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ÚVODNÉ SLOVO RIADITEĽKY CENTRA 

Milí priatelia, 
na stránkach našej výročnej správy Vám predstavujeme činnosť neziskovej organizácie DORKA, n.o. – 
Centrum pre obnovu rodiny v Košiciach. Chceme Vás v nej zoznámiť s aktivitami, ktoré sme realizovali 
v roku 2011. 

Centrum  DORKA, n.o. poskytuje prostredníctvom tímu skúsených pracovníkov kvalitné sociálne služby 
v štyroch zariadeniach. Cieľovými skupinami a zároveň príjemcami týchto sociálnych služieb sú matky 
s deťmi, rodiny v kríze, mladí dospelí a deti v ohrození zdravia a života. Poskytované sociálne služby 
zodpovedajú náročným kritériám v plnom rozsahu.  

Od vzniku centra je našim zámerom poskytnúť možnosť čo najširšiemu okruhu občanov a organizácii 
podieľať sa na riešení problémov, s ktorými zápasia naši klienti. Aj preto v našom centre ponúkame 
možnosť  vykonávať aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby pre  uchádzačov o zamestnanie.  
V roku 2011 vykonávalo v centre DORKA činnosť animátorov voľného času 14 uchádzačov, na základe 
dohody s ÚPSVaR . Ďalší traja uchádzači vykonávali v centre absolventskú prax.  

Činnosť centra DORKA, n.o. každý rok približujeme verejnosti počas Dňa otvorených dverí. Kaplnku 
v centre, zasvätenú sv. Márii Guadaloupskej, navštevujú na nedeľných obradoch aj veriaci z mestskej 
časti KVP. 

Centrum DORKA, n.o., sa už tradične stáva cieľom návštev skupín študentov stredných a vysokých škôl, 
ktorí majú záujem zoznámiť sa s činnosťou centra nielen formou jednorazovej odbornej prezentácie, ale 
aj absolvovaním povinnej odbornej praxe. Nie sme neskromní, ak sme presvedčení, že táto prax 
výrazným spôsobom pomáha študentom sformovať ich profesionálnu orientáciu a ciele.  

Doslova viditeľnú podobu nadobudla spolupráca s výtvarným umelcom Helmutom Bistikom a jeho 
skupinou mladých umelcov. Priestory krízového strediska pre deti skrášlili nádhernými, veselými 
nástennými maľbami, ktoré vyvolávajú radosť v srdiečkach našich malých klientov a potešia aj nás, 
dospelých.  

Centrum DORKA, n.o. je aktívne aj na poli prevencie. Okrem realizácie vlastných projektov  
spolupracujeme aj s inými organizáciami a združeniami, ktoré nám ponúkajú  programy úzko súvisiace 
s prevenciou. 

DORKA, n.o. sa v roku 2011 podieľala na založení asociácie krízových stredísk. 

Výročná správa je aj miestom na poďakovanie. Vďaka patrí naším zriaďovateľom. Za nadáciu DEDO  
RNDr. Márii Ondášovej a RNDr. Jozefovi Ondášovi, PhD., MBA , za Spoločnosť priateľov detí detských 
domovov Úsmev ako dar prof. MUDr. Jozefovi Mikloškovi, PhD. a celej regionálnej pobočke spoločnosti 
v Košiciach. Ďakujem aj všetkým pracovníkom centra DORKA, n. o. za ich pracovné nasadenie a nie len 
profesionálny, ale aj hlboko ľudský prístup k riešeniu problémov našich klientov.  

Centrum DORKA, n.o. ďakuje všetkým sponzorom, darcom, podporovateľom za poskytnuté materiálne 
a finančné prostriedky.  

Osobitné poďakovanie patrí Košickému samosprávnemu kraju a Ústrediu práce, sociálnych vecí 
a rodiny, ktorí sa podieľajú na spolufinancovaní jednotlivých zariadení centra. Jedine s ich podporou je 
možné permanentné poskytovanie kvalitných a ľahko dostupných sociálnych služieb.  

ĎAKUJEME! 

Ing. Jolana Šuleková 
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ORGANIZÁCII  
  

ORGÁNY SPOLOČNOSTI 

Správna rada k 31.12.2011 
   

RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA   
predseda správnej rady  

Prof. MUDr. Jozef Mikloško , PhD. 
člen správnej rady  

Ing. Peter Marčák 
člen správnej rady  

 
Dozorná rada k 31.12.2011 
   

Ing. Jozef Mražík, CSc.  
predseda dozornej rady  

RNDr. Mária Ondášová 
člen dozornej rady   

RNDr. Eva Majerničová 
člen dozornej rady  
 

Vedenie zariadenia 
  

Ing. Jolana Šuleková 
riaditeľka centra – štatutárny zástupca 

PhDr. Katarína Jachymová 

psychologička  
 
Zariadenie núdzového bývania 
                 

Mgr. Michala Galandová 
Mgr. Peter Olejnik 
Mgr. Lenka Skarupová 
sociálni pracovníci  
 
Domovské vzdelávacie centrum 
                   

Mgr. Martin Cvik 
Mgr. Renáta Dunová 
Mgr. Ivana Gubová 
sociálni pracovníci 
 
Krízové stredisko Košice 
  

Soňa Šafová 

 

 

Mgr. Martin Páral 
Anna Dindová 
Bc. Anna Hudymačová 
Mária Onofrejová 
Natália Műllerová 
Mgr. Alexandra Molčanyiová 
vychovávatelia 

Mária Šoltésová 
gazdiná 

Mária Matisová 
Jaroslav Ciszár 
Mária Bujňáková 
Anna Rybárová 
Mgr. Gabriela Sobeková 
Gabriela Odelgová 
Kolesárová Mária 
profesionálni rodičia 
 
Krízové stredisko Rožňava 
  

Mgr. Iveta Kubalová 
sociálno-výchovná pracovníčka 

Mgr. Daniela Šušová 
Eva Katreničová 
Bc. Patrícia Šimonová 
Mgr. Mária Snopková 
vychovávatelia 
 
Pastoračná prax 
  

Lukáš Mitro (do 07.2011) 
Peter Babinčák (do 07.2011) 
Dominik Rebják (do 07.2011) 
Tomáš Miňo (od 09.2011) 
bohoslovci 
 
Ekonomická a hospodárska činnosť 
  

Ing. Petra Šoltészová 
Iveta Blahová, Dis. 

sociálno-výchovná pracovníčka 
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ORGANIZÁCII  
  

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 

 

Spravná rada Dozorná rada

Riaditeľ -   Štatutárny orgán

Ekonóm - účtovník Psychológ

Opatrovatelia 
detí

Sociálni pracovníci Sociálni pracovníci
Krízové 

stredisko KE
Pomocní 

vychovávatelia

Krízové 
stredisko RV

Detský kútik
Vedúci sociálny 

pracovník
Vedúci sociálny 

pracovník
Vychovávatelia

Zariadenie núdzového 
bývania

Domov na pol 
ceste

Útulok

Profesionálni rodičia

Gazdiná

Pomocní 
opatrovatelia

Externí poradcovia
Vedúci sociálno - 

výchovný pracovník

Údržbár

Vychovávatelia

Pomocní 
vychovávatelia

 

 

 

 

 

 



 7 | Výročná správa 2011 | Dorka, n.o. 
 

 
NAŠE POSLANIE 

 

 

centrum  
DORKA, n.o.  

Centrum Dorka, n.o. je nezisková organizácia založená 16. mája 2006. Zriaďovateľom DORKA, 

n.o. je Nadácia DeDo - Solidarita s deťmi z detských domovov a Spoločnosť priateľov detí 

z detských domovov Úsmev ako dar. 

Hlavným poslaním je poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 o živnostenskom podnikaní 

v znení neskorších predpisov a vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku podľa 

zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratela o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Svoju činnosť v krízovom 

stredisku vykonávame na základe akreditácie č. 26473/2009- I/25 AK, č. 15844/2011-I/25AK 

Centrum DORKA, n.o. má štyri zariadenia: Zariadenie núdzového bývania - kapacita 45 

klientov, Domova na pol ceste –  kapacita 21 klientov, Útulok – kapacita pre dvoch klientov. 

