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ÚVOD

Zora Lovišková
predsedníčka predstavensva

Milí priatelia,

Intercultura Slovakia ako súčasť svetovej siete organizácie AFS úspešne napĺňa svoje 
poslanie, skvalitňuje činnosť, rozširuje pôsobenie takmer na celom území Slovenska a rozvíja 
programové aktivity s rozmanitými kultúrne odlišnými krajinami.

V čom je podstata nášho úspechu?

V bohatej činnosti zanietených dobrovoľníkov, ich motivácii zapájať sa do širokého spektra 
aktivít. V ich úsilí pomáhať, kde to situácia vyžaduje, sústrediť svoju pozornosť na prípravu      
a realizáciu aktivít s hosťujúcimi mladými ľuďmi, hostiteľskými rodinami, ale aj v ochote 
podať pomocnú ruku pri vysielaní našich študentov do zahraničia a pri iných aktivitách. 
Ďakujem všetkým, ktorí venovali svoju energiu a čas v prospech aktivít Intercultura Slovakia.

Bez dobrého rodinného zázemia, ktoré mladým hosťujúcim študentom poskytujú slovenské 
rodiny, by sme neboli schopní naše úlohy plniť. Skvelá atmosféra v rodinách, vzorná 
starostlivosť o hosťujúcich študentov sú hodnoty, na ktorých môžeme rozvíjať svoje aktivity     
v oblasti hosťovania. Ceníme si snahu uľahčiť proces adaptácie študentov, ktorí v rámci 
rôznych programov trávia život na Slovensku.

Môj výpočet by nebol úplný bez zmienky o účasti slovenských študentov na vysielaní, 
štúdiu v zahraničí, postupnom spoznávaní, porozumení a orientácii v rozličnom kultúrnom 
prostredí. Sme radi, že mnohí slovenskí študenti mohli využiť pri svojich pobytoch v zahraničí 
poskytnuté štipendiá.

V neposlednom rade by som chcela vyjadriť spokojnosť s kvalitnou, systematickou                  
a dôslednou prácou zamestnancov kancelárie Intercultura Slovakia. Dokázali sa zhostiť 
náročných úloh.

Dovoľte mi, aby som vám všetkým, ktorí tvoríte početnú rodinu Intercultura Slovakia, 
zaželala, aby sa vám podarilo naplniť svoje predstavy o dobre fungujúcej organizácii.



4

AFS 
ŠTATISTIKY

4

21%

55 %

13 %

9 % 2 %

4 %
11 %

8 %

77 %

21 %

1 %
17 %

39 %

23 %

20 %

KDE ŽIJÚ AFS
HOSTITELSKÉ RODINY?

ODKIAĽ POCHÁDZAJÚ
AFS ÚČASTNÍCI PROGRAMOV?

PODDIEL RÔZNYCH
AFS PROGRAMOV

Školské (9,665) 77 % 

Iné* (1,366) 11 %

Jazykové (1,044) 8 %

Dobrovoľnícke (503) 4 %

*Homestay, odborné programy
a programy pre dospelých

Európa 39 %

USA 23 %

Amerika (bez USA)      20 %
Ázia a Oceánia 17 %

Afrika 1 % 

Európa 55 %

Ázia a Oceánia 21 %

Amerika (bez USA)     13 %

USA 9 % 

Afrika 2 % 

INTERCULTURA SLOVAKIA  (2010 – 2015)
88 počet slovenských stredoškolských študentov    
vyslaných do zahraničia 

50 počet medzinárodných stredoškolských študentov 
hostených na Slovensku 

206 počet dobrovoľníkov na Slovensku, ktorých 
podpora umožňuje činnosť AFS  

52 počet slovenských stredných škôl spolupracujúcich 
s Intercultura Slovakia, o. z., prostredníctvom hostenia 
a vysielania  

25 študentov bolo podporených štipendiom AFS od 
roku 2010 do roku 2014

AFS je celosvetová nezisková organizácia, 
ktorá je lídrom medzi medzinárodnými 
stredoškolskými výmennými pobytmi už 
takmer  sedem desaťročí a:
- každoročne sprostredkuje výmenu             

  takmer 13 000 jednotlivcov; 

- má viac ako 99 partnerských 
   organizácií vrátane Intercultura  
   Slovakia, o. z.;

- zachováva si absolventskú sieť s viac ako   

   424 000 jednotlivcami po celom
   svete 

- je celosvetovo podporovaná za pomoci takmer

  44 000 AFS dobrovoľníkov

NAŠIMI PARTNERMI SÚ:

Baden-Württemberg Stiftung
VÚB Bank Intesa Group
AFS International Inc.
AFS Mezikulturní programy, o. s.
EVONIK
Nitrianska komunitná nadácia 

Intercultura Slovakia, o. z., podporila 
talentovaných študentov z darov 1,5 % 
a 2 % z daní.
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KTO SME
ČO JE AFS?
AFS (American Field Service) je medzinárodná 
dobrovoľnícka mimovládna organizácia, ktorá funguje na 
Slovensku ako občianske združenie Intercultura Slovakia. 
Poskytuje príležitosti na medzikultúrne vzdelávanie
s cieľom pomáhať ľuďom rozvíjať vedomosti, 
zručnosti a porozumenie, a tým prispieť k vytváraniu 
spravodlivejšieho a mierumilovnejšieho sveta.

ZÁKLADNÉ ZNAKY A HODNOTY

AFS vytvára možnosti, aby sa ľudia správali ako 
zodpovední občania, ktorí sa usilujú o mier a vzájomné 
porozumenie. Vedie ich k uvedomeniu skutočnosti, že 
mier je dynamický koncept, ktorý môže byť ohrozený 
nespravodlivosťou, neznášanlivosťou a intoleranciou. 
AFS sa usiluje o posilnenie viery v dôstojnosť a hodnotu 
každej ľudskej bytosti bez ohľadu na kultúru a národnosť. 
Vyzdvihuje rešpekt k ľudským právam a základným 
slobodám bez rozdielu rasy, pohlavia, národnosti, 
náboženstva alebo sociálneho postavenia. Aktivity 
AFS sú založené na základných hodnotách dôstojnosti, 
rešpektu pre odlišnosť, harmónie, empatie a tolerancie.

HISTÓRIA 

AFS medzikultúrne programy začínali ako Americká 
poľná služba (American Field Service alebo AFS). Vznikli 
v roku 1914 krátko po vypuknutí prvej svetovej vojny, 
keď mladí Američania žijúci v Paríži pracovali ako 
dobrovoľní šoféri sanitiek vo Francúzsku. Prvý výmenný 
AFS program sa uskutočnil v roku 1947. 52 študentov 
z 10 krajín sveta vrátane bývalého Československa 
bolo vyslaných do USA vďaka štipendiám. Asi 200-tisíc 
študentov zúčastnených na AFS programoch, ich 
hostiteľské rodiny a priatelia vytvorili celosvetovú 
komunitu so spoločnými skúsenosťami, spomienkami, 
blízkymi vzťahmi a dlhotrvajúcimi priateľstvami.

AFS NA SLOVENSKU 

Otvorenie AFS centrály v Bratislave v roku 1990 
umožnilo zapojiť sa do programov AFS prvým 
účastníkom, čím sa organizácia AFS Slovensko stala 
členom celosvetového systému AFS. Občianske 
združenie Intercultura Slovakia prevzala riadenie 
centrály AFS na Slovensku. Od roku 2010 sme sa 
stali stabilnou a nezávislou neziskovou organizáciou, 
ktorej základom je práca dobrovoľníkov. Ich počet 
stále narastá a dosahuje už vyše 100 aktívnych 
jednotlivcov. Intercultura Slovakia, o. z., je členom 
Európskej federácie pre medzikultúrne vzdelávanie 
(EFIL), ktorá zastrešuje partnerské organizácie AFS 
v Európe, poskytuje tréningy a podporuje hodnoty 
medzikultúrneho vzdelávania na európskej úrovni.
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PODUJATIA V ROKU 2015

BESEDY V KNIŽNICI
Zahraničné študentky Adhara, Mind a Jessica sa 
predstavili v máji slovenským študentom v Krajskej 
knižnici Karola Kmeťka v Nitre. Zaujímavou prezen-
táciou priblížili život vo svojich rodných krajinách, 
teda v Mexiku, Thajsku a Brazílii. Porovnali život 
u nich doma so životom na Slovensku. Svoje 
vystúpenie spestrili osobnými zážitkami a dojmami 
najmä z prvých dní svojho pobytu na Slovensku. 
Fotografie a videá účastníkom priblížili krásu ich 
rodných krajín. Mind sa predstavila v tradičnom 
thajskom odeve, ktorý pútal pozornosť pestrými 
farbami.

DEŇ MEDZIKULTÚRNEHO DIALÓGU
26. septembra sme sa spolu s našimi dobrovoľníkmi 
zúčastnili na podujatí, ktoré organizovala Slovenská 
komora angličtinárov v rámci osláv Dňa medzikultúrneho 
dialógu v Bratislave a kde sa prezentovali nielen rôzne 
organizácie, ako napríklad mnohé vydavateľstvá učebníc 
na štúdium jazykov, niekoľko vysokých škôl zo zahraničia 
a pod. Nechýbal ani bohatý program, ktorý doplnili 
talentovaní študenti hrou na klavír. V našom stánku sme 
prezentovali svet AFS hlavne z pohľadu zahraničného 
študenta, s ktorým sa počas celého dňa ľudia mohli 
porozprávať a dozvedieť sa o našom programe priamo 
z prvej ruky.

CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE 
DOBROVOĽNÍKOV
V septembri sa dobrovoľníci AFS z celého Slovenska 
stretli na celonárodnom stretnutí dobrovoľníkov 
v Dolnom Ohaji. Práve tu mali najlepšiu príležitosť 
dozvedieť sa čosi viac o histórii AFS, o programe EVA 
či zúčastniť sa školenia pre kontaktné osoby. No okrem 
formálnej časti nás čakalo aj spestrenie v podobe 
kreatívneho kurzu plstenia a prípravy sushi. Toto 
víkendové podujatie bolo skvelou príležitosťou na 
spoznanie nových dobrovoľníkov, pričom tí súčasní majú 
možnosť rozvíjať sa v tom, čo robia, a zmysluplne stráviť 
čas s ľuďmi zdieľajúcimi hodnoty AFS.
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VEĽKONOČNÉ MAĽOVANIE KRASLÍC
Každoročne sa dobrovoľníci usilujú čoraz lepšie priblížiť 
slovenskú kultúru zahraničným študentom na rôznych 
workshopoch. Tento rok pred Veľkou nocou sme 
v Bratislave zorganizovali zdobenie veľkonočných 
kraslíc, kde sa naši zahraniční študenti naučili rôzne 
techniky, napríklad prírodné zdobenie cibuľovými 
šupkami a kvetmi alebo nanášanie vosku na vajíčka. 
S týmito výtvormi neskôr dievčatá čakali šibačov na 
Veľkonočný pondelok.

 

AFS VEČER V NITRE
V októbri sa konalo stretnutie priateľov AFS v Nitre
 v Agroinštitúte, kde sa stretli dobrovoľníci, bývalé aj 
súčasné hostiteľské rodiny, rodičia študentov vyslaných 
do zahraničia, členovia a sympatizanti AFS. Na tomto 
podujatí nám Ivona Feldmárová porozprávala, ako sa 
žije na Islande a Robert Mikloš opísal život v Kostarike. 
Na oplátku naši zahraniční študenti Sofia z Argentíny 
a David zo Španielska po slovensky odprezentovali, aká 
je ich krajina, porovnali kultúrne rozdiely 
a hovorili o tom, ako sa im žije na Slovensku. Na záver 
naši dobrovoľníci pre všetkých pripravili občerstvenie 
a nasledovala voľná priateľská diskusia.

VIANOČNÉ STRETNUTIE
Pred vianočnými sviatkami sa opäť stretli rodičia 
hosťujúci zahraničných študentov, a tiež tí, ktorí vyslali 
svoje deti do zahraničia pod vedením AFS
a s dobrovoľníkmi v Radošine. Stretnutie bolo 
naplánované na termín Radošinských Vianoc, keď na 
domácej pôde vystupuje Radošinské naivné divadlo,
a tak súčasťou stretnutia bol aj ojedinelý kultúrny 
zážitok. 11. decembra 2015 zahralo RND svoju 
najnovšiu hru Zmiešaná štvorhra. Po predstavení, ktoré 
nás AFS-ákov výborne naladilo, sa uskutočnilo 
posedenie v príjemnom prostredí reštaurácie nesúcej 
meno najznámejšieho domáceho radošinského vína 
Klevner. V ňom si si spontánne vymenili skúseností 
a názory všetci, čo sa podieľajú na práci AFS. Debata sa 
niesla v úprimnej, priateľskej atmosfére a celé podujatie 
nemožno hodnotiť inak ako vydarené.

2 % Z DANE
Aj vďaka vám, zo zdrojov získaných z 2 % z daní za rok 
2014 v hodnote 1426,75 eura, sme v školskom roku 
2015/2016 mohli poskytnúť niekoľko čiastkých štipendií 

Štipendium získali Tatiana Lenartová - na ročný študijný 
program v Argentíne, a Jana Tkáčová na ročný študijný 
program v Nemecku.

Darujte 2 % AFS a poskytnite možnosť stredoškolským 
študentom zo sociálne slabších rodín zúčastniť sa 
na študijnom pobyte v zahraničí, a to vďaka našim 
čiastkovým štipendiám, ktoré sú financované práve zo 
zdrojov získaných z 2 %.
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UDDANNELSES BAZAR
Koncom októbra sa naša dobrovoľníčka Dominika 
Šargová zúčastnila stretnutia dánskych dobrovoľníkov 
na podujatí s názvom UddannelsesBazar. Účastníci 
mali na výber množstvo workshopov, napríklad ako 
zvládať konflikty prostredníctvom modelových situácií, 
rôzne prezentačné techniky alebo sa učili techniky, ako 
sa lepšie spoznať vo veľkých skupinkách 
pomocou hier. Čo bolo najdôležitejšie, dobrovoľníci 
mali možnosť spoznať ľudí z celého sveta a mohli 
navzájom spolupracovať.

DUNAJSKÁ ZELENÁ LETNÁ ŠKOLA
Prvýkrát v lete 2015 sme vyslali troch študentov 
do Nemecka na dvojtýždňový medzinárodný letný 
program Dunajská zelená škola. Účastníkmi boli deti 
našich bývalých hostiteľských rodín Alan Senderák, 
Timotej Kovačka a Michaela Marčeková. Podujatie bolo 
zamerané na udržateľnosť a ochranu zdrojov a študenti 
sa naučili niečo o energii, o uhlíkovej stope, ochrane 
prírody a iných témach udržateľného rozvoja. Taktiež 
mali možnosť navštíviť vodnú elektráreň a lokálni 
dobrovoľníci im zorganizovali plavbu na kanoe a viaceré 
turistické podujatia.

VOLUNTEER SUMMER SUMMIT
AFS dobrovoľníčky Alexandra Urbániková, Kamilka 
Kverková a Veronika Poláková sa v polovici 
augusta 2015 zúčastnili na Celosvetovom stretnutí 
AFS dobrovoľníkov - Volunteer Summer Summit (VSS), 
ktoré sa konalo v Nemecku pri Berlíne. Účastníci mali 
na výber z množstva workshopov. Napríklad naša 
Veronika sa zúčastnila jedného s názvom Playing 
Demokracy, kde sa vymýšľali rôzne hry na rôzne 
chápanie demokracie, ale zaujal aj workshop AFS 
outside AFS, zameraný na prezentovanie AFS ostatným 
ľudom. Okrem toho sa dobrovoľníci každý rok zapájajú 
aj do verejnoprospešného projektu. Tento rok sa boli 
pozrieť v utečeneckom tábore, kde mali workshop 
a možnosť porozprávať sa s utečencami.
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EUROPEAN CITIZENSHIP 
TRIMESTER PROGRAM
Začiatkom decembra sa naša dobrovoľníčka Robka 
Hulanská zúčastnila ECTP kempu ako členka 
podporného tímu. "Čo je ECTP kemp? Sú to 4 dni, 
ktoré spolu strávia všetci študenti, ktorí sa zúčastnili 
3-mesačného výmenného pobytu predtým, než sa 
vrátia naspäť domov. A čo je podporný tím? Tím 
aktívnych dobrovoľníkov, ktorí sa starajú o všetko 
v kempe. Organizovali sme rôzne workshopy na témy 
ako Active Citizenship, Changemaking, Upcycling 
a desiatku iných. Študenti boli rozdelení do menších 
skupín - Reflection Groups, kde zdieľali svoje zážitky 
a skúsenosti z pobytu. Všetko bolo interaktívne 
a zaujímavé a študenti sa nikdy nenudili. Študenti aj 
celý náš tím boli úžasní, všetci boli aktívni a pozitívne 
naladení," zhodnotila Robka.

MEGAVIKEND V OSTRAVE
Cez víkend 23. - 25. októbra sa naše tri dobrovoľnícky 
Saša Šišková, Monika Maurerová a Ivona Feldmárová 
zúčastnili na akcii Megavíkend v Ostrave, ktorá sa 
konala v priestoroch gymnázia. Pri prihlasovaní mali 
široký výber workshopov, takže každá si mohla vybrať 
podľa svojich záujmov. Niektoré boli v angličtine 
a niektoré v češtine. Počas týchto pár dní sa dievčatá 
učili o svojej identite, ako sú vďaka nej súčasťou sveta 
okolo nás, ako je to všetko prepojené s multikultúrnou 
spoločnosťou, ako neveriť všetkému, čo sa 
prezentuje v médiách, o sexuálnej diverzite 
a stereotypoch, rešpektovaní priestoru druhých 
a o mnohom ďalšom.

