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Úvod  

Občianske združenia detí a mládeže majú nemalý podiel na aktívnom využívaní 

voľného času a formovaní mladého človeka popri školách a školských 

zariadeniach. Mimovládne, neziskové organizácie významnou mierou dopĺňajú 

a obohacujú výchovnú úlohu rodiny, vzdelávaciu a výchovnú funkciu školy. 

Taktiež umožňujú deťom a mládeži rozvíjať prirodzeným spôsobom ich 

schopnosti, talent a popritom ich pripravujú na budúci život, svojou činnosťou 

participujú na vytváraní občianskej spoločnosti v Slovenskej republike.  

 

Občianske združenia sú súčasťou tretieho sektora a vznikli na základe zákona č. 

183/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podporuje 

najvýznamnejšie a najaktívnejšie združenia a snaží sa zabezpečiť systematickú, 

cieľavedomú a účinnú podporu aktivít pre deti a mládež mimo procesu 

formálneho vzdelávania.  

 

Adresár občianskych združení detí a mládeže za rok 2020 :  
 

Asociácia pre mládež, vedu a techniku AMAVET  

Hagarova 4 

831 51 Bratislava   

email: amavet@amavet.sk 

tel. č.: 02/44 872 331, 0905 506 312, www.amavet.sk 
Vzdelávacia organizácia pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí v sebe prebúdzajú 

tvorivého ducha pri rozvoji vedy a techniky 

 

ART&SPORT 

Dvory 581  

020 01 Púchov  

email: artsport@artsport.sk 

tel. č: 0911 430 547, www.artsport.sk 
Organizácia, ktorá vytvára projekty pre mladých na aktívne trávenie voľného času 

  

A.D.E.L.  - Association for Development, Education and Labour 

Černyševského 10 

851 01 Bratislava 

email: info@adelslovakia.org 

tel. č: 0902 582 788  
Organizácia, ktorá umožňuje mladým vycestovať na výmeny, tréningy a dobrovoľnícku 

službu 

 

 

 

mailto:amavet@amavet.sk
http://www.amavet.sk/
mailto:artsport@artsport.sk
http://www.artsport.sk/
mailto:info@adelslovakia.org
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Asociácia krajských rád mládeže AKRAM 

Jilemnického 264/18  

929 01 Dunajská Streda  

email: tibor.iro.akram@gmail.com 

tel. č: 0917 314 647, www.akram.sk 
Organizácia, ktorá má za cieľ združovať a zastupovať rady mládeže s krajskou pôsobnosťou 

za účelom skvalitnenia ich činnosti 

 

AIESEC 

Štúrova 3  

811 02 Bratislava  

email: aiesec@aiesec.sk 

tel. č: 0902 918 220-4, www.aiesec.sk 
Organizácia, ktorá rozvíja líderský potenciál mladých a vedie ich k zodpovednému 

podnikaniu prostredníctvom zahraničných stáži 

 

Demokratické fórum mladých  

Tomášikova 32/A  

821 01 Bratislava   

email: dfm@dfm.sk 

tel. č.: 02/48 220 111, www.dfm.sk 

 

Detská misia  

Legionárska 4  

811 07 Bratislava   

email: detskamisia@detskamisia.sk 

tel. č.: 02/55 569 378, 0908 860 260, www.detskamisia.sk 
Cieľom organizácie je priniesť evanjelium čo najväčšiemu počtu chlapcov a dievčat na 

Slovensku, aby spoznali Pána Ježiša Krista a aby duchovne rástli 

 

Detská organizácia Fénix  

Račianska 72  

83103 Bratislava   

email: fenix@fenix.sk, predseda@do-fenix.sk 

tel. č.: 02/44 636 371, 0918 486 034,  www.do-fenix.sk 
Organizácia, ktorej cieľom je vytvárať deťom a mládeži podmienky na aktívne, obohacujúce 

a prospešné trávenie voľného času 

   

Detská organizácia YETI  

Súmračná 30  

821 02 Bratislava   

email: yeti@detskestranky.sk 

tel. č.: 0915 488 408, www.kiva.sk 

mailto:tibor.iro.akram@gmail.com
http://www.akram.sk/
mailto:aiesec@aiesec.sk
http://www.aiesec.sk/
mailto:dfm@dfm.sk
http://www.dfm.sk/
mailto:detskamisia@detskamisia.sk
http://www.detskamisia.sk/
mailto:fenix@fenix.sk
http://www.do-fenix.sk/
mailto:yeti@detskestranky.sk
http://www.kiva.sk/


