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•Ideálna mládežnícka aktivita (ďalej len IMA) je nezávislé občianske združenie mladých 
ľudí bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti a náboženského vyznania . 
 

•IMA  pôsobí na celom  území  SR, sídlom je Bratislava. IMA  vykonáva svoju činnosť na 
základe svojich programových dokumentov a v súlade s Chartou ľudských práv , 
princípmi humanity a demokracie, Ústavou a zákonmi SR a v zahraničí. 
 

•Cieľom IMA  je pomôcť mládeži pri využívaní voľného času, viesť mládež 
k nekonzumnému spôsobu života, podporovať zvyšovanie kompetencií a zručností mladých 
ľudí s cieľom ich lepšieho uplatnenia sa v pracovnom aj osobnom živote. 
 

•V rámci športových aktivít chce podporovať zvyšovanie pohybovej gramotností detí a 
mladých ľudí formou propagácie a šírením nových netradičných športov. 
 

•. IMA chce prispievať  k rozšíreniu kontaktov so zahraničnými partnermi s cieľom 
zvýšenia informovanosti mladých ľudí o formách života v ostatných demokratických 
krajinách. 
 

•Na ochranu práv a záujmov svojich členov využíva všetky zákonné prostriedky. 



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 obmedzeniam. Z tohto dôvodu je 
potrebné hľadať možnosti a cesty efektívneho využívania zdrojov a jasne si definovať ciele 
práce.  

V tejto súvislosti naša organizácia IMA pripravila ciele rozvoja, ktorá pojednáva o našom 
pohľade 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. 

 IMA je etablovaná nezisková mimovládna organizácia, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti 
práce s mládežou už 20 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 pravidelných aj 
nepravidelných aktivít, na ktorých sme sa zúčastnili alebo sme ich organizovali. Našim 
cieľom do budúcna je prostredníctvom systematickej práce s mládežou dosiahnuť ľahšie 
etablovanie sa mladých ľudí v pracovnom procese a bežnom živote. 

 
 
OBLASTI NAŠICH CIEĽOV: 
 
• NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE V PRÁCI S MLÁDEŽOU  

• ZAMESTNANOSŤ 

• SOCIÁLNE ZAČLENENIE 

• PARTICIPÁCIA 

• DOBROVOĽNÍCTVO 

• MLÁDEŽ A SVET 

• ZDRAVIE A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL 

• PODNIKAVOSŤ A TVORIVOSŤ 

• RODINA AKO ZÁKLADSPOLOČNOSTI 

• PRÁCA S MLÁDEŽOU 



ZK IMA sa schádzajú 1 – 4 - krát za týždeň a pracuje v nich viac 
ako 3 500 detí a mladých ľudí. 

 
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 12x 
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 zmluva o poskytnutí dotácie sa uzatvára s OKC a následne je vedená 
len jedna ekonomická evidencia. Zároveň strategické plánovanie výdajov 
umožňuje efektívnejšie vynakladanie finančných prostriedkov v podobe 
množstevných zliav alebo koncipovania 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 svojich ZK. 
 

Miestne aktivity v regiónoch tvoria základ činnosti organizácie. 
Realizujú ju ZK (základné kolektívy), ktoré majú plnú právomoc 
rozhodovať o svojej činnosti a svojich finančných prostriedkoch.   



Okrem toho sme opäť realizovali aj celoškolské podujatia(Štvorboj, 
Vianočná nálada - happening, vedomostné súťaže.../, na ktorých sa 
formou hry utužuje a kryštalizuje kolektív a postavenie jednotlivcov 
v ňom. Výsledky svojej práce často prezentujeme formou výstav 
výrobkov  z pravidelných stretnutí 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 atraktívne využívanie voľného času detí 
a mladých ľudí (MDD, Mikuláš, stavanie mája, vianočné posedenia, 
cesta rozprávkovým lesom, karnevaly, zábavne športové a kultúrne 
podujatia). Všetky podujatia nielenže prinášajú radosť a potešenie, 
ale deti a mládež sa pri nich naučia mnohým novým zručnostiam, 
pochopia pojem tolerancie, dokážu vnímať rozličnosti a akceptovať 
ich.  
V poslednej dobe výrazne vnímame zvyšovanie sa odcudzenia sa 
detí a rodičov. Mnohé naše kultúrne a športové podujatia ponúkajú 
spoločnú účasť deťom a rodičom, čím im ponúkame možnosť nájsť 
vzájomnú cestu k sebe.  
 

