
1

VÝROČNÁ SPRÁVA
2021
VÝROČNÁ SPRÁVA
2021



2

Obsah
3 ÚVOD 
4 KTO SME 
5	 50.	VÝROČIE	EFIL-U
6	 ŠTATISTIKA	INTERCULTURA	SLOVAKIA,	o.	z.	2010	–	2021	
7	 DIDACTICA	MAGNA	PRE	21.	STOROČIE
8	 SÚSTREDENIA	ŠTUDENTOV	2021
10	 AKCIE	PRE	ŠTUDENTOV
13	 VÝPOVEDE	HOSTITEĽSKÝCH	RODÍN	
14	 VÝPOVEDE	ZAHRANIČNÝCH	ŠTUDENTOV	HOSTENÝCH	

NA	SLOVENSKU
16	 VYSIELACÍ	PROGRAM
17	 VÝPOVEDE	VYSIELANÝCH	SLOVENSKÝCH	ŠTUDENTOV
18	 DOBROVOĽNÍCTVO	
19	 NOVÝ	SYSTÉM	DOBROVOĽNÍCTVA
20	 MEETINGY	DOBROVOĽNÍKOV	
24	 VZDELÁVANIE	DOBROVOĽNÍKOV
25	 AKTIVITY	DOBROVOĽNÍKOV
27	 VÝPOVEDE	AFS	DOBROVOĽNÍKOV	
28	 ĎALŠIE	AFS	AKTIVITY
29	 PREDSTAVENSTVO	
30	 POĎAKOVANIE	RIADITEĽKY
30	 AFS	ZAMESTNANCI
31	 FINANČNÁ	SPRÁVA	2021
33	 SPRÁVA	PREDSEDU	PREDSTAVENSTVA	Intercultura	Slovakia,	o.z.	
34	 AFS	MISIA	
34	 AFS	HODNOTY
34	 PREČÍTAJTE	SI	O	AFS	VIAC



3

ÚVOD 
Milí	priatelia,
rok	 2021	 sme	 úspešne	 zvládli!	 Vyjadrujem	 vďačnosť	 a	 ocenenie	 za	 podporu,	 ktorú	
Intercultura	Slovakia,	o.	z.	a	naša	misia,	mala	v	priebehu	roka.	Tento	rok	bol	náročný,	bohatý	
na	 problémy	 pre	 celý	 svet,	 ale	 i	 pre	 našu	 komunitu.	 Bol	 to	 rok	 neuveriteľných	 výkonov,	
počas	ktorého		zamestnanci	odviedli	skvelú	prácu.	Spoločne	s	dobrovoľníkmi	ukázali	úžasnú	
solidaritu	a	silu.	Vďaka	ich	spoločnému	úsiliu	sme	dokázali	napĺňať	naše	poslanie.	Darilo	sa	
nám	čeliť	opatreniam,	ktoré	vyplynuli	z	boja	proti	pandémii	a	výrazne	zasiahli	všetky	oblasti	
našej	 činnosti.	 Nachádzali	 sme	 nové	 výzvy,	 ako	 našu	 činnosť	 obohatiť.	 Spôsoby,	 ako	 byť	
nápomocní	 slovenským	 hosťujúcim	 rodinám.	 Riešili	 sme	 podnety	 na	 podporu	 študentov,	
ktorí	boli	nútení	stráviť	väčšiu	časť	školského	roka	doma	a	potrebovali	mimoriadnu	podporu	
na	prekonanie	tejto	vzdelávacej	pauzy.	Postupne	sa	nám	darilo	úspešne	rozbiehať	programy	
vysielania	a	hosťovania	a	umocňovať	myšlienku	„One	AFS“.	Dokázali	sme	zvládnuť	náročné	
chvíle!	Želám	si,	aby	sme	posilnení	skúsenosťami,	mali	dostatok	síl	do	ďalších	výziev,	ktoré	
stoja	pred	nami.

Zora Lovišková  
predsedníčka Predstavenstva Intercultura Slovakia, o. z.
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KTO SME 

ČO JE AFS? 

American	Field	Service	je	medzinárodná	dobrovoľnícka	mimovládna	organizácia,	ktorá	funguje	
na	 Slovensku	 ako	 občianske	 združenie	 Intercultura	 Slovakia.	 Poskytuje	mnohé	 príležitosti	
pre	medzikultúrne	vzdelávanie.	Jej	cieľom	 je	pomáhať	 ľuďom	rozvíjať	vedomosti,	zručnosti	
a	porozumenie,	a	tým	prispievať	k	vytváraniu	spravodlivejšieho	a	mierumilovnejšieho	sveta.		

ZÁKLADNÉ HODNOTY 

AFS	 vytvára	 príležitosti,	 aby	 sa	 ľudia	 naučili	 správať	 zodpovedne	 voči	 spoločnosti,	
v	ktorej	žijú	a	vzájomným	porozumením	sa	usilovali	o	mier	vo	svete.	Aby	si	uvedomovali	
skutočnosť,	že	mier	je	veľmi	krehký	stav	a	môže	byť		ľahko	ohrozený	nespravodlivosťou,	
neznášanlivosťou	a	netoleranciou.	AFS	sa	prostredníctvom	svojich	programov	usiluje	
posiľňovať	 ľudskú	 dôstojnosť,	 vyzdvihuje	 rešpekt	 k	 ľudským	 právam	 a	 základným	
slobodám,	 bez	 rozdielu	 rasy,	 pohlavia,	 národnosti,	 náboženstva	 alebo	 sociálneho	
postavenia.	

HISTÓRIA 

Vznik	 AFS	 -	 Americkej	 poľnej	
služby	 sa	 viaže	 k	 obdobiu	
I.	 svetovej	 vojny.	 V	 roku	
1914	sa	mladí	Američania,	
žijúci	 v	 Paríži,	 prihlásili	
ako	 dobrovoľní	
vodiči	 sanitiek,	
ktorí	 začali	 zvážať	
ranených	 vojakov	
zo	 zákopov	 do	
poľných	 nemocníc.	
AFS	 sa	 veľmi	
rýchlo	 rozrástla	
a	 pôsobila	 všade	 tam,	 kde	
ju	 potrebovali.	 Zasahovala	
pri	 pandémii	 chrípky	
aj	 pri	 oslobodzovaní	
koncentračných	táborov.	
Po	 II.	 svetovej	 vojne	 prišlo	
v	 AFS	 k	 zásadnej	 zmene.	
Rozhodli	 sa,	 že	 mier	 vo	 svete	
chcú	budovať	prostredníctvom	
mladým	 ľudí,	 ktorých	 budú	
vysielať	 do	 zahraničia,	 aby	
spoznávali	 krajiny,	 ich	 kultúru,	
správanie,	hodnoty,	 jazyk,	ale	
aj	 rozdielnosti.	 Kdekoľvek	
na	svete	prídu,	aby	rozdiely	
rešpektovali	a	vzájomnou	
k o m u n i k á c i o u	

1914
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a	 toleranciou	 predchádzali	 vojnám.	 Táto	 myšlienka	 už	
čoskoro	bude	mať	75	 rokov,	pretože	prvý	výmenný	program	
AFS	 sa	 uskutočnil	 v	 roku	 1947.	 Do	 USA	 vtedy	 vycestovalo	
až	 52	 študentov	 z	 10	 krajín	 sveta	 a	 medzi	 nimi	 aj	 študenti	
z	bývalého	Československa.	V	súčasnosti	tvorí	komunitu	AFS	
viac	 ako	 200	 000	 výmenných	 študentov,	 globálnych	 rodín	
a	dobrovoľníkov,	ktorých	spájajú	nezabudnuteľné	spomienky,	
priateľstvá	a	skúsenosti.
Na	 Slovensku	 sa	 výmenné	 AFS	 pobyty	 začali	 organizovať	
od	 roku	 1990,	 kedy	 bola	 v	 Bratislave	 otvorená	 prvá	 AFS	
kancelária	a	Slovensko	bolo	prijaté	za	člena	AFS	Intercultural	

Programs.	Občianske	združenie	Intercultura	Slovakia	vzniklo	v	roku	2010	v	Nitre	a	prevzalo	
riadenie	AFS	Slovensko.	V	súčasnosti	patrí	medzi	stabilné	neziskové	organizácie	a	spoločne	
s	 desiatkami	 hostiteľských	 rodín,	 dobrovoľníkov	 a	 stovkami	 študentov	 stavia	mosty	medzi	
kultúrami,	pomáha	vytvárať	medzinárodné	príležitosti	a	priateľstvá,	buduje	komunitu	AFS.	

