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Ako ilustrácie v tejto výročnej správe boli použité maľby výtvarného umelca Helmuta Bistika, 
ktoré zdobia steny Krízového strediska Dorka, Košice.



Milí priatelia,

rok 2013 je úspešne za nami. Bol to rok, v ktorom sa pretavila do
skutočnosti vízia našich zriaďovateľov - Nadácie DEDO a spoločnosti
Úsmev ako dar - dať do prevádzky nové zariadenia .
V máji sme otvorili novú pobočku neziskovej organizácie DORKA v meste
Zvolen, v júli v meste Prešov. Cieľom bolo rozšíriť pomoc rodinám
s deťmi a mladým dospelým v zložitých životných situáciách aj v týchto
mestách, resp. regiónoch. Niektoré dôležité fakty z výsledkov našej
činnosti sú zachytené vo výročnej správe. Naša systematická
individuálna a skupinová práca je stále upriamená na ľudí, ktorí
potrebujú pochopiť teóriu zmeny, dostať sa z pasce chudoby a skvalitniť
svoj život. Stanovené ciele a plány sa nám darí realizovať iba vďaka veľkej
podpore našich zriaďovateľov.

Jolana Šuleková, riaditeľka Dorka n.o.
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Príhovor riaditeľa organizácie

Rada by som sa poďakovala Vám, našim sponzorom, partnerom z radov miestneho a verejného sektora, členom správnej
a dozornej rady, darcom a priaznivcom, dobrovoľníkom a celému tímu pracovníkov DORKY za pomoc a podporu.

S úctou



Naše poslanie

Víziou našej neziskovej organizácie  Dorka  je vybudovať sieť zariadení, ktoré budú spoľahlivým  zázemím pre deti, mladých 
dospelých a rodiny v ohrození. Našu víziu sme začali pretvárať do reality v Košiciach a pokračovali sme v Prešove a vo Zvolene. 
V týchto zariadeniach klientom ponúkame   nielen strechu nad hlavou a podmienky pre naplnenie ich základných životných 
potrieb, ale predovšetkým priestor  na rozvíjanie osobnostných predpokladov pre úspešnú sebarealizáciu. V tomto smere im 
poskytujeme  veľa podporných programov a aktivít. Ku klientom pristupujeme individuálne a osobne so zreteľom na ich 
sociálnu situáciu, zdravotný stav, mentálnu úroveň  a udalosti, ktoré ich v živote postretli . Stávame sa ich sprievodcami pri 
hľadaní východiska z ťažkej životnej situácie. Naša pomoc je však skutočne účinná a zmysluplná iba vo vzťahu s klientmi, ktorí 
sú odhodlaní zodpovedne pracovať na zmene svojich vnútorných aj vonkajších podmienok. Naše zariadenia sú otvorené 
najmä klientom, ktorí v zložitej situácii prijímajú ponúkanú pomocnú ruku ako zdroj poznatkov a skúseností, ktoré im pomôžu 
stať sa zdatnejšími pri prekonávaní prekážok v ich ďalšej životnej ceste.
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Údržbár

Centrum Dorka, Košice
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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 Majerčinová
člen dozornej rady

VEDENIE ZARIADENIA
Ing. Jolana Šuleková
riaditeľka centra – štatutárny zástupca
Mgr. Martin Cvik
zástupca riaditeľa
PhDr. Katarína Jachymová
psychologička 
Mgr. Ivana Kolačkovská
vedúca centra Zvolen
Mgr. Marián Bača
vedúci centra Prešov

SOCIÁLNI PRACOVNÍCI KOŠICE
Mgr. Martin Cvik
Mgr. Renáta Dunová
Mgr. Katarína Grančičová
Mgr. Ivana Gubová 
Mgr. Michala Mrázová 
Mgr. Peter Olejnik 
Mgr. Anton Podhájecký
Mgr. Ľuboš Repický
Mgr. Lenka Popjaková
Mgr. Anna Ivančáková
Mgr. Barbora Zemčáková

VYCHOVÁVATELIA KOŠICE
Mgr. Martin Páral
Anna Dindová
Natália Műllerová
Mgr. Alexandra Molčanyiová
Mgr. Katarína Prokopová

PROFESIONÁLNI RODIČIA
Mária Choborová
Mária Bujňáková
Anna Rybárová
Mgr. Gabriela Sobeková
Lucia Procházková
Mgr. Linda Liptáková
Beáta Jacková
Mária Kolesárová

GAZDINÁ
Mária Šoltésová

SOCIÁLNO-VÝCHOVNÁ 
PRACOVNÍČKA KS
Bc. Soňa Šaffová

EKONOMICKÝ ÚSEK
Ing. Petra Soltészová
Iveta Blahová, DiS.