4 
 

Organizácia, ktorá sa podieľa na všestrannom rozvoji mimoškolských a rekreačných aktivít 

pre členov 

 

DOMKA – združenie saleziánskej mládeže  

Miletičova 7  

821 07 Bratislava   

email: domka@domka.sk 

tel. č.: 02/50 231 378, 0903 296 526, www.domka.sk 
Organizácia, ktorá sa venuje sprevádzaniu mladých ľudí, cielene im vytvára v spolupráci 

s katolíckou rehoľou Saleziánov don Bosca priestor pre angažovanosť a ponúka dôveru, 

zodpovednosť a podporu, primeranú ich veku a schopnostiam, aby ich podporila vo 

vyzrievaní v dobrých kresťanov a statočných občanov  
 

EFFETA – stredisko sv. Františka Saleského  

Samova 4  

949 01 Nitra  

email: effeta@effeta.sk, prezident@effeta.sk 

tel. č.: 0905 173 292, www.effeta.sk 
Organizácia, ktorá sa snaží poskytnúť sluchovo postihnutým ľuďom rovnaké možnosti 

a pomoc pri plnej integrácií do zdravej spoločnosti 

  

eRKo – hnutie kresťanských spoločenstiev detí  

Miletičova 7  

821 08 Bratislava   

email: erko@erko.sk 

tel. č. 0907 713 169,  www.erko.sk 
Organizácia, ktorá vedie deti ku kresťanskej zrelosti, vytvára a podporuje detské spoločenstvá 

 

Ideálna mládežnícka aktivita IMA  

Borekova 52 

821 06 Bratislava   

email: ima@ima.sk 

tel. č.: 0903 506 082, www.ima.sk 
Mimovládna mládežnícka organizácia mladých ľudí, ktorá organizuje splavy, workshopy, 

horoškoly a tábory 

 

INEX Slovakia  

Prokopova 15  

851 01 Bratislava   

email: inex@inex.sk 

tel. č.: 0905 501 078, www.inex.sk 
Nezisková organizácia, ktorá ponúka nevšedné zážitky, osobnostný rozvoj a zmysluplné 

prežívanie voľného času mládeže prostredníctvom medzinárodných dobrovoľníckych aktivít 

a neformálneho vzdelávania 

 

mailto:domka@domka.sk
http://www.domka.sk/
mailto:effeta@effeta.sk
mailto:prezident@effeta.sk
http://www.effeta.sk/
mailto:erko@erko.sk
http://www.erko.sk/
mailto:ima@ima.sk
http://www.ima.sk/
mailto:inex@inex.sk
http://www.inex.sk/
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Keric  

Nábrežná 1351  

022 01 Čadca  

email: keric@keric.sk 

tel. č.: 0908 913 994-5, www.keric.sk 
Nezisková mimovládna mládežnícka organizácia, ktorá pracuje s deťmi a mládežou od 4 do 

30 rokov, ale i s dospelými, ponúka rôzne aktivity s medzinárodnou dimenziou, ktoré 

rozvíjajú osobnosť detí a mládeže a líšia sa na základe potrieb jednotlivca a skupín 

 

Klub Prieskumník Pathfinder  

Cablková 3  

821 04 Bratislava 2  

email: klub@pathfinder.sk 

tel. č.: 02/43421360, 0907 091 144, www.pathfinder.sk 
Občianske združenie detí a mládeže skautského typu, deti sú organizované v oddieloch 

vedených dospelými vedúcimi, ktorí pripravujú rôzne záujmové aktivity zamerané na 

zmysluplné využívanie voľného času 

 

Kresťanskodemokratická mládež  

Staromestská 595/60 

811 03 Bratislava   

email: info@kdms.sk 

tel. č.: 0910 954 987, www.kdms.sk 
Je najväčšia a najstaršia mládežnícko-politická organizácia na Slovensku, ktorej jadrom 

aktivít je neformálne vzdelávanie, orientuje sa na zaujímavé a aktuálne témy  

 

