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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 rozvíjať komunitu, obohatiť voľný čas aktivitami a činnosťou deťom a 

mládeži so 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 2016 patrili najmä: 

 

 aktívne vzdelávanie sa členov a tímu občianskeho združenia za účelom skvalitnenia práce 

s mládežou, 

 tvorba metodík na plánované aktivity s deťmi a mládežou a skvalitnenie know-how 

poskytovaného cieľovým skupinám s ich zapojením do definovania potrieb, 

 tvorba obsahov a rozsahu pilotných projektov pre žiakov II. stupňa ZŠ v meste TN, študentov 

SŠ v TN kraji a ďalšie cieľové skupiny s prihliadnutím na partnerské a spolupracujúce subjekty, 

 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, 
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 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.  

 

Činnosti o. z. v roku 2016: 

A/ AKTIVIZÁCIA členov a dobrovoľníkov o. z. 

     V roku 2016 sme opäť vytvárali priestor pre zapájanie mladých ľudí do 30 rokov veku z komunity 

do aktivít o. z. Snahou bolo podporiť ich záujem o dobrovoľnícku činnosť, vďaka ktorej sa im vytvára 

priestor pre získavanie praktických skúseností, zručností a zvyšovanie si kompetencií pre uplatnenie 

sa v budúcom pracovnom živote.  

Medzi aktívnych dobrovoľníkov, praktikantov a aktérov v roku 2016 patrili:  

- do 30 rokov veku:  

 Martina Marienková  

 Denisa Marienková  

 Branislav Mitucha 

 Roman Zeliezka 

 Boris Habánek 

 Janko – Johny Rajec  

 Dominika Ďatková 

 Michaela Rožánková 

 Slávka Šuleková 

 Monika Marienková 

 

- nad 30 rokov veku:  

 Marta Dovinová  

 Marika Pavlačková  

 Gabika Kubelová  

 Emília Šprtlová  
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 Anton Ševčík  

 Michaela Tomíková  

 Adriana Švecová 

 Lenka Brezanová 

 Miroslav Sága 

 Ladislav Belovič 

 Zuzana Ševčíková 

Ďakujeme Vám za priamu dobrovoľnícku činnosť, pomoc i spoluprácu, za Vaše aktivity 

a pričinenie sa k rozvoju o. z. a cieľových skupín.  

 

B/ VZDELÁVANIE členov, dobrovoľníkov o. z.  

 Účasť našej členky o. z. a lektorky Zuzany Ševčíkovej na školení – BILANCIA KOMPETENCIÍ 

v termíne 11.-15.1.2016. Celoslovenské školenie s medzinárodným certifikátom 

zabezpečovalo Združenie K.A.B.A. Slovensko z Martina. Cieľom je posilniť kvalitu a odbornosť 

poradenského procesu pre nezamestnanú mládež, mládež vstupujúcu na trh práce a taktiež 

pre zmenu zamestnania cieľových skupín.  

 Kurz „Podvojné účtovníctvo“ organizovaného vzdelávacou akadémiou V.A.J.A.K. Trenčín, 

ktorého sa zúčastnila aktívna členka Zuzana Ševčíková v termíne 25.04.-30.06.2016 v rozsahu 

75 hodín. Cieľom je príprava na účtovanie nášho o. z. v podvojnom účtovníctve, keďže nie je 

TeCeMko schopné platiť účtovné služby externej firme alebo účtovníčke zamestnanej priamo 

v našej organizácií. Doposiaľ účtovanie bolo realizované dobrovoľnícky aktívnou členkou.  

 Úvodná I. fáza dlhodobého školenia pre pracovníkov s mládežou MARKER CS 2016/2017 

v termíne 02.11.-06.11.2016 v Rázovej – Česká republika, ktorého sa zúčastnili aktívne členky 

Gabika Kubelová a Zuzana Ševčíková za účelom skvalitňovania svojej práce a činnosti v o. z. 

Cieľom bolo skvalitniť prácu s mládežou na medzinárodnom školení Erasmus+ organizovaného 

ANEV CZ - Asociáciou neformálního vzdělávaní YouthWatch  

 Seminár DOBRÉ RADY PRE NEZISKOVKY organizovaný VOICES n. o. Trenčín dňa 19.11.2016 

a účasť absolvovali členky o. z. Gabika Kubelová a Zuzana Ševčíková. Boli naberať nové 

námety, podnety, inšpirácie a čerpať energiu do ďalšej práce. Zároveň sa zoznámili so 

zástupcami rôznych neformálnych skupín a neziskových organizácií v TN kraji.  