POWER OF VOLUNTEERING
Naši dobrovoľníci Noemi Mikleová a Martin Mazán sa 
na začiatku októbra zúčastnili workshopu Power of 
Volunteering neďaleko Brna. Účastníčka Noemi 
hodnotí celú akciu takto: „Do kaprálovho mlyna, ktorí 
sa nachádza iba asi 20 minút od Brna, sme prišli 
s cieľom aby sme získali nové poznatky 
o dobrovoľníctve, no príjemne sme sa sklamali 
a naučili sme sa oveľa viac - napríklad ako lepšie 
spoznať samého seba, ako byť úspešný a dosiahnuť 
svoje ciele, ako presvedčiť ľudí, že to, čo robíte je 
naozaj dôležité a ako vždy získať to čo chcete. 
Dozvedeli sme sa aj o nových možnostiach spojené 
s dobrovoľníctvom - ako spojiť naše hobby
s dobrovoľníctvom a aký kus sveta môžeme vďaka 
dobrovoľníctvu precestovať. Zostali sme nabitý iba 
pozitívnou energiou, a každému odporúčame sa 
zúčastniť takéhoto kempu aspoň raz, pretože počas 
toho týždňa sa naučíte 5 krát viac ako za mesiacov 
v škole.“
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STRETNUTIE RIADITEĽOV 
EURÓPSKYCH AFS ORGANZÁCIÍ
Od 22. do 25. novembra 2015 sa v poľskom Krakove 
konalo stretnutie riaditeľov európskych AFS organizácií. 
Počas dvoch dní zasadnutí a skupinových diskusií 
účastníci prebrali mnohé témy - význam práce 
AFS kancelárií, školenia zamestnancov, fungovanie 
dobrovoľníkov a podpora dobrovoľníckej základne, 
rokovania o poplatkoch, neskoré umiestnenie, školské 
vzťahy, nové a krátke programy. Osobitná pozornosť 
bola venovaná ochrane osobných údajov a uchovávaniu 
záznamov vzhľadom na nadchádzajúce nové predpisy 
platné v Európe. Herman Croux, odborník na európske 
právo, vystúpil s prezentáciou na túto tému. Po 
udalostiach v Európe v poslednom roku sa veľká časť 
diskusií týkala problematiky utečencov a migračnej krízy 
v Európe. VALNÉ ZHROMAŽDENIE EFILU

Európska federácia medzikultúrneho vzdelávania 
pravidelne organizuje valné zhromaždenia, na ktorých 
sa zúčastňujú aj zástupcovia Intercultura Slovakia, 
o. z., ako jedného z členov európskej časti AFS. 
Zhromaždenie bolo skvele pripravené, poskytlo veľký 
výber tém a vhodne vyvážený program pre každého 
účastníka. V duchu 100. výročia AFS účastníci 
sledovali bohatú históriu AFS sprostredkovanú 
honorárnym členom Predstavenstva EFIL-u Robertom 
Ruffinom cez Skype a jeho vyše hodinové vystúpenie 
bolo veľmi zaujímavé, poučné a inšpiratívne. Poskytlo 
priestor na získanie informácií o nových prístupoch, 
ktoré môžeme aj my na Slovensku využiť pri príprave 
nových aktivít. Za Predstavenstvo Intercultura 
Slovakia sa na Valnom zhromaždení zúčastnili Zora 
Lovišková a Eva Malecká.STRETNUTIE PROGRAMOVÝCH RIADITEĽOV 

EURÓPSKYCH AFS ORGANIZÁCIÍ
Nie je náhoda, že stretnutie programových riaditeľov sa 
začiatkom roka 2015 konalo práve v Egypte, v Káhire. 
AFS organizácia pôsobiaca v tomto regióne sa po 
prevrate z roku 2013 snaží o svoje opätovné 
naštartovanie. Priamo v Káhire mali programoví 
riaditelia nielen z európskych AFS organizácií možnosť 
vidieť, ako je egyptská organizácia AFS pripravená na 
hosťovanie AFS študentov a čo čaká študentov priamo 
v Egypte. Program bol venovaných workshopom, 
informačným stretnutiam, debatám, diskusiám 
a tréningu Ashoka organizácie. Spolupráca s Ashoka 
by mala prispieť k väčšej zainteresovanosti AFS 
dobrovoľníkov a AFS študentov do verejnoprospešných 
aktivít.
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KONFERENCIA PRE UČITEĽOV
25. – 26. apríla 2015 sa v tureckom Istanbule 
uskutočnila konferencia pre učiteľov Spektrum 
vzdelávania na tému Kariéra. Zúčastnili sa na nej aj 
učitelia z našich partnerských škôl, konkrétne pani 
Salaiová a pán Masaryk z Gymnázia Ladislava Sáru 
v Bratislave a riaditeľ Gymnázia Bilíkova v Bratislave 
pán Dančík. Na konferencii mali účastníci možnosť 
bližšie sa zoznámiť s AFS a navzájom si povymieňať 
skúsenosti zo školského prostredia.

EVA PROGRAM LOTYŠSKO
Tohtoročnú výmenu hostiteľských mám zo Slovenska 
s Lotyšskom hodnotí dobrovoľníčka Erika Mészárosová: 
„Posledný májový týždeň 2015 sme absolvovali 
výmenný pobyt (5 dní) v rámci Eva programu. Šesť mám 
zo SR sa vybralo do Lotyšska – krajiny roviny a lesov. 
Po návrate domov sme boli plné zážitkov, skúseností 
a nových kontaktov na hosťujúce mamy a ich rodiny. 
Naskytol sa nám autentický pohľad na život 
v lotyšských rodinách. Bývali a žili sme v ich domovoch. 
Jazyková bariéra nebola, lebo slovenčine rozumeli. 
V Lotyšsku udržiavajú kontakty celé AFS rodiny, čiže 
nie iba mamy, ale aj s manželmi organizujú výlety 
a stretnutia. Marika zo severného Lotyšska už bola cez 
leto na výlete s manželom v Nových Zámkoch."

OD MEETING
V januári sa uskutočnilo stretnutie dobrovoľníkov 
a zamestnancov siete AFS, zamerané na rozvoj 
organizácie v talianskom Colle di Val d’Elsa, v centrále 
Intercultury. Toto stretnutie sa organizuje raz za dva 
roky a zameriava sa na školenie ľudí v oblastiach 
získavania nových dobrovoľníkov, oboznamuje 
účastníkov so štruktúrami AFS International a EFIL-u, 
venuje saprienikom medzikultúrneho vzdelávania
a organizačného rozvoja, manažmentu 
dobrovoľníckych skupín, ale je zamerané aj na zdieľanie 
overených praktík. Tento rok sa na meetingu zúčastnili 
dobrovoľníci a zamestnanci AFS z 19 krajín sveta.
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HOSTITEĽSKÝ
PROGRAM

KRAJINA

Argentína
Brazília
Belgicko
Dominikánska 
republika
Hong Kong
Island
Mexiko
Nemecko
Rusko
Španielsko
Taliansko
Thajsko
Venezuela

SPOLU

DRUH 
PROGRAMU

3-mesačný
5-mesačný
10-mesačný

SPOLU

2011

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1

1

  
 

0
0
1

1

2012

0
1
0
0

0
0
2
1
0
1
0
1
1

7

  
 

0
0
7

7

2013

1
0
0
0

0
0
2
1
0
0
2
1
0

7

  
 

2
1
4

7

2014

1
1
3
1

0
0
2
0
1
0
5
1
0

15

  
 

7
1
7

15

2015

1
0
1
0

1
1
4
0
2
1
8
1
0

20

  
 

7
2

11

20

Zahraniční študenti bývajú v priebehu pobytu na 
Slovensku v hostiteľských rodinách a navštevujú 
slovenské stredné školy, kde sa zúčastňujú výučby 
s prihliadnutím na ich jazykové schopnosti.
Podobne ako v zahraničí, aj u nás pripravujú 
dobrovoľníci pre zahraničných študentov povinné 
sústredenia, ktoré im pomôžu s adaptáciou 
v slovenskom prostredí.

V roku 2015 sme hostili na Slovensku Orna 
z Islandu, Gamesa z Thajska, Daniela, Anu, Majo 
a Marianu z Mexika, Pietra, Andreu, Diega, Davide, 
Karema, Paolu, Francesca a Antonia z Talianska, 
Erzhenu a Natáliu z Ruska, Davida zo Španielka, Ka 
Wa z Hong Kongu, Sofiu z Argentíny a Mattiho 
z Belgicka.
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VÝPOVEDE 
ZAHRANIČNÝCH 

ŠTUDENTOV
V PÔVODNOM ZNENÍ

ČARO SLOVENSKA
V prvom rade to bola nepochybne najlepšia 
skúsenosť v mojom živote. Celá výmena bola 
perfektná. Veľmi sa mi Slovensku páčilo, najkrajšia 
bola samozrejme príroda, a keďže som bývala vo 
Vrútkach, nemohla som sa vynadívať na tie hory 
a kopce. Tá ľahkosť bytia je niečo čo mi veľmi chýba, 
nemusela som sa starať o nič ako napríklad o školu, 
známky, alebo domáce úlohy. Mala som úžasnú 
príležitosť žiť ako som chcela a robiť čo som chcela. 
AFS na Slovensku mi dalo veľa, špeciálne Ivka bola 
osobou, na ktorú som sa mohla kedykoľvek 
s dôverou obrátiť a ona mi vždy pomohla. Myslím, že 
som sa veľa naučila, zistila som aký je skutočný život 
a vyskúšala som si aké je to byť úplne sama 
a to ma zaiste spravilo silnejšou osobou, čo využijem 
napríklad keď pôjdem na univerzitu do iného mesta. 
Tiež som si uvedomila, že je veľmi nevhodné začať 
konverzáciu sťažovaním sa. Teraz, po programe už 
vidím veci úplne inak, zmenilo ma to veľmi. Pred 
programom som sa vždy čudovala, aké by bolo 
skutočne žiť a teraz si myslím, že som našla odpoveď. 
Pokúšam sa užívať si každú jednu maličkosť, vždy keď 
sa obzriem si uvedomujem viac a viac, že  svet je 
fantastický a nie je nič lepšie ako tu žiť. Nerozumiem 
aká bolo mágia, alebo čaro, alebo toto je určite 
výsledok môjho výmenného pobytu. Tie tri mesiace 
boli vynikajúce. Som šťastná že na Slovensku som 
objavila silu žiť naplno.
Natalia z Ruska, 3-mesačný program

