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Milí priatelia ,

Našou prioritou v predchádzajúcom roku 2012 
bolo a je nachádzanie východísk, postupov 
a techník, ktorými pomáhame rodinám 
v kríze, aj mladým dospelým, preklenúť 
obdobie strádania  a zbaviť sa pocitov 
frustrácie a beznádeje. Učíme ich prevziať 
zodpovednosť za vlastný život a plánovať 
svoju budúcnosť na základe stanovenia 
reálnych cieľov. 
Zamestnanci centra DORKA si pokračujúcim 
vzdelávaním zlepšujú svoje profesionálne 
schopnosti a spôsobilosť vytvárať vlastné 
programy a prístupy zamerané na nové 
stratégie pomoci. Klientov sprevádzajú na 
ceste od pochopenia príčin, ktoré ich priviedli 
do krízovej situácie, k mobilizovaniu ich 
vlastných síl a k jej postupnému riešeniu. 
Získanie celostného náhľadu na mechanizmus 
vzniku a prehlbovania krízy pomáha klientom 
v budúcnosti problémom predchádzať,
prípadne hľadať riešenia včas.

Naša činnosť nekončí v centre v Košiciach. 
V najbližšom období zahájime činnosť nového centra 
pre mladých dospelých a rodiny v meste Zvolen 
s kapacitou 18 miest  a v meste Prešov časti zariadenia 
núdzového bývania pre 30 osamelých matiek s deťmi. 
Svoju prácu robíme s radosťou a tešíme sa 
z dosiahnutých úspechov. 

Jolana Šuleková
riaditeľka Dorka n.o.3│Výročná správa 2012 │ Dorka n.o. 



NAŠE POSLANIE

Základným poslaním našej organizácie je 
pomáhať - rodinám v kríze, osamelým matkám s 
deťmi, mladým dospelým po ukončení ústavnej 
strarostlivosti a deťom , u ktorých bol ohrozený 
ich priaznivý psychický a fyzický vývin. 
Vytvorením siete zariadení  pod jednou 
strechou sme schopní uskutočňovať 
komplexné programy pre systémovú prácu s 
našimi klientmi. Zároveň vytvárame 
viacgeneračné centrum s množstvom podnetov 
pre aktivizáciu a priestorom na sebarealizáciu. 
Vo všetkej našej snahe si uvedomujeme, že 
poskytovanie pomoci nie je iba jednostrannou 
záležitosťou. Pomáhať sa dá iba tomu, kto je 
ochotný vytvoriť vo svojom živote priestor pre 
pomocnú ruku. Aby pomoc nebola 
kontrakproduktívna alebo samoúčelná, musí 
nevyhnutne viesť k svojpomoci a to je zároveň 
naším cieľom. 
Našou snahou je byť stabilným zázemím pre 
všetkých, pre ktorých je prijatie pomocnej ruky 
takisto cestou k svojpomoci.  

4│Výročná správa 2012 │ Dorka n.o. 



ŠTRUKTÚRA ORGANIZÁCIE

Zariadenie
núdzového bývania

Domov na pol
ceste

Krízové
stredisko Košice

Útulok Krízové
stredisko Rožňava

Vychovávatelia

Gazdiná

Vychovávatelia

Sociálno-výchovný 
pracovník

Sociálno-výchovný 
pracovník

Sociálni 
pracovníci

Sociálni 
pracovníci

Sociálni 
pracovníci

Profesionálni rodičia

Údržbár

DOZORNÁ RADA

Riaditeľ – štatutárny zástupca 

SPRÁVNA RADA

Ekonomický úsek

Psychológ a právny poradca

Psychológ
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SPRÁVNA RADA

RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA  
predseda správnej rady 
Prof. MUDr. Jozef Mikloško , PhD.
člen správnej rady 
Ing. Peter Marčák
člen správnej rady 

DOZORNÁ RADA

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 

SOCIÁLNI PRACOVNÍCI
Mgr. Michala Mrázová │Mgr. Peter 
Olejnik │ Mgr. Lenka Skarupová │
Mgr. Martin Cvik │ Mgr. Renáta 
Dunová │ Mgr. Ivana Gubová │
Mgr. Anton Podhájecký

VYCHOVÁVATELIA KOSICE
Mgr. Martin Páral│Anna Dindová│
Natália Műllerová │ Mgr. Alexandra 
Molčanyiová

