
je dobrovoľné občianske združenie, 
ktoré podporuje integrálny rozvoj detí  
a mladých. Rozvíja ich schopnosti, poten-
ciál a v saleziánskom duchu vychováva  
k zrelému a radostnému prežívaniu života 
a ku kresťanským hodnotám. Svoju činnosť 
realizuje prostredníctvom osobného spre-
vádzania a voľnočasových aktivít v štýle 
preventívneho systému.
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STREDISKOVÁ ČINNOSŤ: stretnutia rovesníckych skupín, oratká, krúžky (gitarový, šikovné ruky, varia-
ci, športový, detský zbor, tanečný...), duchovné obnovy, kultúrne podujatia, športové turnaje a mnoho ďalších podu-
jatí a aktivít, ktoré umožňujú deťom a mladým rozvíjať svoju osobnosť a zmysluplne využívať svoj čas. 

CELOSLOVENSKÉ PODUJATIA: 
dobrovoľníctvo: projekt V nasadení života - 7 vzdelávacích kurzov počas roka pre misijných dobrovoľníkov, 
ktorých vrcholom bola prax v lete na misijných miestach v Rumunsku, v Albánsku, na Ukrajine a na Slovensku -  
v Boľkovciach, v Kokave nad Rimavicou, na Luníku IX .

médiá: projekt Mediálna škola - 4 víkendové kurzy počas dvoch rokov; aj v tomto roku súčasne prebehli dva 
ročníky spolu. Mladí ľudia môžu získať nielen praktické zručnosti, ale učia sa aj kriticky premýšľať.

osobný rozvoj: školenia pre dobrovoľníkov, mladých lídrov v rôznych oblastiach 
(školenie 7 návykov skutočne efektívnych ľudí, ekonomické školenie), duchovné cvičenia, 
stretnutia strediskových rád na východe a západe, stretnutie predsedníčok stredísk.

šport: regionálne a celoslovenské športové turnaje vo vybíjanej, volejbale a floorballe, 
volejbalové sústredenia  dievčenských volejbalových družstiev na medzinárodné 
saleziánske športové hry PGSI 2015. V tomto roku sa PGSI konali na Slovensku  
a naše staršie dievčenské družstvo získalo 2. miesto. 

kultúra: tanečná súťaž pre mladých TeenDance v Bratislave spojená s rozličnými 
workshopmi 

Počet členov: 1 375
Základných kolektívov: 76 
 Počet dobrovoľníkov: 317
         Stredísk:  15

Toľko nás je:

VÝDAVKY: v eurách

Mzdy, platy, dohody 14 882,47

Poistné a príspevky 3 790,23

Cestovné a dopravné 2 049,23

Energie                                             2 761,23

Poštovné 175,98

Telefón 404,81

Material 10 795,94

Nájom 3 401,50

Služby 10 766,72

Dane a poplatky 385,59

Ostatné 1 364,29

Akcie celkovo 48 897,22

SPOLU 99 675,21

PRÍJMY: v eurách

Dotácia z MŠ SR 38 496,00

Dotácie z iných štátnych orgánov 50,96

Dotácie od iných subjektov 10 770,00

Členské príspevky 2 734,50

Účastnícke poplatky 20 195,61

Príjem z 2% 10 054,73

Ostatné príjmy 12 104,41

SPOLU 94 406,21

ZORGANIZOVALI SME: 
199 jednodňových podujatí pre deti a mládež - 8 556 účastníkov
31 viacdňových podujatií pre deti a mládež - 743 častníkov
23 pobytových podujatí - 616 účastníkov
121 vzdelávacích podujatí - 1853 účastníkov
34 iných podujatí - 5260 účastníkov

Spolu sme zrealizovali:  
408 podujatí - 17 028 účastníkov

ORGÁNY: 

predsedníctvo: 
Mgr. Júlia Čižmárová (predsedníčka), Bc. Lucia Chmelová, 
Ing. Marián Záhradník, Mgr. Anna Šutková, 
Bc. Dana Čopanová, Mgr. Veronika  
Kamená, Mgr. Renáta Žúrková

kontrolná komisia:
Ing. Veronika Rohalová, Bc. Eva  
Šatková, Ing. Eva Marušincová, 
Magdaléna Tyrolová

regrantingová komisia: 
Mgr. Ing. Ľubica Babušeková,  
Mgr. Mária Farkašová, Ing. Kristína Kolčáková, 
Bc. Monika Šavrnochová



Tu otvoriť

Laurav roku

Čím žila

Laura, združenie maldých
adresa: Miletičova 7, 821 08 Bratislava
tel.: (02) 624 10 219 
mobil: 0905 337 020 
e-mail: ustredie@laura-mladez.sk 
web: www.laura-mladez.sk
bankové spojenie: 134 196 1955 / 0200
IČO: 319 559 16 

List  

2014
Laury

od
List  


