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INEX Slovakia 
 



1 Vízia a misia INEX-u Slovakia 
INEX Slovakia (INternational EXchanges) je občianske združenie ponúkajúce nevšedné         
zážitky, osobnostný rozvoj a zmysluplné prežívanie voľného času mládeže prostredníctvom          
medzinárodných dobrovoľníckych aktivít a neformálneho vzdelávania. Od roku 1993 je          
jediné občianske združenie svojho druhu na Slovensku.  
 
INEX Slovakia je členom siete Alliance of European Voluntary Service Organizations a Rady             
Mládeže Slovenska a partnerom sietí Service Civil International, Network for Voluntary           
Development in Asia a Coordinating Committee for International Voluntary Service. 
 
Vízia  
Našou víziou sú aktívni ľudia so zdravým sebavedomím, toleranciou k iným kultúram,            
sociálnym skupinám, náboženstvám, kritickým myslením, všeobecným prehľadom a ochotou         
pomôcť svojmu okoliu. 
 
Misia  
Naším poslaním je pomôcť mladým ľuďom v ich osobnostnom rozvoji prostredníctvom           
medzinárodného dobrovoľníctva, neformálneho vzdelávania a zmysluplného prežívania       
voľného času. 
 

2 Aktivity INEX-u Slovakia v roku 2015 
V roku 2015 sme na Slovensku zorganizovali 12 medzinárodných táborov dobrovoľníckej           
práce – workcampov, na ktorých sme hosťovali vyše 100 dobrovoľníkov zo zahraničia, a 2              
školenia pre lídrov workcampov, kde sme vyškolili 7 nových vedúcich.  
 
V rámci programov Európskej únie Mládež v akcii a Erasmus+ sme na INEX-e počas roku               
2015 hosťovali 3 dobrovoľníkov Európskej dobrovoľníckej služby (European Voluntary         
Service – EVS) z Francúzska, Lotyšska a Islandu.  
 
Okrem týchto väčších projektov sme organizovali množstvo ad hoc jednodňových projektov,           
víkendových dobrovoľníckych aktivít, neformálnych stretnutí pre našich dobrovoľníkov a         
rôznych promo akcií s cieľom propagovať dobrovoľníctvo pre širokú verejnosť. 
 
 

Typ aktivity Počet aktivít Počet účastníkov 

1. Dobrovoľnícke aktivity 

Jednodňové dobrovoľnícke aktivity 21 354 

Víkendové dobrovoľnícke aktivity 7 48 

Medzinárodné dobrovoľnícke aktivity na 
Slovensku 

12 87 



Medzinárodné dobrovoľnícke aktivity v zahraničí 108 124 

2. Vzdelávacie aktivity 

Vzdelávacie aktivity pre skupiny mladých ľudí 67 726 

Vzdelávacie aktivity pre mladých lídrov 4 86 

Účasť zamestnancov a aktívnych dobrovoľníkov 
na ďalšom vzdelávaní 

30 125 

3. Propagačné aktivity 

Online propagácia - - 

Offline propagácia 14 706 

4. Aktivity zamerané na reprezentovanie záujmov medzinárodného dobrovoľníctva voči 
verejnosti a verejnej politike 

Reprezentovanie a zastupovanie 4 4 

 
 

1. Workcampy na Slovensku v roku 2015 
 
Medzinárodné tábory dobrovoľníckej práce – workcampy – sú krátkodobé dobrovoľnícke          
projekty s viac ako 90 ročnou tradíciou, ktoré organizujeme na území Slovenska už od              
nášho vzniku v roku 1993. Na nich sa na Slovensku v roku 2015 zúčastnilo viac než 100                 
mladých aktívnych ľudí z viac ako 20 krajín sveta, aby zmysluplne využili svoj voľný čas pri                
najrôznejších dobrovoľníckych aktivitách, od zveľaďovania kultúrnych pamiatok cez        
spríjemňovanie času klientom domovov sociálnych služieb až po rôzne environmentálne          
projekty. Popri tom mali možnosť spoznávať krásy slovenskej prírody, rozličné historické a            
kultúrne pamiatky, a aj zvyky a tradície daného regiónu. Jednotlivé tábory viedli spolu s              
našimi lokálnymi partnermi aj vedúci INEX-u Slovakia, ktorých sme vyškolili v rámci cyklu             
našich školení. 
 