PROFESIONÁLNI RODIČIA
Mária Matisová│Mária Choborová│ 
Mária Bujňáková│Anna Rybárová│
Mgr. Gabriela Sobeková│Lucia 
Procházková│Kolesárová Mária│
Mgr. Janette Šmidová

GAZDINÁ
Mária Šoltésová

SOCIÁLNO-VÝCHOVNÁ 
PRACOVNÍČKA KS KOŠICE
Soňa Šaffová

SOCIÁLNO-VÝCHOVNÁ 
PRACOVNÍČKA KS ROŽŇAVA
Mgr. Iveta Kubalová

VYCHOVÁVATELIA ROŽŇAVA
Mgr. Daniela Šušová│
Eva Katreničová│
Bc. Patrícia Šimonová│
Mgr. Mária Snopková

EKONOMICKÝ ÚSEK
Ing. Petra Soltészová│
Iveta Blahová, DiS.

PASTORAČŇÁ PRAX
Tomáš Miňo│František Engel

PSYCHOLÓG A PRÁVNY 
PORADCA
Mgr. Katarína Kesselová



HLAVNÉ MEDZNÍKY VÝVOJA

1.12.2007  Otvorenie centra Dorka –
Útulok a Zariadenie núdzového bývania
│1.5.2008 Začiatok činnosti krízového 
strediska – profesionálni  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 
│1.5.2012 Začiatok rekonštrukcie Dorka -
Prešov │ 12.9.2012 Rekonštrukcia altánku 
a pieskoviska v záhrade│ 1.11.2012 
Začiatok rekonštrukcie Dorka – Zvolen 

7│Výročná správa 2012 │ Dorka n.o. 



ZARIADENIE NÚDZOVÉHO BÝVANIA

Cieľom Zariadenia núdzového bývania je poskytnúť útočisko matkám a rodinám s deťmi, ktoré sa ocitli v hraničnej 
životnej situácii. Medzi takéto hraničné situácie patrí väčšinou strata bývania, ku ktorej mohlo dôjsť z viacerých príčin -
strata príjmu; nevyhovujúce podmienky bývania; ohrozovanie zo strany partnera, rodiča, nevlastného rodiča.
Byť útočiskom znamená poskytnúť bezpečné, pokojné a adekvátne prostredie na výchovu detí a zdravý osobnostný 
rast rodiča.
Okrem priestoru na zabezpečenie základných životných potrieb poskytujeme sprevádzanie klientov, základné a 
špecializované sociálne poradenstvo, psychologické, právne a duchovné poradenstvo, pomoc pri hľadaní 
zamestnania, rôzne druhy vzdelávacích aktivít pre rodičov a deti, možnosť zúčastniť sa voľnočasových aktivít 
a programov pre deti. 

8│Výročná správa 2012 │ Dorka n.o. 
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Smerovanie rodín po odchode z Dorky 
(47 rodín od 2007 do 12/2012)

Počet detí v rodine  
(54 rodín od 2007 do 12/2012)

Od založenia centra Dorka sme v ZNB poskytli 
dočasný domov a stabilné zázemie pre 192 ľudí –
54 rodín. Z toho bolo 7 rodín úplných. Vo 
všetkých týchto rodinách žije 131 detí.

V samotnom roku 2012 sme prijali do nášho 
centra 9 nových rodín a opustilo ho 10 rodín.

Väčšina rodín po odchode z nášho centra odchádza 
do podnájmu. V prípade osamelých matiek s deťmi 
si podnájom hradia buď zo spoločných príjmov 
svojho a už odrastených detí, ktoré začali pracovať,
alebo príjmu nového či bývalého partnera, s ktorým 
obnovili vzťahy.

9│Výročná správa 2012 │ Dorka n.o. 