PASTORAČNÁ PRAX
František Engel
Pavel Grega

PSYCHOLÓG A PRÁVNY PORADCA
Mgr. Katarína Kesselová

SOCIÁLNI PRACOVNÍCI PREŠOV
Mgr. Petra Andraščíková
Mgr. Natália Sláviková
sr. Mgr. Petra Helena Zahorjanová

SOCIÁLNI PRACOVNÍCI ZVOLEN
Mgr. Jana Fajčíková
Mgr. Gabriela Koklesová ÚDRŽBÁRI

Ján Majerik (Košice)
Martin Sedlák (Prešov)



Hlavné medzníky vývoja
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1.12.2007
1.5.2008
1.09.2008
18.8.2009
10.11.2009 
18.12.2009 
1.1.2010
10.9.2010
11.11.2011
1.5.2012
12.9.2012
1.11.2012
1.1.2013 

15.5.2013 

18.7.2013 

Otvorenie centra Dorka – Útulok a Zariadenie núdzového bývania 
Začiatok činnosti krízového strediska – profesionálni  rodičia 
Začiatok činnosti interného krízového strediska 
Vysviacka kaplnky 
Otvorenie krízového strediska v Rožňave 
Otvorenie nových  priestorov 2. etapy rekonštrukcie
Otvorenie Domova na polceste 
Rekonštrukcia átrií a výstavba detského ihriska
Vznik sušiarne v átriu 2 
Začiatok rekonštrukcie Dorka - Prešov 
Rekonštrukcia altánku a pieskoviska v záhrade
Začiatok rekonštrukcie Dorka – Zvolen 
Osamostatnenia sa Krízového strediska Rožňava- samostatný 
subjekt Dominika n.o.
Uvedenie do prevádzky Dorka Zvolen - Domov na polceste a 
Zariadenie  núdzového bývania
Uvedenie do prevádzky Dorka Prešov - Zariadenie núdzového 
bývania



SIEŤ ZARIADENÍ DORKA, n.o.
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DORKA ZVOLEN

Kapacita
Zariadenie núdzového bývania: 8
Domov na pol ceste: 11

Otvorenie
Dňa 18.03.2013 bola slávnostne otvorená pobočka zariadenia vo
Zvolene. Novootvorené priestory posvätil diecézny biskup Mons.
Marián Chovanec. Centrum začalo prijímať prvých klientov od
15.mája.

Klienti
V období máj až december 2013 bolo v Zariadení núdzového
bývania umiestnených 19 klientov (8 dospelých a 11 maloletých
detí). V jednom prípade sa jednalo o úplnú rodinu. V rovnakom
období sme do Domova na pol ceste umiestnili 12 klientov (3
dievčatá a 9 chlapcov).

Z našich aktivít
Medzi pravidelné aktivity patrí pracovná terapia, klub domácich
úloh a stimulačné programy pre deti. V auguste 2013 boli mamičky
s deťmi na letnom tábore vo Vlkanovej. Ďalšou významnou
udalosťou bola návšteva pána europoslanca V. Maňku
a zamestnancov Úradu BBSK spojená s darovaním detského ihriska.

budova centra

bývanie klientov

kancelárske priestory8│Výročná správa 2013 │ Dorka n.o. 



DORKA PREŠOV

Kapacita
Zariadenie núdzového bývania: 32

Otvorenie
Slávnostné otvorenie ďalšieho z unikátnych centier sa uskutočnilo
25. marca 2013 s požehnaním prešovského arcibiskupa a
metropolitu Mons. Jána Babjaka SJ. Prešovské Centrum DORKA
začalo prijímať klientov od 18.7.2013.

Klienti
Pobočka v Prešove poskytuje pomoc rodinám a osamelým matkám
s deťmi v Zariadení núdzového bývania. Počas roku 2013 sme do
prešovského Centra prijali 33 klientov (10 dospelých a 23 maloletých
detí). Jedna z 9 rodín bola úplná.