Laura, združenie mladých  

Miletičova 7  

821 08 Bratislava   

email: ustredie@laura-mladez.sk 

tel. č.: 02/62 410 219, www.laura-mladez.sk 
Organizácia podporuje integrálny rozvoj detí a mladých, rozvíja ich schopnosti, potenciál 

a v saleziánskom duchu vychováva k zrelému a radostnému prežívaniu života a ku 

kresťanským hodnotám 

  

Mladí sociálni demokrati  

Gunduličova  12  

811 05 Bratislava   

email: mladisocialnidemokrati@gmail.com 

tel. č.: 0949 232 345, www.mladi.eu 
Politická organizácia pre mladých 

 

 

 

 

mailto:keric@keric.sk
http://www.keric.sk/
mailto:klub@pathfinder.sk
http://www.pathfinder.sk/
mailto:info@kdms.sk
http://www.kdms.sk/
mailto:ustredie@laura-mladez.sk
http://www.laura-mladez.sk/
mailto:mladisocialnidemokrati@gmail.com
http://www.mladi.eu/
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Mládež ulice 

Cyprichova 22 

831 54 Bratislava  

Centrum Stará Jedáleň 

Pekná cesta 4 

831 05 Bratislava  

email: info@mladezulice.sk 

tel. č: 0903 184 253 
Organizácia, ktorá sa zameriava najmä na terénnu sociálnu prácu s deťmi a mládežou, prácu 

v rodinách a komunitnú prácu 

 

NODAM- združenie detí a mládeže 

Klčové 87 

915 01 Nové Mesto nad Váhom 

email: auxiliaster@centrum.com 

tel. č: 032/771 3862, 0902 870 175, www.nodam.sk 
Výchovná činnosť pre deti a mládež, letné prázdniny, tábory, rôzne aktivity 

 

Občiansko – demokratická mládež  

Šancová 70  

813 47 Bratislava   

email: info@odm.sk 

tel. č.: 0948 871 960,www.odm.sk 
Najstaršia a najväčšia nezávislá mládežnícka politická organizácia, jej cieľom je šírenie 

myšlienok liberálneho konzervatizmu a demokracie, vytváranie politického a právneho 

vedomia mládeže a dôsledne upozorňovanie na všetky deformácie ohrozujúce vývoj ľudských 

práv 

 

Občianske združenie Drienok  

Kollárovo námestie 33  

038 21 Mošovce  

tel. č.: 043/4944232, http://skdrienok.webnode.sk 
Záujmové združenie 

 

Občianske združenie Kognita 

Lúčna 825/10/ 3  

093 01 Vranov nad Topľou 

email: nalesnikova.a@gmail.com 

tel. č.: 0905 911 305  
Tím psychológov, špeciálnych pedagógov a ľudí zanietených pre prácu s deťmi, ktorí 

pomáhajú deťom formou hier, terapie a cvičení pre deti s problémami v reči, učení, 

v emocionalite, pozornosti a v správaní 

 

 

 

mailto:info@mladezulice.sk
mailto:auxiliaster@centrum.com
http://www.nodam.sk/
mailto:info@odm.sk
http://www.odm.sk/
http://skdrienok.webnode.sk/
mailto:nalesnikova.a@gmail.com
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Občianske združenie Podhoranček 

Sokolníky 215  

951 46 Podhorany pri Nitre  

email: nkiss@hotmail.sk 

tel. č.: 0905 191 447  
Dobrovoľné, neziskové, nestranícke záujmové občianske združenie, ktoré vzniklo na podnet 

rodičov a učiteliek MŠ 

 

Občianske združenie „Ivánska 21“  

Ivánska cesta 21   

821 04 Bratislava 2  

email: ssus@ssus.sk 

tel. č.: 02/43 410 802 
Združenie, ktoré pomáha aj finančne podporovať aktivity študentov Školy dizajnu /výstavy, 

plenéry, exkurzie, výlety atď./  
 

Občianske združenie Labyrint  

Petöfiho 53  

821 06 Bratislava 2 

email: ozlabyrint@gmail.com 

tel. č: 0908 710 890, www.oz-labyrint.sk 
Občianske združenie s cieľom zabezpečenia prevencie proti sexuálnemu zneužívaniu dievčat 

a chlapcov 

 

Občianske združenie Poza školu  

Omšenie 467  

914 43 Omšenie  

tel. č.: 0903 725 118, jarmila@pozaskolu.sk 

 