DOMOV NA POL CESTE

Mladí dospelí po odchode z detského domova stoja na prahu nového 
života, v ktorom sa musia vyrovnávať s nutnosťou prevziať 
zodpovednosť za svoje uplatnenie. Často majú skreslené očakávania, 
nejasnú predstavu o svojej budúcnosti a nízku sebadôveru. Domov na 
pol ceste im poskytuje podmienky pre zabezpečenie základných 
životných potrieb, ale najmä komplexné služby sociálnej a 
poradenskej činnosti. Mladí dospelí aktívne prechádzajú programom 
integrácie do spoločnosti, ktorého súčasťou je psychická, sociálna a  
duchovná starostlivosť a podpora pri ich realizácii v oblasti 
vzdelávania, zamestnania, aj v súkromnom živote. Našim úsilím je 
naučiť mladých ľudí samostatne sa rozhodovať, zodpovedne stáť za 
svojim rozhodnutím a súčasne zaň znášať prípadné dôsledky. 
Sprevádzame ich k poznaniu, že pre plnohodnotný život je 
rozhodujúca ich vlastná vôľa, dôvera vo vlastné schopnosti pri 
zdolávaní prekážok a naplnenie času zmysluplnou činnosťou.10│Výročná správa 2012 │ Dorka n.o. 
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ÚTULOK

Útulok je zariadenie pre mladých ľudí, ktorí 
vyrastali v rodine, ale podobne, ako mladí dospelí 
prichádzajúci z detských domovov, potrebujú 
pomoc v procese osamostatňovania sa.  V dôsledku 
zanedbávania ich potrieb, slabej emočnej podpory 
a nevhodných výchovných vzorov majú nízke 
sebavedomie a nedostatočne osvojené praktické 
a sociálne zručnosti potrebné pre samostatný 
život. Nezáujem rodiny ich viedol k ľahostajnému 
prístupu k vlastnej budúcnosti, k slabej motivácii 
k vzdelávaniu, alebo práci. Preto aj k tejto cieľovej 
skupine je smerovaná sociálna pomoc pri  
aktivizácii, uvedomení si svojich reálnych možností 
pre sebarealizáciu a samotné napredovanie. Útulok 
poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne 
poradenstvo, sprostredkovanie zamestnania,
možnosť znovu zaradenia do školského procesu,
resp. pomoc pri získaní vyššieho vzdelania,
pracovnú terapiu, psychologickú a duchovnú 
pomoc individuálnou formou a formou práce v
skupine.
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Sociálne postavenie klientov  
(94 klientov od 2007 do 12/2012)

Od sociálneho postavenia mladých 
dospelých závisí nielen ich ekonomická 
situácia, ale aj miera možnosti naplnenia 
ich vzdelanostných, materiálnych, 
kultúrnych potrieb a takisto možnosti ich 
sebarealizácie.  

- popri štúdiu brigádne pracovalo 6 klientov

Vzdelanostná úroveň klientov 
(94 klientov od 2007 do 12/2012)

Vo vzdelanostnej štruktúre mladých 
dospelých s ukončeným vzdelávacím 
procesom prevláda počet osôb so 
základným vzdelaním, stredným 
odborným (učňovským) vzdelaním bez 
maturity a so stredným odborným 
vzdelaním s maturitou.
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KRÍZOVÉ STREDISKO

Krízové stredisko poskytuje dočasné zázemie 
deťom, ktoré v dôsledku krízovej situácie 
nemôžu žiť vo vlastnej rodine. Vytvárame v
ňom podmienky pre napĺňanie ich vývinových 
potrieb, zároveň sa podieľame na hľadaní 
bezpečného a stabilného prostredia, do 
ktorého odídu po ukončení pobytu. Deti do 6 
rokov veku, v súrodeneckej skupine aj staršie,
sa stávajú na prechodné obdobie členmi našich 
profesionálnych rodín. Starším deťom je 
poskytovaná starostlivosť v internej časti 
krízového strediska. Pri výchovnom vedení 
zohľadňujeme individuálne osobitosti každého 
dieťaťa, napomáhame harmonickému rozvoju 
jeho osobnosti a úspešnému začleneniu sa do 
sociálneho prostredia. Bez ohľadu na vek, či 
vývinovú úroveň detí považujeme za 
najdôležitejšie poskytnúť im okrem odbornej 
starostlivosti aj zážitok bezprostredného 
ľudského vzťahu a vrúcneho záujmu o ich 
krehké „ja“. Učíme deti nielen prijímať, ale aj 
dávať a byť vnímavým voči právam a potrebám 
iných.

13│Výročná správa 2012 │ Dorka n.o. 



