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        ÚVOD        
                         
Milí priatelia,         

keď hodnotíme predchádzajúci rok, tak bilancujeme ako sa nám darilo meniť plánované aktivity na reálne skutky, ako sme 
zvládli vopred stanovené úlohy a dosiahli vytýčené ciele. Je našou snahou zúročiť doterajšie skúsenosti, využívať rokmi 
overenú prax, neustrnúť a hľadať nové formy spolupráce. Naše smerovanie aj tento rok odráža náročné úlohy, praktické 
počiny, ktoré systematicky viedli k vyššej kvalite práce a následne k výsledkom, ktoré hoci boli náročné na plnenie, nás 
sústavne posúvali ďalej, viedli k všestrannej spokojnosti vo všetkých oblastiach, v ktorých sme pôsobili. Môžem s radosťou 
konštatovať, že náš úspech je úzko spätý so spoluprácou všetkých, ktorí prispeli k realizácii plánovaných úloh. Rok 2017 
predstavuje ďalší pozitívny posun v našom pôsobení. Som vďačná predovšetkým hosťujúcim rodinám za ich ochotu prijať 
do svojho rodinného kruhu ďalšieho „syna“ či „dcéru“. Ich pričinením študenti, ktorí prišli na Slovensko, prežívali obdobie, 
keď vďaka základným hodnotám v našich rodinách – priateľskej rodinnej pohode, láskavosti, príjemnej atmosfére, našli nové 
rodinné zázemie, veľakrát srdečné vzťahy na celý život. Slovenské rodiny sa otvorili svetu a v tomto ich úsilí im boli nápomocní 
naši dobrovoľníci. 

Dobrovoľníci skvele zvládli svoje poslanie, pomáhali v rozširovaní pôsobenia Intercultura Slovakia o. z., boli nápomocní počas 
orientácií, podieľali sa na organizácii mnohých výletov, viacerých vynikajúcich aktivít, ktoré sa stali už stálou súčasťou života 
hostených študentov – lyžovačka, splav Hrona, sadenie stromu, besedy v knižniciach . . . Účasť na regionálnych stretnutiach, 
divadelných predstaveniach a chvíle strávené spolu naznačujú, že naši dobrovoľníci sú našim základným pilierom. Aj im ďakujem 
za ich osobnú zanietenosť a čas, ktorý venujú dobrovoľníckym aktivitám. Teší ma, že sa naďalej rozširuje sieť škôl, ktoré sú ústretové 
nielen v rámci programov hosťovania a vysielania ale aj úspešných triednych výmen. Tieto aktivity sú dôkazom cieľavedomého a systema-
tického pôsobenia aktívnych dobrovoľníkov a kancelárie. 

Vo sfére vysielania sa neustále rozširuje sieť krajín, ktoré sa stávajú domovom našich vysielaných študentov. Prínos programov je 
jednoznačný. Povzbudzujúca je skutočnosť, že o vysielanie a medzinárodné skúsenosti má záujem stále väčší počet. Intercultura 
Slovakia o. z., ako stály člen rodiny celosvetovej organizácie American Field Service a od roku 2017 aj plnohodnotný člen Európskej 
federácie medzikulltúrneho vzdelávania (EFIL), plní svoje poslanie v úzkej súčinnosti so svojimi zastrešujúcimi organizáciami. Aktívne sa 
zapájame do diania oboch organizácií účasťou na medzinárodných aktivitách – konferenciách, seminároch, akadémiách, letných 
stretnutiach a výmenou dobrovoľných skupín. Zabezpečujeme nielen profesionálny rast ale medzinárodné stretnutia sú aj prostriedkom 
ako sa môžeme vo svete zviditeľniť. Zamestnanci kancelárie systematicky plnia úlohy vo všetkých oblastiach, darí sa im  zakomponovať 
do ich každodennej práce nielen domáce ale aj medzinárodné profesionálne skúsenosti. Vážim si ich osobné pracovné zanietenie. 
Moje poďakovanie patrí i členom Predstavenstva Intercultura Slovakia, o. z., za ich úsilie byť nápomocní pri rozširovaní pôsobenia 
a optimalizácii smerovania občianskeho združenia. Verím, že spoločnými silami sa sa nám bude dariť v jednotlivých aktivitách, 
do ktorých Vám prajem veľa tvorivých síl a príjemných chvíľ, ktoré budú napĺňať Váš život zmysluplnými hodnotami.

Zora Lovišková
predsedníčka predstavenstva Intercultura Slovakia, o. z.
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ČO JE AFS?
AFS (American Field Service) je medzinárodná mimovlád-
na dobrovoľnícka organizácia, ktorá funguje na Slovensku ako 
občianske združenie Intercultura Slovakia. Poskytuje príleži-
tosti pre medzikultúrne vzdelávanie s cieľom pomáhať ľuďom 
rozvíjať ich vedomosti, zručnosti a porozumenie, a tým pri-
spievať k vytváraniu spravodlivejšieho a mierumilovnejšieho sveta.

ZÁKLADNÉ HODNOTY
AFS vytvára možnosti, aby sa ľudia správali ako zodpovední obča-
nia, 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. Vyzdvihu-
je rešpekt k ľudským právam a základným slobodám bez rozdielu 
rasy, pohlavia, národnosti, náboženstva alebo sociálneho postave-
nia. Aktivity AFS sú založené na základných hodnotách ako dôs-
tojnosť, rešpekt k odlišnosti, harmónia, empatia a tolerancia.

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 pracova-
li ako dobrovoľní šoféri sanitiek vo Francúzsku. Prvý výmen-
ný AFS program sa uskutočnil v roku 1947. 52 študentov z 10 
krajín sveta vrátane bývalého Československa bolo vys-
laných do USA vďaka štipendiám. Okolo 200-tisíc študentov - 
účastníkov AFS programov, ich hosťovské 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 
Slovenko  stala členom celosvetového systému AFS. Občianske  združe-
nie 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 
ustavične narastá a dosahuje už vyše 100 aktívnych jednotlivcov.
Intercultura Slovakia, o. z., je členom Európskej federácie pre 
medzikultúrne vzdelávanie (EFIL), ktorá zastrešuje partner-
ské organizácie AFS v Európe, poskytuje tréningy a podporu-
je hodnoty medzikultúrneho vzdelávania na európskej úrovni.

KTO SME
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200+
DOBROVOĽNÍKOV 

HOSŤOVALI SME

82
ZAHRANIČNÝCH 

ŠTUDENTOV

33
ŠTUDENTOV SME PODPORILI 

ŠTIPENDIOM

SPOLUPRÁCA 

SO

78
ŠKOLAMI 

NA SLOVENSKU

139
ŠTUDENTOV 

SME VYSLALI 

 DO ZAHRANIČIA

ŠTATISTIKY INTERCULTURA SLOVAKIA, O. Z. 
2010 - 2017
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PODUJATIA V ROKU 2017

VÝMENA DOBROVOĽNÍKOV  
Vo februári desať našich dobrovoľníkov absolvovalo ďalšiu zo série AFS 
Chapter Exchanges (ChapEx) v Portugalsku spolu s dobrovoľníkmi z Nemec-
ka, Portugalska a Islandu. Tento týždenný projekt výmeny dobrovoľníkov 
zo štyroch krajín bol financovaný z grantu Erasmus+. Dobrovoľníci viedli 
workshopy a zúčastnili sa prednášok na tému migrácie a nevyhnutného sťa-
hovania národov. Na workshope pre AFS sa rozprávali o budovaní vzťahov 
a dôležitosti počúvania toho, čo mladí ľudia hovoria, ako súčasti prevencie 
radikalizácie. Nevyhnutnosť mať svoj vlastný priestor na trávenie voľného 
času je zárukou bezpečnosti mládeže a lepšou alternatívou než radikalizmus.

PD MEETING
Za účasti našej riaditeľky Natálie Čukovej sa začiatkom marca 2017  konalo 
vo švédskom Stockholme 10. stretnutie programových riaditeľov, ktorého 
sa zúčastnili aj zástupcovia partnerských AFS organizácií z Kostariky,  
Filipín ako aj zástupcovia potenciálne budúcich AFS organizácií z Bul-
harska a Rumunska. Viac ako 30 účastníkov strávilo tri intenzívne dni plné 
školení, prezentácií, debát, diskusií, vzájomného zdieľania skúseností, ako 
aj úspešných projektov s cieľom lepšieho pochopenia realít AFS organizácií 
a dosiahnutia rastu kvality. Súčasťou programu bola aj debata venovaná 
momentálnemu rastu európskeho trojmesačného programu – ECTP a novo 
plánovanému projektu PEACE – trojmesačný program medzi Európou 
a Áziou. Z AFS International bol na stretnutí osobne prítomný aj Magnus 
Aase, ktorý účastníkov informoval o možnostiach, ktoré ponúka World 
Café so zameraním na manažovanie dobrovoľníckych skupín v krajine. 
Efrem Fisher viedol debatu o AFS programoch, inováciách a zlepšení 
v plánovaní programových čísel. S osobnou skúsenosťou sa podelila 
programová riaditeľka z Islandu, kde v roku 2017 museli čeliť zložitej situácii 
s médiami. Do programu bola zahrnutá aj prezentácia Armieyah (Mae) 
Ayob z AFS Filipín a Raula Montero z Kostariky o nových programoch, 
ktoré tieto krajiny ponúkajú. Na záver si účastníci dopriali neformálnu 
prechádzku po centre starého mesta a návštevu Nobelovho múzea.

SADENIE PAMÄTNÉHO STROMU 
V apríli zorganizovali dobrovoľníci v Nitre vysádzanie vôbec 
prvého pamätného stromu zahraničných študentov v histórii AFS 
na Slovensku. Na strome je pripevnená aj pamätná tabuľa, aby si 
študenti mohli vždy pri návrate na Slovensko zaspomínať na ich čas 
strávený v našej krajine. Zahraniční študenti si pri tejto príležitosti tiež 
vyskúšali tradičný slovenský zvyk - maľovanie veľkonočných kraslíc. 
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VALNÉ ZHROMAŽDENIE EFIL-u
V máji sa pozornosť celej AFS upriamila na Maďarsko a Českú republiku. V štýlovom 
Pražskom hoteli Vienna House Diplomat sa uskutočnilo valné zhromaždenie EFIL a AFS.
Intercultura Slovakia mala na valnom zhromaždení dvojčlenné zastúpenie, zúčastnili sa 
ho členky predstavenstva Eva Malecká a Zora Lovišková. Súčasťou valného zhromaždenia 
boli  výberové voľby ako aj výročné stretnutie. Zástupcovia českej AFS pripravili otvorenie 
so slovami Lukáča Jandáka a Jekateriny Bagdasarovej z vedenia EFIL. Ústrednou 
postavou valného zhromaždenia bol profesor Ján Sokol,  filozof a bývalý politik z Fakulty 
humanitárnych vied Karlovej univerzity v Prahe.  Valného zhromaždenia sa zúčastnil 
aj prezident a generálny riaditeľ AFS Intercultural Programs Daniel Obst. Preberali sa 
úspechy organizácie za posledné dva roky, plány do budúcnosti, finančné výsledky, 
tréning, triedne výmeny a letné aktivity EFIL. Generálny riaditeľ uzavrel stretnutie návrhmi 
nových členov, získavaním fondov a  marketingovými plánmi do budúcnosti. Otázka 
globalizácie a interkulturálneho uvedomovania bola odprezentovaná Améliou Ferdinand 
z predstavenstva. Zúčastnení sa prešli historickou Prahou a diskutovali tiež o plánoch 
organizácie na druhý polrok.  Celý týždeň bol naplnený  množstvom akcií a bol kladne  
hodnotený účastníkmi. Česká republika môže byť hrdá na zorganizovanie tohot podujatia.