Krízové stredisko má kapacitu v Košiciach - 30 detí, detašované pracovisko Rožňava má 

kapacitu 10 detí. 

CIELE  

Základným cieľom je poskytovanie pomoci pre osamelé a týrané matky, rodiny v kríze, 

mladým dospelým po ukončení ústavnej starostlivosti, mladým dospelým, ktorí nemajú 

zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb 

a deťom, u ktorých bol ohrozený priaznivý psychický a fyzický vývin. Našou úlohou je spájať 

naše cieľové skupiny a pomáhať im riešiť komplexne ich sociálnu situáciu. Slúžiť občanom, 

ktorí chcú svoju situáciu  zmeniť, pracovať na zmene a sú ochotní dodržiavať pravidlá, ktoré sú 

nevyhnutné pre dosiahnutie zmeny. 

VÍZIA  

Dorka, n.o. plánuje v roku 2012 svoju činnosť rozšíriť vybudovaním Zariadenia núdzového 

bývania v Prešove, Domova na polceste a Zariadenia núdzového bývania v Zvolene. 
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HLAVNÉ MEDZNÍKY VÝVOJA SPOLO ČNOSTI 

 

 

1.12.2007   Otvorenie centra Dorka – Útulok a Zariadenie núdzového bývania 

1.5.2008   Začiatok činnosti krízového strediska – profesionálny rodičia 

1.09.2008   Začiatok činnosti interného krízového strediska 

18.8.2009   Vysviacka kaplnky  

10.11.2009  Otvorenie krízového strediska v Rožňave 

18.12.2009  Otvorenie nových  priestorov 2. etapy rekonštrukcie 

1.1.2010  Otvorenie Domova na polceste 

10.9.2010  Rekonštrukcia átrií a výstavba detského ihriska 

 11.11.2011  Vznik sušiarne v átriu 2 
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zariadenie núdzového bývania 
---------------------------------------------- 

 
Hlavnou myšlienkou, ktorá iniciovala vznik nášho centra bolo poskytnúť rodine – 

čiže manželom s deťmi – útočisko v čase krízy a pracovať s nimi po dobu 

maximálne troch rokov na vyriešení ich situácie, aby sa po odchode z nášho 

zariadenia mohli znovu (alebo nanovo) začleniť do spoločnosti. Našou víziou bolo 

prijať celé rodiny aj s otcami, keďže v iných zariadeniach môžu bývať buď len 

matky s deťmi, alebo len dospelí ľudia. V praxi sme však zistili, že nie je mnoho 

úplných rodín, ktoré sa ocitli na ulici, a ak aj také sú, muži - otcovia sú viac 

príťažou, ako pomocou pre takéto rodiny. Jednou z hlavných príčin toho, že sa 

rodiny stávajú našimi klientmi je nefunkčnosť vlastnej a širšej rodiny a absencia 

muža - otca.  

Pri riešení krízovej situácie rodiny využívame rôzne metódy sociálnej práce. Pri 

prijatí s klientmi vypracujeme ich celkovú anamnézu (rodinnú, zdravotnú, 

školskú, profesnú a osobnú), ako aj genogram a ekomapu. Tieto metódy nám 

slúžia k oboznámeniu sa s históriou našich klientov, ktorá nám pomáha pri 

porozumení ich životnej situácie a získaniu vhľadu do ich problémov, ktoré ich 

priviedli až do nášho zariadenia. Potom vypracuje klient s našou pomocou 

individuálny plán rozvoja osobnosti, v rámci ktorého spravíme aj analýzu silných 

stránok a potrieb klienta a klient si stanoví krátkodobé a dlhodobé ciele. Pri 

napĺňaní týchto cieľov mu pomáha sociálny pracovník, ktorý ho má vo svojej 

kompetencii. V rámci pomoci klientom pri napĺňaní cieľov, ktoré si sám stanovil 

využívame napr. odborné poradenstvo, pomoc pri komunikácii s úradmi, 

sprevádzanie na úradoch a k lekárom, nácvik správania – telefonovanie, pohovory 

do zamestnania a ďalšie. 

 

 

 

 

 

 



 

 

VÝVOJ V ROKU 2011 
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5
51

Počet detí v rodine  (spolu 47 rodín = 118 detí od otvorenia Dorky n.o.)

15

22

10

0

Vzdelanostná úroveň rodičov

3

13

4

4

6

Smerovanie rodín po odchode z Dorky
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Počet detí v rodine  (spolu 47 rodín = 118 detí od otvorenia Dorky n.o.)

počet rodín s 1 dieťaťom

počet rodín s 2 deťmi

počet rodín s 3 deťmi

počet rodín so 4 deťmi

počet rodín s 5 deťmi

počet rodín so 6 deťmi

Vzdelanostná úroveň rodičov

Základné vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie bez maturity

Stredné odborné vzdelanie s maturitou

Vysokoškolské vzdelanie

Smerovanie rodín po odchode z Dorky

vlastné bývanie

podnájom

sociálny byt

sociálne zariadenie

neznáme
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Stredné odborné vzdelanie bez maturity

Stredné odborné vzdelanie s maturitou
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AKTIVITY ZARIADENIA NÚDZOVÉHO BÝVANIA  

 
MOTIVAČNÝ KLUB 

Motivačný klub je zoskupenie troch dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli venovať viac svojho voľného 
času deťom z Dorky - Centra  pre obnovu rodiny.  Každý mesiac organizuje tento Klub motivačný 
výlet alebo podujatie, na ktoré sú pozvané deti, ktoré prejavili záujem a účasť na akcii si 
„vybojovali“. Počas celého mesiaca sú pre deti pripravené rôzne úlohy, ktoré majú preveriť ich 
šikovnosť, vedomosti, rozšíriť obzor a zároveň zabaviť. Cieľom je deti motivovať, dosiahnuť, aby si 
osvojili poznanie, že pre to, aby niečo získali, musia samé zabojovať, vyvinúť snahu a úsilie. 
Zároveň chceme, aby deti siahli nad svoje možnosti, niekedy sú na ne kladené vyššie nároky 
s cieľom, aby boli prinútené viac spolupracovať s rodičmi, súrodencami, okolím.  Vyvrcholením 
aktivít celého mesiaca je už spomínaná akcia pre deti rôznych vekových kategórií. Usporadúvame 
výlety do prírody, využívame akcie v meste, ktorými sú napr. vianočné trhy, predstavenia 
v bábkovom divadle, rôzne súťaže, organizovali sme karneval, filmový večer, popoludnie na 
plavárni a mnohé ďalšie...  Naše mesačné výlety sú zážitkom a odmenou nielen pre deti, ale často 
krát aj pre nás, dobrovoľníkov. Je to príležitosť pre odreagovanie, vystúpenie z každodenného 
stereotypu a pre získanie množstva nových zážitkov. Dúfame, že naše ciele sa čo i len z časti darí 
napĺňať  a v deťoch prebúdzame iný postoj k životným príležitostiam. 

 

VARENIE 

V septembri sme začali dlhodobejší projekt cez Lyoness Child and Family Foundation - Kurz 
varenia pre deti, mladých dospelých a mamičky. V roku 2011 sa zrealizoval Kurz varenia pre deti zo 
Zariadenia núdzového bývania. Kurz prebieha v dvojmesačných intervaloch, takže sa ho majú 
možnosť zúčastniť viacerí klienti. V rámci  jedného turnusu sa učí šesť našich klientov pod vedením 
sociálnej pracovníčky Mgr. Michaly Galandovej a bohoslovca na pastoračnom ročníku Tomáša 
Miňa pripravovať rôzne jedlá. Samotnému vareniu predchádza stretnutie počas týždňa, kde sa 
dohodneme, čo budeme na najbližšom kurze variť. Klienti majú za úlohu vybrať hlavné jedlo, 
dezert a nápoj. Nasleduje nákup ingrediencií a samotné varenie, ktoré prebieha každý piatok od 
14:00 do 18:00. Kurz je zameraný na naučenie základov varenia u detí a mladých dospelých a rozvoj 
schopností u mamičiek. Súčasťou je aj výmena receptov. Každý účastník dostane vlastný receptár, 
kde si zapisuje recepty jedál, ktoré počas kurzu vyskúšame. V priebehu Kurzu varenia nás už 
dvakrát navštívili kuchári z hotela Maratón. Pod ich vedením si naši klienti mali možnosť vyskúšať 
ako je to variť s profesionálmi.  

