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I. Informácie o združeniach detí a mládeže 

 

Ústav informácií a prognóz školstva každoročne zbiera v rámci štatistického zisťovania 

údaje o občianskych združeniach pôsobiacich v oblasti detí a mládeže (od roku 2014 CVTI SR 

Odbor metodiky a tvorby informácií školstva).  

Za rok 2013 zaslalo vyplnený štatistický výkaz spolu 23 združení, čo je rovnaký počet 

ako za predchádzajúci rok. Väčšina týchto združení malo sídlo v Bratislavskom kraji (14, čo 

predstavovalo 60,87 %), po 2 združenia boli evidované v kraji Trnavskom, Nitrianskom 

a Košickom a po jednom združení v kraji Trenčianskom, Žilinskom a Banskobystrickom. 

Nasledujúci graf prináša prehľad rozloženia občianskych združení na území Slovenskej 

republiky. 

 

    

 

Z celkového počtu 23 združení, až 15 (65,22 %) pokrývalo svojimi aktivitami celé 

územie Slovenskej republiky, t.j. malo celoštátnu pôsobnosť.  

Pôsobnosť na nadregionálnej úrovni vykázalo jedno združenie (EFFETA – Stredisko sv. 

Františka Saleského/4,35 %) a na regionálnej úrovni pôsobilo 5 združení detí a mládeže, čo je 

21,74 %. V roku 2013 nebolo evidované žiadne združenie s pôsobnosťou miestnou, ale 2 

združenia (8,70 %) vykázali v prípade pôsobnosti inú hodnotu “iné, bližšie neurčené“.  

Bližšie rozloženie združení podľa pôsobnosti je spracované v grafe 2. 

BA; 14; 60,87% 
TT; 2; 8,70% 

TN; 1; 4, 
35% 

NR; 2; 8,70% 

ZA; 1; 4,35% 

BB; 1; 4,35% 
KE; 2; 8,70% 

Graf č. 1 - Občianske združenia podľa krajov SR 
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Zo 14 združení detí a mládeže so sídlom v Bratislavskom kraji, ktoré zaslali vyplnený 

štatistický výkaz malo až 11 (78,57 %) celoštátnu pôsobnosť. V rámci Trnavského kraja boli 

evidované 2 združenia detí a mládeže s celoslovenskou pôsobnosťou, a v krajoch 

Nitrianskom a Košickom zhodne po 1 združení.  

Nadregionálne združenie bolo evidované len jedno, v kraji Nitrianskom.    

Z piatich vykazujúcich združení s regionálnou pôsobnosťou boli 2 evidované v kraji 

Bratislavskom a po jednom združení v krajoch Trnavskom, Žilinskom a Košickom.  

Inú pôsobnosť uviedli dve združenia, t. j. po jednom v Bratislavskom a Banskobystrickom 

kraji. 

 
Tabuľka 1 – Pôsobnosť občianskych združení 

kraj OZ 

z toho s pôsobnosťou 

celoštátnou nadregionálnou regionálnou inou 

Bratislavský 14 11 0 2 1 

Trnavský 2 1 0 1 0 

Trenčiansky 1 1 0 0 0 

Nitriansky 2 1 1 0 0 

Žilinský 1 0 0 1 0 

Banskobystrický 1 0 0 0 1 

Prešovský 0 0 0 0 0 

Košický 2 1 0 1 0 

Slovenská republika 23 15 1 5 2 

   

 

65,22% 

4,35% 

21,74% 

8,70% 

Graf 2 - Občianske združenia podľa pôsobnosti 

celoštátne

nadregionálne

regionálne

iné
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 Podľa typu tvorili najpočetnejšiu skupinu kombinované (detské a mládežnícke) 

združenia (13/56,52 %). Združujúca detská a mládežnícka organizácia bola zaznamenaná 

jedna rovnako ako združenie detské, pracujúce len s vekovou kategóriou deti do 15 rokov. 

Mládežnícke združenia boli evidované 4, spolky a spoločnosti, ktoré predložili výkaz v roku 

2013 boli 3 a jedno zo združení sa nevedelo zaradiť ani do jednej z ponúkaných typov 

združení (vyplnilo v položke typ združenia hodnotu „iné“). 

   
Podľa druhu sa delia občianske združenia na výchovno-vzdelávacie, informačné, všeobecné, 

konfesionálne aj športové. Najpočetnejšiu skupinu občianskych združení (ďalej len OZ) tvoria 

tie, ktoré zabezpečujú „výchovno–vzdelávaciu“ činnosť“. Celkovo ich bolo 8 (34,78 %) 

z počtu združení, ktoré vyplnili štatistický výkaz. Päť združení (21,74 %) malo všeobecné 

zameranie na deti a mládež, hodnotu „iné“ vyplnili 4 združenia, t.j. 17,39 %, konfesionálne 

boli 3 (13,04 %), 2 informačno–poradenské (8,70 %) a športové združenie bolo evidované 

jedno a to v Trnavskom kraji (bližšie tabuľka 2). 

Tabuľka 2 - Druh združenia OZ 

kraj OZ 

z toho podľa druhu združenia 

konfesionálne všeobecné 
výchovno-

vzdelávacie 
informačno-
poradenské športové iné 

14 1 3 6 1 0 3 

2 0 1 0 0 1 0 

1 0 0 1 0 0 0 

2 1 0 1 0 0 0 

1 0 1 0 0 0 0 

1 0 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

2 1 0 0 0 0 1 

23 3 5 8 2 1 4 

 

detské; 1; 4,35% 
mládežnícke; 4; 

17,39% 

kombinované; 13; 
56,52% 

združujúce; 1; 
4,35% 

spolky; 3; 13,04% iné; 1; 4,35% 

Graf  3 - Občianske združenia podľa typu 
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V rámci svojho zamerania sa 56,52 % (13) združení orientovalo na prácu s deťmi a mládežou. 

Prácu s mládežou vykázalo 5 združení (21,74 %), 2 združenia sa v rámci svojej činnosti 

orientovali výhradne na prácu s deťmi do 15 rokov (8,70 %) a všeobecné zameranie mali 

v roku 2013 tri združenia (13,04 %), bližšie graf. č. 5 
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Graf  4 - OZ podľa druhu 

deti a mládež; 
56,52% 

mládež; 21,74% 

deti; 
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všeobecné; 13,04% 

Graf  5 - Združenia podľa orientácie 
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II. Zamestnanci občianskych združení detí a mládeže 

Činnosť občianskych združení v rámci ich predmetu činnosti pre cieľové skupiny 

a v zmysle ich zamerania vymedzeného v stanovách v roku 2013 zabezpečovalo 4 785 

zamestnancov, pričom 94,42 % (4 518) personálu bolo z radov dobrovoľníkov. Interných 

zamestnancov vykázali občianske združenia detí a mládeže spolu 122, čo tvorí 2,55 % 

z personálneho zabezpečenia. Činnosť interných zamestnancov, ako aj dobrovoľníkov, ktorí 

sa podieľali na činnosti jednotlivých OZ bola v značnej miere podporovaná aj externými 

zamestnancami, ktorých pracovalo v OZ spolu 145 (3,03 %). 

 

Najvyšší počet zamestnancov (interných, externých i dobrovoľníkov) bol evidovaný 

v Bratislavskom kraji, čo bolo spôsobené výrazne aj vyšším počtom združení v danom kraji 

v porovnaní s ostatnými krajmi Slovenska.  

U zamestnancov je sledovaná aj vzdelanostná štruktúra. Pokiaľ u interných zamestnancov OZ 

prevládali vysokoškolsky vzdelaní (99/81,15 %) zamestnanci, pri externých zamestnancoch 

väčšinu tvorili stredoškoláci (74/51,03 %). Bližšie rozloženie zamestnancov OZ v jednotlivých 

krajoch podľa ukončeného vzdelania obsahuje nasledujúca tabuľka. 