50. VÝROČIE EFIL-U
V	 roku	 1971	 vznikla	 Európska	 federácia	
pre	 medzikultúrne	 vzdelávanie	 (EFIL),	 ktorá	
na	 báze	 dobrovoľnosti	 spája	 a	 zastrešuje	
európske	 organizácie	 AFS.	 Jej	 úlohou	 a	 cieľom	
je	 hlbšie	 rozvíjať	 spoluprácu	 s	 európskymi,	 ako	
aj	 s	mimo	európskymi	národnými	organizáciami	
AFS.
Tým,	 že	 prehlbuje	 porozumenie	 a	 vnímavosť,	
podporuje	 aj	 ciele	 AFS,	 prispieva	 k	 mieru	
a	 spravodlivosti	 vo	 svete,	 ktorý	 je	 ohrozený	
nedostatkom	 tolerancie,	 	 nerovnosťou	
a	sebectvom.
EFIL	 je	 partnerom	 na	 poli	 vzdelávania	
s	 dostatočnou	 odbornosťou	 a	 skúsenosťami	
v	 medzikultúrnom	 vzdelávaní	 a	 poskytuje	
spojovacie	 články	 v	 širšej	 oblasti	 globálneho	
vzdelávania.	EFIL	aktívne	pomáha	svojim	členom	
pôsobiť	v	rámci	európskeho	prostredia	a	rozvíjať	

svoje	 organizácie	 tak,	 aby	 dokázali	 podporovať	 a	 implementovať	 AFS	 misiu.	 Prispieva	
k	posilneniu	európskych	organizácií	AFS	a	napomáha	zlepšovať	 ich	prácu	prostredníctvom	
školení,	seminárov,	stretnutí	a	pod.
„Aj  vznik našej organizácie Intercultura Slovakia, o. z., sa uskutočnil vďaka iniciatíve EFIL-u, ktorý 
prejavil snahu o náš vznik a pripojenie sa k ostatným európskym partnerským organizáciám AFS. 
Od svojho vzniku participujeme na jeho rozmanitých aktivitách, s cieľom posunúť organizáciu 
Intercultura Slovakia, o. z. na vyššiu úroveň, napr. Volunteer Summer Summit alebo Chapex 
pre mladých dobrovoľníkov. Sme aktívni i na Slovensku, kde organizujeme vlastné akcie zamerané 
na priblíženie slovenskej krajiny a kultúry. Budúcnosť EFIL-u predstavuje jeho pomoc, podporu 
a spoluprácu v rámci siete európskych organizácií AFS a my máme záujem byť jeho aktívnou 
súčasťou,“	uviedla	Zora	Lovišková.	
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ŠTATISTIKA INTERCULTURA SLOVAKIA, o. z. 
2010 – 2021 

Udeliili sme  

51 štipendií

Hosťovali sme 

129 študentov

Vyslali sme 

244 študentov

Spolupracovalo s nami  

68 dobrovoľníkov
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DIDACTICA MAGNA PRE 21. STOROČIE
Výnimočné	 dielo	 J.	 A.	 Komenského	 sa	 stalo	 ústrednou	
témou	 12.	 ročníka	 konferencie	 Učíme	 pre	 život.	 Bola	
určená	 prevažne	 učiteľom,	 ale	 aj	 tým,	 ktorým	 záleží	
na	kvalite	súčasného	vzdelávania.	Za	AFS	sa	konferencie	
v	 Poprade	 zúčastnila	 Petra Krkošková,	 koordinátorka	
vzdelávania,	 ktorá	 v	 dňoch	 17. – 19. septembra 2021 
absolvovala	 viacero	 workshopov.	 Zaujímavé	 boli	 najmä	
storytelling	vo	výučbe	a	vedomé	vnímanie	 inakosti,	ako	
aj	 seminár	 o	 medzigeneračnej	 komunikácii.	 “Opakovane 

bola zdôrazňovaná potreba opustiť 
staré chodníčky a začať učiť moderne. 
Som presvedčená, že AFS svojimi 
výmennými pobytmi pozitívne prispieva 
k zmene a k záujmu učiť sa o deverzite 
v každodennom živote,” povedala	 Petra	
Krkošková.	
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SÚSTREDENIA ŠTUDENTOV 2021

PREDODCHODOVÉ SÚSTREDENIE  
SEMESTRÁLNYCH ŠTUDENTOV

Prelom	 rokov	 2020/2021	
bol	 poznamenaný	 prísnymi	
protipandemickými	 opatreniami,	 a	 tak	
po	 vianočnom	 sústredení,	 bolo	 aj	
predodchodové	a	veľkončné	sústredenie	
v	 online	 verzii.	 Semestrálni	 študenti	
Flavia	a	Alice	 sa	 tak	 s	ostatnými	 rozlúčili	
29. januára 2021	 iba	 virtuálne,	 ale	 za	 to	
zábavnými	úlohami,	ktoré	charakterizovali	
Slovensko	aj	ich	domovské	krajiny.	

PREDODCHODOVÉ 
SÚSTREDENIE SLOVENSKÝCH A ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV

Letné	sústredenia	v	Dolnom	Ohaji	sa	
však	 vydarili.	 Zaujímavosťou	 tohto	
ročníka	 bolo,	 že	 predodchodové	
sústredenie	 slovenských	 študentov	
bolo	 spojené	 s	 predodchodovým	
sústredením	 zahraničných	
študentov,	 ktorí	 sa	 po	 ročnom	
pobyte	 pripravovali	 na	 návrat	
domov.	 Toto	 netradičné	 spojenie,	
v	 dňoch	 20. - 22. júna 2021	 bolo	
neštandardné,	 ale	 pre	 obe	 strany	
zaujímavé	a	prínosné.

POPRÍCHODOVÉ SÚSTREDENIE SLOVENSKÝCH 
ŠTUDENTOV

V	dňoch	19. - 21. júla 2021	prišli	do	Dolného	Ohaja	AFS	navrátilci.	Sústredenie	
bolo	plné	teambuildingových	aktivít.	Popri	zdieľaní	zážitkov	a	multikultúrnych	
skúseností	 sa	 pomocou	 hier	 učili,	 ako	 sa	 opäť	 adaptovať	 na	 domáce	

prostredie.	 Popríchodové	 sústredenie	 nám	 prinieslo	množstvo	 nových	
dobrovoľníkov	a	kontaktných	osôb.		
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PRÍCHOD ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV

V	dňoch		3. – 4. septembra 2021	sme	zahájili	ďalší	ročník	AFS	programu.	Oproti	minulému	
roku,	mohli	tohtoroční	študenti	absolvovať	opäť	prezenčné	sústredenie	v	Bratislave,	kde	sa	
pripravili	na	príchod	do	hostiteľských	rodín.	Na	Slovensko	pricestovalo	v	tomto	roku	iba	7	AFS	
študentov	-	Alice	a	Matteo	z	Talianska,	Gabriela,	Sofia	a	Juan	zo	Španielska,	Magni	z	Islandu	
a	Ella	z	Fínska.

KULTÚRNE SÚSTREDENIE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV 

V	dňoch	22. – 24. októbra 2021	sa	v	Banskej	
Štiavnici	 konalo	 kultúrne	 sústredenie	
zahraničných	študentov,	kde	sa	dozvedeli	veľa	
o	 nadchádzajúcom	 sviatku	 Všetkých	 svätých,	
o	 našich	 tradíciách	 zapaľovania	 sviečok,	 ale	
aj	 o	 vyrezávaní	 tekvíc.	 S	 aktivitami	 pomáhala	
dobrovoľníčka	 Lea	 Tóthová.	 Nemohol	
však	 chýbať	 ani	 tradičný	 AFS	 guláš,	 ktorý	
navarili	 dobrovoľníčky	 Eva	 Malecká	 a	 Mária	
Illéšová,	 	 ako	 aj	 spoločný	 výstup	 na	 Kalváriu	
v	spoločnosti	hostiteľských	rodín.	
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AKCIE PRE ŠTUDENTOV
Viaceré	výlety	zahraničných	študentov	museli	byť	odložené,	prípadne	úplne	zrušené.	
Vďaka	dobrovoľníkom	a	hostiteľským	 rodinám	sa	však	predsa	 len	podarilo	niektoré	
akcie	zorganizovať.	Aspoň	roční	študenti	však	mali	o	čosi	priaznivejšiu	situáciu,	mohli	
sa	 začať	 stretávať,	 cestovať	 a	 domov	 odcestovali	 v	 riadnych,	 vopred	 plánovaných	
termínoch.	

RODINNÉ VÝLETY
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EXCHANGE NA SLOVENSKU

Keďže	 pandemické	
opatrenia	 neboli	
naklonené	k	organizovaniu	
hromadných	 výletov,	
pomocnú	 ruku	 podali	
hostiteľskí	 rodičia	
z	 minulých	 rokov.	
Vďaka	 nim	 sa	 podarilo	
zorganizovať	 výmenné 
týždňové pobyty. 
Študenti	 tak	 mohli	 počas	
jarných	 prázdnin	 spoznať	
nové	 hostiteľské	 rodiny,	
spoznať	 nových	 priateľov	
a	 po	 viacerých	 zrušených	
výletoch,	mať	nové	krásne	
zážitky.	

AFS INSTAGRAM

Výlety,	ale	aj	bežné	dni	našich	AFS	študentov	
sme	 sa	 snažili	 predstavovať	 verejnosti	
prostredníctvom	 projektu	 Takeover.	

