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    VÝROČNÁ SPRÁVA 

 

       Rok 2016 

 
 

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 2016 sme sa snažili čo najviac „pomáhať ľuďom na vidieku budovať lepší 

život“. V roku 2015 sme získali štatút Regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky pre Banskobystrický kraj pre programové obdobie 2014-2020, v júni sme 

s Ministrerstvom podohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podpísali zmluvu 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorá bola 30.06.2016 zverejnená v Centrálnom 

registri zmlúv. Následne bolo možné začať realizovať plánované aktivity v zmysle schváleného 

ročného plánu. VOKA sa tak stala kontaktným bodom pre beneficientov PRV v BB kraji a mohla 

zabezpečovať kontinuitu činností NSRV SR z obdobia 2007 - 2013. Počas roka sme získali veľa 

nových kontaktov, ako aj podnetov na našu ďalšiu činnosť, rok 2016 možno vyhodnotiť ako 

úspešný.  

V rámci zrealizovaných aktivít sme ako decentralizovaná jednotka NSRV SR pôsobili 

predovšetkým na území Banskobystrického kraja, avšak naši zástupcovia sa zúčastňovali aj aktivít 

na národnej i medzinárodnej úrovni. Výsledky a hodnotenia našej práce nájdete na našej webovej 

stránke v sekcii Referencie.  

Z dôvodu totožnej územnej pôsobnosti sme nadviazali spoluprácu s Úradom BBSK, 

oddelením regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, ktorá bola najmä vďaka vysokej 

profesionalite a ústretovosti týchto ľudí veľmi plodná. Za svoju dlhodobú prioritu považujeme 

podporu a rozšírenie „regionálneho značenia“ na území nášho kraja, boli sme iniciátorom 

vytvorenia Rady pre rozvoj vidieka a regionálneho produktu, ktorá vznikla v septembri 2016 pod 

záštitou Ú BBSK.   

Vzhľadom na nie veľmi priaznivú situáciu v hodnotiacom procese pri stratégiách CLLD, 

opakovane odkladaných termínoch vyhodnotenia stratégií, stave výziev a možností čerpania 

podpôr z PRV 2014-2020 vo vzťahu ku beneficientom, MAS a VSP sme sa pri plánovaní 

a realizácií aktivít ako Regionálny anténa zamerali na potreby a požiadavky deklarované našimi 

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

roka podarilo zabezpečovať kvalitných lektorov prevdelávacie a informačné aktivity VOKA. 

V roku 2016 sme realizovali aj jedinečný projekt „Tri oriešky pre deti v Maríne“ 

v spolupráci s partnermi Mobilita, n.o. a Špecializovaným liečebným ústavom Marína š.p. s cieľom 

podporiť  integráciu osôb žijúcich s hendikepovaným dieťaťom do pracovného procesu a 

následné posilnili stabilitu rodiny. V projekte "Tri oriešky pre deti v Maríne“,   sa realizovali 

aktivity za účelom podpory zásad rovnoprávnosti, tolerancie.  Projekt sa realizoval v dvoch 

etapách, v druhej etape rozšíril o skupinu žien, ktoré chcú začať podnikať alebo už podnikajú 

a vedia zaradiť hendikepovaných do svojho podnikania napríklad prostredníctvom chránených 

dielní. Rovnako sme v tomto roku s veľkým úspechom ukončili mentoringový program 

„Príležitosť pre podnikateľky zo stredného Slovenska“.  

 

Veríme, že aj v nasledujúcom roku sa podarí občianskemu združeniu VOKA „pomáhať 

ľuďom na vidieku budovať lepší život“. 

                                

Poďakovanie  

 

VOKA týmto ďakuje všetkým spolupracovníkom, priateľom, podporovateľom 

a priaznivcom uvedeným v jednotlivých častiach správy, s ktorými spolupracovala v roku 2016.  

