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NODAM - Združenie detí a mládeže je dobrovoľné občianske
združenie, ktoré pôsobí na území Slovenskej republiky so sídlom
v Novom Meste nad Váhom. Má právnu subjektivitu a na
Ministerstve vnútra SR bolo zaregistrované dňa 27. mája 2004
pod číslom VVS/1-900/90-23769. Na 28. Valnom zhromaždení
Rady mládeže Slovenska dňa 27.11.2004 bolo združenie prijaté
za pozorovateľa Rady mládeže Slovenska. Zároveň je členom
Rady mládeže Trenčianskeho kraja a Rady mládeže Žilinského
kraja. Združenie  je rozšírené v 6 krajoch a 9 okresoch
Slovenskej republiky s počtom 701 členov do 30 rokov. 

Hlavným cieľom združenia NODAM je vytvoriť trvale udržateľný program rozvoja
osobnosti detí a mládeže, podporovať ich sebarealizáciu, s osobitným zreteľom na
opustené a sociálne slabšie deti, ako aj poskytovať ponuku na hodnotné vyplnenie voľného času detí
a mládeže  športovými,  kultúrnymi,  intelektuálnymi,  duchovnými  a sociálnymi  aktivitami  na  báze
dobrovoľnosti  a slobody  výberu.  Združenie  formuje  mládež  a pripravuje  ju  na  budovanie  rodín.
Konečným cieľom je vychovať čestných občanov a kresťanov v duchu kresťanských zásad. Združenie
úzko spolupracuje s katolíckou rehoľou Školské sestry de Notre Dame a s rádom Premonštrátov. 



4

NODAM organizuje prácu s deťmi a mládežou v 12
strediskách na Slovensku – Bašovce, Beckov, Bobrov,
Holíč, Klin, Košice, Nitra, Nové Mesto nad Váhom,
Piešťany, Trenčín, Vranov nad Topľou a Zubrohlava
v 46 základných kolektívoch združenia.

• Klubová činnosť je hlavným nositeľom našej práce.
Animátori (študenti SŠ a VŠ) dobrovoľne, s ochotou
a bez nároku na odmenu, venujú svoj voľný čas mladším
kamarátom, s ktorými sa pravidelne raz týždenne
stretávajú na vekovo rovnakých skupinách - stretkách.
Záujem starších o mladších veľmi napomáha rozvoju
priateľstiev, ale aj k osobnostnému rastu detí. Starší
animátori majú možnosť overovať si svoj vzťah k deťom
a nadobudnúť nové skúsenosti, ktoré sa hodia do praxe v spoločenskom
i osobnom živote. Mnohí animátori sa sami ako deti zúčastňovali stretiek, majú
vlastnú skúsenosť a teraz odovzdávajú to, čo už dostali. Týmto spôsobom pracujeme
s deťmi v 46 základných kolektívoch s počtom 701 členov do 30 rokov.  
• Kultúrne a     spoločenské akcie poskytujú deťom a mladým ľuďom priestor pre
spoločnú zábavu. Konajú sa pri rôznych príležitostiach, napr. plesy, karnevaly,
koncerty, divadlá, diskotéky, oslavy sviatkov, akadémie a iné.
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• Športové krúžky sú zamerané na rozvoj telesnej zdatnosti. Ponúkajú deťom možnosť zúčastňovať
sa rôznych druhov športov.
• Humanitná a     charitatívna činnosť zahŕňa v sebe pravidelnú prácu s deťmi
a mládežou zo sociálne slabších a narušených rodín, s deťmi z detských
domovov a etnických minorít, krúžková činnosť s deťmi s viacnásobným
postihom a snaha o integráciu týchto detí do spoločenstva so zdravými deťmi.
• Duchovná činnosť ponúka duchovné obnovy pre široké spektrum
mladých ľudí a starších detí počas celého roka, ktorých cieľom je poznanie
a prijatie vlastnej identity, prehĺbenie osobného duchovného života, ktorý sa
má zamerať na službu pre iných.
• Pobytové výchovné programy obsahujú v sebe rôznorodé podoby kontaktu
s deťmi a mládežou počas prázdnin formou pobytových letných táborov. Sú
zamerané na výchovné pôsobenie cez hry, šport a zábavu.
• Prímestské tábory sú aktivitou pre deti, ktoré chcú cez letné prázdniny
účelne, zdravo a tvorivo využiť voľný čas.
• Výlety sú jednodňové alebo viacdňové akcie s deťmi a animátormi, zamerané na spoznávanie
okolia, lokality, pamätihodností a majú rôznu náplň.
• Vzdelávacia činnosť zahŕňa v sebe cyklické vzdelávanie vedúcich detských skupín,
organizovanie kurzov a vzdelávacích seminárov pre vedúcich skupín, čím zabezpečuje odbornosť
prístupu k deťom a získanie potrebných vedomostí z pedagogickej praxe.
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Združenie  NODAM  uplatňuje  vo  svojej  práci  výchovný  systém  sv.  Petra  Fouriera,  priekopníka
pedagogiky, ktorý žil v 16. storočí v Lotrinsku. Výchovu dieťaťa považoval za cestu spásy a odporúčal
s ňou začať čo najskôr. Postoj úcty k človeku bol základným kameňom jeho výchovy. Fourier mal cit
pre všetko, čo sa týkalo človeka. Odtiaľ plynie pochopenie pre dieťa,
ktoré  má  byť-  a skutočne  je-  človekom  v plnom zmysle  slova.  Svet
potrebuje  ľudí,  ktorí  sú  tu  pre  druhých.  A my  musíme  žiť  pre  deti,
zvlášť pre tie, ktoré vychovávame, aby rástli v láske a dobrote. 

