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1. Základné informácie o Centre dobrovoľníctva 

 
Názov:  Centrum dobrovoľníctva 
Sídlo:  Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika 
Mobil:  +421 907 130 817 
Web:  www.centrumdobrovolnictva.sk 
E-mail:  cd@centrumdobrovolnictva.sk 
IČO:  35 99 95 43 
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. číslo účtu: 4689175/5200 
 
Orgány združenia tvorí: Rada združenia, Výkonný výbor a Revízna komisia. 
 
Rada združenia v roku 2014 mala 23 členov a členiek. Členmi a členkami nášho 
občianskeho združenia sú: Beata Hirt, Alžbeta Brozmanová Gregorová, Lenka 
Vavrinčíková, Roman Mojš, Danica Zagibová, Mária Joklová, Eva Woltová, Ida Adolfová, 
Janka Šolcová, Maťa Karasová, Lenka Rovňanová, Lucia Kamarášová, Lívia Nemcová, 
Miroslava Tokovská, Zuzana Zvarová, Jana Matejzelová, Andrea Štulrajterová st., Katka 
Paľovová, Katarína Chovancová, Lívia Lauková, Andrea Štulrajterova ml., Zuzana 
Pastierová, Michaela Šavrnochová. 
 
Výkonný výbor v roku 2014 tvorili: 
Alžbeta Brozmanová Gregorová (prezidentka) 
Ida Adolfová 
Jana Matejzelová 
Roman Mojš 
Katarína Paľovová 
Zuzana Bielešová 
Jana Šolcová 
 
Členky revíznej komisie 
Beata Hirt (predsedkyňa) 
Lenka Rovňanová 
Janka Šolcová 
 

  

http://www.centrumdobrovolnictva.sk/
mailto:cd@centrumdobrovolnictva.sk


 

 

2. Naše poslanie, ciele a aktivity 

 
Centrum dobrovoľníctva pôsobí v banskobystrickom regióne od roku 2000.  
 
Naším poslaním je prostredníctvom myšlienky dobrovoľníctva zvyšovať ľudský 
potenciál, zlepšovať kvalitu života a tým prispievať k budovaniu občianskej 
spoločnosti. 
 
Naše ciele sú: 

 Vzbudzovať záujem ľudí a  organizácií o  dobrovoľníctvo 

 Získavať ľudí pre aktívnu dobrovoľnícku činnosť 

 Zvyšovať kredit dobrovoľníctva v očiach verejnosti 

 Skvalitňovať úroveň manažmentu dobrovoľníctva v organizáciách 

 
Medzi naše hlavné aktivity patrí:  
 
 Servis dobrovoľníctva 

 
 Propagácia dobrovoľníctva 
 

 Vzdelávanie a supervízia dobrovoľníkov a organizácií v oblasti dobrovoľníctva 
 

 Každoročné oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok cenou Srdce na dlani 
 

 Výskum v oblasti dobrovoľníctva a mládeže 
 

 Realizácia vlastných programov a projektov 

 Opri sa o mňa 

 Spojivko 

 Môj svet je Tvoj 

 Dobrovoľníctvo seniorov v Univerzitnej knižnici UMB 

 Dobrovoľníctvo stredoškolákov 

 Dobrovoľníctvo – cesta k zamestnaniu 

 Service learning  
 

 Vysielanie a prijímanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do/zo zahraničia 
 Spolupráca s národnými a medzinárodnými organizáciami v oblasti dobrovoľníctva 

 
 



 

 

3. Dobrovoľnícke servisné centrum 

 
Ako servisné centrum pre dobrovoľníctvo:  
 
 vytvárame, spravujeme a aktualizujeme databázu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a 

organizácií s dopytom po dobrovoľníkoch a dobrovoľníčkach 
 

 poskytujeme servis pre dobrovoľníkov, dobrovoľníčky a organizácie 
 
 organizujeme stretnutia organizácií s uchádzačmi a uchádzačkami o dobrovoľnícke 

aktivity 
 
 pomáhame záujemcom o dobrovoľníctvo pri výbere vhodnej dobrovoľníckej 

príležitosti 
 
 poskytujeme organizáciám konzultácie pri tvorbe dobrovoľníckych programov v 

organizáciách a pri manažovaní dobrovoľníkov a dobrovoľníčok 
 
 pravidelne monitorujeme dobrovoľnícke príležitosti v Banskobystrickom kraji 

 

V Centre dobrovoľníctva sme v roku 2014 poskytli konzultácie takmer 1400 
dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam a 263 konzultácií pre zástupcov organizácií, ktoré 
s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami pracujú. Po prvýkrát za celé obdobie fungovania 
Centra sme vytvorili elektronickú platformu, on-line databázu dobrovoľníkov a 
dobrovoľníckych príležitostí, prostredníctvom ktorej si zaregistrovaní dobrovoľníci 
môžu prezerať aktuálne dobrovoľnícke ponuky a naopak, zástupcovia organizácií 
ponuky pridávať, vyhľadávať a filtrovať dobrovoľníkov, či sieťovať sa s ďalšími 
organizáciami. Databáza je dostupná na našej hlavnej webovej stránke 
www.centrumdobrovolnictva.sk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.centrumdobrovolnictva.sk/


 

 

4. Propagácia dobrovoľníctva 

Centrum dobrovoľníctva priebežne popularizuje myšlienku dobrovoľníctva 
prostredníctvom  viacerých nástrojov: 
 
 celoročná, kontinuálna aktualizácia web stránky Centra dobrovoľníctva  
 printové propagačné materiály o dobrovoľníctve  
 organizovanie diskusných klubov so zástupcami a zástupkyňami organizácií, 

v ktorých je možné pracovať ako dobrovoľník a dobrovoľníčka 
 priamy kontakt a oslovenie potenciálnych dobrovoľníkov 
 organizovanie kampaní na podporu myšlienky dobrovoľníctva 
 

nová webová stránka centra dobrovoľníctva 

Vďaka grantom z Nadácie Orange a z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

sme získali prostriedky na aktualizáciu a modernizáciu našej webovej stránky, ktorá 

počas leta nadobudla svoju novú tvár. Aktuálne spĺňa všetky atribúty moderného 

responzívneho dizajnu (rozumej „ľahko pozerateľného v mobilných a iných 

zariadeniach“), sviežej grafiky a ľahkého ovládania, ale hlavne aktuálneho, dobre 

