
   

    
 
 

 
 

Opatrenie: Podpora podnikania 

Podnikanie na vidieku  
- akreditovaný modulový kurz, ktorý je zložený z ôsmych modulov. Uvedené jednotlivé 
moduly sa dajú absolvovať aj samostatne. Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, 
číslo akreditácie: 1306/2013/131. 

 Edukačný cieľ:  získanie vedomostí potrebných pre podnikanie v oblastiach poľnohospodárstva, 
podnikania v cestovnom ruchu a agroturistike, predaja z dvora. 

 Cieľová skupina:  poľnohospodársky podnikateľ – fyzická osoba, alebo právnická osoba, členov 
Miestnych akčných skupín, členov Verejno – súkromných partnerstiev 

 Vzdelávacie moduly: 
1. Manažment vo vidieckom cestovnom ruchu 12,0 hod.  
2. Podnikanie v trvalo udržateľnom turizme 24,0 hod.  
3. Základy marketingu v malých a stredných podnikoch 24,0 hod.  
4. Základy manažmentu v malých a stredných podnikoch 24,0 hod.  
5. Špecifiká kariérneho poradenstva na vidieku 24,0 hod.  
6. Vidiecky cestovný ruch 24,0 hod.  
7. Predaj z dvora 12,0 hod. (lektorka p. Zuzana Homolová)  
8. Marketing vo vidieckom cestovnom ruchu 24,0 hod.  
Viac informácií: www.voka.sk 

 
 

Podnikateľský plán a podnikateľský zámer                          
 (príprava podnikateľských plánov + mikropôžičkový program VOKA)  

- neakreditovaný kurz v rozsahu 36 hod.  
 Edukačný cieľ:  získanie vedomostí potrebných pre vypracovanie podnikateľského plánu v oblastiach 

poľnohospodárstva, podnikania v cestovnom ruchu a agroturistike, predaja z dvora, vypracovanie 
podnikateľského plánu.  

 

 Výsledok absolvovaného kurzu: vypracovaný podnikateľský plán, ktorý môže účastník kurzu použiť: 
a) ako povinú prílohu pri žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ŽoNFP) z Programu 

rozvoja vidieka 2014-2020, Opatrenie: Podpora podnikania (čl.20) v prípade, že sa poľnohospodársky 
subjekt rozhodne žiadať o podporu z uvedeného programu,  

b)   ako povinnú prílohu pri žiadosti o poskytnutie mikropôžičky z mikropôžičkového programu OZ 
VOKA, informácie nájdete na: www.voka.sk v časti Mikropôžičkový program. 

 

 Cieľová skupina:  poľnohospodársky podnikateľ – fyzická osoba, alebo právnická osoba, členov 
Miestnych akčných skupín, členov Verejno – súkromných partnerstiev 

 

http://www.voka.sk/
http://www.voka.sk/


   

Opatrenie: Základné služby a obnova dediny na vidieku 

 

V rámci uvedeného opatrenia ponúkame členom Miestnych akčných skupín, členom Verejných 

súkromných partnerstiev, obciam,  spoluprácu v oblasti vzdelávania a realizácie informačných 

vzdelávacích aktivít. Vzdelávacie aktivity sú zamerané na zlepšovanie, alebo rozširovanie 

miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo.  

Environmentálna výchova a vzdelávanie v obciach 
Tisíce nelegálnych skládok predovšetkým s komunálnym odpadom resp. odpadom z domácností je rozmiestnených na 

celom Slovensku popri cestách, brehoch riek, jazier a potokoch.  Je preukázateľné, že obce, mestá majú neustály problém so 

separovaním odpadov. Najmä s realizáciou a porozumením u občanov, ktorí len veľmi ťažko spolupracujú pri likvidácii  

komunálneho odpadu. To spôsobuje vznik nelegálnych skládok a znečisťovanie životného prostredia. Každý jedinec je 

zodpovedný za ochranu životného prostredia. Všetci sa musíme snažiť o zachovanie kvality ovzdušia, vody, pôdy, fauny, 

flóry, nerastného bohatstva, aby naše deti mali rovnakú možnosť tieto prírodné dary využívať v takej miere, ako ich 

využívame my. Len aktívny a informovaný občan v rámci participácie na veciach verejných, prestane byť "len pasívnym 

príjemcom pomoci". Tu je jedna z hlavných potrieb cieľových skupín. Zvýšením environmentálnej uvedomelosti 

vzdelávaním, zostavením súboru vhodných nástrojov vzdelávania, tréningov, informačných blokov a následnou aplikáciu 

u občanov môžeme dosiahnuť ich zodpovednejší prístup k životnému prostrediu. 

