VÝROČNÁ SPRÁVA
Rok 2014
Meno organizácie:
Adresa.:
Kontakty:

VOKA - Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity
Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica
www.voka.sk, voka@voka.sk, tel.:+421 905 866 698

Úvod
V roku 2014 VOKA zmenila svoje sídlo a k 1.11.2014 sme presťahovali organizáciu na novú
adresu v Banskej Bystrici. Znížili sme náklady na prenájom a získali sme dve zariadené
učebne (z toho jedna je počítačová), ktoré využívame podľa potreby pri realizácii našich
aktivít. Mysleli sme aj na našich klientov a máme pre nich parkovanie zadarmo, autobusovú
aj trolejbusovú zastávku pár metrov od budovy v ktorej sídlime.
Pre zviditeľnenie našej činnosti sme natočili viacero videí z našich aktivít, čím sme podporili
aj propagáciu remeselníkov, ktoré je možné vidieť na kanály youtube
https://www.youtube.com/channel/UCVBB7-i4CwTKrENqnHrlUSg. Postupne pripravujeme
aj ďalšie videá zo študijných ciest . Zároveň sa neustále snažíme mapovať potreby našej
cieľovej skupiny a aktivitami, ktoré realizujeme podporujeme informovanosť , rozvoj
a trvalú udržateľnosť našich klientov.
V rámci zrealizovaných aktivít sme najviac pôsobili v územiach banskobystrického
a nitrianskeho samosprávneho kraja. Snažíme sa byť v regiónoch, kde je záujem o naše
aktivity. Výsledky a hodnotenia našej práce nájdete na našej webovej stránke v sekcii
Referencie.
Veríme, že aj v nasledujúcom roku sa podarí občianskemu združeniu VOKA „pomáhať
ľuďom na vidieku budovať lepší život“ .

Poďakovanie
VOKA týmto ďakuje všetkým spolupracovníkom a donorom uvedeným v jednotlivých častiach
správy s ktorými spolupracovala v roku 2014. Zvlášť tiež ďakuje všetkým prispievateľom 2%
z dane z príjmu.
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Ciele združenia:
VOKA sa vo svojej činnosti aj v rokoch 2014 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 a národnej úrovni.
Budovať trvalo udržateľný komunitný a ekonomický rozvoj predovšetkým aktivizáciou miestnych
zdrojov a sprístupnením iných vhodných zdrojov. Komunitný a ekonomický rozvoj zahŕňa
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
VOKA sa zameriavala vo svojej činnosti aj v rokoch 2012/2013 na nasledovné oblasti
rozvoja vidieka:
 Podpora integrovaného rozvoja vidieka
 Podpora komunitného rozvoja
 Podpora zamestnanosti a podnikania na vidieku
 Podpora sociálnych služieb
Svoju činnosť VOKA realizovala v roku 2014 hlavne prostredníctvom nasledovných typov
aktivít:
 tréningy, vzdelávanie
 študijné cesty
 individuálne poradenstvo
 konzultácie
 mikropôžičky
 tvorba a implementácia projektov
VOKA v roku 2014 pôsobila na nasledovných úrovniach:
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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, 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, podpory podnikania. Pozitívne
skúsenosti môžu byť adaptované v slovenských podmienkach.
Správna rada VOKA
Predseda: Ing. Jela Tvrdoňová, PhD
Členovia: Mgr. Roman Mojš, Mgr. Ján Žitniak

VOKA tím
Riaditeľka: Emília Jányová Lopušníková
Účtovníctvo: Jana Vozáryová
Manažérka mikropôžičkového programu: Emília Jányová Lopušníková
Projektový manažment: Mária Beraxová, Danka Pompurová, lektori odborných aktivít