čitateľného obsahu. Viac na www.centrumdobrovolnictva.sk 

 

zintenzívnenie aktivít na sociálnych sieťach v roku 2014 

Propagácia dobrovoľníctva a zaujímavých informácií s ním spojených na stránkach ako 

je Facebook, Instagram, či Twitter,  je v súčasnosti neodmysliteľnou súčasťou 

vytvárania vzťahov s ľuďmi. Vždy aktuálnymi informáciami sa nám podarilo zvýšiť 

počet fanúšikov Facebook stránky Centra 

dobrovoľníctva v priebehu mesiacov máj-

december 2014 o viac než 400% a tento 

trend udržať. Novovytvorené, v dnešnom 

svete veľmi preferované virtuálne vzťahy, 

sú skvelou odmenou za kažodennú 

mravenčiu prácu a čas venovaný práve 

tomuto druhu propagácie dobrovoľníctva. 

 

 

 

 

 

http://www.centrumdobrovolnictva.sk/


 

 

Účasť na Dni rodiny  

 

Rovnako ako po minulé roky, tak aj tento, sa naše Centrum 
dobrovoľníctva zapojilo do Dňa rodiny v Banskej Bystrici. V 
sobotu 17. mája 2014 sme tvorili súčasť programu, ktorý od 
10:00 do 17:00 prebiehal v Parku pod pamätníkom SNP. Náš 
dobrovoľnícky tím neodradilo ani nepriaznivé počasie a od 
skorého rána sme pre deti pripravovali jedno zo stanovíšť, 
ktoré bolo súčasťou cesty, ktorú museli spoločne s rodičmi 
prejsť, aby mohli byť v závere odmenené. Poňali sme to v 
kreatívnom duchu a deti si u nás mohli vyrobiť sovičku z 
papierových tanierov alebo veselú slamku. Za snahu a 
šikovné pršteky sme ich odmenili smajlíkom do ich súťažného 
zápisníka. 

 

promo dni k bb maratónu v europa shopping 

centre a boj nášho medzinárodného tímu na 

banskobystrickom maratóne 

 

Aj takýmto spôsobom, 
v spolupráci s našimi EDS 
dobrovoľníkmi sme počas 
prvých dní mesiaca september 
prezentovali náš tím 
a dobrovoľníctvo samotné 
medzi širokou (nielen) 
športovou verejnosťou  

 

týždeň dobrovoľníctva s jedinečnou kampaňou 

 
Od utorka 16. septembra do pondelka 22. 
septembra mali ľudia v celom banskobystrickom 
kraji  možnosť spoznať svet dobrovoľníctva a stať 
sa jeho aktívnou súčasťou.  
V duchu motta „Zanechajte svoj odtlačok“ sa 
mohli chopiť vecí a zapojiť do množstva pestrých 
dobrovoľníckych aktivít, či zúčastniť sa dní 
otvorených dverí v organizáciách a diskusií 
odobrovoľníctve. Výsledok je vynikajúci. 1466 
dobrovoľníkov v 62 organizáciách po celom banskobystrickom kraji odpracovalo spolu 
7268 hodín, a tobez akéhokoľvek nároku na honorár. Sprievodných podujatí sa 



 

 

zúčastnilo ďalších viac ako 600 účastníkov. 
Cieľom kampane „Týždňa dobrovoľníctva 2014“ 
bolo aj tento rok počas siedmych dní osloviť čo 
najviac existujúcich a potenciálnych 
dobrovoľníkov a tiež zvýšiť informovanosť a 
zapojenie ľudí do takýchto aktivít.  
Do organizácie tohto ročníka sa zapojili 

mimovládne 
organizácie, 
organizácie 

zriadené samosprávou, materské a základné školy 
a neformálne skupiny z mnohých miest a obcí 
vrámci celého kraja. 
Jednotlivci, ktorí chceli 
spoznať svet 
dobrovoľníctva na 
vlastnej koži a pridať 

ruku k dielu, sa zapojili do čistenia verejných priestorov, 
skrášľovania interiérov a exteriérov zariadení, maľovania, 
zbierania odpadkov, ale aj do realizácie aktivít pre ľudí so 
zdravotným postihnutím, prechádzok a spoločenských hier 
so seniormi, pomoci v rámci administratívnych prác či prác 
v rámci komunity. Týždeň dobrovoľníctva vyvrcholil 
záverečnou párty pre zapojených dobrovoľníkov 22. 
septembra o 19:00 hod. v Záhrade -Centre nezávislej 
kultúry v Banskej Bystrici. 
 

 

Veľtrh MVO na námestí SNP a výstava o dobrovoľníctve 

 

 
Takto sme 16.9. otvárali 
Veľtrh mimovládnych 
organizácií a Týždeň 
dobrovoľníctva 2014 na 
námestí SNP v Banskej 

Bystrici. Preneste 
sa opäť do skvelej 
atmosféry, ktorú 

vytvorili organizácií v infostánkoch, ale aj hostia 
programu - Študenti katedry hudobnej výchovy PF 
UMB, Univerzitný folklórny súbor Mladosť, tanečný 
pedagóg Martin Urban, žonglér a artista Martin 



 

 

Herian, Skupina 220 Voltov, 
Dobrovoľný hasičský zbor 
Badín, Banskobystrická 
horská služba a mnohí ďalší! 
Vyrábali sme odznaky s 
vašimi odtlačkami prstov, 
otvorili sme dokumentárnu 
výstavu o dobrovoľníkoch, 
ktorej cieľom bolo ukázať, že dobrovoľníctvo sa dá robiť aj 
popri zamestnaní, ale čo je hlavné, opäť sme sa stretli so 
skvelou komunitou ľudí z tretieho sektora, ktorá spolu-
pracuje v banskobystrickom regióne.  

