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ÚVOD  
 
Milí priatelia, 

dostáva sa Vám do rúk naša tretia výročná správa. Chceme Vás v nej informovať o tom, že aj v roku 2010 sme 

smerovali k rozšíreniu a skvalitneniu sociálnych služieb poskytovaných klientom Dorka n.o. - Centrum pre obnovu 

rodiny.  

Po rozsiahlej rekonštrukcii časti budovy, ktorá prebiehala v rokoch 2008-2009, sme v januári otvorili nový Domov 

na pol ceste. Mnohí mladí dospelí po opustení detského domova majú  u nás  možnosť  overiť  si svoju spôsobilosť 

niesť  zodpovednosť za vlastný život, schopnosť samostatne  a hospodárne nakladať s financiami, vytvárať zdroje 

pre budúce úplné osamostatnenie sa.  Skupine mladých dospelých, ktorí  ešte študujú  a zároveň si musia sami 

zabezpečiť potreby nevyhnutné pre život, poskytuje štipendium nadácia Deti Dunaja , s ktorou máme veľmi dobrú 

spoluprácu.  

Rozšírili  sme aj  pôsobnosť  krízového strediska  do mesta Rožňava ,kde sme vytvorili podmienky na prijatie 

desiatich deti v ohrození  na živote.   

Vďaka sponzorom sa nám podarilo v jednotlivých zariadeniach zrealizovať rôzne projekty.   V zariadení núdzového 

bývania pokračuje projekt  Napredovanie, ktorý  vedie naše klientky k zmene uhla pohľadu na príčiny vzniku krízy a 

k ceste, ako sa vymaniť z krízovej situácie. Projekt Ihla a niť  a ďalšie projekty tvorivých dielní a arteterapie 

umožňujú ženám zdokonaliť sa v praktických zručnostiach a prežívať  pocit úspechu a radosti pri vytváraní pekných 

a užitočných vecí.  Projekt Klub domácich úloh pre deti je výrazom našej snahy motivovať deti k dosahovaniu čo 

najlepších výsledkov v škole a k získaniu aspoň o stupeň vyššieho vzdelania, ako majú ich rodičia. Realizácia 

väčšiny projektov je možná len s aktívnou účasťou dobrovoľníkov. Stále vyhľadávame nové možnosti a projekty, 

aby klienti v našom zariadení  využili svoj čas na všestranný rozvoj svojich osobnostných predpokladov.  

Chcem poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhajú. Zriaďovateľom -  za Nadáciu DEDO  RNDr. Márii Ondášovej a 

RNDr. Jozefovi Ondášovi, PhD., MBA za  SPDDD Úsmev ako dar Prof. MUDr. Jozefovi Mikloškovi PhD., Košickému 

samosprávnemu kraju, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, starostke MČ KVP,   Nadácii Deti Dunaja, 

všetkým darcom, sponzorom a dobrovoľníkom. Ďakujem svojim spolupracovníkom, ktorí sa  práci s klientmi  

venujú s úctou k ich individualite, ale dôrazne vyžadujú ich aktívnu spoluúčasť na riešení ich problémov, ako 

aj poslucháčom Gréckokatolíckej teologickej fakulty za ich prínos počas pastoračnej praxe, pretože  vštepujú 

klientom poznanie, že viera, modlitba a duchovný rozmer života presahujú každodenný zhon za základnými 

potrebami .    

Našim najdôležitejšími cieľmi  je efektívne pomáhať dospelým klientom zmobilizovať vlastné sily, aby ich cesta 

z Dorky neviedla do ďalšieho sociálneho zariadenia, ich deti priblížiť k uvedomeniu si skutočnosti, že  cesta 

k lepšiemu životu vedie len cez vyššie vzdelanie a zmysluplnú prácu, deťom, o ktoré sa nemôže postarať vlastná 

rodina, postaviť na novú štartovaciu čiaru k šťastnému  detstvu v náhradnej rodine.  

Svoju prácu robíme radi a preto želám nám všetkým veľa tvorivých síl, nadšenia pri uskutočňovaní zámerov 

a realizácii plánov, aby centrum Dorka bolo útočiskom pre každého, kto našu pomoc potrebuje. 

 
                                                                                                                           Ing. Jolana Šuleková  

         riaditeľka Dorka, n.o.                                                                        
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SPRÁVNA RADA 
 

Predseda správnej rady 

RNDr. Jozef Ondáš PhD., MBA   

Členovia správnej rady 

Doc. MUDr. Jozef Mikloško , PhD   
RNDr. Roman Kekeňák  

 

DOZORNÁ RADA  
 

Predseda dozornej rady 

Ing. Jozef Mražík, CSc.  

Členovia dozornej rady 

RNDr. Mária Ondášová  
Ing. Iveta Kijevská  

 
 

VEDENIE ZARIADENIA 
 
Riaditeľka zariadenia – štatutárny zástupca 
organizácie 

Ing. Jolana Šuleková  

Psychologička  

PhDr. Katarína Jachymová 
 

Zariadenie núdzového bývania 

Sociálni pracovníci 

Mgr. Antónia Helton 
Mgr. Michala Galandová 
Mgr. Peter Olejnik 
 

Domovské vzdelávacie centrum 

Sociálni pracovníci 

Mgr. Martin Cvik 
Mgr. Lucia Kušniráková 
Mgr. Renáta Dunová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Krízové stredisko KE 

Sociálno-výchovný pracovník 

Soňa Šafová 
 
Vychovávatelia 

Mgr. Katarína Kopčíková 

Mgr. Martin Páral 

Bc. Anna Hudymačová 

Mária Onofrejová 

Monika Neksová  

Natália Műllerová 

Mgr. Jozef Ryška 

Profesionálni rodičia 

Mária Matisová 

Jaroslav Ciszár 

Mária Kiššová 

Mária Bujňáková 

Anna Rybárová 

Mgr. Gabriela Sobeková 

Gabriela Odelgová 

Kolesárová Mária 
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Gazdiná 

Mária Šoltésová 
 

Krízové stredisko RV 

Sociálno-výchovný pracovník 

Mgr. Iveta Kubalová 

 
Vychovávatelia 

Mgr. Daniela Šušová 

Mgr. Lucia Garayová (do 31.3.2010) 

Eva Katreničová 

Bc. Patrícia Šimonová 

Mgr. Mária Snopková 
 
 

