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1. O ŠHOKU 
(ALEBO NAMIESTO ÚVODU) 
 

Športovo herný a outdoorový klub je občianske združenie, ktorého primárnym cieľom je športová, 

výchovná a vzdelávacia činnosť detí a mládeže v ich voľnom čase na úrovni rekreačného a 

výkonnostného športu. 

 

 Našu organizáciu založila 20.5.2011 

partia nadšencov športu a zdravého životného 

štýlu, aby v meste vznikli nové možnosti pre 

trávenie voľného času detí a mládeže. 

 Náš klub zastrešuje všetky (ne)tradičné 

športy v meste Bánovce nad Bebravou ako sú 

workout, parkour, skateboarding, beh, plážový 

volejbal, či streetball. Pre tieto komunity sa 

snažíme nielen organizovať pravidelné 

podujatia, ale aj vytvárať a zlepšovať 

podmienky na ich sebarealizáciu výstavbou 

športovísk. 

 Od roku 2011 sa nám podarilo 

prostredníctvom grantov a dobrovoľníckou 

prácou vybudovať funkčný skatepark, 

outdoorovú posilňovňu (workout), ihrisko na 

plážový volejbal, oddychovú zónu s trávnikom 

a letným kinom, dopravné ihrisko, 

basketbalové koše a mládežnícke centrum s 

lezeckou stenou, U-rampou, knižnicou a 

spoločenskou miestnosťou. 

  Spolupracujeme s miestnymi 

základnými školami, Mestským kultúrnym 

strediskom, Centrom voľného času, Základnou 

umeleckou školou, miestnymi občianskymi 

združeniami a klubmi a samotným mestom 

Bánovce. Podporujú nás miestne firmy a 

regionálne organizácie. 

 

 
 



  

 

OBLASTI NÁŠHO PÔSOBENIA:  

• (Spolu)organizujeme pravidelné športové podujatia: Bežecká liga, volejbalové turnaje 

(Summer Cup, Winter Cup, Štefanský losovaný), Sun Sk8 Skill Open, Reštart Mládež,a iné 

• Spravujeme a budujeme športoviská: Workout, Active park, Skate park, Dopravné 

ihrisko, Multifunkčné ihrisko (v správe majetku mesta) 

• Budujeme Mládežnícke centrum ŠHOK: stolný tenis, stolný futbal, umelá lezecká stena, U-

rampa, požičiavanie skateboardov a prílb, stolné hry, knižnica, tréningy 

• Organizujeme indoorové podujatia: Cestopisné večery Šhokom svetom, večeri stolných hier 

Game night, workshopy a tematické stretnutia (veľkonočné, halloweenske a vianočné 

dielničky) 

• Organizujeme letné podujatia: Tábory, letné kiná, športové tréningy a stretnutia 

• Spolupracujeme na organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí: Hodina Zeme, Majáles, 

Tu Žijem, Expedičná kamera 

 

 

 

 

KTO STOJÍ ZA NAŠOU ČINNOSŤOU V ROKU 2016? 

 

Mgr. Ondrej Kubala  

predseda a štatutár 

združenia, správca 

ihrísk, hlavný 

organizátor športových 

a spoločenských 

podujatí, učiteľ športu 

a etickej výchovy 

 

Mgr. Zuzana Hrušková   

pracuje na propagácií  

a grafike, pomáha 

organizovať športové 

podujatia, zaujíma sa 

najmä o work-out a 

slack-line 

 

 

Ing. Jana Ďaďová  

organizuje vzdelávacie 

kultúrne a spoločenské 

podujatia, zabezpečuje 

administratívu, 

fundraising a pracuje 

s mládežou a 

dobrovoľníkmi   

 

Bc. Anton Fekete  

pracuje s mládežou a 

deťmi, pomáha so 

správou a údržbou 

ihrísk, organizuje 

športové podujatia, 

najmä nohejbalovú 

ligu 

 



  

 
 

Okrem toho nám pomáhalo množstvo dobrovoľníkov, sympatizantov,  priateľov, obyvateľov sídliska 

Dubnička, športovcov, mladých aj starších. Všetkým Vám ďakujeme! 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. ČINNOSŤ ZA ROK 2016 

ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ 

 

Už tradične pomáhame Bánovským behúňom 

organizovať Bánovskú bežeckú ligu. Tento rok 

mala 10 kôl a spolu s projektom Radosť s pohybu 

sme rozšírili počet kategórií. Okrem toho sme 

spolu so súkromnou materskou škôlkou 

Wonderland a materským centrom  Anjelikovo 

zorganizovali detské bežecké preteky, ktoré na 

Dubničku prilákali viac ako 40 rodín. 

Silným športom, ktorému sa venujeme, je volejbal. 