Z našich aktivít
V roku 2013 sme zrealizovali projekt v rámci KomPrax s názvom
„Deň s Dorkou“ a „Odfoť si svojho kamaráta.“ Pravidelnou aktivitou
našich klientov je pracovná terapia a nedeľňajšia komunita.

Druhá etapa rekonštrukcie
Plynule pokračujeme s rekonštrukčnými prácami, aby sme v roku
2014 zvýšili kapacitu na poskytovanie dočasného domova matkám s
deťmi a rodinám.

budova centra po rekonštrukcii

„Deň s Dorkou“ – projekt KomPrax

bývanie klientov
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ZARIADENIE NÚDZOVÉHO 

BÝVANIA

Rodina ktorá sa z najrôznejších dôvodov ocitá v hraničnej životnej situácii 
a prichádza o strechu nad hlavou, je vo vážnom ohrození. Nedokáže plniť 
funkcie voči svojím členom, hrozí jej narušenie a rozpad väzieb, ktoré by 
najmä z pohľadu detí mali predstavovať nenarušiteľnú istotu ich života. Aby 
nemuselo dôjsť k odlúčeniu detí od rodičov a aby rodina ako celok mala 
príležitosť vymaniť sa z krízovej situácie, je potrebné podať jej pomocnú  
ruku. 
Centrum Dorka poskytuje dočasnú strechu nad hlavou pre rodiny a osamelé 
matky s deťmi už od roku 2007. Ochrana a podpora týchto rodín, ich 
celistvosti a funkčnosti je jednou zo základných činností, ktorou sa naše 
centrum v rámci svojej pôsobnosti zaoberá. Východisko vidíme vo vytváraní 
dostatočne podnetného a bezpečného prostredia s takými podmienkami, 
ktoré im umožnia samostatný a stabilný návrat do spoločnosti s využitím 
vlastných zdrojov a síl. Zabezpečenie širokospektrálnych služieb na 
dosiahnutie tohto cieľa znamená poskytnúť rodine nielen sprevádzanie 
v sociálnej, psychologickej a právnej oblasti, ale i rôzne vzdelávacie a 
psychosociálne aktivity zamerané na rozvoj osobnosti rodiča, dieťaťa i rodiny 
ako celku.
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Smerovanie rodín po odchode z Dorky 
(66 rodín od 2007 do 12/2013)

Rodinný stav rodičov ubytovaných v centre 
Dorka  (85 rodín od 2007 do 12/2013)

Od založenia centra Dorka sme v ZNB poskytli 
dočasný domov a stabilné zázemie pre: 
- 85 rodín - z toho 12 rodín úplných 
- v týchto rodinách žilo 188 detí 
- priemerný počet detí na rodinu je 2,21
V roku 2013 sme poskytli naše služby 32 
rodinám.

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 z príjmu 
nového či bývalého partnera,  s ktorým 
obnovili vzťahy.

11│Výročná správa 2013│ Dorka n.o. 
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DOMOV NA POL CESTE

Mladí dospelí, ktorí nevyrastali v prirodzenom rodinnom prostredí, často nie sú psychicky a sociálne pripravení viesť 
normálny a plnohodnotný život. Uvedomujú si totiž, že je ťažké byť mladým dospelým z detského domova, mať osemnásť a 
stáť na prahu osamostatnenia. Vo veku, kedy mladí dospelí z rodín ešte len začínajú premýšľať, čo so svojím životom, sa 
mladí dospelí z detských domovov musia postarať o strechu nad hlavou, svoju obživu a prácu. Domov na pol ceste preto 
takýmto ľuďom poskytuje priestor a čas po dobu 3 rokov, kde sa môžu naučiť prevzatiu zodpovednosti za seba, svoje 
uplatnenie, ale aj samostatné rozhodovanie.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, ale aj podpora pri 
ich realizácii v oblasti vzdelávania, zamestnania, či naplnení voľného času zmysluplnou činnosťou. 
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ÚTULOK

