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113 rodičov 

207 detí v rodinách 

159 mladých dospelých 

236 detí v krízovom stredisku 

Centrum Dorka Košice poskytlo svoje služby  
 

OD 2007 – DO KONCA ROKA 2014          V ROKU 2014 

38 rodičov 

57 detí v rodinách 

63 mladých dospelých 

63 detí v krízovom stredisku 

V troch centrách našej neziskovej 
organizácie zabezpečujeme 365 dní v 
roku ubytovanie a sociálne služby pre 
176 osôb, ktorí sa ocitli v hraničných 
životných situáciách. 
Našich klientov tvoria neúplné i úplné 
rodiny, mladí dospelí i deti.  



Vážení a milí priatelia, 
 
denne stretávam ľudí, ktorí túžia zmeniť svoj doterajší spôsob života, 
čakajú na naše otvorené srdce, na našu pomoc. Rok 2014 je za nami. Za 
nami je aj mnoho príbehov rodín s deťmi, mladých dospelých, či detí, 
ktorým sme pomohli v zložitých životných situáciách v našich centrách 
v Košiciach, vo Zvolene a v Prešove. Mnohí vedia, že keď opäť budú 
potrebovať pomoc, vždy v nás nájdu oporu. 
V našich centrách sa aktívne venujeme nášmu poslaniu. Okrem základnej 
individuálnej práce klientom  ponúkame  aj rôzne skupinové aktivity 
zamerané na celkový rozvoj ich osobnosti, na poznanie ich vlastných 
zdrojov a na pochopenie teórie zmeny. Mladým mamičkám pomáhame 
v rozvoji rodičovských zručností. Vedieme ich k prijatiu zodpovednosti za 
svoje rozhodnutia a oceňujeme ich schopnosť prekonávať problémy. 
Nezabúdame ani na pracovné zručnosti. 
 

    Jolana Šuleková, riaditeľka DORKA, n.o. 3│Výročná správa 2014 │ DORKA, n.o.  

Príhovor riaditeľa organizácie 

S úctou 

V roku 2014 sme pokračovali v rekonštrukcii centra v Prešove. Je to finančne a časovo náročná práca, ale verím, že čoskoro  
budeme môcť pomáhať ďalším ľuďom odkázaným na pomoc iných.  Pomáhať a starať sa o iných môžeme iba vďaka 
podpore Nadácie DEDO  - RNDr. Márii Ondášovej a RNDr. Jozefovi Ondášovi,  MBA a Spoločnosti Úsmev ako Dar -  Prof . MUDr. 
Jozefovi Mikloškovi, PhD a p. Radoslavovi Drábovi. Za podporu a spoluprácu ďakujeme všetkým našim darcom a partnerom, 
členom správnej a dozornej rady, ako aj všetkým pracovníkom centier DORKA v Košiciach, vo Zvolene a v Prešove. 
 



Centrum Dorka, Košice 
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Štruktúra  

organizácie 

Centrum Dorka, Prešov Centrum Dorka,  Zvolen 

Garant odborných činností  
- psychológ 

Administratívny  
a ekonomický úsek 

Orgány správnej a dozornej rady 

Riaditeľka ako štatutárny orgán 

Zastupujúce riadiace orgány  
- vedenie zariadení centier Dorka 

• Zariadenie núdzového bývania 
• Domov na pol ceste 
• Útulok 
• Krízové stredisko 

 

• Útulok • Zariadenie núdzového bývania 
      / Útulok 
• Domov na pol ceste 

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 ZARIADENÍ 
Ing. Jolana Šuleková 
riaditeľka DORKA, n.o.  – štatutárny zástupca 
Mgr. Martin Cvik 
zástupca riaditeľa  
 
 
 
 
 
 

 
PhDr. Katarína Jachymová 
psychologička  
Mgr. Ivana Kolačkovská 
vedúca centra Zvolen 
Mgr. Ľuboš Repický 
vedúci centra Prešov 



