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 Kto sme a čo robíme? 

 

     Sme občianske združenie zamerané svojou činnosťou pre deti a mládež do 30 rokov veku. Vznikli 

sme v máji 2012 s myšlienkou obohatiť svoj voľný čas aktivitami a činnosťou pre rozvoj o. z., tiež 

záujmom odovzdávať skúsenosti mladším a spájať ľudí v komunite.  

     Našou filozofiou je: „Všetko, čo tvoríme je pre mládež, nie však pasívne, ale spoločne s ňou“.  

     Mládež a komunita – dva fenomény, ktoré nás spájajú a máme záujem sa podieľať na ich rozvoji. 

TeCeMko je apolitické a otvorené občianske združenie, je dobrovoľným združením občanov a činnosť 

vytvárame bez ohľadu na svetonázorovú, politickú či národnú príslušnosť našich členov a cieľovej 

skupiny účastníkov našich aktivít a projektov. Občianske združenie je právnická osoba a založené bolo 

na dobu neurčitú.  

     TeCeMko o. z. je registrované na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-39511. 

     Cieľom našej činnosti je podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej a regionálnej úrovni, 

integrovaným spôsobom zlepšovať a podporovať život mladých ľudí a detí, rozvíjať aktivity v oblasti 

neformálneho vzdelávania, zákonitých potrieb a požiadaviek mládeže, vytvárať prostredie pre ich 

kvalitnú a etickú sebarealizáciu a podporovať mládež k aktívnemu občianstvu.  

 

 K činnostiam o. z. za rok 2013 patrili najmä: 

 

 podporenie členskej základne, jej rozširovanie a podnecovanie mládeže k zapojeniu sa do 

činnosti a rozvíjania o. z. s mladými a pre mladých, 

 snaha zapojiť čo najviac mladých dobrovoľníkov do aktivít a projektov o. z. s vytvorením 

priestoru pre realizovanie nápadov a myšlienok, podpora sebarealizácie, 

 získavanie darcov a filantropov potrebných pre realizáciu projektových zámerov, ich 

oslovovanie, vytváranie spolupráce, 

 fundraisingová činnosť o. z. smerujúca k podpore činnosti a aktivít, využívanie dostupných 

foriem a metód fundraisingu na trhu, 

 vytvorenie webovej stránky s cieľom informovať o činnosti o. z. s čo najnižšími možnými 

prevádzkovými nákladmi a jej postupné napĺňanie, 

 vzdelávanie ľudí v o. z. dostupnými a možnými formami s minimálnym finančným zaťažením 

pre jednotlivcov i o. z.,  

 definovanie stratégie finančného fungovania o. z., hľadanie možností získavania zdrojov – 

nadácie, granty, tvorba a podávanie projektových zámerov a snaha získania financií na ich 

realizáciu.  
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Činnosť o. z. v roku 2013: 

 

A/ AKTIVIZÁCIA členov a dobrovoľníkov o. z. 

     V roku 2013 sme sa zamerali na zapájanie mladých ľudí do 30 rokov veku do aktivít o. z., hlavne 

podporiť ich záujem o dobrovoľnícku činnosť, vďaka ktorej sa im vytvára priestor pre získavanie 

praktických skúseností. Cieľom bolo otvoriť občianske združenie záujemcom o spoluprácu a najmä 

mladým ľuďom, ktorí chceli a mali záujem o získavanie nových podnetov účasťou na neformálnom 

vzdelávaní. Následne si sami vytvorili malý projektový zámer, ktorý mal ovplyvniť nejakú zmenu, riešiť 

konkrétny problém, situáciu, aktivizovať  alebo podporiť zážitok cieľových účastníkov projektov. 

Medzi aktívnych dobrovoľníkov v roku 2013 patrili:  

 Marta Dovinová 

 Denisa Marienková 

 Marián Púchly 

 Andrej Glonek 

 Martin Kiačik 

 Marek Bulko 

 Martina Marienková 

 Peter Guliš 

 Anton Ševčík 

 

B/ PREDSEDNÍCTVO a ČLENSTVO o. z.  v roku 2013 

     Rok 2013 priniesol vyprofilovanie aktívneho prístupu aj jednotlivých členov predsedníctva. Niektorí 

nemali časový priestor pre zapájanie sa do diania o. z. kvôli zaneprázdnenosti v práci, resp. kvôli iným 

povinnostiam, chýbala im vnútorná motivácia resp. záujem, alebo mali nedostatok voľného času, 

ktorý by venovali činnosti a rozvoju o. z. Preto je novou úlohou tímu o. z. ešte viac motivovať sa 

k činnosti, resp. nastoliť zmeny i v radoch predsedníctva. Cieľom je, aby o. z. bolo otvorené všetkým, 

ktorí majú záujem o aktívny prístup a najmä zapojiť sa aktívne do aktivít a činnosti o. z. najmä 

mládeže a mladých ľudí do 30 rokov veku.  