Dieťa žijúce v neprirodzených životných podmienkach býva často v 
dospelosti ohrozené  spoločenským vylúčením. Menej schopný 
jedinec sa zvyčajne dostáva súčasne do hmotnej i sociálnej núdze. 
Útulok je zariadenie určené práve pre týchto mladých ľudí, ktorí síce 
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. V útulku môžu mladí dospelí svoju myseľ a aktivitu za 
pomoci sociálnych pracovníkov, plnohodnotne venovať a 
smerovať  k základnému predpokladu pre ich budúce bytie a žitie –
hľadaniu zamestnania a  zamestnaniu sa. K mladým ľuďom 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 znovuzaradenia do 
školského procesu,  resp. pomoc pri získaní vyššieho vzdelania, 
pracovnú terapiu, psychologickú a duchovnú pomoc individuálnou 
formou a formou práce v skupine.



Sociálne postavenie klientov  
(48 klientov v roku 2013)

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.  

- niektorí študenti vykonávajú takisto i 
brigádnicku činnosť

Vzdelanostná úroveň klientov 
(48 klientov v roku 2013)

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

Deti sú najzraniteľnejšou skupinou klientov, ktorým DORKA n.o. poskytuje starostlivosť v krízovom stredisku. Umiestnenie 
dieťaťa v krízovom stredisku  je dočasným opatrením, má však rozhodujúci vplyv na ďalší osud dieťaťa. Kým rodičom 
poskytuje čas na hľadanie riešenia  sociálnej situácie svojej rodiny, deťom prináša konkrétnu, cielenú, individuálne 
zameranú  pomoc pri zvládnutí krízy. Pre deti od narodenia do 6 rokov je to starostlivosť v profesionálnych rodinách, ktoré 
im zabezpečia naplnenie všetkých vývinových potrieb v prirodzenom rodinnom prostredí. Skupinke detí v internej časti 
krízového strediska sa venujú odborní zamestnanci, ktorých cieľom je dosiahnuť, aby čas prežitý v krízovom stredisku bol 
pre zverené deti čo najviac obohacujúci. Poskytujú im príležitosť osvojovať si nové zručnosti a návyky, získavať nové 
skúsenosti, objaviť v sebe radosť z učenia sa a zažiť pocit úspechu, potvrdenie svojej hodnoty.  Deti potrebujú 
predovšetkým podporu a posilnenie ich zranenej sebadôvery, sebavedomia a dôvery v dospelých. Toto v plnej miere 
v krízovom stredisku dostávajú.
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Dôvod umiestnenie dieťaťa do KS (172 detí od 05/2008 do 12/2013)

Ukončenie poskytovania starostlivosti v KS od 05/2008 do 12/2013
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Rok Počet detí

Podľa pohlavia Podľa miesta Umiestnenie po skončení poskyt. starostlivosti

Chlapci Dievčatá
Profesionáln

e rodiny
IKS Košice d.p. Rožňava

Biologická 
rodina

Náhradná 
rodinná 

starostlivosť

Ústavná 
starostlivosť

Iné               
(DSS, DVC, KS 

RV)

2008 6 1 5 5 1 x 2 0 3 1

2009 28 16 12 12 16 x 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

2013 23 14 9 8 13 x 11 4 6 2

SPOLU 173 106 67 79 64 28 50 27 88 8
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NAŠE AKTIVITY

Centrum DORKA organizuje pre svojich klientov  pestré
aktivity  vzdelávacieho  i voľno časového charakteru. 
Deti i dospelých zapájame do kurzov na nadobudnutie 
zručností,  výletov,  športových dní, preventívnych 
programov, kreatívnych prác s rôznymi materiálmi... 
Niektoré z aktivít organizujeme v spolupráci s inými 
mimovládnymi organizáciami.



LIGA VÝNIMOČNÝCH

Stretnutia Ligy výnimočných sa konajú raz mesačne za 
prítomnosti psychologičky a sociálneho pracovníka. Tieto 
stretnutia využívajú metódu sociálno-psychologického výcviku 
a sú určené pre všetkých mladých dospelých z Domova na pol 
ceste a Útulku. Prevažne ide o aktivity skupinové, ktorých cieľom 
je sebapoznávanie jednotlivých účastníkov. Zámerom týchto 
stretnutí je rozvoj a skvalitnenie komunikačných a sociálnych 
spôsobilostí, asertívneho správania a tiež kooperácia pri riešení 
problémov.