Tabuľka 3 - Zamestnanci OZ podľa krajov SR  

kraj 

Zamestnanci 

interní externí 

dobrovoľníci VŠ SŠ VŠ SŠ 

Bratislavský 73 17 65 64 4 013 

Trnavský 4 3 0 0 388 

Trenčiansky 0 0 0 0 0 

Nitriansky 8 2 2 0 4 

Žilinský 2 0 3 10 21 

Banskobystrický 3 1 1 0 15 

Prešovský 0 0 0 0 0 

Košický 9 0 0 0 77 

SR 99 23 71 74 4 518 

dobrovoľníci; 
94,42% 

interní; 2,55% externí; 3,03% 

Graf 6 - Personálne zabezpečenie činnosti OZ 
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V priemere na jedno občianske združenie pripadli piati interní zamestnanci, pričom najviac 

ich bolo v Bratislavskom kraji (6). V krajoch Nitrianskom a Košickom pracovali v priemere 

piati interní zamestnanci na jedno združenie, v Banskobystrickom štyria a v Žilinskom dvaja 

interní zamestnanci na jedno združenie. 

Zo spracovaných údajov vyplýva, že v priemere pracovali šiesti externí zamestnanci v jednom 

OZ. V kraji Žilinskom to bolo 13 externých zamestnancov na jedno združenie, v Bratislavskom 

kraji pracovalo v priemere 9 externých zamestnancov na jedno združenie, v krajoch 

Nitrianskom a Banskobystrickom to bolo po jednom externom zamestnancovi. Združenia 

v ostatných krajoch nevyužívali na zabezpečenie svojej činnosti žiadnych externých 

zamestnancov. 

Dobrovoľníkov, ktorí tvorili primárny zdroj zabezpečenia činnosti OZ a podieľali sa 

na realizácii jednotlivých aktivít, pripadlo na jedno združenie 196. Najvyšší počet 

dobrovoľníkov na jedno združenie bol zistený v Bratislavskom kraji (287), v kraji Trnavskom 

to bolo 194 a v Košickom 39. V kraji Žilinskom pracovalo v priemere na jedno združenie 21 

dobrovoľníkov a v kraji Banskobystrickom 15. V Trenčianskom a Prešovskom kraji nemali 

dobrovoľníci zastúpenie v občianskych združeniach, čo znamená že činnosti boli 

zabezpečované internými alebo externými zamestnancami. 

Z hľadiska rodového rozloženia pri zabezpečovaní činnosti občianskych združení detí 

a mládeže mali dominantné postavenie ženy, ktoré predstavovali 53,63 % podiel (2 566) 

z celkového počtu zamestnancov. 

 

 

 

 

 

53,63% 

46,37% 

Graf  7 - Zamestnanci OZ podľa pohlavia 

ženy

muži
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Tabuľka 4 - Zamestnanci podľa pôsobnosti 

pôsobnosť spolu 

z toho spolu 

interní ženy externí ženy dobrovoľníci ženy zamestnanci 

celoštátna 4 591 102 74 127 91 4 362 2 282 229 

nadregionálna 14 8 7 2 2 4 4 10 

regionálna 152 6 5 15 10 131 76 21 

iná 28 6 3 1 0 21 12 7 

SR 4 785 122 89 145 103 4 518 2 374 267 

 

Na celkovom počte (267) interných a externých zamestnancov občianskych združení 

sa podieľali ženy 71,91 % podielom (192). V percentuálnom vyjadrení bol podiel žien 

najvýraznejší v prípade združení s nadregionálnou pôsobnosťou (90 %), naopak najnižší 

podiel žien bol evidovaný u iných (inde nezaradených) občianskych združení.  

Vyšší podiel žien bol zaznamenaný v kategórií interných zamestnancov (72,95 %), z externých 

zamestnancov z hľadiska rodovej štruktúry mali ženy 71,03 %-tné zastúpenie.  

Po prepočítaní počtu zamestnancov na počet OZ pripadlo v priemere na jedno združenie 12 

zamestnancov (interných aj externých spolu). Z hľadiska pôsobnosti ich bolo najviac 

v priemere na OZ s celoštátnou pôsobnosťou (15). Na jedno OZ s nadregionálnou 

pôsobnosťou v priemere pripadlo 10 zamestnancov, na regionálne 4 a OZ s inou 

pôsobnosťou zabezpečovali v priemere 4 zamestnanci. 

Z celkového počtu (102) interných zamestnancov celoštátnych združení malo až 82 (80,39 %) 

dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie. Podľa pohlavia bolo z vysokoškolsky vzdelaných 

zamestnancov 61 žien, čo predstavovalo 74,39 % podiel. V prípade OZ s nadregionálnou 

a regionálnou pôsobnosťou tvoril podiel žien 83,34 % a u OZ s inou pôsobnosťou bol 

evidovaný podiel vysokoškolsky vzdelaných žien 60 %.  

Medzi stredoškolsky vzdelanými internými zamestnancami mali stopercentné postavenie 

ženy v OZ s nadregionálnou pôsobnosťou, ženy v celoštátnych občianskych združeniach 

tvorili 65 %. V roku 2013 žiadne z OZ nevykázalo interných zamestnancov so základným 

vzdelaním. 

Tabuľka 5 – Interní zamestnanci 

pôsobnosť 

Interní spolu 

VŠ ženy SŠ ženy ZŠ ženy interní 

celoštátna 82 61 20 13 0 0 102 

nadregionálna 6 5 2 2 0 0 8 

regionálna 6 5 0 0 0 0 6 

iná 5 3 1 0 0 0 6 

SR 99 74 23 15 0 0 122 
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Z celkového počtu (145) externých zamestnancov OZ bolo 48,97 % (71) s dosiahnutým 

vysokoškolským vzdelaním. V prípade celoštátnych  OZ dosiahol tento podiel 49,61 % (63).  

Ženy sa podieľali na celkovom počet externých zamestnancov 71,03 % podielom (103). 

V skupine vysokoškolsky vzdelaných externých zamestnancov bol podiel žien 71,83 % (51), 

u celoštátnych OZ tento podiel dosiahol hodnotu 71,43 % (45), u nadregionálnych dokonca 

100 %. Z celkového počtu 74 stredoškolsky vzdelaných externistov bolo 52 žien (70,27 %). 

Tabuľka 6 – Externí zamestnanci  

pôsobnosť 

Externí zamestnanci spolu 

VŠ ženy SŠ ženy ZŠ ženy externí 

celoštátna 63 45 64 46 0 0 127 

nadregionálna 2 2 0 0 0 0 2 

regionálna 5 4 10 6 0 0 15 

iná 1 0 0 0 0 0 1 

SR 71 51 74 52 0 0 145 

 

Dobrovoľníci 

U dobrovoľníkov, ktorí predstavovali primárny personálny zdroj pre zabezpečenie činnosti 

občianskych združení mali prevládajúce postavenie ženy. Spolu 2 144 mužov tvorilo 47,45 % 

podiel na celkovom počte dobrovoľníkov. Celkom 2 374 žien predstavoval 52,55 % podiel. 

Najvýraznejší podiel žien u dobrovoľníkov bol evidovaný u občianskeho združenia, ktoré 

pracovalo na nadregionálnej úrovni (100 %). Podiel dobrovoľníčok na regionálnej úrovni 

predstavoval 58,02 % a u združení s inou pôsobnosťou 57,14 %. Najnižší podiel žien z radov 

dobrovoľníkov bol zaznamenaný u združení pracujúcich na celoštátnej úrovni 52,32 %. 

