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VYROČNÁ SPRÁVA 

Rok 2011 

 

Meno organizácie:       Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity, O.Z.VOKA 

Adresa.:                        Štefana Moyzesa 4, 974 01 Banská Bystrica 

Kontakty:                      www.voka.sk, voka@voka.sk, tel.:+421/48/4151691, 92, fax: +421/48/4151693 

 

Úvod 

 

 V roku 2011 občianske združenie VOKA pokračovala v realizácii projektu Grundvig, ktorého hlavnou 

témou bolo  Budovanie kapacít 50+ na vidieku. V rámci projektu bolo vytvorené učiace sa partnerstvo  

11 organizácií z 9 štátov EU a Chorvátska. V tomto roku bolo  uskutočnených niekoľko mobilít  do 

krajín partnerov projektu, kde sme sa mohli inšpirovať prácou s generáciou 50+. V roku 2012 bude 

naša organizácia hostiteľskou krajinou pre uskutočnenie študijnej cesty pre účastníkov projektu, ktorí 

pochádzajú z 10 krajín Európy. 

V tomto roku naša organizácia úspešne ukončila projekt "Rozvoj odborných kapacít užívateľov PRV 

SR v krajoch Banská Bystrica a Nitra", ktorý bol financovaný prostredníctvom PPA a bol zameraný na 

podporu vidieckej turistiky v 10 územiach Banskobystrického a Nitrianskeho kraja. 

OZ VOKA realizovala vzdelávanie v rámci projektu „Moderné a kvalitné vzdelávanie vychádzajúce z 

požiadaviek zamestnávateľov – vzdelávanie pre život“, ktorého realizátorom  bola SOŠ pod Bánošom 

v Banskej Bystrici so zameraním  kurzov na „Písanie a manažment komunitných projektov“ a 

„Obnoviteľné zdroje energie“. 

 Zaradili sme sa aj do verejných obstarávaní, pre zabezpečenie vzdelávania,  ktoré vyhlásili jednotlivé 

úrady práce v rámci národného projektu NP III.  

Pokračovali sme  v sledovaní výziev, ktorými sme sa chceli uchádzať na  príprave a realizácii projektov 

financovaných prostredníctvom eurofondov.  Žiaľ tento rok nebol priaznivo naklonený občianskym 

združeniam, ktoré by mohli žiadať o tento spôsob finančnej podpory pre svoje aktivity. Hlavným 

dôvodom bola skutočnosť, že ako občianske združenie sme neboli oprávnený žiadateľ.   

Na jar tohto roku bola ukončená  súťaž  „O ľuďoch s ľuďmi“  konferenciou. Nakoľko sa nepodarilo 

nájsť  finančnú podporu na pokračovanie súťaže v rámci spolupráce na národnej aj medzinárodnej 

úrovni   súťaž v roku 2011 na Slovensku  neprebiehala.  Projekt bol do roku 2010 podporovaný 

z International Visegrad found a US Embassy  . 

http://www.voka.sk/
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Mikropôžičkový program pokračoval v poskytovaní  mikropôžičiek v obmedzenom režime, pretože 

veľká časť prijímateľov MPP sa stáva neplatičmi. V roku 2011 bola poskytnutá len jedna mikropôžička. 

Môžeme však konštatovať, že sme jediný v Slovenskej republike, ktorý si svoj MPP fond udržali 

a naďalej sme schopný tento druh služby pre malých podnikateľov poskytovať.  

Publicita OZ VOKA  bola zabezpečená prostredníctvom webu ako aj rozposlaním ponúk našich 

vzdelávacích aktivít všetkým úradom práce.  

OZ VOKA doplnila svoje stanovy o prevádzky v mestách :  Vranov nad Topľou, Nové Sady, Predajná,  

Banská Štiavnica,  Višňové. Prevádzky združenia sú bez právnej subjektivity, riadia sa stanovami 

združenia a plnia ciele združenia na územiach, v ktorých sú zriadené. 