BESEDA V KNIŽNICI
Nitrianska knižnica je svedkom každoročnej besedy našich zahraničných študen-
tov a dobrovoľníkov, kde nám študenti zo zahraničia predvedú svoje pokroky v slo-
venskom jazyku, predstavia seba, svoju domovskú krajinu a podelia sa s pocitmi zo svoj-
ho pobytu u nás. Na besede sa tentokrát predstavili Fran Amante, Chloe Pacheco 
a za AFS dobrovoľníkov pomáhala Miška Marčeková. Zúčastnení majú možnosť sa pýtať štu-
dentov otázky a dozvedieť sa o ich živote na Slovensku ako aj o krajinách, z ktorých prichádzajú.

SPLAV ORAVA
Už tradičná plavba regiónom Orava, ktorú organizuje Dobrovoľnícka skupina Sever sa ko-
nala v máji a zúčastnilo sa na nej veľa našich zahraničných študentov a dobrovoľníkov. Dob-
rodružná plavba na plti umožňuje obdivovať krásy tejto časti Slovenska a súčasťou výletu je tiež 
návšteva historického kaštieľa v Oravskom Podzámku. Zahraniční študenti a dobrovoľníci boli 
ubytovaní v hostiteľských rodinách a zraz sa konal na strednej škole v tomto regióne. Poduja-
tie sa pýši veľkou popularitou medzi študentmi i dobrovoľníkmi.

STÁNOK POHODA
Na festivale Pohoda, ktorý sa každoročne koná na letisku v Trenčíne a je veľkou atrakciou 
sa po prvýkrát prezentovalo AFS svojim stánkom. Festival sa tradične koná v letných 
mesiacoch  a ponúka príležitosť občianskym združeniam sa prezentovať návštevníkom. 
Štyria naši výborne naladení dobrovoľníci si pripravili pre účastníkov festivalu program 
so zaujímavými hrami a workshopmi na tému medzikultúrneho vzdelávania. Predstavili 
AFS širokej verejnosti a sprostredkovali tak návštevníkom festivalu zaujímavý zážitok. 
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DEŇ AFS TRIČKA
Každoročne naši dobrovoľníci vzdávajú hold nášmu folklórom a kro-
jom inšpirovanému tričku.  V júni 2017 sa dobrovoľníci z Bratislavy 
rozhodli osláviť Deň AFS trička stretnutím v Medickej záhrade v 
Bratislave. Svoje neformálne stretnutie podložili krásnou momentkou. 

VSS
VSS - Celosvetové stretnutie dobrovoľníkov AFS, ktoré každoročne 
organizuje EFIL sa uskutočnilo na Islande v auguste tohto roku. 
Na päťdňovej letnej akcii sa preberala otázka rovnoprávnosti, dobrovoľníci si 
vymieňali svoje skúsenosti a praktiky v tejto  oblasti. Celosvetového stret-
nutia dobrovoľníkov sa zúčastnila aj naša dobrovoľníčka  Karolína  Čuková.

DUNAJSKÁ LETNÁ ŠKOLA
Dunajská zelená letná škola sa tohto roku konala vo Frankfurte v Nemecku. 
Dunajská letná škola je inovatívny program pre motivovaných študentov, 
ktorí sa zaujímajú o otázky životného prostredia a udržateľnosti. Kľúčovým 
prvkom programu je kultúrno-interaktívny študijný program, rôzne work-
shopy, semináre, výlety a exkurzie. Komunikačným jazykom sústredenia je 
angličtina. Študijný program je navrhnutý a realizovaný odborníkmi a trénermi.

VÝMENA DOBROVOĽNÍKOV - 
CHAPEX 2
V dňoch 13. - 16. 9. 2017 využili naši dobrovoľníci priestory Piszto-
ryho paláca na uskutočnenie rôznych workshopov, prednášok a iných 
aktivít neformálneho vzdelávania v rámci Chapexu - výmeny dobrovoľníkov.
Tohtoročnou témou projektu bola súčasná situácia extrémizmu na Slo-
vensku. Na projekte sa zúčastnilo 40 mladých dobrovoľníkov zo Slovenska, 
Portugalska, Nemecka a Islandu, ktorí sa zaoberali definíciou, vznikom 
a prevenciou radikalizmu a extrémizmu a užitočnejším využitím voľného času.
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“Program AFS EVA ma zaujal od začiatku. Veď čo môže byť lepšie ako 
spoznať krajinu prostredníctvom jej obyvateľov. Rodiny AFS spája 
veľa vecí a jednou z nich je aj ochota hosťovať, či „podeliť sa” o svoje 
dieťa v hostiteľkej rodine, takže myšlienka, že strávim týždeň v rodine, 
ktorú som vôbec nepoznala, nebola až taká ťažká. V Belgicku sme strávili 
nezabudnuteľný týždeň, myslím, že všetky „mamy“ zo Slovenska a všet-
ky belgické „mamy“ sme sa veľmi rýchlo naladili na spoločnú veselú vlnu. 
Rada cestujem so svojimi deťmi, ale cestovanie s „mama-
mi“ bolo úžasné. Už len preto, že sme nemuseli riešiť ako, kde 
a čo budeme jesť a počúvať „mne sa nechcelo, prečo sem ideme...“ 
Belgické mamy pripravili krásny program, videli sme množstvo miest 
a dediniek, skúsili sme dopravu v autách, vlakoch, na bicykloch. Neodradi-
lo nás ani zo začiatku zlé počasie, v každej situácii sme našli pozitíva, 
dokázali sme sa tešiť, už len keď slniečko na chvíľu vykuklo spoza mraku. 
Veľmi oceňujem spoločné večere, na ktoré sme boli všetky pozvané 
do domu hostiteľských mám a kde sme vždy strávili príjemný večer.
Veľmi rýchlo sa stratila aj jazyková bariéra a ten pocit, že 
s niekým môžete zažiť „čaro“ jeho domova sa tak ľahko nedá získať. 
Naše belgické mamy boli naozaj starostlivé, trpezlivé a ochot-
né odpovedať na každú otázku. Rozprávali sme sa veľa aj 
o pozitívach a negatívach krajiny a Európy a každodenného života. Myslím, 
že ich nervozita z hosťovania sa rýchlo stratila a vychádzali sme veľmi do-
bre. Už teraz sa tešíme na leto. Ja som v Belgicku bola v období, keď môj syn 
začal svoj ročný pobyt v Taliansku a „náš“ taliansky syn ročný pobyt u nás. 
Dokážem ich viac pochopiť, aj ich fyzickú a mentálnu únavu 
z množstva jazykov, inej klímy, iných zvykov v dome, novej poste-
le, sprchy, a aj otázok „mám sa opýtať, či toto by som už mala 
vedieť?“ Mám zjesť všetko, alebo nemusím? Môžem si ešte pridať?
Želala by som každému hosťujúcemu rodičovi, aby si to mohol vyskúšať.”

CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE 
DOBROVOĽNÍKOV
Celoslovenské stretnutie dobrovoľníkov je najdôležitejším stretnutím roka 
a účasť na ňom je podstatná pre všetkých dobrovoľníkov AFS, ktorí sa chcú 
aktívne podieľať na dianí organizácie. Prvotným zámerom stretnutia sú: 
utuženie vzťahov, kooperácia medzi dobrovoľníkmi, školenia, workshopy, 
diskusie, rozvoj AFS a samozrejme veľa zábavy. Stretnutie sa uskutočnilo 
v Dolnom Ohaji v polovici novembra. Dôležitou súčasťou stretnutia 
dobrovoľníkov je aj valné zhromaždenie. Na stretnutí sa dostalo osobitej 
pozornosti a odmeny trom našim dobrovoľníkom za ich pomoc pri rozvoji 
AFS. Cenu získali - Adriana Dokupilová, David Franko a Eva Malecká.

EVA PROGRAM
Program EVA exchange je skvelou príležitosťou na medzikultúrnu 
výmenu pre hostiteľské rodiny, ktoré majú v rámci týždenného pobytu 
šancu spoznať hostiteľskú krajinu inak ako turisti. Skupina slovenských 
mám alebo párov prichádza spoločne na týždeň do hostiteľskej krajiny, 
kde žijú v miestnych hostiteľských rodinách a zúčastňujú sa programu, 
ktorý miestne rodiny pripravia. Po prvý raz sa do Eva programu zapojila 
slovenská hostiteľská mama Mária, ktorá  o svoje j skúsenosti píše toto. 
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MEGAVÍKEND
AFS na Slovensku podporuje svojich dobrovoľníkov k účasti na ak-
tivitách iných AFS organizácií vo svete. Víkendové stretnutie dobro-
voľníkov, plné školení, workshopov a zábavy je Megavíkend, ktorý 
je organizovaný AFS v Českej republike. Tento rok malo Sloven-
sko dvojčlenné zastúpenie, zúčastnili sa ho bratislavskí dobrovoľní-
ci Ondrej a Juraj. Juraj v nasledovných riadkoch  približuje túto akciu.

“Megavíkend je akcia, ktorú tradične usporadúva AFS Česko a tento 
rok sa konala v Brne. Keďže tu študujem, tak som sa po prvýkrát tejto 
akcie zúčastnil aj ja. Celá akcia prebiehala v priestoroch strednej školy, 
kde väčšina ľudí aj spala, i keď niektorí uprednostnili pohodlie penziónu. 
Celkový počet účastníkov sa pohyboval okolo 100 ľudí a z toho 20 ľudí bolo 
zo zahraničia, z krajín ako Rakúsko, Poľsko, Chorvátsko, Srbsko či Belgicko. 
Ako ste si už mohli z názvu odvodiť, ide o akciu, ktorá trvá len jeden víkend. 

V piatok večer sa konalo oficiálne zahájenie programu, na ktorom vystú-
pila dobrovoľníčka z AFS, ktorá má 78 rokov a rozpovedala nám krátky 
príbeh z jej života, ktorý bol veľmi vtipne podaný a jej odkaz bol jasný: Ne-
máme veriť extrémistom a bludom, ktoré tlačia ľuďom do hlavy, ako keď 
bola mladá. 