Tabuľka 7 - Dobrovoľníci  

pôsobnosť 

dobrovoľníci podiel  

spolu ženy žien 

celoštátna 4 362 2 282 52,32 

nadregionálna 4 4 100,00 

regionálna 131 76 58,02 

iná 21 12 57,14 

SR 4 518 2 374 52,55 

 

Po prepočítaní počtu dobrovoľníkov na počet združení, pripadlo na jedno združenie 

v priemere 196 dobrovoľníkov. V priemere najviac dobrovoľníkov pripadlo na celoštátne 

združenia (na jedno OZ v priemere 291 dobrovoľníkov). V prípade regionálnych združení to 

bolo 26 dobrovoľníkov na združenie, pri združeniach s „inou“ pôsobnosťou bolo evidovaných 

v priemere 11 dobrovoľníkov na združenie. Na nadregionálnej úrovni pracovalo jedno 

združenie, na ktorého činnosti sa podieľali 4 dobrovoľníci. 
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III. Členská základňa OZ     

Občianske združenia, ktoré zaslali vyplnený štatistický výkaz za rok 2013 vykázali 

spolu 73 229 členov.  

Až 72,59 % (53 158 členov) vykázali občianske združenia s celoštátnou pôsobnosťou, 26,47 % 

(19 386) členov mali regionálne OZ, 0,92 % (671 členov) mali nadregionálne združenia a 14 

členov (0,02 %) mali občianske združenia, ktoré mali inú pôsobnosť.  

Podľa typu združenia najvyššiu členskú základňu uviedli kombinované združenia, pracujúce 

s deťmi aj mládežou (41,71 %/30 543), t.j. združenia detské a mládežnícke.  

Druhou dominantnou skupinou s počtom členskej základne 19 181 boli združenia združujúce 

26,19 %, ktoré združujú jednotlivé detské a mládežnícke združenia a ďalšou boli mládežnícke 

združenia s členská základňa 11 573, čo predstavovalo 15,80 %. 

   

Z hľadiska vekovej štruktúry členskej základne občianskych združení tvorili dominantnú 

skupinu členovia „deti“ vo veku do 15 rokov (31 079/42,44 %).  

Menej ako tretinu predstavovali  členovia OZ vo veku od 15 do 18 rokov (22 789/ 31,12 %) 

a vo veku od 18 do 30 rokov evidovali združenia za rok 2013 spolu 15 236 členov (20,81 %). 

Združenia vykázali v roku 2013 spolu 4 125 členov starších ako tridsať rokov (5,63 %).  

Skupina detí a mládeže tak tvorila  94,37 % členskej základne občianskych združení (69 104). 

celoštátna;  
72,60 % 

nadregionálna; 
0,92 % 

regionálna;  
26,47 % 

iná; 0,02 % 

Graf  8 - Členská základňa podľa pôsobnosti OZ 
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Rozloženie členskej základe občianskych združení detí a mládeže obsahuje tabuľka 8. 

 
Tabuľka 8 – Členská základňa podľa veku a pôsobnosti združení 

pôsobnosť 
členská 

základňa 

vekové zloženie členskej základne 

do 15 rokov 
od 15 do 18 

rokov 
od 18 do 30 

rokov nad 30 rokov 

celoštátna 53 158 26 907 9 110 13 216 3 925 

nadregionálna 671 147 94 407 23 

regionálna 19 386 4 025 13 585 1 608 168 

iná 14 0 0 5 9 

SR 73 229 31 079 22 789 15 236 4 125 

 

Po prepočítaní členov na počet združení, pripadlo v priemere na jedno združenie 3 184 

členov. U celoštátnych združení to bolo v priemere 3 544 členov na združenie, na jedno 

nadregionálne združenie pripadlo v priemere 671 členov, regionálne 3 877 a združenia s inou 

pôsobnosťou 7 členov. 

 

31 079 

22 789 

15 236 

4 125 
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10 000

15 000

20 000

25 000
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35 000

do 15 rokov od 15 do 18 rokov od 18 do 30 rokov nad 30 rokov

Graf  9  - Členská základňa podľa veku 
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Graf 10 - Priemerná členská základňa podľa pôsobnosti 
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Zaujímavé je uviesť aj počet členov OZ rozdelených podľa typu združenia, kde najvýraznejší 

počet bol zaznamenaný pri združeniach kombinovaných (30 543). Združujúce združenia 

evidovali 19 181 členov a mládežnícke 11 573.  Výrazne nižší počet členov bol zaznamenaný  

u detských združení (8 150) a pri spolkoch a spoločnostiach (3 772). 

Okrem vekovej štruktúry členskej základne OZ je zisťovaná aj jej vzdelanostná štruktúra. 

U členskej základne (53 596 členov) uviedli OZ ako najvyššie vzdelanie svojich členov 

základné (73,19%), ide predovšetkým o žiakov, kde prebieha vzdelávanie na strednej škole (v 

tom prípade ešte nie je ukončené). Stredoškolsky vzdelaní členovia tvorili 17,51 % (12 824), 

vysokoškolsky 8,76 % (6 412) a vedecké vzdelanie malo 0,54 % členov (397) z celkového 

počtu členskej základne združení.  

 

Združenia s celoštátnou pôsobnosťou vykázali v rámci svojej členskej základne 67,16 % 

(35 997 členov) z celkového počtu členov so základným vzdelaním. Na celkovej členskej 

základni združení s celoslovenskou pôsobnosťou predstavovali 67,72 % podiel. U združení 

s regionálnou pôsobnosťou skupina s najnižším dosiahnutým vzdelaním tvorila až 89,54 %. 

Prehľad vzdelanostnej štruktúry občianskych združení podľa ich pôsobnosti obsahuje 

nasledujúca tabuľka. 

 

Tabuľka  9 – Vzdelanostná štruktúra členskej základne OZ podľa pôsobnosti 

pôsobnosť 
členská 

základňa 

vzdelanostné zloženie členskej základne 

ZŠ SŠ VŠ vedecké 

celoštátna 53 158 35 997 10 785 5 986 390 

nadregionálna 671 241 285 144 1 

regionálna 19 386 17 358 1 751 271 6 

iná 14 0 3 11 0 

SR 73 229 53 596 12 824 6 412 397 

 

základé; 73,19 % 

stredoškolské; 
17,51 % 

vysokoškolské; 
8,76 % 

vedecké; 0,54 % 

Graf  11 - Vzdelanostná štruktúra členskej základne OZ 
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IV. Aktivity pre deti a mládež 

Občianske združenia uskutočnili v rámci aktivít pre deti a mládež za rok 2013 spolu 

111 398 stretnutí v rámci pravidelnej činnosti. V priemere na jedno združenie tak pripadlo 

4 843 pravidelných stretnutí. V priemere najviac pravidelných stretnutí zrealizovali združenia 

s celoštátnou pôsobnosťou (7 359). U nadregionálnych združení bolo v priemere 293 

pravidelných stretnutí, v prípade regionálnych združení to bolo 113 stretnutí, ktoré sa 

pravidelne opakovali a u združení s inou pôsobnosťou sa v priemere zorganizovalo 75 

stretnutí pravidelnej činnosti. 

Združenia zrealizovali spolu 8 511 jednodňových aktivít, pričom na jedno OZ v priemere 

pripadlo 370 aktivít. V kategórií združení s celoslovenskou pôsobnosťou to bolo v priemere 

552 aktivít na združenie, u nadregionálnych 5, regionálnych 41 a na dve združenia s inou 

pôsobnosťou v priemere pripadlo 8 aktivít. 

