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    VÝROČNÁ SPRÁVA 

 

       Rok 2015 

 
 

Meno organizácie:  VOKA - Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity 

Adresa.:   Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica  

Kontakty:  www.voka.sk, voka@voka.sk,  tel.:+421 905 866 698 

 

 

Úvod  

 
Naša organizácia VOKA – Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity každý rok 

bilancuje svoje úspechy prostredníctvom výročnej správy, ktorá zároveň poukazuje na našu 

činnosť. Aj v roku 2015 sme sa snažili čo najviac „pomáhať ľuďom na vidieku budovať lepší 

život“. Počas roka sme získali veľa nových kontaktov, ako aj podnetov na ďalšiu našu činnosť a 

ponúk na spoluprácu v novom programovom období 2014-2020. Rok 2015 možno vyhodnotiť ako 

úspešný. Podarilo sa nám zrealizovať 10 projektov so zameraním na vidiek a podporu 

podnikateľov. 

Ako správna voľba sa ukázala  zmena sídla organizácie, ktorú sme zrealizovali v roku 2014. 

Podarilo sa nám ušetriť výdavky za prenájom priestorov. Výhodou boli aj dve zariadené učebne 

s výpočtovou technikou, ktoré sme používali celý rok na naše vzdelávacie a informačné aktivity.  

V spolupráci s ALKP – Asociáciou lektorov a kariérnych poradcov sa nám počas celého 

roka podarilo zabezpečovať kvalitných lektorov pre aktivity VOKA. 

Veľkým úspechom pre VOKA v roku 2015 bolo získanie štatútu Regionálnej antény NSRV 

pre BBSK. V nasledujúcom programovom období 2014 – 2020 v rámci PRV po podpise Zmluvy 

o NFP z PRV (predpoklad 01/2016), tak VOKA bude zabezpečovať kontaktný bod pre 

beneficientov PRV v BBSK a to najmä prostredníctvom poradenstva a informačných aktivít 

v oblasti rozvoja vidieka, poľnohospodárstva, rozširovať a posilňovať úlohy LEADER, 

zabezpečovať kontinuitu činností NSRV z programového obdobia 2007-2013.  

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“ . 

 

         

 

 

 

                                      

http://www.voka.sk/
mailto:voka@voka.sk
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Poďakovanie  

VOKA týmto ďakuje všetkým spolupracovníkom a donorom uvedeným v jednotlivých častiach 

správy, s ktorými spolupracovala v roku 2015. Zvlášť tiež ďakuje všetkým prispievateľom 2% 

z dane z príjmu. 

 

Ciele združenia: 
 

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 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 v roku 2015 zameriavala vo svojej činnosti na nasledovné  oblasti rozvoja vidieka:  

 Podpora integrovaného rozvoja vidieka 

 Podpora komunitného rozvoja 

 Podpora zamestnanosti a podnikania na vidieku 

 Podpora sociálnych služieb 

 

 

Svoju činnosť realizovala hlavne prostredníctvom nasledovných typov aktivít:  

 tréningy, vzdelávanie 

 študijné cesty 

 individuálne poradenstvo 

 konzultácie 

 mikropôžičky 

 tvorba a implementácia projektov 
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VOKA   v roku 2015 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,  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 2015 organizácia VOKA  pokračovala v projektoch, ktoré pripravovala alebo začala 

realizovať roku 2014 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 

ALKP  

SOZA 

Združenie MVC - Malokarpatská vínna cesta 

Vzdelávacie centrum Záježová 

US Embassy 
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Spolupráca krajiny EU:  

MAS Kyjovské Slovácko v pohybu 

MAS Hohe Salve (Rakúsko) 

MAS Mittleres Unterinntal (Rakúsko) 

 

 

Členovia realizačných tímov :  

 

Emília Jányová Lopušníková 

Mária Beraxová 

Danka Pompurová 

Externí spolupracovníci: 

Jana Vozáryová 

Lektori odborných aktivít 

 

Projekty 

 