 
NAPREDOVANIE 

Medzi špecifickú prácu s našimi klientkami patria pravidelné skupinové stretnutia so ženami, ktoré 
majú názov Napredovanie vo svete, ktorý sotva prežíva. Skupinu Napredovania sme začali v 
októbri 2009. Vtedy sme začínali s jednou skupinkou v zložení 2 facilitátoriek a 13 bádateliek. 
V roku 2010 sme našu prácu zefektívnili tým, že sme z jednej veľkej skupinky vytvorili dve menšie 
a stretávali sme sa s každou skupinkou raz týždenne po dve hodiny. Keďže sa nám táto metóda 
práce s klientmi osvedčila, v roku 2011 sme skupinky Napredovania začali aj v Domove na pol 
ceste, kde boli vyškolení ďalší dvaja kolegovia, ktorí vedú skupinu ôsmich mladých dospelých. 
Jednotlivé skupiny prebiehajú formou neformálnej diskusie za okrúhlym stolom, kde sa bavíme 
o konkrétnych problémoch klientov a ich názoroch. V skupinách vládne vzájomná dôvera 
a rešpektovanie a klienti si navzájom pomáhajú aj tým, keď sa zdieľajú o tom, čo prežívajú a ako 
riešili alebo riešia jednotlivé životné problémy. 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 
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bádateliek 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 bádateľom svitne, prídu na niečo dôležité pre ich ďalšie napredovanie. Tieto 
skupiny majú dopomôcť k tomu, aby bádateľky prevzali zodpovednosť za vlastné životy a ony 
samé vyvíjali iniciatívu a uskutočňovali kroky, ktoré vedú k zlepšeniu ich životnej situácie. 

 
KLUB DOMÁCICH ÚLOH 

Zložitá životná situácia, neistota, strach z budúcnosti, náročné pracovné podmienky bez 
adekvátneho finančného ohodnotenia, v niektorých prípadoch aj nižšia intelektuálna úroveň 
matiek, je príčinou nedostatočnej starostlivosti o vzdelanie svojich detí. Preto sme v spolupráci 
s dobrovoľníkmi v marci 2008 zriadili Klub domácich úloh. 

Klub domácich úloh prebieha v našom zariadení už štvrtý rok. Počas týchto rokov viackrát zmenil 
svoju podobu. Začínali sme s dvoma dobrovoľníčkami, ktoré sa raz alebo dvakrát do týždňa učili 
v herni s viacerými deťmi naraz. Postupne dobrovoľníčok pribúdalo, takže chodili viackrát do 
týždňa a mohli sa viac venovať deťom a ich potrebám. S narastajúcimi skúsenosťami a podporou 
Lyoness Child and Family Foundation dostal Klub domácich úloh dnešnú podobu. Vďaka finančnej 
podpore Lyoness Child and Family Foundation sa z pravidelných a zodpovedných dobrovoľníčok 
stali tútorky, ktoré sú za svoj čas a námahu odmeňované symbolickou čiastkou. Momentálne je do 
učenia zapojených 16 stálych tútoriek a 4 dobrovoľníčky, ktoré sa štyri dni v týždni venujú stále tým 
istým piatim deťom. Každý deň príde päť, väčšinou vysokoškoláčok, ktoré sa učia vždy s rovnakým 
dieťaťom.  

Angažovanosť tútoriek pri práci s deťmi viedla k zlepšeniu alebo aspoň udržaniu výsledkov v škole. 
Deti sa postupne stávajú svedomitejšími a učia sa zodpovednosti pri príprave na vyučovanie. 

 
DRAMATOTERAPIA 

Divadelné skúšky s Monikou bývajú v sobotu od 10:00 hod. do 13:00 hod. v Centre voľného času 
Domino. Deti z Dorky sa prezentujú pod názvom Divadlo detí, v ktorom momentálne účinkuje 9 
členov. Po dlhšej časovej odmlke v roku 2011, v mesiacoch november až december Monika spolu 
s deťmi pracovala na príprave dvoch premiér, ktoré sa však odohrajú až v nasledujúcom roku 2012. 
Jedna premiéra sa bude prezentovať pod názvom "Dúhová rozprávka". Ide o autorské predstavenie 
jedného herca, ktoré je venované deťom. Ďalšie predstavenie budú hrať deti z Dorky.  

Skúsenosti z predchádzajúcich rokov 2009-2010 udali smer divadla. Jeho hlavná myšlienka spočíva 
v tom, že je dôležité pomáhať deťom v ich napredovaní a v získavaní nových schopností objaviť 
vlastný talent a zároveň ho ďalej rozvíjať, pretože v dramatoterapii ide o zušľachťovanie seba a 
svojho prostredia. A preto je pre nich potrebná akákoľvek naša podpora, veď napokon významné je 
už len spájanie detí z rôznych sociálnych rodín.  

Na záver dodávame, že za finančnú podporu našich detí, vďaka ktorej sa môže dramatoterapia 
realizovať, sme nesmierne vďační občianskemu združeniu Deti Dunaja. 

 

PASTORÁCIA 

Určite mi dáte za pravdu, že ak si chceme s niekým vybudovať vzťah, je dôležité rozprávať sa s ním. 
Katechizmus katolíckej cirkvi nás učí, že modlitba je rozhovor s Bohom a tak sa snažíme, aby sa 
naše deti s Bohom rozprávali každý večer skrze modlitbu ruženca. Táto modlitba sa uskutočňuje 
každý večer. Nie je iba pre deti, ale chodia na ňu aj ich rodičia a mladí dospelí. Nie je to klasický 
ruženec ako ho poznáme. Na začiatku každý povie úmysel - za čo chce túto modlitbu obetovať: za 
rodinu, nasledujúci deň, kamarátov... Skrze tento čas sa snažíme deti naučiť rozprávať sa s Bohom, 
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avšak chceme im taktiež vysvetliť, čo je to cirkev. Cirkev je predovšetkým o spoločenstve; dá sa 
povedať, že aj naše maličké spoločenstvo sa skrze túto modlitbu ruženca začleňuje do jedného 
veľkého spoločenstva Cirkvi. Toto spoločenstvo nie je založené na egoizme, ale práve naopak 
na láske k blížnemu. Silu spoločenstva môžu naši klienti zakúšať aj na nedeľných svätých liturgiách, 
ktoré sú prístupné aj verejnosti. 

Okrem modlitieb sa snažíme Boha priblížiť naším klientom aj skrze rôzne akcie, ktoré pre nich 
pripravujeme. Tie sa viažu na rôzne kresťanské sviatky, ako napr. Mikulášsky koncert, Veľký 
adventný kalendár počas Adventu. Stalo sa už príjemnou tradíciou, že posledný večer roka trávime 
spolu s deťmi. Inak tomu nebolo ani tento rok. Fašiangové obdobie sme si aj my skrášlili 
karnevalom. Už neodmysliteľnou súčasťou piatkových večerov sa stali naše stretnutia pri 
rozprávkach. 

Tieto všetky aktivity sa snažíme robiť naplno s láskou a na oslavu Boha, skrze ne chceme upriamiť 
pozornosť našich klientov na nekonečnú Božiu lásku. Avšak snažíme sa ešte o jednu aktivitu, ktorá 
si vyžaduje množstvo síl a všetok náš čas. Je to aktivita, ktorou túžime našim klientom dávať 
najviac, preto sa snažíme ju robiť každú minútu z nášho dňa. Tou aktivitou je svedectvo vlastného 
života. 
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  domov na polceste 
------------------------------------------- 
 

Cieľom účelového zariadenia Domov na polceste je poskytovanie pomoci 

v podobe sociálnej starostlivosti 16 mladým dospelým po ukončení 

nariadenej ústavnej predbežnej  alebo predĺženej  starostlivosti, ktorí 

dosiahli plnoletosť  a nemajú zabezpečené okrem bývania aj podmienky 

pre uspokojenie základných životných a spoločenských potrieb. Našim 

hlavným zámerom v tomto roku je podporovať a rozvíjať individuálne 

osobnostné predpoklady pre úspešnú sebarealizáciu mladého človeka.  