Viacdňových aktivít uskutočnili občianske združenia v roku 2013 spolu 1 845, čo v priemere 

predstavovalo 80 podujatí na jedno združenie. Na úrovni celoslovenských združení to bolo 

122 podujatí na združenie, 3 podujatia pripadli na jedno nadregionálne združenie a na 

regionálnej úrovni to boli 3 podujatia. 

Tabuľka 10 – Aktivity OZ podľa pôsobnosti 

pôsobnosť pravidelná činnosť jednodňové aktivity viacdňové aktivity 

celoštátna 110 388 8 286 1 827 

nadregionálna 293 5 3 

regionálna 567 205 15 

iná 150 15 0 

SR 111 398 8 511 1 845 

   

Pobytové aktivity 

V roku 2013 zorganizovali občianske združenia detí a mládeže spolu 917 táborov 

(v priemere na jedno OZ ich bolo 40). Najaktívnejšie v organizovaní táborov boli združenia 

s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré zrealizovali pre svojich členov spolu 912 pobytových 

aktivít (v priemere 61 táborov na jedno združenie). Táborov, ktorých organizátormi boli 

regionálne združenia bolo v roku 2013 evidovaných 5 (1 tábor na združenie).  

Nadregionálne združenia a združenia s inou pôsobnosťou neorganizovali žiadne tábory pre 

svojich členov, do určitej miery to súvisí aj s nižšou členskou základňou. 
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Tabuľka 11 - Tábory 

pôsobnosť 
Počet 

táborov 

v tom  

v SR prímestské v zahraničí 

celoštátna 912 567 156 189 

nadregionálna 0 0 0 0 

regionálna 5 4 0 1 

iná 0 0 0 0 

SR 917 571 156 190 

 

Z celkového počtu (917) táborov, bolo najviac táborov realizovaných na Slovensku. Išlo o 571 

táborov, čo predstavovalo 62,27 % podiel z celkového počtu realizovaných táborov. Okrem 

toho občianske združenia zorganizovali aj 190 táborov v zahraničí (20,72 %) a 156 (17,01 %) 

prímestských táborov. 

Najaktívnejšie v organizovaní táborov boli vo všetkých kategóriách občianske združenia detí 

a mládeže s celoslovenskou pôsobnosťou. V prípade združení s regionálnou pôsobnosťou 

bolo v roku 2013 zorganizovaných len päť táborov. 

 

Účastníci táborov 

Táborov, ktoré organizovali občianske združenia detí a mládeže sa v roku 2013 

zúčastnilo spolu 32 914 účastníkov. Po prepočítaní na počet táborov pripadlo na jeden tábor 

v priemere 36 účastníkov.  

Najviac účastníkov (na jeden tábor) mali tábory, ktoré organizovali občianske združenia 

s regionálnou pôsobnosťou. Tie zorganizovali 5 táborov, pričom na jeden tábor v priemere 

pripadlo 89 účastníkov. U združení s celoslovenskou pôsobnosťou to bolo 36 účastníkov na 

jeden tábor. 

 

doma; 571 
prímestské; 156 

v zahraničí; 190 

Graf  12 - Tábory podľa druhu 
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Tabuľka 12 – Účastníci táborov    

pôsobnosť 
účastníci 
táborov 

z toho 

zo SR zo zahraničia 

celoštátna 32 467 32 230 237 

nadregionálna 0 0 0 

regionálna 447 443 4 

iná 0 0 0 

SR 32 914 32 673 241 

 

Až 99,27 % z účastníkov táborov organizovaných občianskymi združeniami detí a mládeže 

pochádzalo zo Slovenska. Rozdiel, 241 účastníkov bolo zo zahraničia. 

Tabuľka 13 – Personálne zabezpečenie táborov 

pôsobnosť pracovníci dobrovoľníci 

celoštátna 83 5 733 

nadregionálna 0 0 

regionálna 1 54 

iná 0 0 

SR 84 5 787 

 

Činnosť táborov zabezpečovalo 84 zamestnancov, ktorých činnosť bola v značnej miere 

dopĺňaná prácou dobrovoľníkov, ktorých bolo v roku 2013 evidovaných spolu 5 787. Činnosť 

táborov teda z 98,57 % závisela práve od dobrovoľníckej práce, pričom na regionálnej úrovni 

bolo zabezpečenie táborov, až na jedného zamestnanca v réžií dobrovoľníkov. 

 

Informačný servis 

V rámci informačného servisu vykázali občianske združenia detí a mládeže za rok 

2013 spolu 7 207 klientov. Najvýraznejšie aktivity v rámci informačného servisu boli 

evidované na celoštátnej úrovni, kde bolo celkom zaznamenaných 3 755 klientov, čo 

predstavuje 52,10 % zo všetkých klientov evidovaných v roku 2013 v rámci informačného 

servisu.  

V počte klientov nasledovalo združenie s nadregionálnou pôsobnosťou (2 488 klientov), 

napriek tomu, že združenie s nadregionálnou pôsobnosťou bolo v roku 2013 evidované len 

jedno. Regionálne združenia zaznamenali 955 klientov (v priemere 191 klientov na jedno 

združenie) a združenia s inou pôsobnosťou vykázali iba 9 klientov v rámci svojho 

informačného servisu. 
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Tabuľka 14 – Prehľad informačného servisu OZ 

pôsobnosť 

informačný servis 

Počet 
klientov 

v tom 

pracovné 
príležitosti 

výchovno- 
vzdelávacie 

aktivity 

kultúrno-
poznávacie 
informácie 

výmeny 
mládeže iné 

celoštátna 3 755 15 1 227 1 256 1 232 25 

nadregionálna 2 488 115 1 876 0 0 497 

regionálna 955 40 282 89 0 544 

iná 9 0 0 0 9 0 

SR 7 207 170 3 385 1 345 1 241 1 066 

 

Viac ako štyridsaťpäť percent (3 385/46,97 %) všetkých klientov informačného servisu bolo 

evidovaných v rámci oblasti zameranej na výchovno-vzdelávacie aktivity. Na výraznej 

prevahe v tejto oblasti sa podieľali svojou činnosťou nadregionálne združenia, ktorých klienti 

tvorili viac ako polovicu (1 876/55,42 %) z klientov v tejto oblasti.  

O pracovné príležitosti sa zaujímalo 170 klientov, čo predstavovalo 2,36 % podiel na 

celkovom počte klientov informačného servisu. V prípade kultúrno-poznávacích informácií to 

bolo 1 345 (18,66 %) klientov. Klientov, ktorí sa zaujímali o informácie ohľadne cestovanie, 

resp. výmeny mládeže bolo evidovaných 1 241 (17,22 %) a 1 066 klientov (14,79 %) sa 

zaujímalo o iné, bližšie nešpecifikované informácie. 

 

   

 

pracovné aktivity; 
2,36 % 

výchovno-
vzdelávacie aktivity; 
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Graf  13 - Klienti informačného servisu podľa oblastí 
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Poradenské služby 

Okrem informačného servisu poskytovali občianske združenia svojim klientom aj 

poradenské služby. O tieto služby prejavilo v roku 2013 záujem 999 klientov, z ktorých  

evidovalo 664 klientov (66,47 %) nadregionálne združenie. Združenia s inou pôsobnosťou 

evidovali 200 klientov (20,02 %) a regionálne združenia spolu 135 klientov (13,51 %). 

Združenia s celoštátnou pôsobnosťou v roku 2013 neevidovali ani jedného klienta v rámci 

svojich poradenských služieb.  