Dôvod umiestnenie dieťaťa do KS
(172 detí od 05/2008 do 12/2012)
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Podozrenie z týrania  

Podozrenie z pohlavného 
zneužívania  
Vážne ohrozenie alebo 
narušenie výchovy  
Zanedbávanie povinnej 
školskej dochádzky  
Neskončená príprava na 
povolanie  
Zanedbávanie starostlivosti 
rodičov  
Na uľahčenie riešenia 
v konfliktných situáciách  
Pri krízových situáciách  

iné  

Rok Počet detí Podľa pohlavia Podľa miesta Ukončenie poskytovania starostlivosti

Chlapci Dievčatá Profesionálna 
rodina

DORKA -
Košice

DP -
Rožňava

Biol. rodina NOS a NRS Ústavná 
starostlivosť

Iné (DSS, 
domov na pol 

ceste)

2008 6 1 5 5 1 0 2 0 3 1

2009 28 16 12 12 16 0 6 5 14 3

2010 37 20 17 15 11 11 7 8 22 0

2011 39 27 12 20 11 8 13 6 19 1

2012 40 28 12 19 12 9 11 4 24 1

Spolu 150 92 58 71 51 28 39 23 82 6

Ukončenie poskytovania starostlivosti v KS od 05/2008 do 12/2012

14│Výročná správa 2012 │ Dorka n.o. 

Často je ťažké presne jednoznačne určiť dôvod 
umiestenia detí do krízového strediska. Je to 
väčšinou komplex nepriaznivých okolností, ktoré 
znemožnia rodine poskytnúť dieťaťu bezpečný 
domov, istotu vzťahov a emocionálne prijatie. 
Dôsledkom býva zanedbanie starostlivosti v takej 
miere, ktoré ohrozuje fyzické zdravie dieťaťa, 
narušuje  jeho psychický, fyzický a sociálny vývin a
má negatívny dopad aj na jeho vzdelávanie a
správanie sa.      



NAŠE AKTIVITY

Klientov nášho zariadenia zapájame do mnohých 
aktivít, v ktorých majú príležitosť rozvíjať užitočné 
zručnosti pre skvalitnenie praktického života, objavovať 
nové možnosti sebarealizácie v tvorivých činnostiach,
obohatiť svoj život o kultúrne a duchovné hodnoty. 
Podnecujúce, ale aj preventívne programy zdôrazňujú 
aktívny prístup k ovládaniu a smerovaniu vlastného 
života, lebo každý človek má právo na plnohodnotný 
život, ale musí sa oň aj sám aktívne usilovať.  

15│Výročná správa 2012 │ Dorka n.o.



LIGA VÝNIMOČNÝCH

Na skupinových stretnutiach mladých dospelých 
využívame formu sociálno-psychologického výcviku,
ktorý kombinuje aktivity individuálne, slúžiace na 
sebapoznanie a aktivity skupinové podporujúce 
asertivitu a kooperáciu pri riešení problémov. Sociálna 
pracovníčka a psychologička sa pri príprave programu 
zameriavajú na rozvoj sociálnych zručností , vedú 
diskusie na témy, ktorými naši mladí dospelí žijú. Liga 
výnimočných, ako sa klienti sami nazvali, sa stretáva 
dvakrát do mesiaca cez víkendy.

NAPREDOVANIE

Skupiny Napredovania realizujeme už štvrtý rok a hoci
sme začínali s matkami, v súčasnosti sa Napredovanie
realizuje už aj v DnPC a Útulku. Jednotlivé skupiny
prebiehajú formou neformálnej diskusie za okrúhlym
stolom raz týždenne v malých skupinkách. Učíme sa
o skrytých pravidlách spoločenských tried, fungovaní 
spoločnosti ako celku, o teórii  zmeny  a jej fungovaní, 
diskutuje sa o spôsoboch riešenia problémových situácií, 
konštruktívnych  a nekonštruktívnych reakciách a ich 
následkoch – využívať  svoje silné stránky a poznať 
slabé, získavať nadhľad a objektivitu aj cez pohľad iných. 

7│Výročná správa 2012 │ Dorka n.o. 16│Výročná správa 2012 │ Dorka n.o. 



POČÍTAČOVÝ KURZ

Vo vynovenej počítačovej miestnosti a s pomocou 
dobrovoľníka pokračujeme s počítačovým kurzom pre 
začiatočníkov. Po nesmelom oboznámení sa s prostredím
prostredím operačného systému a prstokladom,
nasleduje tvorba textových dokumentov a práca s
internetom. Mamičky sa tešia svojim prvým klikom,
dvojklikom a gúglovaniu, pretože si uvedomujú, že tieto 
zručnosti sú dnes nevyhnutnosťou. 