 

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 2016 zameriavala vo svojej činnosti na nasledovné  oblasti rozvoja vidieka:  

 Podpora integrovaného rozvoja vidieka 

 Podpora komunitného rozvoja 

 Podpora zamestnanosti a podnikania na vidieku 
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 Podpora sociálnych služieb 

 

Svoju činnosť realizovala hlavne prostredníctvom nasledovných typov aktivít:  

 tréningy, vzdelávanie 

 individuálne poradenstvo 

 konzultácie 

 tvorba a implementácia projektov 

 propagačné aktivity 

 študijné cesty 

 

VOKA   v roku 2016 pôsobila na nasledovných úrovniach:  

 

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

banskobystrického kraja, ktorí si žiadajú poradenstvo, konzultácie, propagačnú podporu, 

vzdelávacie a informačné aktivity.  

 

Národná úroveň – workshopy, prezentačné, propagačné alebo iné aktivity, ktoré zahŕňajú 

účastníkov z niekoľkých regiónov,  ktoré podporujú iniciatívy skvalitnenia samosprávy 

a participačné rozhodovanie a plánovanie. 

 

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., od 15.03.2016 Mgr. Danka Kováčiková 

Členovia: Mgr. Roman Mojš, Mgr. Danka Kováčiková, Jana Vozáryová 

 

VOKA   tím 

 

Riaditeľka: Mgr. Emília Jányová Lopušníková 

Účtovníctvo: Jana Vozáryová 

Projektový manažment: Mária Beraxová, Danka Kováčiková, Michala Knišková, lektori 

odborných aktivít 

 

V roku 2016 organizácia VOKA  pokračovala v projektoch, ktoré pripravovala alebo začala 

realizovať roku 2015 a zároveň otvorila a zrealizovala projekty v hlavných oblastiach svojej 

činnosti.  
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Spolupracujúce organizácie: 

 

ALKP 

NSRV   SR 

MAS Zlatá cesta 

Mobilita, n.o. 

Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 

Úrad BBSK, odd. regionálneho rozvoja a cestovného ruchu  

US Embassy 

Kancelária Kolpingovho diela na Slovensku 

Europa Shopping Center Banská Bystrica 

 

Spolupracujúce krajiny EU:  

 

MAS Kyjovské Slovácko v pohybu 

MAS Hohe Salve (Rakúsko) 

MAS Mittleres Unterinntal (Rakúsko) 

 

 

Členovia realizačných tímov :  

 

Emília Jányová Lopušníková 

Mária Beraxová 

Danka Kováčiková 

Michala Knišková 

Jana Vozáryová 

Lektori odborných aktivít 

 

 

Projekty 

 

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

Miesto realizácie projektu : Banská Bystrica 

Termín realizácie : 10/2015 – 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 zdieľanie 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. 

Celkovo bolo do aktivít projektu zaradených 20 účastníčok – 10 mentoriek a 10 mentees.  

 

Autorské a realizačné zabezpečenie:  Danka Kováčiková 
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Názov projektu :  Zabezpečenie prevádzky regionálnych antén - Regionálna anténa NSRV SR pre 

Banskobystrický kraj v PRV 2014 – 2020 

Miesto realizácie projektu : Banskobystrický kraj 

Termín realizácie : 01/2016-12/2020 

Výška poskytnutého NFP: 490 000 € 

Predmet projektu: V júni 2016 začala VOKA pôsobiť ako Regionálna anténa NSRV SR pre 

Banskobystrický kraj v programovom období PRV 2014-2020. Cieľom PRV je posilňovať 

a rozširovať úlohy LEADER ( v porovnaní s predošlým programovým obdobím 2007-2013) najmä 

v riešení otázok zamestnanosti, vytvárania podmienok pre rozvoj vidieckeho hospodárstva, 

zvyšovania kvality života obyvateľstva, vidieckych oblastí, ochrany prírodných a kultúrnych 

hodnôt vidieka. 

Prostredníctvom Regionálnej antény pre BB kraj sme svojou činnosťou zabezpečovali kontinuitu 

činností NSRV SR z obdobia 2007 – 2013 v tomto roku, samozrejme chceme i naďalej  prispievať 

k implementácii jednotlivých operačných programom podporovaných z EŠIF, tiež prispievať 

k napĺňaniu 3 rastov stratégie Európa 2020 a rovnosti príležitostí. 