Tabuľka 15 – Poradenské služby podľa pôsobnosti OZ 

pôsobnosť 

poradenské služby 

klienti 

v tom v oblasti 

psychologickej sexuologickej právnej inej 

celoštátna 0 0 0 0 0 

nadregionálna 664 147 0 44 473 

regionálna 135 15 35 12 73 

iná 200 0 0 0 200 

SR 999 162 35 56 746 

 

Z hľadiska štruktúry poradenských služieb mali dominantné postavenie klienti, ktorým boli 

poskytnuté iné informácie (746/74,67 %) a prevažne išlo o možnosti cestovania, zamestnania 

aj vzdelávania. O psychologické poradenstvo prejavilo v roku 2013 záujem 162 (16,22 %) 

klientov, v oblasti právnej to bolo 56 klientov (5,61 %) a o sexuologické informácie sa 

zaujímalo 35 (3,50 %) klientov.  

 

 

psychologické; 
16,22 % 

sexuologické; 3,50 
% 
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Graf  14 - Klienti poradenských služieb OZ podľa oblasti 
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V. Vzdelávacie aktivity 

Občianske združenia detí a mládeže za rok 2013 vykázali spolu 2 219 vzdelávacích 

podujatí, z ktorých viac ako tri štvrtiny (1 953/88,01 %) zorganizovali združenia s celoštátnou 

pôsobnosťou. V priemere jedno celoštátne združenie realizovalo 130 aktivít vzdelávacieho 

charakteru (celoslovenský priemer vzdelávacích aktivít na jedno združenie bol 96). Jedno 

združenie nadregionálne vykázalo 115 vzdelávacích podujatí, združenia s regionálnou 

pôsobnosťou 107 podujatí a OZ s inou pôsobnosťou 44, čo bolo v priemere 22 podujatí na 

jedno združenie.  

Tabuľka č. 16 – Vzdelávacie aktivity združení podľa pôsobnosti 

pôsobnosť podujatia účastníci účastníci/podujatia 

celoštátna 1 953 53 146 27 

nadregionálna 115 0 0 

regionálna 107 2 272 21 

iná 44 190 4 

SR 2 219 55 608 25 

 

Celkového počtu vzdelávacích aktivít (2 219 podujatí) sa na základe údajov občianskych 

združení zúčastnilo 55 608 účastníkov, čo v priemere predstavovalo 25 účastníkov na jedno 

vzdelávacie podujatie. Najvyšší počet účastníkov vyjadrený v absolútnych číslach bol aj 

vzhľadom na počet podujatí zaznamenaný v prípade združení s celoslovenskou pôsobnosťou, 

kde na jedno podujatie pripadlo 27 účastníkov, čo predstavovalo aj najvyššiu priemernú 

účasť. Nasledovali regionálne združenia, kde bola evidovaná priemerná účasť na jedno 

vzdelávacie podujatie 21 účastníkov.  

Druhá najnižšia účasť na vzdelávacích aktivitách bola zaznamenaná u združení s inou 

pôsobnosťou, kde pri 44 vzdelávacích podujatiach vykázali 190 účastníkov (v priemere 4 

účastníci na jedno podujatie). Pri 115 vzdelávacích aktivitách v prípade nadregionálneho 

združenia nebola evidovaná žiadna účasť, znamená to že OZ údaj o počte vzdelávaných, resp. 

účastníkoch vzdelávacích aktivít neuviedli. 

Tabuľka 17 – Vzdelávacie podujatia 

pôsobnosť konferencie semináre prednášky školenia porady kurzy 

celoštátna 42 49 689 342 184 647 

nadregionálna 3 3 0 2 104 3 

regionálna 1 3 0 23 72 8 

iná 0 11 4 17 2 10 

SR 46 66 693 384 362 668 
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V rámci štruktúry vzdelávacích aktivít dominovali prednášky, ktoré tvorili viac ako tretinu 

(693/31,23 %) z celkového počtu vzdelávacích aktivít, nasledovali kurzy (668/30,10 %), 

školenia (384/17,31 %) a porady (362/16,31 %). Podiel seminárov na celkovom počte 

vzdelávacích aktivít predstavoval 2,97 % (66) a 46 konferencií, ktoré z celkového počtu  

vzdelávacích aktivít predstavovali 2,07 %.  

Podrobnejšie rozloženie jednotlivých kategórií vzdelávacích aktivít a ich účastníkov podľa 

pôsobnosti občianskych združení obsahuje tabuľka 18.  

Tabuľka 18 – Účastníci vzdelávacích aktivít 

pôsobnosť konferencie semináre prednášky školenia porady kurzy 

celoštátna 2 286 3 857 23 653 5194 1911 16245 

nadregionálna 0 0 0 0 0 0 

regionálna 120 840 0 212 239 861 

iná 0 69 60 61 0 0 

SR 2 406 4 766 23 713 5 467 2 150 17 106 

 

Z hľadiska štruktúry vzdelávacích aktivít bola najvyššia účasť zaznamenaná v prípade 

prednášok. Prednášky absolvovalo celkom 23 713 účastníkov, čo predstavovalo 42,64 % 

z celkového počtu účastníkov, ktorých občianske združenia vykázali v rámci svojich 

vzdelávacích aktivít.  

Po prepočítaní účastníkov na počet prednášok, v priemere na jednu pripadlo 34 účastníkov, 

čo predstavovalo tretiu najvyššiu účasť po seminároch, kde bola priemerná účasť 72 

účastníkov a na konferenciách sa v priemere zúčastnilo 52 účastníkov. Naopak najnižšia 

priemerná účasť bola zaznamenaná pri poradách (priemer 6 účastníkov), školenia v priemere 

v roku 2013 absolvovalo 14 účastníkov a kurzov sa v priemere zúčastnilo 26 účastníkov.  

konferencie; 46; 
2,07% 

semináre; 66; 
2,97% 

prednášky; 693; 
31,23% 

školenia; 384; 
17,31% 

porady; 362; 
16,31% 

kurzy; 668; 30,10% 

Graf  15 - Vzdelávacie aktivity OZ 
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Kurzov, ktoré realizovali OZ sa v roku 2013 zúčastnilo celkom 17 106 účastníkov, čo 

predstavovalo 30,76 % z celkovej účasti na vzdelávacích podujatiach. Školenia absolvovalo 

5 467 účastníkov (9,83 %), na odborných seminároch sa evidovalo 4 766 účastníkov, čo 

predstavovalo 8,57 % podiel, konferencie absolvovalo 2 406 účastníkov (4,33 %) a najmenej 

účastníkov bolo zaznamenaných pri poradách 2 150 (3,87 %). 

 

Konferencie 

Z celkového počtu (46) konferencií zorganizovali a zrealizovali občianske združenia 

s celoslovenskou pôsobnosťou 42 (až 91,30 %). Nadregionálne združenia zorganizovali 3 

konferencie, regionálne OZ jednu a združenia s inou pôsobnosťou neuskutočnili v roku 2013 

žiadnu konferenciu. Necelých šesťnásť percent (15,22 %/7) konferencií sa uskutočnilo 

v zahraničí, v tomto prípade nešlo o organizovanie konferencie, ale o účasť na konferencii, 

pričom konferencie v zahraničí uviedli len združenia s celoslovenskou pôsobnosťou. 

Tabuľka 19 – Konferencie a ich účastníci podľa pôsobnosti združení 

pôsobnosť 

konferencie 

podujatia účastníci 

spolu z toho v zahraničí spolu z toho v zahraničí 

celoštátna 42 7 2 286 30 

nadregionálna 3 0 0 0 

regionálna 1 0 120 0 

iná 0 0 0 0 

SR 46 7 2 406 30 

  

Z celkového počtu 2 406 účastníkov konferencií bolo 95,01 % (2 286) zaznamenaných na 

úrovni združení s celoslovenskou pôsobnosťou.  