MALÁ, ALE MILÁ KRAJINKA
Dostala možnosť zúčastniť sa 3 mesačného pobytu na 
Slovensku. Bola to tá najlepšia skúsenosť, ktorú som 
mohla dostať. Vďaka tomuto, som zistila čo by som 
chcela v živote robiť a veľa som sa naučila. Slovensko je 
malá ale veľmi milá krajinka. Cítila som sa tam ako doma 
v Taliansku pretože deti sa často hrávali na ulici, babka 
mi nosievala často koláče. Slovenská organizácia AFS 
je nesmierne dobrá, ľudia s dobrovoľníci v nej sú veľmi 
ochotní, milí a vždy na blízku, keď človek niečo 
potrebuje.3 mesiace preč z domu mi veľmi pomohli, 
naučila som sa aké dôležité je počúvať ľudí, naučila som 
sa aké úžasne je bývať so súrodencami. Často som sa 
stretávala s ľuďmi z odlišných krajín ako Rusko, 
Argentína, Mexiko alebo Japonsko. Všetci sme boli 
rozdielni ale zároveň tak blízky. Naučila som sa 
o nových kultúrach a stala som sa členom jednej 
veľkej rodiny AFS. Moje zážitky a spokojnosť je 100 %. 
Nezáleží na tom akej sme pleti, národnosti, 
vierovyznania všetci sme jedna rodina. Veľké ďakujem 
AFS. 
Paola z Talianska, 3-mesačný program

NAJLEPŠÍ ZÁŽITOK
Môj zážitok zo Slovenska bol asi najlepší, aký som 
mohol zažiť. Som veľmi vďačný za AFS Slovakia a za 
všetkých dobrovoľníkov, ktorí mi spravili môj pobyt 
úžasným. Zozačiatku som bol veľmi vystrašený z toho, 
že na Slovensku sa nedočkám toho, čo som očakával. 
Mýlil som sa - dostal som oveľa oveľa viac. Som veľmi 
vďačný aj mojej hosťovskej rodine a mojim priateľom 
zo školy. Oni ma naučili ako byť “naozajstný slovák” ich 
zvykmi a tradíciami. Dúfam, že moju hosťovskú rodinu 
a mojich priateľov na Slovensku čoskoro navštívim, aby 
som mohol znova zažiť to, čo som zažíval na výmennom 
pobyte v tej krásnej krajine.
Karem z Talianska, 3-mesačný program
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RAZ SA SEM VRÁTIM
Som veľmi šťastná za to, že som si vybrala Slovensko, 
nie len kvôli úžasným ľuďom, ktorých som spoznala od 
kedy som prišla, ale aj kvôli tomu, čo všetko som sa tu 
naučila. Obom mojim rodinám nikdy nebudem môcť 
vyjadriť všetku tú vďaku, nie len za to čo všetko pre mňa 
spravili ale aj za to, že sa cítim ako ich členom rodiny. 
Tiež som veľmi vďačná AFS a šťastná za všetko, naozaj 
som vedela, že môžem rátať s AFS kedykoľvek a páčili sa 
mi všetky aktivity a výlety, ktoré pre nás zorganizovali, 
vždy tu boli aby nám pomohli v čomkoľvek a presne 
takto by mala vyzerať dobrá organizácia. To čo som sa 
naučila počas tohto roku môjho výmenného pobytu 
je neposudzovať ľudí pred tým ako ich spoznám, byť 
otvorenejšia k fomám myslenia ostatných, využiť čas 
a užiť si ho lebo prejde veľmi rýchlo a tešiť sa z každého 
momentu a z každej osoby ktorú spoznám, naučenie sa 
jazyka ti zmení celý tvoj výmenný pobyt a na koniec, 
jediné čo ti robí tvoje dobré a zlé dni je tvoje chovanie 
sa. Neľutujem nič a som rada za každú vec, ktorá sa mi 
stala a za každú osobu, ktorú som spoznala. Určite sa 
raz vrátim.
Ana z Mexika, ročný program 

SOM PRIPRAVENÝ NA ŽIVOT
Ja mám Slovensko veľmi rád a ja som veľmi šťastný tu. 
Moja hostiteľská rodina je super a ja mám ich veľmi 
rád. Na škole ja mám mnohí kamaráti a všetko je fajn 
aj keď niekedy boli nudné hodiny. Potom tento rok 
Slovensko je môj druhý dom. Island a Slovensko sú 
veľmi rozdielne krajiny. Island je viacej liberálne ale obe 
sú veľmi, tradičný krajiny a máju silný kultúra. AFS je 
dobrá organizácia a ja mám iba dobré poznámky 
o tomto. Ja som mal mnohý životné lekcie na 
Slovensku a ja myslím ja som lepší charakter v mnohý 
zreteľ. Najdôležitejší ja som sa naučil na Slovensku je 
že ja som zvládol žiť sám. Tak ja myslím ja som lepší 
pripravený pre život ako moje kamaráti na Islande.
Orn z Islandu, ročný program

ZDANIE MÔŽE KLAMAŤ
Na začiatku to bolo trochu ťažké, začleniť sa v krajine, 
pretože je tak odlišná od mojej a pravda je, že som o nej 
ani veľa nevedela. Bola som veľmi nervózna a vyľakaná, 
pretože som ešte nikdy nebola tak ďaleko od domova, 
ale časom sa to všetko zlepšilo. S mojou hostiteľskou 
rodinou mám veľmi pekný vzťah plný dôvery. Čo je 
rozdielne medzi Slovenskom a Mexikom? Všetko. 
Tradície, jedlo, zbožňujem slovenskú kuchyňu (mala 
by som spomenúť, že predtým mi nechutili bryndzové 
halušky, ale teraz sa ich neviem dojesť). Žije sa tu veľmi 
rýchlo počas týždňa, ale víkendy sú na oddych a rodinu. 
Páči sa mi ako sa tu žije. Tento rok som sa naučila, že 
zdanie môže klamať, a že ak niečo naozaj chceš 
a bojuješ o to, dosiahneš to. Že mýliť sa ťa nerobí 
slabším, práve naopak, a že vzdať sa nie je jediná 
možnosť, vždy je ich viac a lepších na výber. Bezpochyby 
to bol môj najlepší rok a na najlepšom mieste.
Mariana z Mexika, ročný program
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NÁDHERNÉ ROZDIELY
Môj výmenný rok bol najlepším zážitkom môjho 
života. Myslím že som mala veľké šťastie vďaka 
úžasnej hostiteľskej rodine, ktorú som mala. Vďaka 
nim som sa cítila, akoby som mala druhý domov. Tento 
zážitok otvoril moju myseľ, prinútil ma vyrásť a vážiť 
si mnoho vecí. Naučila som sa, že keď sa snažíme, 
všetko je možné. Prvé dni boli najťažšie, pretože som 
nepoznala jazyk a nevedela som po slovensky povedať 
ani slovo. Ale potom čo som sa deň po dni veľmi 
snažila, nezáležiac na tom, ako veľa chýb som robila, 
bola som na konci druhého mesiaca schopná rozprávať 
bez problémov. Ľudia, ktorých som tam stretla, boli 
tým najlepším zážitkom z môjho pobytu. Od prvej 
chvíle som bola prekvapená vďaka dobrote, zdvorilosti 
a pohostinnosti slovenských ľudí. Každý chcel vedieť 
o mojej krajine a pýtal sa ma, či potrebujem nejakú 
pomoc. I keď sme niekedy nedokázali jeden druhému 
dokonale rozumieť, všetci tam boli vždy pre mňa, 
snažiac sa ukázať mi niečo nové na ich krajine, alebo 
vedieť o mojej. Naučila som sa veľa o rozličných 
hodnotách a rôznych spôsoboch života. Byť ďaleko 
preč od domova na niekoľko mesiacov ma prinútilo 
uvedomiť si, aké nádherné dokážu byť rozdiely. 
Výmenný pobyt zmenil môj život, a ja si navždy budem 
pamätať všetky nádherné chvíle, ktoré som zažila na 
Slovensku, mojom krásnom druhom domove.
Sofia z Argentíny, pol ročný program

NAUČIL SOM SA NAOZAJ VEĽA
Bol som na Slovensko pre šest mesiacov, cítil som sa 
ako doma na Slovenskom. Páči sa mi školský systém             
a organizácia dopravy. Milujem slovenské jedlo, hlavne 
polievky. Moja oblubena je kapustnica, ale polievky tu 
v skolskej jedalni nie su také dobré. Moja hostiteľská 
rodina to jednoducho úžasní a mili ľudia Chodíme na 
vela výletov, prešli sme takmer celé Slovensko, dokonca 
sme sa nikdy nehádali. Sú pre mňa perfektnou rodinou. 
Oproti Talianom ste plachí,  ale postupom času, ked sa 
lepšie s daným človekom spoznáte, ste mili a priatelski. 
Občas sa obávate novej kultúry, veľa z vás čaká, kým 
niekto iný spravi ten prvý krok. Naučil som sa adaptovať 
na nová situácie, nová kultúra, byť viac nezávislý, užívať 
si momenty a nestrácať čas, pozerať na svet z inej 
perspektívy, a veriť sám sebe. 
Diego z Talianska, pol ročný program