Slovenskí	 aj	 zahraniční	 študenti	 pravidelne	
publikovali	na	Instagrame	príbehy,	kde	ukazovali	
zaujímavosti	 zo	 svojich	 pobytov.	 Vďaka	 tomu	
sme	verejnosti	priblížili	mnohé	mestá	sveta,	kde	
žili	AFS	 študenti	 a	 zároveň	 sme	 spoznávali	 ako	
sa	 zahraničným	 študentom	 páčilo	 Slovensko.	
Zaujímavosťou	 bol	 aj	 náš	 prvý	 LIVE	 STREAM,	
odvysielaný	 25. októbra 2021,	 kde	 Terezka	
Holčíková	 predstavila	 svoj	 pobyt	 vo	 Fínsku.	
S	 realizáciou	 Takeover	 pomáhali	 	 dobrovoľníci	
z	 IG	 tímu	 Nina Bencová, Tamara Trtíková, 
Erik Sládeček, Dorota Kurucová,	Anna Gúliková.
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 HOSTITEĽSKÝ PROGRAM NA SLOVENSKU

Krajina 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Argentína 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0

Brazília 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Belgicko - flámske 0 0 0 3 1 0 1 3 1 0 0

Dominikánska republika 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Hong Kong 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Čile 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Indonézia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Island 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

Fínsko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Francúzsko 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0

Mexiko 0 2 2 2 4 3 2 0 0 0 0

Nemecko 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0

Portugalsko 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Rusko 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0

Španielsko 0 1 0 0 1 0 0 2 2 2 3

Taliansko 0 0 2 5 8 8 10 6 8 6 2

Thajsko 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

USA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Venezuela 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Spolu 1 7 7 15 20 16 15 16 15 10 7

Druh programu 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

3 mesačný program 0 0 2 7 7 6 5 5 5 4 0

5 mesačný program 0 0 1 1 2 0 2 2 1 2 0

10 mesačný program 1 7 4 7 11 10 8 9 9 4 7

Spolu 1 7 7 15 20 16 15 16 15 10 7
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VÝPOVEDE HOSTITEĽSKÝCH RODÍN 

Naše prvé hosťovanie

Sme	 päťčlenná	 rodina	 z	 Nitry	 a	 obidve	 naše	 staršie	
dcéry	absolvovali	výmenný	pobyt	cez	AFS.	Terezka	bola	
v	 Írsku,	Dorotka	vo	Wisconsine/USA	a	obe	 si	 priniesli	
veľmi	 veľa	 zážitkov	 a	 super	 skúsenosti.	 Preto	 sme	 sa	
rozhodli,	 aspoň	 sčasti	 vrátiť	 a	 privítať	 zahraničného	
študenta	 u	 nás	 doma.	Tiež	 sme	 chceli	 získať	 skúsenosť	
z	hosťovania	a	zároveň	dať	príležitosť	spoznať	Slovensko	
a	život	u	nás,	jednému	mladému	človeku.
Voľba	na	Soniu	padla	pomerne	rýchlo	a	jasne,	páčil	sa	nám	
jej	záujem	o	pobyt	v	zahraničí	vrátane	Slovenska.	Sonia	je	
z	 ostrova	 Sardínia	 v	Taliansku.	Mala	 17	 rokov,	 keď	 prišla	
k	 nám	 na	 ročný	 pobyt.	 Videli	 sme	 sa	 dvakrát	 cez	 Skype	
pred	jej	príchodom,	čo	nám	umožnilo	spoznať	aj	Soniných	
rodičov.
Prvé	stretnutie	vo	Viedni	na	letisku	bolo	trochu	rozpačité,	
bola	 zjavne	 vo	 veľkom	 očakávaní,	 ale	 zároveň	 veľmi	
nesmelá	 a	 hanblivá.	 Snažili	 sme	 sa	 ju	 naozaj	 začleniť	
do	 nášho	 rodinného	 života,	 rytmu,	 ale	 aj	 povinností,	
ktoré	z	 	pobytu	v	rodine	vyplývajú.	Začiatok	musel	byť	

náročný,	 nová	 krajina,	 ľudia,	 zvyky,	 jazyk	 a	 o	 pár	 dní	 na	 to	 aj	 nová	 škola,	 spolužiaci,	
predmety.	Nebolo	úplne	jednoduché	ani	pre	nás	odhadnúť,	ako	začať	so	slovenčinou,	

kedy	 ju	 zapojiť	 viac	 a	 kedy	 nechať	 vydýchnuť	
zo	školy.
Časom	 sme	 si	 našli	 cestu	 aj	 rytmus,	 učili	
sme	 sa	 talianske	 slová,	 aby	 sme	 povzbudili	
Soninu	slovenčinu	a	naša	najmenšia	Agátka	
zase	 nasávala	 intenzívne	 angličtinu.	
Veľká	 škoda	 bola,	 že	 už	 od	 októbra,	 sa	
kvôli	 druhej	 pandemickej	 vlne,	 prešlo	
na	online	výučbu,	čo	Sonii	značne	sťažilo	
možnosť	 budovať	 si	 kontakty	 v	 školskej	
komunite.	Zároveň	to	znamenalo	stopku	
pre	veľkú	väčšinu	krúžkov	a	obmedzenie	
voľnočasových	 aktivít,	 ktoré	 fakticky	
trvalo	až	do	Veľkej	noci.	Snažili	 sme	sa	
preto	 maximálne	 vynahradiť	 tieto	
možnosti	 stretnutiami	 v	 rámci	
rodiny,	 výletmi	 po	 Slovensku	
či	pobytmi	na	chalupe.
Zo	Sonii	sa	stal	náruživý	
turista,	napriek	tomu,	
že	si	kupovala	svoje	
prvé	 turistické	
t o p á n k y	



14

až	na	Slovensku	a	nikdy	predtým	na	turistike	nebola.
Užili	sme	si	spolu	sneh,	ktorý	predtým	naživo	nevidela,	
dlhé	 zimné	 večery	 a	 nekonečné	 lockdowny	 počas	
zimy,	ale	nakoniec	zažila	aj	stretnutia	s	ostatnými	AFS	
študentami,	výlety	po	Slovensku	aj	do	Viedne,	zimnú	
turistiku,	 bicyklové	 výlety	 aj	 splav	 Hrona.	 Rodinné	
stretnutia,	 oslavy,	 pohreb	našej	 101-ročnej	 babičky	
aj	 prvé	 sväté	 prijímanie	 najmenšej	 dcéry.	 Oslávili	
sme	 jej	 18-ku	 aj	 spoločne	 prekonali	 COVID.	 Spolu	
s	nami	 fandila	Petre	Vlhovej	 a	my	sme	spolu	 s	ňou	
fandili	talianskej	kapele	Maneskin,	ktorá	získala	cenu	
Eurovízie.
Obľúbila	 si	 slovenské	 jedlá,	 halušky,	 pomazánky,	
polievky	a	zároveň	nám	pravidelne	navarila	výborné	

talianske	delikatesy,	lasagne,	gnocchi,	cestoviny	a	pripravila	fantastické	tiramisu.			
Rozhovorila	sa	v	slovenčine,	ale	 rozhodne	sa	zlepšila	aj	v	angličtine	a	získala	sebavedomie	
a	skúsenosť.	Veríme,	že	jej	otvorí	veľa	dverí	v	budúcnosti.
Skrátka,	stala	sa	členkou	našej	rodiny.	Nie	vždy	to	bolo	úplne	ľahké,	najmä	pre	pandemickú	
situáciu,	ale	aj	nás	to	veľa	naučilo.	O	sebe	samých,	o	našom	životnom	štýle,	o	tom,	kde	sú	
rozdiely	a	kde	 sú	veci	podobné	alebo	 rovnaké.	Naučilo	nás,	 že	niekedy	 je	dobré	 spomaliť,	
ale	aj	ako	riešiť	problémy	a	situácie,	ktoré	sa	predsa	len	riešia	inak,	keď	sa	nejedná	o	vlastné	
dieťa.	Je	to	neoceniteľná	skúsenosť,	ktorú	úprimne	odporúčame.

Hostiteľskí rodičia Natália a Martin Kurucoví, Nitra

VÝPOVEDE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV 
HOSTENÝCH NA SLOVENSKU

I discover a new culture

My	year	abroad	was	an	incredible	experience.	From	day	one	I	had	a	family	that	supported	me	
and	made	me	feel	part	of	them.	I	had	the	opportunity	to	meet	many	people,	with	whom	I	am	
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still	in	contact	and	who	took	a		very	big	part	of	my	heart.	I	had	the	opportunity	to	live	
experiences	 and	 visit	 beautiful	 places	 along	with	 the	 other	 exchanges	 and	 make	
some	memories.	But	more	importantly,	I	got	to	grow	up	and	realize	how	great	it	is	
to	discover	new	cultures	and	be	able	to	live	away	from	your	family.

Rajae z Talianska, ročný študijný program 2020/2021 (v pôvodnom znení)

AFS experience stays in my heart

When	 I	 first	 came	 to	 Slovakia	 in	 September	 2020,	
everything	 for	 me	 was	 at	 the	 same	 time	 very	
exciting	 and	 strange.	 It	 was	 the	 first	 time	 for	 me	
going	 outside	 of	 Italy,	 and	 therefore	 also	 the	 first	
time	I	actually	had	to	hold	conversations	with	people	
in	 a	 different	 language	 than	 Italian,	which	made	me	
a	 bit	 nervous,	 but	 I	 was	 also	 very	 excited	 because	
I	was	 looking	 forward	to	 learn	a	new	 language,	meet	
new	 people	 and	 discover	 beautiful	 places	 from	 the	
country.	Meeting	my	host	family	for	the	first	time	was	
a	very	special	moment	for	me:	I	remember	I	was	very	
shy,	but	 they	were	so	nice	 to	me	and	welcomed	me	
into	 their	 home	 very	 kindly,	 showed	 me	 the	 place	
around	and	then	we	had	dinner	all	together.	During	
the	first	days	of	my	stay,	 I	had	quite	a	 few	culture	
shocks	 (like	 for	 example	 the	 structure	 of	 a	 house	
in	 Slovakia,	 the	 bathrooms,	 the	 meals..),	 but	 the	
one	that	 I	 remember	the	most	 is	when	 I	met	my	
host	 family	 at	 the	 Wien	 airport,	 and	 the	 AFS	
volounteers,	after	saying	some	sentences	to	me	
and	 the	 other	 exchange	 students	 in	 English,	
started	speaking	slovak	with	 the	 families	very	
fast,	 and	 me	 and	 my	 friends	 looked	 at	 each	

other	with	 a	very	 surprised	 face.	During	 the	whole	 flight	 from	 Italy	 to	Austria	
I	didn’t	really	realize	what	was	going	to	happen	to	my	life,	but	in	that	moment	
I	really	thought	“wow!	my	exchange	year	is	officially	starting	now”.	Even	with	the	
corona	pandemic	going	on,	I	was	still	able	to	have	a	very	good	time	in	Slovakia	
and	enjoy	my	stay:	I	got	to	meet	so	many	people,	I	made	friends	from	all	around	
the	world	but,	most	 important,	 I	now	have	a	second	family	that	cares	about	
me	and	that	has	helped	me	during	difficult	times,	and	I’m	really	grateful	for	
that.	Sometimes,	even	now,	some	memories	of	my	exchange	year	come	back	
to	my	mind	 in	 the	most	 random	moments,	maybe	when	 I	 listen	 to	 a	 song	
or	see	something	that	reminds	me	of	Slovakia,	and	when	that	happens	it’s	
so	unreal	that	it	almost	feels	like	I	was	in	a	dream!	With	this	experience	
I	had	the	opportunity	to	grow	up	as	a	person	and	learn	about	the	
culture	and	traditions	of	Slovakia,	but	also	to	appreciate	my	own	
country’s!	 I	will	always	keep	this	experience	 in	my	heart	and	
remember	all	the	beautiful	people	that	had	part	in	it	forever.