Podiel účastníkov, ktorí sa zúčastnili konferencií v zahraničí bol 1,25 % (30 účastníkov), a to 

len u organizácii na celoštátnej úrovni. Združenia s nadregionálnou, regionálnou a inou 

pôsobnosťou účastníkov na konferenciách v zahraničí nemali zastúpených. 

Semináre 

Necelých sedemdesiatpäť percent (49/74,24 %) zo všetkých zorganizovaných 

seminárov pripadlo na občianske združenia detí a mládeže s celoslovenskou pôsobnosťou. 

Združenia s inou pôsobnosťou zorganizovali 11 seminárov, nadregionálne a regionálne 

združenia zrealizovali rovnako po 3 semináre. SP 
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Tabuľka 20 – Semináre a ich účastníci podľa pôsobnosti OZ 

pôsobnosť 

semináre 

podujatia účastníci 

spolu z toho v zahraničí spolu z toho v zahraničí 

Celoštátna 49 5 3 857 20 

nadregionálna 3 0 0 0 

regionálna 3 0 840 0 

iná 11 9 69 24 

SR 66 14 4 766 44 

 

Podiel účastníkov seminárov bol najvyšší u celoštátnych združení, kde bolo zaznamenaných 

až 80,93 % (3 857) účastníkov. Združenia s regionálnou pôsobnosťou vykázali 840 účastníkov 

(17,62 %), združenia s inou pôsobnosťou 69 (1,45 %) účastníkov seminárov, 

u nadregionálneho združenia počet účastníkov seminárov neuviedli. Seminárov v zahraničí sa 

spolu zúčastnilo 44, z toho najvyšší podiel bol evidovaný u združení s inou pôsobnosťou 

54,55 % (24), a zvyšných 45,45 % (20) u celoslovenských združení.  

Prednášky 

Občianske združenia detí a mládeže zorganizovali spolu 693 prednášok. V priemere 

na jedno OZ pripadlo 30 prednášok. Z hľadiska pôsobnosti združení boli najaktívnejšie 

v organizovaní prednášok združenia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré spolu vykázali 689 

prednášok, čo predstavovalo až 99,42 % z celkového počtu prednášok a v priemere na jedno 

OZ s celoslovenskou pôsobnosťou bolo realizovaných 46 prednášok.  

Združenia s inou pôsobnosťou zorganizovali 4 prednášky (0,57 %), čo predstavovalo 2 

prednášky na občianske združenie. Ostatné združenia prednášky v roku 2013 nerealizovali. 

Tabuľka 21 – Prednášky a ich účastníci podľa pôsobnosti OZ  

pôsobnosť 

Prednášky 

podujatia účastníci 

spolu z toho v zahraničí Spolu z toho v zahraničí 

celoštátna 689 6 23 653 248 

iná 4 0 60 0 

SR 693 6 23 713 248 

 

Prednášok občianskych združení detí a mládeže sa v roku 2013 zúčastnilo 23 713 účastníkov, 

čo po prepočítaní na počet zrealizovaných prednášok predstavovalo v priemere 34 

účastníkov na prednášku. Rovnakú priemernú účasť mali združenia s celoštátnou 

pôsobnosťou, prednášky organizované občianskymi združeniami s inou pôsobnosťou 

v priemere navštívilo 15 účastníkov. 
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Školenia 

Školenia v roku 2013 tvorili 17,31 % zo vzdelávacích aktivít občianskych združení detí 

a mládeže. V najvyššom počte ich realizovali združenia s celoštátnou pôsobnosťou. Išlo o 342 

školení, čo na celkovom počte 384 školení tvorilo podiel 89,06 %. Po prepočítaní na počet OZ 

z danej kategórie, pripadlo na jedno OZ v priemere 23 odborných školení. Združenia 

s regionálnou pôsobnosťou realizovali v predchádzajúcom roku 23 školení (5,99 % 

z celkového počtu, pričom v priemere na jedno združenie pripadlo 5 školení). Celkovo 17 

školení pripravili združenia s inou pôsobnosťou a na celkovom počte zrealizovaných školení 

sa podieľali 4,43 %. Nadregionálne združenie v roku 2013 zorganizovalo 2 školenia. 

Odborných školení, ktoré boli zrealizované v zahraničí bolo v roku 2013 evidovaných 7, 

pričom všetky organizovali združenia s celoslovenskou pôsobnosťou. Tieto aktivity sa na ich 

celkovej školiacej činnosti podieľali podielom 2,05 %.  

Tabuľka č. 22 – Prehľad školení a ich účastníkov podľa pôsobnosti OZ 

pôsobnosť 

školenia 

podujatia účastníci 

spolu z toho v zahraničí spolu z toho v zahraničí 

celoštátna 342 7 5 194 43 

nadregionálna 2 0 0 0 

regionálna 23 0 212 0 

iná 17 0 61 0 

SR 384 7 5 467 43 

 

Školení, ktoré v roku 2013 zorganizovali občianske združenia detí a mládeže sa zúčastnilo 

5 467 účastníkov, čo v priemere na počet podujatí predstavovalo štrnásť účastníkov na jedno 

školenie. Školenia, ktoré zorganizovali združenia s celoslovenskou pôsobnosťou absolvovalo  

5 194 účastníkov, čo predstavovalo v priemere 15 účastníkov na jedno školenie. V priemere 

druhý najvyšší počet účastníkov bol zaznamenaný u regionálnych združení, kde na jedno 

školenie pripadlo 9 účastníkov, u združení s inou pôsobnosťou bola priemerná účasť 4 

účastníci na školenie. U nadregionálnych združení nebol evidovaný žiaden účastník. SP 

Porady 

  V rámci vzdelávacích aktivít občianskych združení sú sledované aj údaje za 

realizované porady. Združenia ich v roku 2013 zorganizovali spolu 362, pričom 50,83 % (184) 

z nich vykázali združenia s celoslovenskou pôsobnosťou. Po prepočítaní na počet OZ v danej 

kategórií, pripadlo na jedno OZ v priemere 12 porád. Celkový priemer na celoslovenskej 

úrovni bol 16 podujatí na združenie. Nadregionálne združenie zorganizovalo až 104 porád, 

regionálne združenia 72 porád (priemer 14 porád na združenie) a združenia s inou 

pôsobnosťou uskutočnili 2 porady, čo znamená v priemere jednu poradu na OZ. 
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Na poradách združení sa v roku 2013 zúčastnilo 2 150 účastníkov, čo predstavovalo 

v priemere 6 účastníkov na jednu poradu.  

Porady celoštátnych združení vykázali účasť 1 911 účastníkov, čo predstavovalo v priemere 

10 účastníkov na jednu poradu, v prípade regionálnych OZ to bolo 239 účastníkov (3 

účastníci na jednu poradu), regionálne OZ a občianske združenia s inou pôsobnosťou 

nevykázali účastníkov vôbec. 

Kurzy 

 Kurzy predstavovali druhú najpočetnejšiu skupinu vzdelávacích aktivít občianskych 

združení detí a mládeže (30,10 % z celkového počtu) po prednáškach. Celkovo najviac kurzov 

zorganizovali celoštátne združenia (647/96,86 %). Nasledovali združenia s inou pôsobnosťou 

(10/1,50 %), regionálne združenia (8/1,20 %) a nadregionálne (3/0,45 %). 1,65 % z celkového 

počtu kurzov bolo zrealizovaných v zahraničí (11) a to len na úrovni celoslovenských 

občianskych združení, u ktorých sa predpokladá aj spolupráca s organizáciami v zahraničí. 