Po odchode z detského domova si mladý dospelý uvedomuje: „s ničím som 

prišiel a s ničím aj odchádzam“. Z tohto dôvodu prehlbujeme čoraz viac ich 

danosti a schopnosti nevyhnutné pre naplnenie potrieb a cieľov, pretože 

v konečnom dôsledku sú tým jediným vlastníctvom, ktoré majú. 

V zariadení naďalej pretrváva vedenie k zodpovednosti voči  zamestnaniu, 

štúdiu, či hospodáreniu, ale na podporu práve osobnostného rozvoja 

uvedeného vyššie sme sa v tomto roku zamerali na nové aktivity 

a podporné projekty.  
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pracujúci na dohodu

pracujúci brigádne

zo 7 štud.brigadujú

nezamestnaní

počet študujúcich

1

Vzdelanostná úroveň klientov v roku 2011

základné vzdelanie

absolventi SOŠ bez M

absolventi SOŠ s M

absolventi VŠ
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              AKTIVITY DOMOVA NA POLCESTE / ÚTULKU  

 

NAPREDOVANIE  

Na Napredovaní, ktoré začalo od septembra sa zúčastňujú 8 mladí dospelí, ktorí boli vybraní 

v závislosti od ich situácie a potrieb. Tento program im napomáha k pochopeniu skrytých 

pravidiel života spoločenských tried (chudobná, stredná a bohatá trieda). Cieľom programu je 

pochopiť skutočnosť týchto spoločenských tried s jeho inovatívnym prístupom, ktorý môžu 

využiť vo svojom živote v napredovaní.  

 
„LIGA VÝNIMOČNÝCH“ - SVOJPOMOCNÁ SKUPINA MLADÝCH DOSPELÝCH  

V tomto roku sme sa na skupinových stretnutiach zamerali na využitie možností svojej 

osobnosti, skúmali sme prostredníctvom hraní rolí ich skrytý potenciál, talent a nadanie. 

Stretnutia boli pravidelne v sobotu dvakrát do mesiaca, čo títo výnimoční ľudia privítali.  

 
ANGLICKÝ KURZ PRE MLADÝCH DOSPELÝCH  

O tento kurz prejavili naši mladí dospelí hlavne študenti na stredných školách, ktorí sa 

pripravujú na maturitnú skúšku a potrebujú sa zdokonaliť v anglickom jazyku.   

 
PLAVÁREŇ  

Mestská plaváreň umožnila jej pravidelné využívanie formou pernamentky, o ktorú prejavili 

záujem aj niektorí naši mladí dospelí.  

 
DOMOVÁCKE KILOMETRE   

Na túto každoročne opakujúcu sa akciu sa naši mladí dospelí veľmi tešia, pretože im to 

pripomína ich prežité detstvo v detských domovoch. Táto akcia trvá už niekoľko rokov a stále 

má veľkú obľubu, pri ktorej deti z detských domovov môžu ukázať svoje nadanie a talent 

v športe. Naši mladí dospelí sa akcie zúčastňujú ako pomocníci pri organizovaní podujatia 

a dohliadajú na celý priebeh, čím sa stávajú nielen plnohodnotní ale hlavne zodpovední za 

pridelený detský domov.  

 

ZRIADENIE SPOLOČENSKEJ MIESTNOSTI PRE MLADÝCH DOSPELÝCH  

V tomto roku mladí dospelí prejavili veľký záujem mať svoju spoločenskú miestnosť, kde sa 

môžu spoločne stretávať a porozprávať, vzdelávať, plánovať si spoločenské akcie a pod. Celú 

miestnosť si pripravili sami za asistencie sociálneho pracovníka. Ich veľkým želaním bol stolný 

futbal, ktorý sme im len nedávno dopriali a ich stretávanie v spoločenskej miestnosti je 

zábavou.  
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              RENOVÁCIA PRIESTOROV DVC  

Domovské vzdelávacie centrum je otvorené od roku 2007, preto ich spoločné priestory bolo 

nutné zrenovovať. Všetci mladí dospelí preto priložili ruku k dielu a v priebehu jedného dňa 

spoločne opravili poškodený nábytok, vymaľovali svoje izby a zárubne, ako aj spoločné priestory 

a celú chodbu DVC.  

 

ÁTRIUM – SUŠIAREŇ  

V septembri minulého roka sme mohli otvoriť detské ihrisko pre naše deti a to vďaka RWE IT 

Slovakia. Zároveň pripravili priestor na vytvorenie druhého átria - sušiareň, na ktorej sa 

pracovalo v tomto roku. Poriadnu ruku k dielu s využitím svojich fyzických schopnosti priložili 

v septembri aj naši mladí dospelí, ktorí sa aktívne podujali na jeho príprave, čím sa sfunkčnila 

ďalšia časť zariadenia a je tak k dispozícii všetkým klientom.  

 

RENOVÁCIA VONKAJŠÍCH PRIESTOROV DORKY  

Pracovná terapia v sobotu patrí výhradne pre všetkých mladých dospelých a to bez rozdielu, či 

už ide o pracujúcich, študujúcich alebo nezamestnaných. Každý týždeň majú tak možnosť 

prispieť k čistej údržbe celého zariadenia, renovácii, drobným úpravám a pod. V lete tohto roku 

sme sa rozhodli, že skrášlime a upravíme zadnú časť Dorky. Vypílili sme konáre stromov 

a kríkov, vyčistili a namaľovali letný altánok. Výsledkom bola dobre odvedená práca, ktorá je 

viditeľná a zdokumentovaná.  
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útulok 
------------------------------------------- 

 
Súčasťou zariadenia Centra Dorka, n.o. je aj útulok, ktorý tak, ako Domov na 

polceste, poskytuje sociálnu službu pre mladých dospelých. Kapacita útulku 

je pre štyroch klientov. V útulku sú ubytovaní klienti, ktorí nemajú 

zabezpečené nevyhnutné životné podmienky na uspokojenie základných 

životných potrieb. Sú tu umiestnení klienti, ktorí nemajú zabezpečené 

ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať. V útulku im 

poskytujeme ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, nevyhnutné 

ošatenie a obuv. 

Zároveň sa im utvárajú podmienky na: 

-  vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, 

- prípravu stravy, 

- pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, 

- záujmovú činnosť. 

 

Klienti, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, mnohokrát stratia nielen 

bývanie, ale aj vieru v dobro. Usmerňujeme ich orientáciu k správnym 

hodnotám v živote, učíme ich orientovať sa v základných životných 

situáciách a motivujeme ich k samostatnosti. Mnohí v tejto situácii potrebujú 

veľkú psychickú podporu a povzbudenie, aby aktivizovali svoje vlastné 

schopnosti pri riešení svojej zložitej sociálnej a ekonomickej situácie. 

Nabádame ich k správnemu hospodáreniu s finančnými prostriedkami. 

Tým, že klientom poskytujeme bývanie, utvárame im podmienky na 

dokončenie štúdia a hľadanie a udržanie si zamestnania. Organizujeme pre 

nich rôzne športové podujatia a jednodňové výlety, pobyty a rôzne aktivity. 

Vybraní klienti sa zúčastňujú kurzu napredovania. Robíme všetko preto, aby 

sa mohli zaradiť do normálneho spoločenského života, aby využívali svoje 

schopnosti v prospech iných a v prospech seba. 

 
 

 

  



 

 

VÝVOJ V ROKU 2011 

 

 

 

 

 

 

  

1

1

0

0

2

2

Stav klientov v Útulku v roku 2011

0 0

1

3

Vzdelanostná úroveň klientov v roku 2011

 21 | Výročná správa 2011 | Dorka, n.o.

Stav klientov v Útulku v roku 2011
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krízové stredisko 
-------------------------------------------------- 

 

Krízové stredisko DORKA, n.o. Košice je dočasným náhradným prostredím 

vytvoreným pre deti,  ktoré nemôže byť vychovávané vo svojej vlastnej rodine. 

