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Základné údaje: 
Právna forma: Občianske združenie 

Štatutárni zástupcovia: Ing. Eva Vajzerová - prezident, PhDr.Zuzana Kršková -viceprezdent 

Registrácia: Registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-17147   

Korešpondenčná adresa: Ťatliakova 2051/8, 026 01 Dolný Kubín 

IČO:    37801848 

DIČ:    2021582585 

Akreditácie : 

❖ AKREDITÁCIA č. 12492/2006-l/21 pre opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately podľa zákona 305/2005 Z.z. 

Zamestnanci:   6 

Financie: činnosť  je financovaná  z členských príspevkov, dotácií verejného sektora, 

grantov   a príjmov z  daní fyzických a právnických osôb.. 

Účtovníctvo:  podvojné – program pre MVO MADO 

 
 

 

 

 

Materiál bol prerokovaný a schválený  na Valnom zhromaždení dňa 17.5.2021 
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Rok 2020 tak, ako pre celú  spoločnosť z dôvodu pandémie, tak aj pre Konzultačné 

a informačné centrum EDUKOS  a  jeho Komunitné centrum EDUKOS bol  mimoriadne 

náročný.  Aj v prvej aj v druhej vlne pandemickej situácie  rozhodol  Minister PSVaR o  KC 

ako subjekte hospodárskej mobilizácie, čo znamenalo, že zamestnanci museli byť 

pripravení a poskytovať pomoc v prvej línii. Aktivity nadnárodného projektu Together for 

Change programu ERASMUS sa síce pripravovali (ubytovanie, letenky), ale všetky boli 

zrušené a vynaložené náklady nebudú v plnej výške vrátené. 

Úspešní sme boli v nových  projektoch, konkrétne z MS SR - projekt Sieť (14.700 

€) MIRRI - projekt Ako doma (11.300 €), výchovné opatrenia cez ÚPSVaR DK (13.000 €) 

a tiež sme mali schválenú dotáciu zo ŽSK na poradenstvo (13.000 €). Mnohé činnosti 

a aktivity však  museli byť taktiež pozastavené, prerušené, resp. sa realizovali v on-line 

priestore, telefonicky, e-mailom a pod.  Vo zvýšenej miere sme  využívali  aj sociálne siete 

(FB). Najviac nás mrzí, že sme nemohli spoločne s partnermi osláviť 20. výročie založenia 

EDUKOS. 

Všetky činnosti a aktivity organizácie a to, či už v rámci  schválených  projektov, 

grantov a dotácií resp. KC,  boli vzájomne prepojené a všetka pozornosť venovaná 

klientom a ich potrebám. Ako je uvedené vyššie,   Komunitné centrum od samých začiatkov 

pandémie  sa zapojilo do komunitnej práce a zabezpečovalo protiepidemiologické oparenia. 

V marci a apríli  sa zabezpečovala  hygiena a dezinfekcia  (teplomer, štíty pre 

zamestnancov, rukavice, a pod.) vypracovávali  zásady fungovania centra a začali šiť 

látkové rúška aj pre klientov  centra, ale aj pre obyvateľov a ponúkali prostredníctvom 

sociálnych sietí, lokálnych vývesných miest a miestnych inštitúcií (ÚPSVaR) spolu 

s informačným materiálom o ich správnom  nosení  a starostlivosť o ne. Do  šitia rúšok 

sme  zaangažovali  aj dôchodcov z radov on-line kurzistov. Celkove sme svojpomocne 

pripravili 385 rúšok a rozdali 327. Evidencia o ich preberaní je vedená v organizácii. 

Pre klientov sme vypracovali informačné materiály o pandemických opatreniach 

a zverejňovali ich cez sociálne siete, web stránku, lokálne vývesné miesta - vstupné dvere, 

vstupná hala, miestne sídliská frenkventované príslušníkmi MRK. Na facebooku sme sa 

zamerali  aj na psychologickú podporu klientov a uverejnili tzv.  denník duševnej pohody. 