NAPREDOVANIE

Skupiny Napredovanie tvoria už neoddeliteľnú súčasť
vzdelávania rodičov a mladých dospelých z centra Dorka.
Stretnutia prebiehajú raz týždenne v dvoch skupinách, ktoré
sú určené predovšetkým pre tých mladých ľudí, ktorí sa ocitli
na spodných priečkach ekonomického rebríčka. Ich cieľom je
pomôcť jednotlivcovi pri hľadaní vlastnej cesty k stabilite
v jeho súkromnom, rodinnom, ako aj pracovnom živote.
Venujú sa najmä chudobe na úrovni jednotlivca, komunity
a štrukturálnych či legislatívnych noriem. V neposlednom rade
ponúkajú jedincom z prostredia chudoby možnosť, ako prijať
zodpovednosť za plánovanie a rozhodovanie o vlastnom
živote.
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POČÍTAČOVÝ KURZ

Do tohtoročného počítačového kurzu bolo zapojených 8 
ľudí na rôznej úrovni počítačovej gramotnosti. Kurz 
prebiehal formou skupinových stretnutí, kde sa ale lektor 
venoval kurzistom na základe ich individuálnych potrieb. 
Vyškolilo sa tak niekoľko začiatočníkov v oblasti 
používania internetu, emailových služieb, práce s 
dokumentmi a zálohovateľnými médiami. Nové postupy 
práce si osvojilo i pár pokročilých kurzistov zvlásť v 
používaní programov MS Excel a Word. Aj tento rok kurz 
prebiehal vďaka podpore nadácie Lyoness Child and 
Family Foundation. 

KURZ ŠITIA

V tomto roku sme opät realizovali kurz šitia vďaka 
podpore nadácie Lyoness Child and Family Foundation a 
to v troch etapách.  Zapojených bolo 8 mamičiek,  
pričom 5 z nich prešlo kurzom od úplných začiatočníkov 
po pokročilých.  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. 19│Výročná správa 2013 │ Dorka n.o. 



KURZ VARENIA

Spolupatričnosť, tímová práca a utuženie medziľudských 
vzťahov medzi klientmi. To boli ciele, ktoré sme sa snažili 
prostredníctvom kurzu varenia docieliť. Zúčastnili sa ho 
mladí dospelí a matky s deťmi, v pravidelnom intervale 2x 
do mesiaca s priemerným počtom od 8 do 12 klientov. 
Varenie si obľúbili všetci zúčastnení, pretože okrem 
spoločne pripraveného a chutného jedla sa kurzom niesla 
vždy dobrá nálada a smiech. Manuálne  zručnosti získali 
hlavne najmenšie deti, ktoré sú nápomocné svojim 
matkám aj doma. 

KLUB DOMÁCICH ÚLOH

Aj počas roka 2013 prebiehalo doučovanie v Klube 
domácich úloh. Počet zapojených detí sa zvýšil na 13.  
Šlo nielen o deti s poruchami učenia ale aj o deti, ktoré 
samé požiadali o pomoc s precvičovaním školskej látky.  
V pozícii tútorov sa striedalo 10 dobrovoľníkov, 
študentov  vysokých škôl.  V priemere mal každý z nich 
na starosti dve deti,   aby pri pravidelných stretnutiach 
lepšie spoznal ťažkosti konkrétneho dieťaťa. Dvojice  
tútor - žiak sa  učia v pondelky až štvrtky s výnimkou 
prázdnin.
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PRACOVNÁ TERAPIA

Pracovná terapia ako činnosť zameraná na osvojenie si 
pracovných návykov a zručností fyzickej osoby, je zároveň 
nástrojom pri poznávaní prijímateľa. Prostredníctvom 
pracovnej terapie, konanej každý pracovný deň rozsahu 1-2 
hodín, sa zapájajú do aktivít nezamestnaní klienti a rodičia 
na rodičovskej dovolenke. Zariadenie vytvára možnosti pre 
pracovnú činnosť prijímateľov. V rámci pracovnej terapie sa 
podieľajú na skrášľovaní vonkajšieho areálu a interiéru 
zariadenia. Práca je prideľovaná podľa individuálnych 
možnosti a schopností prijímateľov.
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Projekt „Sám sebou o trochu viac" je pokračovaním
aktivít, ktoré v našom Centre vykonáva občianske 
združenie Poradenské centrum Iná možnosť. Zámerom 
projektu je pomôcť deťom v krízových obdobiach života 
posilniť svoju osobnosť a aspoň o trochu viac sa stávať 
integrovanými a zrelými mladými ľuďmi. Projekt zahŕňa 
pravidelné priebežné stretnutia vedené formou sociálno 
- psychologického výcviku a skupinovej psychoterapie. 