Zvereným deťom poskytuje komplexnú starostlivosť, výchovu, napĺňanie 

vývinových potrieb a usiluje sa o redukovanie prípadných vývinových oneskorení. 

Súčasťou poskytovaných služieb je aj spolupráca s rodinou dieťaťa a so všetkými 

organizáciami a inštitúciami, ktoré sa podieľajú na vyriešení sociálnej situácie, 

ktorej prvoradým cieľom je návrat dieťaťa do prirodzeného rodinného prostredia. 

Každé dieťa ktoré potrebuje našu pomoc, je jedinečnou bytosťou s krehkou, často 

zranenou dušou a my sa snažíme nájsť,  rozvinúť a posilniť to najlepšie, čo je v ňom. 

V tomto duchu pôsobia aj profesionálne rodiny, ktoré zvereným deťom poskytujú  

vzor vzájomnej lásky, ohľaduplnosti, tolerancie, pomoci a spoločného 

prekonávania každodenných i závažnejších problémov. Zverené deti učíme nielen 

prijímať, ale aj dávať, byť citlivým voči právam a potrebám iných. Svoju prácu 

chápeme ako poslanie, lebo nám dáva príležitosť darovať dieťaťu to najlepšie, čo je 

v nás.    
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VÝVOJ V ROKU 2011  

 
Prehľad detí, ktorým bola poskytovaná starostlivosť v krízovom stredisku 

Krízové stredisko DORKA, n.o. v roku 2011 poskytovalo svoje služby deťom od narodenia do 18 

rokov na základe rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení podľa §75, §75a občianskeho súdneho 

poriadku a rozhodnutie súdu o predbežnom opatrení podľa § 37 ods.3 písm. a) zákona o rodine.   

Kapacita krízového strediska je 30 detí v DORKA, n.o. Košice a 10 detí v detašovanom 

pracovisku Rožňava, Námestie baníkov 28. Deťom do 4 rokov bola poskytovaná starostlivosť 

výlučne v profesionálnych rodinách.  

Celkový počet detí, ktorým krízové stredisko poskytovalo starostlivosť v roku 2011 bolo 69. 

Miesto poskytovania starostlivosti deťom  

DORKA, n.o. Košice 20 

DORKA, n.o. - DP Rožňava 15 

Profesionálna rodina 34 

Spolu  69 

V roku 2011 bolo 20 detí umiestnených v DORKA, n. o. Košice, 15 detí v KS DORKA, n.o. 

detašované pracovisko Rožňava, 34 detí bolo umiestnených v profesionálnych rodinách.  

Právny podklad umiestnenia detí 

Rozhodnutie súdu o výchovnom opatrení 3 

Rozhodnutie súdu o predbežnom opatrení  66 

Spolu 69 

 

V roku 2011 poskytlo krízové stredisko prechodný domov 69 deťom, z toho v 66 prípadoch na 

základe predbežného opatrenie súdu, v 3 prípadoch bolo uložené výchovné opatrenie.  

Zloženie detí podľa pohlavia 

Chlapci 47 

Dievčatá 22 

Spolu 69 

 

Z celkového počtu 69 umiestnených detí bolo 47 chlapcov a 22 dievčat. 
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Veková štruktúra umiestnených detí  

Do 3 r. 23  

4 – 5 r.  8 

6 – 9 r. 17 

10 – 14 r. 13 

15 – 18 r. 8 

Spolu 69 

Z hľadiska veku bolo 23 detí do 3 rokov (z toho 15 detí do 1 roka), 8 detí vo veku 4-5 rokov, 17 

detí 6-9 ročných, 13 detí 10-14 ročných, 8 detí 15-18 ročných. Až 46 detí bolo v krízovom 

stredisku spolu so svojimi súrodencami  – 14 súrodeneckých skupín 2-7 členných. 

Dôvod umiestnenia detí 

Podozrenie z týrania 4 

Vážne ohrozenie alebo narušenie výchovy 4 

Zanedbávanie povinnej školskej dochádzky 1 

Zanedbávanie starostlivosti rodičov 35 

V krízových situáciách 18 

Na uľahčenie riešenia v konfliktných situáciách 3 

Iné 4 

Spolu 69 

 

Dôvodom umiestnenia detí v krízovom stredisku v roku 2011 bolo v 4 prípadoch podozrenie 

z týrania, v 4 prípadoch vážne ohrozenie alebo narušenie výchovy, v 1  prípade zanedbávanie 

povinnej školskej dochádzky, v 35 prípadoch zanedbávanie starostlivosti rodičov, v 18 prípadoch 

išlo o vyňatie dieťaťa z rodinného prostredia v krízovej situácii, v 3 prípadoch bolo dôvodom 

umiestnenia dieťaťa uľahčenie riešenia v konfliktných situáciách,  v 4 prípadoch bol iný dôvod 

umiestnenia. 

Toto rozdelenie má len rámcový charakter. V realite takmer nie je možné presne určiť hlavný 

dôvod prijatia dieťaťa, nakoľko dôvody sa kumulujú a navzájom prelínajú.  

V prípadoch nariadenia výchovného opatrenia išlo o záškoláctvo, krádeže a agresivitu.     
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Výchova a starostlivosť poskytovaná deťom v krízovom stredisku 

Starostlivosť o dieťa po prijatí do krízového strediska sa odvíja od veku, zdravotného stavu  a od 

aktuálnej úrovne jeho psychického, fyzického a sociálneho vývinu. V adaptačnej fáze sme 

poskytovali psychologickú pomoc deťom, zameranú na bezpečné spracovanie odlúčenia od 

rodičov. Školopovinné deti boli krátko po prijatí zaraďované do výchovno-vyučovacieho 

procesu v škole. Prijatím dieťaťa začínal aj proces riešenia zdravotných problémov, nakoľko 

väčšina detí potrebovala okrem starostlivosti pediatra aj liečbu v odborných ambulanciách, 

najmä gastroenterologickej, neurologickej, alerologickej, kožnej, očnej, ORL, psychiatrickej, 

ortopedickej, kardiologickej a urologickej. Život v prostredí, z akého väčšinou prichádzali naše 

deti, zanecháva dlhodobé, alebo aj trvalé následky na ich zdraví. Podvýživa, nevhodná strava, 

parazity, nedostatočná hygiena, chronické ochorenia horných dýchacích ciest, uší, infekcie očí, 

následky neošetrených úrazov, včas nepodchytené vrodené vývinové malformácie, úplná 

absencia povinných očkovaní a množstvo ďalších zdravotných problémov vyžaduje 

vypracovanie a striktné dodržiavanie harmonogramu starostlivosti o zdravotný stav detí pod 

vedením pediatra.       

Psychický, fyzický a sociálny vývin detí je sledovaný a zaznamenávaný v 1 mesačných 

intervaloch. Vývinové oneskorenia prijímaných detí často nie sú zapríčinené vrodenými 

dispozíciami, ale vyplývajú z málo podnetného výchovného prostredia. Deti, ktoré neboli 

v domácom prostredí dostatočne opatrované a chránené, často nemali ani podmienky na 

precvičovanie svojich rozvíjajúcich sa schopností. Pri napĺňaní všetkých vývinových potrieb 

počas pobytu detí v krízovom stredisku je  pravidelne zaznamenávaný veľmi výrazný pokrok vo 

všetkých oblastiach ich vývinu.    

Vzdelávanie detí  

Materská škola 11 

Základná škola 10 

Špeciálna základná škola 15 

Stredná škola 4 

Spolu 40 

 

V roku 2011 navštevovalo materskú školu 11 detí, základnú školu 10 detí, špeciálnu základnú 

školu 15 detí, strednú školu 4 deti.  

