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Zamestnanci:  5 
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a príjmov z  daní fyzických a právnických osôb 

Účtovníctvo:  podvojné – program pre MVO MADO 
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Pretrvávajúci stav pandémie COVID-19 pokračoval aj v r. 2021. Tak, ako v predchádzajúcom 

roku,   aj v roku 2021 rozhodol  Minister PSVaR o našej organizácii  ako subjekte hospodárskej 

mobilizácie, čo znamenalo, že rôznym často sa meniacim protipandemickým opatreniam sme 

prispôsobili režim a aktivity v celej organizácii, najmä v Komunitnom centre. Využívanie 

sociálnych sietí sa stalo bežnou súčasťou života. 

 

Činnosť organizácie je pravidelne zameraná na 3 hlavné oblasti, ktoré sa vzájomne prelínajú a 

ovplyvňujú. V  roku 2021 situácia v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi nebola priaznivá. V 

správe sa budeme venovať: 

1. Komunitným aktivitám  vykonávaným v Komunitnom centre, zriadenom v rámci 

národného projektu Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky 

2. Nadnárodným projektom a zahraničnej spolupráci 

3. Ostatným aktivitám KIC  EDUKOS 

 

Financovanie týchto aktivít  bolo  zabezpečované z viacerých zdrojov: 

4. Refundácie miezd zamestnancov KC z IA MPSVaR SR 

5. Dotácie VUC Žilina na základe Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na 

vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  

6. Dotácií MIRRI SR na podporu aktivít projektu Spolu dokážeme viac 

7. Dotácie mesta v rámci projektu Šanca pre všetkých 

8. Sponzorských darov a 2 % daní fyzických a právnických osôb 

 
 

1. Aktivity komunitného  centra (KC) 
 

 

Komunitné centrum funguje v rámci NP BOKKÚ od roku 2019. Jeho ukončenie je  plánované 

31.10.2022. Do dnešného dňa nevieme, či a v akej forme bude pokračovať. V Komunitnom 

centre EDUKOS poskytujeme jednak  individuálnu pomoc, realizujeme skupinové aktivity a 

prácu  na komunitnej úrovni. 

 

Vzhľadom na  už spomínanú skutočnosť, že aj v roku 2021 sme boli zaradení medzi  subjekty 

hospodárskej mobilizácie, zamestnanci KC  museli byť pripravení a poskytovať pomoc v prvej 

línii. Väčšina činností a aktivít sa presunula do online priestoru (vzdelávanie zamestnancov 

KC, pracovné porady na regionálnej úrovni, supervízia, kontroly RK, konzultácie s odborným 

konzultantom v oblasti komunitnej práce...), ale aj  aktivity a činnosti určené pre klientov KC 

ako vzdelávacie aktivity (jazykové kurzy), poradenstvo formou telefonickou, online, e-

mailovou, písomnou a osobnou komunikáciou. 

 

Činnosť KC v r. 2021 zabezpečovali štyria pracovníci v tomto zložení: odborný garant, 

odborný pracovník a pracovník KC. Pozícia  komunitného pracovníka KC bola obsadená od 1. 

7. 2021. Od svojho nástupu  bola komunitná pracovníčka povinná  absolvovať  14 rôznych tém 

vzdelávania s rôznym obsahom napomáhajúcim odbornému výkonu profesie. Všetkým 

zamestnancom KC IA MPSVaR refunduje mzdy. 
 

Následne prebiehalo mapovanie potrieb miestnej komunity zamerané na obyvateľov ul. 

Ťatliakova s cieľom hľadania možností na posilňovanie kompetencií komunity pri riešení 

problémov a zlepšovaní kvality života a podmienok bývania. Spracované výsledky 

z mapovania potrieb sú východiskom pre ďalšiu činnosť KC, spracovanie plánu komunitných 
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aktivít a dobrovoľnícky program, ktoré budú  predmetom činnosti komunitného pracovníka 

v nasledujúcom období. 