Priateľ  

Jesenského 26  

040 01 Košice  

email: priatel@priatel.sk 

tel. č.: 0915 242 122, www.priatel.sk 
Hlavným cieľom združenia je harmonický a všestranný rozvoj osobnosti detí a mládeže, 

vytváranie optimálnych podmienok a možností pre ich rast a sebarealizáciu a vytváranie 

podmienok na výchovnú prácu s deťmi a mládežou na zmysluplné prežívanie voľného času 

 

Pre Stredoškolákov  

Pri Tehelni 9  

851 10 Bratislava   

tel. č.: 0911 981 605  

 

 

mailto:nkiss@hotmail.sk
mailto:ssus@ssus.sk
mailto:ozlabyrint@gmail.com
http://www.oz-labyrint.sk/
mailto:jarmila@pozaskolu.sk
mailto:priatel@priatel.sk
http://www.priatel.sk/
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Rada mládeže Slovenska  

Štúrova 3 

811 02 Bratislava 1  

email: rms@mladez.sk 

tel. č.: 0948 783 968, www.mladez.sk 
RMS združuje mimovládne organizácie, ktoré sa venujú deťom a mládeži (25) 

 

Rada mládeže Banskobystrického kraja  

Sitnianska 6598/21 

974 11 Banská Bystrica 

tel. č: 048/41 480 27, www.rmbbk.sk 
RM združuje mládežnícke organizácie s cieľom vytvoriť lepšie podmienky a prostredie pre 

ich fungovanie a spoluprácu a zároveň zastupovať ich záujmy na území samosprávy  
 

Rada mládeže Bratislavského kraja  

Michalská 372/9  

811 01 Bratislava   

email: ahoj@rmbrk.sk 

tel. č.: 0917 393 048  
RM združuje mládežnícke organizácie s cieľom vytvoriť lepšie podmienky a prostredie pre 

ich fungovanie a spoluprácu a zároveň zastupovať ich záujmy na území samosprávy  
 

Rada mládeže Košického kraja  

Hlavná 70 

040 01 Košice  

email: spolu@rmkk.sk 

tel. č: 0910 907 955, www.rmnk.sk 
RM združuje mládežnícke organizácie s cieľom vytvoriť lepšie podmienky a prostredie pre 

ich fungovanie a spoluprácu a zároveň zastupovať ich záujmy na území samosprávy  
 

Rada mládeže Nitrianskeho kraja  

Čsl. Armády 18  

955 01 Topoľčany  

email: rmnk@stonline.sk 

tel. č: 0905 214 951, www.rmnk.sk 
RM združuje mládežnícke organizácie s cieľom vytvoriť lepšie podmienky a prostredie pre 

ich fungovanie a spoluprácu a zároveň zastupovať ich záujmy na území samosprávy  
 

Rada mládeže Prešovského kraja  

Vajanského 17  

080 01 Prešov 

email: rmpk@rmpk.sk 

tel. č: 0908 285 263, www.rmpk.sk 
RM združuje mládežnícke organizácie s cieľom vytvoriť lepšie podmienky a prostredie pre 

ich fungovanie a spoluprácu a zároveň zastupovať ich záujmy na území samosprávy  

mailto:rms@mladez.sk
http://www.mladez.sk/
http://www.rmbbk.sk/
mailto:ahoj@rmbrk.sk
mailto:spolu@rmkk.sk
http://www.rmnk.sk/
mailto:rmnk@stonline.sk
http://www.rmnk.sk/
mailto:rmpk@rmpk.sk
http://www.rmpk.sk/
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Rada mládeže Trenčianskeho kraja  

Stred 39/12  

017 01 Považská Bystrica 

email: rmtnk@rmtnk.sk 

tel. č: 0948 202 101, www.rmtnk.sk 
RM združuje mládežnícke organizácie s cieľom vytvoriť lepšie podmienky a prostredie pre 

ich fungovanie a spoluprácu a zároveň zastupovať ich záujmy na území samosprávy  
 

Rada mládeže Trnavského kraja  

Limbová 4 

917 02 Trnava 

email: rmtk@rmtk.sk 

tel. č: 0905 901 396, www.rmtk.sk 
RM združuje mládežnícke organizácie s cieľom vytvoriť lepšie podmienky a prostredie pre 