Verejnosť často vníma prácu s deťmi ako vypĺňanie voľného času. Naša 
činnosť má však širší rozmer.  Ponúkame totiž našim členom príležitosť 
niečo nové sa naučiť alebo overiť si teoretické poznatky v praxi. Táto 
výchovná činnosť sa dá zhrnúť pod pojem „Neformálne vzdelávanie“. 
  
Máme ZK , ktoré ponúkajú deťom  a mládeži aktivity smerované 
výhradne do určitej oblasti, ako sú šport, kultúra, tvorivosť, bádanie 
a vynaliezanie, rozvoj duševných hodnôt alebo jazykových zručností. 
Ale sú aj ZK, ktoré sa snažia ovplyvňovať rozvoj detí a mládeže vo 
všetkých oblastiach súčasne, čiže sa venujú športu aj kultúrnym či 
tvorivým aktivitám s cieľom napomáhať komplexný rozvoj osobnosti 
mladého človeka.  
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 vzájomné 
spoznanie sa, tvorba dobrého kolektívu, zblíženie sa s triednym 
učiteľom a odhalenie vlastností, ktoré sa v škole neprejavujú. Niekedy 
desať dní nahradí niekoľkomesačné trápenie a hľadanie vzájomného 
porozumenia v školskom prostredí.  



Participácia mladých ľudí na živote obce je dosť často v očiach dospelých obmedzená na brigádnické aktivity pri čistení verejných priestranstiev.  
Málokto si vie predstaviť zapojenie mladých ľudí do procesu vyjadrovania sa k veciam verejným alebo dokonca do  rozhodovacích procesov.  
Lídri našich ZK a OKC IMA sa snažia tento stereotyp zmeniť a podporujú zároveň mladých ľudí, aby sa nebáli predkladať svoje návrhy 
a argumentačne ich podporujú.  
V mnohých mestách či obciach sa lídri našich ZK dostávajú do pracovných komisií miestnych zastupiteľstiev, kde môžu prichádzať s návrhmi 
svojich členov na zmenu a ponúkať tak pohľad mladých ľudí na riešenie problému. Niekoľko našich dobrovoľníkov zastáva aj funkciu poslanca 
v mestskom alebo obecnom zastupiteľstve.  
To, že nie je mladým ľuďom život v komunite ľahostajný, dokazujú aj podujatia, v rámci ktorých sa priamo pričinili o zmeny, ktoré nielenže 
pomohli zmeniť okolie, ale následne aj poskytujú ďalší priestor na aktivity s mladými ľuďmi. 
Aj v roku 2013 pokračovali členovia ZK IMA Bežovce Pčolky  v rekonštrukcií   starého rodinného domčeka  a jeho premene na obecné múzeum. 
V jednej časti ktorá slúži ako  klubovňa realizovali niekoľko podujatí a stretnutí. Do druhej expozičnej časti sa im podarilo získať od obyvateľov 
obce  nové exponáty.  
Príkladné  je aj zapojenie detí a mladých ľudí do zberu druhotných surovín, ktoré má aj vyšší cieľ. Deti, členovia OKC Námestovo – Brehy už 
niekoľký krát zopakovali zber železného šrotu z ktorého výťažok venovali telesne postihnutému rovesníkovi.   
 