● ISL 01 – Zlatná na Ostrove. 21.6. – 5.7. 2015. 
Dobrovoľníci pomáhali s technickou prípravou konských dostihov – konštrukcia         
prekážok, stavba stanov, roznášanie letákov a podobne; starali sa o rôzne zvieratá a             
vykonávali environmentálne práce v chránenej prírodnej oblasti. Tábor bol         
organizovaný s podporou Johnson Controls. 

● ISL 02 – Banská Štiavnica. 28.6. – 11.7. 2015. 
Aj tento rok sme opäť organizovali workcamp v Banskej Štiavnici, kde dobrovoľníci            
znova priložili ruku k dielu pri renovácii štiavnickej Kalvárie. Tábor bol organizovaný s             
podporou Johnson Controls. 

● ISL 03 – ECO-Slatinka. 2.8. – 16.8. 2015. 
Dobrovoľníci pomáhali s úpravou dedinky Slatinka a riečky Slatina, čistili okolie od            
náletovej zelene. Podieľali sa na renovácii miestneho Eco-centra (bývalá škola) –           



práce zahŕňali maľovanie okien a dverí, opravy plotov a úpravu vonkajšieho areálu            
centra. Workcamp bol podporený Johnson Controls. 

● ISL 04 – Prešporkovo family centre. 27.6. – 12.7. 2015. 
Dobrovoľníci pomáhali s prípravou hier, kreatívnych workshopov a rôznych iných          
aktivít pre deti a ich rodičov z bratislavského rodinného centra Prešporkovo. Ďalej sa             
aktívne starali aj o údržbu centra – upratovanie herní, vonkajšej záhradky, ihriska a             
podobne.  

● ISL 05 – Očkovská mohyla. 28.6. – 12.7. 2015. 
Náplňou tábora bolo zveľaďovanie archeologických nálezísk v blízkosti Národnej         
kultúrnej pamiatky Očkovská mohyla. Dobrovoľníci čistili areál od zelene, odkryli          
zasypaný bunker z druhej svetovej vojny, vyčistili a prekopali chodníček vedúci od            
cesty k mohyle, osadili suchú toaletu, očistili prístupový chodník, naniesli nový náter            
na zábradlia okolo mohyly a vytvorili orientačné šípky. Tento tábor bol v spolupráci s              
OZ Hrad Tematín organizovaný prvý krát. 

● ISL 06 – Tematín Castle. 19.7. – 2.8. 2015. 
Práca na tomto workcampe bola zameraná na archeologický výskum a          
rekonštrukčné práce na zrúcanine hradu Tematín. Dobrovoľníci pomáhali s opravou          
stien hradu, triedením archeologických nálezov a s úpravou okolia hradu Tematín.           
Tento tábor bol v spolupráci s OZ Hrad Tematín organizovaný prvý krát. 

● ISL 07 – Obišovce Castle. 19.7. – 2.8. 2015. 
Na tomto workcampe prebiehali renovačné práce na zrúcanine hradu Obišovce,          
najmä murovanie využívaním tradičných techník, čistenie areálu a prenos rôznych          
materiálov ako dreva, kameňov a piesku. Dobrovoľníci taktiež pomohli s rôznymi           
environmentálnymi úlohami v okolí hradu. 

● ISL 08 – Stone Tower. 22.7. – 31.7. 2015. 
Náplňou práce boli archeologické práce na hrade Kamenica a čistenie okolia hradu            
od nežiaducej vegetácie. Dobrovoľníci triedili a uskladňovali kamene, pracovali s          
georadarom a zapájali sa do rôznych menších výskumných prác. 

● ISL 09 – Čabraď Castle. 26.7. – 2.8. 2015. 
Pomoc na tomto tábore bola aj tento rok zameraná hlavne na murárske práce             
využitím tradičných murárskych techník – dobrovoľníci odstraňovali diery zo stien          
hradu a spevňovali kamenné klenby, čistili areál hradu od vegetácie a pomáhali pri             
archeologickom výskume. 