ich fungovanie a spoluprácu a zároveň zastupovať ich záujmy na území samosprávy  
 

Rada mládeže Žilinského kraja  

M.R. Štefánika 8390/13 

010 01 Žilina 

email: rmzk@rmzk.sk 

tel. č.: 0908 965 002 
RM združuje mládežnícke organizácie s cieľom vytvoriť lepšie podmienky a prostredie pre 

ich fungovanie a spoluprácu a zároveň zastupovať ich záujmy na území samosprávy  
  

Slovenská debatná asociácia  

Pražská 11  

811 04 Bratislava   

email: sda@sda.sk 

tel. č.: 0948 337 927, www.sda.sk 
Nezávislé apolitické občianske združenie, ktoré je jedným z mála vzdelávacích 

mimovládnych organizácií zameraných na podporu kritického myslenia a jedinou 

organizáciou na Slovensku, ktorá zastrešuje akademickú debatu pre žiakov a študentov 
  

Slovenská asociácia športu na školách  

Hala Mladosť, Trnavská 39  

831 04 Bratislava   

tel. č.: 0908 558 306 
Združenie má za cieľ rozvíjať kvalitnú a dobrovoľnú činnosť v prospech detí a mládeže 

v rámci telovýchovného a športového hnutia 

 

 

 

 

 

mailto:rmtnk@rmtnk.sk
http://www.rmtnk.sk/
mailto:rmtk@rmtk.sk
http://www.rmtk.sk/
mailto:rmzk@rmzk.sk
mailto:sda@sda.sk
http://www.sda.sk/
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Slovenská esperantská mládež 

Pribinova 32/34 

901 01 Malacky 

Štúrova 727/15 

033 01 Liptovský Hrádok 

email: skej@esperanto.sk 
SKEJ je nezávislá nezisková organizácia spájajúca mladých ľudí hovoriacich alebo 

podporujúcich Esperanto 

 

Slovenský skauting  

Mokrohájska cesta 6 

841 04 Bratislava   

email: ustredie@skauting.sk 

tel. č.: 02/446 40 154, www.skauting.sk 
Dobrovoľná nezávislá nepolitická nezisková výchovná organizácia mladých ľudí, prístupná 

všetkým bez rozdielu pôvodu, národnosti, rasy alebo náboženstva, ktorej cieľom je výchova 

mládeže k osobnostiam a k formovaniu hodnôt  
 

Socialistický zväz mladých  

Hattalova 12/A  

831 03 Bratislava   

email: szm.slovensko@gmail.com 

tel. č.: 0903 535 172, www.sk-sk.facebook.com 

 

Spoločenstvo evanjelickej mládeže  

Zvonárska 23  

040 01 Košice  

email: sem@sem.sk 

tel. č.: 055/6220096, www.sem.sk  
Kresťanská mládežnícka organizácia, ktorej základnou misiou je plnohodnotný rozvoj 

a výchova mladej generácie na ceste k poznávaniu Boha, jej úlohou je previesť mladých ľudí 

v dôležitom období dospievania, výchovou k zdravým, duchovným a morálnym hodnotám 

 

Sme takí akí sme  

Tehelná 3  

082 71 Lipany  

tel. č:  0904 823 333 

 

Spoločenstvo života  

Adámiho 24  

841 05 Bratislava 4  

email: posta@prolife.sk 

tel. č.: 0905 451 443 

mailto:skej@esperanto.sk
mailto:ustredie@skauting.sk
http://www.skauting.sk/
mailto:szm.slovensko@gmail.com
http://www.sk-sk.facebook.com/
mailto:sem@sem.sk
http://www.sem.sk/
mailto:posta@prolife.sk
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Združenie, kde šírenie a presadzovanie úcty k ľudskému životu od počatia po prirodzenú smrť 

je prioritou, poskytuje informácie o antikoncepcii, čistom vzťahu, eutanázií a homosexualite 

 

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar  

Ševčenkova 21  

851 01 Bratislava 5  

email info@usmev.sk 

tel. č.: 02/63 815 208-9, www.usmev.sk 
Združenie, ktoré napĺňa svoju víziu, aby každé dieťa malo rodinu, pracuje s rodinami v kríze, 

predchádza vyňatiu dieťaťa do detského domova, pracuje s deťmi po odchode z DD, na ich 

zaradení do spoločnosti  
 

Stredoškolská študentská únia 

Varavská 839/66 

919 25 Šúrovce 

email: studentskaunia@gmail.com 

tel. č: 0908 146 656, www.studentskaunia.sk 
Združenie poskytujúce neformálne vzdelávanie stredoškolákom z celého Slovenska 