Obojstranne „výhodná“ spolupráca obec - IMA  sa dá prezentovať aj na projektoch ZK IMA ml. hasiči Spišská Nová Ves  ktorý sa starajú 
o športový areál ZŠ kde aj pravidelne  trénujú. Okrem kosenia plochy postupne rozširujú oddychovo-relaxačnú zónu.   Podobnú  spoluprácu 
môžeme prezentovať pri  OKC Ožďany, kde taktiež v spolupráci s ZŠ dobudovali lavičky, smetné koše a altánok,  kde sa niekoľko krát  týždenne 
ZK stretávajú..   
Mnohé ZK fungujú v priestoroch škôl. Veľkou pomocou pri činnosti je participácia našich členov na fungovaní študentskej rady, prostredníctvom 
ktorej predkladajú svoje návrhy a pohľad na riešenie problémov či inovatívne ponuky na nové aktivity. Niekoľko členov  pracuje v študentských 
radách  alebo až v  rade školy. Ich  hlas tak nie je potom zanedbateľný a za výdatnej morálnej a metodickej pomoci  vedúcich ZK dokážu 
presadzovať názory mladých ľudí alebo aspoň prinútiť dospelých pozrieť sa na problém očami mladých ľudí a zamyslieť sa nad možnosťami 
riešenia. 
Participáciu mladých ľudí na živote obce vieme dokumentovať aj na niekoľkých projektoch našich ZK, ktoré sa zapojili do riešenia problémov 
s neprispôsobivým obyvateľstvom. Práve v obciach, kde je vyššia koncentrácia rómskeho obyvateľstva, sa naši členovia a dobrovoľníci rozhodli 
pomôcť a ponúknuť riešenia. Okrem aktivít  typu workshopy, pobytové podujatia... sme v roku 2013 realizovali jeden špecifický projekt zameraný 
na pestovanie zemiakov samotnými rómami. Obec poskytla pozemok, ktorý sme dali najskôr obrobiť strojovo a následne samotný Rómovia si ho 
doupravovali a nasadili zemiaky. Rodiny si následne políčka nielen udržiavali ale aj strážili. Odmenou im bola na jeseň bohatá úroda. 
Neodmysliteľnou spoluprácou obce a našich ZK sú vystúpenia členov v seniorských centrách, detských domovoch.... Táto nezištná pomoc komunite 
prináša ja efekt motivácie detí a mladých ľudí k ďalším nácvikom nových programov a ich ďalšiemu učeniu.  



Vzdelávanie dobrovoľného aktívu môžeme rozdeliť do dvoch skupín: 
1. 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 skupiny : 
a/ Rozvoj zručností vo voľnočasových aktivitách. Ide predovšetkým o 
zvyšovanie znalostí našich inštruktorov, potrebných pre 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 foundresingu. 
 
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. 
Okrem uvedených školení sa naši dobrovoľníci zúčastnili na kurzoch, 
ktoré organizovali iné neziskové organizácie alebo firmy. 



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. 
 
 



Abilympiáda 
ABILYMPIÁDA je súťažná prehliadka pracovných schopností a zručnosti zdravotne 
postihnutých. Cieľom projektu a súťaže abilympiáda je dokázať zdravým ľuďom, že postihnutý 
človek môže byť rovnocenným partnerom pri vykonávaní pracovnej činnosti. Práve v roku 2013 
sme sa aktívne zapojili do realizácie už XI. ročníka celoslovenskej Abilympiády. Podujatie pre 
viac ako 150 účastníkov malo veľký ohlas nielen u nás doma, ale aj v zahraničí. 
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 bežnej 
populácie. 
 

 
 

Dobrovoľníci charitatívnej práce 
Naše oblastne koordinačne centrum IMA AKTIV so sídlom v Bežovciach má už tretí 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 ti dostanú vozík na 
mieru. Každého prijímateľa invalidného vozíka a kompenzačných pomôcok zároveň 
motivujeme k dobrovoľnej 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. 
  
 
 

 



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 2013 sme sa snažili venovať najviac finančných prostriedkov na metodickú publikačnú 
činnosť a podporu časopisov ZK IMA. 

 

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 k správnemu 
zúčtovaniu 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 2013 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. 



Valné zhromaždenie  IMA  konané  29. 11. 2013  na Zemplínskej Šírave prerokovalo činnosť 
a uznesenia predsedníctva RKC IMA. Okrem toho sa zasadnutie venovalo schváleniu 
výročnej správy za roky 2012, hospodáreniu a správe adítora za rok 2012,  rozpočtu 

organizácie na rok 2014 a aktuálnym činnostiam smerujúcim k akreditácii vzdelávacích 
modulov.  

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

rozvoja organizácie v súčinnosti s cieľmi a záujmami členskej základne. Zasadá minimálne 
raz za dva mesiace.  Súčasné predsedníctvo zvolilo valné zhromaždenie 20. 11. 2009. 