Nasledujúci deň som si vybral spomedzi viacerých workshopov. Zvo-
lil som si tému - Crisis management and problem solving. Naučil som 
sa veľa nových vecí, predovšetkým o mediátorstve. Večer sme mali 
oficiálny “ples” na štýl 60-tych rokov. V nedeľu som sa zúčastnil akti-
vity - What makes democracy stable? Z tejto aktivity som si odnie-
sol asi najviac, keďže je to téma, ktorá vo mne obzvlášť rezonuje. 

Naučili sme sa, ako funguje v princípoch západná demokracia 
a s akými úskaliami sa môžeme stretnúť v dnešnej dobe. Inými slovami, bola 
to akcia, ktorá ma veľmi prekvapila, spoznal som veľa úžasných ľudí a ak nie-
kto bude mať záujem sa jej zúčastniť, veľmi mu to odporúčam.” 

TRÉNING TRÉNEROV 
V county Wicklow v Írsku sa konalo vzdelávacie podujatie určené pre do-
brovoľníkov, ktorí organizujú rôzne sústredenia, školenia a akcie AFS. Trénin-
gu trénerov sa zúčastnili aj naši dobrovoľníci. Bolo to intenzívne stretnutie 
plné workshopov, ale účastníci sa mali možnosť aj pobaviť a lepšie spoznať.

Zúčastnila sa ho naša dobrovoľníčka Táňa a tu je jej zhodnotenie tejto akcie. 

“Som rada, že som mala príležitosť byť súčasťou tréningu. Bol to veľmi 
inšpirujúci týždeň, ktorý ma veľmi motivoval. Nie vždy to bolo jed-
noduché, ale nakoniec si domov odnášam len samé dobré zážitky. Som 
pripravená zdieľať svoje poznatky a skúsenosti s dobrovoľníkmi z AFS!”
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ECTP BELGICKO
ECTP (European citizenship trimester program) sa každoročne 
koná v Bruseli - hlavnom meste Belgicka, ktoré je z politického 
hľadiska aj hlavným mestom Európy. V decembri sa naša dobrovoľníč-
ka Alexandra zúčastnila záverečného sústredenia pre trojmesačných 
študentov v Belgicku. Tu vám prinášame jej zhodnotenie danej akcie:

“V dňoch 1. - 8. 12. 2017 som sa v Belgicku zúčastnila 
záverečného sústredenia pre študentov, ktorí boli na AFS pro-
grame ECTP (trojmesačný program európskeho spoluobčianstva). 
Je to obrovské sústredenie, ktorého sa zúčastňuje okolo 300 štu-
dentov, ktorí sú rozdelení do dvoch menších kempov. Ako dobro-
voľníčka som mala na výber dve pozície: trainer a support team mem-
ber. Ja som patrila do support teamu, ktorý pomáhal viac-menej pri 
všetkom, so všetkým a kedykoľvek bolo treba. Jeden deň sme or-
ganizovali výlet do Bruselu, kde sme mali možnosť navštíviť Eu-
rópsky parlament alebo komisiu. ECTP sústredenie odporúčam 
každému dobrovoľníkovi a začínajúcemu trénerovi, ktorý si môže vy-
skúšať workshopy s mladými ľuďmi, čo si myslím, je super príležitosť.”

HOO MEETING
Na prelome novembra a decembra 2017 sa v hlavnom meste Islandu Reyk-
javíku konalo každoročné stretnutie riaditeľov európskych AFS organizácií. 
Zúčastnila sa ho aj naša riaditeľka Natália Čuková, ktorá opisuje celú akciu takto:

“Prvé doobedie stretnutia bolo venované novému projektu zameranému na zvi-
diteľnenie regiónu strednej Európy. Nakoľko v roku 2018 dochádza v eu-
rópskej legislatíve k zmenám o ochrane osobných údajov, veľká časť programu 
bola venovaná práve tejto téme. Jedno popoludnie bolo venované spoluprá-
ci so školami a triednym výmenám. Prax ukazuje, že do budúcnosti by bolo 
prínosom, keby sa do triednych výmen zapojilo viac európskych AFS orga-
nizácií. Cez ZOOM hovor Elisa poskytla všetkým účastníkom aktuality týkajúce 
sa európskej mobility. Stratégia AFS bola témou posledného dňa stretnutia. 
Pre mnohých účastníkov to bola prvá návšteva Islandu, a tak si neváhali svoj 
pobyt predĺžiť o jeden deň, ktorý bol venovaný spoznávaniu tejto nádhernej 
krajiny. Záver večera bol venovaný oslave 60. výročia založenia AFS Islandu.”
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RADOŠINSKÉ DIVADLO
Aj tento rok sa nám podarilo zorganizovať úspešnú akciu v po-
dobe divadelného predstavenia v Radošine. Predsta-
venie sa konalo začiatkom decembra a účastníci si pozreli hru 
Besame Mucho. Teší nás, že sa podujatia zúčastnilo 
40 AFS divákov a predstavenie bolo prijaté s nadšením 
a vďakou. Radošinské divadlo je kladne oceňované doma, 
ako aj vo svete, herecké výkony rokmi nestratili na svojej 
intenzite. Po predstavení sa konalo neformálne stretnutie.

DOBRÝ TRH
Dňa 17. 12. 2017 sa Intercultura Slovakia, o. z. odpre-
zentovala na vianočnom Dobrom trhu, v Bratislave. Vďa-
ka obrovskej pomoci zo strany našich dobrovoľníkov 
a zahraničných študentov, ktorí sa aj napriek veľkej zime 
rozhodli prísť pomôcť. Okoloidúci mali možnosť porozprávať 
sa so študentami v mnohých cudzích jazykoch, zasúťažiť 
si a dozvedieť sa viac informácií o našej organizácii. Naši 
zahraniční študenti s láskou napiekli svoje domáce špeciali-
ty, ktoré mali ľudia možnosť ochutnať za dobrovoľný príspe-
vok, ktorý bol použitý na výsadbu pamätného stromu v Nitre.



13

TRIEDNE VÝMENY
Vďaka pomoci Evy Maleckej sa na Obchodnej akadémii 
v Ružomberku začali organizovať triedne výmeny medzi 
slovenskými a talianskymi strednými školami. V roku 2017 
sa takáto výmena uskutočnila s Odbornou školou v Miláne. 
Tejto triednej výmeny sa zúčastnilo 13 žiakov. 

Pani Lucia bola účastníčkou na výmene v Taliansku a prináša nám 
svoju skúsenosť. 

„Všetko prebehlo v maximálnej spokojnosti, i keď oni stavili viac 
na zážitkovosť ako na odbornosť, čo v tomto prípade vôbec ne-
bolo na škodu :). Študenti nadviazali krásne priateľstvá, pár z nich 
sa chystá cez leto sem na Slovensko, ale ako súkromné osoby.
Veľmi nás prekvapila talianska pohostinnosť, ako aj úprimná pria-
teľskosť. Rodiny boli, tak ako tie naše, veľmi pohostin-
né a postarali sa o študentov, ako sme si to predstavova-
li, a tak isto ako sa aj naše postarali o talianskych študentov :).“

PREZENTÁCIE V ŠKOLÁCH 
Od začiatku roka 2017 prebehla opäť séria prezentácií 
v slovenských stredných školách. Boli úspešné aj vďa-
ka našim zahraničným študentom a dobrovoľníkom, ktorí 
pri prezentáciách ochotne pomáhali. Okrem iného podpori-
li u školákov záujem o cestovanie a dobrovoľníčenie v AFS.
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PEACE PROJEKT 
THAJSKO A INDIA
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AFS Intercultura Slovensko sa stala členom pilotného projektu PEACE 
(Peace in Europe and Asia through Global Citizenship Education), kto-
rý zastrešuje EFIL (European Federation for Intercultural Learning) 
a AAI (Asian American Institute). 
Ide o trojmesačný výmenný program pre študentov Európy a Ázie, ktorí 
sa okrem štúdia na strednej škole venujú pod dohľadom mentora témam 
ako zmysel a prínos svetoobčianstva, komunitná práca (často v treťom 
sektore) a paralelne vykonávajú dobrovoľnícku aktivitu podľa vlastného 
výberu. Európski študenti si tak môžu vybrať prax v ázijskej neziskovej 
organizácii, ktorá sa venuje ľudským právam, ekológii či ochrane zvie-
rat. Ako zistia, rôzne kultúry pristupujú úplne inak k zdanlivo rovnakej 
téme. Po návrate do rodnej krajiny by mali nadobudnuté skúsenosti ap-
likovať a šíriť vo svojom okolí, chápajúc lokálne odlišnosti v globálnych 
témach, avšak vždy s rovnakým cieľom - zlepšiť svet a život ľudí. V ne-
poslednom rade ide aj o finančne atraktívnejší pobyt pre tých, ktorí si 
ročný program nemôžu dovoliť a priblížiť tak odlišné kultúry s dôrazom 
na lepšie chápanie dôležitosti medzikultúrneho vzdelávania v global-
izovanom svete. Slovenské rodiny si zase napríklad môžu odskúšať 
hosťovanie trimestrálneho študenta z Ázie, ktorý príde do Európy.

Slovenským mentorom projektu je Petra Krkošková a jej doterajšie 
postrehy sú nasledovné.
 
“Ďakujem za príležitosť zastupovať Slovensko na študijnej ceste v Thaj-
sku a potom na projektovaní programu v Indii. Každý Európsky partner 
dostal Ázijského partnera a...  hodili nás do vody. Zažili sme v intenzívnej 
týždňovej simulácii to, čo zažíva každý výmenný študent – skúsiť na vlast-
nej koži, aká ťažká môže byť adaptácia na nové podmienky. Pochodili sme 
školy, dobrovoľnícke skupiny, kanceláriu AFS THA a zisťovali, ako funguje 
iná kultúra a čo by mohli byť najťažšie momenty pri implementácii projektu. 
Často sa totiž stáva, že teoreticky sme pripravení na všetko, ale realita nás 
paralyzuje a ohromí, zažívame kultúrny šok, s ktorým sa treba popasovať. 
Stretla som riaditeľov, ktorých prístup je šokujúci aj pre samotných 
Thajčanov - kolegyňa z AFS THA ma upozornila, že štátna škola je vy-
hlásená v okolí Bangkoku veľmi ústretovým a západným štýlom (napr. 
riaditeľ umiestni k vchodu svoju maketu, ktorá zdraví študentov každé 
ráno, ak má on povinnosti... čo neznižuje jeho autoritu, a toto gesto 
prepožičiava riaditeľovi neskutočnú charizmu a signalizuje, že aj napriek 
rozdielom v spoločenskom systéme sú si rovní - on je tu pre študenta, 
rovnako ako študent pre školu. Učitelia v Thajsku sú veľmi vážení a pat-
riac k inej spoločenskej vrstve, je citeľne poznať rozdiel v komunikácii). 
Každodenné odhalenia spodných vrstiev ľadovca boli ohromnou 
skúsenosťou a som rada, že som mala po boku (aj) kolegov, ktorí 
na otázky odpovedali úprimne a vysvetlili ich pohľad... zachovanie 
dekóra,  tváre, je totiž typické pre Áziu a občas ťažko pochopiteľné 
pre našu kultúru. Samotní obyvatelia vám síce nikdy nezaklamú, 
ale možno vám vynechajú negatívne prvky či „nepotrebné“ detaily. 