Pastoračná prax 
 

Bohoslovci na 9 mesačnej súvislej praxi 

Juraj Moščák (do 07.2010) 

Martin Miňo (do 07.2010) 

Dominik Rebják (od 09.2010) 

Peter Babinčák (od 09.2010) 

Lukáš Mitro (od 09.2010) 
 
 
EKONOMICKÁ A HOSPODÁRSKÁ ČINNOSŤ 
 

Ekonómka 

Ing. Anna Zeťáková 

Iveta Blahová, Dis. 
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POSLANIE A CIELE 

 

DORKA - Centrum pre obnovu rodiny charakterizuje svojím názvom zariadenie, ktoré pozostáva 
zo štyroch častí:  

 Zariadenie núdzového bývania (ZNB) 
 Domovské vzdelávacie centrum – Útulok  
 Domovské vzdelávacie centrum – Domov na pol ceste (DnPC)  
 Krízové stredisko – interne (IKS), externé (EKS) 

Prvé dve časti centra boli otvorené 1.12.2007 po prvej etape rekonštrukcie budovy bývalej 
materskej škôlky. Druhá časť Domovského vzdelávacieho centra a teda Domov na pol ceste 
funguje v našom centre od 1.1.2010. Krízové stredisko (KS) bolo otvorené 1.5.2008 a od 
18.12.2009 má k dispozícii aj ďalšiu zrekonštruovanú časť centra.  

Centrum Dorka zriadilo a 10. novembra 2009 slávnostne otvorilo aj detašované zariadenie v 
Rožňave, ktoré funguje ako Krízové stredisko. 

Zriaďovateľom DORKA, n.o. je Nadácia DeDo - Solidarita s deťmi z detských domovov a SPDDD 
- Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. 

Základná a hlavná činnosť DORKA, n.o. je v súlade s účelom založenia neziskovej organizácie. 
Centrum vzniklo za účelom poskytovania verejnoprospešnej činnosti, sociálnych služieb, 
sociálneho poradenstva, sanácie rodiny ako celku, spájania cieľových skupín, starostlivosti 
mladým dospelým po ukončení ústavnej starostlivosti a deťom v krízovom stredisku. DORKA je 
unikátne zariadenie, ktoré umožňuje prijať rodinu ako celok, pracuje so širšou rodinou a rieši 
komplexne sociálnu situáciu. Slúži občanom, ktorí chcú svoju situáciu zmeniť, pracovať na 
zmene a sú ochotní dodržiavať pravidlá, ktoré sú nevyhnutné pre zmenu ich životnej situácie, t. j. 
pracovať, zbaviť sa všetkých závislostí a vytvoriť vo svojej rodine vhodné prostredie pre rozvoj 
ich detí. 
 

Prehľad počtu klientov v jednotlivých zariadeniach v roku 2010 

ZNB DnPC ÚTULOK KS  

Počet klientov prijatých pred 01/2010 49 - 20 16 

Počet klientov prijatých od 01/2010 do 12/2010 35 25 7 49 

Počet klientov s ukončeným pobytom v roku 2010 32 9 3 37 
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ZARIADENIE NÚDZOVÉHO BÝVANIA 

Kapacita: 50 klientov v desiatich bytových jednotkách 

Zariadenie poskytuje pomoc osamelým rodičom s deťmi, týraným ženám alebo celým rodinám, 
ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie.  
Naším poslaním v práci s rodinou je hľadanie spôsobov riešenia rodinnej situácie, hľadanie 
príčin, kvôli ktorým je rodina v kríze a vytvorenie plánu pre jej budúcnosť. Tieto ciele tak 
realizujeme individuálne s rodinou na základe spoločne určených postupných krokov.  
 
Každá rodina je zapojená do nasledovných programov:  
 

 Pracovná terapia 
 Pravidelné skupiny Napredovania 
 Kluby domácich úloh pre deti  
 Mimoškolské aktivity pre deti zabezpečené dobrovoľníkmi 
 Krajčírske dielne pre matky na materskej dovolenke  

 
 

 
Klientská rodina v Zariadení núdzového bývania 
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 Počet detí v rodine (34 rodín) 

 

PRIEMERNÝ POČET DETÍ  NA JEDNU RODINU =  2,205  DIEŤAŤA  

 
 Vzdelanostná úroveň rodičov detí v ZNB (42 osôb) 

 

 
Bývanie rodín po odchode z Dorky (24 rodín) 

 

K  12/2010  SME POSKYTLI  UBYTOVANIE  PRE  34  RODÍN SO 75  DEŤMI  
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DOMOVSKÉ VZDELÁVACIE CENTRUM  - ÚTULOK  

Útulok je koedukované zariadenie so 4 miestnou kapacitou prevažne pre mladých ľudí, 

ktorí naše sociálne služby a pomoc využívajú, pretože sa dostali do náročnej životnej situácie a 

vzniknuté problémy nedokážu sami riešiť, rodina im nechce byť nápomocná, resp. odmietajú 

pomôcť. Osudy mladých ľudí sú špecifické, ako aj ich osobnosť, motivácia napredovania či 

plnenia si svojich cieľov. My sme sa zamerali práve na mladých ľudí, ktorí túžia po dosiahnutí 

svojich predstáv ako je napr. dokončenie si štúdia na stredných školách, vysokých školách, alebo 

zamestnať sa. Táto možnosť by pre nich nebola možná bez zabezpečenia základných životných 

potrieb, v ich prípade je to hlavne bývanie. Pre každého mladého človeka, ktorý sa ocitol 

v hmotnej a sociálnej núdzi je dôležité jeho vedenie k hodnotám a osobným potrebám, ktoré 

v živote neboli poznané alebo známe a preto absentujú. Preto využívame aplikované metódy, 

techniky a postupy na rozvoj ich zručnosti, osobnostný rast, ktorý má každopádne pozitívny a 

perspektívny charakter pri ich vedení k svojpomoci. Útulok im tak zabezpečuje nádej a nové 

možnosti v ich budúcom živote s vedomím, že sa „život mojimi problémami nekončí, ale práve 

naopak ešte len začína a je len na mne, čo všetko som preto schopný urobiť“.   