 
 

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

                             Laca Novomeského v Bratislave 
 
 
 
 

        Podpredseda: Andrej Šikula – šofér Slovaklines, a. s. 
 
 
                                                       

        
                                     Členovia : Ing. Vladimíra Györffyová  - inžinierka ekonómie, 

                                                       zamestnankyňa súkromnej firmy 
 
 
 
 
 

     Ivan Palovčík – IT špecialista 
 

  
 
 
 

    Bc. Aurel Bitter – pedagóg, 
           profesionálny pracovník organizácie 



Osobitnú kategóriu našej činnosti  tvoria pobyty so špeciálnou športovou 
činnosťou. 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. 
Lyžovačky sme realizovali iba v slovenských 
strediskách, kde sme mali možnosti 
lacnejšieho ubytovania a stravovania. 
Súčasťou zimných aktivít sú aj extrémne 
zážitkové pobyty pod výstižným názvom „Boj 
o prežitie“. Ide o prechody hrebeňov Veľkej 
Fatry, alebo Nízkych Tatier. Pre lezcov 
pripravujeme víkendové pobyty, na ktorých 
sa môžu naučiť základy lezenia v 
ladopádoch. 
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 
činnosti našej organizácie. 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, pracujúcim v rámci našej 
organizácie. Ich cieľom je propagovať, realizovať na 
celoslovenskej úrovni a pomáhať  základným 
kolektívom pri organizovaní miniškôl horolezectva. 



Splavy  slovenských riek sa stávajú čoraz populárnejšími aktivitami pre mladých ľudí najmä 
z dôvodu neľahkej technickej dostupnosti. Aj v tomto roku patrili z netradičných aktivít k 
najpútavejším. 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 prírodný kotlíkový guláš, 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 M. Dunaja, Hrona, Oravy, Váhu, Dunajca, Starej Nitry, Vltavy, 
Moravy, Sázavy, Popradu, Lužnice, Otavy, Moravskej Sázavy, Salzy, Divokej Orlice, Bečvy, 
Doubravy, Svratky, Chrudimky, Otawy a severného úseku Moravy v období od apríla do 
septembra.  



Rozvoj členskej základne vo  veľkej miere odzrkadľuje flexibilitu a atraktívnosť činnosti organizácie. Stav 
našej členskej základne môžeme v súčasných ťažkých ekonomických považovať za uspokojivý.  

Celkovo je k 31.12.2013  prihlásených 3.895 detí  a 
mladých ľudí z 28 okresov 

Počet dobrovoľníkov vo veku 16 – 18 rokov,  
ktorí sa zúčastňovali na organizovaní aktivít pre deti a mládež 158 

Počet dobrovoľníkov vo veku nad 18 rokov vrátane,  
ktorí organizovali aktivity pre deti a mládež  461 

Počet základných organizačných zložiek žiadateľa 171 
Počet aktivít pravidelnej (systematickej) činnosti  6636 

INFORMAČNÉ ZABEZPEČENIE 
Počet publikácií (časopisy, knihy a brožúry)  28 
Počet informačných letákoch o činnosti žiadateľa 84 

Z toho  - s prideleným ISSN alebo ISBN 
- pravidelne vydávané časopisy 21 

Počet webových domén, spravovaných žiadateľom  9 
Počet informačných CD a DVD nosičov  12 

AKTIVITY  Počet 
podujatí 

Počet 
účastníkov 

Vzdelávacie podujatia pre členov žiadateľa 5 104 
Vzdelávacie podujatia pre vedúcich základných zložiek žiadateľa 2 60 
Vzdelávacie podujatia pre dobrovoľníkov 8 61 
Jednodňové podujatia pre deti a mládež 1811 32469 
Viacdňové podujatia pre deti a mládež  106 1611 
Pobytové podujatia  X X 
- realizované v SR bez zahraničnej účasti  22 616 
- realizované v SR so zahraničnou účasťou  2 41 
- realizované v zahraniční (účastníci zo SR) 19 450 
Medzinárodné aktivity  5 116 
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S ÚVAHA 
k 31.12.2013 
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MF SR 2012 
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I 