So zástupcami rôznych inštitúcií, napr. MsÚ Dolný Kubín, DSS a ZpS Dolný Kubín, CSS 

Prameň Dolný Kubín, centrum pre mládež Garáž klub, ÚPSVaR, Denné centrum mesta DK, 

Oravské kultúrne stredisko DK, OR PZ v Dolnom Kubíne, ZŠ P. Škrabáka, ale aj 

s dobrovoľníkmi komunitného centra boli organizované  stretnutia o spolupráci, problémoch 

mládeže a miestnej komunity, o  možností spolupráce, mapovaní  potrieb,  sieťovaní kľúčových 

inštitúcií a pod.  

Činnosti a aktivity Komunitného centra sa realizovali v prenajatých miestnostiach budovy na 

Ťatliakovej ulici. Väčšia miestnosť na prízemí slúži na realizáciu skupinových aktivít 

(vzdelávacie aktivity ako jazykové kurzy, kurz finančnej gramotnosti, preventívne a záujmové 

aktivity, počítačový klub pre deti, v prípade potreby aj na individuálnu prácu s klientom).  

Druhá miestnosť slúži na  poskytovanie individuálnych intervencií s klientom, individuálne 

doučovanie s dieťaťom, mentoring, zabezpečuje sa administratíva súvisiaca s činnosťou KC. 

Pre získavanie zručností z oblasti domácich prác (pečenie, príprava jedál a občerstvenia) 

využívame aj kuchynku. Na štvrtom poschodí sme prenajali miestnosť a vybavili ju PC 

technikou. Bola využívaná najmä  na kurz finančnej gramotnosti a na dištančné vzdelávanie 

žiakov a iných záujemcov. Na základe žiadosti súdu sme opakovane poskytli tieto  priestory 

ocovi dieťaťa  na individuálne  stretávanie sa s maloletým dieťaťom v zmysle rodičovskej 

dohody. Priestory a PC techniku s pripojením na internet sme poskytovali  aj  UoZ, ktorí 

absolvovali  kurzy, aby sa mohli  zamestnať (SBS, inštruktor autoškoly). Všetkým základným 

školám v meste sme ponúkli možnosť využiť PC techniku pre potreby ich  žiakov na dištančné 

vzdelávanie, túto možnosť využili len dve žiačky ZŠ D. Kubín – Kňažia a o vzdelávanie 

(doučovanie v KC) nás požiadala aj súkromná PPP a ZŠ J. Matúšku.  

 

Vzhľadom na zhoršenú sociálnu situáciu občanov  sa pomoc sústredila na najzraniteľnejšie 

skupiny – išlo o  mnohopočetné rodiny, jednorodičovské rodiny, osamelé matky na rodičovskej 

dovolenke, nezamestnaní, ktorí prišli o zamestnanie pre pandémiu, dlhodobo nezamestnané 

osoby, osoby nachádzajúce sa v hmotnej núdzi, špecifické prípady občanov na dlhodobej PN 

bez akéhokoľvek príjmu, mladá rodina s deťmi nachádzajúca sa v mimoriadne zložitej situácii 

(matka na rodičovskej dovolenke, otec onkologický pacient, rodina bývala v prenajatom byte) 

ktorí nás žiadali o materiálnu pomoc. V tejto súvislosti sme úzko spolupracovali so subjektami 

v komunite, predovšetkým  CSS Prameň v Dolnom Kubíne, ktoré nám počas celého roku 2021 

poskytovalo pre rodiny potravinovú pomoc.  Na organizovanie zbierok materiálnej pomoci sme 

využívali účastníkov našich aktivít, dobrovoľníkov, ktorí nám pomáhali aj so šitím látkových 

rúšok, ekologických sieťok na ovocie a zeleninu, vreciek na školské potreby pre deti. Verejnosti 

sme ponúkali možnosť využiť šijací stroj na opravu odevov. Túto možnosť však nevyužil  nikto. 

Zverejňovali sme oznamy prostredníctvom sociálnych sietí, FB, platformy „Orava si pomáha“, 

webovej stránky organizácie, oslovili sme VÚC Žilina. Môžeme konštatovať, že všetky 

požiadavky klientov na materiálnu pomoc sa nám v KC podarilo uspokojiť,  na naše výzvy 

reagovalo množstvo ľudí a dokonca nezištne pomáhali aj darovaním PC techniky (PC, 

notebooky, tlačiareň), ktoré sme postupne poskytli tým, ktorí to najviac potrebovali (rodinám 

so školopovinnými deťmi na účely dištančného vzdelávania).  