Tabuľka 23 – Prehľad kurzov a ich účastníkov 

pôsobnosť 

kurzy 

podujatia účastníci 

spolu z toho v zahraničí spolu z toho v zahraničí 

celoštátna 647 11 16 245 60 

nadregionálna 3 0 0 0 

regionálna 8 0 861 0 

iná 10 0 0 0 

SR 668 11 17 106 60 

   

Výraznejšou skupinou v prípade kurzov boli kurzy výchovno-vzdelávacie (642), vedecko- 

technické kurzy (26) boli zorganizované len na celoslovenskej úrovni.  

Na kurzoch občianskych združení v roku 2013 sa zúčastnilo spolu 17 106 účastníkov, 

v priemere predstavovalo 26 účastníkov na jeden kurz. Najvyššiu priemernú účasť na jeden 

kurz mali regionálne združenia (108 účastníkov na jeden kurz), na úrovni celoslovenských 

združení to bolo 25 účastníkov, ostatné združenia nevykázali účastníkov na kurzoch. 

Účastníci, ktorí sa zúčastnili na takýchto podujatiach v zahraničí sa na celkovom počte 

účastníkov podieľali 0,35 % podielom (60 účastníkov).   
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VI. Medzinárodné výmeny a iné medzinárodné aktivity 

Občianske združenia detí a mládeže v roku 2013 uskutočnili spolu 379 zahraničných 

výmen. Počet výmen jednotlivých združení sa pohyboval v intervale od nula (10 združení) až 

po 171 (INEX Slovakia). Najviac medzinárodných výmen uskutočnili združenia 

s celoslovenskou pôsobnosťou (311; z toho jedno združenie zrealizovalo 171 výmen). 

Združenie s nadregionálnou pôsobnosťou zrealizovalo 6 zahraničných výmen, regionálne 16 

a združenia s inou pôsobnosťou 46 medzinárodných výmen. 

Tabuľka 24 – Medzinárodné výmeny a iné medzinárodné aktivity OZ podľa pôsobnosti 
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celoštátna 311 48 39 8 11 0 22 157 16 10 

nadregionálna 6 0 0 5 1 0 0 0 0 0 

regionálna 16 5 5 5 0 0 1 0 0 0 

iná 46 2 0 33 11 0 0 0 0 0 

SR 379 55 44 51 23 0 23 157 16 10 

 

V rámci štruktúry medzinárodných výmen tvorili najväčšiu časť výmenné tábory v zahraničí, 

ktorých bolo 157 (41,42 %). Nasledovali výchovno-vzdelávacie pobyty (55/14,51 %), 

pracovné pobyty (51/13,46 %), kultúrno-poznávacie podujatia (44/11,61 %), medzinárodné 

školenia a výmenné tábory doma mali zhodne po 23 (6,07 %) a zasadania medzinárodných 

organizácií  v roku 2013 vykázali 16 podujatí (4,22%). Okrem toho občianske združenia 

uskutočnili aj 10 (2,64%) iných, inde nezaradených, medzinárodných aktivít.  
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Graf  16 - Medzinárodné výmeny podľa druhu 
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Medzinárodných výmen a iných podujatí medzinárodného charakteru, ktoré v roku 2013 

organizovali občianske združenia detí a mládeže, sa zúčastnilo 8 131 účastníkov. V priemere 

na jedno medzinárodné podujatie pripadlo 21 účastníkov. Najviac účastníkov bolo 

zaznamenaných v prípade celoštátnych združení (7 974/98,07 %), po ich prepočítaní na 

počet podujatí na jedno pripadlo 26 účastníkov. Najnižší priemerný počet účastníkov na 

jedno podujatie podľa pôsobnosti bol zhodne evidovaný u občianskych združení 

s regionálnou pôsobnosťou a u občianskych združení s inou pôsobnosťou (2), 

u nadregionálnych OZ bol priemerný počet 3 účastníci.  

Tabuľka 25 – Účastníci medzinárodných výmen 

pôsobnosť 
účastníci 
výmen 

z toho 

od 7 do 15 rokov od 15 do 30 rokov iní 

celoštátna 7 974 892 5 552 1 530 

nadregionálna 20 0 5 15 

regionálna 27 0 27 0 

iná 110 0 65 45 

SR 8 131 892 5 649 1 590 

 

Z hľadiska vekovej štruktúry účastníkov medzinárodných výmen tvorili dominantnú skupinu 

účastníci vo vekovej skupine od 15 do 30 rokov (5 649/69,47 %). Detí vo veku od 7 do 15 

rokov sa na výmenách zúčastnilo spolu 892 (10,97 %). Okrem toho bolo ešte v roku 2013 

zaznamenaných 1 590 (19,55 %) účastníkov medzinárodných výmen, ktorí neboli zaradení 

ani do jednej z vekových kategórií detí a mládeže.  

 

 VII. Edičná činnosť 

V rámci edičnej činnosti vydali občianske združenia detí a mládeže v roku 2013 spolu 

1 493 titulov. V celoslovenskom priemere na jedno OZ pripadlo 65 titulov. Počet vydaných 

titulov u jednotlivých združení sa pohyboval od 0 (zaznamenané len u združení s regionálnou 

pôsobnosťou) po 650 titulov (združenie NODAM – celoslovenská pôsobnosť).  

7-15 rokov; 10,97% 

15-30 rokov; 
69,47% 

iní; 19,55% 

Graf  17 - Veková štruktúra účastníkov medzinárodných výmen 
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Najviac titulov pripadlo na združenia s celoslovenskou pôsobnosťou (974/65,24 %), 

v priemere to bolo 65 titulov na jedno OZ. Nadregionálne združenie vydalo 6 titulov (0,40 %), 

regionálne 11 (0,74 %), čo boli 2 tituly na OZ a združenia s inou pôsobnosťou vydali v roku 

2013 spolu 502 titulov (33,62 %), čo predstavovalo až 251 titulov na OZ, čo bolo spôsobené 

vysokou hodnotou v prípade OZ Mladinfo Slovensko (500 titulov). V tomto prípade nevieme 

odhadnúť, či išlo o tituly alebo informačné listy. 

Tabuľka 26 – Edičná činnosť združení 

pôsobnosť 
počet 
titulov 

z toho 

bulletin 
informačný 

materiál 
propagačný 

materiál časopisy 
metodické 
materiály iné 

celoštátna 974 18 191 84 552 100 29 

nadregionálna 6 0 3 1 0 1 1 

regionálna 11 1 7 3 0 0 0 

iná 502 0 301 200 0 1   

SR 1 493 19 502 288 552 102 30 

 

Z hľadiska štruktúry vydaných titulov predstavovali najpočetnejšiu skupinu časopisy, ktorých 

vydali združenia v roku 2013 spolu 552, čo predstavovalo 36,97 % podiel na ich celkovej 

edičnej činnosti. Nasledovali informačné materiály, ktoré predstavovali 33,62 % podiel (502), 

s výrazným odstupom boli vydávané propagačné materiály (288/19,29 %), metodické 

materiály (102/6,83 %) a iné, bližšie nešpecifikované materiály (30/2,01 %). Okrem toho 

občianske združenia detí a mládeže vydali 19 bulletinov, čo predstavuje 1,27 % podiel 

z celkovej edičnej činnosti združení. 
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Porovnania 

 Pre porovnanie prinášame tabuľky niektorých vybraných ukazovateľov za posledných 

5 rokov, t.j. od roku 2009 po rok 2013.  

Podľa pôsobnosti vidieť pokles najmä od roku 2010 v počte vykazujúcich združení. Môže to 

byť spôsobené ich financovaním, teda zo zdrojmi ktoré získavajú na svoju činnosť. 