Cislo faxu 
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I V I 
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orgánu alebo člena štatutámeho 
orgánu ůčtovnej jednotky: 

~r 

í 



IČO I 3 I o I 7 I 7 I 8 I 2 I 2 I 1 I I SID L~1 --'--" 
Bezprostredne 

Strana aktív č . r. 
Bežné účtovně obdoble predchádzajúce 

účtovně obdobie 

Brutto Korekcla Netto Netto 

a b 1 2 3 4 

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r.002+r.009+r.021 001 9 490,28 9 490,28 

1. Dlhodobý nehmotný majetok r.003 až r.008 002 

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091 AŮ) 003 

Softvér 013-(073+091 AÚ) 004 

Ocenitelné práva 014-(074+-091 AŮ) 005 

Ostatny dlhodoby nehmotny majetok (018+019)-(078+079+091 AŮ) 006 

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093) 007 

Poskytnuté precldavky na dlhodoby nehmotny majetok (051-095 AŮ) 008 

2. Dlhodobý hmotný majetok r.01 O až r.020 009 9490,28 9 490,28 

Pozemky (031) 010 X 

Umelecké diela a zbierky (032) 011 X 

Stavby 021-(081-092 AŮ) 012 

Samostatné hnuterné veci a súbory hnutern)'ch vecl 022-(082+092 AŮ) 013 9 490,28 9 490,28 

Dopravné prostriedky 023-(083+-092 AŮ) 014 

Pestovaterské celky trval)dl porastov 025-(085+-092 AÚ) 015 

Základně stádo a fažné zvieratá 026-(086+-092 AÚ) 016 

Drobny dlhodobý hmotny majetok 028-(088+-092 Aů) 017 

Ostatny dlhodoby hmotny majetok 029-(089+092 AŮ) 018 

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094) 019 

Poskytnuté preddavky na dlhodoby hmotny majetok (052-095 AŮ) 020 

3. Dlhodobý flnančný majetok r.022 až r.028 021 

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach 
v ovládanej osoba (061-096 AŮ) 022 

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach 
s podstatným vplyvom (062-096 AŮ) 023 

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065-096 AŮ) 024 

Póžičky podnikom v skupine a ostatně pčžičky (066+067)-096 AŮ 025 

Ostatný dlhodoby fonančny majetok (069-096 AŮ) 026 

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043-096 AŮ) 027 

Poskytnuté precldavky na dlhodoby finančny majetok (053-096 AŮ) 028 



IČO I 3 I o I 7 I 7 I 8 I 2 I 2 I 1 I I SID ~I ~~~~ 
Bezprostredne 

Strana aktiv č. r. 
Bežně účtovně obdoble predchAdzajúce 

účtovně obdobie 
Brutto Korekcla Netto Netto 

a b 1 2 3 4 

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r.030+r.037+r.042+r.051 029 74 629,19 74 629,19 63 419.79 

1. Zásoby r.031 ai r.036 030 

Materiál (112+119)-191 031 

Nedokončená výroba 
a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193) 032 

Výrobky (123-194) 033 

Zvleratá (124-195) 034 

Tovar (132+139)-196 035 

Poskytnuté previldzkové preddavky na zásoby (314 AÚ-391 AÚ) 036 

2. Dlhodobé pohfadévky r.038 ai r.041 037 

Pohradávky z obchodného styku (311 AÚ až 314AÚ)-391 AÚ) 038 

Ostatně pohradávky (315 AÚ-391 AÚ) 039 

Pohradávky vočl ůčastníkom združeni (358 AÚ-391 AÚ) 040 

lné pohladávky (335AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ 041 

3. Krátkodobé pohfadávky r.043 ai r.050 042 11 843,95 11 843,95 11 259,26 

Pohradávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ 043 11 706,18 11 706,18 11121,49 

Ostatně pohradávky (315AÚ-391 AÚ) 044 

Zúčtovanie so Sociálnou poisfovňou a zdravotnými poisťovňami (336) 045 X 

Daňové pohradávky (341až345) 046 X 

Pohradávky z dOvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu 
0,01 0,01 a rozpočtom územnej samosprávy (346+348) 047 0,01 X 