 

 

 

 

septembrová medzinárodná konferencia v banskej bystrici 

"Je dobrovoľníctvo cesta k zamestnaniu?", to bol názov konferencie, ktorú sme v 

Banskej Bystrici realizovali v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela a Platformou 

dobrovoľníckych centier a organizácií 10. septembra.  

Výstupy z nej, materiály na stiahnutie a všetky bližšie informácie nájdete 

na: http://volwem.dobrovolnickecentra.sk/clanok-0-36/1428-Zaverecna-

konferencia.html.  

Prečítať si môžete aj zaujímavý článok o jednej z našich zapojených 

dobrovoľníčok: http://karierainfo.zoznam.sk/cl/100323/1423317/ 

 

http://volwem.dobrovolnickecentra.sk/clanok-0-36/1428-Zaverecna-konferencia.html
http://volwem.dobrovolnickecentra.sk/clanok-0-36/1428-Zaverecna-konferencia.html
http://karierainfo.zoznam.sk/cl/100323/1423317/


 

 

karaoke v záhrade – alebo - posilňovanie vzťahov s dobrovoľníkmi 

Ako to už býva zvykom, aj tento rok sme po 
ukončení kampane Týždeň dobrovoľníctva 
pripravili pre zapojených dobrovoľníkov, 
dobrovoľníčky, zástupcov organizácií, 
partnerov a donorov milé podujatie – párty, 
kde sme sa mohli spolu s nimi stretnúť 
a porozprávať, poďakovať im za odvedené 
úsilie. Tieto podujatia taktiež slúžia 
k posilňovaniu väzieb a propagácii 
dobrovoľníctva ako takého.  Tohtoročným 
motívom v Záhrade – centre nezávislej 
kultúry bola karaoke šou, ktorú nám pomohla 
pripraviť naša rumunská dobrovoľníčka Adina.  
Lebo s dobrovoľníctvom sa to dá poriadne roztočiť!  
 
 

zbierky 2014  

Centrum dobrovoľníctva 

vždy rado podporí 

iniciatívu študentov. Ani 

v roku 2014 tak nechýbalo 

hneď niekoľko zbierok, 

ktorej hlavnými 

realizátormi boli študenti 

Pedagogickej fakulty UMB. 

Aprílová zbierka šatstva, 

októbrová zbierka Lienka, 

či predvianočná zbierka 

Daruj pomôž, boli skvelými príležitosťami ukázať, ako pomôcť 

komunite a zároveň príležitosťou na propagáciu a posilnenie 

statusu dobrovoľníctva a pomoci v očiach širokej verejnosti.   

 

príprava participatívneho rozpočtu mesta bb 

 

Naša organizácia je dôležitým aktérom diania v treťom sektore Banskej Bystrice. Ako 

člen rady primátora pre mimovládne a neziskové organizácie sa neustále snažíme 

o zvyšovanie statusu dobrovoľníctva. V minulom roku sme tiež stáli pri zrode 

participatívneho rozpočtu mesta, v ktorom sme sa neskôr tiež uchádzali o grantovú 

podporu projektu. Ten síce občanmi nakoniec podporený nebol, avšak myšlienka 

participatívneho rozpočtu sa ujala a mesto v nej pokračuje i v roku 2015. 



 

 

účasť na fóre mvo 

 
Ako po iné roky, aj tento rok sme nemohli chýbať 
na Fóre mimovládnych organizácií mesta Banská 
Bystrica, ktorého sme spoluorganizátorom. 
Fórum sa už tradične kontalo v priestoroch 
radnice mesta Banská Bystrica, v Cikkerovej 
sieni, dňa 22.9.2014 a bolo súčasťou ukončenia 
Týždňa dobrovoľníctva 2014. 
 
 
 

aktivity centra dobrovoľníctva v médiách 2014 

Počas roku 2014 sa po 

intenzívnejšej PR 

a marketingovej komunikácii 

objavili  v lokálnych a 

regionálnych médiách desiatky 

článkov, video, či rádio reportáží. 

Pomohli aj aktivity Infobodov 

o dobrovoľníctve a miestne 

vzťahy, veľká konferencia 

o dobrovoľníctve v rámci 

projektu VOLWEM, ako aj samotný záujem o novinky, ktoré 

sme počas roku 2014 zavádzali. Mnohé z nich nájdete 

v archívoch RTVS  Banská Bystrica, Rádia Regina, TV Lux, 

Rádia Lumen, ATV v Žiari nad Hronom, Mestskej TV v Krupine, 

a mnohých ďalších rozhlasových, televíznych a tlačových 

médiách.  

 

 

 

 

 



 

 

Ukážky propagačných materiálov Centra dobrovoľníctva r. 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

5. Vzdelávanie a supervízia dobrovoľníkov 

a organizácií v oblasti dobrovoľníctva 

tréningy v manažmente dobrovoľníctva 

 

Tohtoročné tréningy Manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (realizované v máji a 

októbri) boli primárne zamerané na zvýšenie kompetencií pracovníkov/čok organizácií, 

ktorí pracujú s dobrovoľníkmi z radov mladých ľudí a mladých ľudí s nedostatkom 

príležitostí. Tréningy sme realizovali  v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych 

centier a organizácií. Obsahom týchto trojdňových akreditovaných kurzov sú všetky 

fázy práce s dobrovoľníkmi v organizáciách, v kurzoch je osobitná pozornosť zameraná 

na špecifiká dobrovoľníctva mladých ľudí a mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. 

Oba kurzy prebehli v Banskej Bystrici. 