● ISL 10 – Brekov Castle. 26.7. – 8.8. 2015. 
Dobrovoľníci čistili areál hradu a učili sa tradičné murárske techniky, ktoré potom            
aplikovali priamo pri rekonštrukcii zrúcaniny hradu Brekov. Práce boli väčšinou          
manuálne a zamerané práve na murovanie stien hradu, no účastníci mali možnosť            
zapojiť sa aj do archeologického výskumu a rôznych environmentálnych prác v okolí. 

● ISL 11 – Barlička. 9.8. – 22.8. 2015. 
Tento tábor bol zameraný na organizáciu voľnočasových aktivít pre mladých ľudí s            
postihnutím z OZ Barlička. Dobrovoľníci pripravovali klientom denný program na          
rôzne témy, pripravovali denné aktivity, hry, výlety a súťaže pre klientov z Barličky. 

● ISL 12 – Integra. 23.8. – 6.9. 2015. 
Workcamp v domove sociálnych služieb Integra v Bratislave. Klienti DSS Integra sú            
ľudia rôznych vekových skupín s ťažkými formami telesného a duševného          



postihnutia. Dobrovoľníci pre nich pripravovali denné aktivity, výlety a predstavenia,          
rôzne kreatívne, hudobné, rytmické a športové workshopy.  
 

Workcampy na Slovensku v roku 2015 v číslach 
 

Počet 
workcampov 

Celkový 
počet 
prihlášok 

Počet 
storna 
prihlášok 

Počet 
dobrovoľníkov 

Počet 
lídrov 

Zastúpenie 
žien 

Zastúpenie 
mužov 

12 108 18 87 18 57 žien 
(66%) 

30 mužov  
(34%) 

 
 

Zastúpenie krajín na workcampoch na Slovensku v roku 2015 
 

Krajina Počet dobrovoľníkov 

Belgicko 6 

Česká republika 3 

Francúzsko 8 

Grécko 2 

Hong Kong 2 

Chorvátsko 1 

Kanada 1 

Maďarsko 5 

Mexiko 4 

Nemecko 6 

Poľsko 7 

Rumunsko 1 

Rusko 4 

Slovensko 3 

Srbsko 1 

Španielsko 20 

Švédsko 1 

Taliansko 2 



Turecko 3 

Ukrajina 5 

USA 2 

21 krajín 87 účastníkov 
 

2. Study part 
 
Na našich workcampoch sa snažíme rozšíriť povedomie o dôležitosti dobrovoľníctva medzi           
mladými ľuďmi a lokálnymi obyvateľmi prostredníctvom rôznych vzdelávacích aktivít. Preto          
už od roku 2008 organizujeme na slovenských táboroch tzv. Study part („študijnú časť“), v              
rámci ktorej naši vyškolení vedúci a zahraniční EVS dobrovoľníci pripravujú pre účastníkov a             
miestne komunity rôzne neformálne workshopy a prezentácie. 
V roku 2015 sme na workcampoch realizovali tieto aktivity: 
 

● INEX Messenger 
Rok 2015 bol Európskym rokom rozvoja. Naša EVS dobrovoľníčka Madara z           
Lotyšska si pripravila workshop venujúci sa tejto téme so zameraním na tzv. „food             
security“, čiže potravinovú bezpečnosť. Tento workshop potom ako INEX Messenger          
prezentovala na Slovensku počas našich workcampov dobrovoľníkom zo zahraničia         
aj lokálnym obyvateľom.  

● Volunteering Footprint 
Dobrovoľnícka stopa – je kampaň, ktorú z vlastnej iniciatívy zrealizovala naša EVS            
dobrovoľníčka Myléne z Francúzska. Táto stopa je symbolický odkaz, ktorý          
dobrovoľníci INEX-u zanechali pri pomoci na ľubovoľnej dobrovoľníckej aktivite,         
ktorej sa zúčastnili v roku 2015 bez ohľadu na typ, trvanie, či miesto konania danej               
aktivity. Study part #footprintxinex Cieľom projektu bolo zdokumentovať a zviditeľniť          
dobrovoľnícku činnosť INEX-u na Slovensku a v zahraničí, no taktiež aj upozorniť na             
veľké množstvo mladých nadšených dobrovoľníkov, bez ktorých by nič z toho nebolo            
možné. 
Do kampane Volunteering Footprint sa v roku 2015 zapojilo vyše 600 ľudí – z toho               
124 boli slovenskí dobrovoľníci na projektoch v zahraničí, 18 boli slovenskí účastníci            
na medzinárodných školeniach, 87 bolo zahraničných dobrovoľníkov na        
workcampoch na Slovensku, 18 koordinátorov dobrovoľníkov na workcampoch na         
Slovensku, 40 bolo dobrovoľníkov na víkendových workcampoch a 354 bolo          
dobrovoľníkov rôznych národností počas jednodňových dobrovoľníckych aktivít na        
Slovensku. 