Sonia z Talianska, ročný študijný program 2020/2021 
(v pôvodnom znení)
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VYSIELACÍ PROGRAM

           
           
Krajina 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Argentína 0 0 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0
Brazília 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgicko francúzske 0 0 0 1/1 0 2 1 2 1 2 0 0
Belgicko flámske 0 0 0 0 0 0 0 2/1 0 0 0 0
Čile 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0
Dánsko 0 0 0 2/1 0 0 1/1 0 1 0 0 2
Fínsko 0 0 0 1/1 1 1 1 1 1 1 1 1
Francúzsko 0 0 2 2 1 2 0 2 5 3 3/1 1
Holandsko 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Írsko 0 0 0 0 0 2/1 2 2 0 2 1 1
Island 0 0 0 0 1/1 0 1 0 0 0 0 0
Japonsko 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
Kostarika 0 0 0 0 2 1 2 0 0 1 0 0
Mexiko 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0
Nemecko 0 4/3 3/2 3/2 5/2 4/4 5/3 5/4 4/2 2/2 1 2
Nórsko 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Nový Zéland 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portugalsko 0 0 0 0 0 0 0 2/1 0 0 0 1
Rakúsko 0 0 1/1 1 1 0 0 0 1 0 0 1
Rusko 0 0 1/1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Španielsko 1 2 0 1 0 3 1 2 1 2/1 0 2
Švajčiarsko 0 0 1 0 1 2 2 2 2 5 5 2
Švédsko 0 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0
Taliansko 3/3 2/2 2/1 1/1 1/1 0 1 1/1 1 1/1 1/1 2/1
Turecko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
USA 1 4/1 2 4 2 4 7 7 7 9 2 3
Spolu 7/3 12/6 12/5 17/6 18/5 25/6 27/4 32/7 31/2 29/4 16/2 18/1

Druh programu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

letný jazykový kurz 0 0 0 0 0 4/3 3/3 3/3 2/2 2/2 0 1
3 mesačný program 1 2 1/1 3/1 2 3/1 3/1 4/1 2 3/1 0 1
5 mesačný program 1 0 2/1 2/1 2 2 6 10/1 5 7 3 8
10 mesač. program 5/3 10/6 9/3 12/4 14/5 16/2 15 15/2 22 17/1 13/2 8/1
Spolu 7/3 12/6 12/5 17/6 18/5 25/6 27/4 32/7 31/2 29/4 16/2 18/1
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STUDENT LEARNING JOURNEY

Koordinátorkami	 SLJ	 sa	 v	 roku	 2021	 stali	 Janka Mičevová 
a	 Paula Klubertová,	 ktorých	 úlohou	 bolo	 dohliadať,	 aby	
vysielaní	 študenti	 absolvovali	 online	 školenie,	 a	 aby	 sa	
zúčastňovali	 live	 mítingov	 počas	 ich	 AFS	 pobytu.	 Zároveň,	
dostali	príležitosť	facilitovať	mítingy	študentov	z	celého	sveta.	
Na	 jednom	 z	 takýchto	 live	 mítingov	 sa	 dňa	 1. júna 2021 
stretlo	viac	ako	1	000	AFS	študentov	z	23	krajín	a	nechýbali	
ani	 Slováci.	 Medzi	 dvadsiatimi	 facilitátormi	 sveta	 nás	
reprezentovala	dobrovoľníčka	Paula	Klubertová.	

VÝPOVEDE VYSIELANÝCH 
SLOVENSKÝCH ŠTUDENTOV
Zopár	výnimočných	momentov	z	výmenných	pobytov	v	zahraničí,	s	ktorými	sa	podelili	naši	
slovenskí	študenti,	ktorí	sa	zúčastnili	trimestrálnych,	semestrálnych	a	ročných	pobytov.

Jediné, čo sa u nás doma zmenilo, som bola ja sama

Bol	to	nielen	jeden	z	najlepších	rokov	môjho	života,	ale	aj	rok,	ktorý	ma	posunul	veľmi	
ďaleko,	ako	človeka.	Dá	sa	povedať,	že	mi	otvoril	oči	a	naučil	ma,	mať	na	veci	trochu	
iný	pohľad.	Presvedčil	ma	o	tom,	že	síce	máme	úplne	odlišné	mentality,	ale	že	nebolo	
pre	mňa	až	tak	náročné	zžiť	sa	s	ich	mentalitou.	Byť	v	krajine,	kde	ma	nikto	nepoznal	
a	mať	úplne	nový	začiatok,	bol	pre	mňa	krásny	zážitok!	
Keď	sa	môj	rok	skončil,	nebola	som	smutná,	že	sa	vraciam	domov.	Priam,	bola	som	
prekvapená,	že	som	sa	 tešila.	Samozrejme,	že	Švajčiarsko	mi	chýbalo,	ale	začala	

som	 si	 na	 Slovensku	 všímať	 veci,	 ktoré	
som	si	nikdy	predtým	nevšímala	a	zistila	
som,	že	jediná	vec,	ktorá	sa	u	mňa	doma	
zmenila,	som	bola	ja	sama.	
Veľmi	veľa	ľudí	sa	ma	pýtalo,	prečo	som	
si	vybrala	práve	ich	krajinu.	Švajčiarsko	
som	 si	 vybrala	 najmä	 kvôli	 ich	
prírode,	ktorá	 je	skutočne	prekrásna.	
Človek	 cestuje	 100	 km	 a	 krajina	 sa	
zmení	 z	 hornatej	 rozprávkovej	
krajiny	 na	 talianske	 pláže	
alebo	 husté	 lesy,	 ba	
dokonca	 aj	 mrakodrapy	
s	 mestským	 životom.	
Švajčiarsko	 som	 si	
vybrala	 aj	 kvôli	
jazyku,	 lebo	
keďže	 som	
sa	 chcela	
zdokonaliť	
v	nemčine.	
Bola	 som	
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pripravená	na	 to,	 že	 to	bude	 ťažké	kvôli	dialektom,	
ale	keďže	mám	výzvy	rada,	neprekážalo	mi	to.	
Najväčšie	 rozdiely,	 ktoré	 som	 pocítila,	 boli	
rozdielne	 typy	 politík.	 Veľmi	 sa	 mi	 páčil	 spôsob	
priamej	demokracie,	ktorý	mi	prišiel	až	neskutočný,	
že	 funguje.	 Ceny	 jedla	 sú	 tam	 veľmi	 vysoké	
v	 porovnaní	 s	 našimi,	 ale	 na	 švajčiarskú	 čokoládu	
sa	 financie	 vždy	 našli	 a	 našťastie	 som	 mala	 super	
hostiteľskú	maminu,	ktorá	úžasne	varila.	Všade	som	
sa	 vedela	 dostať	 sama	 verejnou	 dopravou,	 keďže	
majú	úžasné	spoje.	Moja	škola	vyzerala	ako	univerzita	
a	učitelia	mali	veľmi	priateľský	prístup.	 Ich	hlavným	
záujmom	bolo,	aby	sa	ich	študenti	cítili	na	hodinách	
dobre	a	aby	sa	niečo	naučili.
Keď	som	si	vyberala	tento	pobyt,	netušila	som,	ako	
veľmi	ma	 zmení	 ako	 človeka.	Dospela	 som.	Zmenili	
sa	mi	názory	aj	pohľad	na	svet	ako	taký.	Tú	skúsenosť	
by	 som	 nevymenila	 za	 nič	 na	 svete.	 Na	 začiatku	
som	 mala	 trochu	 obavy,	 ísť	 sama	 do	 cudzieho	
sveta,	 ale	 zistila	 som,	 že	 nakoniec	 jedinou	 prekážkou	 pre	mňa	 bolo	 balenie	 a	vydržať	 rok	
bez	slovenských	potravín.	