Naše poslanie 
 
Nezisková organizácia DORKA prevádzkuje sieť centier pre deti, 
mladých dospelých a rodiny v ohrození, pretože pre ľudí, ktorí sa 
ocitli v hraničných životných situáciách, je takáto pomoc 
nevyhnutná. Ak chceme, aby ľudia i napriek kritickým okolnostiam 
verili v možnosť nápravy a mali dostatok síl pre vysporiadanie sa s 
nepriaznivou situáciou musíme im na to vytvoriť priestor a 
podmienky. V našich zariadeniach preto ľuďom ponúkame nielen 
strechu nad hlavou, ale i podmienky pre naplnenie ich základných 
životných potrieb, ale predovšetkým priestor na rozvíjanie 
osobnostných predpokladov pre úspešnú sebarealizáciu a posun 
vpred.  
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V roku 2014 naše centrá uskutočnili celkom  
 
696 hodín vzdelávacích aktivít 
592 hodín aktivít zameraných na rozvoj psycho-sociálnych  
                    zručností 
776 hodín workshopov a tvorivých dielní 
781 hodín  pracovnej terapie  
423 hodín jednorazových voľnočasových aktivít 
 
          a nespočítateľné množstvo hodín individuálnej práce 
sociálnych pracovníkov, psychológov, externých poradcov a 
spolupracujúcich organizácií. 
 
Do týchto aktivít bolo zapojených celkovo 
317 účastníkov z radov klientov  
30 zapojených interných dobrovoľníkov 

 
 



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 
 
Jún 2014   

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  
Osamostatnenie 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 
Vznik Komunitnej záhrady v areáli centra Dorka v spolupráci s 
občianskym združením SOSNA 



DORKA ZVOLEN 

Centrum Dorka vo Zvolene bola slávnostne otvorená 18.03.2013 a zariadenie začalo 
prijímať prvých klientov od 15.mája.  
Cieľovými skupinami zvolenskej Dorky sú rodiny s deťmi (kompletná rodina alebo 
osamelá matka s deťmi) a mladí dospelí. Pre rodiny ubytované v Útulku sme mali 
v roku 2014 kapacitu 15 miest a pre mladých dospelých v Domove na pol ceste 4 
miesta. Obe skupiny sú špecifické, a preto si vyžadujú individuálny prístup. Každému 
klientovi cieľovej skupiny sa poskytuje ubytovanie a odborné poradenstvo 
pracovníkmi zariadenia alebo externými odborníkmi.  
 
Naše aktivity: 
- cyklické vzdelávanie pod názvom Škola rodinných  financií prebiehalo za účelom  
prevencie neprimeraného zadlžovania sa mladých dospelých a bolo zamerané na 
spôsoby efektívneho hospodárenia našich klientov. 
- v rámci vzdelávania mladých dospelých sme upriamili pozornosť i na formu 
novodobého otroctva - obchodovania s ľuďmi.  V rámci prevencie sme poskytli 
našim mladým dospelým dôležité informácie o obchodovaní s ľuďmi, aby dokázali 
včas rozpoznať riziká spojené s nútenou prácou, keďže práve mladí dospelí patria 
k rizikovej skupine  obetí. 
- Kurz varenia pre klientov, najmä mladých dospelých, trval 3 mesiace a zamerali 
sme sa v ňom na osvojenie si zručností , spojených s prípravou jedál, nákupom 
a uskladnením potravín. 
- Nácvik rodičovských zručností prebieha individuálnou formou, vzhľadom 
k potrebám samotných klientov (problémy pri výchovných problémoch ich detí) 
a realizuje sa formou poradenstva, v ktorom sa určia silné a slabšie črty rodiny, 
klientovi sa odporučí stanovenie pevného režimu rodinných činností, ako aj určenie 
hraníc vo výchove detí. 
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DORKA ZVOLEN 

Naše aktivity: 
- Tvorivé dielne pre deti nášho zariadenia sa realizujú každý deň v poobedňajších 
hodinách a sú určené na rozvíjanie kreativity  a jemnej motoriky u detí v našom 
zariadení. 
- Stimulačné programy pre deti sú spojené s tzv. Klubom domácich úloh - 
uskutočňujú sa každý pracovný deň a sú  zamerané na rozvíjanie kognitívnych 
funkcií u detí, ako aj ich komunikačných zručností (verbálny prejav) a sociálnych  
zručností detí. 
- Rodinné stretnutia pri čaji majú charakter komunitných stretnutí. Realizujeme ich  
raz do týždňa za účelom sumarizácie predošlého týždňa, diskutujeme o  
vzniknutých problémoch a zároveň si plánujeme ďalšie činnosti v zariadení. 
- Poskytovanie psychologického poradenstva a psychologických terapií  2x do 
týždňa pre všetkých klientov pod vedením externej p. psychologičky. 
 