V rámci úsporných opatrení sme sa rozhodli uverejňovať výročnú správu prostredníctvom nášho 

webového portálu a pre finančnú náročnosť sme pozastavili aj tlač časopisu Vidiek 21. V prípade 

záujmu  sme schopný na webovej stránke www.voka.sk  uverejňovať príspevky pisateľov, ktoré im 

boli  tohto času uverejňované v časopise.  

V mesiaci 4/2011 nastala zmena vo funkcii riaditeľa OZ VOKA a Ing. Jelu Tvrdoňovú, PhD. nahradila 

Mgr. Emília Jányová Lopušníková. Pani Tvrdoňová neopustila naše rady a bola zvolená za člena 

správnej rady nášho občianskeho združenia. Aj touto cestou jej ďakujeme za vykonanú prácu vo 

funkcii riaditeľky OZ VOKA. 

Viac a podrobnejšie sa o všetkých našich aktivitách dočítate v našej správe o činnosti z roku 2011. 

Prajeme vám príjemný zážitok! 

 

 Poďakovanie  

O.Z. VOKA týmto ďakuje všetkým spolupracovníkom a donorom uvedeným v jednotlivých častiach 

správy, s ktorými spolupracovala v roku 2011. Zvlášť tiež ďakuje všetkým prispievateľom 2% z dane 

z príjmu. 

 

 

Ciele združenia: 

 

VOKA o.z. sa vo svojej činnosti aj v roku 2011 riadila nasledovnými cieľmi: 

Povzbudzovať a podporovať demokraciu, zásady rovnoprávnosti, slobodu vyjadrovania a toleranciu 

názorov, aktivizovať obyvateľov a ich účasť na procesoch plánovania a rozhodovania, rozvíjať 

dobrovoľníctvo v komunitných aktivitách a obhajovať záujmy občanov na miestnej, regionálnej a 

národnej úrovni.  

 

Budovať trvalo udržateľný komunitný a ekonomický rozvoj predovšetkým aktivizáciou miestnych 

zdrojov a sprístupnením iných vhodných zdrojov. Komunitný a ekonomický rozvoj zahŕňa 

http://www.voka.sk/
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identifikáciu a podporu vedúcich osobností, organizačný rozvoj a ekonomické aktivity ako podpora 

malého a stredného podnikania na vidieku. Implementácia nových myšlienok a metód by mala 

vychádzať z potreby zachovania kultúrneho dedičstva.  

 

Vybudovať silnú inštitucionalizovanú sieť jednotlivcov, organizácií a komunít, ktorá bude aktívne 

spolupracovať v oblasti vidieckych rozvojových aktivít, vytvoriť a udržiavať vzťahy s medzinárodnými 

organizáciami a inštitúciami s podobnými cieľmi. 

 

Oblasti činnosti združenia 

O.Z. VOKA sa zameriavala vo svojej činnosti aj v roku 2011 na nasledovné tri oblasti rozvoja 

vidieka:  

 Podpora integrovaného rozvoja vidieka 

 Podpora komunitného rozvoja 

 Podpora zamestnanosti a podnikania na vidieku 
 

Svoju činnosť VOKA o.z. realizovala v roku 2011  hlavne prostredníctvom nasledovných typov aktivít:  

 tréningy 

 študijné cesty 

 individuálne poradenstvo 

 konzultácie 

 mikropôžičky 

 
VOKA o.z.  v roku 2011 pôsobila na nasledovných úrovniach:  

Miestna úroveň – aktivity pre občanov jednej obce, mikroregiónu alebo niekoľkých obcí v rámci 

jedného vyššieho územného celku, ktorý si žiadajú poradenstvo, dlhodobé projekty podporujúce 

rozvoj kapacít alebo trvaloudržateľný ekonomický rozvoj 

Národná úroveň – workshopy alebo iné aktivity, ktoré zahŕňajú účastníkov z niekoľkých regiónov, 

napríklad súťaže, ktoré podporujú iniciatívy skvalitnenia samosprávy a participačné rozhodovanie 

a plánovanie, alebo poskytovanie mikropôžičiek. 