Karolína Košudová, ročný študijný program Švajčiarsko 2020/2021

DOBROVOĽNÍCTVO 
Rok	2021	bol	pre	dobrovoľníctvo	veľkou	výzvou.	Z	predchádzajúceho	roka	sme	mali	už	nejaké	
skúsenosti	s	online	priestorom	a	stretávaním	sa	cez	Zoom,	ale	zrejme	nikto	nepredpokladal,	
že	 nás	 čaká	 rok,	 počas	 ktorého	 budeme	 celé	 mesiace	 zatvorení	 vo	 vlastných	 domovoch	
a	dobrovoľníctvo	sa	zmení	na	virtualitu.	Veľmi	rýchlo	sme	sa	však	snažili	prispôsobiť	a	vďaka	
záujmu	 a	 pomoci	 dobrovoľníkov	 sme	 počas	 roka	 zrealizovali	 množstvo	 online	 mítingov	
pre	dobrovoľníkov	aj	študentov.	Iba	online	priestor	nám	vytváral	príležitosti	stretávať	sa.	
Zaujímavosťou	 bolo,	 že	 prišlo	 mnoho	 nových	 dobrovoľníkov	 a	 začali	 sa	 opäť	 ozývať	
dobrovoľníci,	 ktorí	 boli	 dlhodobo	neaktívni.	Cez	 online	mítingy	 a	 online	 hry	 sme	 sa	 začali	
zoznamovať	a	spoznávať.	Dokonca,	sme	na	stretnutia	začali	pozývali	aktuálnych,	ale	aj	bývalých	
AFS	študentov,	ktorí	 radi	 zaspomínali	na	svoje	zážitky	zo	Slovenska.	Pre	dobrovoľníkov	 to	
zase	bola	príležitosť	spájať	sa	so	svetom.
Počas	 roka	 boli	 dobrovoľníci	 aktívni	 vo	 viacerých	 oblastiach.	 Boli	 kontaktnými	 osobami,	
pomáhali	pri	organizovaní	online	mítingov,	zúčastnili	sa	sústredení	pre	študentov,	vytvárali	
grafiku	a	obsah	pre	sociálne	siete,	pomáhali	s	prekladmi,	nováčikovia	sa	vzdelávali,	skúsenejší	
dobrovoľníci	sa	stali	manažérmi	jednotlivých	pozícií,	vďaka	čomu	sme	mohli	vytvoriť	pilotný	
projekt	Support	team,	pre	oblasť	hostingu	a	sendingu.	
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NOVÝ SYSTÉM DOBROVOĽNÍCTVA

ŠTATISTIKY A VZNIK SUPPORT TEAMU

Začiatkom	 roka	2021	sme	sa	
začali	zamýšľať	nad	otázkami	-	
Koľko	aktívnych	dobrovoľníkov	
reálne	 máme	 v	 občianskom	
združení	 Intercultura	 Slovakia?	
Minimálne	koľko	dobrovoľníkov	
potrebujeme,	 aby	 mohli	 byť	
zrealizované	 všetky	 úlohy?	 Aké	
úlohy	 vyplývajú	 z	 jednotlivých	
oblastí?	Koľko	času	potrebujeme	
pre	 zrealizovanie	 každej	 úlohy	
a	 koľko	 dobrovoľníckych	 hodín	
to	 predstavuje	 počas	 roka?	
V	 spolupráci	 s	 dobrovoľníčkou	

a	 zároveň	 členkou	 predstavenstva,	 Máriou Ondráčkovou	 a	 dobrovoľníkom	 Matejom 
Sabom	 sme	 pripravili	 podrobnú	 analýzu	 dobrovoľníctva	 pre	 oblasť	 hostingu,	 sendingu,	
aj	 pre	 potreby	 officu	 a	 samotných	 dobrovoľníkov.	 Zozbierané	 dáta	 sme	 spracovali	
do	 tabuliek,	 rozdelili	 nielen	 podľa	 oblastí,	 ale	 aj	 podľa	 pracovných	 tímov,	 do	 ktorých	
sa	 dobrovoľníci	 prihlásili.	Vychádzali	 sme	 z	 aktuálneho	 počtu	46 dobrovoľníkov,	 ktorí	
vyplnili	dotazník	dobrovoľníctva,	čím	prejavili	záujem	o	aktívnu	spoluprácu	s	AFS.		

Napriek	 veľkému	 množstvu	 aktivít	
a	 hodín,	 ktoré	 nám	 analýza	
ukázala	 ako	 nevyhnutné,	 bol	
výsledok	 pomerne	 optimistický.	
Pri	 počte	 46	 dobrovoľníkov	
to	vychádza	na	každého	z	nich	
iba	7,5 dobrovoľníckych hodín 
za mesiac,	 aby	 boli	 kvalitne	
pokryté	všetky	oblasti	v	AFS.	
Dokonca,	 k	 decembru	
2021	 sa	 naša	 základňa	
dobrovoľníkov	 rozrástla	 až	
na	číslo	68 dobrovoľníkov.
Analýza	 dobrovoľníctva	
nám	 zároveň	 poslúžila	
k	 tomu,	 aby	 sme	
vytvorili	 manažérske	

dobrovoľnícke	pozície.	Pre	oblasť	hostingu	sa	stali	koordinátorkami	
kontaktných	 osôb	 -	 Ema Ondráčková,	 Sofia Čelešová,	 Simona 
Skaličanová	a	Sandra Plischkeová.		Koordinátorkami	Students	
Learning	Journej	pre	oblast	sendingu	sa	stali	-	Jana Mičevová 
a	 Paula Klubertová.	 Koordinátorkami	 IG	 tímu	 sa	 stali	
-	 Nina Bencová	 a	 Tamara Trtíková.	 Koordinátorkou	
pre	 webináre	 sa	 stala	 -	 Karin Garbiarová.	 Support	
team	bol	naším	pilotným	projektom,	ktorý	sa	kreoval	
a	 prispôsoboval	 podmienkam,	 ktorým	 sme	 počas	
roka	museli	čeliť.	
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MEETINGY DOBROVOĽNÍKOV 
Z	 predchádzajúceho	 roka	 sme	 sa	 naučili,	 že	 stretávať	 sa	 dá	 aj	 online,	 a	 tak	 sme	
v	našich	stretnutiach	pokračovali	mesiac	čo	mesiac.	Miestom	pre	AFS	mítingy	sa	stali	
naše	domovy.	

Prvý online meeting 
sme	 zorganizovali	

19. februára 2021,	 kde	
sa	 stretlo	 až	 rekordných	
37	 dobrovoľníkov.	 Bolo	
cítiť	 fantastickú	 energiu,	
záujem	 stretávať	 sa,	 byť	
spolu.	 Dohodli	 sme	 sa,	
že	 si	 urobíme	 spoločný	
reštart	 a	 skúsime	 si	
rozdeliť	 úlohy,	 aby	 sme	
mohli	 čo	 najefektívnejšie	
fungovať.	 Každý,	 kto	
sa	 chcel	 na	 reštarte	
podieľať,	 vyplnil	 Dotazník	
dobrovoľníka	 a	 následne	 dostal	 prístupové	 meno	 a	 heslo	 na	 nový	 komunikačný	 kanál	
Work	Place.	V	druhej	časti	stretnutia	sme	pozvali	našich	zahraničných	študentov,	aby	sa	
predstavili	seba	a	svoju	krajinu	dobrovoľníkom.	
Druhý online meeting	 sa	
konal	 19. marca 2021.	 Opäť	
sme	 pozvali	 zahraničných	
hostí,	 ale	 tentokrát	 ex	 AFS	
študentov,	 ktorí	 študovali	
na	 Slovensku	 po	 minulé	
roky.	 Nálada	 bola	
fantastická,	 študenti	
zaspomínali	 na	 svoje	
pobyby	 a	 spoločne	
sme	 sa	 veľa	 nasmiali.	
Bolo	 nás	 27	 a	 z	 AFS	
dobrovoľníkov	 sa	
začal	 tvoriť	 skvelý	
tím.	
Tretí online meeting	 sa	 konal	
16. apríla 2021	a	zorganizovala	
ho	DOS	NITRA,	 pod	vedením	

Janky	 Mičevovej.	
Dozvedeli	 sme	 sa	
veľa	 zaujímavého	
o	 Chapexe,	
spoznali	 sme	
V i n i c i u s a	
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z	 Portugalska,	 Reginu	 z	 Mexika,	 ktorí	
zaspomínali	 na	 Slovensko.	 Tamara 
Trtíková	nám	predstavila	novú	stratégiu	IG	
tímu	a	Nina Bencová	pripravila	zaujímavý	
kvíz	a	prezentáciu	o	Instagrame.	
Štvrtý online meeting	 sa	 konal	
21. mája 2021.	Dobrovoľníctvo	v	AFS	 je	
o	 medzikultúrnom	 vzdelávaní	 mladých	
ľudí,	 o	 chápaní	 globálnej	 spoločnosti,	
o	 schopnosti	 akceptovať	 rozdielnosť	
v	kultúrach.	Je	o	tom,	aby	sme	sa	naučili	
spolupracovať,	komunikovať	a	vyjednávať	
tak,	aby	sme	zachovávali	princíp	win-win	

a	 tvorili	mierumilovnejší	 svet.	V	 tomto	duchu	bol	aj	náš	májový	míting,	ktorý	viedla	Karin 
Gazdová.	Témou	bolo	 zahraničie	 a	 zahraničné	príležitosti	dobrovoľníkov.	 Svoje	 skúsenosti	
nám	predstavili	dobrovoľníčky	Monika Maurerová	a	Ema Ondráčková.		Porozprávali	o	tom,	
ako	vysoko	je	hodnotené	dobrovoľníctvo	v	zahraničí,	ako	sa	zvýšil	kredit	ich	životopisu,	keď	
uviedli	 dobrovoľníctvo.	 Česká	
dobrovoľníčka	Natálie	Vildnerová	
nám	 porozprávala	 ako	 vďaka	
AFS	 vycestovala	 na	 ročnú	 stáž	
na	 Island.	 Očami	 mladých	 ľudí	
a	Alexandry Urbánikovej	 sme	 sa	
citlivo	pozreli	na	dianie	vo	svete,	
na	nepokoje	a	vojenské	konflikty,	
ktoré	 v	 súčasnosti	 ovplyvňujú	
svet.	 Špeciálnou	 hostkou	
bola	 študentka	 Rajae	 Laaziz	
z	Talianska,	ktorá	nám	predstavila	
ako	 prežívala	 Ramadan	
na	 Slovensku	 a	 aký	 význam	 má	
pre	 ňu	 tento	 sviatok,	 vrátane	
prísneho	pôstu.