 

Tiež sme spolupracovali s komunitnými centrami v rámci regiónu, (napr. s KC Námestovo , 

zabezpečenie súčinnosti pri riešení rodiny, s ktorou sme  v minulosti pracovali,)  či  OcÚ 

Veličná (alkoholizmus rodičov) a  poskytovanie materiálnej pomoci.  

 

Naša organizácia je overovateľom príbehov na portáli „Ľudia ľuďom“, tzn. že sa  obracajú na 

nás záujemcovia o finančnú pomoc a my overujeme pravdivosť ich žiadosti.  
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V mesiaci december sme vyhlásili aj  zbierku na pomoc občanom bez domova (teplé ponožky, 

čiapky, rukavice, šály) a takto vyzbierané veci sme odovzdali mestskému zariadeniu dočasného 

bývania a nocľahárni 

Celkove teda konštatujeme, že v Komunitnom centre sme v r. 2021 evidovali 447 klientov 

vrátane detí a účastníkov vzdelávacích aktivít (nárast o 124 klientov oproti predchádzajúcemu 

roku). 

 

V rámci Individuálnej  pomoci: 

 Základné sociálne poradenstvo –  383 intervencií 

 Špecializované sociálne poradenstvo –  10 

 Ochrana práv a právom chránených záujmov –  265 

 Komunitná rehabilitácia –  65 

 Mentoring –  28 

Základné sociálne poradenstvo – pomáhali sme klientom v rôznych oblastiach života, 

zisťovali individuálne potreby jednotlivých členov rodiny a rodiny ako celku. Komunikovali 

s rôznymi inštitúciami a delegovali klientov do príslušných inštitúcií, dohodovali im termíny 

na úradoch.  Išlo najmä o zamestnávateľov, súdy, Centrum právnej pomoci, CSS, exekútorské 

spoločnosti, školy, odd. SPOaSK na ÚPSVaR, odd. rodiny a krízovej intervencie – sociálny 

odbor Mesta Dolný Kubín, mestské zariadenia KOTVA a Denné centrum... 

Špecializované sociálne poradenstvo – klienti s rôznymi psychosomatickými problémami, 

s ktorými pracoval špecialista – psychológ.  

Ochrana práv a právom chránených záujmov – klienti sa na nás obracali so žiadosťou o 

pomoc v pracovnej oblasti (nezamestnanosť, zmena zamestnania, komunikácia so 

zamestnávateľom), v spisovaní rôznych súdnych návrhov a odvolaní, pri riešení zadlženosti, 

exekúcií, pri vybavovaní osobného bankrotu... Napr. klientke sme pomohli s umiestnením jej 

hendikepovanej dcéry do špecializovaného zariadenia sociálnych služieb (CSS Slniečko 

Oščadnica), klientka je súčasne súdom ustanovená na výkon opatrovníctva a v súvislosti s touto 

jej pozíciou sme riešili napr. vstupné lekárske prehliadky opatrovanca, pomoc s vyplnením 

žiadosti pri nástupe do CSS, nedoplatky vzniknuté v zariadení – klientka neposielala invalidný 

dôchodok zariadeniu na úhradu nákladov spojených s ubytovaním. Klientke a jej ďalšej dcére 

sme pomáhali nájsť zamestnanie s ubytovaním, so zabezpečením a doručením rôznych 

dokumentov do CSS Slniečko... klientovi pomáhali s prekladom do a z nemeckého jazyka 

v súvislosti s nevyplatením jeho pracovných nárokov v cudzine.  

Komunitná rehabilitácia – v rámci nej sme pomáhali rodinám a osamelým ľuďom 

nachádzajúcim sa v materiálnej núdzi. Išlo o zabezpečenie materiálnej a potravinovej pomoci.  

Mentoring – rozvoj sociálnych zručností – dospelá populácia najmä rozvoj komunikačných 

zručností (napr. so zamestnávateľom), rozvoj PC zručností (využiteľných v pracovnej oblasti, 

ako si zostaviť CV, žiadosť do zamestnania, rôzne dokumenty...). Mentoring - deti – 

individuálna práca s deťmi pri vypracovaní domácich úloh a príprave na školské vyučovanie 

(najmä deti so špecifickými nárokmi na prípravu, deti hyperaktívne, problémy s pozornosťou 

a sústredenosťou, deti pochádzajúce z málo podnetného rodinného prostredia...). 