● Sustainability campaign 
Environmentálna kampaň zameraná na vzdelávanie dobrovoľníkov ohľadom       
významu šetrenia energií, vody a prírodných zdrojov s poukázaním na nadmernú           
spotrebu nerecykľovateľných obalov. INEX Slovakia sa do tejto kampane zapája na           
svojich táboroch a aktivitách už od nášho vzniku. Cieľom je zmeniť myslenie, postoje             
mladých ľudí, a tým ich viesť ku každodennému ekologickému spôsobu života. 

● Feast of Cultures 



Každoročne sa snažíme informovať miestnych obyvateľov o práci zahraničných         
dobrovoľníkov na Slovensku, o ich krajinách, kultúrach a tradíciách. Preto sú Hody            
kultúr tradičnou súčasťou našich workcampov už od roku 2008. Dobrovoľníci počas           
nich pripravujú malé pohostenie pre lokálne komunity, na ktorom odprezentujú svoje           
krajiny, pripravia si na ochutnávku ich tradičné jedlá a odpovedajú na zvedavé otázky             
o svojej kultúre a zvykoch. Hody kultúr na medzinárodných táboroch dobrovoľníckej           
práce na Slovensku organizujeme s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu          
a športu Slovenskej republiky. 
 

Study part 2016 v číslach 
 

Study 
part 

Food security Volunteering 
Footprint 

Sustainability 
campaign 

Feast of cultures 

Počet  
účastník
ov 

105 Vyše 600 105 105+miestni ľudia 

 
 

3. Víkendové workcampy na Slovensku 2015 
 

V minulom roku sme pozorovali zvýšený záujem o víkendové dobrovoľnícke aktivity, preto            
sme sa rozhodli začať organizovať tzv. „weekend workcamps“, ktorým sa potešili najmä naši             
študujúci a pracujúci dobrovoľníci, ktorí si kvôli štúdiu či zamestnaniu cez týždeň na             
dobrovoľníctvo nevedia nájsť čas.  
 

● ISLVW 01 – Očkovská mohyla. 
Dobrovoľníci z INEX-u sa spolu so zamestnancami OZ Hrad Tematín podieľali na            
úprave areálu NKP Očkovská mohyla – strihali a pálili zeleň, zbierali odpadky a             
pripravovali areál na workcamp, ktorý sa uskutočnil v lete 2015. 

● ISLVW 03 a 09 – ECO-Slatinka 01 a 02.  
Dobrovoľníci počas dvoch víkendových táborov pomáhali s čistením riečky Slatinka a           
s úpravou areálu miestneho ECO-centra. 

● ISLVW 04 – Hrad Šariš. 
Tento víkendový workcamp sa uskutočnil pri Veľkom Šariši na začiatku júna.           
Dobrovoľníci pomáhali pri renovačných a archeologických prácach na hrade Šariš. 

● ISLVW 05 – Senderov kostolík. 
Počas tohto víkendového táboru dobrovoľníci pomáhali s odstraňovaním nežiaducej         
zelene v okolí kostolíka v obci Vinné. Vykonávali taktiež menšie renovačné práce. 

● ISLVW 07 – Zlatná na Ostrove. 
Dobrovoľníci pomáhali pri čistení chránených území v okolí riečnych ramien Dunaja,           
starostlivosti o hospodárske zvieratá, upratovaní areálu ekofarmy 

● ISLVW 08 – Čierny hrad. 
Dobrovoľníci pomáhali pri renovačných a archeologických prácach na Čiernom hrade          
v okrese Zlatno pri Zlatých Moravciach. Areál hradu taktiež čistili od náletovej zelene. 