Názov projektu :  Príležitosť pre podnikateľky zo stredného Slovenska (mentoringový program) 

Miesto realizácie projektu : Banká Bystrica 

Termín realizácie : 08/2015 – 05/2016 

Výška poskytnutého NFP: 7 136 € 
Predmet projektu: Realizáciou projektu „Príležitosť pre podnikateľky zo stredného Slovenska“  

podporujeme podnikanie žien na strednom Slovensku. Prostredníctvom metódy mentoringu 

pomáhame podnikateľkám s rozvojom podnikania a nasmerovávame ich k úspechu. Mentoring je 

obojstranne výhodný proces – zlepšuje vzájomné zdiaľanie vedomostí a skúseností, profituje z 

neho aj mentee aj mentor. Výsledkom projektu je rozvoj vzťahu medzi mentorom a mentee a 

vytvorenie skupiny “Príležitosť pre tvoje podnikanie – mentoring”, ktorá bude aj po skončení 

projektu poskytovať face to face mentoring pre stredoslovenské podnikateľky. 

Autorské a realizačné zabezpečenie:  Danka Kováčiková 

 

 

Program  rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 

 

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 

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 

------------------------------------------------------ 
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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 

 Tréning na získanie potrebných vedomostí a zručností v cestovnom ruchu 

Autorské a realizačné zabezpečenie: Emília Jányová Lopušníková,  Mária Beraxová 

------------------------------------------------------ 

 

Názov projektu : „Ako úspešne zapájať verejnosť do vecí verejných na území MAS Dolná 

Nitra“ 

Miesto realizácie projektu : Babindol, Čechynce, Dolné Obdokovce, Golianovo, Klasov, Malý 

Cetín, Paňa, Pohranice, Veľký Lapáš, Veľký Cetín, Vinodol- všetky katastrálne územia uvedených 

obcí. 

Termín realizácie : 02/2015 -05/2015 

Výška poskytnutého NFP: 8 418,13EUR 

Predmet projektu: informačné aktivity na témy  
Predmetom projektu boli aktivity: Komunitné organizovanie -  ako inovatívny prístup k zapájaniu beneficientov do 

rozvoja územia. Cieľom informačnej aktivity bolo zefektívnenie  komunitného organizovania v zmysle získania 

informácií z oblastí komunitného organizovania s nasledovnými témami:  

 Všeobecné informácie o komunitnom organizovaní 

 Hodnotenie potrieb (špecifikácia potrieb územia) 

 Plánovanie aktivít komunít  

 Ako organizovať (podujatia/aktivity)-logistika ( 10 pravidiel komunitného organizovania)  

 Zadefinovanie kritérií priebežného a záverečného hodnotenia 

Súčasťou informačných aktivít bol aj tréning na zapájanie verejnosti do rozvoja územia, počas ktorého  lektor/expert 

priebežne vyhodnocoval postupy, nedostatky a pod.. Výstupom je definovanie problémov komunitného organizovania 
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na území MAS Dolná Nitra, boli vypracované odporúčania- návrhy na zlepšenie, ktoré pomôžu územiu MAS Dolná 

Nitra pri zapájaní verejnosti do vecí verejných, resp. rozvoja územia MAS Dolná Nitra. 

Autorské a realizačné zabezpečenie: Emília Jányová Lopušníková,  Mária Beraxová 

-------------------------------------------------------------- 

 

Názov projektu : „ Manažment a komunikácia na území MAS Dolná Nitra“ 

Miesto realizácie projektu : Babindol, Čechynce, Dolné Obdokovce, Golianovo, Klasov, Malý 

Cetín, Paňa, Pohranice, Veľký Lapáš, Veľký Cetín, Vinodol- všetky katastrálne územia uvedených 

obcí. 