 

V r. 2021 sa zrealizovalo 532 skupinových aktivít v tomto zložení: 

Príprava na povinnú školskú dochádzku –  pomoc školopovinným deťom s vypracovaním 

DÚ, s dovysvetľovaním učiva, preskúšanie z rôznych predmetov. Komunikovali sme 

s jednotlivými školami, triednymi učiteľmi, vyučujúcimi jednotlivých odborných predmetov 

a aj so samotnými rodičmi detí. Pomáhali sme počas pandemických opatrení posielať 

vypracované DÚ žiačkou na edupage a vytláčali sme školské zadania na domácu prípravu 

žiakom.  Zabezpečovali sme doučovanie deťom aj počas školských prázdnin - išlo o výrazne 

zanedbané deti vo vzdelávaní počas dištančného vzdelávania pochádzajúce z MRK a sociálne 
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slabého prostredia, kde rodičia zanedbali resp. nezabezpečovali domácu prípravu detí.  So 

žiadosťami o pomoc pri doučovaní v čase letných prázdnin nás oslovili tiež rodičia detí, ktoré 

mali nariadené komisionálne opravné skúšky z vybraných predmetov. Do KC EDUKOS sa 

chodili doučovať aj deti z CSS Prameň v Dolnom Kubíne.  

Preventívne aktivity a záujmové činnosti - deťom z marginalizovanej komunity sme 

organizovali aktivity v bezpečnom prostredí, s cieľom zmysluplného trávenia voľného času, 

rozvíjali manuálne, pracovné, športové, sociálne, komunikačné  zručnosti, učili  ich pravidlá 

fair play, podnikali  nenáročné výlety do okolia, spoznávali  región, jeho históriu, prírodu (živú 

aj neživú), vytvárali a utužovali  kamarátske vzťahy, a to so snahou rozvíjať ich talent a záujmy, 

vedieť sa odprezentovať, podporovať ich sebavedomie. Tieto aktivity sme  organizovali  aj 

v spolupráci s inými organizáciami (Mesto, OKS, Oravská knižnica, Oravská galéria, OZ 

Archeopark Vyšný Kubín, Denné centrum...) 

Pri práci s deťmi sme často riešili nevhodné správanie u detí, neporiadok, svojvoľné 

pohybovanie sa po priestoroch KC, nerešpektovanie pokynov pracovníkov KC, používanie 

vulgarizmov, ničenie materiálu určeného na aktivity a ničenie majetku KC. Niektoré deti 

museli byť po opakovaných dôrazných upozorneniach z priestorov KC vykázané. Vnímame, 

že toto opatrenie má len minimálny alebo žiadny účinok na správanie detí. Takmer 2-ročný 

pretrvávajúci stav pandémie COVID-19, rôzne meniace sa podmienky pre učenie a trávenie 

voľného času, dlhé obdobie zotrvávania v domácom prostredí, nemožnosť stretávať sa 

s rovesníkmi, veľa času stráveného na PC a sociálnych sieťach, nemožnosť osobného kontaktu 

so svojimi rovesníkmi a možnosti venovať sa svojim záľubám a koníčkom vnímame ako 

negatívny  jav, ktorý zanechal na deťoch následky a rôzne traumy. Pre  ich  slabý záujem 

a pasivitu   bolo pre  nás oveľa náročnejšie pripravovať a realizovať ponúkané aktivity. 