KURZ ŠITIA

Počas roka 2012 sme vďaka podpore nadácie Lyoness Child 
and Family Foundation realizovali 3 kurzy šitia. V januári sa 
začal kurz pre začiatočníkov, ktorýpokračoval pokračoval 
v apríli kurzom pre pokročilých. Pre veľký záujem z radu 
klientov sme ďalší kurz pre začiatočníkov začali v októbri. 
Náplňou kurzu pre  začiatočníkov boli rôzne druhy ručných 
stehov, jednoduché, rovné a oblé stehy na šijacom stroji,
obnitkovanie. Naučili sa šiť chňapky, zástery, posteľné 
prádlo. V kurze pre pokročilých si už vyrábali vlastné strihy 
na sukne, nohavice, šaty, učili sa vyšívať gombíkové dierky 
na stroji a prišívať zipsy.

17│Výročná správa 2012 │ Dorka n.o. 



KURZ VARENIA

Kurz varenia pre deti a mladých dospelých sa taktiež konal 
pod finančnou záštitou Lyoness Child and Family
Foundation. Od januára do mája 2012 prebiehal kurz varenia 
s deťmi zo ZNB a od júna do augusta sa variť učili mladí 
dospelí. Pod vedením lektorov z radov našich sociálnych 
pracovníkov sa stretávali každý piatok od 14.30 do 18.30. 
Počas tohto času sa učili pripravovať hlavné jedlo, nápoj 
a dezert. Samotnému vareniu predchádzali dve stretnutia 
počas týždňa. Na prvom si dohodli menu a na druhom 
stretnutí boli nakúpiť potrebné suroviny. Na záver dostal 
každý účastník album s fotografiami z kurzu a zásteru.

KLUB DOMÁCICH ÚLOH

Od januára do júna 2012 prebiehal Klub domácich úloh 
rovnako ako po minulé roky. Päť detí, ktoré to najviac 
potrebovali, sa od pondelka do štvrtka učili s iným 
tútorom. Do programu bolo zapojených 20 tútorov,
prevažne študentov vysokých škôl. Od októbra 2012 sa 
s deťmi namiesto tútorov učia dve panie, ktoré sú na 
dobrovoľníckej praxi cez Úrad práce. Každá z nich sa 
denne učí s dvoma deťmi.  Pomáhajú im s prípravou na 
vyučovanie a intenzívnou prácou tak zmierňujú ich 
zaostávanie v škole.
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PRACOVNÁ TERAPIA

Táto činnosť je dôležitým nástrojom pri poznávaní klienta 
a jeho možnosti zaradenia do pracovného procesu. 
Klienti ktorí ešte nepracovali, získavajú pracovné návyky. 
U aktuálne nezamestnaných slúži ako prevencia úpadku 
do pasivity a zmierňuje negatívne dopady ich súčasnej  
nezamestnanosti. Pracovnej terapie sú povinní 
zúčastňovať sa nezamestnaní klienti a mamičky na 
materskej dovolenke a počas prázdnin aj študenti. 
Pracovná terapia sa koná každý pracovný deň ráno v 
rozsahu približne 1-2 hodín, pričom jej činnosť sa využíva 
na zveľadenie zariadenia a udržiavanie čistoty.

PROTIDROGOVÁ PREVENCIA

Občianske združenie Poradenské centrum Iná možnosť v 
našom centre Dorka, n.o. realizovalo projekt s názvom 
„Prijatie.“ Jeho cieľom bolo pomôcť deťom zo Zariadenia 
núdzového bývania pri napĺňaní ľudských potrieb bezpečia 
a prijatia, posilniť vedomie vlastnej hodnoty a
sebavedomie. Súčasťou cieľa bolo takisto podporiť 
komunikačné   vzorce v rodinách zapojených detí počas
pravidelných stretnutí, dramatoterapie, expedícií do 
prírody a tvorivých dielní. Poradenské centrum deťom 
ponúka aktívne a rozvíjajúce trávenie voľného času, ktoré 
slúži aj ako prevencia sociálno-patologických javov.
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Finančná správa

Nezisková organizácia DORKA, n. o. je prijímateľom 2 % 
zo zaplatenej dane z príjmov darcov, ktorí jej prejavili
dôveru. V roku 2012 prijala finančné dary vo výške
10 629,68 EUR od donorov ako Nadácia DeDo, Kiwanis 
Club, Úsmev ako Dar a taktiež od fyzických osôb.