Súčasťou výchovnej činnosti v krízovom stredisku je aj pomoc deťom pri príprave na 

vyučovanie. Deti, prichádzajúce do krízového strediska mali spravidla vymeškaných veľa 

vyučovacích hodín, v dôsledku toho mali veľké medzery vo vedomostiach. Chýbala im 

motivácia pre školskú prácu, nakoľko boli zvyknuté na neúspech. Nemali vypracovaný ani návyk 

na pravidelnú prípravu na vyučovanie, lebo rodičia ich školské výsledky nesledovali a ani 

podmienky v prostredí, z ktorého prichádzali, ich nestimulovali k  nadobúdania nových 

vedomostí. Napriek týmto počiatočným nepriaznivým podmienkam sa výchovným vedením 

darilo postupne zlepšovať výchovno - vyučovacie výsledky, čo motivuje deti k väčšej snahe.  
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Problémy pri vzdelávaní detí (odklad povinnej školskej dochádzky, integráciu dieťaťa 

v základnej škole, vypracovanie individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu a pod.) sme 

riešili v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zuzkin 

park č. 4 Košice.  

Sociálna práca s dieťaťom a rodinou 

Na individuálnych plánoch na zvládnutie krízy detí sme intenzívne spolupracovali s úradmi 

práce, sociálnych vecí a rodiny. Táto spolupráca sa týkala najmä stanovenia cieľa sociálnej práce 

s dieťaťom a jeho rodinou, priebežného sledovanie postupu  sanácie rodinného prostredia, 

poskytovania špecializovaného sociálneho a psychologického poradenstva rodičom a 

príbuzným a prípravy dokumentácie potrebnej pre zapísanie dieťaťa do prehľadu detí, ktorým 

treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť. 

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.  

Príprava detí na náhradnú rodinnú starostlivosť  

V roku 2011 sme pripravili a odovzdali úradom práce, sociálnych vecí a rodiny kompletnú 

dokumentáciu 8 detí, ktorým bolo treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť. 

Spôsob ukončenia poskytovania starostlivosti 

deťom  pripravovaných na NRS 

Náhradná osobná starostlivosť (príbuzní) 1 

Náhradná osobná starostlivosť („predpestúnska“) 5 

Do konca roka zostali v KS  2 

Spolu 8 

 

Z týchto 8 detí bolo 1 dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti príbuzným, 5 detí bolo 

zverených do starostlivosti budúcim pestúnom, 2 deti zostali do konca roka v krízovom 

stredisku.    

Cieľom sociálnej práce je zabezpečiť, aby krízové stredisko nebolo pre deti 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. Pri vytváraní a napĺňaní individuálneho plánu kladieme dôraz na spoluúčasť 

biologickej rodiny a samotného dieťaťa v závislosti od jeho veku a mentálnej úrovne. 
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Spôsob ukončenia poskytovania starostlivosti 

deťom v roku 2011 

Návrat do biologickej rodiny 13  

Náhradná osobná starostlivosť (príbuzní) 1 

Náhradná osobná starostlivosť („predpestúnska“) 5 

Ústavná starostlivosť (DeD) 19 

Iné (DORKA, n.o. - Domov na pol ceste) 1 

Spolu 39 

 

V roku 2011 bolo z krízového strediska prepustených 39 detí. Z nich sa 13 detí vrátilo do 

biologickej rodiny, 1 dieťa bolo zverené do náhradnej osobnej starostlivosti príbuzným, 5 detí 

bolo zverených do starostlivosti budúcim pestúnom predbežným opatrením súdu, 19 detí bolo 

zverených do ústavnej starostlivosti. Dĺžka poskytovania starostlivosti deťom, ktoré odišli z KS 

v r. 2011 sa pohybovala od 1 mesiaca do 15 mesiacov.  

Záujmová, rekreačná a kultúrna činnosť detí  

Aktivity detí vo voľnom čase napomáhajú relaxácii detí, odpútaniu sa od ich problémov, 

objavovaniu ich nadania a pozitívnemu naladeniu. Boli pripravované tak, aby poskytli deťom 

priestor na rozvíjanie ich záujmov, vedomostí, schopností, zručností, estetického cítenia a 

uľahčeniu ich začleňovania sa do sociálneho prostredia. Nové, zaujímavé zážitky a príjemne 

prežité chvíle upevňujú vzťahy medzi deťmi navzájom a vzájomné vzťahy medzi deťmi a ich 

vychovávateľmi.  
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AKTIVITY KRÍZOVÉHO STREDISKA KOŠICE 

 

Výstava „Veselá planéta“ – Spoločenský pavilón Košice 

„Najmilší koncert roka“ – Dom umenia 

„Hurá prázdniny“ – fontána za OC Billa (organizátor - MČ KVP) 

„Športová olympiáda detí krízových stredísk“ – Čaňa (organizátor - Stredisko krízovej 
intervencie Adlerová) - získali sme 1.miesto v súťaži družstiev 

„Letný rozvojový pobyt“ – horská chata pod Čertovicou (organizátor – Úsmev ako dar) 

„Jazdecký tábor v Trebejove“ – organizátor 

„Domovácke kilometre uja Peťa“ – Herľany 

„Medzinárodný maratón mieru“ - účasť – povzbudzovanie 

„Halloween“ - fontána za OC Billa (organizátor - MČ KVP)  

„Mikuláš“ – denné centrum OC IV, Cottbuská (organizátor - MČ KVP)  

„90.výročie založenia hokeja v Košiciach“ – Hlavná ulica – prehliadka stánkov, kultúrny 
program        

 

Ďalšie akcie v rámci výchovnej činnosti (organizované vychovávateľmi KS): 

- návštevy krytej plavárne  

- karneval v KS 

- návšteva cirkusového predstavenia (cirkus ROMANZA)  

- výlet do Zádielskej doliny 

- návšteva rekreačno-zábavného areálu „Čičky“ 

- návšteva jazdiarne – Terasa  

- návšteva Detského areálu na Aničke 

- opekačka na Bankove  

- návšteva ZOO Kavečany  

- návšteva múzea voskových figurín – múzeum Urbanova veža  

- účasť na jazdeckých pretekoch - jazdiareň – Terasa 

- priateľský futbalový zápas s chovancami Reedukačného zariadenia na Bankove  
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AKTIVITY KRÍZOVÉHO STREDISKA ROŽ ŇAVA 

 