Konať čo najviac dobra chcela Fourierova spolupracovníčka - učiteľka
bl. Alexia le Clerc. Za hlavnú úlohu vychovávateľa považovala naučiť
deti žiť. Odporúčala zameriavať ich na vnútro a nepredimenzovať dieťa
mnohým hovorením. Ono potrebuje vzor, málokedy slovo. Snažíme sa
pri kontakte s deťmi vytvárať osobné a priateľské vzťahy a zaujímať sa
o  ich  problémy.  V  neformálnych  rozhovoroch  a  stretnutiach
poukazujeme na zmysel života a chceme v nich vzbudiť odvahu ísť po
ceste dobra a pravdy. Žijeme s deťmi v tomto svete, ale nechceme sa stať svetskí. A napokon cieľom
výchovného systému je budovať v deťoch a mladých ľuďoch radostné srdce a obetavého ducha.
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Najvyšším orgánom združenia NODAM je  Valné zhromaždenie, ktoré tvoria zástupcovia všetkých
stredísk. 25. - 27. apríla 2014 sa konalo v Trenčíne na Dopravnej akadémii 10. Valné zhromaždenie
združenia. Na jeho zasadaní bola schválená Správa o činnosti za rok 2013, Plán rozvoja činnosti na
roky 2014 - 2015, Návrh rozpočtu na rok 2014 a Správa kontrolnej komisie o hospodárení za rok 2013. 

Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia. Tvoria ho:
Predseda združenia – Mgr.  Eva Matlová, Martin Pullmann,
PaedDr. Lucia Košťálová a Iveta Kováčová.

Kontrolná  komisia je  najvyšší  kontrolný  orgán
združenia.  Členmi  sú:  Mgr.  Juraj  Blaško,  Marta
Grácová a Klára Gubalová.

Základnou  organizačnou  jednotkou  združenia  je  stredisko.

Má  záujmové  skupiny  pôsobiace  v  mestách  a  okolitých
obciach.  Vedie  ho  predseda  strediska  v  spolupráci
s koordinátormi.
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Združenie NODAM malo v roku 2014 príjmy vo výške 37 770 €. Tvorili ich príspevky od účastníkov
aktivít vo výške 20 751 €, dotácia z Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR v grantovom
programe  PODPORA  tvorila  sumu  13 619  €,  príspevky  z 2  %  z daní  boli  3 189  €,  príspevok
z Mestského úradu Holíč 200 € a ostatné príjmy tvorila autorská odmena a úroky z bežného účtu vo
výške 12 €. Výdavky boli vo výške 37 700 €.  Finančné prostriedky boli zväčša použité na priamu
prácu s deťmi a mládežou takto:
materiál 10 395 €, energie a komunikácie 1 145 €, cestovné 1 063 €, nájomné 335 €, dopravné 982 €,
ubytovanie  a stravovanie  21 909  €,  poistenie  osôb  363  €,  spracovanie  účtovníctva  a IT  1 409  €
a bankové poplatky 99 €.