 Seminár „ZRKADLENIE VO VZŤAHOCH“ – Národný ústav celoživotného vzdelávania 

kancelária Trenčín bol organizovaný dňa 02.12.2016 a zúčastnili sa ho členky o. z. Marika 

Pavlačková, Gabika Kubelová a Zuzana Ševčíková. Veľmi podnetná a zaujímavá téma priniesla 

prínos nielen pre prácu s mládežou, ale i pre rozvoj pracovníčok s mládežou a starostlivosti 

o seba v pomáhajúcej profesii. Téma bola súčasťou k prevencii a predchádzaniu syndrómu 

vyhorenia .  
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C/ NAŠE malé PROJEKTY v roku 2016 

 

1. IV. ročník FLORBALOVÉHO TURNAJA Základných škôl v okrese Trenčín pre žiakov 1.-4. 

ročníka  – 02.05.2016 

    

 

- zúčastnilo sa 6 ZŠ v okrese Trenčín 

 

2. Projekt „Tímovačka I. – ZOZNAMKA“ tímu 5.A ZŠ ul. Hodžova Trenčín – 29.06.2016 

 

          

       

 

- partnermi projektu ZŠ Sedmička, ul. Hodžova Trenčín, M-Šport Trenčín.   
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3. Projekt „Tímovačka II. – MÉDIA“, 6.A – exkurzia RTVS BA  – 24.10.2016 

 

     

 

- partnermi projektu ZŠ Sedmička, ul. Hodžova Trenčín, SUN BUS Trenčín, RTVS 

Bratislava a pani Ružová.   

 

4. Projekt „Tímovačka I. – ZOZNAMKA“ tímu 7.B ZŠ Kubrá Trenčín  – 06.12.2016 

      

   

 

- partnermi projektu ZŠ Kubrá – Trenčín, M-Šport Ostrov Trenčín.    
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D/ PROJEKT „Buď dobrovoľník/čka a Tvoja kariéra sa Ti poďakuje“ v roku 2016 

- realizovaný 03.03.2016 – 31.12.2016 

- podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 

2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže Bratislava 

 

 

 

 

- poslanie projektu: prepojenie dobrovoľníckej činnosti a kariérového poradenstva, poukázať na 

dobrovoľnícku činnosť, ktorá pozitívne ovplyvňuje rozvoj a smerovanie mládeže, je prínosom pre ich 

kariéru, pracovný život, profesijný i osobný rast 

- ciele projektu:  

 všeobecný cieľ: prepojiť dobrovoľníctvo a kariérne poradenstvo pre ML, ktorí stoja na začiatku 

svojho pracovného života a vstupujú prvýkrát na trh práce 

 špecifické ciele:   

- osloviť študentov – budúcich absolventov a informovať ich o možnostiach dobrovoľníckej 

činnosti,  

- vytvoriť databázu MVO v TN kraji a uzatvoriť Memorandá o spolupráci 

- vytvoriť modul k uznaniu dobrovoľníctva a získaných kompetencií mladých dobrovoľníkov, 

- vytvoriť model kariérneho poradenstva pre rôzne cieľové skupiny ML – študentov, budúcich 

absolventov, mladých nezamestnaných, zdravotne postihnutú mládež, ML z detských 

domovov a iné ohrozené skupiny mládeže a umožniť im ľahší vstup na trh práce, 

- prepojiť ML na partnerské organizácie 3. Sektora v TN kraji a vytvoriť im podmienky pre 

výkon dobrovoľníckej činnosti k získaniu kompetencií.  