 



Víkendové workcampy 2015 v číslach 
 

Workcamp Počet účastníkov 

ISLVW 01 Očkovská mohyla 8 

ISLVW 03 Eco- Slatinka 01 7 

SLVW 04 Hrad Šariš 5 

ISLVW 05 Senderov kostolík 6 

ISLVW 07 Zlatná na Ostrove 7 

ISLVW 08 – Čierny hrad 8 

ISLVW 09 Eco- Slatinka 02 7 

7 víkendových workcampov 48 účastníkov 

 
 

4. Vzdelávanie na Slovensku 
 

● 1. školenie pre vedúcich MTDP (21. – 22.3. @Senec) 
● 2. školenie pre vedúcich MTDP, „Democamp“ (29. – 31.5. @Banská Štiavnica) 

 
 
 
Vzdelávanie lídrov 2015 v číslach 
 

 Počet účastníkov 

1. Školenie pre vedúcich 16 

2. Školenie pre vedúdich 21 

Odovzdané osvedčenia 7 

 
● „infostretká“ – informačné prezentácie pre ľudí, čo majú záujem dozvedieť sa viac o             

workcampoch a možnostiach dobrovoľníctva na Slovensku a v zahraničí (trikrát v           
Bratislave marec až apríl)  

● 1st Timers (22.5. @Rodinné centrum Prešporkovo) – stretnutie pre všetkých, čo idú            
na workcamp do zahraničia po prvý krát  

● prezentácie na rôznych školách na území celého Slovenska s cieľom propagovať           
dobrovoľníctvo a naše aktivity medzi mladými ľuďmi – spolu 6 takýchto aktivít za rok              
2015  

● infoservis (počas celého roka) – informovanie našich dobrovoľníkov a širokej          
verejnosti o aktuálnych lokálnych aj medzinárodných projektoch prostredníctvom        



našej web stránky, mailových newsletterov, Facebooku, telefonicky a aj osobne v           
našej kancelárii 

● hodnotiace stretnutie všetkých vedúcich MTDP (19.9. @INEX Office) – zhodnotenie          
sezóny školení a táborov na Slovensku, odovzdávanie certifikátov pre úspešných          
absolventov akreditovaných školení  

● VEM – Volunteers‘ Evaluation Meeting (17.10. @INEX Office) – veľké stretnutie           
dobrovoľníkov, ktorí boli počas sezóny 2015 na workcampe na Slovensku alebo v            
zahraničí  

● MikiViki (27. – 29.11. @Banská Štiavnica) – teambuildingová víkendová akcia pre           
potenciálnych budúcoročných vedúcich  

● Čajové dejchánky – neformálne vzdelávacie stretnutia (pravidelne počas celého         
roka)  

● Európska dobrovoľnícka služba – European Voluntary Service v rámci programu          
Mládež v akcii a Erasmus+ počas celého roka 

 
 
EDS 2015 v číslach 
 

Typ EDS Počet účastníkov 

Hosťovanie 3 

Vysielanie 19 

Spolu 22 
 

 
 
 
5. Ad hoc projekty  
 

Prostredníctvom týchto projektov sme sa zapojili aj do dobrovoľníckeho maratónu Naše           
Mesto, organizovaného nadáciou Pontis.  

 
● DSS Integra, kde sme pre klientov pripravovali aktivity pri príležitosti Dňa sv.            

Valentína, Veľkej noci a Fašiangov, 1. apríla, Medzinárodného dňa detí, Nášho           
Mesta, Halloweenu a Mikuláša.  

● Materská škola Haanova v Bratislave, kde sme počas akcie Naše Mesto vyčistili            
pieskoviská a preliezky, vyčistili areál od buriny, pozametali chodníky, obnovili          
dopravné ihrisko a natreli zábradlie okolo areálu.  

● Materská škola Karadžičova v Bratislave, kde sme pre deti pripravili program na Deň             
sv. Mikuláša. 

● Úprava INEX kancelárie a záhrady, ktorá prebiehala pravidelne počas celého roka s            
podporou našich dobrovoľníkov, a to aj počas akcie Naše Mesto.  

● Rodinné centrum Prešporkovo, s ktorým sme pokračovali v príprave rôznych aktivít           
pre detičky a rodičov počas celého roka, pomohli sme s prípravou a realizáciou             



oslavy 10. narodenín rodinného centra, pripravili sme im vianočný program na Deň            
sv. Mikuláša a v spolupráci s vedením RC Prešporkovo sme sa zapojili do             
organizácie podujatia Míľa pre mamu, ktoré zastrešuje Únia materských centier. 