Príjmy: Dotácia z MŠ VVaŠ SR 13 619 €
Príjmy z 2 % 3 189 €
Účastnícke príspevky a iné príjmy 20 962 €

S p o l u 37 770 €

Výdavky: Priama práca s deťmi a mládežou 36 192 €
                Ostatné výdavky 1 508 €

                S p o l u  37 700 €
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V roku  2014  sa  rozbehli  aktivity  vo  všetkých  46  základných
kolektívoch s členmi, ale aj  s ostatnými deťmi a mládežou, ktorí sú
v jednotlivých strediskách.

• Pravidelná klubová činnosť spočívala v stretávaní sa s deťmi a
mládežou  na  stretkách,  ktoré  mali  výchovnú  myšlienku,
obsahovali  hry,  tvorivosť,  športové i tanečné aktivity,  ďalej  to
boli  záujmové  krúžky  rôzneho  zamerania  s cieľom  budovať
spoločenstvo a viesť deti k altruizmu. Počet detí, ktoré týždenne
navštevovali  stretká  v celom  združení,  bol  vyše  800,  počet
animátorov a dobrovoľníkov, ktorí činnosť pripravovali bolo asi
90 a počet stretnutí vyše 2 400. Touto aktivitou sa zabezpečila
systematická  práca  s deťmi  a mládežou a zároveň  boli  deti
i animátori  vychovávaní  k demokracii  tým,  že  samostatne
rozhodovali o aktivitách, vyhodnocovali ich a robili reflexiu po
ich  skončení.  V strediskách  za  účasti  detí  s mentálnym
a telesným  postihnutím,  s deťmi  z neúplných  a rozvrátených
rodín,  z chudobnejších  oblastí  vidieka  a s deťmi  z etnických
minorít sa rozvíjali poznatky pri uplatňovaní ľudských práv,

pri  nutnom  rešpektovaní  rôznorodých  rozdielov  u detí.
Podporovali  sa  dobrovoľnícke  aktivity  mladých  ľudí  pre  deti
a tým  sa  zvyšoval  počet  zapojených  detí do  pravidelných
činností. 
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• Jednodňové  aktivity boli  realizované  formou  turistických

výletov, športových popoludní, vychádzok do prírody spojených
s opekačkou, náučných exkurzií, karnevalov, plesov, akadémií
k sviatkom,  návštevou  ZOO,  divadla,  kina,  kultúrnych
a umeleckých  podujatí,  koncertov,  duchovných  stretnutí  a dní
priateľstva pre väčšie skupiny detí a mládeže. Na 85 akciách sa
zúčastnilo vyše 3 525 detí a mladých ľudí. Pri ich realizácii sa
podporovali  dobrovoľnícke  aktivity a  uskutočňovalo  sa
neformálne  vzdelávanie  v  práci  s  mladými  ľuďmi,  ktorí  si
priamo  v  teréne  overovali  svoje  schopnosti.  Pri  riešení
vzniknutých  problémov  sa  uplatňovala  výchova  mladej

generácie k demokracii, pretože museli samostatne vstupovať
do rozhodovacích procesov a vyjadrovať  sa. Tým sa zvyšoval
počet zapojených detí a mládeže do pravidelnej činnosti. 

• Viacdňové  aktivity sa  uskutočňovali  ako  duchovné  obnovy
spojené  s  výletom,  ktoré  boli  zamerané  na  prehĺbenie
duchovného rozmeru animátorov, ktorí pracujú s deťmi, ale aj
komplexné výletové  stretnutia  detí  a  animátorov v prírodnom
prostredí  lesov  so  športovo-zábavnou  činnosťou.  Tieto
viacdňové  výlety  znamenali  pre  deti  a animátorov  vzájomné
zblíženie,  účelné  využitie  víkendov,  nadobudnutie  nových
poznatkov a budovanie vlastnej osobnosti. Týchto aktivít za rok
2014 bolo 19 a zúčastnilo sa ich 356 detí a animátorov. Tieto
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akcie  boli  zamerané  na  osobnostný  rozvoj  animátorov
a budovanie  ich  charakteru.  Ich  realizovaním bola  podporená
systematická  práca  s mládežou.  Výchova  mladej  generácie
k demokracii  bola  zabezpečená  vstupmi  o rešpektovaní  iných
kultúr a etník, prednáškami o diskriminácii, životnom prostredí
a prevencii  závislostí.  Príťažlivosť  aktivít  cez  víkendy  viedla
k zvyšovaniu počtu mladých ľudí zapojených  do pravidelnej
činnosti.