V roku 2014 organizácia VOKA pokračovala v projektoch, ktoré pripravovala alebo začala
realizovať roku 2013 a zároveň otvorila nové projekty v hlavných oblastiach činnosti.
Donori a spolupracujúce organizácie
MAS RADOŠINKA
MAS Terchovská Dolina
MAS Dolná Nitra
MAS Zlatá cesta
NSRV SR
Spolupráca krajiny EU:
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu
MAS Hohe Salve (Rakúsko)
MAS Mittleres Unterinntal (Rakúsko)
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Členovia realizačných tímov za VOKA
Emília Jányová Lopušníková
Mária Beraxová
Danka Pompurová
Projekty
Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
Názov projektu : Ako správne narábať s komunálnym odpadom
Miesto realizácie projektu :
Zbehy, Jelšovce, Čakajovce, Alekšince, Lukačovce, Čab, Nové Sady, Šurianky, Hruboňovo, Malé
Zálužie a Kapince, okres Nitra .
Termín realizácie : 10/2014 – 01/2015
Výška poskytnutého NFP: 4 500,-EUR
Predmet projektu: aktivita obsahovala nasledovné témy o
 komunálnom odpade - jeho zložení, možnostiach nakladania s komunálnym odpadom
(skládkovanie a spaľovanie a ich hlavné negatíva, recyklácia)
 správnej separácii odpadu na jednotlivé komodity
 životnom cykle vybraných výrobkov
 označovaní obalov výrobkov pre potreby recyklácie
 možnostiach predchádzania vzniku odpadov ako aj o spôsoboch ďalšieho využitia odpadov
 prevzatí zodpovednosti za vlastný život a zdravie a za stav okolitého prostredia
 vypestovaní kladného vzťahu k prírode, spoločenskému a kultúrnemu prostrediu
 uvedomovaní si zodpovednosti jednotlivcov voči nasledujúcim generáciám
preferovaní nového štýlu života, berúceho do úvahy význam rekreácie a oddychu pri zachovaní a
ochrane životného prostredia
Autorské a realizačné zabezpečenie: Mária Beraxová
Názov projektu : Ekologická domácnosť
Miesto realizácie projektu :
Zbehy, Jelšovce, Čakajovce, Alekšince, Lukačovce, Čab, Nové Sady, Šurianky, Hruboňovo, Malé
Zálužie a Kapince, okres Nitra .
Termín realizácie : 10/2014 – 01/2015
Výška poskytnutého NFP: 4 500,-EUR
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Predmet projektu: informačné aktivity na témy o
 komunálnom odpade - jeho zložení, možnostiach nakladania s komunálnym odpadom ekologickom štýle nakupovania, označovaní ekologicky vhodných výrobkov,
 vhodnom nakladaní s domácimi odpadmi,
 úsporách energii a vode v domácnosti,
 používaných chemikáliách ( v domácnostiach, podnikateľskom sektore aj verejnom sektore)
a vhodných ekologických alternatívach.
Autorské a realizačné zabezpečenie: Mária Beraxová
Názov projektu : Obecné kompostovanie
Miesto realizácie projektu :
Zbehy, Jelšovce, Čakajovce, Alekšince, Lukačovce, Čab, Nové Sady, Šurianky, Hruboňovo, Malé
Zálužie a Kapince, okres Nitra .
Termín realizácie : 10/2014 – 01/2015
Výška poskytnutého NFP: 4 500,-EUR
Predmet projektu: informačné aktivity na témy o
 vhodných druhoch biologických odpadov na kompostovanie a ich úprave
 vermikompostovanie v domácom prostredí
 správnom kompostovisku
 procesoch prebiehajúcich počas rozkladu organickej hmoty a pravidlách kompostovania
 problémoch pri kompostovaní a ich riešení správnom využití kompostu
Autorské a realizačné zabezpečenie: Mária Beraxová
Názov projektu : „Zvyšovanie odborných kapacít v regióne MAS Zlatá cesta“
Miesto realizácie projektu :
Banská Štiavnica, Baďan, Beluj, Sv. Anton, Štiavnické Bane, Dudince, H. Moravce, H. Nemce,
Sebechleby, Banský Studenec, Dekýš, Ilija, Kozelník, Močiar, Podhorie, Počúvadlo, Prenčov,
Vysoká, Devičie, Domaníky, Drážovce, H. Tesáre, Kráľovce-Krnišov, Ladzany, Lišov,
Medovarce, Rykynčice, Sudince, Súdovce, Terany, Žibritov
Termín realizácie : 04/2014 – 03/2015
Výška poskytnutého NFP: 18 946,35 EUR
Predmet projektu: informačné aktivity na témy
 Manažment v cestovnom ruchu
 Marketing v cestovnom ruchu
 Komunikácia v cestovnom ruchu
 Predaj z dvora
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 Tréning na získanie potrebných vedomostí a zručností v cestovnom ruchu
Autorské a realizačné zabezpečenie: Emília Jányová Lopušníková, Mária Beraxová
Názov projektu : „Študijná cesta po príkladoch dobrej praxe v Českej republike“
Miesto realizácie projektu :
Nitra, MAS Kyjovské Slovácko v pohybu
Termín realizácie : 08.-10.september, 2014
Výška poskytnutého NFP: 9 878,00 EUR
Predmet projektu:
Odborná exkurzia na tému rozvoja vidieckych regiónov a územia MAS v Českej republike pre
zástupcov NSRV SR, VSP, MPRV SR.
Realizačné zabezpečenie: Emília Jányová Lopušníková, Mária Beraxová
Spoluprácu v rámci LEADER s VSP a MAS, plánujeme realizovať aj v roku 2015 resp. v novom
programovom období PRV SR 2014 - 2020. VOKA má ambíciu uchádzať sa o pracovisko
regionálnej kancelárie NSRV.
Podané projekty (ŽoNFP) v období 2014, ktoré neboli k 31.12.2014 vyhodnotené:
Implementačná agentúra pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
 Pilotný projekt poskytovania kariérneho poradenstva v detských domovoch BBSK
MAS Dolná Nitra
 Ako úspešne zapájať verejnosť do vecí verejných na území MAS Dolná Nitra
 Manažment a komunikácia na území MAS Dolná Nitra
 Rozvoj územia MAS Dolná Nitra
MAS RADOŠINKA
 Rozvoj prezentačných zručností beneficientov územia MAS Dolná Nitra MAS
RADOŠINKA
 Študijná cesta – rozvoj územia v CR pre beneficientov územia MAS RADOŠINKA
 Predaj z dvora