 
Útulok naším klientom poskytuje:  

Ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pracovnú terapiu, pomoc pri osamostatňovaní sa, 

sprostredkovanie zamestnania, psychologickú pomoc, duchovnú pomoc (duchovné modlitby, 

Grécko–katolícke liturgie), pomoc pri príprave jednoduchých jedál, možnosť znovu zaradenia sa do 

školského procesu, resp. sprostredkovanie pomoci pri získaní vyššieho vzdelania, individuálnu 

a skupinovú prácu.  

 
DOMOVSKÉ VZDELÁVACIE CENTRUM  - DOMOV NA POL CESTE 

Od januára 2010 sme otvorili nové zariadenie Domov na pol ceste so 16 miestnou 

kapacitou, ktorého užívateľom sú mladí dospelí po skončení ústavnej starostlivosti. Naše 

zariadenie im poskytuje okrem ubytovania aj možnosť školskej prípravy a budúceho zaradenia 

sa do pracovného procesu, ktoré je predpokladom na ich adekvátne samostatné pôsobenie 

v spoločnosti. Naši mladí dospelí sú veľmi cieľavedomí, majú pre spoločnosť veľký potenciál a je 

nutné im systematickou prácou vštepovať ich reálne možnosti, zo zreteľom na otázky „čo im vie 

ponúknuť spoločnosť a čo oni spoločnosti“. Neoddeliteľnou súčasťou je ich vedenie 

k zodpovednosti voči zamestnaniu, štúdiu, peniazom a teda voči sebe. Pri práci s nimi sa využíva 

individuálna a skupinová práca, základnou metódou je rozhovor, či ventilácia alebo využívanie 

rôznych techník ako je povzbudenie, tréningy, resp. nácvik sociálnych zručností či 
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psychosociálne cvičenia, na ktoré sme sa v tomto roku zamerali a medzi mladými dospelými boli 

veľmi žiadané. Okrem iného je im poskytnuté poradenstvo a prevencia, ubytovanie, pomoc pri 

vyhľadávaní zamestnania, možnosť realizácie v aktivitách zariadenia.    

 
                Klienti Domova na pol ceste pri jednej z voľnočasových aktivít 

Vzdelanostná úroveň klientov v Domovskom vzdelávacom centre (32 osôb)

 Aktuálny stav klientov pri prijatí do zariadenia v roku 2010 (32 osôb) 
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KRÍZOVÉ STREDISKO KOŠICE 

Kapacita krízového strediska je 30 detí v Dorka n.o. Košice a 10 detí v detašovanom pracovisku 
Rožňava, Námestie baníkov 28. 

Krízové stredisko poskytuje svoje služby deťom od 0 do 18 rokov, ktorým bolo v záujme ich 
priaznivého psychického, fyzického a sociálneho vývinu súdom nariadené predbežné opatrenie 
alebo uložené výchovné opatrenie. Deťom do 4 rokov poskytujeme starostlivosť výlučne 
v profesionálnych rodinách. Cieľovou skupinou sú deti, ktoré sú obeťami domáceho násilia, 
sexuálneho zneužívania, deti z málo podnetného sociálneho prostredia, výchovne zanedbané 
deti, deti, ktoré sa vyhýbajú povinnej školskej dochádzke a deti s výchovnými problémami. 

Veková štruktúra detí v roku 2010 (65 detí) 

 

Až 45 detí prišlo do krízového strediska spolu so svojimi súrodencami – 15 súrodeneckých 
skupín 2-6 členných.  

Umiestnenie dieťaťa v KS v roku 2010 na základe 

 

Pobyt dieťaťa v krízovom stredisku zahŕňa spravidla krízovú intervenciu v adaptačnej fáze, 
zameranú na bezpečné spracovanie krízy, diagnostické hodnotenie – diagnostiku zdravotného 
stavu, psychického, fyzického a sociálneho vývinu dieťaťa, napĺňanie vývinových potrieb 
a kompenzáciu vývinových oneskorení a prípravu na odchod z krízového strediska. Konkrétne 
kroky a dĺžka jednotlivých fáz závisia od zdravotného stavu, školskej dochádzky, potrieb 
diagnostiky a vývinových potrieb dieťaťa, navzájom sa prelínajú. 

Na individuálnych plánoch na zvládnutie krízy našich detí intenzívne spolupracujeme s úradmi 
práce, sociálnych vecí a rodiny. Táto spolupráca sa týka najmä stanovenia cieľa sociálnej práce 
s rodinou dieťaťa, priebežného sledovanie postupu pri sanácii rodinného prostredia, 
poskytovania špecializovaného sociálneho a psychologického poradenstva deťom a ich 
príbuzným  a prípravy dokumentácie potrebnej pre zapísanie dieťaťa do prehľadu detí, ktorým 
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treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť. Uvedomujeme si, že v prípade dieťaťa 
umiestneného v krízovom stredisku je obzvlášť dôležité, aby všetky zainteresované strany 
konali so zaujatím, rýchlo a efektívne, aby naozaj išlo o čas nutný pre zvládnutie krízy, aby sa 
nepredlžovala neistota dieťaťa, čo s ním bude v budúcnosti. 

Pri realizácii plánov spolupracujeme s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, so školami 
a predškolskými zariadeniami, s Diagnostickým centrom pre deti v Košiciach, so súdmi, 
s terénnymi sociálnymi pracovníkmi Magistrátu mesta Košice, s obecnými úradmi,  
s komunitnými centrami, s  SPDDD Úsmev ako dar a ďalšími  organizáciami pri utváraní 
podmienok na záujmovú a rekreačnú činnosť detí. 

Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v krízovom stredisku 
využíva tréningový program PRIDE, ktorý je zameraný na rozvoj vedomostí, schopností 
a zručností pre výchovu a starostlivosť o dieťa či už v biologickej, alebo náhradnej rodine. 
Zvereným deťom poskytujeme komplexnú starostlivosť, ktorá zahŕňa napĺňanie 
opatrovateľských potrieb, ako aj všetkých vývinových potrieb a redukovanie prípadných 
vývinových oneskorení. V súlade s individuálnym plánom na zvládnutie krízy dbáme na 
posilnenie vzťahov detí s biologickou rodinou, zároveň však pripravujeme deti na náhradnú 
rodinnú starostlivosť v prípade, ak nie je možné predpokladať, že sa vlastná rodina bude môcť 
v budúcnosti o svoje deti postarať. Pri vytváraní a napĺňaní individuálneho plánu kladieme 
dôraz na spoluúčasť biologickej rodiny a samotného dieťaťa v závislosti od jeho veku 
a mentálnej úrovne. 