 

supervízne stretnutia pre koordinátorov/ky dobrovoľníkov/čok  

V rámci projektu Služby mladým sme v roku 2014 zrealizovali viacero stretnutí pre 

koordinátorov a koordinátorky dobrovoľníckych programov. Boli zamerané na 

vzájomné zdieľanie, výmenu informácií, poskytovanie spätnej väzby. Každé stretnutie 

sa venovalo inej téme, ktorá vychádzala z potrieb jeho účastníkov a viedol ho 

akreditovaný supervízor. Zámerom takýchto stretnutí je zvyšovať kvalitu práce hlavne 

s mladými dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, ale zároveň tiež vytvoriť predpoklady na 

sieťovanie subjektov v oblasti dobrovoľníctva na regionálnej úrovni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

školenie infobodov o dobrovoľníctve v BB kraji 

 

V súvislosti s vytvorením prvej siete Infobodov o 
dobrovoľníctve v banskobystrickom kraji, ktorá je 
súčasťou projektu Služby mladým, sme sa 10.7. stretli 
v Lučenci na úvodnom tréningu zameranom na všetky 
dôležité otázniky, súvisiace so spustením tejto novej 
etapy spolupráce Centra dobrovoľníctva s jeho 
novými kolegami a „predĺženými rukami" v regiónoch. 
Milá spoločnosť zástupcov Občianskeho združenia Za 
dôstojný život v Lučenci, Centra voľného času v Žiari 
nad Hronom, Krupine a Rimavskej Sobote, či 
Občianskeho združenia Slatinka zo Zvolena bola 
zárukou tvorivej pracovnej atmosféry. 

Veríme, že novovytvorené Infobody o dobrovoľníctve, 
ktoré vznikli práve vo vyššie spomenutých 
inštitúciách, budú zjednodušením pre mladých ľudí, 

hľadajúcich informácie práve tohto typu a budú pomáhať nielen poskytovať základné 
informácie o dobrovoľníctve, ale tiež dokážu spájať dobrovoľníkov s organizáciami v 
odľahlejších regiónoch kraja a naopak. 

 

stretnutie členov a členiek Centra dobrovoľníctva 

 
Stretnutia členov a členiek Centra dobrovoľníctva sú aktivitami, ktoré realizujeme 

pravidelne, minimálne 1x ročne. Ich cieľom je zhodnotenie úspešnosti realizovaných 

aktivít a ich výstupov v predchádzajúcom období, ale tiež nastavenie priorít a príprava 

plánu aktivít na to nadchádzajúce. Tentokrát sme sa v príjemnej pracovnej atmosfére 

stretli opäť 15. mája na Pedagogickej fakulte UMB.  

 

 

 



 

 

6. Oceňovanie dobrovoľníkov, dobrovoľníčok a ich 

koordinátorov 

Srdce na dlani 2014 

Centrum dobrovoľníctva v spolupráci s 
Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, 
mestom Banská Bystrica, Regionálnym 
európskym informačným centrom a 
Komunitnou nadáciou Zdravé mesto ocenilo 
dobrovoľníkov a dobrovoľníčky už po 
ôsmykrát. Udeľovanie ocenenia Srdce na 
dlani 2014 sa v Banskobystrickom kraji 
realizovalo pod záštitou primátora mesta 
Banská Bystrica Mgr. Petra Gogolu dňa 8. 12. 

2014 v priestoroch Radnice na Námestí SNP v Banskej Bystrici. 
 
Udelených bolo 12 ocenení Srdce na dlani. 
Ďakovné listy pri príležitosti Medzinárodného 
dňa dobrovoľníkov a dobrovoľníčok boli 
odovzdané ďalším jednotlivcom a skupinám, 
ktoré boli v roku 2014 nominované na 
ocenenie.  

 

Okrem „klasického systému nominácii“ sme v 
tomto roku vytvorili špeciálnu kategóriu 
Projekt Týždňa dobrovoľníctva 2014, o ktorom 
mohli hlasovať ľudia prostredníctvom 
internetovej stránky Centra dobrovoľníctva. 
Do hlasovania bolo vybratých 5 projektov z 

rôznych miest Banskobystrického kraja a s rôznymi témami. Do hlasovania sa zapojilo 
celkovo 701 ľudí. Víťazným projektom s 215 hlasmi sa stal projekt realizovaný v 
Banskej Bystrici Natri svoju lavičku!  
 
 Ďakujeme skupine Matiné, Michalovi Bartkovi z 
Katedry výtvarnej kultúry PF UMB, Ministerstvu 
školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
spoločnosti nebotra s.r.o. a Vodný raj Vyhne za 
finančnú podporu oceňovania a RTVS za jeho 
mediálnu podporu. 



 

 

Divadelné predstavenie v štúdiu tanca 

 
V roku 2014, sme sa pri príležitosti Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov 
rozhodli oceniť aj tých, bez ktorých by dobrovoľníci v organizáciách fungovať 
jednoducho nemohli.  
Koordinátorov dobrovoľníkov z Banskobystrického kraja sme pozvali na divadelné 
predstavenie „Rozmanité teórie o Zemi“ a spoločne s nimi sme 5. novembra strávili 
večer v milej spoločnosti. 
 
 
 
 
 
 

7. Výskumná a publikačná činnosť 

Fokusové skupiny s mladými ľuďmi 

 

 

 
V priebehu mája a júna 2014 sme zrealizovali tri fokusové skupiny, ktoré boli zamerané na 
prieskum medzi mladými ľuďmi a mladými ľuďmi s nedostatkom príležitostí. Jeho cieľom bolo 
získať ich názory na podobu informačných zdrojov o dobrovoľníctve, ktoré by mali byť 
prispôsobené ich záujmom a potrebám, pričom výsledky z nich sme zapracovali do podoby 
informačného portfólia. Na fokusových skupinách sme využili metódu štrukturovaného dialógu. 
Výstupy z týchto stretnutí sa pre nás stali podkladmi pri zadávaní prípravy propagačných 
materiálov a komunikačných ciest zameraných na dobrovoľníctvo, ktoré plánujeme začať šíriť 
na jeseň tohto roku. 



 

 

 

Publikácie v rámci projektu VOLWEM  

 
V rámci projektu VOLWEM sme sa autorsky podieľali na vydaní týchto publikácií:  
 
Brozmanová Gregorová, A. – Mračková, A.: D-zručnosti pre zamestnanie. Manuál pre 
dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, dobrovoľnícke organizácie a dobrovoľnícke centrá. 
Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Platforma dobrovoľníckych 
centier a organizácií, 2014.  
 
Brozmanová Gregorová, A.: Analýza prínosov dobrovoľníctva nezamestnaných v rámci 
projektu VOLWEM. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Platforma 
dobrovoľníckych centier a organizácií, 2014.  
 