Ponuka informačných – vzdelávacích aktivít: 

 Ako správne narábať s komunálnym odpadom, rozsah 6 hod. 

 Ekologická domácnosť, rozsah 6 hod. 

 Obecné kompostovanie, rozsah 6 hod. 

 Porušuje niekto zákon, rozsah 6 hod. 

 Príroda a vzťah človeka k nej, rozsah 6 hod. 

Viac informácií: www.voka.sk v časti vzdelávanie 
 
 

Marketing služieb v neziskových organizáciách, lokálny a vidiecky marketing, 
marketing cestovného ruchu. 
Je tu doba, kedy každý musí byť podnikavý a aktívny a každý musí vedieť robiť dobrý marketing. Je to dôležité aj na vidieku, 

v regiónoch, pretože tam je veľa schopných a šikovných ľudí, malých živnostníkov a remeselníkov, životaschopných 

občianskych združení a miestnych organizácií, ktoré spoločnými silami môžu vytvoriť vhodné životné podmienky pre 

miestnych obyvateľov a atraktívnu ponuku pre návštevníkov a turistov. 

Marketing služieb v neziskových organizáciách je určený pre prostredie Miestnych akčných skupín (MAS) a ich členov, 

Verejno-súkromných partnerstiev (VSP) a ich členov, podnikateľov, mladých začínajúcich poľnohospodárov, samostatne 

hospodáriacich roľníkov, zakladateľov a členov neziskových organizácií, občianskych združení, miestnych spolkov, zástupcov 

verejného, súkromného a občianskeho sektora. 

Viac informácií: www.voka.sk v časti Vzdelávanie 
 
 
 

http://www.voka.sk/
http://www.voka.sk/


   

Opatrenie: LEADER                   

Jednou z hlavných činností OZ VOKA je „pomáhať ľuďom na vidieku budovať lepší život“, spájať ich, naučiť  ich ako 

dosiahnuť svoje ciele. O to sa snažíme aj prostredníctvom prístupu LEADER.    Pri svojej  práci sa snažíme aktivity realizovať 

prostredníctvom príkladov dobrej praxe to znamená ukázať cieľovej skupine ako to robia inde napr. v iných členských 

krajinách EU. Rozsah pôsobnosti našej činnosti je na národnej a medzinárodnej úrovni ( v rámci členských krajín EU).     

Počas našej práce sa nám potvrdilo, že na Slovensku máme šikovných a schopných ľudí a máme sa čím pochváliť aj my pred 

zahraničnými MAS. Počas našich aktivít a študijných ciest sme mali možnosť  vidieť výsledky práce MAS a Verejno-

súkromných partnerstiev (ďalej len VSP) na Slovensku aj v zahraničí, porovnávať a často sa inšpirovať k ďalšej práci. Aj preto 

plánujeme v nasledujúcom programovom období 2014- 2020 pokračovať v tejto činnosti a intenzívnejšie spolupracovať s 

MAS, VSP, pomáhať im „budovať lepší život na vidieku“.  Naša snaha bude viesť k spropagovaniu práce, aktivít, MAS, VSP.  

Ukázať „svetu“, že aj u nás to funguje. Budeme aj naďalej realizovať informačno  – vzdelávacie aktivity, študijné cesty nie len 

pre MAS, VSP na Slovensku, ale ukážeme aj zahraničným MAS ako je to u nás napr. návštevou vo vašej MAS, VSP. 