Umiestnenie dieťaťa po ukončení pobytu v KS 

 

Našim cieľom je dosiahnuť, aby krízové stredisko nebolo len „prestupnou stanicou“ medzi 
nefunkčnou rodinou a detským domovom, ale aby sa čo najviac detí mohlo vrátiť k svojim 
biologickým rodinám, alebo aby si našli bezpečné útočisko v náhradných rodinách.    

                                          Vychádzka do historického centra mesta  

7 detí

8 detí

22 detí

0 5 10 15 20 25

Návrat do pôvodnej rodiny

Do náhradnej osobnej alebo rodinnej starostlivosti

Nariadenie ústavnej starostlivosti
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Aktivity detí krízového strediska v roku 2010 

     Voľný čas trávili deti spolu s vychovávateľmi nielen hrami, kreatívnymi činnosťami 
v krízovom stredisku a účasťou na krúžkoch, ale aj vychádzkami do okolitej prírody, zoologickej 
záhrady, historického centra mesta Košíc, návštevami predstavení bábkového divadla Maškrta 
v obchodnom centre Carrefour a bábkového divadla v Košiciach, detského dopravného ihriska 
na Alejovej ulici, atď.  

 

     SPDDD Úsmev ako dar usporiadal pre deti z detských domovov a krízových stredísk niekoľko 
podujatí, na ktorých sa zúčastnili aj deti z nášho zariadenia:     

- 23. januára – „Rozprávkovo“ – CVČ Domino;  
- v termíne od 15. – 20. februára - jarný rozvojový pobyt v rekreačnom stredisku Úsmev 

v Poráčskej doline, ktorého sa zúčastnilo 6 detí; 
- 11. apríla - „Najmilší koncert roka“, na ktorý si deti pod vedením vychovávateľky nacvičili 

program; 
- 6. mája – „CITY RUN“; 
- 5. júna – bábkové divadlo a tvorivé dielne; 
- 19.-24. júla -  letný rozvojový pobyt v Dubovici, na ktorom sa rekreovalo 11 detí z IKS; 
- 21.-25. júla 2010 - výlet pre náhradné profesionálne rodiny v Drienici. 
     Obchodné centrum Kaufland zorganizovalo 29. mája podujatie „Kreslenie na asfalt“. 

     Pravidelne sa s deťmi zúčastňujeme i podujatí, ktoré pripravuje pre svojich obyvateľov 
mestská časť Košice – sídlisko KVP: 

- 31. mája – „Deň detí“;  
- 27. októbra – „Halloween“, na ktorý si deti pripravili deti hallowenskú výzdobu;  
- 3. decembra – „Mikuláš“. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

                  Jarný rozvojový pobyt v rekreačnom stredisku Úsmev                                              Vystúpenie detí na Najmilšom koncerte roka 
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VÝZNAMNÉ UDALOSTI ROKA 2010 

 KARNEVAL 
 VYSTÚPENIE OLD SCHOOL BROTHERS 
 TVORIVÉ DIELNE PRE ŽENY A DETI SO ZDRUŽENÍM NANIČMAMA 

 VSE  CITY RUN – SOLIDARITA S ĎALŠÍMI PODPORENÝMI ZARIADENIAMI 

 DEŇ DETÍ  
 KRSTINY NAJMLADŠEJ OBYVATEĽKY  
 DEŇ RODINY V MESTE KOŠICE 
 PÚŤ RADOSTI PRE MLADÝCH  
 ROZPRÁVKOVÁ DIELŇA S KÚZELNÍKOM 
 TEAMDAY RWE IT 
 KURZ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI PRE 9-13 ROČNÉ DETI 
 TEAMDAY DHL 
 BÁBKOVÉ DIVADLO ORGANIZOVANÉ O.Z. DETI DUNAJA- TRI PRASIATKA 
 VIANOCE S MLADÝMI DOSPELÝMI 
 72 HODÍN BEZ KOMPROMISU 

 
NAVŠTÍVILI NÁS V ROKU 2010 

 Europoslanci - Anna Záborská, Eduard Kukan, Miroslav Mikolášik, Elisabeth Morin-
Chartier, Regina Bastos, Martin Kastler 

 Zakladateľ Vysokej školy sv. Alžbety Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. 
 Americký veľvyslanec Theodore Sedgwick na Slovensku 
 Prednostka MČ KVP Iveta Kijevská  

 

 
 

      Theodore Sedgwick na návšteve v krízovom stredisku Naše deti si pre europoslancov pripravili krátky program
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TEAM DAY RWE IT 

V piatok 10. septembra 2010, v Deň  dobrovoľníctva sa v Centre pre obnovu rodiny Dorka stretlo 
takmer 200 zamestnancov spoločnosti RWE IT Slovakia. Rozdelení do 10 tajomných tímov s 
názvami ako napr. James Bond, Včielka Maja, Arabela, či Jánošík za pol dňa zveľadili krízové 
centrum takmer na nepoznanie. Po odchode „filmových hrdinov“ zostalo v Dorke nové detské 
ihrisko, pripravené 2 átria na priestor pre sušenie bielizne a oddychovú zónu, vypratané a 
natreté podkrovie, vyžehlené „haldy“ bielizne, vyčistený sklad a vymaľované 3 detské izby.  

Pomoc nebola len praktická, ale aj finančná v podobe zakúpeného materiálu. Počas dňa 
zamestnanci „prefúrikovali“ napr. 40 ton štrku, či použili 250 litrov farby, s ktorou natreli 1200 
m² drevených podhľadov. Podľa slov riaditeľky centra Dorka Ing. Jolany Šulekovej, TEAM DAY 
spoločnosti RWE IT Slovakia spustil lavínu záujmu o tento typ firemných podujatí aj u ďalších 
spoločností. „Ak by sme mali zrealizované práce urobiť svojpomocne, trvalo by nám to 
minimálne ďalších 5 rokov. Osobne som sa obávala, ako zvládneme 200 pracovníkov, ale celá 
organizácia bola veľmi dobre premyslená a atmosféra nezabudnuteľná,“  povedala Ing. Šuleková.  