„Tajomstvo troch kráľov“ – zábavno-súťažné popoludnie s cieľom priblížiť zmysel sviatku Troch kráľov 
a zmysel daru a darovania sa 
„Dni s don Boscom“ – dni radosti a rodinnej pohody spojené s oslavou sviatku don Bosca plné hier, súťaží 
a tvorivých dielní, korčuľovania; pozerali sme film o don Boscovi, aby sme ho lepšie poznali  
„Láska je dar“ – valentínska oslava – upriamiť deti na hlbší zmysel lásky a poukázať na to, čo si žiada pravá 
láska  
„Princeznovský bál“ – fašiangová oslava v princeznovských kostýmoch  
„Slnečný deň“ – súťažno-oddychové popoludnie – súťaže, športovanie, tvorivé aktivity a opekačka  
„Život je dar“ – aktivita z príležitosti Dňa počatého života – súťažné aktivity s myšlienkou života, modlitba 
za nenarodené deti, nacvičovanie divadielka, výlet spojený so stopovačkou – uvedomiť si hodnotu života 
a úlohu chrániť život 
„Tajomstvá Veľkej noci“ – oslava Veľkonočných sviatkov – priblížiť zmysel a krásu Veľkonočných sviatkov 
„Májový víkend“ – oslava Dňa matiek – výroba pozdravov pre mamy, súťažné úlohy na tému vedenie 
domácnosti, opekačka, výlet na pútnické miesto Buzgó, modlitba za mamy  
„Cena Márie Pomocnice“ – súťažno-poznávací víkend – rôzne aktivity, súťaže, film – priblížiť Pannu Máriu 
„Popoludnie so zvieratkami“ – návšteva predstavenia cirkusu Aleš 
„Dobýjanie okolia“ – návšteva Gombaseckej jaskyne a Silickej ľadnice 
„Bojnické tajomstvá“ – návšteva ZOO a Bojnického zámku 
„Rozlúčková párty“ – oslava, hry, stopovačka, film, tvorivé dielne – posledný spoločný víkend pred 
odchodom piatich detí z krízového strediska prežitý ako oslava i ako rozlúčka 
„Výlet do Veľkej Fatry“ – bodka za školským rokom – odmena za prácu počas školského roka 
„Látkovské kopce“ – pobyt na Látkach pri Hriňovej – hry, kosenie trávy, prechádzky po okolí – oddych 
v krásnej prírode a vzájomné spoznanie sa s novými deťmi  
„Prázdninové dni“ – výlety – Dobšinská ľadová jaskyňa, Dedinky-Mlynky, Košice – týždeň zážitkov, 
rodinnej atmosféry, nových priateľstiev a zábavy 
„Žijeme, sme tu“ – vďačnosť za život a za chvíle prežité v krízovom stredisku – hry, prezeranie fotiek, 
spomienkové rozhovory, vzájomné písanie si do Knihy života, slávnostný obed, zábavný program spojený s 
diskotékou              
„Zasa o rok starší“ -  oslava 15. narodenín Marcela             
 „Výstup na Volovec„ – výlet na najvyšší vrch v okolí Rožňavy 
„Škola volá“ – posledný deň prázdnin naplnený rôznymi súťažnými úlohami na získanie preukazu školáka 
a odmenou vrecúško školáka s potrebnými školskými pomôckami – zábavnou formou pripraviť sa na 
začínajúci školský rok – dôležitosť a potreba vzdelávania sa 
„Zdolávanie rekordov“ – turistika, športové výkony, praktické zručnosti – všetko zamerané na prekonanie 
seba samého 
„Návšteva hradu Krásna Hôrka“ – výlet na hrad Krásna Hôrka spojený so súťažou, kto si najviac 
zapamätal 
„Obsadenie Liptova“ – víkend v Hubovej – oddych v krásnej prírode a v rodinnej atmosfére – spoznávanie 
krás Liptova a Vysokých Tatier 
„Novembrové tvorenie“ – rozvoj tvorivosti a zručností detí – tvorivé dielne 
„Olympijské hry“ – športové súťaže a stopovačka po meste 
„Rodinné párty“ – oslava narodenín a menín všetkých detí v krízovom stredisku – spoločná príprava 
stolovania, výzdoba, príprava blahoželaní a darčekov 
„Prichádzajú Vianoce“ – príprava na príchod malého dieťaťa do krízového strediska – návšteva 
novonarodeného Tobiáša v nemocnici, príprava darčeka a výzdoba jeho izby – spojené s prípravou na 
Vianoce a príchod malého Ježiša medzi nás 
„Týždeň radosti a pokoja“ – každý deň priniesol niečo zaujímavé – tvorivé dielne – výroby darčeka pre 
toho, koho som si vytiahol, popoludnie rozprávok, výlet do Zádielskej doliny, spoločné varenie a príprava 
Štedrej večere, koledovanie, pyžamová párty, silvestrovská zábava...  
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INFORMÁCIE O HOSPODÁRENÍ CENTRA  

FINANČNÁ SPRÁVA 

Nezisková organizácia DORKA, n.o. je prijímateľom 2% zo zaplatenej dane z príjmov donorov, ktorí 
jej prejavili dôveru. V roku 2011 prijala finančné dary vo výške 18 972,59 EUR od spoločností ako 
Mountfield s.r.o., Nadácia DeDo, Úsmev ako Dar a taktiež od fyzických osôb. 
 

Z výsledkov účtovnej závierky k 31.12.2011 vyplýva hospodársky výsledok 33 977,00 EUR, ktorý 
navrhujeme v budúcom roku preúčtovať na nerozdelený HV minulých období. 
K 31.12.2011 bolo v organizácii 28 zamestnancov v riadnom pracovnom pomere a v roku 2012 sa 
predpokladá mierne navýšenie stavu pracovníkov. 
 

Organizácia začala v roku 2009 prevádzkovať Detský kútik v obchodnom centre Carrefour a táto 
činnosť sa chápe ako podnikateľská – zdaňovaná. V Detskom kútiku sa poskytuje krátkodobá 
starostlivosť o deti a zároveň sa predávajú džúsy (tovar) ako občerstvenie. V roku 2011 boli tieto 
služby poskytované našimi zamestnancami zamestnanými na DoPČ a jedným zamestnancom 
v riadnom pracovnom pomere. Rekonštrukcia nových priestorov pre Detský kútik v roku 2010 viedla 
k zvýšeniu návštevnosti a nárastu počtu zamestnancov pracujúcich na DoPČ v roku 2011. Rastúca 
konkurencia zo strany nových obchodných reťazcov spôsobila čiastočný odliv zákazníkov. V roku 
2012 sa predpokladá stabilizácia stavu. 
 

Prehľad výnosov neziskovej organizácie DORKA v roku 2011: 
 

Tržby z predaja služieb 41 484,70 EUR 

Tržby za tovar 1 358,54 EUR 

Kreditné úroky 18,94 EUR 

Príspevky – KSK na ZNB, DnPC a Útulok 165 437,67 EUR 

Príspevky – KSK na Krízové stredisko KE + RV 98 256,00 EUR 

Príspevky – ÚPSVaR na Krízové stredisko KE + RV 149 983,08 EUR 

Verejná zbierka – Mesto Košice 2 271,63 EUR 

Iné ostatné výnosy 389,78 EUR 

Prijaté dary – Nadácia DeDo 10 000,00 EUR 

Prijaté dary – Mountfield s.r.o. 4 000,00 EUR 

Prijaté dary – Úsmev ako dar 303,45 EUR 

Prijaté dary – fyzické osoby 1 190,00 EUR 

Prijaté dary – OZ Deti Dunaja (projekt Deti Dunaja) 3 479,14 EUR 

Projekty – Nadácia Pontis (projekt Ihla niť) 79,00 EUR 

Projekty – Nadácia pre deti Slovenska (projekt Hodina deťom) 3 540,00 EUR 

Projekty – Lyoness 11 776,28 EUR 

Projekty – Americká obchodná komora 2 000, 00 EUR 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 11 304,06 EUR 

ÚPSVaR – projekt dobrovoľnícka služba 417,23 EUR 

ÚPSVaR – projekt zamestnanosti 3 303,64 EUR 

Výnosy neziskovej organizácie celkom: 510 593,14 EUR 

 

 Všetky dary, príspevky na prevádzku, výnosy z verejnej zbierky a 2% z daní boli použité v roku 2011 
na prevádzkové náklady organizácie. 
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VÝSLEDOVKA 

 

 

   

 

 Náklady v EUR  Výnosy v EUR  

Text Rok 2010 Rok 2011 

 

Text Rok 2010 Rok 2011 

Spotreba materiálu 72 252 57 618 Tržby z predaja služieb 34 311 41 485 

Predaný tovar 306 1 045 Tržby za predaný tovar 477 1 358 

Spotreba energie 48 391 54 014 Iné ostatné výnosy 380 2 680 

Cestovné 1 237 1 396 

Prijaté príspevky od 
iných organizácií a dary 433 255 432 650 

Ostatné služby 32 176 43 800 Dotácie na projekt 5 014 21 116 

Mzdové náklady 186 483 202 964 

Príspevky z podielu 
zaplatenej dane 13 558 11 304 

Zákonné sociálne 
poistenie 62 622 59 286 Spolu 486 995 510 593 

Zákonné sociálne 
náklady 11 141 10 966 

 

Ostatné dane a 
poplatky 232 98 

 

Zmluvné pokuty a 
penále 23 176 

Hospodársky výsledok  
2011 

 

33 977 EUR 

Dary 2 698 990 

Hospodársky výsledok  
2010 

 

         12 734 EUR 

Iné ostatné náklady 54 143 42 188 
 

 Odpisy 2 075 2 075 
 

Spolu 473 779 476 616 
 

  

 

 

   

 

 SÚVAHA  

  

   

 

  Aktíva v EUR 
 

Pasíva v EUR 
 

Text Rok 2010 Rok 2011 Text    Rok 2010       Rok 2011 
Stroje, prístroje, 
zariadenia 4 149 2 075 

