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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 2014 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, 

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

prevádzkovými nákladmi a jej postupné napĺňanie, 

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

pre účastníkov a jednotlivcov,  

 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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Činnosti o. z. v roku 2014: 

 

A/ AKTIVIZÁCIA členov a dobrovoľníkov o. z. 

     V roku 2014 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 2014 patrili:  

- do 30 rokov veku: 

 Martina Marienková 

 Denisa Marienková 

 Marián Púchly 

 Peter Guliš 

 Alexandra Kurišová 

 Janka Šmýkalová 

 Zuzana Marková 

 Natália Malásková 

 Adriana Gabková 

- nad 30 rokov veku: 

 Marta Dovinová 

 Marika Pavlačková 

 Gabika Kubelová 

 Emília Šprtlová 

 Lubka Marienková 

 Lenka Brezanová 

 Anton Ševčík 

 Zuzana Ševčíková 
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B/ VZDELÁVANIE členov, dobrovoľníkov o. z.  

     V roku 2014 sa zapojilo našich 8 členov o. z. formou neformálneho vzdelávania a absolvovali 

základné školenia mládežníckych vedúcich – dobrovoľníkov alebo pracovníka s mládežou 

organizovaného Slovenským inštitútom mládeže IUVENTA Bratislava. Témy školení, ktoré absolvovali:  

- Tvorba voľnočasových podujatí (plánovanie, dramaturgia, fundrising)  

- Outdoor aktivity a ich využitie v práci s mládežou  

- Aplikácia preventívneho systému v práci s mládežou 

- Základné vzdelávanie mládežníckych vedúcich. 

Súčasťou vzdelávania bolo vypracovanie malého projektového zámeru na svoju myšlienku, ktorou 

mali záujem riešiť určitý problém, situáciu, resp. chceli prispieť k zlepšeniu či vytvoreniu podmienok 

pre deti a mládež v našej komunite s prepájaním na organizácie, s ktorými spolupracujeme.  

 

C/ NAŠE PROJEKTY v roku 2014 

 

1. Projekt „Oci, mami – športuj s nami“ – 5.2.2014 

 

 

2. Projekt Spoznávaj prírodu a športuj na Brezine“ – 9.5.2014 
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3. II. ročník FLORBALOVÉHO TURNAJA žiakov I. stupňa základných škôl v Trenčíne – 14.5.2014 

 

 

4. Projekt Pádluj ako drak – 14.6.2014 

 

 

5. Projekt Objav Jánošíkov poklad – 11.8.2014 
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6. Projekt Silný jedinec = silný tím - 1.9.2014 

 

 

7. Projekt Angličtinou a dobrovoľníctvom k lepšej práci – júl-december 2014 

- bez zverejnenia fotografií, keďže sa jednalo o ML nezamestnaných a nebol podpísaný 

súhlas všetkých účastníkov 

 

8. Projekt Ani delá nás nezastavia – 27.10.2014 

 

 

9. Projekt Súboj drakov – 31.10.2014 
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10.  Projekt Zaži dobrodružstvo v skalnom meste – 22.11.2014 

 

 

 

D/ PODUJATIA, AKTIVITY, na ktorých sa naše o. z. v roku 2014 zúčastnilo 

 

 I. WORKSHOP DOBROVOĽNÍCTVA. Zrealizovaný bol 6.5.2014 s cieľom predstaviť občianske 

združenia hľadajúce dobrovoľníkov a prepojiť ich s ML záujemcami o dobrovoľnícku činnosť. 

Heslom bolo „Dobrovoľníkov nikdy nie je dosť“ sa predstavili 3 občianske združenia, 

porozprávali o svojej vízii a poslaní, o akú dobrovoľnícku činnosť majú záujem a koho by radi 

privítali vo svojich radoch. Na akciu sa prihlásilo 6 potenciálnych účastníkov, ktorí aj prišli. 

V úvode sme najskôr prešli teoretické východiská dobrovoľníckej činnosti, čo môže mladí 

človek získať touto skúsenosťou, prečo ju vykonávam resp. chcem vykonávať, všetky úskalia, 

práva, povinnosti, legislatívne rámce a vymedzenia, ale najmä čo je dobrovoľníctvo a či sa 

s ním stotožňujem. Zo 6 ML sa nakoniec nakontaktovali 4 dobrovoľníci na prítomné o. z. a tak 

sa nadviazala spolupráca. V roku 2014 následne potom vykonávali 6 mesiacov dobrovoľníckej 

činnosti. Piaty účastník sa stal dobrovoľníkom na ďalší rok. Podobné workshopy plánujeme 

robiť aj naďalej, lebo sú veľmi prínosné pre obe strany.  

 Versnisáž fotografií Lenky Mikušíkovej. Zrealizovaný bol 22.2.2014 v ateliéri Mola v Trenčíne 

a snahou bolo podporiť doteraz driemajúce v šuflíkoch umelecké diela mladých fotografov.  
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E/ SPOLUPRÁCA s partnerskými organizáciami 

 

V roku 2014 sme spolupracovali s partnerskými organizáciami: 

- Silnejší-slabším o. z. Trenčín 

- Penguin club sport o. z. Beckov 

- Dukla Junior o. z. Trenčín 

- Detský domov Lastovička o. z. Trenčín 

- Detský domov Adamovské Kochanovce 

- DSS – Domov sociálnych služieb Adamovské Kochanovce 

- Rada mládeže Trenčianskeho kraja – RM TNK Dubnica nad Váhom  

- ŠK 1. FBC Trenčín 

- ŠKD Sedmička Trenčín 

- Športové centrum M-SPORT Trenčín 

- Lanové centrum TARZÁNIA Trenčín – Brezina 

- Jozef Bulko – TENIS Chocholná – Velčice 

- Autobusová doprava CHORVÁT Trenčianska Turná  

- Mesto Trenčín 

- UPSVaR Trenčín a vysunuté pracovisko Dubnica nad Váhom, Ilava  

- IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže Bratislava v rámci NP KomPrax  