Vzhľadom na uvedené úlohy bude Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka  SR pre BB 

kraj nadväzovať a zameriavať pozornosť v rámci svojej poradenskej činnosti  na nasledovné 

oblasti: poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, vidiecke oblasti.  

Našimi cieľmi v tomto období sú: 

Zvýšiť účasť zainteresovaných strán na vykonávaní rozvoja vidieka v BB kraji, 

Zlepšiť kvalitu vykonávania programov rozvoja vidieka v BB kraji, 

Informovať širšiu verejnosť o možnostiach financovania a politike rozvoja vidieka v BB kraji, 

Podporovať inovácie v poľnohospodárstve, lesníctve, rozvoji vidieka v BB kraji, 

Zoskupovať organizácie, ktoré sú zapojené do podpory rozvoja vidieka, poľnohospodárstva 

a lesníctva v BB kraji, 

Podpora sociálnej inklúzie, znižovania chudoby a hospodárskeho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

v BB kraji. 

 

Počas roka 2016 sme zorganizovali vzdelávacie, informačné, propagačné aktivity, aktivity 

spolupráce na regionálnej úrovni, ktorých sa zúčastnilo spolu 172 účastníkov. 

Okrem toho sme sa zabezpečovali prezentáciu Banskobystrického kraja na výstave Agrokomplex 

2016, usporiadali jarmok „Regionálny produkt“, zabezpečili reklamnú reportáž na podporu 

regionálneho značenia a zúčastnili sme sa medzinárodného workshopu za účelom nadviazania 

spolupráce v Poľsku.  

   

Autorské a realizačné zabezpečenie:  koordinátor: Emília Jányová Lopušníková, asistent: Mária 

Beraxová, PR manažér: Danka Kováčiková, administrátor: Michala Knišková, účtovník: Jana 

Vozáryová, lektori jednotlivých aktivít 

 

Názov projektu : Tri oriešky pre deti v Maríne 

Miesto realizácie projektu : Sliač 

Termín realizácie : 09/2016 – 11/2016 

Partneri projektu: Mobilita, n.o., Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 
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Predmet projektu: Podpora integrácie osôb žijúcich s hendikepovaným dieťaťom do pracovného 

procesu a následné posilnenie stabilitu rodiny. 

Aktivity projektu boli realizované v dvoch etapách, v nasledovnej štruktúre:   

1x Motivačné stretnutie(sebarealizácia), 2x Samozamestnanie(podnikateľský plán) a 1x Využitie 

príspevkov pre podnikanie (chránené dielne).  

Gestorkou projektu bola Klaudia Valušková, ktorá okrem záverečného hodnotenia poskytla  

informácie o možnostiach finančnej podpory a podpory predaja výrobkov alebo služieb  

prostredníctvom neziskovej organizácie „Záleží nám“.  

Lektori účastníkom podujatia sprostredkovali možnosti nastavenia zmeny v ich živote, v zmysle 

sebarealizácie a posilnenia finančnej nezávislosti. Počas niekoľkých stretnutí sa hovorilo o 

možnostiach samozamestnania, využitia príspevkov na zriadenie chránenej dielne a chráneného 

pracoviska. Na záver účastníci projektu obdržali osvedčenie o absolvovaní. 

Celkovo bolo do aktivít zaradených 16 účastníkov a 8 spolupracovníkov z partnerov projektu.  

 

Autorské a realizačné zabezpečenie: Emília Jányová Lopušníková, Klaudia Valušková, Michala 

Knišková, Janka Spodniaková, lektori odborných aktivít 

 

 

Ostatné aktivity  
 

Vzdelávacie programy k 31.12.2016: 

 

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 
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- Uplatnenie marketingu služieb v neziskových organizáciách so zameraním na vidiecke 

oblasti 

 

Publikačná činnosť organizácie  

 

Informačné bulletiny o zrealizovaných projektoch 

Informačné bulletiny – ponuka vzdelávania a ostatných služieb VOKA 

Príspevok do spravodajcu NSRV SR 

Vytvorenie webovej adresy pre VOKA ako zastrešujúcej regionálnej antény: www.vokara.sk 

Reklamná reportáž „Regionálny produkt – značka, ktorá zviditeľňuje lokálne výrobky a služby“ 

Zverejňovanie správ a fotodokumentácie zo zrealizovaných aktivít na webe organizácie. 