RWE IT Slovakia s.r.o. poskytuje služby so zameraním na oblasť informačných technológií. Ako 
jedna z dcérskych spoločností koncernu RWE patrí medzi najväčšie multi-utility spoločnosti v 
Európe.Na Slovensku vznikla v apríli 2004 a v súčasnosti v Košiciach zamestnáva viac ako 200 
zamestnancov. RWE IT Slovakia s.r.o. podporuje materskú spoločnosť RWE IT GmbH, ktorá ako 
poskytovateľ IT služieb vytvára predpoklady pre silnejšie zameranie podnikov RWE koncernu 
na ich kľúčové obchody. Ťažisko aktivít RWE IT GmbH tvorí rozvoj, príprava a údržba IT riešení. 

 
Výber z tlačovej  s právy RWE  
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TEAM DAY DHL 

V sobotu 23.10.2010 už po druhýkrát prišli zamestnanci firmy DHL, aby pomohli nášmu 
zariadeniu a naším klientom v rámci svojho dobrovoľníckeho programu. Pomôcť sa tentokrát 
rozhodlo 13 dobrovoľníkov z divízie DHL Supply Chain a 1 dobrovoľník z divízie DHL Freight. 
Veľmi si ich za to vážime, lebo okrem toho, že obetovali svoj voľný čas a prišli v sobotu pracovať 
v prospech nášho centra, merali k nám cestu až z Bratislavy, čo je samo o sebe obdivuhodné. 

Úlohou mužov bolo najskôr 
pomôcť naším chlapcom 
nasťahovať opustenú matku s 
dvoma maloletými deťmi do 
bytu,. Ženy sa pustili do 
upratovania a umývania okien v 
herni, ktorá slúži ako 
spoločenská miestnosť pre 
všetkých našich malých 
obyvateľov. Upratali aj sklad 
oblečenia a sklad s farbami. 
Keď sa vonku trošku oteplilo, 
pustili sa naši dobrovoľníci do 
natierania oceľového plotu 
okolo nášho zariadenia. Má 

dĺžku 170 metrov, a aj keď bolo dosť chladno, práca im išla od ruky a úspešne ho natreli celý. 

Poslednú dobrovoľnícku hodinku všetci strávili v spoločenskej miestnosti s našimi deťmi, ktoré 
im pomáhali pri natieraní plotu a odmenili ich hračkami, ktoré vyzbierali medzi svojimi 
zamestnancami. V neposlednom rade, tak ako minulý rok aj tento rok uskutočnila manažérka 
marketingu a komunikácie Klaudia Višňovská medzi zamestnancami firmy zbierku stravných 
lístkov a odovzdala nám stravné lístky a finančnú hotovosť v hodnote takmer 350 eur, čo sme 
využili pri príprave Vianoc pre našich klientov. 

 
Mgr.  Martin C vik  
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AKTIVITY REALIZOVANÉ V ROKU 2010  

Klub domácich úloh 

 V roku 2010 sme nadviazali na tradíciu z predošlých rokov a pokračovali s Klubom 
domácich úloh pre žiakov základných škôl. Do konca júna 2010 KDU prebiehal rovnako ako 
minulý rok, kedy sa od pondelka do štvrtka stretávali traja dobrovoľníci so šiestimi deťmi 
a pripravovali sa s nimi na vyučovanie.  

  

Od začiatku školského roka 2010/2011 sme v spolupráci s Lyoness Child and Family Foundation 
zmenili štruktúru týchto stretnutí. Z dobrovoľníkov sa stali platení tútori (symbolická motivačná 
odmena), ktorí sa učili vždy s jedným a tým istým dieťaťom. Do projektu bolo zahrnutých 12 
tútorov a 3 deti. Tútori sa s deťmi učili od pondelka do štvrtka po dve hodiny. Príprava na 
vyučovanie bola obohatená aj o sociálny rozmer. Medzi tútormi a deťmi z nášho centra sa 
vytvorili priateľské vzťahy. Spolu podnikali rôzne výlety, navštevovali kultúrne podujatia, 
chodili do cukrárne, do mesta, atď. 

 Z projektu sa nám podarilo získať finančné prostriedky na zakúpenie písacích stolov pre 
deti a stoličiek, ktorými sme vybavili učebne. Taktiež sme nakúpili knihy, ktoré pomáhali 
tútorom pri učení sa s deťmi. 

Mgr.  Michala Galandová  

Dobrovoľníčka pomáha našej zverenkyni s prípravou do školy
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Napredovanie 

 V roku 2010 sme pokračovali s pravidelnými stretnutiami so ženami z nášho centra na 
skupinkách Napredovanie vo svete, ktorý sotva prežíva. V rámci jednotlivých skupín sme si 
zhotovili mentálne obrazy života v chudobe, strednej vrstve a bohatstve, dozvedeli sme sa viac o 
teórii zmeny, o priepasti medzi bohatými a chudobnými a skrytých pravidlách spoločenských 
tried. Od mamičiek sme zisťovali ich pohľad a názory na život v chudobe a strednej vrstve a 
spoločne sme diskutovali na rôzne témy ovplyvňujúce ich životy. Cieľom týchto skupín sú tzv. 
AHA momenty, momenty, v ktorých mamičkám svitne, prídu na niečo dôležité pre ich ďalšie 
napredovanie.  

Do júna prebiehali 
tieto skupinky jeden 
krát týždenne po dobu 
dvoch hodín. Počas 
letných prázdnin a do- 
volenkového obdobia, 
kedy sme na čas 
prerušili naše 
stretávania, nám pri-
budli nové klientky 
a niektoré sa posu- 
nuli ďalej a odišli 
z nášho centra. Preto 
sme od septembra 
trochu pozmenili 
organizáciu stretnutí. 
Stretnutia prebiehali 
dvakrát do týždňa. 

Takzvané ranné skupinky, kde sa stretávali ženy na materskej dovolenke sa konali od 9.00 do 
11.00 a poobedné skupinky pre pracujúce ženy boli od 16.30 do 18.30. Takéto rozdelenie skupín 
sa nám osvedčilo z viacerých dôvodov. Jednak sa zmenšil počet žien v skupine z desiatich na päť, 
čo umožňuje intenzívnejšiu prácu a osobnejších kontakt. Ženy majú taktiež podobnejšie 
problémy. Tým, že v skupinke sú buď ženy na materskej dovolenke alebo pracujúce ženy, vedia 
sa lepšie vžiť do situácie tej druhej a spolu prichádzajú na nové spôsoby napredovania. 

