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1. Úvod
Nezisková organizácia Obnovme Gemer, n.o., Obecný úrad Rakytník, Rakytník 15, 980
21 Bátka, IČO : 52093123, vznikla dňa 26.11.2018 na základe rozhodnutia Okresného
úradu v Banskej Bystrici, odbor všeobecnej vnútornej správy , ako správny orgán
príslušný na konanie štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ust, § 9
ods. 2 zákona NR SR č. 213/1997 Z . z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov v spojení s ust. §46 zákona
č.71/1996 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
Obnovme Gemer, n. o. poskytuje nasledujúce všeobecne prospešné služby:
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
d) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
G) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
- rozvoj pracovných návykov a odbornosti,
- zvyšovaniu konkurencieschopnosti,
- vyrovnávanie hospodárskych a sociálnych rozdielov,
i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu,
- príprava, realizácia, a prevádzkovanie infraštruktúr alebo ich častí,

Hlavným cieľom Obnovme Gemer, n.o. je najmä:
• príprava a zamestnávanie zamestnancov z MRK spojené s prípravou aktivít
v oblasti ochrany kultúrneho (hmotného, nehmotného) dedičstva vrátane
mentoringu, vzdelávania, osvety a ďalších foriem podpory UoZ
• zber a spracovanie údajov, analýzy a hodnotenie súvisiace s lokálnym kultúrnym
dedičstvom,
• propagácia a prenos skúseností medzi regiónmi.

Orgánmi neziskovej organizácie sú:
a) Správna rada
b) Riaditeľ
c) Revízor

2. Prehľad činností uskutočnených organizáciou za rok
2021
2.1 Organizačné a koordinačné aktivity
Rok 2021 bol pre našu organizáciou výrazne poznačený pandemickou situáciou, ktorá
takmer po celý rok neumožňovala výkon našich aktivít - tréning miestnej pracovnej sily
prostredníctvom rekonštrukcie verejnej infraštruktúry. Výrazne sa nás dotkli aj škrty v
rozpočtoch našich partnerov, ktoré, prirodzene, uprednostňovali investície do verejného
zdravia.
Napriek týmto okolnostiam sme nezaháľali. Správna rada v roku 2021 formálne zasadala
4krát, neformálne však oveľa častejšie - pripravovali sme organizáciu na získavanie
zdrojov a podpory, ktorá by po uvoľnení opatrení našu organizáciu pomohla ďalej
rozvíjať v zmysle Strategického plánu pre prácu s rómskymi komunitami na Gemeri,
ktorý sme schválili ešte v roku 2020 a dlhodobo koordinuje naše aktivity v tejto oblasti.
V januári 2021 sa všetky naše aktivity a zdroje sústredili na prípravu a podanie
projektovej žiadosti na rozvoj organizácie - Centrá obnovy Gemera v rámci programu
Miestny rozvoj a inklúzia, ﬁnancovaného z Nórskeho ﬁnančného mechanizmu. Okrem
našich koordinačných a vnútorných diskusií sme do prípravy žiadosti sieťovali rôznych
partnerov z regiónu - obce ako aj občianske združenia, čo v pandemickej situácií lockdownoch síce nebolo ľahké, ale o to sa naša snaha ukázala užitočnejšia.
26. marca 2021 zasadala správna rada. Aj my sme museli prijať nepríjemné, ale pre
organizáciu nevyhnutné rozhodnutie. Vzhľadom na neexistenciu pokračovania možnosti
podpory našich zamestnancov prostredníctvom Úradu práce Rimavská Sobota sme
rozhodli o nepredĺžení pracovných pomerov zamestnancov, kým sa nezastabilizuje
ﬁnančná situácia. Schválili sme aj aktualizovaný rozpočet na rok 2021, ktorý počítal s
limitovaním našich aktivít počas doby pandémie.
Táto nepríjemná situácia však netrvala dlho, s trochou trpezlivosti a neúnavnej práce sa
nám ju podarilo prekonať. Od júna 2021 sme mohli opäť prijať jedného zamestnanca majstra. A na zasadnutí správnej rady 31.8. 2021 sme sa už spoločne pripravovali na
prijatie a implementáciu nového projektu “Centrá obnovy Gemera LDI02024”. V rámci
príprav sme spolu s partnermi, obcou Plešivec a obcou Bátka, pripravovali aj konkrétne
miesto na naše 2 nové centrá.
Projekt Centrá obnovy Gemera získal grant z Nórska v sume 828.810 €.