Dozvedela som sa ako funguje partnerská AFS kancelária 
a dobrovoľnícke skupiny, ako budhizmus, amulety, povery a kráľov-
stvo ovplyvňujú realitu a každodenný chod krajiny; čo znamená etike-
ta a hierarchia tela od hlavy, ako sídla duše až po chodidlá ako na-
jnižšiu úroveň, doslova aj metaforicky; spoznala som neznáme jedlá
a ešte vzdialenejšie spôsoby stolovania... Všetko som nasávala a v 
duchu premýšľala, čím je ich myslenie a vzdialenosť mojej kultúry 
spôsobené (vek, vzdelanie, výchova či spoločenské normy...)? 
Každý deň, nespočetnekrát som sa pozerala na veci inou op-
tikou a skúšala sa vžiť do kože predsa len viac tvarovateľnejšie-
ho tínedžera, ktorý ako „tabula rasa“ ochutnáva inakosť Ázie... 
Po týždni sa všetci európski aj ázijskí partneri stretli v New Dilí a všet-
ko čo sme postrehli, zistili, sme potom na týždennom plánovaní pro-
gramu, postupne zo seba dostávali. Šokujúce bolo, že síce pracujeme 
s „kultúrnymi odlišnosťami“ a medzikultúrne pochopenie by malo byť 
pre zamestnancov AFS ak nie prirodzené, tak naučené, no po treťom 
dni nastala masívna kríza, pri vyjednávaní podmienok či ladení progra-
mových detailov sa aj plakalo, demonštratívne mlčalo (čo práve sym-
bolizuje hlasný nesúhlas) a hotelová jedáleň sa v tú večeru spontánne 
rozdelila na ázijskú a európsku sekciu. Bolo neskutočne zaujímavé sle-
dovať ako my, „profesionálny team“, kolabujeme pri hľadaní spoločnej 
reči, ktorá síce produkuje slová aj nonverbálne gestá, ale nízky a vysoký 
komunikačný kontext ho deformuje, dávajúc mu iný význam. Koncom 
týždňa sme už boli takmer všetci presvedčení, že niektoré časti work-
shopu či tém sú zámerne navrhnuté tak, aby sa nevyhlo kultúrnemu 
stretu a až počas „debriefingu“ sme zisťovali, na čom by mohol tento 
nový projekt zlyhať a čo je tým pádom potrebné prízvukovať partner-
ským kanceláriám a účastníkom trimestrálneho pobytu. Týždeň sme 
ukončili rozdelením úloh, kde si každá krajina vybrala takú, čo vedela 
spracovať, rozišli sme sa s tým, že o pol roka sa stretávame v Bruse-
li, kde sa hotový projekt odprezentuje, skolauduje a ponúkne AFS 
networku. Práce bolo veľa, príprava nového projektu je veľká zodpo-
vednosť, ak sa musí vyrobiť všetko na mieru šité novému programu - 
od marketingových materiálov cez manuál pre študentov až po 
program sústredení a zvládnutie logistiky. Bol to však zážitok a škola života 
zároveň a dúfam, že v roku 2019 pohostíme a vyšleme prvého študenta.”   
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HOSTITEĽSKÝ PROGRAM 
Zahraniční študenti bývajú počas pobytu na Slovensku v hostiteľských 
rodinách a navštevujú slovenské školy, kde sa zúčastňujú výučby 
s prihliadnutím na ich jazykové schopnosti. Podobne ako v zahra-
ničí, aj u nás pripravujú dobrovoľníci pre zahraničných študentov 
povinné sústredenia, ktoré im pomôžu adaptovať sa v slovenskom prostredí.

KRAJINA            2011      2012      2013      2014       2015       2016      2017
ARGENTÍNA 0 0 1 1 1 2 0
BRAZÍLIA 0 1 0 1 0 0 0
BELGICKO 0 0 0 3 1 0 1
D. REPUBLIKA 0 0 0 1 0 0 0
HONG KONG 0 0 0 0 1 0 0
ISLAND  0 0 0 0 1 0 0
FRANCÚZSKO 0 0 0 0 0 1 0
MEXIKO  0 2 2 2 4 3 2
NEMECKO 0 1 1 0 0 0 1
RUSKO  0 0 0 1 2 0 0
ŠPANIELSKO 0 1 0 0 1 0 0
TALIANSKO 0 0 2 5 8 8           10
THAJSKO 0 1 1 1 1 1 1
VENEZUELA 1 1 0 0 0 1 0

DRUH
PROGRAMU
3-MESAČNÝ 0 0 2 7 7 6 5
5-MESAČNÝ 0 0 1 1 2 0 2
10-MESAČNÝ 1 7 4 7           11 10 8

SPOLU  1 7 7 15 20 16 15
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VÝPOVEDE 
HOSTITEĽSKÝCH RODÍN
V pôvodnom znení 
MEDZINÁRODNÁ RODINA 
MAREKA A MAI
Naša rodina sa pomaly a isto stáva veľkou medzinárodnou rodinou, 
máme 3 deti slovenské a už 2 zahraničné. Hosťovať druhého študenta 
na ročný pobyt sme sa rozhodli v čase, keď  u nás ešte bola naša “tha-
jská dcéra” June. Už jej sme museli vysvetliť, že nikto nezaberie jej mie-
sto v našej rodine a aj ona získa nového súrodenca. S June sme zostali 
v každodennom kontakte a mýslím, že všetko prijala. Tento rok je hosťo-
vanie trochu iné, náš syn Samo je na ročnom pobyte v Taliansku a my 
hosťujeme Giorgia z Talianska. Bola to tak trochu náhoda, hosťovať dva 
roky po sebe sme nemali v pláne, ale známi nám neverili, že určite si 
nenecháme prázdny dom (že 2 deti je pre nás málo) a ja som vyhlási-
la, že ok, ale iba ak príde chlapec z Talianska v Samovom veku. Nech-
celi sme náhradu za syna, ale mali sme doma prázdnu izbu, tak prečo 
nie? No a tak je u nás Giorgio. Stal sa veľmi rýchlo členom našej rodiny 
a náš mladší, už takmer 13-ročný syn Nino vyhlásil : “Čo by som mal 
o tom napísať, príde k nám niekto bývať a stane sa mojim ďalším súro-
dencom, čo je na tom zložité?” Staršia dcéra Ema mala rozhodné slo-
vo, pretože pre ňu to bol maturitný rok, ale s bratmi má výborný vzťah 
a bez zaváhania prijala aj tretieho mladšieho brata.  Giorgio nám toho pri-
niesol veľa, naučil nás ako sa správne varí „pasta” a ako sa robí naozaj 
dobrá pizza. Doniesol do nášho domu hudbu, trochu perfekcionizmu, 
inú kultúru a my doteraz obdivujeme, ako rýchlo sa dokáže naučiť hrať 
na akomkoľvek hudobnom nástroji. Rýchlo pochopil a prijal aj to, že slo-
venskí rodičia sú trochu iní a že máme zodpovednosť aj voči jeho rodičom 
a zvykol si poslať správu, kde je a že je ok, keď bol von. A že veľa vecí 
je tu iných a možno aj to, čo sa zdá trochu chladné, až také chlad-
né nie je. Priniesol nám aj veľa energie, už len tým, že má iný tem-
perament, ale najlepšie bolo, že sme sa dokázali veľa porozprávať, 
vysvetliť si veci a pochopiť sa navzájom. O pár dní odchádza a mys-
lím, že hudba z jeho izby nám všetkým bude chýbať. A tiež dúfame, 
že sa často bude vracať „domov”, lebo u nás bude mať vždy miesto.  

EVKINA RODINA A TACOS
Vďaka organizácii AFS sa minulý rok naša rodina rozrástla o ďalšieho čle-
na. Bola ňou 19-ročná Regina, študentka z Mexika. Pre niekoho je rok 
možno veľa, pre nás to bol jeden krásny rok, keď sme ochutnali pravé 
mexické tacos, vyskúšali tequilu, snažili sa naučiť Mexičanku variť bryn-
dzové halušky, zemiakový šalát, spojili sa ako rodina a nadviazali kontakt 
s rodinou našej exchange študentky, ktorý trvá dodnes. Hosťovanie za-
hraničného študenta ponúka nespočetné množstvo výhod, ktoré ani nej-
de vymenovať. Nezlepšíte si len cudzí jazyk, naučíte sa veľa o sebe samom, 
o tom, ako viete riešiť jednotlivé, často možno nie príjemné situácie, ale 
to najdôležitejšie je, že možno získate priateľa na celý život. Hoci je to už 
rok, čo Regina odišla späť domov - do Mexika, stále si píšeme, skypujeme 
a vždy, keď sa niekto opýta mňa a mojej rodiny, či by sme znova ponúkli 
domov zahraničnému študentovi, odpovedáme áno.  Moji rodičia zvyk-
nú hovoriť, že priateľov nie je nikdy dosť a preto sa máme snažiť mať 
ich čo najviac, nikdy predsa nevieme, kedy ich budeme potrebovať.
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VÝPOVEDE 
ZAHRANIČNÝCH 
ŠTUDENTOV
V pôvodnom znení

PIN A JEJ ROK U NÁS
Chcela by som na začiatok podotnúť, že sa mi ani nechce veriť, že som tu 
skoro 10 mesiacov. Čas letí a ja som získala mnoho skúseností a spomie-
nok. Naučila som sa ako riešiť problémy a stretla množstvo ľudí, bez 
ktorých si už ani neviem život predstaviť. Znamejú pre mňa tak veľa. 

Zo začiatku to bolo pre mňa skutočne náročné zvyknúť si na slovenskú 
kultúru a ľudí. Ale počas tohto obdobia mi Petra veľmi pomohla radami 
ako sa prisôsobiť a ako komunikovať s ostatnými. Skúšala som to 3 me-
siace, ale s mojou prvou hostiteľskou rodinou to akosi nevyšlo. Tak počas 
Vianoc som vymenila rodinu. Bolo mi to síce veľmi ľúto, že nám to spolu 
neklapalo, ale Petra ma uistila, že je to v poriadku a že sa za to nemám 
obviňovať. So zmenou rodiny sa aj môj pobyt na Slovensku zlepšil. 