Donori
US EMBASSY
ARVI
Pôdohospodárska platobná agentúra - Bratislava
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Darcovia 2% z daní
Spolupracujúce organizácie
ALKP
MAS RADOŠINKA
MAS Dolná Nitra
MAS Zlatá Cesta
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu
NSRV

Členovia realizačných tímov
Emília Jányová Lopušníková
Mária Beraxová
Danka Pompurová
Externí spolupracovníci:
Jana Vozáryová
Lektori odborných aktivít
Projekty v oblasti sociálnych služieb a podpory zamestnanosti a podnikania na vidieku
Mikropôžičkový program
Celkový cieľ: Pomoc malým živnostníkom, bez obmedzenia veku i dĺžky podnikania a neziskový
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 2014: 1
Výška prostriedkov použitých na poskytnutie pôžičiek: 6 300€
Priemerná výška pôžičky: 6 300€
Manažment projektu: E. J. Lopušníková
Ostatné aktivity organizácie
Vzdelávacie programy k 31.12.2014:
Akreditované:
Modulový vzdelávací program: „Podnikanie na vidieku“, ktorý sa skladá z nasledovných
modulov:
Modul: Základy marketingu v malých a stredných podnikoch
Modul: Základy manažmentu v malých a stredných podnikoch
Modul: Špecifiká kariérneho poradenstva na vidieku
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Modul: Vidiecky cestovný ruch
Modul: Predaj z dvora
Modul: Marketing vo vidieckom cestovnom ruchu
Modul: Manažment vo vidieckom cestovnom ruchu
Modul: Podnikanie v trvalo udržateľnom turizme
Kariérne poradenstvo
Komunitný organizátor
Neakreditované:
Environmentálna výchova a vzdelávanie
- Ako správne narábať s komunálnym odpadom
- Ekologická domácnosť
- Obecné kompostovanie
- Porušuje niekto zákon?
- Príroda a vzťah človeka k nej
- Uplatnenie marketingu služieb v neziskových organizáciách so zameraním na vidiecke
oblasti
Sociálne poradenstvo
V roku 2014 sme zrealizovali Základné sociálne poradenstvo – prostredníctvom individuálnych
poradenských a prevenčných aktivít. Poradenstvo sme poskytli 2 občanom, miesto poskytovania
poradenstva: SOŠ pod Bánošom, Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica. Poradenstvo sme
poskytli prostredníctvom sociálnych poradcov: Mgr. Emília Jányová Lopušníková a Mgr. Roman
Mojš. Mgr. Roman Mojš poskytol poradenstvo ako dobrovoľník.
Publikačná činnosť organizácie
Informačné bulletíny o zrealizovaných projektoch
Informačné bulletíny – ponuka vzdelávania a ostatných služieb VOKA
Public Relations
Počas rokov 2014 sa výrazne vylepšila aj komunikácia s verejnosťou o čom svedčí aj návštevnosť
webovej stránky www.voka.sk.
Na stránke sú pridané nové sekcie: Vzdelávanie, Podpora
sociálnych služieb. Pri pravidelnom mesačnom meraní počtu návštevnosti (počet prístupov) sme
zaznamenali že priemerná návštevnosť za mesiac je číslo 7 511 (prístupov).
O svojich aktivitách pravidelne informujeme aj prostredníctvom facebooku a twittera.
Členstvo v organizáciách
Členstvo v NSRV
Pôsobenie v rôznych partnerstvách pre rozvoj vidieka na krajskej a celoslovenskej úrovni
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VOKA aj v roku 2014 pri realizácii aktivít spolupracovala s odborníkmi z Asociácie lektorov a
kariérnych poradcov (ALKP), ktorej cieľom je www.alkp.sk :
- Zvyšovanie profesijného a spoločenského statusu lektorov a kariérnych poradcov
- Podnecovanie a podpora profesionálneho a osobného rastu lektorov a kariérnych poradcov
- Poskytovanie ďalšieho vzdelávania a supervízie pre lektorov a kariérnych poradcov
- Zvyšovanie kvality lektorských a kariérno - poradenských služieb
- Sieťovanie lektorov a kariérnych poradcov
- Zastupovanie záujmov lektorov a kariérnych poradcov
Plánujeme v roku 2015:
-