 
6. Vysielanie dobrovoľníkov na zahraničné workcampy 

V roku 2015 sa vyše 120 dobrovoľníkov zúčastnilo na workcampoch vo viac ako 25              
krajinách. 2-3 týždne svojho voľného času tak venovali dobrovoľníckej práci, pričom pomohli            
nielen miestnej komunite ale aj sami sebe, nakoľko pri práci v multikultúrnom kolektíve, v              
novej krajine nadobudli nové znalosti a skúsenosti. 
Dobrovoľníci najviac navštívili krajiny: Nemecko 26, Francúzsko 20, Island 11. 
Z Európy to boli ďalej tieto krajiny: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko,             
Írsko, Litva, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Rusko, Slovensko, Srbsko, Škótsko, Španielsko,          
Švajčiarsko, Taliansko, Veľká Británia 
Z Afriky: Maroko, z Ázie: Indonézia, Kórea, Uganda a v Amerike to bola Kostarika. 
 

7. Naše aktivity v zahraničí 
Na dlhodobé dobrovoľnícke projekty sme vyslali v rámci programu EVS 19 mladých ľudí na              
Island, do Francúzska, Nemecka, Holandska, Španielska, Maďarska, Rumunska, Fínska,         
Poľska, Írska, Chorvátska, na Ukrajinu, do Lotyšska a Portugalska. Jeden z týchto            
dobrovoľníkov sa mohol EVS vo Francúzsku zúčastniť vďaka špeciálnej finančnej podpore           
pre znevýhodnených.  
EDS koordinátor venoval približne 19 hodín príprave mladých ľudí na konkrétny projekt EVS             
v rámci prípravného školenia dobrovoľníkov. V priebehu roka EDS koordinátor pravidelne           
komunikuje so zahraničnými organizáciami realizujúcimi EDS projekty (hosťujúce        
organizácie, koordinujúce organizácie), kooperuje pri hľadaní dobrovoľníkov na projekty,         
pravidelne sa informuje a vyhodnocuje priebeh projektu a je v kontakte s EDS             
dobrovoľníkmi. Po ukončení projekt realizuje hodnotiace stretnutie s EDS dobrovoľníkom a           
poskytuje hosťujúcej a koordinujúcej organizácii spätnú väzbu. 
Na tzv. mid-term a long-term projekty sme vyslali 2 dobrovoľníkov do Kórey a Ugandy.  
 

8. Mládežnícke výmeny & medzinárodné školenia 
● REC+, medzinárodné školenie, august/ september 2015, Nórsko  
● Let‘s play inclusion again, medzinárodné školenie, október/november 2015,        

Francúzsko  
● Create your Project: From Theory to Practice, medzinárodné školenie, apríl 2015,           

Nórsko  
● (Y)our Right for Peace, medzinárodné školenie, máj 2015, Taliansko  
● Stop the 7th Continent, mládežnícka výmena, august/september 2015, Francúzsko 

 
9. Pracovné stretnutia INEX-u 

● Technical Meeting 2015 
Na základe členstva v medzinárodnej mimovládnej sieti Alliance of European          
Voluntary Service Organizations, reprezentujúcej národné organizácie podporujúce       
medzikultúrne vzdelávanie, pochopenie a mier prostredníctvom dobrovoľníckej       
služby, sme sa aj tento krát zúčastnili každoročného stretnutia Technical Meeting,           
ktoré v roku 2015 hosťovala arménska organizácia HUJ. 



● General Assembly 
Zúčastnili sme sa taktiež ďalšieho pracovného stretnutia Alliance - General          
Assembly, ktoré sa uskutočnilo v termíne od 5.11. do 9.11. 2015 v Nemecku. Toto              
stretnutie hosťovala Nemecká organizácia VJF. 