Projekt je spolu-ﬁnancovaný v sume 146.261 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky.
Cieľom projektu je rozšíriť naše dobré skúsenosti a vytvoriť ďalšie dve centrá, ktoré spoja
miestne iniciatívy v regióne Gemer. Centrá budú vytvárať priestor na obnovu miestneho
dedičstva: budú zamerané na rozšírenie už prebiehajúcich rekonštrukčných aktivít, na
tréningy a získavanie pracovných zručností ďalších nezamestnaných z MRK v oblasti
obnovy pamiatok. Je vytvorená požičovňa náradia a dielne pre verejnosť, ktoré budú k
dispozícii bez odplaty ľuďom žijúcim v okolitých dedinách. Tieto nástroje môžu miestni
obyvatelia komunít používať pri opravách malých domov, individuálnych alebo
komunitných projektoch.
V lete, pri uvoľnení opatrení, sa nám podarilo aj opäť prispieť k zlepšeniu verejných
objektov v regióne. Opravili sme studňu v Uzovskej Panici, dokončili práce na našom
centre v obci Kráľ, venovali sme sa aj hygienickým zariadeniam v obci Chanava.
Špeciálnym letným projektom bola obnova pamätníku Czinka Pana.
V novembri 2021 sme už opäť naplno fungovali. 11. novembra správna rada schválila
predložený rozpočet organizácia na rok 2022 a náš tím sa rozšíril o skvelého kolegu,
projektového manažéra Michala. 23. novembra, na ďalšom stretnutí správnej rady, sa už
koordinovala komunikačná stratégia s novým manažérom Peťom. Súčasne prebehli
série informačných stretnutí pre partnerov, s ktorými sme nastavovali procesy realizácie
jednotlivých aktivít dvoch nových centier - v Bátke a v Plešivci.

2.2 Oprava objektov a tréning pracovníkov
Vzhľadom na nemožnosť skupinových prác a prác v exteriéri, ako aj na minimalizovanie
našich aktivít v najťažších mesiacoch pandémie - sme tréning a opravu objektov
realizovali až v letných mesiacoch roka 2021. Jednému zamestnancovi - majstrovi pomáhali striedavo viacerí dobrovoľníci.
Sústredili sme na na to najnevyhnutnejšie. Opravili sme studňu v Uzovskej Panici (na
fotograﬁi nižšie), ktorá bola jedna z posledných, ktoré sme nestihli zaradiť do nášho
programu obnovy studní ešte pred pandémiou. Práce zahŕňali jednak vyčistenie
priestoru, ale aj postavenie nového prístrešku a celkovú úpravu okolia.

V obci Král, v objekte hlavného sídla našej organizácie, sme pracovali najmä v interiéri.
Objekt sme dokončili do “obývateľnej” podoby, aby nám mohol dobre slúžiť na
uskladňovanie stavebného materiálu, náradia a ostatných pomôcok.
Srdcovým projektom našich pracovníkov je dlhodobo pamätník rómskej primášky
Czinka Panny v obci Gemer. Aj s pomocou dobrovoľníkov sa nám ho podarilo obnoviť vyčistiť priestor od náletovej a inej zelene a krovín, spevniť podstavec samotného
pamätníka, spraviť nový prístupový chodník.

Zaujíma nás aj udržateľnosť našich aktivít. Na jeseň absolvoval stážista a priateľ
organizácie Samuel veľkú kontrolu stavu objektov, ktoré sme doteraz pomohli opraviť aby sme zistili, ako fungujú po rokoch používania a čo by sme v našich metódach z
hľadiska udržateľnosti týchto prác mohli zlepšiť.
Všetky práce sme vykonávali so zapojením pracovnej sily z MRK, z veľkej časti po
pracovnej dobe a cez víkendy. Využívali sme hlavne obdobie keď nebolo možné sa
zhromažďovať. Tentokrát bolo zredukovanie nášho tímu na 1 zamestnanca a niekoľko
dobrovoľníkov výhodou - aby sme pri práci mohli plne rešpektovať všetky aktuálne
nariadenia Vlády SR.

2.3 Rozširovanie oblastí činností neziskovej organizácie
Obnovme Gemer
Aj napriek kritickému stavu sme sa v roku 2021 sústredili na rozširovanie oblastí činností
neziskovej organizácie Obnovme Gemer. Na tieto aktivity sa nám podarilo počas roka
získať a pripraviť sa na implementáciu projektu “Centrá obnovy Gemera LDI02024”.
Nezaháľali sme však ani na poli komunikácie, advokácie a prezentácie našich aktivít.
V septembri sme na konferencií organizovanej Národným Trustom, n.o. S- stavebné
kultúrne dedičstvo, tradičné remeslá a prienik digitálnych kompetencií a kreatívneho
priemyslu, v rámci medzinárodnej aktivity INCREAS - Innovative and Creative Solutions
for Cultural Heritage, prezentovali naše doterajšie skúsenosti odborníkom z celého
Slovenska.
Počas roka sme prostredníctvom sociálnych sietí ďalej priebežne rozširovali informácie a
vedomosti, ktoré sme získali prostredníctvom výskumu rámci projektu „Obnovme
rómske pamäti Gemera" č. MK 4794/2020- 423, zameraného na stavebné dedičstvo
Rómov na Gemeri. Ide najmä o pamiatky architektúry a staviteľstva Rómov na Gemeri,
-prioritne priestory, objekty a stavby, ktoré boli budované alebo využívané rómskymi
komunitami. Tieto príspevky mali veľký ohlas, z čoho máme nesmiernu radosť - a
utvrdzuje nás to v pokračovaní nastavaného smerovania našich aktivít!

Výročnú správu vypracoval:
Anton Fabo
riaditeľ Obnovme Gemer, n.o.
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Za Správnu radu:
Katarína Smatanová
predseda Správnej rady
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Revízor:
Juraj Kuruc
revízor
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V Rimavskej Sobote 27. apríl 2022

Prílohy:
Príloha č. 1: Ročná účtovná závierka