Z dôvodu obmedzenia osobných kontaktov sme sa snažili komunikovať s klientami   

najmä bezkontaktne - on-line. Monitorovali sme rodiny a jednotlivcov v ich prirodzenom 

prostredí,  zisťovali ich aktuálnu sociálnu  situáciu, potreby a na základe toho organizovali 

poskytovanie materiálnej pomoci pre rodiny v sociálnej núdzi, pre osamelých seniorov, 

ZŤP. Napr. problémy seniorov sme riešili najmä  telefonicky (zisťovali sme kontakty na 

obvodných lekárov, lekárov – špecialistov, ordinačné hodiny, možnosti a podmienky 

vyšetrenia – ošetrenia u lekára v súvislosti s COVID-19 a zabezpečovali aj nákupy, výber 

liekov z lekárne, ponúkali ochranné rúška.) V r. 2020 sa nám podarilo zabezpečiť  

oblečenie, obuv, školské tašky, staršie bicykle, mikulášske balíčky a vianočné darčeky 

(rozprávkové a náučné knihy, lego stavebnice) do rodín s deťmi, vianočné darčeky cielene 

nakúpené pre konkrétne deti v súlade s ich záujmami a vekom, či  potravinové balíčky  a to 

všetko v spolupráci OZ Misia mladých v Tvrdošíne,  so SČK v D. Kubíne, CSS Prameň, KC 

Sinaj, KC ZOEE). Pomoc pri zabezpečení potravinovej pomoci pre klientov nám opakovane 

ponúkali aj  súkromní darcovia. Na získavanie a propagovanie pomoci sme využívali  najmä   

sociálne siete, oficiálnu stránku www.edukos.sk, FB, platformu na FB  „Orava si pomáha“.  

V lete  mierne uvoľnená  pandemická situácia  nám umožnila  realizovať množstvo 

preventívnych a záujmových aktivít pre deti. V spolupráci so SČK sme usporiadali pre deti 

Základy 1. pomoci, výlet na horolezeckú stienku, navštívili Oravskú galériu s odborným 

programom, výlet do pravekej osady vo Vyšnom Kubíne, výlet „Po stopách kráľa Artuša“ 

spojený s opekačkou, v rámci denného tábora sa zorganizoval výlet na Oravský hrad, 

návšteva Aqua relaxu, práce na hrnčiarskom kruhu, riziká kyberpriestoru, výlet do 

Jumparény, či výtvarné tvorivé dielne a aktivity organizované v spolupráci s Oravskou 

knižnicou a Oravskou galériou, dobrovoľníčkou na papierové pletenie, navštívili detské kino 

„kinečko za euríčko” – Malý princ, návšteva Bricklandie... Osobitnou formou boli aj 

stretnutia rovesníckej skupiny realizované  pod vedením odbornej pracovníčky – 

psychologičky s cieľom  vytvoriť ml. teenagerom priestor pre sebapoznávanie, komunikáciu 

s okolím a nácvik asertívneho správania, zvládanie problémov, agresie, konfliktov, dať im 

pocit, že so svojimi problémami nie sú v živote sami. V rámci rovesníckych skupín boli pod 
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vedením psychologičky diskutované a hravou formou spracúvané témy diskriminácie, toho, 

čo nás spája a rozdeľuje, potreba rešpektu jedného voči druhému, porovnávanie 

virtuálneho sveta s reálnym.  

Deti, žiaci a študenti boli dlhé  obdobie doma, izolovaní od svojich spolužiakov 

a kamarátov a keďže výučba prebiehala  aj dištančnou formou, niektorí z nich nemali 

prístup ku vhodnej, či dokonca žiadnej  PC techniky. Preto sme spolupracovali so ZŠ a 

rozmnožovali takýmto žiakom učebné materiály, domáce úlohy a aj podľa potreby 

doučovali - najčastejšie matematika, čítanie, písanie, SJ, AJ. Celkove sme takto pracovali 

s  33 žiakmi  ZŠ.  Bolo potrebné rozvíjať aj rodičovské zručnosti,  napr.  pri dištančnom 

vzdelávaní dieťaťa a pomoci na školskú prípravu.  

          Veľa klientov sa na nás obracalo aj v súvislosti s riešením ich problémov  

v pracovnej oblasti, v oblasti bývania, riešenie zadĺženosti, exekúcií a osobného bankrotu, 

spisovanie rôznych návrhov, odvolaní a vyjadrení na súdy, komunikácia so správcami 

konkurznej podstaty, s exekútormi, so zamestnávateľmi, pracovníkmi ÚPSVaR, či 

samosprávy. 