Prieskumy a publikácie v rámci projektu tvorby štandardov 

manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok  

 
V rámci projektu tvorby štandardov manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sme 
zrealizovali dva prieskumy. Výsledky oboch prieskumov sú zapracované do výslednej 
podoby štandardov.  
 
Prieskum medzi expertmi a expertkami 
Cieľom prieskumu bolo identifikovať kľúčové prvky štandardov manažmentu 
dobrovoľníctva z pohľadu expertov a expertiek v oblasti dobrovoľníctva. Prieskum 
prebiehal prostredníctvom pološtruktúrovaného rozhovoru a emailovej komunikácie 
počas septembra 2014. Objektom prieskumu boli pracovníci a pracovníčky organizácií 
s minimálne 5-ročnou praxou v oblasti manažovania dobrovoľníckych programov 
zahŕňajúcich mladých ľudí v rôznych oblastiach. Celkovo sa do prieskumu zapojilo 25 
expertov a expertiek z rôznych organizácií zo SR a zahraničia. 
 
Prieskum medzi mladými ľuďmi 
Ako ďalšie východisko pre tvorbu štandardov a odporúčaní bol zrealizovaný 
prieskum medzi mladými ľuďmi. Cieľom prieskumu bolo zistiť , aké sú očakávania 
mladých ľudí od dobrovoľníctva a dobrovoľníckych príležitostí. Prieskum bol 
realizovaný prostredníctvom dotazníka administrovaného emailami a cez facebookovú 
stránku Centra dobrovoľníctva. Vzorku prieskumu tvorilo 125 mladých ľudí. 
 
Ako výstupy z projektu bola okrem propagačných materiálov a manuálu vydaná 
publikácia o procese tvorby štandardov:  
 
Brozmanová Gregorová, A. et al.: Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov a 
dobrovoľníčok  a odporúčania na prácu s mládežou v oblasti dobrovoľníctva. Proces 



 

 

tvorby a výstupy. Banská Bystrica: Centrum dobrovoľníctva a Platforma dobrovoľníckych 
centier a organizácií, 2014.  
  

Publikácia v rámci manažmentu dobrovoľníctva  

 
Ďalšou publikáciou s autorským podielom je manuál venujúci sa manažmentu 
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok:  
 
Brozmanová Gregorová, A. – Mračková, A.: Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. 
Banská Bystrica: Belianum a Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, 2014.  

 

8. Európska dobrovoľnícka služba 

 
Od roku 2011 sme prijímajúcou a vysielajúcou organizáciou t.j. získali sme akreditáciu 
v rámci európskeho programu Európskej dobrovoľníckej služby. V roku 2014 sme opäť 
hosťovali zahraničných dobrovoľníkov v rámci dlhodobej EDS: Adina Lionte z 
Rumunska (od februára 2014) a Daniel Cobo Castro z Kanárskych ostrovov (od júna 
2014). 
 

9. dlhodobé programy 

Opri sa o mňa 

Rok 2014 bol pre preventívny mentoringový program 

symbolickým medzníkom, pretože sme oslávili siedmy rok jeho 

existencie. Centrum dobrovoľníctva začalo v spolupráci s 

Pedagogickou fakultou Mateja Bela realizovať Opri sa o mňa v 

roku 2007.  

Podstatou 

programu 

je 

kamarátsky vzťah medzi 

dospelým dobrovoľníkom/čkou 

a dieťaťom založený na 

princípoch,  nazvaných „5P“ 

(priateľstvo, pomoc, podpora, 

sprevádzanie a prevencia). Pre 

dieťa je dobrovoľník človekom, 

ktorý mu rozumie, berie ho také, 

aké je a správa sa k nemu 



 

 

rovnocenne ako priateľ/ľka. 

Mentoringový vzťah je 

súhrnným názvom pre 

priateľstvo medzi dieťaťom (vo 

veku 6 - 16 rokov) a mentorom 

(dobrovoľníkom vo veku 18 - 

30 rokov).  

V  rámci programu sa počas 

roku 2014 vyškolilo v júni 7 

dobrovoľníčok a 2 dobrovoľníci 

a v novembri 1 dobrovoľníčka 

a 1 dobrovoľník. Počas tohto 

roku sa aktívne stretávalo 

sedem nových dvojíc a jedna 

dvojica z prechádzajúceho roka. 

Stretnutia prebiehali mimo 

rodiny dieťaťa a ich náplň 

záležala na dohode medzi 

dobrovoľník/čkou, dieťaťom a 

rodičom. Stretnutia za rok 2014 

najčastejšie prebiehali v prírode (formou prechádzok a hier). V súvislosti s jednou 

rodinou 3 dobrovoľníčky dochádzali do blízkej dediny Ľubietová. 

V roku 2014 sme v rámci programu Opri sa o mňa spolu s dobrovoľníčkami 

a dobrovoľníkom zrealizovali: 
 72 stretnutí dvojíc v programe Opri sa o mňa 

 5 supervíznych stretnutí dobrovoľníčok so supervízorkou  

 2 prezentačné akcie o programe Opri sa o mňa pre verejnosť  

 4 dvojice sa zapojili do príprav narodeninových osláv svojich kamarátov/tiek 

 obnovili sme fungovanie facebookového webu Opri sa o mňa 

 zefektívnili sme spôsob vypĺňania záznamov zo stretnutí dobrovoľníkov 

a dobrovoľníčok  

spojivko 

Nový dobrovoľnícky program SPOJIVKO realizuje 
Centrum dobrovoľníctva s Nízkoprahovým 
komunitným centrom Kotvička v Banskej Bystrici od 
júna 2014, vďaka podpore z Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu v rámci projektu Služby 
mladým.  

Hlavnou myšlienkou programu je individuálne 



 

 

doučovanie a mentoring detí ohrozených sociálnym vylúčením navštevujúcich 
nízkoprahové komunitné centrum. Dobrovoľník alebo dobrovoľníčka sa stretáva s 
konkrétnym dieťaťom raz týždenne na 1- 2 hodiny v priestoroch nízkoprahového 
komunitného centra, pomáha mu s prípravou do školy, s písaním domácich úloh a 
opakuje s ním prebrané učivo.  