„SÁM SEBOU O TROCHU VIAC„
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VIAC CHUTI

Centrum Dorka, n.o. sa zúčastnilo dvojročného projektu 
Európskej komisie zameraného na podporu konzumácie 
čerstvého ovocia a zeleniny „Viac chuti“. Raz v mesiaci sa 
mamičky s deťmi a mladí dospelí aktívne zúčastňovali 
praktických lekcií varenia, prípravy šalátov, surových a 
varených jedál z ovocia a zeleniny, pečenia, ale aj 
teoretických prednášok, diskusií a súťaží. Po skončení 
stretnutia boli naši klienti obdarovaní čerstvou zeleninou 
a ovocím, aby si aj sami mohli doma vyskúšať zdravé 
jedlá, ktoré sa na stretnutí naučili pripravovať. Realizáciu 
projektu zabezpečovala spoločnosť Forte communications 
s.r.o.
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DOMOVÁCKE KILOMETRE

Podujatie s dlhoročnou tradíciou Domovácke kilometre uja 
Peťa, ktoré je venované rozvoju športového ducha detí z 
detských domovov, krízových centier a reedukačných 
zariadení Košického a Prešovského kraja sa konalo 8. 
septembra 2013 v krásnom prostredí Areálu Technickej 
univerzity v Herľanoch. Na 15. ročníku bežkyňa z Centra 
DORKA, n.o. zvíťazila v najmladšej detskej kategórii. Mladí 
dospelí pomáhali na podujatí ako dobrovoľníci.



FINANČNÁ SPRÁVA

Nezisková organizácia DORKA, n. o. je prijímateľom 
2 % zo zaplatenej dane z príjmov darcov, ktorí jej
prejavili dôveru. V roku 2013 prijala finančné dary
vo výške 15 576,24 EUR od donorov ako Nadácia
DeDo, od fyzických osôb a taktiež dar vo forme
spotrebného materiálu od Diecéznej charity Brno.

V roku 2013 dosiahla DORKA, n. o. výsledok
hospodárenia 32 109,43 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. V priebehu roka 
2013 počet pracovníkov vzrástolna 32 v dôsledku
otvorenia nových prevádzok centra vo Zvolene 
a v Prešove.

Do koncaroka 2013 organizácia prevádzkovala
v rámci svojej podnikateľskej činnosti Detský kútik 
v OC Cassovia, v ktorom poskytovali krátkodobú
starostlivosť o deti naši pracovníci zamestnaní na
dohody o prácach vykonávaných mimopracovného
pomeru.
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Prehľad výnosov Dorka, n.o. v roku 2013