Z oblasti oddlžovania sme poskytli 72 konzultácií pre 19 klientov. Jednalo sa 

o komunikáciu s exekútormi, žiadosti splátkových kalendárov pri splácaní dlhov, žiadostí 

o zastavenie exekúcií, či zabezpečovanie elementárnych mesačných splátok. 

Deviatim klientom  sme pomáhali  v pracovnej oblasti (ako si zostaviť profesijný životopis,  

motivačný list - čo majú tieto dokumenty obsahovať, štruktúra dokumentu, vytlačenie 

vzorových dokumentov, ako si založiť e-mailový účet, ako posielať pracovné dokumenty 

zamestnávateľovi). Dvaja klienti za asistencie zamestnancov komunitného centra 

absolvovali on-line kurz bezpečnostnej služby. 

          Organizovali sa aj jazykové kurzy, zo začiatku v centre, neskoršie najmä on-line 

formou, a to 3 skupiny  pre začiatočníkov z angličtiny (začiatočníci  – 4 dôchodcovia, 3 

zamestnaní), a  nemčiny (dvaja dôchodcovia, jeden nezamestnaný)  a francúzštiny (2 

dôchodcovia a 1 nezamestnaný)  a kurz angličtiny pre mierne pokročilých (pre 5 

dôchodcov). Kurzy boli veľmi pozitívne  hodnotené  nielen kvôli získavaniu zručností v 

komunikácií s iným svetom, ale aj umožnenie  spoločenských kontaktov počas obmedzení 

spoločenských kontaktov. 

         V rámci projektu Sieť sa nám podarilo zrealizovať naozaj zaujímavé aktivity, 

v ktorých budeme môcť pokračovať aj v budúcnosti. V novembri na  Základnej škole Petra 

Škrabáka za dodržania mimoriadnych opatrení boli pre 3 skupiny žiakov 3. ročníkov 

zorganizované stretnutia so psychologičkou na tému „Čo nás odlišuje a čo spája“. Pre deti 

sme pripravili ako darček záložky. Psychologička pre ne zložila a naspievala pesničku 

o právach dieťaťa. Táto je   stále dostupná na našej stránke. 

V  spolupráci s vedúcim probačných a mediačných úradníkov pri Krajskom súde v 

Žiline sme zorganizovali  resocializačné  programy pre dve skupiny účastníkov, ktorým 

hrozila zmena trestu na nepodmienečný. Na jeseň nás tiež požiadali z OS v Leviciach 

o realizáciu takéhoto programu pre klientov, ktorým už končila podmienka jeho 

absolvovania. Práve v tom období nastávala druhá vlna pandémie, a preto sme tento 

program realizovali  najprv kontaktnou formou,  no ukončili sme ho on-line formou  za 

asistencie technikov  OS v Leviciach a PaMÚ. 

Náš bývalý klient vytvoril  repovú skladbu  a klip  s prevenčnou tematikou.  Mal zaznieť v 

premiére na oslavách 20. výročia vzniku EDUKOS, no žiaľ – oslava sa nemohla uskutočniť. 

Skladba je  umiestnená  na sociálnych sieťach (facebook, instagram) a  uverejnená v audio 

podobe na 45 hudobných platformách (napr. aplemusic, spotifey, dezzer, tidal). Ku koncu 

roka si skladbu vypočulo cca 50-tisíc ľudí na celom svete.  

Okrem toho sme vytvorili  a vydali v náklade  500 ks informačných  letákov o našej 

organizácii pri príležitosti 20. výročia založenia EDUKOS. Tieto sme v závere roka spolu s 

vianočným a novoročným prianím rozoslali každému, s kým sme spoluvytvárali fungujúce 

partnerstvá a realizovali spoločné projekty počas 20-ročnej existencie našej organizácie. 

 Aj v roku 2020 sme organizovali motivačné programy pre klientov ÚVTOS. Boli 

určené pre účastníkov, ktorí sa pripravovali na slobodu priamo v ústavoch na výkon trestu 

odňatia slobody, a to v ÚVTOS Ružomberok - 2 skupiny v rozsahu 50 hodín absolvovalo 28 

účastníkov a v ÚVTOS Sučany bolo do výcviku zaradených 14 žien. Obsah kurzov bol 

stanovený na základe ich najnutnejších potrieb na slobode. Pripravili sme pre nich aj 
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stručný informačný leták (100 ks) o službách, o ktoré môžu požiadať ÚPSVaR a dali sme 

ho k  dispozícii aj ostatným klientom ústavu s kontaktom na našu organizáciu. Zo spätných 

reakcií na všetky aktivity môžeme konštatovať, že cieľ, ktorý sme si stanovili, aj napriek 

nepriaznivej situácii bol splnený, a ak by sme mali byť ironickí, možno aj viac, ako pri 

normálnej situácii. Účastníci projektu vo svojich hodnoteniach deklarovali, že získali cenné 

skúsenosti a naša organizácia  ďalšie poznania, ktoré môže rozvinúť v nových projektoch 

pri riešení celospoločenských problémov. 