Termín realizácie : 02/2015 -05/2015 

Výška poskytnutého NFP: 8 351,52EUR 

Predmet projektu: informačné aktivity na témy 

Predmetom projektu boli informačné aktivity: Manažment cieľového miesta 

Informačná aktivita obsahovala nasledovné témy  : 
 Definovanie cieľového miesta 

 Kooperatívny manažment cieľového miesta 

 Manažérske organizácie v cieľovom mieste 

 Hlavné ciele a nástroje manažmentu cieľového miesta 

 Plánovanie a organizovanie v manažmente cieľového miesta  

Aktivita/ Komunikácia v cestovnom ruchu 

Informačná aktivita obsahovala nasledovné témy  : 
 Formy správania a komunikácia 

 Metódy a techniky komunikácie 

 Profesionalita v komunikácii 

 Formy správania a komunikácia s potenciálnymi zákazníkmi v cestovnom ruchu 

 Zvládanie nátlaku a manipulácie 

 Schopnosť presadiť oprávnené požiadavky, 

 Zvládanie kritiky a agresivity 

 Poskytovanie a prijímanie efektívnej spätnej väzby 

 Rozvíjanie asertívnych činností. 

Autorské a realizačné zabezpečenie: Emília Jányová Lopušníková,  Mária Beraxová 

-------------------------------------------------------------- 

 

Názov projektu : „Rozvoj územia MAS Dolná Nitra“   

Miesto realizácie projektu : Babindol, Čechynce, Dolné Obdokovce, Golianovo, Klasov, Malý 

Cetín, Paňa, Pohranice, Veľký Lapáš, Veľký Cetín, Vinodol- všetky katastrálne územia uvedených 

obcí. 

Termín realizácie : 02/2015 – 04/2015 

Výška poskytnutého NFP: 8 078,12EUR 

Predmet projektu: informačné aktivity na témy  

Predmetom projektu boli informačné aktivity: Marketing územia Informačná aktivita obsahovala 

nasledovné témy  : 
 Súčasný marketing – základná orientácia, minulosť, prítomnosť, rozdiely 

 Aktuálne trendy – marketing a biznis v dnešnom svete a jeho význam pre územie, obce, MAS 

 Marketing – moderný marketingový mix a jeho aplikácia na marketing územia 

 Čomu čelí marketing dnes – súčasní zákazníci/návštevníci, ich očakávania a požiadavky 

 Etický marketing a zodpovedné podnikanie, trvalo udržateľný rozvoj, zelený 

 Internetový marketing – moderná webstránka a komunikácia  
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 Online marketing – off a online svety splývajú, moderná webstránka, sociálne siete a ich využitie pri 

komunikácii s obyvateľmi, verejnosťou, návštevníkmi regiónu 

 marketing 

 Regionálny marketing – marketing mesta, obce, územia, regiónu, city marketing 

 Potreba regionálneho marketingu – prečo potrebuje aj územie marketing? 

 Marketing územia - marketingový mix územia (produkt, cena, dostupnosť, ľudia, komunikácia) 

 Význam partnerstiev a sieťovania, ľudia ako kapitál územia 

 Imidž a hodnota regiónu – komunikácia s okolím, vizuálna identita a imidž, vnímanie okolím 

 Ľudia – hlavný kapitál rozvoja územia, vzdelávanie a rozvoj 

 Marketing malých firiem – drobní podnikatelia a živnostníci/remeselníci, výhody a problémy, príklady 

z praxe, odporúčania 

 Sociálny marketing – definícia, špecifiká a možnosti využitia  

 Marketing neziskových organizácií – základná orientácia, odlišnosti, marketingová komunikácia n.o. 

 Vidiecky cestovný ruch – trendy, marketingová stratégia podnikateľov v cestovnom ruchu 

 Holistický prístup k marketingu a komunikácii – integrovaný pohľad, sumarizácia, odporúčania 

 Praktická časť, príklady z praxe (good practices), diskusia 

 Návrhy a odporúčania 

Aktivita/Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí pozostávala z častí: 

 1. Časť  - ZÁKON 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach SOZA  
 2. Časť - Ochrana osobných údajov 

Autorské a realizačné zabezpečenie: Emília Jányová Lopušníková,  Mária Beraxová 

-------------------------------------------------------------- 

Názov projektu :  „Zapájanie verejnosti do vecí verejných v území MAS RADOŠINKA“ 

Miesto realizácie projektu : Zbehy, Jelšovce, Čakajovce, Alekšince, Lukačovce, Čab, Nové Sady, 

Šurianky, Hruboňovo, Malé Zálužie a Kapince, okres Nitra . 