Tržby z predaja služieb 67 407,63 EUR

Kreditné úroky 7,94 EUR

Príspevky – KSK na ZNB, DnPC, Útulok a KS 287 161,25 EUR

Príspevky – ÚPSVaR na Krízové stredisko KE 148 955,58 EUR

Príspevky – BBSK na ZNB a DnPC 18 071,00 EUR

Iné ostatné výnosy 0,05 EUR

Prijaté dary – Nadácia DeDo 10 372,00 EUR

Prijaté dary – DCH Brno – Oblastní charita Znojmo 2 960,24 EUR

Prijaté dary – Pro Dobro 1 327,00 EUR

Prijaté dary – Ing. Vladimír Maňka 300,00 EUR

Prijaté dary – Ing. Tibor Roman 200,00 EUR

Prijaté dary – Zuzana Kubíčková 150,00 EUR

Prijaté dary – JurajSabol 100,00 EUR

Prijaté dary –Helena Kövérová 50,00 EUR

Prijaté dary – Erik Schwarz 50,00 EUR

Prijaté dary – Marcel Millárik 20,00 EUR

Prijaté dary – Viktor Buchlák 20,00 EUR

Prijaté dary – Zita Švaňová 10,00 EUR

Prijaté dary – Lýdia Belohorská 10,00 EUR

Prijaté dary – Andrej Bučka 7,00 EUR

Projekty – Lyoness 10 836,50 EUR

Projekty – Nadácia pre deti Slovenska (Hodina deťom) 1 132,78 EUR

Projekty – OZ Deti Dunaja 766,97 EUR

Projekty – Nadácia Orange 170,00 EUR

ÚPSVaR – projekt podpora zamestnanosti, chránená dielňa 20 258,48 EUR

ÚPSVaR KE, PO, ZV – projekt dobrovoľnícka služba 840,68 EUR

Príspevky z podielu zaplatenej dane 3 248,09 EUR

Výnosy neziskovej organizácie celkom: 574 433,19 EUR

Dary, príspevky a 2 % z daní boli v roku 2013 použité na úhradu prevádzkových nákladov organizácie (mzdy, energie, služby, 
materiál). Nevyčerpaný zostatok, tvorený tržbami z  predaja  služieb a ziskom z podnikateľskej  činnosti, bude použitý v súlade 
s účelom, na ktorý bola organizácia zriadená.



Výkaz ziskov a strát

Náklady v EUR Výnosy v EUR

Hospodársky výsledok 2012        34 395,88 EUR
Hospodársky výsledok 2013 32 109,43 EUR
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Nákladová položka Rok 2012 Rok 2013

Spotreba materiálu 72 792,14 63 045,58

Spotreba energie 55 075,82 70 712,24

Opravy a udržiavanie 1 407,31 1 095,38

Cestovné 575,12 712,78

Ostatné služby 50 747,64 43 573,64

Mzdové náklady 227 940,05 234 567,06

Zákonné poistenie 71 991,38 80 410,37

Zákonné sociálne náklady 10 794,94 11 673,95

Daň z nehnuteľností 225,16

Ostatné dane a poplatky 359,96 404,32

Dary 981,17 1 427,00

Iné ostatné náklady 40 381,78 33 613,52

Odpisy 2 074,75

Daň z príjmov 1 479,77 862,76

SPOLU 536 601,83 542 323,76

Výnosová položka Rok 2012 Rok 2013

Tržby z predaja služieb 54 168,71 67 407,63

Úroky 18,63 7,94

Prijaté dary 10 629,68 15 576,24

Osobitné výnosy 20 945,57 34 005,41

Prijaté príspevky od iných 
organizácií 478 802,90 454 187,83

Príspevky z podielu zaplatenej dane 6 420,16 3 248,09

Iné ostatné výnosy 12,06 0,05

SPOLU 570 997,71 574 433,19



Súvaha

Aktíva v EUR Pasíva v EUR

Použitie príspevku z podielu zaplatenej dane v roku 2013 vo výške 3248,09 EUR

Príspevok z podielu zaplatenej dane bol použitý v plnej výške v roku 2013.
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Položka aktív Rok 2012 Rok 2013

Materiál 431,75 304,14

Pohľadávky voči účastníkom združení 165,97 165,97

Pohľadávky z obchodného styku 590,03 4 191,01

Ostatné pohľadávky 4 908,97 7 921,60

Pokladnica 6 690,30 7 709,68

Bankové účty 91 504,30 110 698,40

Náklady budúcich období 645,24 1 241,49

Príjmy budúcich období 2 175,48

SPOLU 104 936,56 134 407,77

Položka pasív Rok 2012 Rok 2013

Základné imanie 331,94 331,94

Nevysporiadaný VH minulých rokov 38 992,25 73 388,13

VH za účtovné obdobie 34 395,88 32 109,43

Krátkodobé rezervy 5 052,94 5 461,10

Dlhodobé záväzky 5 521,52 5 369,50

Záväzky z obchodného styku 2 218,62 1 858,25

Daňové záväzky 1 504,05 203,94

Ostatné záväzky 15 558,58 13 224,44

Výnosy budúcich období 1 360,78 2 461,04

SPOLU 104 936,56 134 407,77

Telefónneslužby v roku 2013 – čiastočnáúhrada 553,75 EUR

Dacia Logan – autoservis, spotreba PHM v roku 2013 – časť 1 383,98 EUR

Ostatnéslužby – montážnepráce internet v roku 2013 – čiastočnáúhrada 1 310,36 EUR