 

Strom života  

Jelenia 7  

811 05 Bratislava   

email: kancelaria@stromzivota.sk 

tel. č.: 0948 525 885, www.stromzivota.sk 
SŽ je environmentálna mimovládna dobrovoľná a nezisková organizácia, nezávislá na 

politických subjektoch, je zážitkovým vzdelávaním o prírode, životnom prostredí a kvalite 

života 

 

Študentská sieť 

Klariská 7 

811 03 Bratislava 

email: diakhalozat@diakhalozat.sk 

tel. č: 0917 683 725, www.diakhalozat.sk 
Celoštátna organizácia združujúca študentov maďarskej národnosti 

 

Usmej sa na mňa 

Pod šiancom 1H 

Hlavná 68  

04001 Košice  

email: info@usmejsanamna.sk 

tel. č.: 0910524411, www.usmejsanamna.sk 
Organizácia, ktorej poslaním je vytváranie a podpora príležitostí pre integráciu detí a mládeže 

s intelektuálnym, zmyslovým a telesným znevýhodnením do spoločnosti 
 

 

mailto:info@usmev.sk
http://www.usmev.sk/
mailto:studentskaunia@gmail.com
http://www.studentskaunia.sk/
mailto:kancelaria@stromzivota.sk
http://www.stromzivota.sk/
mailto:diakhalozat@diakhalozat.sk
http://www.diakhalozat.sk/
mailto:info@usmejsanamna.sk
http://www.usmejsanamna.sk/
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Vidiecká rozvojová aktivita VYDRA  

Hlavná 56  

976 52 Čierny Balog  

email: tik@vydra.sk 

tel. č.: 048/61 909 44, www.vydra.sk 
Občianske združenie, ktoré ponúka tradičné ľudovoumelecké výrobky, informačné 

a sprostredkovateľské služby, sprievodcovské služby k Dobročskému pralesu, animačné 

programy pre veľkých aj malých   
 

YMCA na Slovensku  

Námestie osloboditeľov 1  

031 01 Liptovský Mikuláš 

email: ymca@ymca.sk 

tel. č.: 0918 674 839, www.ymca.sk 
YMCA je dobrovoľné nepolitické a nekonfesijné združenie mladých ľudí, spôsob práce 

YMCA dáva veľkú slobodu mladým ľuďom, uschopňuje ich byť aktívnymi a meniť tak seba 

i svoje okolie  

 

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže  

Dolný šialenec 1013/1 

911 01 Trenčín 

P.O.BOX 117 

080 01 Prešov  

email: projekty@zksm.sk, zksm@zksm.sk 

tel. č.: 0917 350 164, www.zksm.sk 
Občianske združenie detí a mládeže zamerané na plnohodnotné využitie voľného času 

mladých ľudí 

 

Združenie mariánskej mládeže  

Oravská 10  

949 01 Nitra  

email: zmm@zmm.sk 

tel. č.: 0904 344 744, www.zmm.sk 
Združenie mladých ľudí, ktorí sa rozhodli kráčať za Kristom pod ochranou Panny Márie, na 

tej ceste sa snažia pomáhať druhým, rásť vo viere a samozrejme dobre sa baviť  

 

Zväz skautov maďarskej národnosti  

Nám. Sv. Štefana 296/6  

929 01 Dunajská Streda  

email: szmcs@szmcs.sk 

tel. č.: 031/55 271 21, 0918 512 292, www.szmcs.sk 
Cieľom hnutia je, aby spoločnosť tvorili životaschopní, zodpovední, zdraví občania, zaviazaní 

k vlasti a národu, ktorí považujú za dôležité nepretržité rozvíjanie sa a rast k Bohu  

 

 

mailto:tik@vydra.sk
http://www.vydra.sk/
mailto:ymca@ymca.sk
http://www.ymca.sk/
mailto:projekty@zksm.sk
mailto:zksm@zksm.sk
http://www.zksm.sk/
mailto:zmm@zmm.sk
http://www.zmm.sk/
mailto:szmcs@szmcs.sk
http://www.szmcs.sk/
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Materiál neprešiel jazykovou úpravou  

 

Bratislava, 2020 