Termín realizácie : 03/2015 - 04/2015 

Výška poskytnutého NFP: 4 375,00EUR 

Predmet projektu: informačné aktivity na témy  

Predmetom projektu bola informačná/vzdelávacia aktivita: Zapájanie verejnosti do vecí verejných v 

území MAS RADOŠINKA 
Informačná aktivita obsahovala nasledovné témy  : 

 Sedem podmienok participácie 

 Úrovne občianskej participácie 

 Príklady proaktívnych foriem občianskej participácie 

 Role pri kooperačných procesoch zo strany miestnych úradov a organizácií 

 Role občana v občianskej participácii 

 Bariéry v občianskej participácii 

Ochrana osobných údajov 

Autorské a realizačné zabezpečenie: Emília Jányová Lopušníková,  Mária Beraxová 

-------------------------------------------------------------- 

 

Názov projektu : „Predaj z dvora“  

Miesto realizácie projektu : Zbehy, Jelšovce, Čakajovce, Alekšince, Lukačovce, Čab, Nové Sady, 

Šurianky, Hruboňovo, Malé Zálužie a Kapince, okres Nitra . 

Termín realizácie : 03/2015 – 04/2015 

Výška poskytnutého NFP: 4 375,00EUR 

Predmet projektu: informačné aktivity na témy  

Predmetom projektu bola informačná/vzdelávacia aktivita: Predaj z dvora 

Informačná aktivita obsahovala nasledovné témy  : 
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 základné informácie o predaji produktov a výrobkov z dvora 

 základné pravidlá predaja z dvora  

 delenie produktov na  vhodné a nevhodné pre predaj z dvora.  

 praktické a reálne návody pre predaj produktov z dvora 

 riešenie prípadových štúdií na konkrétnu tému podľa potrieb účastníkov 

 európska legislatíva 

 národná legislatíva 

 PRV 2007-2013 a podpora predaja z dvora v súlade s nariadením vlády SR č. 264/2009 Z.z. 

o podporných opatreniach v pôdohospodárstve 

Autorské a realizačné zabezpečenie: Emília Jányová Lopušníková,  Mária Beraxová 

-------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Názov projektu : „Študijná cesta – rozvoj územia v CR pre beneficientov MAS RADOŠINKA“  

Miesto realizácie projektu : Územie Miestnej akčnej skupiny OZ Mikroregión RADOŠINKA 

Územie Miestnej akčnej skupiny Kyjovské Slovácko v pohybu. 

Termín realizácie : 03/2015 – 05/2015 

Výška poskytnutého NFP: 7 510,00EUR 

Predmet projektu: informačné aktivity na témy  

Predmetom projektu bola informačná aktivita: Študijná cesta – rozvoj územia v CR pre beneficientov 

MAS RADOŠINKA 
Aktivita bola zameraná na získanie informácií a možnostiach rozvoja cestovného ruchu. 

Súčasťou informačnej cesty boli stretnutia s úspešnými podnikateľmi z oblasti navštívenej MAS 

Kyjovské Slovácko v pohybu, ktorí reprezentovali  úspešne realizované projekty v ich regióne, 

ktoré slúžia na podporu cestovného ruchu v regióne MAS Kyjovské Slovácko v pohybu a sú 

aplikovateľné aj na území MAS RADOŠINKA. 

Autorské a realizačné zabezpečenie: Emília Jányová Lopušníková,  Mária Beraxová 

-------------------------------------------------------------- 

 

 

 

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 neziskovým organizáciám uchádzajúcim sa o granty získať finančné prostriedky na rozbehnutie 

alebo rozvoj podnikania. 