Piaty online meeting	 sa	 konal	 18. júna 2021	 a	 zorganizoval	 ho	 DOS	 Sever.	 Zaujímavé	
prezentácie	 a	 kvíz	 boli	 opäť	 príjemným	 spojením	 multikultúrneho	 AFS.	 Na	 príprave	 sa	
podieľali	Matej Sabo,	Mária,	Ema	a	Ján Ondráčkovci,	Alena Štefáneková,	Natália Kapustová,	
Terézia Piršelová,	ale	aj	bývalé	študentky	Morin	z	Indonézie	a	June	z	Thajska,	ktoré	boli	
súčasťou	mítingu,	aj	napriek	výrazne	posunutému	časovému	pásmu.
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ONLINE GAME NIGHT 

S	 dobrovoľníkmi	 AFS	
Viedeň	sme	dňa	12. mája 
2021	zažili	skvelý	zábavný	
večer.	 Bol	 prvý	 svojho	
druhu	 a	 veríme,	 že	 nie	
posledný.	Vzájomne	sme	sa	
spoznali,	 zahrali	 hry	 a	 užili	
si	 spoločné	 chvíle.	 Bolo	
príjemným	 prekvapením,	
že	 na	 otázku,	 aké	 je	 tvoje	
obľúbené	 tričko,	 takmer	
všetci	odpovedali	AFS.	Každé	
tričko	 malo	 svoj	 príbeh	 a	 my	
sme	tak	mohli	vidieť	AFS	tričká	z	rôznych	kútov	sveta.	Celú	aktivitu	organizačne	pripravili	
dobrovoľníčka	Dominika Gregušová	 a	 bývalá	 AFS	 študentka	 z	 Nemecka,	 v	 súčasnosti	
dobrovoľníčka	vo	Viedni,	Juliane Kos.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DOBROVOĽNÍCTVA

Posledný,	 v	 poradí	 šiesty 
online meeting sa	 konal	
3. decembra 2021.	 Bol	
venovaný	nielen	sviatkom,	
ale	 aj	 Medzinárodnému	
dňu	 dobrovoľníctva.	
Dobrovoľníci	 mali	
príležitosť	vzájomne	sa	
spoznať	 s	 aktuálnymi	
študentmi,	 zahrať	
si	 vianočno	 –	
s i l v e s t r o v s k ý	
kvíz	 zameraný	
na	tradície	rôznych	
krajín	 a	 študenti	
si	 vyskúšali	
s	 dobrovoľníkmi	
small	 talks	
v	slovenčine.		

CULTURAL EXCHANGE S INDIOU

Víkend	 16. - 17. októbra 2021	 patril	 vzájomnej	 spolupráci	 AFS	
Slovensko	 -	 AFS	 India.	 V	 prvý	 deň	 spolupráce	 sme	 pútavou	
prezentáciou,	 videami	 a	 kvízom	 predstavili	 indickým	
dobrovoľníkom	našu	krajinu,	históriu,	tradičné	jedlá	a	zvyky.	
V	 nedeľu	 zase	 India	 porozprávala	 o	 svojich	 tradičných	
sviatkoch,	o	jedlách	ochutených	rozmanitými	indickými	
koreninami,	 o	 tancoch,	 hudbe	 aj	 školstve.	 Bola	
to	 prezentácia,	 ktorá	 hrala	 všetkými	 farbami.	
Organizačne	 celú	 aktivitu	 pripravili	 a	 Slovensko	
reprezentovali	Karin Gazdová	a	Mária Ondráčková. 
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CHRISTMAS EXCHANGE S INDIOU

Tesne	pred	vianočnými	sviatkami,	22. decembra 2021	sa	Karin Gazdovej	a	Márii Ondráčkovej 
podarilo	zorganizovať	ešte	 jeden	špeciálny	míting	s	dobrovoľníkmi	AFS	India.	Porozprávali	
sme	sa	o	vianočných	tradíciách,	o	typických	jedlách,	darčekoch	a	cez	obrazovky	našich	PC	
sme	 si	 ukázali	 napačené	 vianočné	 pečivo.	 Síce	 to	 bolo	 virtuálne,	 ale	 aj	 takéto	 priateľstvá	
prináša	AFS.

CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE DOBROVOĽNÍKOV 

Až	 v	 septembri	 sa	 nám,	
konečne,	 podarilo	 stretnúť	 sa	
osobne,	a	to	na	Celoslovenskom	
stretnutí	 dobrovoľníkov	 
24. - 26. septembra 2021 
v	 Dolnom	 Ohaji.	 Od	 prvého	
dňa	 to	 bol	 teambuilding,	
zábava,	 hra,	 kde	 sa	
dobrovoľníci	 zoznamovali,	
v	malých	skupinkách	plánovali,	
hrali	 verbálne	 aj	 neverbálne	
hry,	 pričom	 sa	 učili	 asertivite	
a	tolerancii.	
Súčasťou	 CSD	 bolo	 aj	
dopoludňajšie	 Valné	
zhromaždenie.	 Zaujímavosťou	
bolo,	 že	po	prvýkrát	 sme	CSD	
prenášali	online,	pre	tých,	ktorí	
sa	nemohli	pre	Covid	zúčastniť	
osobne.	
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VZDELÁVANIE DOBROVOĽNÍKOV

ŠKOLENIE NOVÁČIKOV

V	rámci	spoločného	reštartu,	ktorý	sme	ohlásili	vo	 ferbuári	2021,	sme	zorganizovali	
dvakrát	 online	 školenie	 nováčikov.	 Prioritne	 bolo	 určené	 pre	 úplne	 nových	
dobrovoľníkov,	pričom	zúčastniť	sa	mohli	aj	dobrovoľníci,	ktorí	v	AFS	pôsobili	už	dlhšie.	
V	termínoch	5. marca 2021 a 17. septembra 2021	tak	prešlo	školením	24	dobrovoľníkov.

TRÉNING PRE TRÉNEROV A EPOT

Naša	 dobrovoľníčka	 Ema Ondráčková	 sa	
zúčastnila	 špeciálneho	 vzdelávacieho	
programu,	 známeho	 ako	 T4T.	 V	 priebehu	
mesiaca	 september	 sa	 zúčastňovala	 online	
vzdelávania	 a	 v	 dňoch	 4. - 10. októbra 
2021	 sa	 tréning,	 aj	 napriek	 komplikovanej	
pandemickej	 situácii,	 nakoniec	 konal	
prezenčne,	 v	 belgickom	 meste	 Tournai,	
kde	Ema	zvládla	skúšky	a	získala	certifikát	
trénerky	pre	medzikultúrne	vzdelávanie.	
„Bolo to intenzívne, išli sme z jednej 
aktivity do druhej. Atmosféra, celá skupina 
aj školitelia boli perfektní.  Mali sme 
team building, aby sme sa lepšie spoznali, bolo vela aktivít 
a nakoniec sme mali skúšku, ktorá spočívala v tom, že 

v trojiciach sme si museli pripraviť tému a odtrénovať 
60 minútovú hodinu. Som úplne spokojná,“	napísala	
o	svojej	skúsenosti	Ema.

Po	 tejto	 skúsenosti	 si	 Ema	 podala	
prihlášku	 aj	 do	 EPOT,	 čo	 je	 European	
Pool	 of	 Trainers,	 kde	 bola	 vybraná	
a	v	novom	roku	bude	patriť	medzi	
desiatku	 vyškolených	 lektorov,	
ktorí	môžu	školiť	medzinárodne,	
v	 rôznych	 krajinách	 sveta,	
pod	záštitou	EFIL-u.
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AKTIVITY DOBROVOĽNÍKOV

POPRÍCHODOVÉ SÚSTREDENIE SLOVENSKÝCH ŠTUDENTOV

Leto	bolo	opäť	priaznivým	obdobím	k	tomu,	aby	
sme	 mohli	 zorganizovať	 osobné	 popríchodové	
sústredenie.	V	Dolnom	Ohaji	sa	tak	19. - 21. júla 
2021	 stretli	 študenti	 spolu	 s	 dobrovoľníkmi	
ako	 Paula Klubertová,	 Kristína Moravčíková,	
Anna Gúliková a	Sofia Čelešová,	aby	študentom	
pomohli	 s	 adaptačnými	 popríchodovými	
aktivitami.	

PREDODCHODOVÉ SÚSTREDENIE 
SLOVENSKÝCH A ZAHRANIČNÝCH 
ŠTUDENTOV 

Na	 netradičnom	
predodchodovom	 sústredení	
slovenských	 a	 zároveň	 aj	
zahraničných	študentov,	v	dňoch	
chodovom	 sústredení	 v	 Dolnom	
Ohaji	sme	v	dňoch	20. - 22. júna 
2021	 kvalitne	 pripravili	
slovenských	študentov	na	odchod	
do	 zahraničia	 a	 na	 úspešné	
zvládnutie	 ich	 AFS	 programu.	
Študentom	 na	 sústredení	
pomáhali	 Sofia Čelešová,	 Nina 
Bencová,	 Jana Mičevová,	 Paula 
Klubertová	a	Sandra Plischkeová.  