Rozšíriť pobočky v rámci SR
Uchádzať sa o štatút regionálnej kancelárie pre MAS v BB kraji
Pripraviť nové akreditácie v oblasti podpory a rozvoja vidieka
Nadviazať spoluprácu s detskými domovmi
Realizovať informačno-študijné cesty v rámci rozvoja vidieka v tuzemsku aj v krajinách
EU
Nadviazať spoluprácu so zahraničnými MAS
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Finančná správa – súvaha k 31.12.2014 (Finacial report – balance sheet at 31.12.2014)
AKTÍVA / ASSETS

2013

2014

Dlhodobý hmotný majetok /Long Term Assets

13 353

13 353

Oprávky / Deprecation

-13 353

-13 353

0

0

990

877

Pohľadávky/ Receivables

86 346

70 693

Hotovosť / Cash

2 279

2 438

116 710

62 422

0

0

164

30

599
207 088

0
136 460

132 809

92 203

83

83

6 663

654

Fin.výpomoci / Income /short term loan/

0

0

Zostatky prostr.od darcov / Carryovers

- 4 472

7 372

Hospodárky výsledok zo zdaniteľnej činnosti/ Earnings from Taxable
Activities

-7 185

-12 991

Hospodárksy výsledok z nezdaniteľnej činnosti /Earnings from Taxfree Activities

-33 421

- 63 472

Nerozd.zisk,neuhradená strata min.rokov / Not disbursed Yields
Pasíva spolu / Total Liabilities

112 611
207 088

112 611
136 460

Finančné investície / Financial Investments
Zásoby /recources

Bankové účty / Bank Accounts
Finančný majetok /Financial Assets
Náklady budúcich období / Futur Expenses
Príjmy budúcich období /Future incomes
Aktíva spolu / Total Assets
PASÍVA / LIABILITIES
Fondy organizácie / Fonds of Organization
Sociálny fond /Social Fond
Záväzky /Commitments
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INÉ PRÍJMY / OTHER INCOME /EUR/

2 % z daní / 2 % tax assignation
Individuálni darcovia / Individual Donors
Členské príspevky / Membership Fee
Úroky z MPP+penále / interest + Fines /Micro-loans Programme/
Ostatné úroky / Other Interests
Ostatné finačné výnosy / Other Financial Yields
Spolu /Total :

519
105
7
340
0
0,20
971
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