V septembri 2014 prebehli na 
Pedagogickej fakulte UMB nábory 

dobrovoľníčok/dobrovoľníkov 
a v Zariadení núdzového bývania 
KOTVA nábor detí a rodín do 
programu. Spočiatku prejavilo 
záujem 25 dobrovoľníčok/kov a 9 
rodín (z toho 14 detí). Školenie 
dobrovoľníkov/čok v októbri 2014 
úspešne zvládlo 12 dobrovoľníčok 
a 1 dobrovoľník. Od októbra 2014 
začali pravidelné stretávania sa 
13tich dvojíc, raz týždenne podľa 
stanoveného rozvrhu doučovania, 

ktoré prebieha pokračuje i naďalej. 

V roku 2014 sme v rámci programu Spojivko spolu s dobrovoľníčkami a dobrovoľníkom 

zrealizovali: 
 2 nábory dod obrovoľníckeho programu 

 2 dňové školenie dobrovoľníčok a dobrovoľníka 

 uzatvorenie Zmluvy o spolupráci s Mestom Banská Bystrica  

 30 stretnutí doučovacích dvojíc 

 3 skupinové supervízie dobrovoľníčok a dobrovoľníka 

 2 prezentačné akcie o programe Spojivko 

 vytvorili sme facebookovú skupinu Spojivko  pre účely komunikácie 

 

môj svet je tvoj 

 

V roku 2014 sa Centru dobrovoľníctva v spolupráci so 

Špeciálnou základnou školou v Banskej Bystrici podarilo 

rozbehnúť dobrovoľnícky program Môj svet je Tvoj, 

ktorý je založený na asistencii učiteľovi pri vyučovaní 

žiakov v triedach pre deti s autizmom.  

Na začiatku mesiaca október prebehol nábor 

dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, z ktorých bolo osobným 



 

 

pohovorom a psychodiagnostikou 

vybraných 11 sympatických mladých 

dobrovoľníčok, študentiek. Po 

následnom zaškolení sa tieto úsmevom 

a pozitívnou energiou vyzbrojené 

mladé slečny od mesiaca december 

zhostili svojho dobrovoľníckeho 

poslania naplno. Dobrovoľníčky 

navštevujú triedy pre žiakov s 

autizmom pravidelne aspoň 1 hodinu 

raz do týždňa a taktiež sa pravidelne 

zúčastňujú supervíznych stretnutí, na 

ktorých sa môžu spoločne podeliť so 

svojimi skúsenosťami a postrehmi z ich dobrovoľníckej činnosti. I keď je dobrovoľnícky 

program vo svojich začiatkoch zatiaľ máme len pozitívnu spätnú väzbu nie len od 

učiteliek Špeciálnej základnej školy a dobrovoľníčok, ale najmä žiakov, ktorí sa na 

dobrovoľníčky vždy tešia a postupne si navzájom nachádzajú cestu do ich sveta.   

 

dobrovoľníctvo stredoškolákov 

 
V období 07/2014 - 12/2014 sme rozbehli spoluprácu so 14 školami v BB kraji, pre 

ktorých študentov sme i s pomocou Infobodov o dobrovoľníctve zrealizovali 

workshopy o dobrovoľníctve. Študenti škôl z Rimavskej Soboty (SoŠ obchodu a služieb, 

OA, Gymnázium Ivana Krasku, ŠZŠ Bottova), Krupiny (SOŠ obchodu a služieb, 

Gymnázium Andreja Sládkoviča), Lučenca (Pedagogická a sociálna akadémia), Banskej 

Bystrice (Katolícke gymnázium Štefana Moyzesa, Poltára (Gymnázium, Stredná odborná 

škola), Žiaru nad Hronom (Hotelová akadémia – SOU Služieb a Stredná pedagogická 

škola), Brezna 

(Hotelová akadémia), 

či Zvolena 

(Gymnázium Ľudovít 

a Štúra) sú tak opäť 

bližšie k informáciám 

o dobrovoľníctve. 

Niektoré z týchto škôl 

už zaviedli a mnohé 

zvažujú zavedenie 

vlastných 

dobrovoľníckych 

programov. 

 



 

 

dobrovoľníctvo seniorov v knižnici 

Dobrovoľníctvo seniorov v Univerzitnej knižnici UMB je dobrovoľnícky program, ktorý 
realizuje Centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Univerzitnou knižnicou UMB v Banskej 

Bystrici. Hlavným cieľom dobrovoľníckeho programu je zvýšiť spokojnosť používateľov 
Univerzitnej knižnice UMB s jej knižnično-informačnými službami a zvýšiť participáciu 

seniorov a senioriek v dobrovoľníckych aktivitách.  Dobrovoľnícky program je primárne 
zameraný na seniorov, i ľudí vo veku nad 50 rokov. Vytvára priestor, kde môžu títo 

ľudia uplatniť svoje celoživotné profesijné ale aj životné skúsenosti a vedomosti.  

10. Projekty 2014 

dobrovoľníctvo - cesta k zamestnaniu 

Medzinárodný projekt  
VOLWEM, alebo Volunteering 
– way to employment, ktorý 
sme realizovali, pokračoval 
v roku 2014 v treťom a 
poslednom kalendárnom 
roku svojej realizácie. 
Podarilo sa nám v rámci 
neho sfinalizovať niekoľko 
dôležitých výstupov - ako 
napr. publikáciu Skúste to 
inak – metodiku práce s nezamestnanými dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami pre 
dobrovoľnícke centrá a organizácie, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú; Ako pracovať 
s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami z radov nezamestnaných – publikáciu a tréning pre 

dobrovoľnícke centrá a dobrovoľnícke organizácie; 
publikáciu a on-line nástroj na overovanie kompetencií 
získaných prostredníctvom dobrovoľníctva D zručnosti 
pre zamestnanie (dostupný na 
www.dzrucnosti.dobrovolnickecentra.sk).  
 