V KC organizujeme jazykové  kurzy,  najmä v anglickom a francúzskom jazyku, v roku 2021 

boli väčšino  online formou, pre klientky CSS Prameň v Dolnom Kubíne sme organizovali už 

spomínaný kurz finančnej gramotnosti s dôrazom na  riadenie osobných financií, sanáciu dlhov 

a prevenciu zadlžovania sa. Obracali sa na nás aj klienti z VTOS.  V rámci prepojenosti 

penitenciárnej a postpenitenciárnej  starostlivosti sme pracovali so 7  klientami. Kontakt s nimi 

bol realizovaný písomnou korešpondenčnou formou, po prepustení telefonicky či osobne a 

pomáhali sme im pri riešení dlhov, poskytovali pomoc so zostavením žiadostí o vystavenie 

zápočtu rokov - SP, prehľadu exekúcií – OS, informovali o podmienkach poskytnutia 

spoločenskej záruky, zisťovali aktuálnu soc. situáciu klienta, za ktorého sme sa zaručili pri 

kontrole plnení si súdom nariadených povinností, vyhľadávaní ubytovania, voľných 

pracovných miest a pod. Okrem toho psychologička pracovala s jedným klientom  

s nariadenou povinnosťou absolvovať sociálny program v rámci AT. 

 

2. Nadnárodné projekty a  spolupráca 
 

V roku 2021 aj napriek pandemickým opatreniam sme mohli pokračovať v práci na projekte  

Spoločne za systémové zmeny v trestnej justícii č. 2019-1-CZ01-KA204-061356 

realizovanom v rámci programu ERASMUS+ v spolupráci  s partnermi z Holandska, Anglicka 

a Čiech. Cieľom je prezentovanie dobrej praxe a hľadanie spôsobov na jej uplatňovanie na 

európskej úrovni. Hlavný koordinátor projektu je o. z. RUBIKON z Prahy, s ktorým sme 

realizovali už viacero spoločných projektov z oblasti sociálnej práce v trestnej justícii. V roku 

2021 sme sa zúčastnili celkom dvoch pracovných projektových stretnutí. Prvé sa konalo 

v Prahe v dňoch 6.9. a 7.9. 2021. V rámci stretnutia sme navštívili Komunitnú záhradu 

Kotlaska, kde sme si vypočuli prednášky o Behu žltej stužky, ktorý pod záštitou Českej 

väzenskej služby v spolupráci s Rubikon centrom prináša problematiku ľudí s trestnou 

minulosťou medzi širokú verejnosť a projekte Komunitnej záhrady Kotlaska, ktorá 

spoločensky príťažlivým spôsobom prepája marginalizovanú minoritu bývalých väzňov 

s majoritnou spoločnosťou. Projekt Komunitnej záhrady Kotlaska zároveň poslúžil ako 



6 

 

inšpirácia pre súčasný projekt KIC EDUKOS „Spolu dokážeme viac“.  Ďalším bodom 

programu bola návšteva sociálneho podniku Střecha, ktorý zamestnáva ľudí s trestnou 

minulosťou.  Záverom prvého dňa programu bolo premietanie filmu „Náprava 

nápravnovýchovných zariadení“ v Americkom centre, po ktorom nasledovala panelová 

diskusia s autorkou filmu Dr. Baz Dreisinger, Lukášom Dirgom – výskumníkom na 

Ministerstve spravodlivosti ČR, Hanou Prokopovou – riaditeľkou otvoreného oddelenia 

ÚVTOS Jiřice a Veronique Achoui z medzinárodného hnutia nízkopočtových väzníc RE-

SCALED. Všetci panelisti a inštitúcie boli vo filme prezentovaní. KIC EDUKOS sa na základe 

inšpiratívneho filmu rozhodlo preložiť a otitulkovať celú desaťdielnu dokumentárnu sériu od 

Dr. Baz Dreisinger zameranú na rôzne aspekty väzenskej problematiky a sprístupniť ju v tejto 

podobe slovenskej odbornej verejnosti. V druhý deň programu sme sa zúčastnili návštevy 

otvoreného oddelenia ÚVTOS Jiřice, ktorým nás previedla riaditeľka oddelenia Hana 

Prokopová. Na záver posledného dňa sme sa zúčastnili Behu žltej stužky. 

Druhé podujatie sa konalo v dňoch 24.11., 25.11. a 26.11. 2021 v Londýne vo Veľkej Británii. 