2 MAMY 2 OTCOVIA 2 SESTRY 3 BRATIA
Ja som veľmi šťastný na slovensku. Môžem povedať ze 
ja mam najlepšiu rodinu na celom Slovensku. Oni sú 
veľmi láskaví ku mne a ja ich ľúbim, takže teraz mám 
dve mamy dvoch otcov dve sestry a troch bratov. 
Ja myslím, že tento vzťah bude na cely život. AFS je 
najlepšia organizácia, pretože som spoznal veľa ludí, 
veľa miest a získal som veľa skúseností a vedomostí. Je 
tu veľa rozdielov. Napríklad tu majú veľmi iné jedlá, ale 
sú veľmi dobré. Jedia veľa mäsa a to sa mi páči. A ešte 
jedia zemiaky a to mám rád. Preto rád jedávam s nimi 
a určite mám teraz viac kilogramov. Tento rok som mal 
veľa zážitkov a teraz mám inú perspektívu do sveta. 
Každý moment, každý človek, každé miesto, každý 
nádych bude v mojom srdci a bude moja spomienka. 
Tento rok zmenil môj život. Neviem ako poďakovať za 
všetko. Nepotrebujem ísť domov pretože viem, že tu je 
môj druhý domov.
Daniel z Mexika, ročný program
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OVOCIE NÁŠHO SNAŽENIA
Hneď, ako sa nám uvoľnila jedna detská izba, začali 
sme rozmýšľať, čo s ňou. A keďže sa celá rodina 
zdokonaľujeme v angličtine, napadlo nám, že by tam 
mohol bývať zahraničný študent. Program AFS sme 
našli na internete. Vybrali sme si študenta, ktorý 
vyhovoval našim predstavám, vyplnili sme formuláre 
s ochotnou pomocou pracovníkov AFS, absolvovali 
sme ich návštevu a tešili sa na študenta. Prijatie 
nového člena rodiny bolo pre nás chvíľkovým 
pozitívnym stresom, zaujímavou skúsenosťou aj 
zábavou zároveň. Každý deň bolo čo budovať, 
vylepšovať, zdokonaľovať. Naše rodinné vzťahy 
sa nám môžu zdať samozrejmosťou, ale po prijatí 
zahraničného študenta sme si ešte viac uvedomili, aké 
dôležité je pracovať na vzťahoch denno - denne, aké 
dôležité sú základné pravidlá (pre obe strany) a aké 
potrebné je spolu komunikovať. A potom je tam ten 
krásny pocit, keď zbierate ovocie svojho snaženia. Keď 
za vami nový syn alebo dcéra príde a zverí sa vám, že 
je zamilovaný. Napríklad. Alebo keď ho učíte variť 
polievku a on vám povie, že je lepšia ako od jeho 
mamy a po jeho odchode domov vám pošle fotku 
uvarenej polievky, ako sa ňou kŕmi celá rodina. Alebo 
sa nám stalo, že sa ma náš 9-ročný syn spýtal, či by 
sme sa nemohli niekedy rozprávať anglicky, lebo si 
na to zvykol. AFS program je skvelý v tom, že nikto 
nestráca, každý na výmennom pobyte niečo získa. 
Nového člena rodiny, skúsenosti, zážitky, na ktoré sa 
nezabúda, emócie, možnosť komunikácie v cudzom 
jazyku a pocit, že svet je malý - veď kúsok z neho sedí 
s vami pri stole.  
Rodina Zifčáková z Vrbového, 
hostiteľská rodina Diega z Talianska, pol ročný program

NEVYMENILA BY SOM TO ZA NIČ
Ahoj ja som María, som mexičanka mám 17 rokov 
a teras bývam na Slovensko, bola som tu osem 
mesiacov a mám veľmi rada Slovensko, bolo to jedno 
z najlepších rozhodnutí čo som spravila. Na začiatku 
to bolo ťažké ale po čase sa to zlepšilo, mám skvelú 
rodinu, oni su dôležita čast môjho výmenného pobytu 
a bude mato bolieť keď codiem, ale teraz viem že 
budem mať na Slovenku a miesto v ich srdci. S AFS to 
bolo veľmi dobre, ked máme nejaký problém vždy tu 
su pre nás. Na Slovensku je nás málo ale AFS sa stalo 
mojou medzi-národnou rodinou, som štastna lebo 
môžem spoznať rôzne kultúry a môžem sa podeliť o tú 
moju. Slovensko a Mexiko sú veľmi odlišné krajny, ale 
môžu byť podobné v nejakých veciach, pre mňa ton 
najtažšou vevou boli ludia pretože ja pochádzam z inej 
kultúry, tak isto ludia tu žiju v zhone a niekedy sa citim 
ako keby sa nevedeli zastavit a užívať si život. To v čom 
sa podobajú je to ako si zachovavaju svouj kultúru, je 
to niečo čo nerobí velá krajín. Slovensko je môj domov, 
ne ľutujem že som tú, napriek ťažkostiam som veľmi 
vďačná, mám ovela iný pohlád na život, dospela som, 
naučila som sa oceniť aj rodinné nedele v Mexiku, 
naučila som sa riešiť moje problémy sama, pochopila 
som čo je to žit sama, tiež som sa naučila oceniť živoť 
a užiť si každý okamih. Počas tychto ôsmich mesiacou 
som ziskala nove spomieky, dobre alebo zle, ja si ich 
navždy uchovam v mojom sdrci, ľudia, miesta, jedlo, 
úsmevy a slzy, bude ma veľmi bolieť keď opustím 
tento život ktory tu budem 10 mesiacov ale som veľmi 
štastna a nikdy by som to nevymenila za nič, 
Slovensko vždy v mojom srdci.
Majo z Mexika, ročný program

PRÍBEH
Zúčastniť sa medzinárodnej výmeny je príbeh veľmi 
obohacujúci, farebný a vzrušujúci. Spôsob ako zažiť 
nečakanú a pritom čarovnú cestu, cestu do seba. 
David zo Španielska, ročný program
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VÝPOVEDE 
HOSTITEĽSKÝCH 
RODÍN
V PÔVODNOM ZNENÍ

BOMBONIÉRA
Hosťovanie cudzieho študenta je ako kúpa novej 
bonboniéry. Vidíte na obale napísané zloženie, vidíte 
obrázok, ako by mala vyzerať. No to akú má chuť 
nikto naozaj dobre popísať nevie, pokiaľ ju neochutná 
sám. A tak sme skúsili aj my bonboniéru alá mladý 
zahraničný študent menom Davide. Bol to nesmierne 
milý a optimizmu plný mladík. Čakanie kým príde nám 
prišlo nekonečné, nemohli sme sa dočkať. No keď mal 
konečne prísť, objavili sa s ním i obavy. Začali sme 
uvažovať, či to bol vôbec dobrý nápad. Akonáhle ubehli 
prvé dni s Davidom, uvedomili sme si, akú úžasnú 
šancu sme práve dostali. Odišiel od rodiny, z domova, 
pretože chcel vidieť svet vlastnými očami. Chceli sme 
mu ukázať čo najviac z našej kultúry, ako sa len za tri 
mesiace dalo. Brali sme ho na raftoch po divokých 
Oravských vodách, po kopcoch, po hradoch, 
a samozrejme dobrá slovenská zábava tiež nechýbala. 
Dal nám toho veľa, viac ako vieme opísať. Veľa som sa 
s ním rozprávala, hrávali sme spolu na gitare, smiali 
sme sa spolu, učili sme sa navzájomon po slovensky, 
my po taliansky. Stal sa z neho môj druhý veľký brat. 
Naučil nás, a hlavne mňa, jeho malú sestru, že svet je 
taký, aký si ho urobíme. A keď prišiel deň odchodu, 
nemohla som pri lúčení pomyslieť na to, že už 
naozaj odchádza, pretože by som to nezvládla. 
Nevideli sme sa samozrejme naposledy. Sme neustále 
v kontakte, v lete ideme aj k nim domov na návštevu. 
Dobrovoľníctvo a hosťovanie samotné vám prinášajú 
hlavne nové kontakty a priateľstvá, rodiny. Boli to 
krásne tri mesiace plné zábavy, radosti, niekedy 
i plné starostí a poškodených nervov. Určite by sme sa 
na hosťovanie dali ešte raz. Veď predsa čím viac 
bonboniér ochutnáte, tým sladší váš život bude.
Rodina Skipalová z Vrbového, hostiteľská rodina 
Davidea z Talianska, 3 mesačný program