 

FAKTY a ZREALIZOVANÉ AKTIVITY projektu: 

 INFO DNI – počet účastníkov 144 

č. 1 / SOŠ Pruské / 16.5.2016 

č. 2 / GYMNÁZIUM Myjava / 17.6.2016 

č. 3 / GYMNÁZIUM Považská Bystrica / 24.6.2016 

č. 4 / PASA Trenčín / 27.6.2016 
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č. 5 / GYMNÁZIUM Dubnica nad Váhom / 1.12.2016 

č. 6 / OBCHODNÁ AKADÉMIA Trenčín / 19.12.2016 

- súčasťou bolo testovanie pre profesijnú orientáciu každého účastníka a následne boli testy 

vyhodnotené a výstupy odoslané každému účastníkov e-mailom v počte 144 výstupov 

       

 KAM NA VŠ – počet účastníkov 76 

8.3.2016 / 9.3.2016 – ODA Trenčín 

- súčasťou bolo poskytovanie kariérneho poradenstva a testovanie sa pre profesijnú 

orientáciu, následne boli testy vyhodnotené a výstupy každému účastníkovi zaslané na e-mail 

v počte 76 výstupov 

 

 SKUPINOVÉ AKTIVITY – počet účastníkov 18 

15.7.2016 – účasť 8 ML z detského domova Detské Mestečko Trenčín – Zlatovce 

17.10.2016 – účasť 10 ML z detského domova Detské Mestečko Trenčín – Zlatovce 

 

 SKUPINOVÉ PORADENSKÉ AKTIVITY – počet účastníkov 16 

17.8.2016 – počet účastníkov 5 
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23.8.2016 – počet účastníkov 3 

20.9.2016 – počet účastníkov 3 

21.9.2016 – počet účastníkov 2 

13.10.2016 – počet účastníkov 3 

- súčasťou boli poradenské témy v oblasti kariérového poradenstva, právna problematika, 

aktívne opatrenia trhu práce, nácvik zručností pri hľadaní práce, témy zamerané na rozvoj 

osobnosti – komunikácia, stres, typológia osobnosti, riešenie konfliktov, diagnostika osobnosti 

a bilancia kompetencií  

 INDIVIDUÁLNE PORADENSKÉ STRETNUTIA – počet účastníkov 32 

- súčasťou bolo 11 mentorovacích stretnutí po zaradení na dobrovoľnícku činnosť 6 ML do 4 

občianskych združení 

- individuálne stretnutia dopĺňali skupinové vzdelávacie poradenské aktivity, ktorých sa 

nemohli účastníci zúčastňovať z rôznych dôvodov, obsahovali aj interpretáciu diagnostických 

metód, nastavenie svojich cieľov a postupov pre riešenie situácie ML 

 PRACOVNÉ STRETNUTIA so zástupcami MVO a partnerských občianskych združení  

- celkovo ich bolo 32 so zástupcami 21 MVO 

 MEMORANDÁ O SPOLUPRÁCI – DATABÁZA partnerských organizácií 

- bolo podpísaných 15 memoránd, z ktorých 4 občianske združenia vytvorili krátkodobé alebo 

dlhodobé stáže pre ML 

 SIEŤOVANIE MVO  

– zorganizovali sme neformálny seminár na tému Fundraising na podporu sieťovania 

organizácií 3. sektora dňa 6.10.2016 za účasti 11 zástupcov občianskych združení, z ktorých 4 

organizácie prejavili záujem o spoluprácu v ďalších projektoch a aktivitách  

 GRAFICKÝ ŽIVOTOPIS 

- umiestnený na webovej stránke o. z. prístupný nielen pre členov a dobrovoľníkov nášho o. z. 

ale i dobrovoľníkov z iných organizácií, ktorý bol súčasne propagovaný na realizovaných 

workshopoch po SŠ v TN kraji 
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E/ PODUJATIA, AKTIVITY, na ktorých sa naše o. z. v roku 2016 zúčastnilo 

 Vzniklo členstvo v ZKPRK Bratislava – v Združení pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry 

v januári 2016. Dve aktívne členky o. z. odborne zastrešujú aj kariérové poradenstvo pre 

mládež, aktívne sa školia a prinášajú podnetné témy do metodiky o. z. k rozsiahlej téme akou 

je kariérové poradenstvo. Cieľom je vypracovať a uzatvoriť metodiku najmä zážitkovými 

a neformálnymi cvičeniami pre žiakov II. stupňa ZŠ a pre študentov SŠ pred odchodom na 

vysokú školu alebo profesijnú orientáciu.  