 

C/ VZDELÁVANIE členov, dobrovoľníkov o. z.  

     V roku 2013 využil vzdelávanie 1 člen o. z. formou neformálneho vzdelávania a absolvoval základné 

školenie pracovníka s mládežou organizovaného Slovenským inštitútom IUVENTA Bratislava.  

 



                TeCeMko – Trenčianske centrum mládeže o.z.            VÝROČNÁ SPRÁVA 2013 

4 

 

D/ NAŠE PROJEKTY v roku 2013 

 

1. I. ročník FLORBALOVÉHO TURNAJA žiakov I. stupňa základných škôl v Trenčíne  

Termín: 13. marca 2013 – streda v čase od 8.00 do 14.00 hod.  

Miesto: Mestská športová hala Trenčín – Sihoť 

Cieľová skupina: žiaci 1.-4. ročníka základných škôl v meste Trenčín, 5 súťažiacich tímov a 71 

súťažiacich chlapcov I. stupňa ZŠ 

 

           

 

Výsledky I. ročníka:   

1. miesto: ZŠ Na dolinách Trenčín 

2. miesto: ZŠ Bezručova 

3. miesto: ZŠ Hodžova 

4. miesto: ZŠ Soblahov 

5. miesto: ZŠ Východná 

Viac: http://www.tecemko.sk/projekty/a1-florbalovy-turnaj/ 

  

       

 

http://www.tecemko.sk/projekty/a1-florbalovy-turnaj/
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Finančne a sponzorsky projekt podporili, za čo veľmi ĎAKUJEME: 

 E-shop www.watch4you.sk  

 ŠKD Sedmička Trenčín v zastúpení p. Marty Dovinovej a p. Dagmar Pádivej 

 IDAMER s.r.o. Stará Turá www.idamer.sk  

 Silvester Malo 

 Ján Malo – Píla  

 Účtokonzult s.r.o. Trenčín www.uctokonzult.sk  

 Anonymná darkyňa pani Danka  

 Spicybrown s.r.o. Trenčianske Teplice www.spicybrown.sk  

 

Partneri a realizátori projektu: 

 ŠK 1. FBC Trenčín – kompletné zapožičanie haly, časomiery, ozvučenia, sprievodné 

slovo turnajom v zastúpení p. Miroslavom Ságom – prezidentom klubu, poskytnutie 

služieb rozhodcov a to samotnými profesionálnymi reprezentačnými florbalovými 

hráčmi 1. FBC 

 Mesto Trenčín – bezplatné zapožičanie haly.  

 

         

 

       

http://www.watch4you.sk/
http://www.idamer.sk/
http://www.uctokonzult.sk/
http://www.spicybrown.sk/
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2. Pilotný projekt „Som mladý/á nezamestnaný/á a čo ďalej?“  

 

Termín realizácie: 3.10. – 3.12.2013  

Cieľová skupina: nezamestnaní mladí ľudia do 30 rokov veku evidovaní na ÚP, zaradených 

bolo 17 záujemcov a skupinových stretávaní sa zúčastňovalo priebežne 9-12 účastníkov. 

Potvrdenie o absolvovaní neformálneho vzdelávania získalo nakoniec 8 účastníkov. 

Rozsah: 8 stretnutí 1x do týždňa v celkovom počte 32 hodín 

Projekt bol realizovaný s podporou Mesta Trenčín – ďakujeme.  
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E/ PODUJATIA, AKTIVITY, na ktorých sa naše o. z. v roku 2013 zúčastnilo 

 

 Pracovné stretnutie FAM - Fóra akčnej mládeže mesta Trenčín zo dňa 4.4.2013. Cieľom FAM 

je vytvárať spoluprácu mesta s mládežou a jej zástupcami a ich spoločnou úlohou je 

vytváranie podmienok pre rozvoj participácie a zlepšovanie života mladých ľudí v meste 

Trenčín. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia žiackych školských rád stredných škôl, 

občianskych združení a neziskových organizácií, ktoré sa venujú svojou činnosťou deťom 

a mládeži v Trenčíne. Dielom FAM je aj návrh Koncepcie práce s mládežou mesta Trenčín na 

roky 2013 – 2020. Fórum akčnej mládeže mesta Trenčín je otvorené pre inštitúcie pracujúce 

s mládežou, neformálne skupiny mladých ľudí, občianske združenia i ďalšie neziskové 

organizácie, ktoré sa venujú mladým a naše TeCeMko s nadšením prijalo túto aktivitu, keďže 

pre náš rozvoj a činnosť je táto spolupráca veľmi žiadaná.  