 

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

realizované aj v roku 2015. 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.  
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F/ POĎAKOVANIE 

     Za pomoc a spoluprácu pri organizovaní aktivít v roku 2014 sme vďační všetkým, ktorí nám 

pomohli akoukoľvek činnosťou a pomocnou rukou  

- Monike Pavlusovej 

- Janke Ovesnej 

- Emílii Šprtlovej – zdravotnícky dozor počas športových aktivít 

- Miroslavovi Ságovi 

- Dáške Pádivej  

- Ladislavovi Belovičovi  

- Alenke Budayovej 

- Violke Dohálovej 

- Anne Markovej 

- Andrei Križanovej 

- Martinovi Markovi 

- Nadi Búryovej 

- Deniske Briestenskej 

- Marekovi Dobiášovi 

- Veronike Miklášovej  

- Dominikovi Marienkovi 

- Marekovi Bulkovi 

- Romanovi Zeliezkovi 

- Richardovi Rebrovi 

- Michalovi Podmanickému 

- a ďalším  

Tím občianskeho združenia v roku 2014 opäť 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 2015. 
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ĎAKUJEME NAŠIM PRIATEĽOM - SPONZOROM A OSOBNOSTIAM, KTORÍ 
NÁM POMOHLI POMÁHAŤ V ROKU 2014: 

 
 

 Michaele Tomíkovej – grantová pomoc a spolupráca 

 Iuventa – Slovenský inštitút mládeže Bratislava – finančná podpora 

a neformálne vzdelávanie dobrovoľníkov 

 Danke Markovičovej 

 Nadácia Tatrabanka  

 Marte Dovinovej  

 pravidelný darca e-shop Trenčín: www.watch4you.sk 

 Gabriele Medňanskej  

 všetkým dobrovoľníkom  

 a tiež účastníkom .  

 

Zvlášť poďakovanie patrí všetkým, ktorí nám venovali 2%  z daní z príjmu a tak 

pomohli k zabezpečeniu činnosti a realizovaniu aktivít občianskeho združenia. 

ĎAKUJEME a budeme radi, ak zostanete našimi priaznivcami aj v roku 2015, za čo 

Vám vopred ďakujeme . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.watch4you.sk/


                TeCeMko – Trenčianske centrum mládeže o.z.            VÝROČNÁ SPRÁVA 2014 

11 

 

Zhrnutie činnosti o. z.: 

- V ROKU 2014 SA NÁM PODARILO: 

 

 Zrealizovať  10 projektov 

 Zapojiť  17 dobrovoľníkov – z toho 9 mladých ľudí do 30 rokov veku 

 Získať  2 nadačné granty 

 Napísať  12 projektov, z ktorých bolo 10 úspešne schválených a zrealizovaných 

 Zapojiť  261 detí a mládeže do projektov, 97 dospelých dobrovoľníkov, rodičov 

 Absolvovať  8 neformálnych vzdelávaní našich členov o. z.  

 Rozšíriť  členskú základňu na 42 členov 

 Nadviazať  a rozšíriť spoluprácu so 16 občianskymi združeniami a organizáciami  

 Prevádzkovať webovú stránku www.tecemko.sk 

 Podporiť neformálne vzdelávanie v rámci projektu pre nezamestnanú mládež 

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

 Získať 4 pravidelných darcov z komerčnej sféry na podporu činnosti o. z.  
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FINANČNÁ ČASŤ Výročnej správy za rok 2014 

     TeCeMko o. z. vedie jednoduché účtovníctvo a v roku 2014 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 naďalej 2921877906/1100. Po vykonaní 

účtovnej závierky k 31.12.2014 o. z. uvádza finančné výsledky za rok 2014: 

PRÍJMY: 

- z darov sponzorov a príspevkov      13,28 € 

- z dotácií – grantu na realizáciu projektu   400,00 € 

- z podielu zaplatenej dane z príjmov – 2%             1026,16 € 

- z poskytnutia služieb partnerom               1140,01 € 

- z vrátených pôžičiek partnerským subjektom  800,00 € 

Príjmy celkom v roku 2013                3379,45 € 

VÝDAVKY: 

- zásoby       486,89 € 

- za poskytnuté služby                  862,08 € 

- poistenie dobrovoľníkov počas činností      13,28 € 

- poskytnutie pôžičky partnerským subjektom             1190,00 € 

- prevádzkové náklady na činnosť              1140,06 € 

Výdavky celkom v roku                 3692,31 € 

 

ROZDIEL príjmov a výdavkov z nezdaňovacej činnosti o. z. za rok 2014 = -312,86 € 

Výsledok hospodárenia o. z. v roku 2014 bol síce mínusový, ale to len z dôvodu, že sme poskytli nášmu 

partnerovi na jeho činnosť a pre získanie grantu pôžičku vo výške 1190 €, z ktorej nám do konca roka vrátil 

800€ a zvyšných 390€ sme mali vrátených ihneď na začiatku roka 2015. Pri pripočítaní tejto sumy by reálny 

stav financií v o. z. bol + 77,14 € na účte ihneď k dispozícii.  

 

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