Pokračovali a finalizovali sme aj našu spoluprácu s nezamestnanými dobrovoľníkmi 
zapojenými do projektu, našu projektovú spoluprácu s dobrovoľníckymi organizáciami, 
ako aj s Úradmi práce, sociálnych vecí, a rodiny 
a tiež zamestnávateľmi. Počas realizácie 
spolupracovali dobrovoľnícke centrá 
a organizácie s viac ako 150 nezamestnanými 
ľuďmi. Do dobrovoľníckych aktivít bolo 
v projekte zapojených celkovo 96 
nezamestnaných, pričom 33 z nich sa počas, 
alebo po účasti v projekte zamestnalo. Prehľad 
číselných výstupov a zhrnutie výsledkov 

http://www.dzrucnosti.dobrovolnickecentra.sk/


 

 

zapájania nezamestnaných osôb do dobrovoľníctva sú dostupné v publikácii Analýza 
prínosov dobrovoľníctva pre nezamestnaných v rámci projektu VOLWEM.  Zároveň sa 
nám v roku 2014 podarilo uskutočniť 1 národné a 1 medzinárodné stretnutie partnerov 
projektu, ako aj usporiadať záverečnú medzinárodnú konferenciu k projektu, spojenú 
s prezentáciou výstupov, ktorú sme hosťovali 10. septembra v Štátnej vedeckej 

knižnici v Banskej Bystrici.  
 
Projekt bol financovaný s podporou 
Európskej komisie. 
 
 

 

 

 

 

projekt záhrada 

V projekte Záhrada vystupovalo Centrum 

dobrovoľníctva ako partner. Realizovala 

ho Záhrada – Centrum nezávisej kultúry v 

Banskej Bystrici v spolupráci s ďalším 

partnerom, ktorým bolo Divalo z Pasáže. 

Cieľom bolo zvýšiť mieru zapojenia 

sociálne vylúčených ľudí do aktívneho 
spoločenského života, posilniť ich 

kompetencie pre zamestnateľnosť a zvýšiť 
verejné povedomie o problémoch 

znevýhodnených skupín (mladí 
nezamestnaní ľudia, Rómovia, zdravotne 

znevýhodnení). Projekt vychádza z 
kombinácie kontinuálneho fungovania 

partnerskej spolupráce, aktivít 
kultúrneho programu, komunitného 

rozvoja a neformálneho vzdelávania. 
Výstupmi projektu sú: dobrovoľnícky 

program, metodiky k tréningom, ich 
realizácia a prevádzka dielní pre 

zúčastnené i nové cieľové skupiny. 

Tento projekt bol financovaný z programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý je 

podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom. Program realizuje Nadácia Ekopolis 
s partnermi. 
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projekt služby mladým 

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť záujem a 

zapájanie sa mladých ľudí a mladých ľudí s 

nedostatkom príležitostí do dobrovoľníckych 

aktivít, ktoré im zabezpečia kompetencie 

potrebné pre ich úspešné uplatnenie sa. 

Primárnou cieľovou skupinou projektu boli mladí 

ľudia a mladí ľudia s nedostatkom príležitostí vo 

veku 15 – 30 rokov v BB regióne. Sekundárnou 

cieľovou skupinou boli pracovníci/pracovníčky s 

mládežou v organizáciách v BBSK a tiež učiteľky/učitelia na stredných školách BBSK. 

 

V projekte sme zrealizovali niekoľko navzájom prepojených aktivít: 

 
 vytvorenie 6 informačných bodov o dobrovoľníctve v 

rámci BBSK - a to hlavne v regiónoch s výskytom mladých 
ľudí s nedostatkom príležitostí - aby sme aktivity Centra 
ale i dobrovoľníctvo samotné dostali bližšie aj do 
regiónov, do ktorých nemáme až taký veľký dosah 

 tvorba portfólia informačných zdrojov o 
možnostiach aktivizácie mladých ľudí a mladých ľudí s 
nedostatkom príležitostí prostredníctvom 
dobrovoľníckych aktivít 

 konzultácie k zavádzaniu dobrovoľ. programov pre ml. 
ľudí s nedostatkom príležitostí konzultácie pre mladých 
ľudí a mladých ľudí s nedostatkom príležitostí 

 vytváranie dlhodobých dobrovoľníckych príležitostí pre 
mladých ľudí v rámci stabilných programov Centra 
dobrovoľníctva - tu pracujeme na spustení a realizácii 
nových programov - doučovacieho programu pre deti z 
menej podnetného sociálneho prostredia a programu 
asistencie v autistickej triede jednej z banskobystrických 
základných škôl 

 zavádzanie výchovy a vzdelávania na SŠ v BBSK 
 vzdelávanie v manažmente dobrovoľníctva mladých ľudí 

s nedostatkom príležitostí 
 Týždeň dobrovoľníctva, oceňovanie mladých 

dobrovoľníkov a dobrovoľníčok 
 supervízne a sieťovacie stretnutia prekoordinátorov a 

koordinátorky dobrovoľníckych programov pre mladých 
ľudí 

 vytvorenie on-line databázy dobrovoľníckych príležitostí v BBSK 

Projekt bol podporený Ministersvom školstva, vedy, výskumu a športu v trvaní 05-12/2014. 

http://www.centrumdobrovolnictva.sk/o-nas/nase-sluzby/infobody-v-bb-kraji
http://www.centrumdobrovolnictva.sk/o-nas/nase-sluzby/infobody-v-bb-kraji
http://www.centrumdobrovolnictva.sk/aktualne-projekty/spojivko
http://www.centrumdobrovolnictva.sk/aktualne-projekty/moj-svet-je-tvoj
http://www.centrumdobrovolnictva.sk/aktualne-projekty/moj-svet-je-tvoj
http://www.centrumdobrovolnictva.sk/aktualne-projekty/moj-svet-je-tvoj
http://www.centrumdobrovolnictva.sk/o-nas/nase-sluzby/vzdelavanie-a-supervizia/najblizsie-vzdelavania-a-supervizie
http://www.centrumdobrovolnictva.sk/novinky/61-banskobystricania-vyvinuli-jeden-z-najlepsich-systemov-zanechavania-odtlackov-prstov-na-svete
http://www.centrumdobrovolnictva.sk/o-nas/nase-sluzby/ocenovanie-dobrovolnikov
http://www.centrumdobrovolnictva.sk/o-nas/nase-sluzby/ocenovanie-dobrovolnikov
http://www.centrumdobrovolnictva.sk/fotogaleria/category/44-supervizne-stretnutia-pre-koordinatorov-ky-dobrovolnikov-cok
http://www.centrumdobrovolnictva.sk/databaza