• Táborová činnosť sa vykonávala s cieľom vytvorenia priestoru
pre oddych, šport i hru, nové priateľstvá a zaujímavosti s témou
a tiež výchovnou myšlienkou.  Združenie zorganizovalo v roku
2014 pre  vyše  600  detí  a mladých  ľudí  pestré  leto  plné  hier,
súťaží,  športu,  ale  aj  aktivít  zameraných  na rozvoj morálnych
a charakterových  hodnôt.  Na  štyroch  prímestských  a piatich
pobytových letných táboroch sa zúčastnili deti a mladí ľudia z
celého Slovenska.  Spoločnou myšlienkou vždy bola duchovná
téma,  ktorá  sa  rozvíjala  tvorivými  i vzdelávacími  aktivitami.
Chlapci  a dievčatá  z Nového  Mesta  nad  Váhom  sa  počas
prímestského  tábora  „Ekofrant“  učili  úcte  k prírode  a životu
spolu so sv. Františkom. Oraváci z dedín Bobrov, Sihelné, Klin
a Zubrohlava prežili denný tábor Slniečko a pripomínali si rok
Sedembolestnej  Panny Márie.  Deti  z farnosti  sv.  Františka  vo
Vranove  nad  Topľou  sa  podobne  ako malí  Košičania  spolu
s animátormi v tábore Votang-Šu stali na týždeň indiánmi. Deti
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z  Beckova  na  misionárskom tábore  v Piešťanoch  prešli  spolu
všetky svetadiely. Osobnosť sv. Jána Pavla II. a jeho život – to
bol tábor Novomešťanov, ktorý sa uskutočnil v Novej  Lesnej.
Holíčania sa v tábore pri Moravskom sv. Jáne naučili, že radosť
rozdávaním  rastie.  Denný  tábor  v Piešťanoch  sa  niesol
v znamení  tvorivého  sveta  a  pobytový  tábor  pod  Vysokými
Tatrami  ponúkal  deťom  aktivity  na  získavanie  čností  pre
skrášľovanie svojho srdca.  Okrem táborov sa v Beckove,  Ústí
nad Priehradou a Piešťanoch uskutočnili duchovno – relaxačné
pobyty asi pre 50 dievčat, ktoré mali možnosť uprostred ticha
a pomoci iným objavovať tie pravé hodnoty..  Aktivity prispeli
k podpore  dobrovoľníckych  aktivít a k zvyšovaniu  počtu
zapojených  detí  a mládeže  do  pravidelných  činností  aj  počas
celého  roka.  Animátori  uplatňovali  demokratické  postoje

v samostatnom  rozhodovaní  a riešení  problémov  počas
pobytových podujatí. 

• Koledovanie, vianočné programy a vianočné jarmoky tvorili
značnú  časť  vianočných  aktivít  vo  všetkých  strediskách  ako
kultúrne programy pre širokú verejnosť  s veľkou účasťou detí
a mládeže. Cieľom  uvedených  akcií  bolo  vybudovať
a podporovať  v deťoch  a mladých  ľuďoch  zmysel  a citlivosť
urobiť  niečo  pekné  pre  iných.  Je  dôležité  všímať  si  rozvoj
kultúrno-dramatických,  hudobných  a tanečných  talentov  u detí
a dať  im možnosť  realizácie.  Zároveň  sa tvorivo využil  voľný
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čas  vianočných  prázdnin  a asi  mesiac  trvajúcich  nácvikov
v poobedňajšom voľne. Animátori a deti spoločným stretávaním
sa  a  pripravovaním  programu  rozširovali  vlastný  rozmer
entuziazmu  a spolupatričnosti  voči  iným,  rozvíjali  svoje
schopnosti  a tiež  vytvárali  navzájom  nové  priateľstvá
v skupinách. Vianočných umeleckých programov sa zúčastnilo
okolo 500 detí a animátorov vo všetkých strediskách združenia.
Pri  realizácii  týchto  aktivít  sa  budovala  v deťoch  a mladých
ľuďoch tolerancia voči ostatným, zvyšoval sa počet zapojených

detí a mládeže, pretože kultúrne podujatia sú veľmi atraktívne
pre deti i mladých ľudí.