V prvý deň stretnutia sme sa virtuálne zúčastnili odovzdávania cien Aliancie pre trestnú 

justíciu. Program sme sledovali v kaviarni Bow Street Tavern. Po odovzdávaní cien 

nasledovala spoločná diskusia a večera. V druhý deň programu sme absolvovali sériu 

prednášok zameraných na to, ako aliancie a verejné organizácie môžu spolupracovať  na 

ovplyvňovaní systémových zmien. Prezentovali sa tieto organizácie: Aliancia pre justíciu 

mladistvých, AGENDA, CLINKS, Kolektívny hlas (Collectiv Voice), EQUAL, Národná 

umelecká aliancia pre trestnú justíciu, Aliancia pre vzdelávanie väzňov a Aliancia prechod do 

dospelosti. Na stretnutí sa zúčastnili aj predstavitelia Ministerstva spravodlivosti, Home Office 

a Probačnej a mediačnej služby Veľkej Británie. V druhej časti programu sme si pozreli ďalší 

diel dokumentárnej série Dr. Baz Dreisinger s názvom “Tí, ktorí sú najbližšie k problému“, po 

ktorom nasledovala panelová diskusia s ľuďmi s osobnou skúsenosťou s trestným systémom. 

Tretí posledný deň programu bol venovaný téme konštruktívneho žurnalizmu, zmeny naratívu, 

roly médií a ich dôležitosti pre systémové zmeny s rôznymi panelistami.  Na záver programu 

sme navštívili výstavu prác, ktoré počas obdobia pandémie vytvorili ľudia s trestnou 

minulosťou. Výstava bola verejnosti sprístupnená v centre Southbank. 

 

3 Aktivity KIC EDUKOS v roku 2021 

 

 

Akreditáciu MPSVaR v zmysle zákona 305/2005 Zb. je nutné predlžovať každých 5 rokov a je 

potrebné dodržať stanovené termíny. Hoci nám platnosť akreditácie končila až vo februari 

2022, v stanovenom termíne (3 mesiace pred skončením predchádzajúcej) bola nám predĺžená 

už v decembri. Taktiež sme požiadali o akreditáciu MS SR na pomoc obetiam trestných činov, 

ktorá nám bola tiež udelená. 

Každoročne sa na základe akreditácie MPSVa R v zmysle zákona 305/2005 uchádzame  cez 

ÚPSVaR v Dolnom Kubíne o  výkon výchovných opatrení. V roku 2021 sme sa prihlásili do 

výzvy, no neboli sme úspešní. Vyhrala bratislavská firma, ktorá údajne ponúkla lepšie 

podmienky. Museli sme sa s tým zmieriť, no v priebehu roku sme zistili, že výherca pracoval s 

deťmi len 1 – 2-krát do mesiaca cez víkendy a zamestnanci ÚPSVaR sa snažili, aby deti, ktorým 

boli udelené výchovné opatrenia, chodili do EDUKOSu na doučovanie a pravidelne sa s nimi 

pracovalo. Pokladáme  a  vždy to budeme pokladať za neseriózne a za zneužívanie a deti, 

ktorým bolo udelené VO sme do EDUKOS prijímali, umožnili sme im účasť na aktivitách, ale 

sme ich nezaradili do programu individuálnej práce a doučovania, keďže za tieto služby 

ÚPSVaR Dolný Kubín platil bratislavskej firme.  

 

V roku 2021 sme sa uchádzali aj o dotáciu MS SR. Aj napriek tomu, že nám bolo oznámené, 

že sme splnili podmienky hodnotiteľov a  boli sme zaradení na obhajobu projektu, žiaľ, v 
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zmysle “zvláštne a netransparentne nastavených podmienok” sme sa na obhajobu nedostali, 

lebo financie vyčerpali organizácie zaradené pred nami. 

Až v októbri 2021 sme sa dozvedeli, že projekt Spolu dokážeme viac, predložený v rámci výzvy 

na dotáciu regionálneho rozvoja  bol schválený a mali sme doplniť niektoré údaje. Keďže 

hlavná úloha bola nastreliť budovanie komunitnej záhrady, požiadali sme o súčinnosť mesto, 

ktoré v období tvorby projektu bolo tejto myšlienke naklonené a ponúklo nám aj pozemky na 

jeho realizáciu. Z nám neobjasnených dôvodov ale v októbri mesto zmenilo názor a navrhlo na 

realizáciu premenu záhrady pri dennom centre na ulici Obrancov mieru. Museli sme s mestom 