Zorganizovali sme tri veľké turnaje (Wintercup, 

Summercup a Štefanský losovaný), jeden mini-

turnaj sa uskutočnil aj v rámci podujatia ReŠtart 

mládež a počas leta sme mávali pravidelné 

tréningy na beach volejbalovom ihrisku.  

Tím hrajúci za ŠHOK tiež 3x vycestoval na turnaje 

v Kremnici, Zlatých Moravciach a Lubine.  

Tonko sa ako veľký fanúšik nohejbalu pustil do 

organizovania nohejbalovej ligy a na jeseň sa 

konali 2 turnaje so štyrmi kolami. Pravidelne sa 

tiež stretávajú v športovom areáli priaznivci 

workoutu, skateri, kolobežkári, rodinky s deťmi 

a občas niektorí trénujú slack-line.  

Tím ŠHOK si zahral aj jarnú časť stolnofutbalovej 

ligy v Partizánskom a ŠHOKeri chodili pravidelne 

povzbudzovať hádzanársky klub HK Sokol. 



  

 

Najväčším organizovaným podujatím pre 

mladých, ktorý v sebe spájal niekoľko turnajov, 

sa stal Reštart mládež spojený so 

skateboardovou súťažou Sun sk8 skill open. 

Okrem skateboardingu sa súťažilo vo volejbale, 

nohejbale, stolnom futbale a mladí si poriadne 

zatrénovali aj počas kruhového a workoutového 

tréningu. 

  

 

 

SPOLOČENSKÉ PODUJATIA 

 



  

 

Počas rokov nášho fungovania sme si vybudovali dobré vzťahy s mestskou samosprávou, Centrom 

voľného času, Základnou umeleckou školou Dezidera Kardoša a Mestským kultúrnym strediskom. 

Spolu s nimi sme zorganizovali štyri veľké podujatia. 

 

Expedičná kamera je medzinárodným festivalom 

cestovateľských filmov, ktorý organizujeme 

priamo v ZUŠ DK. Spoločne s CVČ a MsKS sme sa 

už tradične zapojili do organizovania Hodiny 

zeme, kde sme zabezpečovali zber odpadu na 

Dubničke a koordinovali súťaž základných škôl 

v zbere odpadu. Tiež sa nám podaril vytvoriť 

zaujímavý večerný program. Prvý rok sme tiež 

spolupracovali na organizovaní mládežníckeho 

Majálesu v MsKS, kde sme zabezpečovali 

sprievodné aktivity od hrania živého človeče po 

stolný futbal. Počas najväčšieho kultúrno-

spoločenského mestského festivalu sme mali 

v centre zariadený svoj hrací kútik pre deti 

a mládež a zabezpečili sme účasť niekoľkých 

športových skupín na programe. 

 

Leto sme prežívali intenzívne najmä s deťmi počas troch týždňov denného tábora Little big Šhoker. 

S deťmi sme veľa športovali, boli na turistike a cykloturistike, navštívili sme Trenčín Uhrovské 

Podhradie, plaváreň a zažili veľa zábavy. Sedem večerov sme strávili v našom outdoorovom letnom 

kine, počas ktorého prišlo viac ako 300 detí, mladých, rodičov a starých  rodičov.  



Počas teplých letných večerov sme sa snažili mať 

náš priestor otvorený pre verejnosť od 14.00 do 

20.00. Malí aj veľkí sa k nám mohli prísť zahrať – 

stolné hry, stolný futbal, stolný tenis, prečítať si 

knižku, zaskejtovať si na U-rampe, požičať si 

loptu, skateboardy, chrániče, alebo s nami len 

tak stráviť príjemný čas. 

 

 

 

Rodinám s deťmi boli venované aj dielničky 

počas Halloweena a Vianoc. Užili sme si spolu 

podvečernú atmosféru, vyrábali rôzne tematické 

výrobky, počúvali hudbu, čítali si a strávili 

príjemný čas pri čaji a koláčikoch. 

 

 

 

 

 

 

 

Keďže máme v Bánovciach aj milovníkov stolných hier, zorganizovali smi aj niekoľko večerných 

stretnutí pri hrách ako Dixit, Krycie mená, Osadníci z Katanu, Time-line, Pandémia, Munchkin či 

Dobble. 

WORKSHOPY A VZDELÁVANIE 

 



  

Počas celého roka sme vyvíjali snahu mladých ľudí aj ďalej vzdelávať, posúvať ich hranice a dať im 

inspiráciu. 

Sami sme sa vzdelávali na školeniach v Trenčíne, aby sme sa mohli stať miestnym centrom 

Meszinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu a ponúkať tento program mladým. Tiež sme získali 

akreditáciu na hosťovanie a vysielanie dobrovoľníkov Európskej dobrovoľníckej služby. 