V školskom roku 2010/2011 prebiehajú skupinky Napredovania za finančnej spolupráce 
Lyoness Child and Family Foundation. 

Mgr.  Michala Galandová  
 

 

 

 

Svojpomocná skupina mamičiek
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Lezecký klub Hrušky 

Lezenie je jedna zo športových aktivít, ktorá 
pozitívne ovplyvňuje a rozvíja práve tie schopnosti 
jedinca, ktoré sú zvlášť u našich detí nedostatočne 
rozvinuté alebo absentujú úplne. Je to najmä zdravé 
sebavedomie, dôvera vo vlastné schopnosti a sily, 
vytrvalosť a schopnosť tvorivo riešiť problémové 
situácie. Od októbra tohto roku sme preto s deťmi 
začali v pravidelných týždňových intervaloch 
navštevovať umelú lezeckú stenu na športovom 
gymnáziu tu v Košiciach. Deťom tak okrem 
športového vyžitia môžeme cez túto aktivitu 
sprostredkovať i nadštandardne strávený čas, kedy 
môžu otestovať samých seba, svoje hranice, odvahu, 
vytrvalosť a v neposlednom rade im priniesť i 
nezabudnuteľné zážitky.      

        
  

Mgr.  Peter Ol ejnik  
 

Pastorácia 

Termín pastorácia znamené starať sa o ľudí a viesť ich ku Kristovi. Za túto oblasť zodpovedajú 
bohoslovci. Učíme seba a ostatných hľadieť na život hlbšie a nájsť si na druhých čas. 

Okrem priamej skúsenosti so sociálnou prácou, ktorú zažívame cez rok pastoračnej praxe, 
snažíme sa robiť viac – naučiť ľudí k modlitbe. Mnohí naši klienti prežili mimoriadne sklamanie 
z vlastného života, čo takmer stále vedie k otvorenému sklamaniu týchto ľudí z Boha 
a v mnohých prípadoch k „uzavretiu sa“  voči realite. „Ak by Boh existoval, nebolo by sa mi to 
stalo...“ Veľakrát som pociťoval túto skrytú výčitku v ľuďoch, ku ktorým som bol poslaný, 
a prežíval som vnútorný strach postaviť sa a hlásať im Krista. Nakoniec nehľadiac na skutočnú 
adekvátnosť tohto tvrdenia 
a dokonca ani nehľadajúc 
racionálne dôvody, prečo sa títo 
ľudia fakticky ocitli v situácii, 
v akej sa ocitli, pochopil som 
z Božej milosti, čo znamená 
hľadieť na všetkých očami Ježiša 
Krista. Po príchode do Centra 
Dorka a po opadnutí prvej eufórie 
som ako mladý neskúsený chlapec 
pocítil na vlastnej koži sklamanie 
z týchto ľudí, z centra, neskôr zo 
seba a nakoniec aj z Boha. Všetko, 

Grécko-katolícke Bohoslužby v našej kaplnke

Zverenec z krízového strediska
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o čo som sa pokúšal a čo som si predstavoval ako výborne, nevychádzalo. Až som nakoniec 
v modlitbe zažil zmenu myslenia – prestal som týchto ľudí súdiť a s novou vitalitou vlastným 
životom (i keď veľakrát nedokonale) ohlasovať vzkrieseného Krista.  

Presne táto skúsenosť vyjadruje moje pochopenie toho, čo sa snažíme v centre robiť. Asi 
najpravidelnejšou modlitbou, ktorú sme zdedili po predchádzajúcej generácii bohoslovcov a za 
čo im patrí nevyjadriteľná vďaka, je modlitba ruženca každý deň o 19:30. Je to stretnutie určené 
pre všetkých – dospelých aj deti, avšak našu najväčšiu základňu tvoria deti. V skutočnosti nejde 
o modlitbu celého ruženca, ale iba jedného desiatku. Avšak predtým každé jedno dieťa uvedie 
prosby, za koho chce danú modlitbu obetovať. A to je práve to veľmi dôležité – v prostredí, keď 
vo vlastných rodinách tieto deti každý deň zažívajú apatiu voči životu, prejavujúcu sa aj 
absolútnym nevďakom voči centru a sociálnym pracovníkom, od vlastných rodičov nepočujú 
slová pochvaly alebo skutočnej lásky – my každý večer učíme tieto detí dobrorečiť druhým, 
ďakovať za nich Bohu, ako aj faktu, že aj my dobrorečíme im a ďakujeme za nich. Veríme, že 
práve táto skúsenosť lásky a dobroty Boha, ktorú sme zažili aj my, na nich zanechá stopu, ktorá 
nie teraz, ale práve v období dospievania a dospelosti, keď tieto deti začnú byť konfrontované 
s faktormi, ktoré de facto vinou nie ich samých, ale ich rodičov zapríčinili ich ťažké detstvo, 
prinavrátia ich k Pravde a pomôžu im vyvarovať sa rovnakých chýb. 

Postupne vidiac, že táto práca mala nejaký zmysel a že je na osoh, zaviedli sme tento rok 
modlitby pred pracovnou terapiou. Sú určené pre klientov, ktorí nemajú zamestnanie a preto sú 
vedení k práci rannou pracovnou terapiou. Všetky modlitby a aktivity nás bohoslovcov sú 
nepovinné. Okrem týchto modlitieb. Nenútime týchto klientov modliť sa, sú iba povinní byť 
v kaplnke od ich začiatku. Modlitby pred pracovnou terapiou pozostávajú z modlitieb na úvod 
(tzv. začalo), ktorých ústrednou modlitbou je Otče náš a z modlitby ku Klokočovskej 
Bohorodičke, ktorá je patrónkou rodín. Veríme, že práve vyjadrenie úcty k životu skrze modlitbu 
môže raz pohnúť týchto ľudí po čase zamyslieť sa nad spôsobom vlastného života. Rovnako 
učíme začínať deň vďakou, a nie reptaním (takým častým a zbytočným javom pracovnej 
terapie). Zavedenie týchto modlitieb bolo poznamenané veľkým odporom zo strany klientov – 
veď pravé spoločné oficiálne stretnutie v kaplnke, čím tieto modlitby tiež sú, odhalilo pravidelné 
meškanie alebo „zabúdanie“ na pracovnú terapiu.  