Okrem činnosti priamo pre klientov sa venujeme aj písaniu projektov a získavaniu 
finančných prostriedkov alebo materiálnej pomoci, hľadaniu sponzorov, 
dobrovoľníkov, opravám a údržbe zariadenia, udržiavaniu dobrých vzťahov 
v susedstve, spolupráci s inými mimovládnymi organizáciami. 
 
Dosiahnuté úspechy v roku 2014: 
- Návšteva Rádia Lumen za účelom prezentácie nášho zariadenia, počas ktorej  poskytli 
rozhovor p. vedúca Ivka Kolačkovská a dve klientky nášho zariadenia. 
- Rekonštrukcia dvora (november 2013 – september 2014) 
- Úspešná  prezentácia ručných prác našich klientiek, spojená s predajom na 
Vianočnom večierku SPP vo Zvolene 
- Schválená  dotácia od MsÚ Zvolen, ktorú sme použili na zastrešenie detského kútika 
v rámci dvora nášho zariadenia 
 8│Výročná správa 2014 │ DORKA, n.o.  



DORKA PREŠOV 

Slávnostné otvorenie ďalšieho z unikátnych centier sa uskutočnilo 25. marca 2013 a 
prvých klientov pod svoju strechu prijalo 18.7.2013. 
Centrum Dorka v Prešove pri kapacite 32 miest poskytuje v zariadení Útulku 
pomoc rodinám a osamelým matkám s deťmi, ktoré sa ocitli v nepriaznivej 
životnej situácii a sú priamo ohrozené stratou bývania. V predošlom roku 2014 sa 
nám podarilo priviesť 3 rodiny k samostatnosti a to tým, že si našli vlastné bývanie. 
Rovnako sa nám podarilo zorganizovať rodinný tábor.  
 
Naše aktivity: 
- individuálna a skupinová práca s klientom 
- pracovné terapie 
- spoločné kurzy varenia a pečenia 
- poznávacie výlety 
- tábory pre deti a pre celé rodiny s deťmi 
 
Cieľom táborov bolo, aby deti porozumeli pojmu multikulturalita, ako aj pojmom 
súvisiacim s touto témou, aby sa naučili spolupráci v skupinách a zažili niečo nové. 
Zároveň sa kládol dôraz na to, aby sa deti zábavnou formou  naučili tolerovať 
a prijímať rôznorodosť kultúr a seba samých. 
 
Denného (prímestského) tábora, ktorý bol organizovaný priamo v tomto zariadení 
v spolupráci so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, 
sa zúčastnilo 12 detí a 5 animátorov.  Cieľom docieliť aj to, aby deti zaujali pozitívny 
postoj k svojmu okoliu, rodičom a priblíženie duchovných kresťanských tém. 
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DORKA PREŠOV 

V rámci turistických výletov klienti prešli napr. i rozprávkový chodník škriatka 
Mikluša či exteriérovú galériu v obci Miklušovce. Aj keď cieľom bola v prvom rade 
turistika v prírode a rovnako aj spoznávanie okolia Prešova, táto náučná forma sa 
stala súčasne aj zábavou a mala úžitok pre všetkých zúčastnených. 
 
Na kurze varenia a pečenia sme spolu s klientkami rozširovali schopnosti a učili sa 
novým zručnostiam v príprave rôznych jedál.  Klientky sa naučili pripravovať rôzne 
druhy ciest na zákusky a koláče, ako napríklad: kysnuté cesto, lístkové cesto, 
piškótové cesto. Tento kurz bol rozdelený do troch levelov, kde v prvom sme sa 
učili základom pečenia, v druhom sme prešli k samotnému pečeniu a v treťom 
leveli už boli klientky schopné piecť a variť samostatne. Počas pečenia vzniklo 
niekoľko výrobkov, ako napríklad chlieb, škoricové hniezda, čokoládové koláče, 
keksíky, kokosky, briošky, bábovky, rôzne druhy polievok, placky, dukátové 
buchtičky a mnohé ďalšie.  Podstatou kurzu bolo, aby sa klientky naučili variť a 
piecť nielen zdravo, ale aj finančne nenáročne, priviesť ich k radosti z pečenia a 
varenia, naučiť ich niečo nové a utvrdiť v tom, čo už vedia.  
 