Pohradávky voči účastnikom združeni (358 AÚ-391 AÚ) 048 

Spojovacf účet pri združení (396-391 AÚ) 049 

lné pohladávky (335 AÚ+373AÚ+375 AÚ+378AÚ)-391 AÚ 050 137,76 137,76 137,76 

4. Finančně účty r.052 až r.056 051 62 785,24 62 785,24 52160,53 

Pokladnlca (211+213) 052 2 476,07 X 2 476,07 5451,41 

Bankové účty (221 AÚ+261) 053 60 309,17 X 60 309,17 46 709,12 

Bankové účty s dobou vlazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ) 054 X 

Krátkodobý finančný rnajetok (251+253+255+256+257)-291 AÚ 055 

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259-291 AÚ) 056 

c. ČASOVÉ ROZÚŠENIE SPOLU r.058 a r.059 057 696,78 696,78 698,43 

1. Náklady budúcich obdobl (381) 058 696,78 696,78 698,43 

Prljmy budúcfch obdobl (385) 059 

MAJETOK SPOLU r.001+r.029+r.057 060 84 816,25 9490,28 75 325,97 64118,22 



ICO I 3 I o I 7 I 7 I 8 I 2 I 2 I 1 I I SID I 
Strana pasív Bežné účtovně Bezprostradne 

č. r. 
obdoble predchidzajúce 

účtovné obdoble 
a b 5 6 

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r.062+r.06a+r.072+r.073 061 24 566,13 21807,51 

1. lmanle a peňažné fondy r.063 ai r.067 062 1 972,08 1 972,08 

Základně ilnanie (411) 063 1 972,08 1 972,08 

Peňažné fondy tvorené podra osobitného predpisu (412) 064 

Fond reprodukcie (413) 065 

Oceňovacie rozdiely z precenenla majetku a závězkov (414) 066 

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapftálových ůčastln (415) 067 

2. Fondy tvorené zo zisku r.069 ai r.071 068 

Rezervný fond (421) 069 

Fondy tvorené zo zisku (423) 070 

Ostatně fondy (427) 071 

3. Nevyaporladaný výsledok hoapodirenla minulých rokov (+;-428) 072 19 835,43 14 786,97 

4. Výaledok hoapodirenla za účtovně obdobie r.060-{r.062+r.068+r.072+r.07 4+r.101) 073 2 758,62 5 048,46 

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r.075+r.079+r.087+r.097 074 4 202,78 4 611,71 

1. Rezervy r.076 ai r.078 075 800,00 800,00 

Rezervy zákonné (451AÚ) 076 

Ostatně rez91VY (459AÚ) 077 

Krátkodobé rezervy (323+451 AÚ+459 AÚ) 078 800,00 800,00 

2. Dlhodobé úvlzky r.080 ai r.086 079 

Závazky zo sociálneho fondu (472) 080 

Vydané dlhoplsy (473) 081 

Závazky z nájmu (474AÚ) 082 

Dlhodobé Maté preddavky (475) 083 

Dlhodobé nevyfakturované dodavky (476) 084 

Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 085 

Ostatně dlhodobé závazky (373 AÚ+479 AÚ) 086 

3. Kritkodobé úvlzky r.088 ai r.096 087 3 402,78 3811,71 

Závazky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088 186,66 595,44 

Závazky voči zamestnancom (331+333) 089 

Zůčtovanie so Soclálnou poisfovňou a zdravotnými poisrovňami (336) 090 

Daňové závazky (341až345) 091 

Závazky z dOvodu finan. vzrahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom ůzemnej samosprávy (346+348) 092 

Závazky z uplsaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 093 

Závazky voči ůčastníkom združení (368) 094 

Spojovaci účet pri združení (396) 095 

Ostatně závazky (379+373 AÚ+474 AÚ+479 AÚ) 096 3216,12 3 216,27 

4. Bankové výpomoci a p6ilčky r.098 ai r.100 097 

Dlhodobé bankové ůvery (461 AÚ) 098 

Bežné bankové ůvery (231+232+461 AÚ) 099 

Prijaté krátkodobé finančně výpomoci (241+249) 100 

c. ČASOVÉ ROZÚŠENIE SPOLU r.102 a r.103 101 46 557,06 37699,00 

1. Výdavky budůcich obdobl (383) 102 10,06 2104,00 

Výoosy budúcich obdobl (384) 103 46 547,00 35595,00 

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+r.074+r.101 104 75 325,97 64 118,22 