Silvestrovský večer Štefanský zimný tábor
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Poslednou pravidelnou modlitbou, ktorá je vrcholom týždňa, sú nedeľné gréckokatolícke sväté 
liturgie v Kaplnke Panny Márie Guadalupskej. Keďže okrem klientov, ktorých sa snažíme stále 
pozývať, ich navštevujú aj ľudia zvonku, sú tieto liturgie zároveň priblížením sa týchto ľudí 
k centru a životu ľudí v núdzi.  

Okrem toho sa v rámci pastorácie týmto deťom aj venujeme – spomínaný nedostatok skutočnej 
nefalošne rodičovskej lásky a zároveň to, že detí prirodzene potrebujú vedenie dospelých, ktoré 
avšak doma nenachádzajú, vedie tieto deti von z bytov. To dáva práve príležitosť nám, aby sme 
náš vlastný voľný čas obetovali práve pre nich. 

Pred Vianocami bol v našom 
centre koncert skupiny 
Anastasis, ktorej členovia 
boli našimi predchodcami 
v centre. Koncert mal veľký 
úspech a aj takto – spevom -  
sme mohli chváliť meno 
nášho Boha.  

Na Silvestra sme pre nich 
pripravili večer spojený 
s tancom, spevom, zábavou 
a rôznymi súťažami. 
Súčasťou bola aj modlitba 
ďakovného akatistu 
v kaplnke. 

Ďalšou mimoriadnou akciou bol Svätoštefanský vianočný tábor, na ktorý sa Petrovi Babinčákovi 
podarilo získať peniaze z Nadácie Orange a tak mohlo počas zimných prázdnin 5 detí zažiť 
atmosféru kresťanského tábora. 

Rovnako karnevale a detské diskotéky na gréckokatolíckych farnostiach Košíc – na Terase 
a Ťahanovciach – nám poskytli príležitosť priviesť naše detí medzi detí z kresťanských rodín. 
Snažíme sa odstrániť predsudky, ktoré voči kresťanstvu ako starému a nudnému, vedú z úplnej 
neinformovanosti. Prijatie v takýchto spoločenstvách môže napomôcť týmto deťom 
v budúcnosti viesť kresťanský rodinný život. Môže v období dospievania a mladosti napomôcť 
nájsť si partnera práve z takého spoločenstva, ktorý bude úplne iný ako otcovia týchto detí. 

Medzi naše ďalšie aktivity patria kurzy plávania, výlety do prírody, spoločenské hry a piatkové 
a sobotné filmové večery. 

Na záver musíme súhlasiť s našimi predchodcami a napísať to isté: Vieme, že to, čo pre nich 
robíme je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala. 

Lukáš Mit ro 
 

 

              Plavecký krúžok 
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Vzdelávanie sociálnych pracovníkov v roku 2010 

22. - 23. apríl 2010   Konferencia vo Svätom Jure na tému       

 
CHUDOBA A PRÍSTUP K BÝVANIU 

Účastníci:   Ing. Jolana Šuleková, Mgr. Antónia Helton, Mgr. Michala Galandová 

         26. máj 2010   
PREDNÁŠKA NA TÉMU PRENATÁLNY VÝVIN 

 Účastníci:   Mgr. Antónia Helton, Mgr. Michala Galandová     

         27. - 30. September 
2010  

  Konferencia v Prešove na tému       

 
NAPREDOVANIE VO SVETE, KTORÝ SOTVA PREŽÍVA 

Účastníci:   Mgr. Michala Galandová, Mgr. Antónia Helton     

         30. september 2010, 
15. október 2010 

  Konferencia v Bratislave na tému       

 
DOSTUPNOSŤ BÝVANIA PRE NÍZKOPRÍJMOVÉ SKUPINY 

Účastníci:   Ing. Jolana Šuleková         
 
 

Mgr.  Michala Galandová  
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FINANČNÁ SPRÁVA 

Nezisková organizácia DORKA n.o. je prijímateľom 2% asignácie dane z príjmov donorov , ktorí 
jej prejavili dôveru. V roku 2010 prijala finančné dary v sume 27 226 EUR od spoločností ako 
Hydrocontact a.s., HPK engineering a.s. a Úsmev ako Dar a dary vo forme drobného hmotného 
majetku vo výške 21.272,78 od Nadácie DeDo.  
 
Z výsledkov účtovnej závierky k 31.12.2010 vyplýva hospodársky výsledok 13.216,00 Eur, ktorý 
navrhujeme preúčtovať na nerozdelený HV minulých období. 
K 31.12.2010 bolo v spoločnosti 31 zamestnancov v riadnom pracovnom pomere a v roku 2011 
sa predpokladá stabilizácia stavu pracovníkov v riadnom pracovnom pomere.  
 
Spoločnosť v roku 2009 začala prevádzkovať Detský kútik v obchodnom centre Carrefour, s tým 
že táto činnosť sa chápe ako podnikateľská zdaňovaná. V Detskom kútiku sa poskytujú služby 
ako krátkodobá starostlivosť o deti a zároveň sa predávajú džúsy (tovar) ako občerstvenie. V 
roku 2010 tieto služby boli poskytované našimi zamestnancami zamestnanými na DoPČ pričom 
sa v marci roku 2010 vytvorilo 1 pracovné miesto v riadnom pracovnom pomere, ktoré naďalej 
trvá. V roku 2010 došlo k rekonštrukcii nových priestorov pre Detský kútik, čím sa zvýšila 
návštevnosť a predpoklad na rok 2011 je možnosť expanzie tejto časti činnosti.   
 