• Vzdelávanie bolo  organizované  formou  pravidelných
dvojtýždňových  stretnutí  s vedúcimi  detských  spoločenstiev
-animátormi-  kvôli  ich  vzdelanostnému  a  odbornému  rastu
v strediskách združenia. Animátori prehĺbili svoje poznatky na
intenzívnych  animátorských  kurzoch  s  odbornými
prednášateľmi  -  pedagógmi,  ktoré  sa  zaoberali  psychológiou
dieťaťa,  komunikáciou,  empatiou, tvorivosťou,  syndrómom
ADHD, prípravou stretnutí s deťmi a osobnosťou animátora. Na
záver dostali certifikáty o odbornej spôsobilosti viesť stretnutia
s deťmi  vydaný  združením  NODAM.  Spolu  s ostatnými
vzdelávacími  podujatiami to bolo za rok 2014 spolu 14 akcií
s počtom 314 mladých ľudí. Týmito vzdelávacími aktivitami sa
podporila  realizácia  systematickej  práce  s mládežou  a pri  ich
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organizovaní  sa  zvýšila  kvalita  a kontinuita  neformálneho
vzdelávania. Animátori  získavali zručnosť obhajovať vlastné

práva  a práva detí  z rôznych  prostredí  a etník.  V prednáškach
o ľudských  právach  nadobudli  poznatky  pri  uplatňovaní
občianskych  a ľudských  práv,  ktoré  môžu  uplatniť  pri  práci
s deťmi. Účasťou mladých ľudí, ktorí chcú pracovať s deťmi, sa
podporila realizácia dobrovoľníckych aktivít, nakoľko aktivita
rozvíja účasť mladých ľudí na vzdelávacích kurzoch. S novými
vyškolenými  animátormi  sa  zvýšil  počet  zapojených  detí
a mládeže do pravidelných činností združenia. 

• Spolupráca  s miestnymi  komunitami sa  uskutočnila
s Mestským  úradom  Nové  Mesto  nad  Váhom,  Mestským
úradom  Košice,  Mestským  úradom  Vranov  nad  Topľou,
Obecným  úradom  Beckov,  Klin,  Zubrohlava,  Bašovce  a
Mestským úradom Holíč  formou organizácie spoločných akcií
a finančnej  pomoci.  Komunikácia  s predstaviteľmi  miestnych
samospráv  pomohla  mladým  ľuďom  demokraticky

rozhodovať a samostatne riešiť záležitosti, ktoré boli potrebné
pre  zabezpečenie  kvalitnejšieho  chodu  práce  združenia
NODAM. 

• Propagácia aktivít  združenia  sa  realizovala  pravidelnou
aktualizáciou webovej stránky www.nodam.sk a jej postupným
skvalitňovaním a dopĺňaním,  ďalej  pravidelným  publikovaním
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článkov  o činnosti  združenia  v  Piešťanských  novinách,
Katolíckych  novinách,  v časopise  ZOOM,  RYŽA  a na
www.mladez.sk.  Cieľom  propagácie  bolo,  okrem
informovanosti,  zvýšiť  počet zapojených  detí  a mládeže do
pravidelnej činnosti združenia.

• Realizácia  cieľov  grantového  programu  PODPORA bola
zabezpečená  v plnej  miere  skoro  vo  všetkých  aktivitách
organizovaných združením NODAM. Rozvíjala sa systematická
práca s mládežou v pravidelných stretnutiach detí a animátorov,
zvyšovala  sa  kvalita  neformálneho  vzdelávania  v práci
s mládežou  formou  všetkých  vzdelávacích  aktivít,  seminárov
a prednášok.  Výchova  mladej  generácie  k demokracii  bola
uplatňovaná  priamo  v praxi  pri  práci  s deťmi,  pretože
demokratické  rozhodovanie  a riadenie  bolo  súčasťou
samostatnej  práce  animátorov.  Poznatky  o ľudských  právach,
ktoré  mali  dobrovoľníci  a animátori  osvojené zo vzdelávacích
aktivít, realizovali pri jednotlivých akciách s deťmi. Príťažlivosť
ponúknutých  programov  pre  deti  a mladých  ľudí  podporovala
dobrovoľnícke  aktivity  a zvyšovala  počet  zapojených  detí
a mládeže do pravidelných činností.
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NODAM - Združenie detí a mládeže rozvíja svoje pôsobenie na Slovensku. Chceme pomôcť deťom
a mladým  ľuďom plnohodnotne  využívať  voľný  čas,  ukazovať  im  správny  smer  a podporovať
budovanie  ich  charakteru.  Zrelá  mládež  je  nádejou budúcnosti  štátu,  cirkvi  a celej  spoločnosti.
Svojím skromným podielom chceme aj my k tomu prispieť.

Vypracovala: Mgr. Eva Matlová 
predseda združenia