Z projektu “Ako doma” (spolufinancovaného z MIRRI)  sme  obstarali  techniku a 

materiál, ktorý potrebujeme ku kvalitnej a efektívnej on-line práci s klientami,  konkrétne 

5 ks počítačov, 2 notebooky, tlačiareň  a multifunkčné  zariadenie, flipčardovú tabuľu, 

či  šijací   stroj.  Okrem tejto techniky nám 2 notebooky darovali súkromné osoby a spolu 

s našími sme ich  prepožičali klientom na dištančné vzdelávanie (dvom žiakom, jednému 

evidovanému nezamestnanému a jeden sme darovali sociálne odkázanej rodine).  

          Všetku túto prácu dlhodobo nemohli zvládať  zamestnanci EDUKOS sami. Požiadali 

sme o pomoc externých zamestnancov (psychologičky), v rámci dobrovoľníckeho 

študentského programu pomáhala  aj  študentka Gymnázia P. O. Hviezdoslava Laura 

Kubeková, do aktivít sme  zapojili  aj evidovaného nezamestnaného v rámci aktivačných 

prác a  v letných mesiacoch nezištne pomáhal pri organizovaní voľnočasových aktivít aj Bc. 

Ľubomír Hubčík. 

          V októbri boli dve zamestnankyne pozitívne, v tom období sme  boli nútení už  

požiadať o pomoc aj ÚPSVaR.  Od 01.11.2021 k nám nastúpili na dobu 6 mesiacov  dve 

dobrovoľníčky z radov nezamestnaných evidovaných uchádzačov o prácu. V tom istom 

období, teda od 01.11.2020  v rámci  projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ boli prijaté  2 

zamestnankyne  na polovičný úväzok s 95 %  prefinancovaním nákladov na  ich mzdy. 

           Všetky aktivity počas pandémie prebiehali za prísnych hygienických opatrení 

náročných nielen na čas, ale aj dostatočné priestory, nehovoriac o finančných 

prostriedkoch. Z grantovej výzvy Mesta Dolný Kubín „Šanca pre všetkých“ sme na r. 2020 

získali dotáciu vo výške 1.000 €, z ktorej sme prenajali priestory, vybavili ich vyššie 

spomínanou PC technikou napojenou na internet. Tieto priestory slúžia pre klientov na  

dištančné vzdelávanie a on-line komunikáciu s rôznymi inštitúciami.  

 

          Na záver by sme zhrnuli  kvantitatívne ukazovatele práce EDUKOS v roku 2020:  

 

• zaevidovaných 323 klientov vrátane maloletých detí 

• zrealizovaných spolu 1.101 individuálnych intervencií   

Z toho: 

Základné sociálne poradenstvo: 475 

Špecializované sociálne poradenstvo: 41 

Ochrana práv a právom chránených záujmov: 215 

Mentoring: 229 

Komunitná rehabilitácia: 141 

• Spolu  zrealizovaných  599 skupinových aktivít  

• 56 preventívnych aktivít 

• 321 záujmové činnosti 

 

Veríme, že 25 výročie založenia EDUKOS budeme hodnotiť  za iných a lepších okolností, 

ako boli tohto roku a EDUKOS si upevní ešte viac svoje postavenie v oblasti pomoci 

odkázaným. 

 

 

Príloha správy:  Účtovná závierka organizácie za rok 2020 

Vypracovali: Mgr. Kuželová, Ing. Eva Vajzerová,  

Schválené Valným zhromaždením  dňa  17.05.2021 
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Fotodokumentácia z aktivít: 

 On-line kurz ANJ 

 

 Kurz prvej pomoci 

 

 

  Opekačka na Trninách 
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 Rap a Beatbox battle  

 

 

 
Výlet do pravekej osady  Mokrý kút 

 

 

 