VÝKAZ ZISK OV A STRÁ T 
k 31.12.2013 

Výsledovka Úč NUJ 2 - 01 

( v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta ) 

Za bežné účtovně mesiac 
obdobie od 

~ 
Za bezprostredne mesiac 
predchádzajúce 

~ účtovne obdobie od 

Dallové identifikačně čislo 

12 10 12 10 18 10 19 15 13 1!1 

IČO SID 

1 31°1 7 1 7 1 8 1 2 1 2 1 1 1 1 ~1 ___.____.____.__ 
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Zostavené dňa: Podpisový záznam osoby Podpisový záznam osoby Podpisový záznam štatutámeho 
zodpovednej za vedenie zodpovednej za zostavenie orgánu alebo člena štatutámeho 
účtovnlctva: účtovnej závierky: orgánu účtovnej jednotky: 

;J..9. ? · :l. () ' l / 

~1 0 -zCI iL., e>--ró ~r 

MF SR201 2 
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ICO L 3 I o I 7 I 7 I 8 I 2 I 2 I 1 I I SID LI -'---'--_J___.J 

Číslo 
Činnosť Bezprostredne 

Číslo 
účtu 

Náklady 
riadku Hlavni 

Zdaňovaná Spolu 
predchAdzajúce 

nezdaňovaná úttovné obdoble 

a b c 1 2 3 4 
501 Spotreba materiálu 01 57 551,63 57 551 ,63 57 983,56 

502 Spotreba energie 02 11,65 11 ,65 39,23 

504 Predaný tovar 03 

511 Opravy a udržiavanie 04 147,80 147,60 399,09 

512 Cestovné 05 9 921,54 9 921,54 11 637,78 

513 Náklady na reprezentáciu 06 

518 Ostatně služby 07 116 071,28 116 071,28 129 398,93 

521 Mzdové náklady 08 

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotně poistenie 09 

525 Ostatně sociálne poistenie 10 

527 Zákonné sociálne náklady 11 

528 Ostatně sociálne náklady 12 

531 Dal\ z motorových vozidiel 13 

532 Dal\ z nehnuternostf 14 

538 Ostatně dane a poplatky 15 100,00 

541 Zmluvné pokuty a penále 16 

542 Ostatně pokuty a penále 17 

543 Odpfsanie pohradávky 18 

544 ůroky 19 

545 Kurzové straty 20 395,55 395,55 102,89 

546 Dary 21 350,00 350,00 854,00 

547 Osobitné náklady 22 

548 Manká a škody 23 

549 lné ostatně náklady 24 13 099,21 13 099,21 9 530,69 

551 
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 25 116,80 
hmotného majetku 

552 
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného 

26 
majetku a dlhodobého hmotného majetku 

553 Predané cenné papiere 27 

554 Predaný materiál 28 

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 29 

556 Tvorba fondov 30 

557 Náklady na precenenie cenných papierov 31 

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 32 

561 Poskytnuté prispevky organizačným zložkám 33 

562 Poskytnuté prispevky iným účtovným jednotkám 34 

563 Poskytnuté prispevky fyzickým osobám 35 

565 Poskytnuté prfspevky z podielu zaplatenej dane 36 

567 Poskytnuté prfspevky z verejnej zbierky 37 

Účtová trieda 5 spolu r.01 až r.37 38 197 548,66 197 548,66 210 362,97 



ICO I 3 I o I 7 I 7 I 8 I 2 I 2 I 1 I I SID ._I ---'----'----'--' 