Od nového školského roka sme začali s na školách ZŠ Komenského a ZŠ Gorazdova s pravidelnými 

športovo – pohybovými krúžkami pre deti 1. stupňa. 

 

Novinkou sa stali vzdelávacie semináre 

v Mestskej knižnici Ľudovíta Štura, ktoré viedli 

Simona Socratousová a Marek Mikuš. Témami 

boli sebavedomie, empatia, spätná väzba 

a cudzie jazyky, no spojovacím článkom bolo 

zlepšovanie komunikácie a rovesnícke učenie. 

 

Praktické skúsenosti, tipy a triky pri cestovaní 

odzneli na cestovateľkých večeroch Šhokom 

svetom. Prešli sme spolu krajinami 

juhovýchodnej Ázie, Pakisatanom, Marokom, 

Austráliou, Gruzínskom, Sardíniou, Guatemalou, 

Španielskom, ale zastavili sme sa aj v neďalekom 

Uhravskom hrade. 

O starých ovocných odrodách a ako správne sadiť a starať sa o ovocné stromy sme sa naučili na 

zaujímavom celodennom praktickom workshope v Bošáci v Bielych Karpatoch spolu s našimi 

kamarátmi Ľudom Vaššom a Jankom Veselým z OZ Pangea. 



  

 

OFICIÁLNE STRETNUTIA 

Už vo februári nás primátor mesta Marián Chovanec požiadal, aby sme naše mládežnícke centrum 

využili na slávnostné vyhlásenie založenia Rady mládeže, ktorý je poradným orgánom pre primátora 

v oblasti práce s mládežou. Sedem mladých ľudí sa tak začalo aktívnejšie zapájať do života v meste. 

Počas celého roka sme mali niekoľko oficiálnych stretnutí aj v našich priestoroch aj na pôde 

mestského úradu. Išlo najmä o spoluprácu s radou podnikateľov, riaditeľmi základných škôl a so 

správou majetku mesta, aby nám pomohli s projektom stavby dopravného ihriska.  

Niekoľko oficiálnych stretnutí sa uskutočnilo pod 

záštitou Trenčianskeho samosprávneho kraja – 

jednalo sa najmä o vytváranie stratégie TSK pre 

prácu s mládežou v celom regióne, ktorú 

koordinuje Silvia Štefániková, koordinátorka práce 

s mládežou TSK. 

Ku koncu roka sme v spolupráci s ICM Prievidza 

zisťovali potreby mladých a diskutovali návrhy 

mladých ľudí z Bánoviec s primátorom mesta 

v rámci projektu štruktúrovaného dialógu.  

Deviati mladí sa rozprávali o problémoch mesta 

v oblastiach dobrovoľníctvo, cestovanie, služby, 

prístup k práci a bývaniu, vzdelávanie, participácia 

na veciach verejných voľný čas a získavanie 

informácií o podujatiach a dianí v meste. 

Rok 2016 sme zakončili stretnutím aktívnych 

členov, zhodnotili sme ročnú činnosť, dohodli sme 

sa na zmene stanov, aby sme mohli byť prijatí do 

siete ZIPCEM a v príjemnej atmosfére sme sa 

porozprávali a budúcnosti ŠHOKu a stavebných 

víziách.  

 



  

 

3. RENOVÁCIE A STAVBY 

 

V roku 2016 sme realizovali stavbu Dopravného ihriska, ktorú podporila Nadácia VUB sumou 9.500 €. Aj vďaka 

ďalším sponzorom, dobrovoľníkom a najmä spolupráci s mestom sa nám podarilo vybudovať väčšinu ihriska 

(realizovali sme výkopové práce, pfesun zeminy, dovoz materiálu, pozemné práce, položenie dlažby, výsadbu). 

A na jar budeme v práci pokračovať. 

Okrem tohto veľkého projektu sme priebežne čistili celý areál, pracovali sme na jeho údržbe a zveľaďovaní.  

 



  

4. NOVINKY  
INFORMAČNÉ CENTRUM MLADÝCH  

Od začiatku roku 2016 v našich priestoroch sídlilo na jeden rok Informačné centrum mladých 

Partizánske. Vďaka transferu z mesta sme mohli podporiť organizovanie niektorých podujatí, uhradiť 

časť nájmu a nakúpiť kancelársky a kreatívny materiál. 

Najmä vďaka financiám z ICM mohol v Bánovciach v roku 2016 vzniknúť prvý študentský majáles, 

ktorý bol nielen o hudbe a miestnych kapelách, ale aj o stolných hrách, kreatívnej fotostene, živom 

človeče a posedení vonku. 

V budúcom roku plánujeme stúpiť do Združenia informačných a poradenských centier mladých – 

ZIPCEM, aby ŠHOK dostal štatút ICM a osamostatnil sa od Partizánskeho a mohol svoju činnosť 

vykonávať samostatne.  