Vždy som sa chcela naučiť lyžovať, asi preto, že som z Thajska 
a v Thajsku sneh nemáme. AFS zorganizovalo lyžiarsky zájazd do Mar-
tina. Bolo to po prvýkrát, čo som stála na lyžiach a veľmi mi to nešlo, 
ale dobrovoľníci mi pomohli aj s týmto. Potom som si lyžovanie užíva-
la a dobre som sa bavila. A tiež sa mi páčil aj splav Oravou. Zostala 
som 3 dni v náhradnej hostiteľskej rodine a boli naozaj milí a ústretoví. 

Uvedomila som si, že Slováci sú naozaj pohostinní a chápaví. Ak som 
spravila nejakú chybu, uistili ma, že je to v poriadku a aby som sa ne-
trápila. A aj moji spolužiaci ma veľmi povzbudzovali, keď som pom-
aly začala hovoriť po slovensky. Zo začiatku som bola veľmi hanblivá 
a bála sa s nimi komunikovať. Všetko je lepšie škola, rodina aj kamará-
ti teraz. Ja sama som sa stala sebavedomejšia a nebojím sa niečo 
spýtať alebo sa pustiť do niečoho nového. Táto krajina pre mňa veľa 
znamená, nakoľko mi pomohla rásť ako človeku, dospieť a byť nezávis-
lá. Vďaka rodina, priatelia, kontaktná osoba a škola, že ste ma vyvied-
li z mojej komfortnej zóny. Spravili ste pre mňa veľa. Cítim sa šťastná, 
že som mala šancu sem prísť. Táto lekcia so mnou zostane navždy.

GIORGIO MÁ DVE RODINY
Jedna z mojich dvoch rodín. Ešte stále sa to zdá ľuďom divné, keď sa 
im snažím vysvetliť, že mám vlastne dve rodiny. Je to pre nich ťažké 
pochopiť, že mám viac súrodencov okrem môjho vlastného brata. 
Nikto by neuhádol, koľkokrát som počul otázku: ,,Nemáš len jedného 
brata?!“, keď použijem vo vete slová „moja sestra“. Možno pre nich je 
to čudné, ale nie pre mňa. Ja sa cítim plnou súčasťou mojej slovenskej 
rodiny, ako aj mojej talianskej. Som rád, že som tu s nimi žil, vždy som cítil 
nekonečnú podporu z ich strany, čokoľvek som sa rozhodol robiť. Možno 
niekedy na mňa trošku tlačili, ale predsa aj o tom je „rodina“, no nie?
Je ťažké presne pomenovať, čo som priniesol ja tejto rodine a čo dali oni 
mne. Je to ťažké preto, že o čo sme sa podelili, sú emócie, naše kultúry, 
spomienky a mnoho viac. Moje posledné dni na Slovensku chcem stráviť 
v pohode a harmónii a s vedomím, že sa to všetko nekončí 7. júla...
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MARIA TERESA A 
JEJ VYZNANIE SLOVENSKU
Volám sa Maria Teresa, som Talianka a mám 17 rokov. 
Posledný rok som strávila ako výmenný študent na Slovensku. Slo-
vensko je malá krajina, ale s úžasným potenciálom, aj keď si to málok-
to uvedomuje. Môj výmenný pobyt je pre mňa doposiaľ najlepším 
zážitkom môjho života. Spoznala som novú rodinu a musela som s ňou 
stotožniť, ako keby som bola členom tejto rodiny už od môjho narodenia. 
Musela som porozumieť ich zvykom a návykom a stať sa ich súčasťou 
a na druhej strane vysvetliť moje vlastné návyky. Naozaj som na kon-
ci cítila, akoby boli mojou rodinou a ich domov mojím vlastným. Stret-
la som množstvo priateľov, niektorí boli tiež výmenní študenti, iní zase 
plánovali skúsiť výmenný program v budúcnosti. Títo noví kamaráti mi 
naplnili čas smiechom a zábavou, záležalo im na mne a vytvoril sme si 
priateľstvá na celý život. Pomohli mi pochopiť, akými ľuďmi sa chcem 
obklopiť v mojom živote. Navštevovala som školu ako bežný slovenský 
študent, spoznala iný školský systém, iný spôsob štúdia a rozdielne vzťahy 
medzi študentmi a učiteľmi. Videla som toľko krásnych miest, ktoré by som 
inak nenavštívila, majestátne zámky a dych berúce výhľady z vrcholov veží. 
Niektoré miesta mi utkveli v srdci a želám si, aby som ich zase niekedy 
navštívila v budúcnosti. Jedla som jedlá, o ktorých som nemala 
predtým ani potuchy a prekvapovala ľudí mojím nadšením pre slo-
venskú kuchyňu, ako je guláš a rôzne polievky a jedlá s množstvom slaniny. 
Naučila som sa jazyk tak vzdialený môjmu rodnému a veru zo začiatku to 
nebolo ľahké. Trvalo asi 3 mesiace a ja som začala rozumieť a hovoriť 
po slovensky. Bola to fakt výzva, nakoľko sa slovenčina nepodobá žiadnemu 
jazyku, ktorý som sa učila predtým. Cítim, že som tu narástla ako človek – 
osoba. Nielen umenie lyžovania, ktoré som tak ako sneh predtým nezažila. 
Naučila som si dôverovať a získala zmysel pre orientáciu. Nauči-
la som sa robiť si poznámky na vyučovaní a niečo o osob-
nom priestore. Ten je chápaný v každej krajine inak. Spozna-
la som slovenskú kultúru, tradície, prístupy ľudí k veciam a to mi 
pomohlo pochopiť a prehodnotiť moju vlastnú taliansku kultúru. 
Na 100 % by som sa sem určite znovu vrátila, Slovensko je prekrásna kra-
jina s milými a pohostinnými ľuďmi. Z hĺbky mojej duše môžem povedať, 
že som tu, na Slovensku, za ten rok zažila to najlepšie vo svojom živote.

HANNE TU NECHÁVA KUS SEBA

Keď sa pozriem späť na posledných desať mesiacov, čo som v za-
hraničí, môžem len povedať, že som naozaj veľmi vďačná. Toľko veľa 
vecí som sa naučila. Na začiatku vyzeralo všetko také ťažké, porozu-
mieť celkom novému cudziemu jazyku, prispôsobiť sa životu v slo-
venskej rodine a byť tak vzdialená od všetkého, na čo som bola zvyk-
nutá. Teraz si uvedomujem, aká som na seba hrdá. Dokázala som žiť 
v inej krajine a naučiť sa jej jazyk. Našla som rodinu, ktorú mám rada 
tak ako vlastnú a skupinu úžasných kamošov. Vraciam sa domov 
do Belgicka so zmiešanými pocitmi. Jedna časť mojho ja sa teší na ro-
dinu a priateľov doma, ale druhá tu navždy zostane na Slovensku.



20

KRAJINA             2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017

ARGENTÍNA   0         0         0          0          0         1/1      0         0
BRAZÍLIA   1         0         0          0          0           0        0         0
BELGICKO FR.   0         0         0        1/1        0           2        1         2
BELGICKO FL.   0         0         0          0          0           0        0       2/1
ČILE    0         0         0          1          0           1        1         0
DÁNSKO   0         0         0        2/1        0           0       1/1       0
FÍNSKO    0         0         0        1/1        1           1         1         1
FRANCÚZSKO   0         0         2          2          1           2         0         2
HOLANDSKO   0         0         0          0          0           0         1         0
ÍRSKO    0         0         0          0          0          2/1       2        2
ISLAND    0         0         0          0         1/1         0         1        0
JAPONSKO             0         0         0          0          0           1         1         1
KOSTARIKA   0         0         0          0          2           1         2         0
MEXIKO    0         0         0          0          2           0         0         2
NEMECKO   0       4/3     3/2       3/2      5/2       1/1      2        2/1
NÓRSKO   0         0         0          1         0            1         0         1        
NOVÝ ZELAND   1         0         0          0         0            0         0         0
PORTUGALSKO   0         0         0          0         0            0         0       2/1
RAKÚSKO   0         0        1/1      1/0      1            0         0          0
RUSKO    0         0        1/1        0         0           0         0          0
ŠPANIELSKO    1         2         0           1         0           3         1          2 
ŠVAJČIARSKO   0         0         1           0         1           2         2          2
ŠVÉDSKO   0         0         0           0        1/1        0         0          0
TALIANSKO  3/3     2/2     2/1       1/1      1/1        0         1        1/1
USA    1         4         2           4          2          4         7          7

SPOLU   7/3    12/6   12/5     17/6    18/5    22/3   24/4   29/4

DRUH
PROGRAMU    2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016  2017

LETNÝ KURZ      0         0          0          0          0          1          0        0    
3-MESAČNÝ       1         2         1/1       3/1       2         3/1      3/1    4/1   
5-MESAČNÝ       1         0         2/1       2/1       2          2          6    10/1   
10-MESAČNÝ   5/3    10/6      9/3     12/4    14/5    16/2     15     15/2      

SPOLU            7/3    12/6    12/5     17/6    18/5    22/3    24/1  29/4 

VYSIELACÍ PROGRAM 
Vďaka medzinárodnej sieti kancelárií AFS po celom svete umožňu-
jeme stredoškolákom štúdium v zahraničí počas troch či šies-
tich mesiacov alebo celého školského roka. Zameriavame sa 
nielen na štúdium na strednej škole v Európe a v Severnej Ame-
rike, ale aj v Ázii, Oceánii, Strednej a Južnej Amerike a v Afrike.
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VÝPOVEDE 
SLOVENSKÝCH  
ŠTUDENTOV
V pôvodnom znení

KATKA O PORTUGALSKU
Jedným z dôvodov, prečo som si vybrala Portugalsko, bolo, že má 
more a krásne pláže, ktoré som si zamilovala hneď na prvý raz. 
Svetlo je tu inakšie od toho na Slovensku a farby tu vyniknú úplne 
inak, najmä v lete. Ďalším dôvodom bolo to, že o Portugalsku sa 
na Slovensku veľmi nerozpráva a často ostáva v tieni Španielska, 
čo ho robí neobvyklou destináciou a tým pre mňa zaujímavejšou.  
Bývam v meste Braga na severe krajiny. V tejto oblasti som, bohu-
žiaľ, jediným výmenným študentom, ale vždy keď sa dá, stretávam 
sa s ostatnými výmennými študentmi v Porte a zúčastňujem sa tam 
na akciách AFS. Braga je tretie najväčšie mesto Portugalska s ne-
konečným kultúrnym programom.  Bývam s mamou, sestrou a bra-
tom a s otcom trávime niektoré víkendy, keďže sú rodičia rozvedení.  
Rodinu by som za nič na svete nemenila, úplne som si ju obľúbi-
la. Aj mama, aj otec sa mi snažia poukazovať čo najviac z celej kra-
jiny a kultúry. So sestrou chodíme do tej istej triedy, čo mi zo za-
čiatku naozaj pomohlo po jazykovej stránke. Portugalčina je naozaj 
komplikovaný jazyk, hlavne slovesá, ale vzhľadom na to, že ešte 
 na Slovensku som mala hodiny portugalčiny a s rodinou som hneď od 
prvého týždňa rozprávala len v portugalčine, ide mi to celkom dobre.
Tým, že som tu na polroka, tvrdím, že musím byť rýchlejšia než ostatní, čo 
tu ostávajú do konca roka. Nielen čo sa portugalčiny týka, ale aj navštevo-
vania rôznych miest, ochutnávania jedál alebo vytvárania si vzťahov. 
Preto som sa stihla ešte v októbri okúpať v mori, navštíviť väčšinu miest 
od Lisabonu na sever a nájsť si dobré kamarátky v triede. Snažím sa nič 
neodkladať a užívať si každý jeden deň a popri tom sem-tam pozrieť 
do kníh, pretože som si povedala, že nechcem „tirar nega“, čo znamená 
dostať menej ako 10 z písomky, pričom maximum je 20. Majú tu štyri 
základné druhy strednej školy. Moja trieda patrí do vied a techniky, 
a preto máme portugalčinu, angličtinu, filozofiu, biológiu, fyziku, 
chémiu, matematiku a telesnú. 