 

  

Public Relations 

 

Počas roku 2015 sa výrazne vylepšila komunikácia s verejnosťou, v roku 2016 tento trend 

pokračoval, o čom svedčí aj návštevnosť webovej stránky www.voka.sk a tiež www.vokara.sk.  

O svojich aktivitách pravidelne informujeme nielen na webových stránkach, ale aj prostredníctvom 

facebooku. 

 

 

Členstvo v organizáciách 

 

Členstvo v NSRV 

Členstvo v MAS Zlatá cesta 

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (ALKP)  

 

 

Plánujeme  v roku 2017: 

 

- Realizovať aktivity vyplývajúce zo získaného Štatútu regionálnej kancelárie NSRV pre 

Banskobystrický kraj 

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

EU 

- Nadviazať spoluprácu so zahraničnými MAS 

- Poskytovať komerčné vzdelávanie 
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Finančná správa – súvaha k 31.12.2016 (Finacial report – balance sheet at 31.12.2016)  

   

AKTÍVA / ASSETS 2015 2016 

Dlhodobý hmotný majetok /Long Term Assets 13 353 13 353 

Oprávky / Deprecation - 13 353 - 13 353 

Finančné investície / Financial Investments 0 0 

Zásoby /recources 594 0 

Pohľadávky/ Receivables 56 769 90 665 

Hotovosť / Cash 47 1 185 

Bankové účty / Bank Accounts 79 881 6 906 

Finančný majetok /Financial Assets 0 0 

Náklady budúcich období / Futur Expenses 0 0 

Príjmy budúcich období /Future incomes 0 0 

Aktíva spolu / Total Assets 137 291 98 756 

    

PASÍVA / LIABILITIES   

Fondy organizácie / Fonds of Organization 79 212 79 212 

Sociálny fond /Social Fond 83 199 

Záväzky /Commitments 2 613 470 

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

Zostatky prostr.od darcov / Carryovers 6 866 0 

Hospodárky výsledok zo zdaniteľnej činnosti/ Earnings from Taxable 

Activities -4 611 - 3 091 

Hospodársky výsledok z nezdaniteľnej činnosti /Earnings from Tax-

free Activities 3 989 - 26 551 

Nerozd.zisk,neuhradená strata min.rokov / Not disbursed Yields 49 139 48 517 

Pasíva spolu / Total Liabilities 137 291 98 756 
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INÉ PRÍJMY /  OTHER INCOME   /EUR/   

   

   

2 % z daní / 2 % tax assignation 0  

Individuálni darcovia / Individual Donors 0  

Členské príspevky / Membership Fee 110  

Úroky z MPP+penále / interest + Fines /Micro-loans Programme/  5 093  

Ostatné úroky / Other Interests 0  

Ostatné finačné výnosy / Other Financial Yields 0  

Spolu /Total : 5 203  
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VOKA – „Úvodné pracovné stretnutie“,  predstavenie aktivít na rok 2016 

 

 
 

 

VOKA – Jarmok „Regionálny produkt“, 2016 

 

 
 

 

VOKA – Workshop ku medzinárodnej spolupráci, 2016  
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VOKA – Vzdeláviacie aktivity 2016 

 

          
 

           
 

              
 

 

VOKA – Agrokomplex 2016 

      
 

 

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


 
    
                                                                             

Kremnička 53, 974 05  Banská Bystrica, tel: +421 905 866 698,  

e-mail: voka@voka.sk, www.voka.sk 

Certifikovaný systém manažérstva kvality ISO 9001 

VOKA – „Tri oriešky pre deti v Maríne“, 2016 
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