Medzinárodná úroveň – účasť na medzinárodných projektoch, čo umožňuje VOKA tvoriť vlastnú 

kapacitu v oblasti inovatívnych praktík, vymieňať si skúsenosti so zahraničnými partnermi, zvyšovať 

vedomosti a učiť sa z praxe rozvoja vidieka iných krajín. Pozitívne skúsenosti môžu byť adaptované 

v slovenských podmienkach.  
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Správna rada VOKA o.z. /do 31.03.2011/ 

Predseda: Prof. Dr. Peter Patúš, PhD  

Členovia: Ing. Arch. Anna Kršáková, Ing. Arch. Viera Melušová – Juricová,  

Správna rada VOKA o.z. /od 01.04.2011/ 

Predseda: Ing. Arch. Anna Kršáková 

Členovia:  Prof.Dr. Peter Patúš, PhD. , Ing. Jela Tvrdoňová, PhD. 

VOKA o.z.  tím 

Riaditeľka: Jela Tvrdoňová /do 31.03.2011/ 
        Emília Jányová Lopušníková /od 01.04.2011/ 
Finančná manažérka: Anna Kubicová 
Manažérka mikropôžičkového programu: Emília Jányová  Lopušníková 
Projektové manažérky: Mária Beraxová a Míla Kroulová,  
Koordinátorka súťaže „O Ľuďoch s ľuďmi“, asistentka, projektová manažérka a editorka 
časopisu „Vidiek 21“: Mária Beraxová,  
 

 

V roku 2011 organizácia VOKA o.z. pokračovala v projektoch, ktoré pripravovala alebo začala 

realizovať roku 2009 a zároveň otvorila nové projekty v hlavných oblastiach činnosti. Okrem 

projektov VOKA v roku 2011 ukončila štvrtý ročník súťaže „O ľuďoch s ľuďmi“  Cena za podporu 

miestnej demokracie slávnostným  vyhlásením víťazov  na národnej konferencii, ktorá sa konala vo 

febuári 2011 v B. Bystrici.  

 
 

 

Projekty v oblasti podpory komunitného rozvoja 

Donori 
US EMBASSY  
International  Vysegrad  Fund 
CpKP – střední Morava 
Európska komisia, (European Commission), Program Socrates/Grundtvig 
SAAIC – Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania 
Pôdohospodárska platobná agentúra - Bratislava  
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Spolupracujúce organizácie 
ZMOS 
Centrum pro komunitní práci, ČR 
Inštitút verejnej správy 
Obecné noviny 
Verejná správa 
Ministerstvo životného prostredia SR 
NROS 
CELODIN, Maďarsko 
Karpatská nadácia, Poľsko 
SYTY, Fínsko 
HUMAK, Fínsko 
Verein zur nachhaltigen Local- und Regionalentwicklung im Land Brandenburg e.V. - Brandenburg 21, 
Nemecko 
Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy/Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK, Fínsko 
Hela Swerige ska leva, Švédsko 
Društvo za razvoj slovenskega podeželja, Slovinsko 
Národní síť venkovských komunitních škol se sídlem v Borech, o.s., ČR 
Centro Ricerche Produzioni Animali C.R.P.A. S.p.A. 
EUROPE DIRECT – Carrefour europeo Emilia department, Taliansko 
Irish Rural Link, Írsko 
Hrvatska mreža za ruralni razvoj, Chorvátsko  

 

Členovia realizačných tímov 

Mária Beraxová, 
Jela Tvrdoňová 
 

Projekty 

Súťaž O ľuďoch s ľuďmi – cena za podporu miestnej demokracie,  4. ročník, 2010-2011 

Celkový cieľ: Ocenenie za zavádzanie a uplatňovanie takých metód a procesov v praxi, ktoré motivujú 

občanov zaujímať sa o veci verejné, podieľať sa na rozhodovaní a vytvárať aktívnu občiansku 

spoločnosť. 