V roku 2012 dosiahla DORKA, n. o. výsledok
hospodárenia 34 395,88 EUR, ktorý navrhujeme
v budúcom roku preúčtovať na nevysporiadaný VH 
minulých rokov. K 31.12.2012 bolo v organizácii 28 
zamestnancov v riadnom pracovnom pomere a v roku
2013 sa v dôsledku rozširovania predpokladá navýšenie
stavu pracovníkov.

V roku 2009 organizácia začala v rámci svojej
podnikateľskej činnosti prevádzkovať Detský kútik
v obchodnom centre Carrefour. V Detskom kútiku sa
poskytuje krátkodobá starostlivosť o deti. V roku 2012 
boli tieto služby poskytované našimi pracovníkmi
zamestnanými na dohody o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru.
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Tržby z predaja služieb 54 168,71 EUR

Kreditné úroky 18,63 EUR

Príspevky – KSK na ZNB, DnPC a Útulok 211 124,57 EUR

Príspevky – KSK na Krízové stredisko KE + RV 97 539,55 EUR

Príspevky – ÚPSVaR na Krízové stredisko KE + RV 170 138,78 EUR

Iné ostatné výnosy 12,06 EUR

Prijaté dary – Nadácia DeDo 5 350,00 EUR

Prijaté dary – Úsmev ako dar 1 186,00 EUR

Prijaté dary – Kiwanis Club Košice 1 983,68 EUR

Prijaté dary – Krajská agentúra SDKÚ 500,00 EUR

Prijaté dary – PLUSIM spol. s r.o. 300,00 EUR

Prijaté dary – OZ Maják nádeje 120,00 EUR

Prijaté dary – Ing. Ján Gajdoš 1 000,00 EUR

Prijaté dary – Mgr. Ladislav Ontko 100,00 EUR

Prijaté dary – Henrieta Gorelová 50,00 EUR

Prijaté dary – Michaela Plavková 20,00 EUR

Prijaté dary – Alexandra Štefanová 20,00 EUR

Projekty – Lyoness 6 846,00 EUR

Projekty – Nadácia pre deti Slovenska 5 416,14 EUR

Projekty – Americká obchodná komora 2 200,00 EUR

Projekty – OZ Deti Dunaja 1 370,00 EUR

Projekty – Nadácia SPP 1 165,00 EUR

Projekty – Najmilší koncert roka 1 600,00 EUR

Projekty – Mesto Košice – DAMKO 500,00 EUR

Projekty – Nadácia Orange 250,00 EUR

Príspevky z podielu zaplatenej dane 6 420,16 EUR

ÚPSVaR – projekt dobrovoľnícka služba 1 598,43 EUR

Výnosy neziskovej organizácie celkom: 570 997,71 EUR

Prehľad výnosov Dorka, n.o. v roku 2012



Nákladová položka Rok 2011 Rok 2012

Spotreba materiálu 57 617,99 72 792,14

Spotreba energie 54 013,89 55 075,82

Predaný tovar 1 044,94

Opravy a udržiavanie 1 277,01 1 407,31

Cestovné 1 395,80 575,12

Ostatné služby 42 522,52 50 747,64

Mzdové náklady 202 964,30 227 940,05

Zákonné poistenie 59 286,43 71 991,38

Zákonné sociálne 
náklady 10 966,34 10 794,94

Ostatné dane 
a poplatky 94,86 359,96

Zmluvné pokuty 
a penále 175,77

Dary 990 981,17

Iné ostatné náklady 42 188,33 40 381,78

Odpisy 2 074,75 2 074,75

Daň z príjmov 3,21 1 479,77

SPOLU 476 616,14 536 601,83

Výkaz ziskov a strát

Náklady v EUR Výnosy v EUR

Výnosová položka Rok 2011 Rok 2012

Tržby z predaja služieb 41 484,70 54 168,71

Tržby za predaný tovar 1 358,54

Prijaté dary 18 972,59 10 629,68

Osobitné výnosy 21 116,15 20 945,57

Prijaté príspevky od iných 
organizácií 413 676,75 478 802,90

Príspevky z podielu 
zaplatenej dane 11 304,06 6 420,16

Iné ostatné výnosy 2 680,35 30,69

SPOLU 510 593,14 570 997,71

Prijatý dar od Nadácie DeDo bol použitý na čiastočnú 
úhradu záväzkov. Ostatné dary, príspevky a 2 % z daní 
boli v roku 2012 použité na úhradu prevádzkových 
nákladov organizácie. Zostatok vo výške 
34 395,88EUR tvoria tržby z predaja služieb. Tento 
zostatok bude použitý v roku 2013.