POPRÍCHODOVÉ SÚSTREDENIE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV
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Prvé	 sústredenie	 nového	 ročníka	 študentov	 2021/2022	 sa	 uskutočnilo	 
3. - 4. septembra 2021	v	Bratislave.	Na	letisko	do	Schwechatu	ich	išli	privítať	dobrovoľníci	
Anna Gúliková,	Tamara Trtíková	a	Timon Solár,	ktorí	s	nimi	absolvovali	prípravné	dvojdňové	
sústredenie.	

OTHER SIDE OF THE ORIENTATION

Skôr	 než	 začalo	 distančné	 vyučovanie,	 dobrovoľníci	 z	 DOS Sever,	 už	 predvídavo,	 začali	
plánovať	 online	 aktivity	 pod	 pracovných	 názvom	OSO.	V	 piatok	 26. novembra 2021	 tak	
zorganizovali	prvý	meeting	pre	zahraničných	študentov	a	ich	kontaktné	osoby.	Zmyslom	OSO	
je	byť	spolu,	spoznávať	sa,	zabaviť	sa,	niečo	nové	sa	naučiť	a	najmä,	byť	aktívny.	Prvý	míting	
zorganizovali	Matej Sabo	a	Nino Ondráček,	spoločne	so	študentkou	Ellou.	Nino	Ondráček	
s	novým	dobrovoľníkom	Petrom Jasičom	zároveň	pripravili	pre	študentov	10	dňovú	online	
výzvu,	do	ktorej	sa	študenti	zapájali	každý	deň,	čím	si	precvičovali	slovenčinu.

ŠPECIÁLNY PEACE CAMP 

Tradičným	 vyvrcholením	 trimestrálneho	
pobytu	AFS	študentov	 je	Peace	Camp.	V	 roku	
2021	bol	 naplánovaný	v	dňoch	26. novembra 
- 3. decembra 2021.	 Do	 prípravného	 tímu	
sa	 dostal	 aj	 náš	 dobrovoľník	 Oliver Szöllösi. 
V	 deň,	 keď	 mali	 študenti	 priletieť,	 zaviedli	
v	 Belgicku	 prísne	 pandemické	 opatrenia.	 Tím	
dobrovoľníkov,	 ktorý	 sa	 niekoľko	 mesiacov	
pripravoval	 na	 príchod	 študentov,	 sa	 zo	 dňa	
na	deň	zmenil	na	krízový	tím.	No	napriek	ťažkej	
situácii	 ukázali,	 že	 sú	 to	 ľudia	 na	 správnom	
mieste.	 Študentom	 pomohli	 bezpečne	
odletieť	 domov,	 krátky	 spoločný	 čas	 využili	
na	 teambuilding	 a	 následne	 predčasne	
odcestovali	domov.		
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VÝPOVEDE AFS DOBROVOĽNÍKOV 

Dobrovoľníctvo v AFS je pre mňa výhra

Vždy	sa	mu	môžem	venovať	podľa	toho,	koľko	voľného	
času	 mám	 a	 to	 je,	 najmä	 počas	 stredoškolského	
života,	obrovská	výhoda.	Už	od	malička	som	miloval	
krajiny,	rôzne	kultúry,	mapy	a	jazyky,	takže	keď	sa	mi	
naskytla	 možnosť	 byť	 dobrovoľníkom	 v	 takej	 super	
medzikultúrnej	 organizácii	 ako	 je	AFS,	 neváhal	 som.	
Takiež	ma	to	posunulo	vo	veľmi	veľa	aspektoch	života.	
Naučil	 som	 sa	 vďaka	 tomu	 výborne	 si	 organizovať	
svoj	čas,	pracovať	s	prihláškami	študentov	v	angličtine	
a	 v	 španielčine,	 čo	 zbožňujem.	 Taktiež	 som	 sa	 naučil	
pracovať	v	programoch	na	úpravu	fotografií	a	videí,	kde	
vytváram	podporné	reklamné	materiály	pre	AFS.	Vďaka	
AFS	som	spoznal	veľmi	veľa	super	 ľudí,	nadviazal	nové	
kamarátstva	 a	 taktiež	 som	 sa	 dozvedel,	 aké	 ľahké	 je	

spoznávať	nových	 ľudí	a	aké	krásne	 je	byť	otvorený	a	nápomocný	týmto	 ľuďom,	hlavne	
host	 študentom	 z	 iných	 krajín.	 Zistil	 som,	 že	ma	 to	 napĺňa.	 Počúvať	všetky	tie	 životné	
príbehy	 je	 veľmi	 krásne,	 obohacujúce	 a	 najmä	 edukatívne.	 AFS	 pre	 mňa	 znamená	
otvorenosť,	rešpektovanie	iných	kultúr,	a	najmä	je	to	super	skúsenosť	do	života.	Nielen	
pre	svoj	osobný	rozvoj,	ale	naučiť	sa	pomáhať	druhým	a	rešpektovať	ich.

Erik Sládeček, dobrovoľník DOS Nitra

Na každom z nás je, čo si vyberie

V	AFS	pôsobím	ako	dobrovoľníčka	už	vyše	roka.	
Nezdá	sa,	že	je	to	dlhá	doba,	ale	za	ten	čas	som	
mala	možnosť	 zažiť	 toho	veľa,	 naučiť	 sa	 veľa,	
niečo	odovzdať,	ale	vždy	s	dobrým	pocitom,	že	
ma	to	napĺňa.	Úplne	na	začiatku	som	do	toho	
išla	 s	 cieľom,	byť	bližšie	 k	medzikultúrnemu	
prostrediu,	byť	obklopená	ľuďmi	a	aktivitami,	
s	 rovnakou	 myšlienkou.	 Teraz	 však	 viem,	
že	 AFS	 dáva	 omnoho	 viac!	 Na	 každom	
z	 nás	 je,	 čo	 si	 z	 toho	 vyberie.	 Okrem	
komunikačných,	 jazykových	 a	praktických	
zručností,	ma	 dobrovoľníctvo	 posunulo	
aj	po	osobnostnej	stránke.	Spoznala	

som	veľa	skvelých	ľudí,	mám	nenahraditeľné	zážitky	a	sama	na	sebe	
vidím,	 že	 sa	 snažím	 byť	 veľmi	 otvorenou	 a	 tolerantnou	 voči	
rôznym	 typom	 ľudí.	 Každý	 sme	 iný	 a	 práve	 kvôli	 tomu	 stojí	
za	 to	spoznávať	AFS.	Aj	keď	sa	hovorí,	 že	práca	s	 ľuďmi	 je	
najťažšia	práca,	 tak	u	mňa	skôr	platí,	že	práca	s	 ľuďmi	 je	
tou	najkrajšou	prácou.	AFS	skutočne	spája	celý	svet,	kde	
má	každý	 svoje	miesto.	Som	veľmi	 rada,	 že	 som	 jeho	
súčasťou	a	verím,	že	ňou	budem	ešte	dlho.

Natália Kapustová, dobrovoľníčka DOS Sever
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ĎALŠIE AFS AKTIVITY

2 % DANE Z PRÍJMU

Dve	 percentá	 dane	 z	 príjmu	 sme	 v	 roku	 2021	 prezentovali	
slovami.	Aj	keď	virtuálne	mítingy	nám	nahradili	tie	osobné,	online	
kvízy	a	hry	nám	nahradili	výlety,	filmové	večery	s	dobrovoľníkmi	
zase	nahradili	kiná	a	divadlá,	sme	presvedčení,	že	to	zvládame	
práve	 vďaka	 vám!	 Pomôžte	 nám	 2	%	 z	 vašich	 daní	 preklenúť	
toto	náročné	obdobie.	ĎAKUJEME!

ČLÁNOK V NOVINÁCH

Dňa	 11. mája 2021	 vyšiel	
v	 Nitrianskych	 novinách	
článok	 o	 občianskom	 združení	
Intercultura	Slovakia.	Aj	keď	pasáže	
o	 dobrovoľníctve	 boli	 vynechané	
a	 článok	 bol	 viac	 orientovaný	 na	
ťažkosti	vo	vzdelávaní	a	cestovaní	
študentov	 v	 covidovom	 období,	
bolo	optimistické,	že	sme	dostali	príležitosť	napísať	o	študijných	
programoch	AFS.

TEAMBUILDINGU KANCELÁRIE AFS

Tento	 rok	 si	 náš	 office	 v	 zostave	
Natália,	 Petra	 a	 Zuzana	 urobil	
30. júna 2021	 veľmi	 príjemný	
teambuilding,	 spojený	s	výstupom	

na	Zobor,	 príjemným	obedom	a	 thajskou	masážou.	Tento	 deň	
sme	si	všetky	tri	užili	a	popri	našom	spoločnom	jazyku,	ktorým	
je	AFS,	sme	sa	venovali	aj	iným	témam,	ktoré	nás	spájali.

VIANOČNÁ POHĽADNICA 

Aj	 v	 roku	 2021	 sme	 pripravili	 špeciálnu	
vianočnú	 pohladnicu	 za	 asistencie	 našich	
AFS	študentov.	Tento	rok	 ich	bolo	 iba	sedem	
a	 všetci	 nám	 zapózovali,	 aby	mohla	 vzniknúť	
táto	kreatívna	anjelska	pohľadnica.	
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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	 medzinárodnej	 úrovni,	 s	 riadiacim	 centrom	 AFS	 International	 v	 New	 Yorku	
a	zahraničnými	zástupcami	Európskej	federácie	medzikultúrneho	vzdelávania	v	Bruseli,	
ktorej	členom	je	aj	naša	organizácia.
Predstavenstvo	 AFS	 pôsobilo	 počas	 celého	 roka	 2021	 v	 nezmenenej	 zostave.	
Predsedkyňa	 Zora	 Lovišková,	 členovia	 Mária	 Ondráčková,	 Naďa	 Fujaková,	 Kamila	
Kverková,	Alexandra	Urbániková	a	Martin	Kuruc.	
  