Tabuľka 27 – Porovnanie OZ podľa pôsobnosti za 5 rokov 

pôsobnosť 2009 2010 2011 2012 2013 

celoštátna 21 24 16 14 15 

nadregionálna 3 2 4 2 1 

regionálna 10 10 6 5 5 

miestna 1 4 3 2 0 

iná 5 5 0 0 2 

SR 40 45 29 23 23 

 

Podľa typu združení v priebehu 5 rokov sa počet detských a mládežníckych združení 

výraznejšie nemenil. Od roku 2009 sa eviduje pokles kombinovaných združení (z 21 v roku 

2009 na 13 v roku 2013), rovnako ako počet združujúcich subjektov (zo 4 na 1 v roku 2013). 

Počet spolkov mierne osciluje, agentúry v dvoch posledných rokoch zastúpenie nemali  

a k výraznejšiemu poklesu došlo u iných združení.  

Tabuľka 28 – Porovnanie OZ podľa typu združenia za 5 rokov 

typ združenia 2009 2010 2011 2012 2013 

detské 1 2 1 1 1 

mládežnícke 4 5 5 2 4 

kombinované 21 20 16 17 13 

združujúce 4 4 2 1 1 

spolky 1 4 2 2 3 

agentúry 1 1 1 0 0 

iné 8 9 2 0 1 

SR 40 45 29 23 23 

 

Počet členskej základne výraznejšie osciluje a pokiaľ od roku 2009 do roku 2012 stúpal (zo 

76 083 na 81 669 v roku 2012), zlomový je rok 2013, kde došlo k výraznejšiemu poklesu 

(počet najnižší za sledované obdobie, 73 229 členov).  

Počet členskej základe podľa jednotlivých vekových kategórii vypovedá o postupnom poklese 

členskej základne detí do 15 rokov (2009: 40 104 na 321 079 v roku 2013), ale mierny nárast 

členskej základe od 15 do 18 rokov (z radov stredoškolskej mládeže), konkrétne od roku 

2009 (18 839) do roku 2012 (25 093) s miernym poklesom do roku 2013 (na 22 789 členov), 

ale v každom prípade od roku 2009 ide o nárast.    



29 
 

Počet členov OZ od 18 do 30 rokov mierne kolíše v sledovanom období a k miernemu 

poklesu došlo od roku 2011 do roku 2012 (zo 16 058 členov na 15 236 v roku 2013). Od roku 

2009 postupne narastal počet členov OZ v kategórií  nad 30 rokov (2011: 5 233), 

v posledných dvoch rokoch sa stabilizoval počet okolo 4 000, čo je nárast od roku 2009.  

Tabuľka 29 – Porovnanie členskej základne OZ za 5 rokov  

členská základňa 2009 2010 2011 2012 2013 

do 15 rokov 40 104 40 199 38 703 36 588 31 079 

15-18 rokov 18 839 18 624 21 311 25 093 22 789 

18-30 rokov 14 097 15 958 16 058 15 818 15 236 

nad 30 rokov 3 043 5 003 5 233 4 170 4 125 

iné, neuviedli vek 648 0 0 0 0 

SR 76 083 79 784 81 305 81 669 73 229 

 

Záver 

 Za rok 2013 boli dostupné údaje o činnosti 23 občianskych združení detí a mládeže, 

ktoré vyplnili štatistický výkaz. Viac ako polovica z týchto združení (14/60,87 %) sídlila na 

území Bratislavského kraja, v prípade krajov Trenčiansky, Žilinský a Banskobystrický boli 

dostupné údaje iba o jednom združení, Prešovský kraj nevykázal v tomto roku žiadne 

združenie. Pätnásť (65,22 %) združení deklarovalo svoju pôsobnosť na celoslovenskej úrovni, 

nadregionálne aktivity vyvíjalo iba jediné združenie, v užšom regióne pôsobilo päť OZ a dve 

združenia vyplnili  možnosť iné (neuviedli pôsobnosť). 

Činnosť združení zabezpečovalo 4 785 osôb, z ktorých až 94,42 % (4 518) 

predstavovali dobrovoľníci. Rozdiel tvorili interní (122/2,55 %) a externí (145/3,03 %) 

zamestnanci.  

Z hľadiska vzdelanostnej štruktúry dominovala v kategórii zamestnancov skupina 

s ukončeným vysokoškolským vzdelaním. U interných zamestnancov predstavoval podiel 

vysokoškolsky vzdelaných 81,15 % a v prípade externých zamestnancov bol tento podiel 

48,97 %. Zamestnanci s ukončeným základným vzdelaním v roku 2013 neboli evidovaní. Na 

úrovni celkového personálneho zabezpečenia mali miernu prevahu ženy 53,63 %. 

Občianske združenia za rok 2013 vykázali spolu 73 229 členov, pričom dominantnou 

skupinou boli deti do 15 rokov (31 079/42,44 %), veková kategória od 15 do 18 rokov sa na 

členskej základni podieľala 31,12 % (22 789) a mládežníci vo veku 18-30 rokov tvorili 20,81 % 

(15 236) podiel z členskej základne združení. Skupina detí a mládeže tak spolu tvorila 94,37 % 

z celkovej členskej základne detí a mládeže. 

Združenia uskutočnili v rámci aktivít pre deti a mládež 111 398 stretnutí v rámci 

pravidelnej činnosti, 8 511 jednodňových a 1 845 viacdňových aktivít. Okrem toho 
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zorganizovali 917 táborov, ktorých sa zúčastnilo 32 914 účastníkov. Necelé percento (0,73 %) 

z týchto účastníkov pochádzalo zo zahraničia. 

V rámci informačného servisu evidovali združenia za rok 2013 spolu 7 207 klientov, 

pričom 3 385 z nich (46,97 %) bolo evidovaných v skupine výchovno–vzdelávacích aktivít. 

Okrem toho 1 345 klientov sa zaujímalo o kultúrno-poznávacie aktivity, 1 241 o výmeny 

mládeže a 1 066 prejavilo záujem o informácie z iných oblastí. Len 170 klientov 

informačného servisu OZ sa v roku 2013 informovalo o pracovných príležitostiach.   

V roku 2013 prejavilo 999 klientov záujem o poradenské služby občianskych združení 

detí a mládeže. Tridsaťpäť využilo služby v sexuologickej oblasti, 56 v právnej oblasti, 162 

v psychologickej oblasti poradenských služieb a až 746 bolo vykázaných v rámci iného 

poradenstva.  

Občianske združenia sa v rámci svojej činnosti venovali aj vzdelávacím aktivitám, 

ktorých za rok 2013 vykázali spolu 2 219, z ktorých 88,01 % (1 953) organizovali združenia 

s celoslovenskou pôsobnosťou.  

Na vzdelávacích aktivitách združení sa zúčastnilo 55 608 účastníkov, čo v priemere 

predstavovalo 25 účastníkov na jedno podujatie. V rámci vzdelávacích aktivít bolo najviac 

zaznamenaných prednášok (693), na ktorých sa zúčastnilo 23 713 účastníkov. Okrem toho 

občianske združenia zorganizovali aj kurzy (668), školenia (384), porady (362), semináre (66) 

a konferencie (46).  

  Združenia za rok 2013 organizovali aj zahraničné výmeny a iné medzinárodné aktivity, 

z ktorých boli najdominantnejšie výmenné tábory v zahraničí (157/41,42 %) nasledované 

z výrazným odstupom výchovno-vzdelávacie aktivity (55), pracovné stretnutia (51), kultúrno-

poznávacie (44), medzinárodné školenia  a výmenné tábory doma (po 23), zasadania 

medzinárodných organizácií (16). 

V rámci edičnej činnosti vydali občianske združenia 1 493 titulov, pričom 36,97 % 

(552) z nich predstavovali časopisy, nasledované informačnými materiálmi 33,62 % (502). 
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