Prehľad výnosov neziskovej organizácie DORKA v roku 2010: 
 
Tržby z predaja služieb                                              34.311,08 EUR 

Tržby za Tovar      477,40 Eur 

Kreditné úroky          4,74 Eur 

Prijaté dary -  Úsmev ako Dar 20.175,00 Eur 

Prijaté dary – Hydrocontact   1.000,00 Eur 

Prijaté dary – HPK engineering   5.700,00 Eur 

Prijaté dary – dary iné      351,61 Eur  

Prijaté dary – Úsmev ako dar 21.272,78 Eur 

Iné ostatné výnosy            0,12 Eur 

Príspevky – KSK 110.904,68 Eur 

Príspevky – KSK na Krízové stredisko 106.401,22 Eur 

Príspevky – ÚPSVaR na Krízové stredisko 167.450,00 Eur 

Verejná zbierka – Mesto Košice      375,00 Eur 

Projekty – Nadácia Pontis      711,00 Eur 

Projekty – Hodina deťom      736,09 Eur 

Projekty – Lyoness  2.267,72 Eur 
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Projekty – Deti Dunaja  1.227,00 Eur 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 13.557,78 Eur 

ÚPSVaR – dobrovoľnícka prax         71,92 Eur 

Výnosy neziskovej organizácie celkom: 486.995,14 Eur 

 
 

VÝSLEDOVKA 

     Náklady v Eur Výnosy v Eur 

Spotreba materiálu 72 252,00 Tržby z predaja služieb 34 311,00 
Predaj tovaru 306,00 Tržby za predaný tovar 477,00 
Spotreba energie 48 391,00 Iné ostatné výnosy 380,00 

Cestovné 1 237,00 
Prijaté príspevky od iných 
organizácií a dary 433 255,00 

Ostatné služby 32 176,00 Dotácie na projekt 5 014,00 
Mzdové náklady 186 483,00 Príspevky z podielu zaplatenej dane 13 558,00 
Zákonné sociálne 
poistenie 62 622,00 Spolu 486 995,00 
Zákonné sociálne náklady 11 141,00 
Ostatné dane a poplatky          232,00 
Zmluvné pokuty a penále            23,00 Hospodársky výsledok   13.216,00 
Dary      2.698,00 
Iné ostatné náklady 54 143,00 
 Odpisy      2 075,00 
Spolu 473 779,00 
 
 
SÚVAHA 
 

Aktíva v Eur Pasíva v Eur 

Stroje, prístroje, zariadenia 4 149,00 Základné imanie 332,00 
Materiál 528,00 Účet ziskov a strát 12 734,00 

Pohľadávky voči 
účastníkom združení 166,00 

Nerozdelený zisk, neuhradená strata 
minulých rokov -7 718,00 

Iné pohľadávky 869,00 Výnosy bud.období 4 061,00 

Pohľadávky zo sociálneho 
zabezpečenia 0,00 

Sociálny fond 
2 169,00 

Pokladnica 803,00 Záväzky z obchodného styku 27 665,00 
Bankové účty 42 405,00 Daňové záväzky   1 217,00 
Náklady budúcich období 277,00 Ostatné záväzky 8 737,00 
Spolu 49 197,00 Spolu 49 197,00 
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Prehľad nákladov neziskovej organizácie DORKA v roku 2010: 
 
Spotreba materiálu                                              72.251,99 EUR 

Spotreba energií  48.390,52 Eur 

Predaný tovar       305,59 Eur 

Opravy a udržiavanie         84,00 Eur 

Cestovné výdavky    1.237,15 Eur 

Ostatné služby  32.091,69 Eur 

Mzdové náklady  186.483,00 Eur  

Ostatné sociálne náklady   62.621,78 Eur 

Zákonné sociálne náklady   11.140,75 Eur 

Daň z motorových vozidiel         132,78 Eur 

Ostatné dane a poplatky           99,76 Eur 

Dary    2.698,07 Eur 

Zmluvné pokuty a penále           23,73 Eur 

Ostatné prevádzkové náklady   54.143,35 Eur 

Odpisy      2.074,75 Eur 

Daň z príjmov         482,64 Eur 

Náklady neziskovej organizácie celkom: 474.271,55 Eur 

 

Príjem z 2% z dane v roku 2010 činil 13.557,78, tento príjem bol použitý: 

ZIPAT s.r.o. – úprava priestorov Átrium     1.726,34 Eur 

ZIPAT s.r.o. – úprava priestorov Átrium       406,56 Eur 

Spotreba PHM v roku 2010 - časť        602,48 Eur 

Nedoplatok za teplo 2009     3.977,90 Eur 

Zákonné a havarijné poistenie DACIA LOGAN         344,50 Eur  

Appel Conselling – náklady na projekt       6 500,00 Eur 

Výdavky hradené z 2% z dane spolu : 13.557,78 Eur 
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Celý príspevok 13.557,78 Eur bol použitý v plnej výške v roku 2010. 

Stav a pohyb majetku neziskovej organizácie v roku 2010: 

V roku 2009 DORKA n.o. zakúpila Osobné motorové vozidlo DACIA LOGAN 7 miestne 
v obstarávacej cene 8.299,- EUR . Ostatný majetok, ktorý bol vedený na účte 022 tvorí nábytok, 
počítače , pračky, chladničky a inventár plne odpísané a v roku 2010 bol preúčtovaný na účet 
028 príslušná analytika.  

Vplyv na životné prostredie: 

 Spoločnosť neprodukuje žiadne plynné exhaláty, za zvoz tuhých odpadov spoločnosť 
platí Magistrátu mesta Košice poplatok za miestne odpady za 2 smetné nádoby, pričom odpad 
tvorí bežný odpad domácností. Spoločnosť svojou činnosťou neprodukuje nebezpečné odpady.  

Predpokladaný vývoj: 

 V roku 2010 udelením Akreditácie na prevádzkovanie Krízového strediska sa zvýšila 
kapacita Krízového strediska z 18 miest na 30 miest, otvorila sa nová prevádzka KS v meste 
Rožňava a navýšila sa kapacita o ďalších 10 miest,  ďalej kapacita Zariadenia núdzového 
bývania, Domova na pol ceste a útulku sa zvýšila na 70 miest. Nepredpokladáme v roku 2011 
zmenu v počte kapacít uvedených zariadení. Pravdepodobne sa bude pracovať na akreditácii 
Detského centra formou profesionálnych rodín s možnosťou vytvorenia nových pracovných 
miest.    

Ostatné náležitosti výročnej správy: 

V roku 2010 členovia správnej a dozornej rady nepoberali odmeny za výkon funkcie. 

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovila táto výročná správa 2010 v spoločnosti 
nenastali žiadne udalosti osobitného významu. 

Spoločnosť v roku 2010 nemala náklady týkajúce sa oblasti výskumu a vývoja a v týchto 
oblastiach nevyvíjala žiadnu činnosť. 

Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí a ani nevyvíja činnosť v oblasti 
nadobúdania vlastných a ani cudzích akcií. 