Základné imanie 
332 332 

Materiál 528 502 Účet ziskov a strát 12 734 33 977 

Pohľadávky voči 
účastníkom združení 166 166 

Nerozdel. zisk/ neuhr. strata min. 
rokov -7 718 5 015 

Iné pohľadávky 869 4 519 Výnosy bud. období 4 061 8 138 

Pokladnica 803 1 809 Rezervy 6 167 

Bankové účty 42 405 64 001 Sociálny fond 2 169 3 261 

Náklady budúcich 
období 277 214 

Záväzky z obchodného styku 
27 665 7 658 

 Daňové záväzky   1 217 249 

 Ostatné záväzky 8 737 8 489 

Spolu 49 197 73 286 Spolu 49 197 73 286 
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Prehľad nákladov neziskovej organizácie DORKA v roku 2011: 
 

Spotreba materiálu 57 617,99 EUR 

Spotreba energií 54 013,89 EUR 

Predaný tovar 1 044,94 EUR 

Opravy a udržiavanie 1 277,01 EUR 

Cestovné výdavky 1 395,80 EUR 

Ostatné služby 42 522,52 EUR 

Mzdové náklady  202 964,30 EUR 

Zákonné sociálne poistenie 59 286,43 EUR 

Zákonné sociálne náklady 10 966,34 EUR 

Ostatné dane a poplatky 98,07 EUR 

Dary 990,00 EUR 

Zmluvné pokuty a penále 175,77 EUR 

Ostatné prevádzkové náklady 42 188,33 EUR 

Odpisy 2 074,75 EUR 

Náklady neziskovej organizácie celkom: 476 616,14 EUR 

 

Príspevok z podielu zaplatenej dane v roku 2011 činil 11 304,06 EUR a bol použitý: 

Úhrada záväzkov voči profesionálnym rodičom z roku 2010 – výdavky na bývanie 
dieťaťa v profesionálnej rodine 

2 322,53 

Nábytok KOLLÁROVÁ – nákup nábytku 2010 – čiastočná úhrada záväzkov 1 000,00 

MXM s.r.o. – strava a ubytovanie v tábore profesionálnych rodín v roku 2010 – 
čiastočná úhrada záväzkov 

1 044,13 

Ing. Jana Čopíková – ostatné služby: web stránka, príprava prezentačného 
materiálu 

5 390,00 

Náklady na projekt Hodina deťom 2011 – časť 491,93 

Dacia Logan – poistenie, autoservis, spotreba PHM v roku 2011 – časť 1 055,47 

Výdavky hradené z 2% z dane spolu: 11 304,06 

         
Príspevok z podielu zaplatenej dane bol použitý v plnej výške v roku 2011. 

Stav a pohyb majetku neziskovej organizácie v roku 2011 

V roku 2009 DORKA, n.o. zakúpila osobné motorové vozidlo DACIA LOGAN v obstarávacej cene 

8 299,00 EUR. Ostatný majetok, ktorý je vedený na účte 028 príslušnej analytickej evidencie, tvorí 

nábytok, počítače, práčky, chladničky a inventár, ktoré sú plne odpísané. 

Vplyv na životné prostredie 

Organizácia neprodukuje žiadne plynné exhaláty, za odvoz tuhých odpadov platí Magistrátu mesta 

Košice poplatok za miestne odpady za 2 smetné nádoby, pričom odpad tvorí bežný odpad 

domácností. Organizácia svojou činnosťou neprodukuje nebezpečné odpady. 

Predpokladaný vývoj 

V roku 2012 sa očakáva rozšírenie poskytovania služieb otvorením nových prevádzok centra Dorka, 

a to zariadenia núdzového bývania v Prešove a zariadenia núdzového bývania a domova na pol ceste 

v meste Zvolen. Navýšenie kapacít by malo byť sprevádzané nárastom počtu zamestnancov. 
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Ostatné náležitosti výročnej správy 

V roku 2011 členovia správnej a dozornej rady nepoberali odmeny za výkon funkcie. 

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovila táto výročná správa 2011, v organizácii 

nenastali žiadne udalosti osobitného významu. 

Organizácia v roku 2011 nemala náklady týkajúce sa oblasti výskumu a vývoja a v týchto oblastiach 

nevyvíjala žiadnu činnosť. 

Organizácia nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí a ani nevyvíja činnosť v oblasti 

nadobúdania vlastných a ani cudzích akcií. 

Organizácia každoročne očakáva uzatvorenie zmluvy s KSK a ÚPSVaR o poskytovaní príspevkov na 

prevádzku objednanej kapacity. Tieto podmienky sa môžu meniť podľa požiadaviek a potrieb 

jednotlivých subjektov a úradov. Nie je v moci organizácie ovplyvniť niektoré skutočnosti, z čoho 

vyplýva riziko nenaplnenia rozpočtu a neschopnosť splniť si svoje záväzky (voči dodávateľom, 

zamestnancom podľa Zákonníka práce a podobne). 
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PODPORILI NÁS 

LYONESS CHILD AND FAMILY FOUNDATION – vďaka podpore nadácie realizujeme Klub domácich 
úloh, skupiny Napredovanie, Kurz varenia, Počítačový kurz, externé vzdelávacie kurzy pre klientov (kurz 
účtovníctva, aranžérsky kurz, opatrovateľský kurz, príprava na VŠ, kurz šitia); 
 
NADAČNÝ FOND SLOVAK TELEKOM –  vďaka podpore projektu Ihla a niť bola zriadená šijacia dielňa pre 
našich klientov; 
 
DETI DUNAJA – vďaka podpore nadácie môžeme realizovať pre naše deti rôzne mimoškolské aktivity  
a takisto ich zapájať do externých záujmových krúžkov (rôzne tanečné krúžky, športové aktivity, tvorivé 
dielne);  
- takisto ďakujeme za podporu viacerých našich študujúcich klientov, ktorí sú zapojení do štipendijného 

programu nadácie. 
 
HODINA DEŤOM – vďaka podpore nadácie sme mohli v lete pre naše deti zrealizovať tábor a doposiaľ 
úspešne realizovať i ďalšie aktivity, ktoré naň tematicky nadväzujú; 
 
MOUNTFIELD SK, s.r.o. – naše deti sa mohli vďaka finančnej podpore tejto spoločnosti zúčastniť letného 
rozvojového pobytu; 
 
CIRKEV JEŽIŠA KRISTA SVÄTÝCH NESKORŠÍCH DNÍ – vďaka podpore sme mohli pre našich klientov 
zriadiť počítačovú vzdelávaciu miestnosť; 
 
AMERICKÁ OBCHODNÁ KOMORA – vďaka podpore projektu sme mohli výmenou obyčajných postelí za 
poschodové vytvoriť v našich bytových jednotkách viac priestoru pre viacpočetné rodiny;  
 
KOMUNITNÁ NADÁCIA VEĽKÝ ŠARIŠ – nadácia nás podporila darovaním troch starších počítačov, ktoré 
výborne slúžia pre naše deti z krízového strediska formou rôznych vzdelávacích programov; 
 
DHL TEAM –  tvrdo pracovali, aby nám pomohli dokončiť práce v jednom z átrií 
 
T-SYSTEMS –  vďaka tomuto tímu výrazne pokročili práce pri výstavbe sušiarne pre našich klientov 
 
HELMUT BISTIK A SPOL. – ďakujeme za výnimočné skrášlenie priestorov nášho Krízového strediska 
pútavými nástennými maľbami 
 

 

 

ĎAKUJEME! 
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KONTAKTNÉ ÚDAJE 

 

 

OBCHODNÉ MENO: Dorka, n.o. 
   SÍDLO ORGANIZÁCIE: Hemerkova 28 

  

   

040 23 Košice 

  TELEFONICKÝ 
KONTAKT: +421 55 230 4390 

  ELEKTRONICKÁ 
POŠTA: dorka.no@centrum.sk 

  INTERNET: 
 

http://www.centrumdorka.sk 

 

       IČO: 
  

35582171 

   DIČ: 
  

2022243377 

   

       ČÍSLO ÚČTU: 
 

4360005604/3100 (Volksbank Slovensko, a.s.) 

       PRÁVNA FORMA: 
 

nezisková organizácia 

  ROK ZALOŽENIA: 
 

2006 

   REGISTRÁCIA: 
 

Krajský úrad Košice - číslo OVVS/27/2006 ako nezisková organizácia  

   

poskytujúca všeobecne prospešné služby 

AKREDITÁCIA: 
 

24758/2006-I/21 AK 

  

   

26473/2009-I/25 AK 
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