 Účasť na veľtrhu KAM NA VŠ v Žiline dňa 16.02.2016 pod záštitou Združenia pre kariérové 

poradenstvo a rozvoj kariéry Bratislava. Cieľom bolo poskytovať záujemcom – študentom SŠ 

kariérové poradenstvo s využitím dotazníka „Rob to, čo najlepšie vieš“. Zúčastnili sa ho naša 

členka Zuzana Ševčíková s Katarínou Seifertovou z Pedagogicko-psychologickej poradne 

v Trenčíne.  

 Pracovné stretnutie ku KONCEPCII PRÁCE s ML Trenčianskeho samosprávneho kraja 

organizovaného KCVČ – Regionálne centrum mládeže dňa 26.05.2016 a koordinátorkou práce 

s ML v TN kraji – Silviou Štefánikovou. 

 Pracovné stretnutie organizované ZIPCEM-om Prievidza „V dobrých rukách – vzdelávame 

neformálne“ absolvovali dňa 02.12.2016 členky o. z. Gabika Kubelová a Zuzana Ševčíková. So 

zástupkyňami organizácie ZIPCEM sa naďalej aktivizuje a prehlbuje kvalitná spolupráca 

s možnosťou účasti na spoločných projektoch.  

  



                TeCeMko – Trenčianske centrum mládeže o. z.            VÝROČNÁ SPRÁVA 2016 

11 

 

F/ SPOLUPRÁCA s partnerskými organizáciami 

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

realizované aj v roku 2017. 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.  

     Najviac partnerstiev bolo uzatvorených vďaka projektu zameraného na podporu dobrovoľníckej 

činnosti na základe Memoránd o spolupráci. Organizácie boli zaradené do databázy o. z., v niektorých 

prípadoch to boli opakovane uzatvorené Memorandá o spolupráci, nakoľko boli organizácie ochotné 

vytvoriť či už krátkodobú alebo dlhodobú dobrovoľnícku činnosť: 

 Silnejší slabším o. z. Trenčín 

 KC - Kultúrne centrum o. z. Kubra 

 RMTNK - Rada mládeže Trenčianskeho kraja 

 Penguin sport club o. z. Beckov 

 Revel sport club o. z. Trenčianske Teplice 

 Dukla Junior o. z. Trenčín 

 Poza školu o. z. Omšenie  

 MAS Strážovské Vrchy Trenčianske Teplice 

 Dom kultúry Handlová 

 MC Včielka Púchov 

 EUHA o. z. Trenčín 

 117. Skautský zbor Františka z Assisi Nemšová 

 KBaPŠ o. z. Púchov 

 Dedovec o. z. Trenčianske Teplice 

 Spoločenstvo VIA ARTE o. z. Trenčín 

 

V rámci ďalších malých projektov v roku 2016 prebiehala spolupráca i s ďalšími subjektmi 

a organizáciami:  

- Detský domov Lastovička o. z. Trenčín 

- Detský domov Adamovské Kochanovce 

- DSS – Domov sociálnych služieb Adamovské Kochanovce 
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- ŠK 1. FBC Trenčín 

- ŠKD Sedmička Trenčín 

- ZŠ Hodžova Trenčín 

- ZŠ Kubranská Trenčín 

- ZŠ Trenčianske Teplice 

- ZŠ Na dolinách Trenčín 

- ZŠ Východná Trenčín 

- ZŠ Soblahov 

- ZŠ Dolná Súča  

- Autobusová doprava SUN BUS s.r.o. Trenčín 

- Nadácia Tatrabanka  

- Mesto Trenčín 

- UPSVaR Trenčín  

- IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže Bratislava  

- RTVS Bratislava a p. Ružová 

 

G/ POĎAKOVANIE 

     Za pomoc a spoluprácu pri organizovaní aktivít v roku 2016 sme vďační všetkým, ktorí nám 

pomohli akoukoľvek činnosťou a zapojili sa do diania a činností o. z.:  

 

ĎAKUJEME NAŠIM PRIATEĽOM - SPONZOROM A OSOBNOSTIAM, KTORÍ 
NÁM POMOHLI POMÁHAŤ V ROKU 2016: 

 
 

 Mesto Trenčín – oblasť práce s mládežou 

 IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže Bratislava  

 Danke Markovičovej – ekonomický a účtovný dohľad nad o. z.  