Počas celého mesiaca november sa v našom centre Dorka skrášľovalo vonkajšie 
okolie zariadenia. Vďaka štedrým darcom, ktorí poskytli zariadeniu okrasné 
stromčeky, kvety, rôzne okrasné kry, sa nám podarilo vysadiť niekoľko metrov 
pekných rastlín, ktoré nám budú spestrovať život v našom centre a tak sa na 
prechodný čas naše zariadenie stáva pre klientov skutočným útulným a pekným 
domovom. Klienti priložili ruku k dielu, a to samotným vysádzaním týchto 
stromčekov a kvetov. Takýmto spôsobom sa naučili rozpoznávať isté druhy rastlín 
a drevín, ale aj rozvíjali svoje estetické cítenie. Cieľom bolo skrášliť vonkajšie 
prostredie zariadenia aj s pomocou klientov.  
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RODINA BEZ STRECHY  NAD HLAVOU 
 
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 svojim 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. 11│Výročná správa 2014 │ DORKA, n.o. 



Smerovanie rodín po odchode z Dorky  
(16 rodín v roku 2014) 

Rodinný stav rodičov ubytovaných v centre 
Dorka Košice v roku 2014 

V roku 2014 centrum Dorka Košice poskytlo dočasný 
domov a stabilné zázemie pre:  
- 34 rodín - z toho 8 rodín úplných  
- v týchto rodinách žilo 65 detí  
- priemerný počet detí na rodinu je 1,91 

 

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. 
V roku 2014 bola priemerná dĺžka zotrvania rodiny 
v našom centre 17 mesiacov. 
Celková priemerná dĺžka od začiatku poskytovania 
služieb nášho centra tvorí 13 mesiacov. 
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MLADÍ DOSPELÍ  

NA POL CESTE 
 
Domov na pol ceste je miestom, kde sa mladí ľudia, ktorí 
vyrastali v ústavnej starostlivosti, učia samostatnému životu. 
Poskytujeme im sociálnu pomoc, bývanie a zároveň im v rámci 
našich programov na rozvoj psycho-sociálnych zručností 
pomáhame rozvíjať samostatnosť pri zapojení sa do bežného 
života, pričom vychádzame aj z podpory vzdelávania na 
zvýšenie kvality ich života. V domove na pol ceste možno 
vyskúšať samostatné bývanie a s ním spojenú starostlivosť, 
ako hospodáriť s peniazmi, získať pracovné návyky a 
zodpovednosť.  
Klientom sa môže stať každý mladý človek vo veku 18 – 30 
rokov, ktorý môže a chce pracovať alebo študovať, a to s 
využitím svojich vlastných síl, možností, schopností, ale aj 
vonkajších zdrojov pomoci.  
Študujúcim klientom pomáhame pri uchádzaní sa o sociálne 
štipendiá. Tým, ktorí majú stabilné zamestnanie a pripravujú sa 
perspektívne na odchod zo zariadenia, ponúkame šetriaci 
program, ktorého cieľom je naučiť mladých ľudí šetreniu 
a zároveň im priblížiť reálne náklady za bývanie, ktoré ich 
čakajú po osamostatnení.  
Po ukončení poskytovania služieb v našom centre, si niektorí 
mladí ľudia nájdu podnájom. Ďalším, ktorí majú stabilnú prácu, 
sa dokonca podarí vziať si pôžičku zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania a kúpiť si tak byt. Traja bývalí klienti si už touto formou 
zabezpečili vlastné bývanie. 