V programovom období 2014-2020 plánujeme:  

 Rozšíriť pobočky VOKA v rámci SR (podľa záujmu  MAS, VSP) 

 Rozšíriť  spoluprácu s MAS v rámci krajín EU (napr. Taliansko, Rakúsko, CZ) 

 Naďalej spolupracovať s MAS a VSP na Slovensku v oblasti poskytovania služieb - informačné vzdelávacie aktivity 

na témy: Cestovný ruch, Kariérne poradenstvo, Ekológia a environmentalistika, Komunikácia, Manažment – 

riadenie rizík, ekologické poľnohospodárstvo, podpora zakladajúcich malých farmárov formou vzdelávania - 

Zakladám si podnik spojený s možnosťou využiť mikropôžičku poskytovanú OZ VOKA v rámci mikropôžičkového 

programu  a ďalšie aktivity podľa požiadaviek MAS a VSP. Zabezpečenie kvality vzdelávania a našich služieb 

realizujeme v spolupráci  s tými „naj- lektormi a odborníkmi“ aj prostredníctvom Asociácie lektorov a kariérnych 

poradcov  www.alkp.sk 

 Naďalej realizovať študijné informačné cesty v tuzemsku aj v zahraničí pre MAS, VSP 

 

 

 

 

 

 

Ilustračné fotografie (autor: I. Pašmík) zo študijno-pracovnej cesty Rakúsko-Tirolsko , viac informácií: www.voka.sk 

Referencie na našu prácu v minulom programovom období nájdete na  webovej stránke OZ VOKA v časti Referencie. 

 

 

http://www.alkp.sk/
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Technické vybavenie – školiace priestory 

V prípade Vášho záujmu o vzdelávacie aktivity OZ VOKA, Vám tieto vieme zrealizovať  podľa Vašich potrieb 

priamo u Vás, prípadne sa môžete vzdelávať  v našich školiacich priestoroch v Banskej Bystrici: 

Učebňa s kapacitou 15  osôb -Kvalitu vzdelávania Vám vieme zabezpečiť aj prostredníctvom  Asociácie 

lektorov a kariérnych poradcov 

 
www.alkp.sk 

 

Mikropôžičkový program  (MPP)                                 
 
 
Cieľ  MPP: 
Pomoc malým živnostníkom, SHR, farmárom a 
subjektom uchádzajúcim sa o granty, ktoré budú mať 
priaznivý dopad na rozvoj vidieka, získať finančné 
prostriedky, ktoré by im boli inak nedostupné. 
 
Cieľová  skupina MPP: 
    * Malí podnikatelia na vidieku 
    * Obce, mikroregióny, občianske združenia a pod. 
 
Cieľové  územie MPP:                                                                                                 
*Pôsobnosť MPP je celoslovenská. 
 
Kritériá  pridelenia mikropôžičky v rámci MPP: 
 
   1. predloženie žiadosti o poskytnutie mikropôžičky 
   2. oprávnenie na podnikanie     
   3. účasť na vzdelávacom kurze "Podnikateľský plán" 
   4. vypracovanie, predloženie a obhájenie vlastného 
       životaschopného  podnikateľského  plánu 
   5. účel použitia zdrojov nie je v rozpore s verejným 
        poriadkom a morálkou 

   6. klient nemá záväzky po lehote splatnosti voči  
daňovému úradu, colnému úradu,  úradu práce,   
       zdravotným poisťovniam ani sociálnej poisťovni, čo 
doloží čestným vyhlásením 
   7. schopnosť zaručiť sa za prijatú mikropôžičku podľa 
podmienok stanovených OZ VOKA 
   8. VOKA si vyhradzuje právo overiť si bonitu, 
dôveryhodnosť klienta 
 
Výška pôžičky v rámci MPP: 
Výška pôžičky je stanovená v rozmedzí 1000€ až 6640€. 
 
Úroková sadzba v rámci MPP: 
Rovnomerný ročný 5 %  úrok 
 
Spôsob čerpania mikropôžičky v rámci MPP: 
Jednorázovo vyplatená  na účet klienta, po schválení 
mikropôžičky Mikropôžičkovou komisiou, podpísaní 
zmluvy a predložení potrebných dokumentov 
 
Doba splatnosti mikropôžičky v rámci MPP: 6 až 24 
mesiacov v závislosti od výšky mikropôžičky 

 
Informácie o MPP ako aj o ďalších produktoch a aktivitách OZ VOKA získate na : 

www.voka.sk 
 

 

http://www.alkp.sk/
http://www.voka.sk/