 
V rámci Alliance of European Voluntary Service Organizations sme súčasťou dvoch           
pracovných skupín, ktoré propagujú hlavné princípy a zásady presadzované členmi Alliance:  

● Alliance Development Committee  
● Staff Development Working Group 

 
 
 

3 Personálne obsadenie orgánov 
K 1.decembru.2015 tvorili tím zamestnancov kancelárie: 
 

● Mária Ďurajková - financie - účtovníctvo a vedenie kancelárie, čiastočný úväzok 
● Miroslava Zváčová - outgoing - vysielanie dobrovoľníkov do zahraničia,         

mládežnícke výmeny, školenia v zahraničí, promo, plný úväzok 

● Barbara Krištofíková - incoming - prijímanie zahraničných dobrovoľníkov, školenia         

na Slovensku, všetko všeobecné, čiastočný úväzok 

● Peter Husák - organizácia a koordinácia vzdelávacích aktivít na školách,          

popoludňajšich a víkendových vzdelávacích aktivít - vedenie informačnej a         

propagačnej kampane, koordinácia pracovných skupín, plný úväzok (do 30.09.2015) 

 

Aktivity INEX-u Slovakia personálne posilnili EDS dobrovoľníci: 

● Myléne Gachon z Francúzska (február 2015 - december 2015) 

● Madara Zile z Lotyšska (február 2015 - august 2015) 

● Bjarki Fannar Kolbeinsson z Islandu (február 2015 - júl 2015) 

 

Pracovné skupiny INEX-u Slovakia: 

● Školiteľský tím - zodpovedná vedúca Barbara Krištofíková 

Príprava a realizácia našich akreditovaných školení pre vedúcich medzinárodných 
táborov dobrovoľníckej práce na Slovensku, zároveň aj školili a ďalej sa vzdelávali v 
školiacich technikách v zahraničí. 

● Promo tím - zodpovedná vedúca Miroslava Zváčová 



Skupina dobrovoľníkov tvoriaca a napĺňajúca marketingový plán INEX-u sa venuje 
propagácii dobrovoľníckych aktivít vo všetkých dostupných formách, či už v osobnej 
alebo on-line forme.  

 
4 Činnosť riadiacich a dozorných orgánov  
 
Koordinačný výbor počas roku 2015 pracoval v zložení: 
 

       -    Peter Béreš - predseda 
       -    Mária Ďurajková  

-      Barbara Krištofíková  
-      Monika Mudroňová  
-      Filip Sakala 
-   Miroslava Zváčová  
 

V roku 2015 sa zasadnutia KV INEX Slovakia sa konali  2 krát.  
Na oboch zasadnutiach sa zúčastnila  aj Jaroslava Vanjo - kontrolór združenia.  

  
5 Informácie o projektovej činnosti 
Realizované projekty v roku 2015: 
Grant MŠSR - projekt “Cez slová k činom”  
Nadácia Pontis - projekt “Naše mesto 2015” 
Erasmus+ - projekt “Wave of change” 

- projekt “Be a Change” 
 
Predkladané projekty v roku 2015: 
Grant MŠSR - projekt “Dobrovoľnícka stopa” 
Erasmus+ - projekt “Together for a chance” 

- projekt “Speakers for a better future” 
 

6 Hospodárenie 

Činnosť INEX Slovakia podporujú: 

● Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky; 

● niektoré projekty sú financované Európskou úniou prostredníctvom programu        

Erasmus +; 

● finančnou pomocou z grantov, kde donormi sú Nadácia Pontis, Nadácia Slovenskej          

sporiteľne a iné; 



● podpora od firiem - KPMG, Johnson Controls, Global services, IBM, Budiš, Fatra,            

Zlatá studňa, Websupport, Gemerka,  Eset; 

● 2% z daní, príspevkami a darmi;  

● účastnícke príspevky za jednotlivé aktivity 

 

 
 
Príjmy za rok 2015 

Podpora zo štátu 45 000,00 € 

Podpora z EÚ 14 793 € 

Poplatky 19 066 € 

Iné 2 747 € 

Príjmy spolu 81 606 € 

 

 

 

 
Výdaje za rok 2015 

Strava, ubytovanie 11 178 € 

Mzdové náklady, odvody 39 184 € 

Cestovné, doprava 5 666 € 

Prenájmy  14 150 € 

Materiál 4 381 € 



Iné 13 369 € 

Výdaje spolu 87 928 € 

 

 

 

 
 
Správu o činnosti spracovala: Miroslava Zváčová 
 
Dátum: 18.03.2016 v Bratislave 