uzatvoriť zmluvu o nájme a ďalších podmienkach, aby sme dotáciu pre rok 2021 dostali. Po 

splnení požadovaných podmienok MIRRI SR sme podpísali zmluvu, no žiaľ, financie na 

realizáciu projektu u sme dostali až 6.12.2021. A aj to s podmienkou, že mzdové náklady museli 

byť vyčerpané do 31.12.2021 a ostatné aktivity sa mohli realizovať do 31.3.2022. Na projekte 

sme veľmi intenzívne spolupracovali so ZŠ P. Škrabáka, vďaka iniciatíve školy sa nám podarilo 

aktivity projektu v roku 2021 naplniť. 

Vzhľadom na to, že EDUKOS má aj status  stážového pracoviska,  každoročne sa na nás 

obracajú školy s požiadavkou  predstavenia činnosti KC a KIC EDUKOS. V r. 2021 sme mali 

dve takéto prezentácie, a to pre študentov KU v Ružomberku a študentov z ČR, ktorí boli na 

výmennom pobyte na OA Dolný Kubín. Poskytovali sme  informácie študentom VŠ pri písaní 

ich záverečných prác na tému penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti. Je nám však 

ľúto, že z roka na rok je menší záujem o skutočnú prax s klientmi a študenti si zvykli “žiadať” 

o informácie a podklady k ich prácam. 

Študentka Gymnázia P.O.H. v Dolnom Kubíne v rámci medzinárodného projektu vojvodu 

z Edinburgu pomáhala v práci s deťmi a jej činnosť sme hodnotili pozitívne, okrem toho počas 

celého roku nám ako dobrovoľník pomáhal náš bývalý absolvent kurzu Tútor - Ľubomír 

Hubčík. Aktivačnú činnosť sme v roku 2021 využívali v omnoho menšom rozsahu ako po iné 

roky, nakoľko nie je záujem zo strany EN sa do týchto činností zapájať. Podarilo sa nám získať 

2 záujemkyne, z toho ale jednu sme museli vyradiť z dôvodu nedodržiavania zmluvných 

podmienok s ÚPSVaR  a druhú  sme následne  po ukončení aktivačnej činnosti od 1.5.2021 

prijali do pracovného pomeru na pozíciu sociálno-administratívny pracovník, na miesto 

uvoľnené odchodom do dôchodku v rámci chráneného pracoviska, ktoré máme  schválené na 

túto pozíciu a na  ktoré nám je schválená suma zamestnanca CHP vo výške až 1970 € 

štvrťročne. Táto dotácia tiež prispieva k zabezpečeniu plnohodnotnej činnosti organizácie. 

Rok 2021 bol pre nás aj veľkým sklamaním. Až cez exekútorské oznámenie sme sa dozvedeli, 

že súd s MPSVaR sme prehrali, advokát nás o tejto skutočnosti neinformoval a výška 

exekučných poplatkov a súdnych trov bola 4230 + 544 €. Po dohode s advokátom zaplatil 

zavinené exekútorské náklady. 

V roku 2021 sa stretlo predsedníctvo o. z.  4x,  a to v januári, marci,  apríli,  a decembri. 

Riešili sme  otázky v súvislosti s pandemickými opatreniami, chybného vedenia účtovníctva 

z minulosti a spôsob ich odstránenia,  personálne problémy, problémy s exekúciou. Dozorná 

rada sa stretla v apríli, júli, októbri a decembri 2021 a zaoberala sa finančnou kontrolou 

pokladnice, správnosťou účtovania, evidenciou členov a platením členských príspevkov. Pri 

kontrole pokladne bol štvrťročne prítomný jeden člen dozornej rady. 

Vyhliadky do budúcnosti sú v tomto momente neisté, nie sme informovaní o tom, ako budú 

funogovať nové komunitné centrá a ako budú financované. Verím, že tento rok nebude 

záverečným v činnosti EDUKOS. 

Vypracovali: Mgr. Ivana Kuželová, Ing. Eva Vajzerová  

Schválené Valným zhromaždením  dňa  28.3.2022.  

Príloha správy:  Účtovná závierka organizácie za rok 2021 