Sociálne postavenie klientov   

 
Od sociálneho postavenia mladých  
dospelých do značnej miery závisí ich 
ekonomická situácia a teda aj miera 
možnosti naplnenia ich potrieb a takisto 
možnosti ich sebarealizácie.   
V roku 2014 išlo o 58 mladých dospelých. 
Niektorí študenti vykonávajú tiež i 
brigádnickú činnosť. 

 

Vzdelanostná úroveň klientov  

 
Vo vzdelanostnej štruktúre mladých 
dospelých klientov nášho centra s 
ukončeným vzdelávacím procesom 
prevláda počet osôb so základným 
vzdelaním a stredným odborným 
(učňovským) vzdelaním bez maturity. 
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DETI V KRÍZOVEJ 

SITUÁCII 

 
Krízové stredisko je zariadením na vykonávanie rozhodnutia súdu 
o predbežnom opatrení, o výchovnom opatrení. V prvom prípade 
ide o dočasné umiestnenie detí, ktorým rodičia nemôžu 
zabezpečiť starostlivosť a výchovu, v druhom prípade výchovu 
rodičia z rôznych dôvodov nezvládli.  
Vo výnimočných prípadoch môžeme prijať dieťa na základe 
dohody so zákonným zástupcom, alebo dospelú fyzickú osobu 
s dieťaťom na základe dohody. Zvereným deťom poskytujeme 
všestrannú starostlivosť a naplnenie ich vývinových potrieb 
v diagnostickej skupine krízového strediska, deťom do 6 rokov 
veku v profesionálnych rodinách. Prioritou sociálnej práce 
s rodinou umiestneného dieťaťa je sanácia rodinného prostredia. 
Rodiny umiestnených detí  majú tento čas využiť na úpravu  
svojich výchovných podmienok tak, aby sa o svoje deti mohli opäť 
starať vo svojom domácom prostredí. Na sanácii rodinného 
prostredia sa spolu s rodičmi podieľajú úrady práce, sociálnych 
vecí a rodiny a obce prostredníctvom terénnych sociálnych alebo 
komunitných pracovníkov. Ak sanácia rodinného prostredia nie je 
úspešná, deti pripravujeme na náhradnú rodinnú starostlivosť, 
alebo súd rozhodne o nariadení ústavnej starostlivosti v detskom 
domove. 
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Dôvod umiestnenia dieťaťa do KS  

Umiestnenie dieťaťa po ukončení pobytu v KS 
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V krízovom stredisku centra Dorka Košice bolo v roku 
2014 umiestnených 63 detí.  
Z toho 35 detí bolo umiestnených v samostatnej 
diagnostickej skupine a 28 detí žilo v profesionálnych 
rodinách. 
Podľa vekového zloženia najväčšie zastúpenie mali 
kategórie detí do 3 rokov a deti vo veku 10-14 rokov. 
Počet chlapcov a dievčat tvoril pomer 34:29 

89% 

1% 
5% 

5% 

Predbežné opatrenie

Výchovné opatrenie

Dohoda s plnoletou FO

Krátkodobá krízová
intervencia

34% 
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15% 

Návrat do pôvodnej
rodiny
Náhradná rodinná
starostlivosť
Ústavná starostlivosť

Iné

Ukončenie poskytovania starostlivosti v KS sa v roku 
2014 týkalo 41 detí.  
Zhruba jedna tretina detí sa vrátila do pôvodnej 
rodiny, ostatné deti putovali zväčša do náhradnej 
starostlivosti.  



NAŠE AKTIVITY 
 
Centrum  Dorka ponúka všetkým klientom možnosť  zapojiť  
sa do rôznych vzdelávacích a voľnočasových aktivít, ktoré  
pomáhajú k ich osobnostnému rastu,  rozvíjaniu zručností,  
talentu, nadaní a rozširujú vedomosti. Organizujeme  
vzdelávacie programy, podporné skupiny, kurzy, preventívne  
programy, poznávacie výlety, športové dni, venujeme sa  
kreatívnej činnosti a práci s rôznymi materiálmi. Úspešne  
spolupracujeme aj s inými mimovládnymi organizáciami a  
veľkým prínosom je pre nás pomoc dobrovoľníkov. 
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ROZVÍJANIE 