Tento druh je najťažší, a tak majú všetci moji spolužiaci doučova-
nia skoro každé popoludnie. Známky sa tu berú veľmi vážne, pretože 
každá jedna ovplyvňuje ich priemer, na základe ktorého sa buď do-
stanú na univerzitu alebo nie. Jedna vyučovacia hodina trvá 90 minút, 
ale vôbec to nie je také strašné, ako to znie. Učitelia sú ku mne veľmi 
milí, hneď na začiatku mi povedali, že sa môžem hocikedy spýtať, 
keď nerozumiem, a s učiteľom portugalčiny mám navyše hodinu.
Portugalci sú vo všeobecnosti milí a pohostinní ľudia. Čas strávený 
s rodinnou je pre nich veľmi cenný a všetci si ho užívajú. Úplne zbožňu-
jem rodinné oslavy. Je sa veľa a rozpráva ešte viac. Je sa tu veľa rýb, 
čo by som nikdy nepovedala, že mi bude vyhovovať, ale opak je prav-
dou. Ryby tu majú úplne inú chuť ako na Slovensku a majú tu obrovské 
množstvo receptov na ne. Hovorí sa, že existuje viac ako tisíc recep-
tov na tresku, čo je najtypickejšia ryba. Skoro v každom mestečku 
majú svoj typický koláčik. Najlepší sa volá pastel de nata, ktorý sa 
dá zohnať v každej kaviarni alebo pekárni, ale ten naozaj najlepší je 
z pekárne v Belém, časti Lisabonu. Predávajú ich ešte teplé a ich chuť 
je naozaj výnimočná. Každému prajem, aby ho vyskúšal! Portugalci si 
hocikedy nájdu čas na kávu s kamarátmi. Všetci tu pijú také malé pressá, 
ale dokážu v kaviarni presedieť aj hodiny. Naozaj radi rozprávajú.
Zajtra sa začína posledný mesiac môjho pobytu. Doteraz som zaži-
la neskutočné množstvo vecí a v žiadnom prípade neľutujem, 
že som si vybrala Portugalsko. Našla som si kamarátov z celého 
sveta, získala druhú rodinu, zistila ako inak sa dá žiť, spoznala inú 
mentalitu a naučila sa čo to aj o sebe. Môžem povedať, že sa budím 
zo sna a posledný mesiac sa to pokúsim užiť si najviac, ako sa dá.
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TALIANSKO BOLO SAMOVI 
DRUHÝM DOMOVOM
Volám sa Samuel a práve prežívam v Taliansku najkrajší rok svojho 
života. Taliansko je známe ako krajina dobrého jedla a priateľských 
ľudí, čo môžem potvrdiť, ale ponúka oveľa viac, čo môžete ako vý-
menný študent získať.

Príchod do novej krajiny je akoby ste sa znovu narodili. Ste úplne 
prázdny ako nepopísaná tabuľa. Zrazu stretnete veľa čudných ľudí 
a rodinu, s ktorou máte prežiť ďalší rok.  Ja som sa dostal do per-
fektnej rodiny a vychádzame spolu výborne. Samozrejme, nie sú 
to biologickí rodičia a ani nikdy nebudú, ale sú to úžasne starostliví 
ľudia, za ktorými môžem vždy prísť a vyriešiť s nimi všetky problémy.

Potom sú tu prví priatelia. Predstavte si, že ste tu, v novom „stave”, 
v novej škole, neviete sa dohovoriť, ukážu vám dvere, do ktorých 
máte vstúpiť, a čo teraz? Ak nie ste úplný extrovet, (čo ja teda nie 
som), budete potrebovať dobrú dušu, ktorá príde a postará sa 
o vás. A tento človek potom znamená pre vás dôležitý bezpečný 
bod. Pretože práve on je ten, kto vám pomohol a na to nikdy ne-
zabudnete. Aj ja ho mám. Je to Matteo a aj keď nie sme spoluži-
aci, vždy ráno naňho čakám a spolu chodíme do školy. Ako plynie 
čas, objavujú sa ďalší ľudia. Ak máte to šťastie, že ste na juhu Talian-
ska, je ich naozaj veľa, ale tí prví zostanú najdôležitejší. Jednoducho 
viete, že im môžete hocikedy zavolať a ísť spolu na večeru a viete, 
že to bude, aj keď skončí výmenný pobyt. Počas pobytu získate aj 
nových priateľov z iných krajín, už teraz mám pozvanie do Nemecka, 
Fínska, Srbska, Hondurasu, Poľska, Španielska a Japonska. A čo môže 
byť lepšie ako pocit, že kdekoľvek pôjdete, ste už dopredu vítaný.

Po rodine a prvých priateľoch nasleduje jazyk. Taliansky som 
nevedel ani slovo (okrem pár lekcií online) a teraz po pár me-
siacoch, som už schopný sa dorozumieť v bežných situáciách.
Samozrejme, stále musím rozmýšľať a nepoznám slovíčka, a to vôbec 
nehovorím o gramatike, ale už veľa rozumiem a občas už aj bez roz-
mýšľania. 
Určite sa mám ešte čo učiť, ale každý deň sa to zlepšuje a som si 
istý, že kým sa vrátim domov, budem rozprávať veľmi dobre. 
Na druhej strane už zabúdam angličtinu a dokonca aj slovenčinu.

Kultúra je ďalšia vec, s ktorou sa musíte  stotožniť. Najprv si uve-
domujete novú kultúru a jej hĺbku, Taliansko je špecifické tým, že sa 
líši od mesta k mestu. Ja som v Gravine, Puglia, čo je na juhu a tu cí-
tite  rozdiel už aj v jazyku, keď cestujete do mesta vzdialeného 50 km. 
Ale nie je to len o tom, že pochopíte novú kultúru, uvidíte svet 
inými očami, ale začnete sa pozerať inak aj na vlastnú kultúru. 

Ja som nemal rád slovenskú kultúru, ale čím viac sa pozerám späť, 
tým viac jej začínam rozumieť, niežeby som ju mal už rád, ale vidím 
ju už jasnejšie. Takže počas výmeny okrem nového života máte 
aj možnosť vidieť, aký je skutočne váš starý život. A to sa nedá, po-
kiaľ ho nevidíte z diaľky.

A nakoniec cestovanie a zábava sú tiež neoddeliteľnou súčasťou 
výmeny. Vidíte nové miesta, stretnete nových ľudí, ochut-
náte jedlá, chodíte na párty (žiadne iné nie sú také ako ta-
lianske) a aj ďalšie úžasné veci. Ešte som veľa necestoval, 
bol  som v Ríme a menších mestách v okolí, ale na druhej 
strane v októbri som plával v mori a v novembri zbieral olivy. 

Je to úžasné a neviem si predstaviť, že  raz pôjdem domov. 
Ale viem, že  všetko čo zažijem, so mnou zostane navždy, 
navždy budem mať domov a priateľov aj tu. Toto miesto zo-
stane so mnou navždy, pretože mi dá nielen jeden rok živo-
ta, ale aj úplne nový život, a to je tá najlepšia časť výmeny.                                                                                                                                 

--
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GABIKINA KATALÁNSKA 
SKÚSENOSŤ  

Ahojte! Volám sa Gabriela a tento školský som som absolvovala 
trojmesačný pobyt v Španielsku. Bývala som v malej dedinke vzdialenej 
asi hodinu od Barcelony. Pôvodne som chcela ísť na výmenný pobyt, 
aby som sa zlepšila v španielčine, keďže študujem na bilingválnej škole, 
no na moje prekvapenie mi bola nájdená rodina v Katalánsku, časti 
Španielska, kde sa nehovorí len po španielsky, ale aj po katalánsky. 

Z toho som mala trochu strach, ale nakoniec som to zvládla a svoj 
pobyt som si neuveriteľne užila. Naučila som sa množstvo nových 
vecí, videla a zažila som novú kultúru, všetko bolo úplne odlišné ako 
u nás a skvele som sa prispôsobila. Teraz si dovoľujem tvrdiť, že ro-
zumiem ďalšiemu jazyku, že som žila v zahraničí, aj to, že mám druhý 
život, rodinu a kamarátov, moju komunitu tu, v Španielsku a viem, že 
kedykoľvek sa vrátim, vždy tu budem vítaná s otvorenou náručou. 

Je to skúsenosť, ktorá sa nedá predstaviť, ani dopredu opísať, 
pretože každý jeden pobyt je odlišný a výnimočný, dá sa to iba 
zažiť, prispôsobiť samému sebe a odniesť si čo najviac. Určite 
výmenný pobyt odporúčam každému, kto váha, lebo je to 
jedinečná príležitosť na nové zážitky, skúsenosti a poznatky.

MARÍNA SVOJE ROZHOD-
NUTIE URČITE NEĽUTUJE
Rozhodnutie zúčastniť sa zahraničného pobytu bolo asi to najlepšie, 
aké som kedy urobila. Zo začiatku som na to myslela len s malou 
dušičkou, keďže som sa vrhla do niečoho neznámeho. Nevedela 
som, čo čakať a chvíľami som zvažovala, či to bol dobrý nápad. A bol. 
Jednoznačne najlepší. 

Vo Francúzsku som si za tých 5 mesiacov našla druhú rodi-
nu, druhý domov, kamarátov a ľudí, ktorí v mojom srdci budú 
mať čestné, dôležité miesto až do konca života a vždy si budem 
s radosťou prehrávať všetky zážitky. Nechala som tam kus 
svojho srdca a už nikdy nebudem kompletne doma na Slovensku. 