Realizované aktivity:  poskytovanie mikropôžičiek a poradenstva pre malých podnikateľov. 

Vzhľadom na široké spektrum poskytovateľov „rýchlych“ úverov, ktoré majú nižšiu náročnosť pri 

prideľovaní finančných prostriedkov:  

Počet pridelených pôžičiek v roku 2015:  0 

Výška prostriedkov použitých na poskytnutie pôžičiek: 0 

Priemerná výška pôžičky:  0 

Manažment projektu: E. J. Lopušníková 
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Ostatné aktivity organizácie  
 

Vzdelávacie programy k 31.12.2015: 

 

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 

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 2015 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.  
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Publikačná činnosť organizácie 

 

Informačné bulletíny o zrealizovaných projektoch 

Informačné bulletíny – ponuka vzdelávania a ostatných služieb VOKA 

 

Public Relations 

 

Počas rokov 2015 sa výrazne vylepšila aj komunikácia s verejnosťou o čom svedčí aj návštevnosť 

webovej stránky www.voka.sk. Na stránke pribudli nové sekcie: Vzdelávanie, Podpora sociálnych 

služieb. Pri pravidelnom mesačnom meraní počtu návštevnosti (počet prístupov) sme zaznamenali  

priemernú 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 

VOKA aj v roku 2015 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 2016: 

 

- Realizovať aktivity vyplývajúce zo získaného Štatútu regionálnej kancelárie NSRV pre 

BBSK 

- Realizovať informačno-študijné cesty v rámci rozvoja vidieka v tuzemsku aj v krajinách 

EU 

- Nadviazať spoluprácu so zahraničnými MAS 

- Pokračovať v mentoringovom programe 

- Poskytovať komerčné vzdelávanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.voka.sk/
http://www.alkp.sk/
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Finančná správa – súvaha k 31.12.2015 (Finacial report – balance sheet at 31.12.2015)  

   

AKTÍVA / ASSETS 2014 2015 

Dlhodobý hmotný majetok /Long Term Assets 13 353 13 353 

Oprávky / Deprecation -13 353 - 13 353 

Finančné investície / Financial Investments 0 0 

Zásoby /recources 877 594 

Pohľadávky/ Receivables 70 693 56 769 

Hotovosť / Cash 2 438 47 

Bankové účty / Bank Accounts 62 422 79 881 

Finančný majetok /Financial Assets 0 0 

Náklady budúcich období / Futur Expenses 30 0 

Príjmy budúcich období /Future incomes 0 0 

Aktíva spolu / Total Assets 136 460 137 291 

    

PASÍVA / LIABILITIES   

Fondy organizácie / Fonds of Organization 92 203 79 212 

Sociálny fond /Social Fond 83 83 

Záväzky /Commitments 654 2 613 

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

Zostatky prostr.od darcov / Carryovers 7 372 6 866 

Hospodárky výsledok zo zdaniteľnej činnosti/ Earnings from Taxable 

Activities -12 991 -4 611 

Hospodársky výsledok z nezdaniteľnej činnosti /Earnings from Tax-

free Activities - 63 472 3 989 

Nerozd.zisk,neuhradená strata min.rokov / Not disbursed Yields 112 611 49 139 

Pasíva spolu / Total Liabilities 136 460 137 291 
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INÉ PRÍJMY /  OTHER INCOME   /EUR/   

   

   

2 % z daní / 2 % tax assignation 379  

Individuálni darcovia / Individual Donors 0  

Členské príspevky / Membership Fee 40  

Úroky z MPP+penále / interest + Fines /Micro-loans Programme/  3 074  

Ostatné úroky / Other Interests 0  

Ostatné finačné výnosy / Other Financial Yields 0  

Spolu /Total : 3 493  

 

 

 

 

 

VOKA vzdelávanie v MAS Dolná Nitra 
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VOKA v MAS Radošinka 

 
 

VOKA v MAS Zlatá cesta  

 


