ball na 
hodinách telesnej a športovej výchovy“ a realizovali sme jedno vzdelávania pre 28 osôb.  
Aby sme motivovali deti a mládež k pravidelnému trénovaniu, pomáhame pri príprave a 
realizácii školských turnajov v kin-balle. Medzinárodná kin-ballová federácia pripravila 
v roku 2017 prvý celosvetový turnaj pre kategóriu starších žiakov a mládež zo stredných 
škôl. V silnej konkurencii sa náš ZK IMA zo ZŠ Vrbové umiestnil na 3. mieste 
http://www.kin-ball.sk/152-20170711-08-medzinarodny-turnaj-vo-francuzsku  
Celé podujatie povzbudilo ich chuť porovnávať sa s ďalšími tímami a prihlásili sa do ČR na 
medzinárodný turnaj Inter G Cup . V konkurencii 22 tímov obsadili prvé a druhé miesto. 
http://www.kin-ball.sk/sutaze  
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1. Vzdelávanie realizované našou     
    organizáciou 
2. Účasťou na školeniach iných 
organizácií 
 
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 cestujú naši školitelia a 
prinášajú nové inšpiratívne námety na 
činnosť. 

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, práva a PR. 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 súkromných priestoroch jednotlivých 
členov školiteľského tímu. 

Vzdelávanie dobrovoľníckeho aktívu  pokračovalo aj v roku 2017, aj keď kvôli 
nízkym dotáciám v krízovom režime. Naďalej vzdelávanie dobrovoľníkov 
delíme na dve skupiny: 

Školenia realizované našou organizáciou môžeme rozdeliť 
na dve kategórie: 



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 skúseností 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 pri ohni 
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 
22 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.  
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. 
Pre nedostatok finančných prostriedkov sme nemohli v roku 2017 uskutočniť súťažnú prehliadku 
pracovných schopností a zručností ABILYMPIÁDA.  
Napriek tomu ZK IMA v Prešove  sa aktívne podieľa na podujatiach Abilympijskej galérie, v rámci 
ktorej propagujeme výrobky zdravotne postihnutých umelcov, organizujeme 
vernisáže,  spoločenské večery a poskytujeme sociálne poradenstvo v oblasti uplatňovania sa na 
trhu práce aj zákona o sociálnej pomoci. 



Od vzniku organizácie máme zriadené tlačové centrum IMA. Jeho úlohou je prezentácia 
činnosti organizácie navonok a príprava odborných publikácií pre ZK/OKC IMA. 

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. 

Stránka bola v roku 2016 upravená tak, že samotné ZK/OKC IMA si môžu individuálne 
vkladať a editovať články o svojich aktivitách, a tak prezentovať na verejnosti svoju 
činnosť. Jej obsah sa vďaka tomu čoraz viac obohacuje a členovia, ale aj verejnosť môžu 
nájsť, aké aktivity realizujeme priamo v regiónoch.  

K programu zvyšovania pohybovej gramotnosti prostredníctvom nového športu kin-ball 
sme vytvorili samostatnú doménu kin-ball.sk, kde sa venujeme šíreniu metodiky pre 
učiteľov telesnej výchovy, informujeme, kde sme projekt prezentovali a kde sa už hra   
kin-ball vďaka našej podpore začala hrať. V roku 2017 sme pridali nové videometodiky a 
informačné banery. 

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

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

Aj vďaka činnosti našich ZK vychádzalo v roku 2017  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.  