Realizované aktivity:         

Účasť na medzinárodnej konferencii v Brne – vyhodnotenie 3 ročníka súťaže na úrovni V4 

 Vyhlásenie 4 ročníka, overenie účasti v partnerskej riadiacej skupine, doplnenie členov, 
aktualizácia adresárov a kontaktov 

 Stretnutie s organizačnými partnermi v SR, úprava podmienok, tlačív, formulárov. 

 Tlačová správa- uverejnená v médiách- TASR, SITA, Changenet,  Obecné Noviny,  VUC v rámci 
celej SR, zasielaná elektronicky do všetkých obcí a miest v rámci celej SR,  

 Prezentácia súťaže na konferencii ZMOSu 

 Rozoslanie prihlášok, komunikácia so záujemcami 

 Kontaktovanie možných sponzorov, rokovania o podpore súťaže  

 Priebežná propagácia súťaže, komunikácia so záujemcami 

 Zber prihlášok 

 Hodnotenie  projektov na mieste 

 Celkové vyhodnotenie súťaže 
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Rozpočet: Celkom: 12.500,- EUR    

Manažment: Mária Beraxová,  

Pre vyššie uvedený projekt sa VOKA  o.z.  podarilo získať aj nasledovnú podporu prostredníctvom 

dvoch projektov podporených: 

US Embassy  

Účel grantu – podpora Súťaže o ľuďoch s ľuďmi – cena za podporu miestnej demokracie formou 

príspevku na vytváranie informačných  letákov a publikácií, ktoré informujú o súťaži. Taktiež na ceny 

pre účastníkov súťaže ako aj celkovú organizáciu súťaže.   

Rozpočet: Celkom: 5.720,- USD 

Manažment: Mária Beraxová, 

IVF – Small project /projekt na vydanie časopisu/ 

Účel grant -  prostriedky získané z grantu IVF boli využité na propagáciu  činnosti organizácií krajín V4. 

Prvé vydanie  časopisu s nákladom 1400 ks s názvom „Súťaž O ľuďoch s ľuďmi v krajinách V4“ .  Druhé 

vydanie časopisu s nákladom 2000 ks s názvom „Súťaž  O ľuďoch s ľuďmi  -  príklady úspešných 

projektov občianskej participácie“. Obidva časopisy boli  vydané štvorjazyčne -  – slovensky, poľsky, 

maďarsky, česky a boli  distribuované do všetkých krajín V4.   

Rozpočet- celkom:  5.000,- EUR 

Manažment:  Míla Kroulová  

Capacities over 50 as rural development tool – Kapacity straších ako 50 rokov ako nástroj rozvoja 

vidieka  

Celkový cieľ: “Aktivácia sociálneho kapitálu vidieckych obcí prostredníctvom učiacich sa partnerstiev“ 

Realizované aktivity: 

 Prvý seminár vo Fínsku, v Kiljave – marec 2011 

 Študijná cesta v Nemecku – Berlín , Wulkow, Pretschen, Raddusch, Seddin, Teltow – máj 2011 

 Druhý seminár vo Švédsku – Sätra Brunn – jún 2011 

 Priebežná správa – jún 2011 

 Seminár a študijná cesta v Českej republike -  október 2011 

 Elektronická knižnica zostavená s PPT prezentácií partnerov a templátov k metodikám, 
nástrojom a kurikulám, ktoré partneri zozbierali k 31.12.2011 a  je umiestnená na web 
stránke VOKA – www.voka.sk 

 Koordinácia projektu a spolupráca so zahraničnými partnermi 
Rozpočet: Celkom: 18.800,- EUR    

Manažment: Jela Tvrdoňová  
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Projekty v oblasti podpory zamestnanosti a podnikania na vidieku 
 