Týchto 5 mesiacov mi dalo veľa. Naučila som sa ako byť samostat-
nejšia, ako byť viac otvorená, splnila som si sny a v neposlednom 
rade som si zlepšila francúzštinu. Rozhodnutie odcestovať neľutujem. 
Práve naopak, som rada (a možno aj trochu hrdá), že som to zažila a že 
som  nazbierala  kopu nových skúseností. Nebyť tohto pobytu, nebola 
by som tým, kým som.
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ZORKIN NAJLEPŠÍ ROK  
Pôvodne som mala byť preč len na 3 mesiace, no už po pár 
týzdňoch som si to predĺžila na 10 mesiacov. A bolo to najlepšie 
rozhodnutie. Mala som veľké šťastie na obe veľmi milé hos-
tisteľské rodiny, ktoré ma podporovali naozaj vo všetkom. S ostat-
nými výmennými študentmi som sa cítila ako s rodinou. Páčilo sa 
mi, že sme sa mohli rozprávať naozaj o hocičom a každý mal na to 
úplne iný uhol pohľadu, vďaka všetkým tým rozličným kultúram.

Viem, že vzdialenosť nás nemôže rozdeliť ani po odchode, a že sa 
ešte veľakrát stretneme. Škola bola taktiež super a vedenie tam 
bolo veľmi chápavé. Som neskutočne vďačná za všetky možnosti a zážit-
ky. A želám takýto úžasný rok každému, kto sa pre niečo takéto rozhodne. 

ERIKOV ROK V BELGICKU
Môj výmenný pobyt bol úžasný. Stretol som veľa ľudí, ktorí sa ne-
skôr stali mojimi kamarátmi. S mojou hosťovskou rodinou sme nemali 
super začiatok, ale to sme hneď prešli za pár týždňov. S Robom, mojim 
novým bratom, som nerobil toho toľko, ako som zo začiatku dúfal. Ale 
potom sme to nejako prešli. V škole som nemal toľko kamarátov, ako 
som očakával, ale po pár mesiacoch, sa mi podarilo získať jedného super 
kamaráta a s ním som si vybudoval úžasné priateľstvo a možno sa mu 
podarí tento rok prísť na Slovensko. Podarilo sa mi získať veľa kamarátov 
z krajín, v ktorých som nikdy nebol a aj o sebe som sa naučil veľa nového.
Keby som dostal šancu, tak by som si túto skúsenosť znova zopakoval, 
ale možno by som išiel do inej krajiny, lebo už poznám celé Belgicko.

NINKA O ŠPANIELSKU
,,Bude to časť vášho života, ktorá vám ho úplne zmení.” Veta, ktorú 
nám hovorili dobrovoľníci, keď sme mali prvé sústredenie v Španielsku 
a neuvedomovala som si jej význam až do momentu, keď som sedela 
v lietadle na ceste späť. Výmenným pobytom som ziskala veľmi veľa. 
Získala som novú rodinu, ktorá ma vždy čaká s otvorenou náručou 
a sú mi ako vlastná. Získala som priateľov, na ktorých spomienky ma 
vždy rozosmejú a zahrejú pri srdci, ale budúcnosť s nimi ešte viac! 
Vryla sa do mňa časť kultúry dovtedy nepoznaná. Áno, priznávam, 
prvé čo mi napadlo, keď sa povedalo Španielsko boli pláže, futbal 
a siesta no už po prvých pár dňoch sa mi tieto stereotypy zdali ako 
úplná maličkosť oproti tomu, čo som tam každý deň žila. Výmenný 
pobyt netrvá len 3, 6 alebo 10 mesiacov. Keď sa raz na túto cestu 
vydáte zostáva s vami až do konca života. Tak ako aj so mnou, je 
mojou súčasťou. Tak ti vravím neváhaj ! A choď nájsť nepoznané!
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 DOBROVOĽNÍCTVO 
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MONČINA DOBROVOĽNÍCKA 
CESTA

Moja dobrovoľnícka cesta sa začala pred tromi rokmi, keď som sa vrátila 
zo zahraničného pobytu v Nemecku. Hlavnou motiváciou pre mňa boli 
úžasné zážitky a skúsenosti, ktoré som tam získala. Chcela som ostat-
ných podporiť počas ich pobytu v zahraničí. I keď už prešli spomínané tri 
roky, stále neviem uveriť tomu, ako veľmi sa môj život vďaka AFS zmenil. 
Spoznala som veľké množstvo ľudí, ktorí sa stali mojimi dobrými 
priateľmi, mala som možnosť vyskúšať si rôzne úlohy - od kontaktnej 
osoby pre zahraničných študentov na Slovensku až po organizáciu 
medzinárodných projektov. AFS mi umožňuje cestovať po celom sve-
te a zúčastňovať sa rôznych tréningov a projektov, kde získavam dra-
hocenné schopnosti a skúsenosti, vďaka ktorým som už viackrát do-
stala pracovné ponuky. Najviac sa mi však páči, že sme veľmi úzko 
prepojená komunita ľudí, ktorí si navzájom pomáhajú a inšpirujú sa. AFS 
v troch slovách pre mňa znamená priatelia, inšpirácia a sebarealizácia.

KAROLININ VZŤAH K AFS
V školskom roku 2015/2016 som absolvovala desaťmesačný po-
byt vo francúzskej časti Belgicka. Hneď po mojom návrate domov 
som vedela, že chcem ostať medzi “AFS ľuďmi” a venovať sa ďalším 
výmenným študentom. Dobrovoľníčenie pre AFS mi za dva roky pri-
nieslo naozaj mnoho, nielenže si neustále pripomínam svoj pobyt, po-
sielam svoju skúsenosť ďalej, spoznávam množstvo nových jedinečných 
ľudí, ale mala som možnosť zúčastniť sa aj mnohých super akcií, akou 
je napríklad VSS - minuloročný na Islande a tohtoročný v Nórsku.

SAŠA - VÝHODA BYŤ 
DOBROVOĽNÍČKOU 
Na úvod zdravím všetkých dobrovoľníkov. Moje meno je Saša 
a dobrovoľníčim v AFS od roku 2015. Za uplynulý rok by sa moja 
aktivita v AFS dala nazvať aj neaktivitou, ak nerátame organizo-
vanie medzinárodného projektu Chapter exchange, financo-
vaného z prostriedkov Erasmus+ a účasť na ECTP campe v Bruseli. 
Napriek tomu som si pre vás pripravila dve milé príhody, ktorých bolo 
AFS  súčasťou. Ako mi dobrovoľníčenie pomohlo pri pohovore do prvého 
serióznejšieho zamestnania. Bola som pozvaná na pohovor do jednej 
korporátnej firmy.  Mala som v CV uvedenú aj dobrovoľnícku činnosť 
pre AFS. Po klasických oťukávacích otázkach prišlo k ďalšej, čo to je AFS, 
prečo dobrovoľníčim práve v tejto neziskovke a či mi za to niečo pla-
tia. Pán manažér bol nadchnutý touto myšlienkou a pohovor sa zmenil 
na priateľský rozhovor o tom, ako organizácia funguje, odkiaľ sa to finan-
cuje... 
Bola som prijatá ! Ako sa mi (ne)podarilo odprezentovať AFS na predmete 
„Presentation in English“. Tento predmet bol jeden z tých obohacujúcich 
a rozhodla som sa, že krátku prezentáciu budem robiť o AFS. V krátkosti som 
uviedla históriu, hlavný cieľ a potom som konkrétnejšie definovala, čomu sa 
AFS na Slovensku venuje. Pochválila som naše nádherné tričká aj s názor-
nou ukážkou, a prišli na rad otázky z publika a nad jednou som sa celkom 
pozastavila: „Dobre, znie to všetko krásne, ale nechápem. Povedz mi ako, 
aj ja chcem toľko cestovať z tej neziskovky ako ty.“ Môj prvý kontakt s AFS 
bola úplná náhoda a mojim cieľom nebolo nič iné, len vyskúšať niečo nové. 
Postupom času sa ukázalo, že s trochou šťastia sa človek dostane k toľkým 
možnostiam, o ktorých sa mu ani nesnívalo. Som veľmi vďačná za všetky 

 
VÝPOVEDE 
DOBROVOĽNÍKOV 
V pôvodnom znení
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PREDSTAVENSTVO

Predstavenstvo určuje stratégiu aj spôsob plnenia úloh, koordinuje 
rôznorodé aktivity, spolupracuje s kanceláriou, zabezpečuje kontrolu 
financií, dohliada na správne smerovanie organizácie. Nemenej dôležitá 
je spolupráca s inými zahraničnými organizáciami AFS na medzinárod-
nej úrovni, s riadiacim centrom AFS International v New Yorku a za-
hraničnými zástupcami Európskej Federácie medzikultúrneho vzdeláva-
nia v Bruseli, ktorej členom je aj naša organizácia. Momentálne pred-
stavenstvo Intercultura Slovakia, o. z., má piatich členov: Zoru Loviškovú, 
Evu Maleckú, Martina Kuruca, Naďu Fujakovú a Kamilu Kverkovú. 

Prosím, zoznámte sa s nimi.

ZORA LOVIŠKOVÁ
Informácie o možnostiach účas-
ti slovenských stredoškolákov na me-
dzinárodných výmenných programoch 
ma ako učiteľku v gymnáziu motivova-
li do takej miery, že som sa sama pustila 
do činnosti v organizácii AFS. Najskôr ako 
dobrovoľníčka, neskôr kontaktná osoba 
a hosťujúca mama som získala veľa skúse-
ností. Moje aktivity našli odozvu u ostat-
ných zainteresovaných a dobrovoľníkov 
a vyústili do činnosti v predstavenstve 
vtedajšieho AFS. Od roku 2010, od založe-
nia Intercultura Slovakia, o. z., zastávam 
funkciu predsedníčky predstavenstva.

EVA MALECKÁ
Som dobrovoľníčka AFS od roku 1992, keď 
som prvýkrát hostila študentku z Nového 
Zélandu, ktorá prišla na ročný pobyt. 
Potom naša rodina hostila za-
hraničných študentov ešte trikrát. 
V dobrovoľníckej činnosti som sa venova-
la hostingu a sendingu, keďže som pra-
covala v gymnáziu a bola som zároveň 
kontaktná osoba pre AFS v škole. 
V posledných rokoch budujem nový 
DOS v severnom regióne, Tvrdošín, 
Trstená, Ružomberok, Martin. Je to 
práca náročná, no darí sa, je tam už 
dosť početná dobrovoľnícka základňa. 