Hospodársky výsledok 2011 33 977,00 EUR
Hospodársky výsledok 2012 34 395,88 EUR
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Súvaha

Položka aktív Rok 2011 Rok 2012

Dlhodobý hmotný majetok 2 074,75

Materiál 503,01 431,75

Pohľadávky voči účastníkom združení 165,97 165,97

Pohľadávky z obchodného styku 1 411,95 590,03

Ostatné pohľadávky 3 106,70 4 908,97

Pokladnica 1 808,83 6 690,30

Bankové účty 64 000,84 91 504,30

Náklady budúcich období 214,02 645,24

SPOLU 73 286,07 104 936,56

Položka pasív Rok 2011 Rok 2012

Základné imanie 331,94 331,94

Nevysporiadaný VH minulých rokov 5 015,25 38 992,25

VH za účtovné obdobie 33 977,00 34 395,88

Krátkodobé rezervy 6 167,23 5 052,94

Dlhodobé záväzky 3 626,00 5 521,52

Záväzky z obchodného styku 7 658,21 2 218,62

Daňové záväzky 249,09 1 504,05

Ostatné záväzky 8 123,85 15 558,58

Výnosy budúcich období 8 137,50 1 360,78

SPOLU 73 286,07 104 936,56

Aktíva v EUR

Pasíva v EUR

Telefónne služby v roku 2012 – čiastočná úhrada 577,13 EUR

Dacia Logan – poistenie, autoservis, spotreba PHM v roku 2012 – časť 1 345,88 EUR

Ostatné služby – montážne práce internet v roku 2012 – čiastočná úhrada 4 497,15 EUR

Výdavky hradené z podielu zaplatenej dane spolu: 6 420,16 EUR

Použitie príspevku z podielu zaplatenej dane v roku 2012 vo výške 6 420,16 EUR

Príspevok z podielu zaplatenej dane bol použitý v plnej výške v roku 2012.
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Prehľad nákladov neziskovej organizácie DORKA v roku 2012

Stav a pohyb majetku neziskovej organizácie v roku 2012

V roku 2009 DORKA, n. o. zakúpila osobné motorové vozidlo Dacia 
Loganv obstarávacej cene 8 299,00 EUR. Ostatný majetok, ktorý je 
vedený na účte 028príslušnej analytickej evidencie,tvorí nábytok, 
počítače, práčky,chladničky a inventár, ktoré sú plne odpísané.

72 792,14 €

55 075,82 € 1 407,31 €

575,12 €

50 747,64 €

227 940,05 €

71 991,38 €

10 794,94 €

359,96 €
981,17 €

40 381,78 €
2 074,75 € 1 479,77 €

Spotreba materiálu

Spotreba energie

Opravy a udržiavanie

Cestovné

Ostatné služby

Mzdové náklady

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie

Zákonné sociálne náklady

Ostatné dane a poplatky

Dary

Ostatné prevádzkové náklady

Odpisy

Daň z príjmov
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Ekonomicky oprávnené náklady za jednotlivé zariadenia Dorka, n. o. v roku 2012

Ekonomicky oprávnené náklady (EON) ZNB DnPC Ú KS – KE KS – RV
a, mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 34 279,37 57 322,33 3 153,22 95 429,84 28 922,77
b, poistné na sociálne a verejné zdravotné poistenie 8 892,82 19 550,41 750,76 39 910,11 13 573,21
c, cestovné náhrady 119,13 136,69 4,37 297,45 17,48
d, energie, voda, komunikácie 23 829,82 14 691,12 1 654,90 9 150,47 5 749,52
e, materiál 6 579,19 14 839,46 1 070,34 38 127,80 12 116,14
f, dopravné 0 0 0 0 0
g, rutinná a štandardná údržba 633,29 295,54 28,15 337,76 112,58
h, nájomné 7 193,74 7 884,17 1 527,49 1 990,22 0
i, služby 21 740,01 13 258,14 1 461,25 26 919,53 9 033,35
j, bežné transfery 0 0 0 0 0
k, odpisy hmotného a nehmotného majetku 933,64 435,7 41,5 497,94 165,98
EON spolu 104 201,01 128 413,56 9 691,98 212 661,12 69 691,03
Ročné EON na 1 klienta 2 315,58 5 836,98 4 845,99 8 860,88 8 711,38