 

 Okrúhly stôl organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže Bratislava za uznanie 

neformálneho vzdelávania. V apríli 2013 sme sa zúčastnili v poradí 7. Okrúhleho stola k téme 

uznania neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Diskusia prebehla so zástupcami 

občianskych združení, zamestnávateľmi, školami či informačnými centrami o tom, či je 

vzdelávanie mimo školského prostredia potrebné, čo mladým ľuďom prináša a ako ho dostať 

čo najviac do povedomia širokej verejnosti. Uznanie neformálneho vzdelávania v práci 

s mládežou má vyvrcholiť podpisom Deklarácie o uznávaní a prínose neformálneho 

vzdelávania v práci s mládežou. Táto udalosť bola súčasťou medzinárodnej konferencie 

Innovative learning forum / Fórum inovatívneho učenia uskutočnenej 20.-22.6.2013 

v Bratislave. Viac: https://www.iuventa.sk/sk/KomPrax/Novinky/UZNAJME-SPOLOCNE-

NEFORMALNE-VZDELAVANIE-.alej?ind=  � � 

 

 Školenie participácie MY SME BUDÚCNOSŤ. V termíne 16.-18.8.2013 sme zrealizovali pre 

nášho projektového partnera – Študentská rada stredných škôl Slovenskej republiky školenie 

participácie pre celkový počet 40 mladých účastníkov v priestoroch Hotela Lipa v Bojniciach. 

Cieľom školenia bolo vysvetlenie participácie ako procesu so štruktúrou a úrovňami, ďalej 

prezentácia praktických príkladov možností participácie mladých ľudí, jej systematická 

podpora zo strany orgánov verejnej správy, ale aj vzdelávanie k motivácií a tímovej práci. 

Školiteľkami boli členky nášho o. z. a jednalo sa o partnerstvo v projekte MY SME 

BUDÚCNOSŤ, na základe ktorého naše o. z. dodávalo školiteľské služby.  

 

 Valné zhromaždenie členov FAM – Fóra akčnej mládeže mesta Trenčín. Prebehlo 27.11.2013 

a obsahom bola nová vízia i stratégia činnosti, otázky spojené s podporovaním mladých ľudí 

a organizácií pracujúcich s mládežou v meste Trenčín. Predmetom bol aj Akčný plán mesta pre 

prácu s mládežou pre rok 2014. Prioritnou témou na rok 2014 je podpora účasti mládeže na 

riadení spoločnosti a výchova k aktívnemu občianstvu. Jedným z hlavných prostriedkov pre  
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dosiahnutie cieľov je dobrovoľníctvo. Cieľom je zvýšenie participácie mladých ľudí 

a povedomie o aktívnom občianstve na území mesta. Akčný plán rieši 10 oblastí problematiky 

s mládežou: 1. Vzdelávanie 2. Zamestnanosť a podpora podnikania 3. Bývanie 4. Účasť 

mládeže na spoločenskom a politickom živote – participácia, informácie a komunikačné 

technológie 5. Mobilita 6. Životné prostredie 7. Voľný čas detí a mládeže 8. Kultúra 9. Zdravie 

a zdravý životný štýl 10. Deti a mládež čeliaca zložitým životným situáciám a pochádzajúca zo 

znevýhodneného prostredia.  