SPOLOČNE SME VŠETKO ZVLÁDLI
K hosťovaniu sme sa dostali pred troma rokmi, keď 
mi dcéra odišla na ročný výmenný pobyt do Dánska. 
Po jej odchode ma mladšia dcéra oslovila, či by sme 
si aj my nemohli vziať výmenného študenta. Ani na 
chvíľku som nezaváhala a keďže sme mali šťastie, ešte 
v ten rok sme mali na pol roka študentku z Mexika. Po 
roku sme sa znova rozhodli hosťovať a tento rok  sme 
mali na pol roka študentku z Argentíny. Rozhodnutie 
hosťovať bolo pre našu rodinu jedno z najlepších 
roz-hodnutí a jediné, čo ma mrzí je, že sme s tým 
nezačali skôr. Hosťovanie nás naučilo pozrieť sa na 
veci z nového uhla a mať možnosť porovnávať spôsob 
života u nás a na inom konci sveta. Umožnilo nám 
poskytnúť pre niekoho na začiatku neznámeho 
a cudzieho a na konci pobytu niekoho veľmi blízkeho 
a nového člena rodiny nové skúsenosti a zážitky. 
Rozhodnutie hosťovať sme nikdy neoľutovali a pokiaľ 
budeme mať možnosť, radi by sme si to ešte 
zopakovali. Obe naše dievčatá boli výnimočné osoby, 
o to ľahšie bolo pre nás venovať im čas, vymýšľať pre 
ne aktivity a sprostredkovať im nové zážitky. Naša 
snaha bola vždy opätovaná ich vďačnosťou a o všetko 
nové mali vždy záujem. Občas sa vyskytli aj malé 
nepríjemnosti (choroba, úraz), ale spoločne sme aj 
takéto veci zvládli.
Rodina Marčeková z Hrnčiaroviec, 
hostiteľská rodina Sofii z Argentíny, polročný program
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Vďaka medzinárodnej sieti kancelárií AFS po celom 
svete umožňujeme stredoškolákom štúdium 
v zahraničí v trvaní tri či šesť mesiacov alebo 
počas celého školského roka. Zameriava sa nielen 
na stredoškolské štúdium v Európe a v Severnej 
Amerike, ale aj v Ázii, Oceánii, Strednej Amerike, 
Južnej Amerike a v Afrike.

VYSIELACÍ 
PROGRAM

KRAJINA

Argentína
Brazília
Belgicko
francúzske
Čile
Dánsko
Fínsko
Francúzsko
Írsko
Island
Japonsko - letný kurz
Kostarika
Mexiko
Nemecko
Nórsko
Nový Zéland
Rakúsko
Rusko
Španielsko
Švajčiarsko
Švédsko
Taliansko
USA

SPOLU

DRUH 
PROGRAMU

letný jazykový kurz
3-mesačný
5-mesačný
10-mesačný

SPOLU

2010

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

3/3

1

7/3

  
 

0

1

1

5/3

7/3

2011

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4/3

0

0

0

0

2

0

0

2/2

4

12/6

  
 

0

2

0

10/6

12/6

2012

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

3/2

0

0

1/1

1/1

0

1

0

2/1

2

12/5

  
 

0

1/1

2/1

9/3

12/5

2013

0

0

1/1

0

2/1

1/1

2

0

0

0

0

0

3/2

1

0

1/0

0

1

0

0

1/1

4

17/6

  
 

0

3/1

2/1

12/4

17/6

2014

0

0

0

0

0

1

1

0

1/1

0

2

2

5/2

0

0

1

0

0

1

1/1

1/1

2

18/5

  
 

0

2

2

14/5

18/5

*celkový počet / štipendiá

2015

1/1

0

2

1

0

1

2

2/1

0

1

1

0

1/1

1

0

0

0

3

2

0

0

4

22/3

  
 

1

3/1

2

16/2

22/3

Vo všetkých ponúkaných destináciách sú 
účastníci programov v osobnom kontakte 
nielen so zamestnancami kancelárie, ale 
predovšetkým s dobrovoľníkmi, ktorí ich na 
program pripravujú formou sústredení 
a naďalej im poskytujú osobnú podporu.

Pre študentov naša domovská organizácia 
pripravuje povinné sústredenia pred 
odjazdom na program a po jeho skončení.
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VÝPOVEDE 
VYSLANÝCH 
ŠTUDENTOV
V PÔVODNOM ZNENÍ

NÁHODA
Školský rok vo Švajčiarsku prežívam presne takým 
spôsobom, akým som sa k príležitosti študovať 
v zahraničí dostala. Svoju hosťovskú rodinu som stretla 
na Slovensku na firemnej oslave v lete 2014, keď som 
si prisadla k neznámej žene, ktorá sedela sama za 
stolom. Zmes angličtiny, nemčiny a talianskej 
gestikulácie nás dostala od domácich zvierat 
a obľúbenej hudby k téme „ja a štúdium“. Po nesmelom 
vyrieknutí môjho sna o roku strávenom v zahraničí, mi 
bez mihnutia povedala, že má v dome miesta dosť 
a pokojne môžem vo Švajčiarsku zostať celý rok. 
Dámy a páni, táto energická žienka je aktuálne moja 
hosťovská mama. Vďaka náhode, istej dávke šťastia 
a hlavne túžbe robiť to, čo chcem, sa mi, tak ako na 
Slovensku, aj v cudzej krajine otvorilo mnoho dverí. 
Po spontánnom nápade zúčastniť sa podujatia „Open 
Stage“ v Zürichu ma v ten istý večer oslovili hľadačky 
talentov a pozvali na prvé výberové kolo talentovej 
súťaže, ktoré sa konalo necelých štyridsaťosem hodín 
po našom stretnutí. Že išlo o súťaž Švajčiarsko má 
talent, som si uvedomila až na mieste diania. Od toho 
momentu nabral môj výmenný pobyt na obrátkach. 
Keď som na kastingu v divadle po uklonení sa uvidela 
celé publikum na nohách, nezmohla som sa na slovo. 
O niekoľko mesiacov neskôr si pre mňa moja hosťovská 
rodina pripravila prekvapenie – do domu nám počas 
večere napochodoval televízny štáb, ktorý mi oznámil, 
že som postúpila do dvadsiatky súťažiacich v semi-
finále. Tým dňom sa začalo to najradostnejšie obdobie 
môjho pobytu mimo Slovenska. Intenzívne sa popri 
škole venujem spevu, vďaka znalosti jazyka spoznávam 
stále nových, úžasných ľudí, a čo je na tom všetkom 
najkrajšie, naplno si uvedomujem, že aj táto krajina, 
a hlavne ľudia v nej, mi pomohli nájsť si tu svoj druhý 
domov.
Klaudia z Tvrdošína, ročný program vo Švajčiarsku

ŠKOLA ŽIVOTA
Volám sa Tatiana a po úspešnom získaní štipendia som 
sa vybrala do Argentíny na ročný výmenný pobyt. Prvé 
dni, týždne boli pre mňa dosť náročné. Prísť do úplne 
cudzej krajiny kde nepoznáte jazyk, ľudí a kultúru bol 
tak viac menej šok. Argentínčania majú v obľube večerať 
v neskorých hodinách a vo veľkých porciách. Pamätám 
si na jeden večer, kedy som sa pripravovala na spánok, 
unavená z celého dňa a moja mama ma zavolala na 
večeru. Nemohla som uveriť že vážne ideme jesť večeru 
o 22.30. Bolo to celkom vtipné. Netrvalo dlho a zvykla
 som si aj na to, keďže jedlo je tu neskutočne chutné. 
Všetko čo som zažila by som nevymenila za nič na 
svete. Nie je to len o naučení alebo zdokonalení jazyka. 
Je to škola života ako taká, so všetkým dobrým
a samozrejme aj zlým. Nie nadarmo sa hovorí že všetko 
zlé je na niečo dobré. Tu to platí 100 %. Zo začiatku sa 
mi všetko zdalo veľmi ťažké, náročné. Ale postupom 
času som sa pochopila, naučila a vyriešila všetko to, čo 
mi robilo problémy. Vďaka výmennému pobytu som 
sa stala silnejšou, hlavne po tej psychickej stránke, 
sebavedomou, zodpovednou a samostatnou. Popravde 
sa mi veľmi nechce vrátiť späť a pokojne by som si 
to predĺžila. Každému, kto o tom rozmýšľa, to vrelo 
odporúčam. Užite si každý deň a nepremrhajte ani 
jednu sekundu! :)
Tatiana Lenartová z Bardejova, 
ročný štipendijný program v Argentíne
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BOL TO OSUD
Pyšne a šťastne môžem povedať, že nemčina mi už 
problémy nerobí. Neviem, či je to kúzlo, nejaká mágia, 
ale ja, čo som sa nemčinu nikdy nevedela naučiť, teraz 
šprechujem celkom plynulo! Moja hostiteľská rodina 
pre mňa teraz nie sú len ľudia, s ktorými bývam počas 
tohto roka. Sú to ľudia, ktorí sa stali súčasťou môjho 
každodenného života a bez váhania môžem povedať, 
že sú môj druhý domov. Strašne ich ľúbim a som za 
nich vďačná. Spolu s mojimi skutočnými rodičmi sú to 
tie najúžasnejšie bytosti, aké som si mohla priať. 
Jednoducho krása. Lepšie ani nemohlo byť. S AFS 
programom nespoznáte len danú krajinu, pre ktorú ste 
sa rozhodli. Vďaka ostatným ľuďom spoznáte celý svet 
a získate toľko skúsenosti, o ktorých sa v žiadnych 
učebniciach nepíše. Spoznáte nový jazyk, kultúru, 
začnete sa spoliehať sami na seba a hlavne, naučíte sa 
rešpektovať rozdiely, ktoré medzi nami sú. V skratke, 
musel to byť osud, že som sa tu ocitla, a že si žijem svoj 
sen ako z rozprávky. Naozaj, ale naozaj veľmi ďakujem 
AFS, že mi toto dokonalé dobrodružstvo umožnilo 
a udelilo mi čiastočné štipendium. Hrdo vyhlasujem, že 
koniec programu ani zďaleka nemôže byť koniec môjho 
kontaktu s touto organizáciou, pretože už teraz cítim, 
že je to kúsok zo mňa. Ďakujem!
Janka Tkáčová z Nitry, ročný program v Nemecku