Projekty 

"Rozvoj odborných kapacít užívateľov PRV SR v krajoch Banská Bystrica a Nitra" 

Celkový cieľ: “Podporiť  užívateľov PRV SR na vidieku v krajoch  Banská Bystrica a Nitra v vybudovať 

kapacity v oblasti vidieckej turistiky ako aj pripraviť  produkty vidieckej turistiky 

 
Realizované aktivity: 

 Zostavenie 10 produktov vidieckeho cestovného ruchu 

 Preklady textov do angličtiny 

 Tlač letákov s produktami vidieckeho cestovného ruchu 

 Zúčtovanie projektu 
 

Rozpočet: Celkom: 67.879,- EUR    

Manažment: Jela Tvrdoňová, Mária Beraxová  

 

Mikropôžičkový program 

Celkový cieľ: Pomoc malým živnostníkom, bez obmedzenia veku i dĺžky podnikania a neziskovým 

organizáciám uchádzajúcim sa o granty získať finančné prostriedky na rozbehnutie alebo rozvoj 

podnikania. 

 

Realizované aktivity:  poskytovanie mikropôžičiek a poradenstva pre malých podnikateľov 

Počet pridelených pôžičiek v roku 2011:    1 

Výška prostriedkov použitých na poskytnutie pôžičiek:  6.640,- EUR 

Priemerná výška pôžičky:    6.640,- EUR 

Manažment projektu: E. Jányová  Lopušníková 

Ostatné aktivity organizácie  

Publikačná činnosť organizácie 

2 vydania časopisu Vidiek 21  v roku 2011   / 2 vydania časopisu  o priebehu súťaže O ľuďoch s ľuďmi  
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Členstvo v organizáciách 

ERA 

Pôsobenie v rôznych partnerstvách pre rozvoj vidieka na krajskej a celoslovenskej úrovni  
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Finančná správa – súvaha k 31.12.2011/(Finacial report – balance sheet at 31.12.2011)    

 

Súvaha k 31.12.2011 v EUR / Balance Sheet as of December 31st,2011 /EUR/ 

   

AKTÍVA / ASSETS 2011 2010 

Dlhodobý hmotný majetok /Long Term Assets 23 278 23 278 

Oprávky / Deprecation - 23 278 - 23 278 

Finančné investície / Financial Investments 0 0 

Zásoby /recources 756 756 

Pohľadávky/ Receivables 164 344 141 896 

Hotovosť / Cash 740 278 

Bankové účty / Bank Accounts 100 821 97 530 

Finančný majetok /Financial Assets 0 0 

Náklady budúcich období / Futur Expenses 283 366 

Príjmy budúcich období /Future incomes 53 46 242 

Aktíva spolu / Total Assets 266 997 287 068 

    

PASÍVA / LIABILITIES   

Fondy organizácie / Fonds of Organization 132 809 132 809 

Sociálny fond /Social Fond 82 82 

Záväzky /Commitments 5 000 9 621 

Fin.výpomoci / Income /short term loan/ 0 0 

Zostatky prostr.od darcov / Carryovers 1 424  14 562 

Hospodárky výsledok zo zdaniteľnej činnosti/ Earnings from Taxable 

Activities 3 298 2 828 

Hospodárksy výsledok z nezdaniteľnej činnosti /Earnings from Tax-free 

Activities - 5 610 - 8 971 

Nerozd.zisk,neuhradená strata min.rokov / Not disbursed Yields 129  994 136 137 

Pasíva spolu / Total Liabilities 266 997 287 068 
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INÉ PRÍJMY /  OTHER INCOME   /EUR/  

  

2 % z daní / 2 % tax assignation 227 

Individuálni darcovia / Individual Donors 6 

Členské príspevky / Membership Fee 98 

Úroky z MPP+penále / interest + Fines /Micro-loans Programme/  14 007 

Ostatné úroky / Other Interests 316 

Ostatné finačné výnosy / Other Financial Yields 20 

Spolu /Total : 14 674 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