 
 
 
 

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, potápanie  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 v roku 2016 sme realizovali 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 sú naďalej pre mladých ľudí veľkým lákadlom Vďaka umelým stenám už nie sme 
závislí od počasia a mnohé stretnutia môžeme realizovať na umelých stenách aj počas 
zimných mesiacov. 
Časť našich členov okrem vodáckych aktivít sa rozhodla spoznávať aj svet pod vodou 
prostredníctvom prístrojového potápania.  Práve „svet ticha“ dáva mladým ľuďom možnosť 
rozvíjať schopnosti komunikácie, hlavne neverbálnej. Rekreačné potápanie sa kvôli 
bezpečnosti realizuje vždy v páre, kde je nevyhnutnosťou spoľahlivosť partnera v prípade 
krízovej situácie. Práve preto táto aktivita vedie mladých ľudí k zvyšovaniu schopnosti 
prirodzene nadväzovať vzťahy, vedieť analyzovať  potreby druhých a snažiť sa ich napĺňať.  



Splavy  slovenských riek sa stávajú čoraz populárnejšími aktivitami pre mladých ľudí najmä 
z dôvodu blízkej spätosti s prírodou. 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 aktivít mladých ľudí z marginalizovaných 
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 množstvu 
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 obyvatelia.   



Veľmi populárnymi sa stávajú splavy pre rodiny s deťmi, na ktorých môžu čoraz 
zaneprázdnenejší rodičia prežívať spolu so svojimi deťmi množstvo zážitkov a nových 
skúseností. Na základe podnetov našich inštruktorov práve na týchto pobytoch nachádzajú 
rodičia čas na odovzdanie mnohých zručností svojim deťom, ktoré sa naučili v detstve a 
získali ich od svojich rodičov.  

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.  



Celkovo je k 31. 12. 2017  v IMA prihlásených 4.974 
členov. ZK IMA pracuje v 44 okresoch Slovenska. 

Počet dobrovoľníkov vo veku 16 – 18 rokov,  
ktorí sa zúčastňovali na organizovaní aktivít pre deti a mládež 67 

Počet dobrovoľníkov vo veku nad 18 rokov vrátane,  
ktorí organizovali aktivity pre deti a mládež  557 

Počet základných organizačných zložiek žiadateľa 112 
Počet aktivít pravidelnej (systematickej) činnosti  8.446 

AKTIVITY  Počet 
podujatí 

Počet 
účastníkov 

Vzdelávacie podujatia pre členov žiadateľa 6 198 
Vzdelávacie podujatia pre dobrovoľníkov 16 332 
Jednodňové podujatia pre deti a mládež 1.688 42.300 
Viacdňové podujatia pre deti a mládež  38 982 
Pobytové podujatia  
- realizované v SR bez zahraničnej účasti  7 200 
- realizované v SR so zahraničnou účasťou  4 86 
- realizované v zahraniční (účastníci zo SR) 7 116 
Informačné aktivity 42 3.817 

INFORMAČNÉ ZABEZPEČENIE 
Počet publikácií (časopisy, knihy a brožúry)  9 
Počet informačných letákoch o činnosti žiadateľa 62 

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

Počet webových domén, spravovaných žiadateľom  6 
Počet informačných CD a DVD nosičov  11 



r.  2012 r.  2013 r.  2014 r.  2015 r.  2016 r.  2017 

Štátne 
dotácie 

98.045 € 94.118 € 90.738 € 79.637 € 79.918 € 73.083 € 

Výnos z 
2% 

46.601 € 54.653 € 41.322 € 50.323 € 41.256 € 35.106  €
  

Celkové 
príjmy 

211.609 € 211.338 € 182.973 € 194.574 € 173.366 € 174.950 € 

r.  2012 r.  2013 r.  2014 r.  2015 r.  2016 r.  2017 

Počet 
členov 

3.946 4.155 4.542 4.232 4.670 4.974 

Počet ZK 174 171 195 190 199 212 

Počet 
okresov  

28 28 29 31 39 44 

Vzhľadom na neuskutočnenie zasadnutia najvyššieho orgánu združenia v 
roku 2017, bude rozhodnuté o prerozdelení kladného hospodárskeho 
výsledku za rok 2016 a 2017 na rokovaní valného zhromaždenia IMA v 
roku 2018. 

Organizácia nemá účtovnú jednotku v zahraničí. 

Po 31.12.2017 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie, 
alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2017 
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