 

 

 

Projekt Priority mladých 

 

Všeobecným cieľom projektu bolo 

zvýšenie kvality práce s mladými ľuďmi 

prostredníctvom vytvorenia 

minimálnych štandardov kvality práce v 

oblasti dobrovoľníctva. Minimálne 

štandardy kvality práce s mládežou v 

oblasti dobrovoľníctva vychádzajú zo 

základných prvkov manažmentu 

dobrovoľníctva a profesionalizácie 

práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. Boli vytvárané vo vzájomnej spolupráci 

praxe a akademickej pôdy a dôležitých aktérov v uvedenej oblasti, pričom sme využili 

aj medzinárodnú spoluprácu.  Štandardy majú stanovené indikátory, ktoré poukazujú 

na spôsoby ich napĺňania a merania. Z dôvodu multiplikačného efektu (využiteľnosť v 

budúcnosti aj pre iné cieľové skupiny), obsahujú všeobecnú časť a následne štandardy 

špecifické pre prácu s mladými ľuďmi.  

Tvorba štandardov zahŕňala vytvorenie tímu pre ich tvorbu, analýzu existujúcich 

štandardov zo zahraničia, prieskum medzi organizáciami s dlhoročnou skúsenosťou v 

oblasti práce s mladými 

dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami 

(expertmi) zameraný na 

identifikáciu indikátorov kvality 

manažmentu dobrovoľníctva v 

práci s mladými ľuďmi, prieskum 

medzi mladými ľuďmi, 3 spoločné 

stretnutia tímu zamerané na 

tvorbu štandardov, overovanie 

štandardov, ich finalizáciu, 

publikáciu a disemináciu. 

Špecifické ciele projektu boli: 

1. Vytvorenie predpokladov pre zapojenie mládeže do 

kvalitnejších dobrovoľníckych programov 

2. Zlepšeniu porozumenia medzi mladými vedúcimi, 

mládežníckymi vedúcimi a pracovníkmi s mládežou o kvalite 

práce s mladými ľuďmi v oblasti dobrovoľníctva 

3. Rozšíreniu možností pre meranie kvality práce s mládežou 

v oblasti dobrovoľníctva 

 

Projekt bol podporený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 



 

 

11. Účtovná závierka za rok 2014 

 

PRÍJMY A VÝDAVKY   

Príjmy Zdaňovaná činnosť nezdaňovaná činnosť 

Z majetku   2,03 € 

Z darov a príspevkov   10014,56 € 

Z dotácií   53464,93 € 

Z poskytovania služieb   753 € 

Ostatné  407,93 € 

Príjmy spolu 0,00 € 64642,45 € 

      

Výdavky     

Zásoby   1336,20 € 

Služby   28342,07 € 

Mzdy, poistné, príspevky   21269,50 € 

Prevádzková réžia   3732,16 € 

Ostatné   6481,94 € 

Výdavky spolu 0,00 € 61161,87 € 

      

Rozdiel príjmov a výdavkov 0,00 € 3480,58  € 

 
MAJETOK A ZAVÄZKY     

Majetok stav k 31.12.2014 stav k 31.12.2014 

Hmotný investičný majetok 0,00 € 0,00 € 

Pohľadávky 49482,16 € 56357,72  

Peniaze a ceniny 833,15 € 325,29 

Priebežné položky 0,00 € 0,00 

Bankové účty 6895,83€ 3923,11 

Majetok celkom 57211,14 € 60606,12 € 

      

Záväzky stav k 31.12.2014 stav k 31.12.2014 

Úvery 11500 € 11500 € 

Záväzky 29040,86 € 29074,14 € 

Záväzky celkom 40540,86 € 40574,14 € 

ROZDIEL MAJETKU A ZÁVÄZKOV 16670,28 € 20031,98 € 

 



 

 

12. Ďakujeme našim dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam:  

Fašková Nikola 

Fodorová Katarína 

Halajová Paulína 

Hrabovská Miriam  

Jakubová Zuzana 

Jániová Patrícia 

Malastová Eva  

Mazánová Veronika 

Réveszová Nikola 

Šišiaková Miroslava  

Trnková Simona 

Brzuľová Ivana 
Herdová Michaela 
Husárová Mária 
Sušienková Jela 

Žemberyová Veronika 
Siekelová Marika 
Piár Tomáš 
Plešková Michaela 
Strečková Lucia 
Matyašková Alexandra 
Štrbová Martina 
Nováková Klaudia 
Deák Jakub 
Brezániová Andrea 
Fáberová Lenka 
Svitková Vanesa 
Šimková Simona 
Sotáková Beáta 
Petreková Radka 
Táčiková Dominika 

Novotná Daniela 
Kapustová Lucia 
Šajbanová Zuzana 
Pauliaková Simona 
Demuthová Lujza 
Miková Dominika 
Masná Ľubica 
Škvarková Miroslava 
Dírerová Marta 
Mikušová Viera 
Vozárová Mária 
Vykročová Mária 
Sujová Barbora 
Lionte Adina 
Cobo Castro Daniel 

 

 

13. Centrum dobrovoľníctva v roku 2014 podporili: 

 
Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica 
Mesto Banská Bystrica 
Komunitná nadácia Zdravé mesto, Banská Bystrica 
Nadácia Orange 
Spoločnosť nebotra s.r.o. 
Európska komisia 
Program Aktívne občianstvo a inklúzia podporený Islandom, 

Lichtenštajnskom a Nórskom, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis 
v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia pre sociálne 
zmeny 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Program Mládež v akcii 
 
 
Ďakujeme za podporu.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