KOMPLETNÝ OPAK SLOVENSKA
Volám sa Timea a pred deviatimi mesiacmi som sa ako 
historicky prvá Slovenka ocitla v Čile na výmennom 
pobyte. Bývam v meste Viña del Mar, bez otázky 
najlepšie mesto na život v Čile a cítim sa veľmi šťastná, 
že som mala túto možnosť. Zároveň som súčasťou 
fantastickej AFS komunity, v ktorej som si spravila 
kamarátov na celý život, ktorých určite prídem 
navštíviť niekedy budúcnosti. Naše výlety po Čile 
a orientácie hodnotím ako niečo nezabudnuteľné, 
a vždy po odchode mi bolo až ľúto vrátiť sa naspäť do 
mojej hostiteľskej rodiny. Kultúrnych rozdielov medzi 
Čile a Slovenskom je toľko, že by som potrebovala 
tak dva papiere aby som ich všetky vymenovala. Ak si 
dokážete predstaviť kompletný opak Slovenska, tak to 
je Čile, a všeobecne Latinská Amerika. Myslím si, že to 
je práve dôvod prečo ma tento pobyt nesmierne 
obohatil, nie len jazykovými znalosťami, ale zároveň 
som sa stala viac nezávislou a naučila som si vážiť, čo 
ma čaká po návrate doma. Myšlienka, ktorú by som 
chcela posunúť komukoľvek, kto sa rozhoduje nad 
výmenným pobytom je, že aj napriek komplikáciám 
a problémom, ktoré sa môžu vyskytnúť, je to 
skúsenosť, ktorá sa určite oplatí.
Timea Krajčovičová z Bratislavy, ročný program v Čile
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ZAŽIŤ TO NA VLASTNEJ KOŽI
Tento pobyt mi dal možnosť pozrieť sa na svet inými 
očami a zažiť inú kultúru na vlastnej koži. Nielen ako 
turistka, ale ako niekto, kto v tejto krajine žije, chodí do 
školy a robí každodenné veci. Taktiež mi dal možnosť 
vyskúšať si žiť v inej rodine a naučiť sa robiť veci inak, 
ako som zvyknutá. Najlepšie na tom všetkom však, je 
že som spoznala veľa ľudí z rôznych krajín a porozumela 
tomu, ako to chodí v ich krajinách. Kultúrnych rozdielov 
je mnoho, napríklad že v škole musím nosiť uniformu 
so sukňou pod kolená (alebo nohavice) a zelený sveter. 
Tento pobyt ma zmenil k lepšiemu a otvoril mi oči. 
Vďaka nemu som sa naučila byť nezávislá a postarať sa 
o seba. Kebyže mám možnosť ísť naň znova, určite by 
som išla.
Alexandra Goffová z Trnavy, ročný program v Írsku

ZMENIL SOM POHĽAD NA ŽIVOT
Môj dojem z pobytu je neopísateľný, hoci to zo 
začiatku nevyzeralo veľmi ružovo, postupne som si 
zvykol na všetko. Či už to boli kultúrne rozdiely 
v krajine, úplne iný vzdelávací systém alebo rozdielna 
mentalita, akú som od Španielov očakával. Moja rodina 
je úžasná, prijala ma veľmi dobre a robili všetko pre 
to, aby som si pobyt čo najviac užil a spoznal miestnu 
kultúru. Na druhej strane som sa im ja snažil povedať 
všetko o tom, aké je Slovensko a ako sa u nás žije. 
Tento pobyt mi dal veľa, no najpodstatnejšie z toho 
je, že som sa naučil jazyk a zmenil som svoj pohľad na 
život ako taký.
Jakub Fulop, ročný program v Španielsku

NAJLEPŠÍ ROK V MOJOM ŽIVOTE
Švajčiarsko hodnotím veľmi pozitívne. Na moje 
prekvapenie ľudia vo Švajčiarsku boli ku mne od 
začiatku milí a snažili sa mi pomôcť so všetkým, čo 
som potreboval. Vôbec neľutujem, že som si vybral 
práve túto krajinu. Možno je to tým, že kultúrne 
rozdiely medzi Švajčiarskom a Slovenskom nie sú až 
také veľké. AFS Švajčiarsko je super. Všetky kempy 
a podujatia majú perfektne zorganizované a vždy sa 
teším na podujatie s ostatnými výmennými študentmi 
a dobrovoľníkmi. Moja hostiteľská rodina je veľmi milá 
a snaží sa mi pomôcť vo všetkom. Tento pobyt mi dal 
veľa. Veľmi veľa priateľov z celého sveta, naučil som 
sa nový jazyk, videl nové veci, ale hlavne si myslím, 
že som sa naučil byť viac samostatný a myslím si, že 
som aj istým spôsobom psychicky dospel. Tento rok 
môžem označiť za najlepší rok v mojom živote.
Peter Tomanka z Nitry, ročný program vo Švajčiarsku



22

AFS je predovšetkým dobrovoľnícka 
organizácia. Dobrovoľníci jej venujú svoj 
čas a energiu, podporujú účastníkov 
programu a hostiteľské rodiny. Sú to práve 
oni, ktorí do programu AFS prinášajú 
neopakovateľný osobný vklad a blízkosť, čo 
ich robí výnimočnými.

DOBROVOĽNÍCTVO

V roku 2015 sa k AFS hlásilo viac ako 200 
dobrovoľníkov, ktorí pracovali v štyroch regionálnych 
dobrovoľníckych skupinách (tzv. DOS) – DOS Nitra, 
DOS Bratislava, DOS sever a DOS východ. Zástupcovia 
DOS sa schádzali na regionálnej úrovni každý mesiac. 
Dobrovoľníci z ostatných regiónov Slovenska sa 
operatívne zúčastňovali na dianí organizácie podľa 
možností. V septembri 2015 sme zorganizovali 
stretnutie všetkých dobrovoľníkov vo forme valného 
zhromaždenia a výročnej schôdze.

ČO ROBILI DOBROVOĽNÍCI V ROKU 2015?
- kontaktné osoby
- pomoc pri organizovaní sústredení
- výlet pre zahraničných študentov do Bratislavy,
  Budapešti a Prahy
- vianočná rozlúčka s rokom 2015 vo Viedni
- pomoc zahraničným študentom a ich hostiteľským
  rodinám
- workshopy v školách
- besedy v knižniciach v Nitre a v Bratislave
- prijímanie a motivácia nových dobrovoľníkov
- výberové konania na štipendiá
- organizovanie dňa medzikultúrneho dialógu
- písanie grantov
- IT podpora v rámci webstránky
- vianočné posedenie spolu s hostiteľskými rodinami 
  v Radošine

PRÁCA PLNÁ VÝZIEV
Dobrovoľníci v AFS poskytujú pomoc študentom, ktorí 
sa zúčastňujú na programe tejto organizácie a pomáhajú
hosťujúcim rodinám zvládať aj ťažšie chvíle, ktoré sa 
pri takýchto výmenných pobytoch môžu vyskytnúť. Už 
niekoľko rokov sa na tejto práci zúčastňujem a vôbec
neľutujem. Dáva mi možnosť poznať mladých ľudí 
z iných krajín, zoznámiť sa s hostiteľskými rodinami 
a pomáhať im pri riešení prípadných problémov. 
Táto práca obohacuje nielen mňa, ale aj moju rodinu. 
Obidve moje dcéry sa stali hostiteľskými rodinami, mali 
študenta z Mexika a študentku z Ruska. Spolu s nimi 
sme vytvárali program, aby spoznali čo najviac z krás 
Slovenska, oboznámili sa s našim spôsobom života 
a našou kultúrou. Pred dvoma rokmi som mala možnosť 
zoznámiť sa s dobrovoľníckou prácou v USA, stretnúť 
sa a vymeniť si skúsenosti z tejto práce s kontaktnou 
osobou môjho vnuka, ktorý bol v tom čase na ročnom 
pobyte v Kalifornii. Okrem inej výmeny skúseností som 
pani Henderson oboznámila s Eva programom, ktorý oni 
neuskutočňujú. Táto práca je zaujímavá a plná výziev. 
Keďže je to práca dobrovoľná, mojou odmenou je 
spokojnosť študentov a rodín, s ktorými som v kontakte.
Dáva mi to pocit, že aj ako dôchodca môžem byť 
užitočná, robiť pre druhých niečo, čo ma obohacuje, 
a teším sa z dôvery.
Danka Kuzmová
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VÝPOVEDE 
DOBROVOĽNÍKOV
V PÔVODNOM ZNENÍ
ROZŠÍRENÉ MOŽNOSTI
S dobrovoľníctvom v AFS som začala v roku 2015. 
Jedného dňa, keď som blúdila internetom a rôznymi 
stránkami, ma veľmi zaujala výzva na stránke AFS. 
Povedala som si, že to vyskúšam a doteraz som 
jej súčasťou. A prečo toto všetko vlastne robím? 
Dobrovoľníctvo je príležitosť, ktorá mi dala veľa do 
života. Mám možnosť stretávať sa s ľuďmi, spoznávať 
nových ľudí z rôznych krajín, rozšíriť si obzory 
a vzdelanie, pretože je iné o niečom iba čítať a iné je 
zažiť. Som neustále v kolektíve mladých a inšpiratívnych 
ľudí. Dobrovoľnícka práca sa zďaleka nekončí týmto 
všetkým, každý mesiac dostávame na e-mail mesačnú 
správu, v ktorej je množstvo iných ponúk, napr. na 
medzinárodné sústredenia dobrovoľníkov v rámci celej 
Európy a mnoho iného. Kedy inokedy by som mala 
možnosť stretnúť sa cez jeden víkend s ľuďmi, ktorí práve 
prišli z Fínska, Ameriky, Islandu, Mexika, Nemecka, 
Švajčiarska alebo Talianska? Som veľmi vďačná, že 
môžem byť dobrovoľníčkou v AFS a veľmi sa teším na 
ďalšie sústredenia a aktivity.
Alexandra Šišková zo Zlatých Moraviec