Použitie dotácie mesta 

  Položky Suma 

1 Hodina Zeme          202,43 €  

2 Majáles          450,00 €  

3 Kancelárske potreby            61,80 €  

4 Nájom          241,00 €  

5 Vzdelávanie - workshopy a cestopisy          460,00 €  

6 Flipchart            71,59 €  

7 Tlač plagátov            13,20 €  

SPOLU         1 500,02 €  

 



  

MEDZINÁRODNÁ CENA VOJVODU Z EDINBURGU 

 

Od júna 2016 sme držiteľom licencie a stali sme sa spolu s 

Gymnáziom Janka Jesenského miestnym centrom Medzinárodnej 

ceny Vojvodu z Edinburghu (DofE) pre Bánovce nad Bebravou. 

DofE je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom 

vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a 

charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a 

pomôcť im uspieť v živote.  

Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, 

ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. Medzinárodná cena 

vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má potenciál uspieť bez ohľadu na to z akého 

prostredia vychádza. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, 

cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a 

líderstvo.  

 

Dlhodobým výsledkom programu je prispenie k spoločnosti s lepšími podmienkami na život v 

oblastiach ako zamestnateľnosť, zdravie, verejné blaho a vzdelávanie. 

V júni a októbri sme sa v Trenčíne zúčastnili dvoch, aby sme mohli kvalitnejšie pracovať s mládežou. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

EURÓPSKA DOBROVOĽNÍCKA SLUŽBA 

V septembri 2016 sme podali veľký projekt na získanie 

akreditácie na hosťovania vysielanie dobrovoľníkov cez 

program Erasmus+ Euróspekej komisie s názvom Euróspka 

dobrovoľnícka služba. Celý program admisitruje Slovenský 

inštitút mládeže IUVENTA. 

Vďaka akreditácií budeme môcť na niekoľko mesiacov do 

Bánoviec priviesť nových 

mladých ľudí, aby nám tu 

pomohli organizvoať aktivity 

a budovať športoviská. Tiež 

budeme môcť mladýc ľudí, 

ktorí chcú spoznávať sveť, vyslať na skusy na niekoľko mesiacov do 

zahraničia. Veríme, že prví dobrovoľníci do Bánoviec prídu v v lete 

2017! 

 

SPOLUPRÁCA S ÚRADOM PRÁCE 

V roku 2016 sme využili niekoľko nástrojov aktívnych 

opatrení Úradu práce, socialnych vecí a rodiny 

Partizánske a zapojili sa až do niektorých programov: 

- Aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej práce 

- Vzdelávanie a príprava uchádzača na trh práce 

- Podpora zamestnávania znevýhodneného 

uchádzača 

 

 

 Vďaka tomu v Šhoku pracovali traja ľudia – Zuzka 

Hrušková, Jana Ďaďová a Tonko Fekete.  

 

 

 

 

KOMUNIKÁCIA  

V roku 2016 sme intenzívne pracovali na zlepšení našej komunikácie a vizuálu. Vytvorili sme nový web, 

intenzívnejšie sme komunikovali cez našu facebookovú stránku, vytvorili sme nový cenní a nové infotabule 

s jednotným vizuálom a pravidlami 



  

 

5. HOSPODÁRENIE ZA ROK 2016 
Náklady  

potreba materiálu 4 151,00 
€ 

Spotreba energie 1 301,00 
€ 

Ostatné služby 1 594,00 
€ 

Mzdové náklady 137,00 € 

Zákonné soc. A zdr. Poistenie 5,00 € 

Ostatné dane a poplatky 8,00 € 

Iné ostatné náklady 96,00 € 

Odpisy dlhodobého majetku 189,00 € 

Poskytnuté príspevky iným 
účtovným jednotkám 

20,00 € 

Spolu:  7 501,00 
€ 

 

 
Výsledok hospodárenia za rok 2016:  3 336,00 € 

 

 

6. PLÁNY NA ROK 2017  
Plány sú veľké ☺ 

• Dobudovanie dopravného ihriska, 

• Vytvorenie stratégie pre celý športový areál 

• Budovanie a vylepšovanie športovísk 

• Organizovanie našich tradičných podujatí 

• Vytvorenie Informačného centra mladých Bánovce vstupom do ZIPCEM-u 

• Sprevádzkovanie webu o tom, čo sa deje v meste 

 

Výnosy  

Tržby z predaja služieb 40,00 € 

Osobitné výnosy 200,00 € 

Zákonné poplatky 189,00 € 

Prijaté príspeky od iných 
organizácií 

6 698,00 € 

Prijaté členské príspevky 495,00 € 

Príspevky z 2% zaplatenej dane 3 215,00 € 

Spolu:  10 837,00 
€ 