 

F/ SPOLUPRÁCA s partnerskými organizáciami 

 

     V roku 2013 sme sa snažili nadviazať a rozšíriť spoluprácu s organizáciami: 

- Silnejší-slabším o. z. Trenčín 

- Penguin club sport o. z. Beckov 

- Dukla Junior o. z. Trenčín 

- Rada mládeže trenčianskeho kraja 

- Študentská rada stredných škôl SR Trenčín 

- Detský domov Lastovička Trenčín 

- Detský domov Adamovské Kochanovce 

- ŠK 1. FBC Trenčín 

- ŠKD Sedmička Trenčín 

 

     Po stretnutiach a nadviazaní spolupráce boli dohodnuté projekty a aktivity, z ktorých viaceré budú 

realizované v roku 2014. Sieťovanie organizácií 3. sektora a jej členov považujeme za veľmi prínosnú 

činnosť a spájanie organizácií do partnerstiev v Trenčíne a blízkom okolí prináša efekt nielen pre 

organizácie, ale aj pre samotných členov o. z. a dobrovoľníkov. Zároveň je obohacovaním 

a inšpiráciou, podnecuje k väčšej zanietenosti a aktivite, vytvára priestor pre väčšiu silu k žiadanej 

pozitívnejšej zmene v spoločnosti a komunite.  

 

     Tím občianskeho združenia v roku 2013 realizoval aktivity formou dobrovoľníckej činnosti bez 

nároku na honorár, vedenie aj členovia jednotlivých orgánov svoje skúsenosti poskytujú o. z. bez 

nároku na akýkoľvek honorár. ĎAKUJEME za Váš čas, iniciatívu, angažovanosť, zanietenosť 

a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v roku 2014. 
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     ĎAKUJEME NAŠIM PRIATEĽOM - SPONZOROM A OSOBNOSTIAM, KTORÍ NÁM POMOHLI POMÁHAŤ V 
ROKU 2013: 
 

 Nadácia Tatrabanka  

 pani Danke Markovičovej 

 pani Marte Dovinovej  

 www.watch4you.sk 

 slečne Michaele Tomíkovej – grantová pomoc a spolupráca 

 Ing. Silvii Štefánikovej – za podnet k využitiu grantu mesta Trenčín a poskytnutiu informácií 

k Národnému projektu KomPrax 

 všetkým dobrovoľníkom  

 a tiež účastníkom .  

 

 

Zhrnutie činnosti:  

- V ROKU 2013 SA NÁM PODARILO: 

 

 Zrealizovať  2 projekty 

 Zapojiť  9 dobrovoľníkov – z toho 7 mladých ľudí do 30 rokov veku 

 Získať  1 nadačný grant 

 Napísať  3 projekty, z ktorých bol 1 úspešne schválený 

 Zapojiť  95 detí a mládeže do projektov 

 Absolvovať  1 neformálne vzdelávanie nášho člena o. z.  

 Rozšíriť  členskú základňu na 28 členov 

 Nadviazať  a rozšíriť spoluprácu s 9 občianskymi združeniami a organizáciami  

 Prevádzkovať webovú stránku www.tecemko.sk 

 Podporiť neformálne vzdelávanie v rámci projektu pre nezamestnanú mládež 

 Podpísať Deklaráciu za neformálne vzdelávanie so Slovenským inštitúom ML - Iuventa  

 Podporovať činnosť FAM – Fóra akčnej mládeže Trenčín účasťou na ich podujatiach 

 Preklenúť prvý rok činnosti o. z. a pripraviť sa na prijímanie 1,5 % z daní našich darcov 

 

http://www.watch4you.sk/
http://www.tecemko.sk/
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FINANČNÁ ČASŤ Výročnej správy za rok 2013 

     TeCeMko o. z. vedie jednoduché účtovníctvo a v roku 2013 nezamestnávalo internou ani externou 

formou žiadneho zamestnanca. Všetky činnosti a práca boli vykonávané formou dobrovoľníctva bez 

uplatnenia si nároku na honorár alebo odmenu, o čom boli členovia a vykonávatelia dobrovoľníckej 

činnosti vopred informovaní a stotožnení.  

Číslo účtu o. z. je 2921877906/1100. 

Po vykonaní účtovnej závierky k 31.12.2013 o. z. uvádza finančné výsledky za rok 2013: 

 

PRÍJMY: 

- z vkladov zriaďovateľa alebo zakladateľov  600,00 € 

- z darov sponzorov a príspevkov    230,00 € 

- z dotácií – grantu na realizáciu projektu   690,00 € 

- z poskytnutia služieb partnerom               1000,00 € 

Príjmy celkom v roku 2013                2520,00 € 

 

VÝDAVKY: 

- zásoby       250,28 € 

- za poskytnuté služby                1057,88 € 

- prevádzková réžia k činnosti o. z.    400,01 € 

Výdavky celkom v roku                 1708,17 € 

 

ROZDIEL príjmov a výdavkov z nezdaňovacej činnosti o. z. za rok 2013 = 811,83 € 

 

 

Spracovala: Mgr. Zuzana Ševčíková – predseda o. z.  
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