 Nadácia Tatrabanka  

 Marte Dovinovej z ŠKD Sedmička Trenčín 

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

 Gabriele Medňanskej – podporovateľke a sympatizantke o. z.  

http://www.watch4you.sk/
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 Detský domov – Detské mestečko Zlatovce Trenčín 

 Základné školy zúčastnené florbalového turnaja 

 Dukla Junior o. z. Trenčín 

 pani triednym učiteľkám Marte Janíkovej a Karin Hartmanovej pri 

realizovaní tímovačiek 

 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 2017, za čo 

Vám vopred ďakujeme . 

 

Zhrnutie činnosti o. z. -  V ROKU 2016 SA NÁM PODARILO: 

 

 Zrealizovať  5 malých projektov, 1 veľký 10 mesačný projekt 

 Zorganizovať 1 neformálny seminár – Fundraising pre spolupracujúce organizácie 

 Zapojiť  21 dobrovoľníkov – z toho 10 mladých ľudí do 30 rokov veku 

 Získať  0 grantov  

 Napísať  5 projektov, z ktorých boli 3 úspešne schválené a zrealizované 

 Zapojiť  442 detí a mládeže do projektov, 32 dospelých dobrovoľníkov, rodičov 

 Absolvovať  2 neformálne vzdelávania našich členov o. z.  

 Absolvovať  3 akreditované vzdelávania našich aktívnych členov o. z.  

 Rozšíriť  členskú základňu na 45 členov 

 Zapojiť  do projektu 6 SŠ v TN kraji 

 Zapojiť  do projektu znevýhodnenú mládež z Detského domova v počte 18 

 Nadviazať  a rozšíriť spoluprácu s 15 občianskymi združeniami a organizáciami  

 Prevádzkovať webovú stránku www.tecemko.sk 

 Získať 2 pravidelných darcov z komerčnej sféry na podporu činnosti o. z.  

 

 

http://www.tecemko.sk/
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FINANČNÁ ČASŤ Výročnej správy za rok 2016 

     TeCeMko o. z. vedie jednoduché účtovníctvo. V roku 2016 zamestnávalo externou formou 4 

zamestnancov (3 – formou Dohody o vykonaní práce, 1 – formou Dohody o pracovnej činnosti). 

Ďalšie 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, IBAN: SK03 1100 0000 0029 2187 7906. Po 

vykonaní účtovnej závierky k 26.06.2017 a jej schválení k 27.06.2017 uvádzame konečné finančné 

výsledky za rok 2016: 

 

PRÍJMY: 

- z darov sponzorov a príspevkov                                          6 710,00 € 

- z organizovania neformálnych seminárov, vzdelávacích aktivít, workshopov    235,00 € 

- z dotácie MŠVVaŠ SR k programu Podpora detí a ML                      15 000,00 € 

- z odborných poradenských služieb v práci s ML pre partnerov                1 555,00 € 

- z poskytnutých organizačných služieb počas táborov partnerom     505,00 € 

- z poskytnutého organizačného zabezpečenia voľnočasových aktivít partnerom                1 010,00 €  

- z poskytnutia bezúročných pôžičiek partnerom                    2 300,00 € 

- z bezúročnej pôžičky člena o. z. na činnosť a prevádzku                     560,00 € 

- z podielu zaplatenej dane z príjmov – 2%                                          1 271,84 € 

- z úrokov na účte                         0,33 € 

Príjmy celkom v roku 2016                   29 147,17 € 

 

VÝDAVKY: 

- zásoby                        1 702,95 € 

- služby                          5 696,22 € 

- mzdové náklady, odvody do SP a ZP, daň z príjmu zo ZČ                19 273,32 € 

- cestovné náklady dobrovoľníkov a členov pre zabezpečenie činnosti o. z.     195,28 € 

- poskytnutie bezúročnej pôžičky partnerskej organizácii     2 300,00 € 

- finančný dar na činnosť inému subjektu – MVO              6,00 € 

Výdavky celkom v roku 2016                   29 173,77 € 
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ROZDIEL príjmov a výdavkov z činnosti o. z. za rok 2016 = -26,60 € 

 

Výročná správa občianskeho združenia za rok 2016 bola schválená Radou združenia dňa: 07.07.2017. 

 

 

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