Výdavkyhradené z podieluzaplatenejdanespolu: 3 248,09 EUR



Prehľad nákladov neziskovej organizácie DORKA v roku 2013
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Ekonomicky oprávnené náklady za jednotlivé zariadenia Dorka, n. o. v roku 2013

ZNB – Zariadenie núdzového bývania, DnPC – Domov na polceste, Ú – Útulok, KS – Krízové stredisko
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Ekonomicky oprávnené náklady (EON)
KOŠICE
ZNB, DnPC, Ú

KOŠICE
KS

ZVOLEN
ZNB, DnPC

PREŠOV
ZNB

a, mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 89 127,66 116 636,72 10 318,57 9 241,04

b, poistné na sociálne a verejné zdravotné poistenie 31 151,41 51 901,18 3 442,44 3 849,50

c, cestovné náhrady 531,43 179,19 2,16 0,00

d, energie, voda, komunikácie 54 579,97 8 570,11 12 450,37 8 213,99

e, materiál 28 004,58 53 745,82 5 997,91 115,14

f, dopravné 0,00 0,00 0,00 0,00

g, rutinná a štandardná údržba 833,93 261,45 0,00 0,00

h, nájomné 15 879,16 2 716,28 1,00 0,00

i, služby 18 602,81 9 654,21 2 598,15 1 030,11

j, bežné transfery 0,00 0,00 0,00 0,00

k, odpisy hmotného a nehmotného majetku 0,00 0,00 0,00 0,00

EON spolu 238 710,95 243 664,96 34 810,60 22 449,78

Ročné EON na 1 klienta 2 763,92 8 702,32 2 627,22 1 122,49

Stav a pohyb majetku neziskovej organizácie v roku 2013

V roku 2009 DORKA, n. o. zakúpila osobné motorové vozidlo Dacia Logan v obstarávacej cene 8 299,00 EUR, ktoré bolo 
doodpisované v roku 2012. Ostatný majetok, vedený na účte 028 príslušnej analytickej evidencie, zahŕňa plne odpísaný 
nábytok, tlačiareň, počítače, práčky, chladničky a inventár.



Vplyv na životné prostredie

Organizácia neprodukuje žiadne plynné exhaláty. Za odvoz komunálneho odpadu platí Magistrátu mesta Košice miestny 
poplatok za dve smetné nádoby, pričom odpad tvorí bežný odpad domácností. Organizácia svojou činnosťou neprodukuje 
nebezpečné odpady.

Predpokladaný vývoj

V roku 2014 sa očakáva dokončenie stavebných prác na ďalších častiach Centra DORKA v Prešove, a tým zvýšenie celkovej 
kapacity zariadenia.Uvažuje sa aj o prípadnom rozšírení okruhu poskytovaných sociálnych služieb a zriadení sociálneho 
podniku, ktorý by zamestnal klientov centra v Prešove.

Ostatné náležitosti výročnej správy

V roku 2013 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 2013 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 zmlúv so samosprávnymi krajmi a s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny 
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
Košický samosprávny kraj │ Banskobystrický samosprávny kraj │
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny │Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
– Košice, Prešov, Zvolen

PRIJATÉ DARY

DCH Brno – Oblastní charita Znojmo │ Úsmev ako dar │ Mgr. Ladislav Ontko │

Nadácia DeDo │ OZ Maják nádeje │ Kiwanis Club Košice │ DHL Company

a.s. │ Curaprox │ Ing. Ján Gajdoš │ PLUSIM spol. s r.o. │ Pro Dobro │ Ing. Vladimír Maňka
│Ing. Tibor Roman │Zuzana Kubíčková │ Juraj Sabol │ Helena Kövérová │ Erik Schwarz │Marcel Millárik │

McDonald's │ Viktor Buchlák │ Zita Švaňová│ Gorenje Slovakia, s.r.o. │ Lýdia Belohorská │

D-Nábytok Zvolen │ Timba, s.r.o. │ Vittek Centrum, spol. s r.o. │ Ing. Igor Lukáč

PROJEKTY

Deti Dunaja │ Nadácia SPP │ Lyoness Child and Family Foundation │ Nadácia

Orange │ Americká obchodná komora │Fond Pipi dlhej pančuchy │Nadácia pre deti Slovenska

│FORTE Communications

ĎAKUJEME!



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
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