Zora	Lovišková Kamilka	Kverková Naďa	Fujáková

Martin	Kuruc Mária	Ondráčková

Alexandra	
Urbániková
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POĎAKOVANIE RIADITEĽKY
I	keď	sme	asi	všetci	dúfali,	že	po	roku	2020,	ktorý	sa	niesol	v	znamení	pandémie	COVID-19,	
bude	 rok	 2021	 v	 mnohých	 ohľadoch	 pozitívnejší,	 toto	 očakávanie	 sa	 nie	 úplne	 naplnilo.	
Aj	 rok	2021	bol	narušený	pandémiou,	väčšina	pracujúcich	pracovala	z	domu,	študenti	boli	
na	on-line	vzdelávaní,	divadlá,	koncerty	a	 iné	spoločenské	akcie,	ak	vôbec	boli	realizované,	
mali	 svoje	obmedzenia.	Rodinné	stretnutia	sa	buď	vôbec	nekonali,	 alebo	boli	 len	vo	veľmi	
úzkom	rodinnom	kruhu.	
Aj	my	v	AFS	na	Slovensku	sme	boli	opäť	skúšaní,	ako	si	dokážeme	poradiť,	ako	zvládneme	
dať	potrebnú	podporu	a	pomoc	hosteným	a	vysielaným	študentom,	hostiteľským	rodinám,	
školám	a	dobrovoľníkom.	Mnohé	veci	sme	zvládali	 ľahšie,	veď	sme	už	mali	tie	minuloročné	
skúsenosti.	No	niektoré	veci	nás	opäť	prekvapili	i	napriek	presvedčeniu,	že	už	vieme	do	čoho	
ideme,	čo	treba	ako	spraviť	a	zabezpečiť.		
Prelom	 jari	 a	 leta	 2020	 a	 2021	 sa	 spájal	 s	 uvoľnovaním	 opatrení,	 toto	 obdobie	 dlhších	
a	viac	slnečných	dní	si	pridalo	teda	ďalšie	pozitívum.	Jesenné	a	zimné	obdobie	bolo	spájané	
s	pribúdajúcimi	opatreniami	a	reštrikciami.	Ďalšie	negatívom	pre	obdobie	chladu,	dažďa,	zimy	
a	vetra.	Mnohé	veci	ktoré	sme	brali	ako	samozrejmosť,	sme	prestali	tak	vnímať	a	začali	sme	si	
uvedomovať	ich	jedinečnosť.	Mojím	prianím	pre	nás	všetkých	je,	aby	sme	sa	postupne	vrátili	
k	„normálnemu“	pred	pandemickému	životu,	v	ktorom	si	uvedomíme,	že	nič	v	našom	živote	
nie	je	samozrejmosť.

Natália Čuková 
riaditeľka Intercultura Slovakia, o. z. 

AFS ZAMESTNANCI

PETRA	KRKOŠKOVÁ,	
koordinátorka

NATÁLIA	ČUKOVÁ, 
Riaditeľka

ZUZANA	MACUROVÁ, 
koordinátorka
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FINANČNÁ SPRÁVA 2021

Intercultura Slovakia, o. z., Nitra

Stav	k	31.12.2021	
  

Výnosy k 31. 12. 2021 v €
41	925,15 Služby:	40	%	vzdelávací	program	ASF
62	055,17 Služby:	60	%	vzdelávací	program	ASF
37	223,75 Služby:	príjem	z	AFS	na	vzdel.	programy	študentov	
220,00 Služby:	ostatné	príjmy	-	zmena	letenky
16	300,00 Služby:	realizované	jazykové	kurzy,	tréningy
2	600,00 Služby:	rezervačný	poplatok
160 324,07 Spolu výnosy zdaňované
24	153,23 Príspevok	COVID-19	Úrad	práce	a	soc.vecí
2	582,18 Príspevky	z	podielu	zaplatenej	dane
26 735,41 medzisúčet výnosy - ostatné, nedaňové

187 059,48 Výnosy celkom v €
184 477,30 Výnosy  vykázané vo výkaze ziskov a strát za r. 2021 v €, očistené 

o odpočet %-tného podielu zaplatenej dane r. 2021, viď. Príloha
2	582,18 výnosy	%	z	podielu	zaplatenej	dane	za	r.2021,	presun	do	r.	2022	

Náklady k 31. 12. 2021 v €
20	064,45 Hrubé	mzdy-	zamestnanci
17	852,49 Hrubé	mzdy	-	COVID	19,	nedaňové
1	898,59 Odvody	-	Všeobecná	ZP,	Dôvera	ZP
5	146,50 Odvody	-	Sociálna	poisťovňa
6	300,74 Odvody	SP,	ZP	-	COVID	19,	nedaňové
51 262,77 Spolu osobné náklady
1	884,71 Spotreba:	kancelárske	potreby
360,45 Spotreba:	odborná	literatúra
465,53 Spotreba	materiálu:	prísluš.k	počítaču	a	mobilu
687,99 Spotreba	materiálu:	darčeky,	vlajky,trička,mikiny	pre	dobrovoľníkov
60,15 Spotreba	materiálu:	ostatná	spotreba
83,07 Spotreba:	hygienické	potreby,	rúška,	lieky	a	pod.
566,86 Spotreba:	materiál	KHM
4	695,76 Spotreba:	reklamné	predmety	do	17,00	Eur/ks
8 804,52 Spotreba materiálu celkom
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589,24 Cestovné	náhrady
1	411,09 Mobilný	telefón	-	služby
426,61 Internet	mobilný-služby
592,90 Poštovné	služby
87,61 Notárske	služby:	overenie	pravosti	podpisov	a	pod.
480,00 Právne	a	poradenské	služby
55,20 Služby:	Dodanie,	preprava	víz	-	zo	zahraničia
2	260,00 Účtovníctvo,	mzdová	a	personál.	agenda
13,01 Diaľničná	známka	a	parkovné
29,79 Zdravotné	prehliadky,	ošetrenie	-	zahraniční	študenti
4	079,40 Ubytovacie	služby	a	prenájom
9	266,65 Letenky	-	služby
73,04 Doména	"afsslovakia.sk",	Office,	antivír.programy	a	servis	VT
271,69 Tlačenie,	kopírovanie	a	grafické	-	služby
2	466,32 Nájomné	nebyt.priestorov	a	spojené	služby
64	080,23 Služby:	základné	programy	a	FS,	FZP
243,00 Poznávacie,kultúr.,	spoloč.akcie	pre	študentov
106,80 Inzercia	-	služby	a	poradenstvo
0,00 Ostatné	náklady	za	služby	
86 532,58 Služby, cestovné  - spolu
64,10 Zákonné	sociálne	náklady	-	Sociálny	fond
238,85 Stravné	lístky	-	ZSN	zamestnanci
302,95 Spolu: Zákonné sociálne náklady
32,86 Daň	z	motorových	vozidiel
1	397,40 Stravné	lístky	neplatné	-	likvidácia	do	nákladov
33,00 Správne	poplatky
609,90 Kurzové	straty
1	943,00 Povinné	členské	poplatky	a	príspevky
264,00 Poistenie	spoločnosti:	a	ostatné	poistenie
234,98 Bankové	poplatky
4 515,14 ostatné náklady za služby a spotrebu

151 417,96 Náklady celkom 

33 059,34 Základ dane
6 912,22 daňová povinnosť dane z príjmov
26 147,12 Výsledok hospodárenie po zdanení
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SPRÁVA PREDSEDU PREDSTAVENSTVA 
Intercultura Slovakia, o.z. 
Účtovná	uzávierka	organizácie	Intercultura	Slovakia,	o.	z.	za	rok	2021,	v	rozsahu	od	1.	1.	2021	
do	31.	12.	2021	podáva	pravdivý	obraz	o	príjmoch	a	výdavkoch	spoločnosti	k	31.	12.	2021	
a	výsledku	hospodárenia	v	súlade	so	slovenskými	predpismi.	Informácie	uvedené	vo	výročnej	
správe	sú	v	súlade	s	vyššie	uvedenou	účtovnou	uzávierkou.	
V	Nitre,	dňa	14.	4.	2022

PhDr. Zora Lovišková 
Predsedkyňa predstavenstva Intercultura Slovakia, o. z.
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AFS MISIA 
AFS	 (American	 Field	 Service)	 je	medzinárodná	
mimovládla	 dobrovoľnícka	 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	 prispievať	 k	 vytváraniu	
spravodlivejšieho	a	mierumilovnejšieho	sveta.

AFS HODNOTY
AFS	 vytvára	 príležitosti,	 aby	 sa	 ľudia	 správali	
ako	 zodpovední	 občania,	 ktorí	 sa	 usilujú	 o	 mier	
a	 vzájomné	 porozumenie.	 Vedie	 ich	 k	 prijatiu	
skutočnosti,	že	mier	je	dynamický	proces,	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	 ohľadu	 na	 rasu,	 pohlavie,	 národnosť,	 náboženstvo	 alebo	 sociálne	 postavenie.	
Aktivity	 AFS	 sú	 založené	 na	 základných	 hodnotách	 ako	 je	 dôstojnosť,	 rešpekt	
k	odlišnosti,	empatia	a	tolerancia.		

PREČÍTAJTE SI O AFS VIAC

www.slovakia.afs.org
FB: facebook.com/afs.intercultura.slovakia
IG:	instagram.com/afsinterculturaslovakia
Youtube:	youtube.com/channel/UCW77fqQBU2-NwK78qtC6BQA/
História:	archives.afs.org

Podporte	nás: 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