UČÍM SA A INŠPIRUJEM
Volám sa Robka a som dobrovoľníčkou v AFS od júla 
minulého roka. Tri mesiace som bola kontaktnou osobou 
Talianky Paoly, ktorá k nám prišla na výmenný pobyt. So 
všetkými výmennými študentmi, ktorí prišli na 
Slovensko, mám veľmi dobrý vzťah, neuveriteľne mi 
prirástli k srdcu a všetci už len smutne odpočítavame dni 
do ich odchodu. Okrem toho som v novembri bola aj na 
ECTP kempe v Bruseli, čo je pre mňa zatiaľ asi najväčšia 
skúsenosť. Figurovala som tam ako členka support 

ODOVZDÁVAM, ČO SOM SA VO SVETE 
NAUČILA
Keď som sa vrátila z môjho zahraničného pobytu, 
konečne som pochopila myšlienku AFS, nechcela som 
môj vzťah s AFS ukončiť. Odvtedy je mojou víziou, aby 
každé dieťa počas študentského života mohlo zažiť rok v 
zahraničí. Zapojila som sa do organizovania 
sústredenia pre slovenských študentov pred ich 
odchodom do hostiteľskej krajiny, aby som ich 
podporila, aby som im odovzdala, čo som sa vo svete 
o svete naučila. O tom, ako zvládať kultúrne šoky, 
ktorých nie je nikdy málo. Dobrovoľníctvo v AFS mi 
stále viac rozširuje pohľad na svet. Keď som s ľuďmi 
z rôznych kútov sveta, neviem mať predsudky. Každý 
človek je originál, no sme všetci takí rovnakí. Ako 
vravievame: nič dobré ani zlé neexistuje, všetko je len 
iné. To je jedna z ďalších mnohých vecí, ktorú ma AFS 
naučilo. Prednedávnom sme mali s našimi zahraničnými 
študentmi výlet do Prahy, po ktorom som im poslala 
dotazník. Tá odozva od nich bude ešte dlho poháňať 
moje dobrovoľnícke ja. Jednoduché "ĎAKUJEM" od 
desiatich ľudí mi bude stále rezonovať v ušiach. A to je 
to, čo z dobrovoľníctva mám. Pocit, že niekomu som 
mohla dať niečo, nie vec, spomienku, je neskutočný. 
Neviem si predstaviť, ako by vyzerala moja osobnosť, 
kebyže nie som v AFS. Som šťastná, že som súčasťou. 
Ďakujem.
Kamila Kverková

teamu, organizovala som rôzne workshopy a zábavné 
aktivity pre viac ako 150 úžasných, motivovaných 
a milých študentov! Najlepšie na práci dobrovoľníka 
v AFS je efekt a vplyv, ktorý na nás ostatní ľudia majú. Aj 
keď si to možno neuvedomujeme, učíme a inšpirujeme 
sa všade, vždy a od každého. V AFS sme všetci rozdielni, 
máme iné sny, plány, aktivity, ale dobrovoľníctvo a snaha 
zmeniť svet okolo nás, pomôcť iným ľuďom nás spájajú 
a práve vďaka tomuto sme si všetci takí blízki. Celej 
organizácii som neskutočne vďačná za to, že som dostala 
šancu sa takto rozvíjať, získať skúsenosti a priateľstvá 
na celý život a všetkým, ktorí rozmýšľajú nad prácou 
dobrovoľníka – choďte do toho!
Roberta Hulanská
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ZLOŽENIE KANCELÁRIE

    ZLOŽENIE PREDSTAVENSTVA

EVA
MALECKÁ

NAĎA 
FUJAKOVÁ

ZORA 
LOVIŠKOVÁ

KATARÍNA 
BOSKOVIĎ

NATÁLIA 
ĎUKOVÁ
riaditeĎka 

organizácie

ERIKA 
BEĎUŠKA

koordinátorka 
dobrovoĎníkov

IVANA 
CSUTOROVÁ

koordinátorka 
hostiteĎského 

programu 
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Vážení priatelia,

neviem, či len ja mám ten pocit, že každý rok ubieha rýchlejšie a rýchlejšie. Aj napriek tomu, že rok 2016 je v plnom 
prúde, rada by som sa s vami pozrela späť na rok 2015 a zhodnotila fungovanie občianskeho združenia Intercultura 
Slovakia. Som veľmi rada, že sa nám postupne darí zvyšovať počty študentov vysielaných do zahraničia aj tých, čo 
hosťujú na Slovensku, hostiteľských rodín, spolupracujúcich škôl a dobrovoľníkov. V roku 2015 sme sa snažili predstaviť 
AFS organizáciu širokej verejnosti prostredníctvom prezentácii na školách, ale aj na besedách v knižniciach. Dianie vo 
svete a v našom okolí nás vedie k presvedčeniu, že poslanie AFS organizácie – snaha o dosiahnutie svetového mieru 
a vzájomného porozumenia, je stále aktuálna.

V súčasnom hektickom svete plnom ustavičných zmien musíme byť pripravení čeliť novým výzvam a podnetom. Aj 
naďalej medzi naše priority patrí medzikultúrne vzdelávanie a budovanie stabilnej a silnej dobrovoľníckej základne. 
Práve dobrovoľníci a dobrovoľníctvo sú hybnou silou každej organizácie AFS a sú črtami, ktoré AFS robia unikátnou vo 
vzťahu k iným výmenným organizáciám.

Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k fungovaniu organizácie AFS na Slovensku. Verím, že aj vďaka 
vám sa Interculture Slovakia aj v ďalších rokoch podarí napĺňať základné hodnoty AFS – budovanie dôstojnosti 
a hodnoty každej ľudskej bytosti bez ohľadu na kultúru a národnosť, rešpektovaniu odlišností, budovanie empatie
a tolerancie.

Natália Čuková
riaditeľka Intercultura Slovakia, o. z.

POĎAKOVANIE 
RIADITEĽKY ORGANIZÁCIE
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FINANČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2015 

 
 VÝNOSY CELKOM

 VÝNOSY VYKÁZANÉ VO VÝKAZE ZISKOV A STRÁT ZA ROK 2015

 NÁKLADY CELKOM - VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA V ROKU 2015 PRED ZDANENÍM

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA V ROKU 2015 PO ZDANENÍ

v eurách

150 638,92

147 988,55

142 715,86

5 272,69

5200,41



AFS MISIA
AFS (American Field Service) je medzinárodná dobrovoľnícka 
mimovládna organizácia, ktorá funguje na Slovensku ako občianske 
združenie Intercultura Slovakia. 

Poskytuje príležitosti na medzikultúrne vzdelávanie, s cieľom pomáhať 
ľuďom rozvíjať vedomosti, zručnosti, porozumenie, a tým prispieť                     
k vytváraniu spravodlivejšieho a mierumilovnejšieho sveta.

AFS HODNOTY
AFS vytvára možnosti aby sa ľudia správali ako zodpovední občania, 
ktorí sa usilujú o mier a vzájomné porozumenie. Vedie ich k pochopeniu 
skutočnosti, že mier je dynamický koncept, ktorý môže byť ohrozený 
nespravodlivosťou, neznášanlivosťou a intoleranciou.  

AFS sa usiluje o posilnenie viery v dôstojnosť a hodnotu každej ľudskej 
bytosti bez ohľadu na kultúru a národnosť. Vyzdvihuje rešpekt 
k ľudským právam a základným slobodám bez rozdielu rasy, pohlavia, 
národnosti, náboženstva alebo sociálneho postavenia. Aktivity AFS sú 
založené na základných hodnotách dôstojnosti, rešpektu pre odlišnosť, 
harmónie, empatie a tolerancie.

Prečítajte si viac o nás na www.afsslovakia.org
Spojte sa s nami na facebook.com/afs.intercultura.slovakia
Inšpirujte sa históriou na archives.afs.org

Intercultura Slovakia, o. z. 
Vinohradnícka 40, 949 01 Nitra
kancelária: Farská 30, 949 01 Nitra
+421 948 676 766
info@afsslovakia.sk
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