NAĎA FUJAKOVÁ
V spojení s organizáciou AFS som od 
roku 1991, keď som sama ako študentka 
absolvovala ročný pobyt v hostiteľskej 
rodine v Spojených štátoch ame-
rických. Odvtedy som bola viac či menej 
v spojení s touto organizáciou buď 
ako hostiteľská sestra, alebo ako 
dobrovoľníčka pri aktivitách organizo-
vaných slovenskou organizáciou AFS. 
Od roku 2014 mám tú česť byť súčasťou 
predstavenstva občianskeho združenia 
Intercultura Slovakia a takýmto spôsobom 
pomáhať strategicky rozvíjať základ-
né ciele AFS programu na Slovensku.
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KAMILA KVERKOVÁ
Ahojte, volám sa Kamila a som najmladší člen predstavenstva. 
AFS je súčasťou môjho života od roku 2013, kedy som vyrazila do 
Fínska. A keď som sa vrátila, stala som sa host sestrou thajskému dievčaťu. 
Na prelome týchto dvoch udalostí som si uvedomila misiu AFS a neskôr 
sa mi pošťastilo organizovať výlet do Prahy pre zahraničných študentov, a 
tak to začalo. 
Je neskutočné, keď teraz na to myslím, koľko úžasných ľudí s rovnakými 
hodnotami som mala možnosť stretnúť a spoznať vďaka dobrovoľníčeniu 
za celé tie roky. No nie je to len o tom. Nič z toho by tu pre nás všetkých 
nebolo, keby nie je vás všetkých, dobrovoľníkov. Kto by odovzdával múdrosti 
našim slovenským študentom, kto by pripravoval víkendy pre zahraničných, 
na ktoré sa vždy veľmi tešia, výlety, kde spoznajú našu alebo inú kultúru. 
A veľa iného, ale nemyslím, že tu môžem zabrať celú stránku. A to ani ne-
spomínam hostiteľské rodiny, bez ktorých by sme boli len banda nadšencov 
pre interkultúru. Chcem vlastne len povedať. Som vďačná za AFS rodinu a za 
to, že sa môžem podieľať na neustálom vývoji našej AFS Intercultura Slovakia.

MARTIN KURUC
K AFS mám špeciálny vzťah, mnohí rodinní príslušníci aj kamaráti hosťova-
li študentov, vrátane mojich rodičov. Takže keď najstaršia dcéra prejavi-
la záujem o výmenný pobyt, nebolo pochýb o tom, že to bude cez AFS. 
Som rád, že je po návrate aktívnym dobrovoľníkom, podobne ako 
manželka. Mojou úlohou ako nového člena predstavenstva Intercul-
tura Slovakia, o. z. je prispievať k ďalšiemu rozvoju organizácie na Slo-
vensku a k tiež v širšom meradle k pozitívnemu poslaniu interkulturál-
nej výmeny. Chcem pomôcť najmä s tvorbou koncepcie fundraisingu.
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Milí AFS priatelia,

dnes som si na internete pozrela pre mňa inšpiratívne video Škola ako ko-
munita generácií. Asi to vždy tak bude a bolo, že staršia generácia vníma 
tú novú generáciu negatívne. Dôkazom toho je aj Sokratov výrok spred 
viac ako 2500 rokov – „Deti súčasnosti milujú luxus, sú nevychované, 
opovrhujú autoritami a nerešpektujú starších, hádajú sa s rodičmi a týra-
jú svojich učiteľov.“ Nielen v škole, ale aj v AFS vedľa seba pôsobia ge-
nerácie – povojnová generácia, generácie X, generácia Y a generácia Z. 
Ak je naším cieľom vytvoriť dobre fungujúcu AFS komunitu, je potrebné, 
aby sa všetky generácie navzájom tolerovali, akceptovali a rozumeli si. Ak 
chceme, aby boli ostatní k nám tolerantní a otvorení, je potrebné, aby my 
sami sme takí boli. Pre budúcnosť AFS je veľmi dôležité počúvať každú
generáciu, a nie len si myslieť, čo si myslí. 

Možno sa nám súčasná realita nepáči, no nebude iná.
Štvrtá, najväčšia krajina by bola krajina tvorená z ľudí, ktorí sa narodili 
v jednej krajine, ale žijú v inej. Z tohto dôvodu je dôležité byť globál-
nym občanom s globálnou toleranciou. Dnešná komunikácia dovoľu-
je ľudom byť na inom mieste, no stále žiť vo svojej vlastnej komunite 
doma. Je potrebné, aby sme boli spoločne pripravení na výzvy dnešného 
sveta a nebáli sa vyjsť zo svojej komfortnej zóny. Svet sa mení každú 
sekundu, je dôležité, aby sme sa na to pripravili a boli toho súčasťou. 
Začnime od seba a správajme sa k svetu okolo nás ako k vlastnej rodine.

                          Natália Čuková
riaditeľka Intercultura Slovakia, o. z.

ZAMESTNANCI INTERCULTURA SLOVAKIA, O. Z.

    NATÁLIA ČUKOVÁ    
          RIADITEĽKA    

     PETRA KRKOŠKOVÁ  
      KOORDINÁTORKA   

POĎAKOVANIE RIADITEĽKY
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FINANČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2017 V EURÁCH
NÁKLADY 
HRUBÉ MZDY ZAMESTNANCI  29 086,26
ODVODY - VZP, UNION ZP    2 790,57
ODVODY SOC. POISŤOVŇA    6 979,63
SPOLU OSOBNÉ NÁKLADY  38 856,46
KANCELÁRSKE POTREBY     3 415,08
SPOTREBA MATERIÁLU - OSTATNÉ      231,47
SPOTREBA: ODBORNÁ LITERATÚRA      299,05
SPOTREBA: VYBAVENIE KANCELÁRIE      407,31
SPOTREBA: DARČEKY, VLAJKY ...                 629,72
SPOTREBA: LIEKY                       176,96
SPOTREBA: HYGIENICKÉ POTREBY      221,99
SPOTREBA: MATERIÁL KHM    5 072,38
SPOTREBA: REKLAMNÉ PREDMETY   2 933,73
SPOTREBA MATERIÁLU CELKOM 13 387,69
CESTOVNÉ NÁKLADY     5 270,13
MOBILNÝ TELEFÓN - SLUŽBY    1 223,44
INTERNET MOBILNÝ - SLUŽBY       204,28
POŠTOVNÉ SLUŽBY         556,05
NOTÁRSKE SLUŽBY         137,76
PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY         95,00
SLUŽBY: VÍZA ZO ZAHRANIČIA       262,17
ÚČTOVNÍCTVO      2 376,90
DIAĽNIČNÁ ZNÁMKA          54,40
ZDRAVOTNÉ PREHLIADKY        681,36
UBYTOVACIE SLUŽBY A PRENÁJOM   8 174,80
LETENKY - SLUŽBY    23 927,00
PRENÁJOM - KONF. A INÉ SLUŽBY      841,10
DOMÉNA  - AFSSLOVAKIA.SK    1 198,24
TLAČIARENSKÉ SLUŽBY        966,25
NÁJOMNÉ NEBYT. PRIESTOROV    2 917,36
SLUŽBY: ŠKOLENIA      2 458,70
SLUŽBY: ZÁKLADNÉ PROGRAMY  92 730,84
SPOLOČENSKÉ AKCIE - ŠTUDENTI   6 803,39
INZERCIA - SLUŽBY         177,60
POPLATOK ZA SL             7,20
NÁKLADY Z PODIELU ZAPL. DANE 2 %   4 736,07
SLUŽBY, CESTOVNÉ SPOLU           155 800,04

SOCIÁLNY FOND         153,54
STRAVNÉ LÍSTKY - 55 % ZSN       527,01
SPOLU ZÁKONNÉ SOC. NÁKLADY      680,55
DAŇ Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL       250,37
KOLKY - CENINY DO SPOTREBY         13,50
SPRÁVNE POPLATKY          43,20
KURZOVÉ STRATY         358,57
POVINNÉ ČLENSKÉ PRÍSPEVKY    1 744,00
POISTENIE SPOLOČNOSTI        264,72
BANKOVÉ POPLATKY        245,10
OSTATNÉ NÁKLADY ZA SLUŽBY    2 919,46

NÁKLADY CELKOM                                211 644,20

VÝNOSY
SLUŽBY: 40 % VZD. PROGRAM AFS   77 101,36
SLUŽBY: 60 % VZD. PROGRAM AFS 115 848,30
SLUŽBY: REZERVAČNÝ POPLATOK    10 707,46
SLUŽBY: 100 % VZD. PROGRAM AFS      4 972,15
SLUŽBY: PRÍJEM Z VÝB. KONANIA         158,67
SLUŽBY: REALIZOVANÉ KURZY       7 500,00
ÚROKY Z BÚ A KURZOVÉ ZISKY            70,84
OSOBITNÉ VÝNOSY                     343,52 

VÝNOSY ZA SLUŽBY    216 702,30
PRÍSPEVKY ZO ZAPL. DANE ROK 2016      4 736,07
VÝNOSY - OSTATNÉ        4 736,07

VÝNOSY CELKOM     221 438,37

VÝNOSY VYKÁZANÉ - ZISKY A STRATY  221 438,37

VÝNOSY - PRESUN DO ROKU 2018             3 173,64

VÝSLEDOK ROK 2017 PRED ZDANENÍM     9 794,17
DAŇ Z PRÍJMOV PO A DAŇ Z BÚ        1 350,87
VÝSLEDOK HOSP. R 2017 PO ZDANENÍ       8 443,30
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Účtovná uzávierka organizácie Intercultura Slovakia, o. z., za rok 2017, v rozsahu od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 
podáva pravdivý obraz o príjmoch a výdavkoch spoločnosti k 31. 12. 2017 a o výsledku hospodárenia v súlade 
so slovenskými predpismi.

Informácie uvedené vo výročnej správe sú v súlade s vyššie uvedenou účtovnou uzávierkou.

V Nitre dňa 20. 4. 2018

  PhDr. Zora Lovišková
Predsedníčka predstavenstva Intercultura Slovakia, o. z.

   
  

SPRÁVA PREDSEDU PREDSTAVENSTVA 
INTERCULTURA SLOVAKIA, O. Z.
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AFS MISIA
AFS (American Field Service) je medzinárodná dobrovoľnícka mimovlád-
na organizácia, ktorá funguje na Slovensku ako občianske združenie 
Intercultura Slovakia. Poskytuje príležitosti pre medzikultúrne vzdelávanie 
s cieľom pomáhať ľuďom rozvíjať vedomosti, zručnosti a 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 prijatiu 
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. Vyzdvihu-
je rešpekt k ľudským právam a základným slobodám bez ohľadu 
na rasu, pohlavie, národnosť, náboženstvo alebo sociálne postave-
nie. Aktivity AFS sú založené na základných hodnotách ako dôs-
tojnosť, rešpekt k odlišnosti, harmónia, empatia a tolerancia.

Prečítajte si o nás viac na: www.slovakia.afs.org
Spojte sa s nami na: facebook.com/afs.intercultura.slovakia
Objavte #AFSeffect na instagram.com/afsinterculturaslovakia
Inšpirujte sa históriou na archives.afs.org
Podporte našu misiu na slovakia.afs.org/prispej
Intercultura Slovakia, o. z.
Vinohradnícka 40, 949 01 Nitra
Kancelária: Štefánikova 71, 949 01 Nitra
Tel: +421 948 676 766
E-mail: slovakia@afs.org
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