ZNB – Zariadenie núdzového bývania, DnPC – Domov na polceste, Ú – Útulok, KS – Krízové stredisko

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 2013 sa očakáva rozšírenie poskytovania služieb otvorením nových prevádzok centra DORKA, a to zariadenia núdzového 
bývania v Prešove a zariadenia núdzového bývania a domova na polceste v meste Zvolen. Navýšenie kapacít by malo byť 
sprevádzané nárastom počtu zamestnancov.
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Ostatné náležitosti výročnej správy

V roku 2012 členovia správnej a dozornej rady nepoberali odmeny za výkon funkcie.

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovila táto výročná správa, v organizácii nenastali žiadne udalosti
osobitného významu.
Organizácia v roku 2012 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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V roku 2012 naša organizácii Dorka, n.o. získala príspevky od Košického samosprávneho kraja a Ústredia práce, 
sociálnych vecí a rodiny pre jednotlivé zariadenia na nasledovný počet miest:
Zariadenie núdzového bývania: 45 miest (KSK) pri celkovej kapacite 65 miest
Domov na pol ceste: 21 miest (KSK) pri celkovej kapacite 25 miest
Útulok: 2 miesta (KSK) pri celkovej kapacite 5 miest
Krízové stredisko Košice: 24 (12 miest KSK, 12 miest ÚPSVaR) pri celkovej kapacite 30 miest
Krízové stredisko Rožňava: 8 (4 miesta KSK, 4 miesta ÚPSVaR) pri celkovej kapacite 10 miest
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Podporili nás

Košický samosprávny kraj │ Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny

PRIJATÉ DARY

PLUSIM spol. s r.o. │ Krajská agentúra SDKÚ-DS │ Úsmev ako dar │ Henrieta 

Gorelová │ Mgr. Ladislav Ontko │ Nadácia DeDo │ Michaela Plavková │ OZ 

Maják nádeje │ Alexandra Štefanová │ Kiwanis Club Košice │ Gorenje 

Slovakia, s.r.o. │ DHL Company a.s. │ Deloitte │Curaprox │ McDonald's │ Ing. Ján Gajdoš 

PROJEKTY

Deti Dunaja │ Nadácia SPP │ Lyoness Child and Family Foundation │
Hodina deťom │ DAMKO – Mesto Košice │Nadácia Orange │ Americká obchodná 

komora │UPSVaR Košice │Fond Pipi dlhej pančuchy │Nadácia pre deti Slovenska │Projekt 

Viac chutí - EÚ

ĎAKUJEME!
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Spolupracujeme

Vážime si dobrú spoluprácu s Mestskou časťou Košice – sídlisko  KVP, Košickým samosprávnym 
krajom, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Košice, 
s pracovníkmi školstva, polície, zdravotníctva. Poďakovanie patrí všetkým našim sponzorom, 
podporovateľom, dobrovoľníkom a mentorom.

ĎAKUJEME!

Pri našej práci nám významne pomáhajú naši zriaďovatelia 
Spoločnosť  Úsmev ako dar a Nadácia Dedo. Za prejavenú 
dôveru a spoluprácu chceme poďakovať  

RNDr. Jozefovi Ondášovi, MBA,PhD, 
RNDr. Márii Ondášovej, 
Prof. MUDr. Jozefovi Mikloškovi, PhD,  
Mgr. Kataríne Trembulákovej 
a Radoslavovi Drábovi.

Ústredie  práce, 
sociálnych vecí a rodiny



Kontakt
ako pomôcť

Sídlo organizácie                                  DORKA, n.o.

Hemerkova 28
040 23 Košice

+421 55 230 4390
dorka.no@centrum.sk

http://www.centrumdorka.sk

35582171
2022243377

4360005604/3100

2006
Krajský úrad Košice - číslo 
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24758/2006-I/21 AK
26473/2009-I/25 AK

IČO
DIČ

Číslo účtu                                   

Rok založenia                                                     
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