Čislo 
Činnost' Bezprostredne Číslo 

účtu 
Výnosy 

riadku Hlavná 
Zdaňovaná Spolu 

predchádzajúce 
nezdaňovaná účtovně obdoble 

a b c 1 2 3 4 
601 Tržby za vlastně výrobky 39 

602 Tržby z predaja služieb 40 42 848,05 42 848,05 46 384,41 

604 Tržby za predaný tovar 41 23,20 

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42 

612 Zmena stavu zásob polotovarov 43 

613 Zmena stavu zásob výrobkov 44 

614 Zmena stavu zásob zvierat 45 

621 Aktivácia materiálu a tovaru 46 

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47 

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48 

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49 

641 Zmluvné pokuty a penále 50 

642 Ostatně pokuty a penále 51 

643 Platby za odpisané pohradávky 52 

644 ůroky 53 415,67 415,67 188,19 

645 Kurzové zisky 54 

646 Prijaté dary 55 11 302,38 11 302,38 10 234,53 

647 Osobitné výnosy 56 

648 Zákonné poplatky 57 

649 lné ostatně výnosy 58 550,00 

651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a 
59 dlhodobého hmotného majetku 

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60 

653 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 61 

654 Tržby z predaja materiálu 62 

655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 63 

656 Výnosy z použitia fondu 64 

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65 

658 Výnosy z nájmu majetku 66 

661 Prijaté prispevky od organizačných zložiek 67 

662 Prijaté prispevky od iných organizácií 68 500,00 

663 Prijaté prispevky od fyzických osob 69 

664 Prijaté členské prispevky 70 7 750,50 7 750,50 7 360,00 -
665 Prispevky z podielu zaplatenej dane 71 43 451,57 43 451 ,57 51 405,04 

667 Prijaté prlspevky z verejných zbierok 72 

691 Dotácie 73 94 618,00 94 618,00 98 845,00 

Účtová trleda 6 spolu r.39 až r.73 74 200 386,17 200 386,17 215 490,37 

Výsledek hospodárenia pred zdanením r.74 • r.38 75 2 837,51 2 837,51 5 127,40 

591 Dar'\ z príjmov 76 78,89 78,89 78,94 

595 Dodatečné odvody dane z prijmov 77 

Výsledok hospodárenía po zdaneni (r.75 • (r.76 + r.77))(+/·) 78 2 758,62 2 758,62 5 048,46 
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práva auditora 
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 

Pre predsednictvo Občianskeho združenia „ IDEÁLNA MLÁDEŽNICK.A AKTIVITA -
IMA" so sídlom Račianskej č. 66, 831 02 Bratislava. 
Usk~točnjl som audit priloženej účtovnej závierky Občianskeho združenia „ IDEÁLNA 
MLADEZNICKA AKTIVIT A - IMA" so sídlom Račianskej č. 66, 831 02 Bratislava„ ktorá 
obsahuje Súvahu k 31.12.2013, Výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, 
poznámky, ktoré obsahujú prehl'ad významných účtovných zásad, metód a tiež ďalšie 
vysvetl'ujúce informácie. 

Zodpovednosť vedenia oběianskeho združenia za účtovnú závierku 

Prcdsedníctvo občianskeho združenia je zodpovedné za zostavenie tejto účtovnej závierky, 
ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č.431/2002 Z .z. v 
znení neskorších predpisov a za intemé kontroly, ktoré štatutámy orgán považuje za potrebné 
pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dóslcdku 
podvodu, alebo chyby. 

Zodpovednost' auditora 

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku a tieto finančné výkazy na 
základe mójho auditu. Audit som uskutočnil v súlade s Medzinárodnými auditorskými 
štandardmi. 
Podra týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, 
aby som získal primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. 

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie auditorských dókazov o sumách 
a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku auditora, 
vrátane posúdenia rizika významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v d6sledku 
podvodu alebo chyby. 
Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy intemé kontroly relevantné pre zostavenie 
účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a vemý obraz, aby mohol 
vypracovat' auditorské postupy vhodné za daných okolnost!, nie však na účel 
vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahrna 
zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti 
účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom společnosti, ako aj vyhodnotenie 
prezentácie účtovnej závierky. 
Som presvedčený, že audítorské dókazy, ktoré som získal, poskytujú dostatečný a vhodný 

základ pre mój názor. 

Názor 

Podl'a mojho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz fmančnej 
situácie Občianskeho združenia „ IDEÁLNA MLÁDEŽNICKA AKTIVITA - lMA" k 31. 
decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu, v súlade 
s Medzinárodnými štandardmi a zákonem o účtovnfctve. 

Ing. Michal Miko 

Licencia SKAU~č. 0009 
01\a 20.5.2014 

~ 
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