PSYCHO-SOCIÁLNYCH ZRUČNOSTÍ 

V týchto programoch sa zameriavame najmä na našich  
dospelých klientov. Kategória komunikačných, sociálnych,  
výchovných a ďalších zručností, na ktoré je  daný program  
Zameraný, následne určuje aj zloženie skupiny. Jedná sa teda  
často o skupinové programy podporných či  svojpomocných  
skupín pre mamičky, sebaskúsenostných interakčných  
skupín pre mladých dospelých, či o poradensko-edukačný  
program Napredovanie, ktorý už tvorí v našom centre pevnú  
súčasť skupinovej práce s klientom. Jeho zámerom,  
napokon, ako i u ostatných programov, je viesť klienta k  
svojpomoci, k schopnosti stať sa riešiteľom svojich problémov. 
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Snažíme sa o to, aby kľúčové kompetencie, ku ktorým smerujú 
všetky vzdelávacie programy realizované naším centrom, boli 
naozaj rôznorodé, aplikovateľné v praxi a aby sa zbytočne 
neduplikovali. Aj z tohto dôvodu uskutočňujeme programy ako 
pre deti, tak aj pre rodičov či mladých dospelých. Náplňou 
jednotlivých programov je väčšinou interaktívna tvorivá 
činnosť, aktívne zapájanie sa a spolupráca. Zmyslom 
jednotlivých programov tak môže byť napr. zvýšenie 
kvalifikačných schopností, nadobudnutie finančnej 
gramotnosti či systematické doučovanie detí pre zlepšenie 
prospechu a edukačných schopností. 
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VZDELÁVACIE PROGRAMY 



Tradičnou súčasťou aktivít určených našim klientom sú 
tvorivé dielne pre deti, rodiny s deťmi a mladých dospelých 
podľa záujmu. Ich význam vidíme najmä v možnosti vplývať  
na zmyslové vnímanie klienta, na fixovanie zručností,  
upevňovanie a opakovanie už známych informácií či 
dopĺňanie nových. Záujmové aktivity vyberáme v kontexte  
aktuálneho obdobia a témy. No takisto sa prispôsobujeme  
tiež záujmu zapojených klientov. Niektoré aktivity, ako  
napr. šijacia dielňa, komunitná záhrada či kurzy varenia, sú  
tiež nepriamym pokračovaním projektov z minulého  
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WORKSHOPY A ZÁUJMOVÉ 

AKTIVITY 



„Kážte evanjelium po celý čas. A ak to bude nutné, použite  
aj slová.“ Tento citát sv. Františka z Assisi najlepšie vyjadruje  
cieľ pastoračnej činnosti bohoslovcov v centre Dorka Košice.  
Vlastným príkladom poukazujeme na dôležité životné  
hodnoty, a to pri priamom kontakte s nimi ako aj s ich  
rodičmi. V praktickej činnosti to znamená venovanie sa  
deťom, smerovanie detí k vzťahu s Bohom cez pravidelnú  
modlitbu, stretávanie sa na rôznych  aktivitách, ako napr.  
spoločné sledovanie detských filmov, rozprávok a spev  
detských duchovných pesničiek, kde si deti zaspievajú  
a zatancujú. Vlastným príkladom poukazujeme na dôležité  
životné hodnoty, a to pri priamom kontakte s nimi ako aj  
s ich rodičmi.  

PASTORAČNÁ ČINNOSŤ 
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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 2014 prijala finančné dary vo výške 
15 877,50 EUR od donorov ako Nadácia DeDo, Úsmev 
ako dar, PricewaterhouseCoopers, od fyzických osôb 
a taktiež dar od DOXX – Stravné lístky, s.r.o. vo forme 
nákupných poukážok. 
  
V roku 2014 dosiahla DORKA, n. o. výsledok 
hospodárenia – 1 653,14 EUR, ktorý navrhujeme 
v budúcom roku preúčtovať na nevysporiadaný VH 
minulých rokov. 
  
K 31.12.2013 bolo v organizácii 32 zamestnancov 
v riadnom pracovnom pomere. V priebehu roka 2014 
počet pracovníkov vzrástol na 35 osôb. 
  
V priebehu roka 2014 organizácia poskytla v rámci 
svojej podnikateľskej činnosti osobnú asistenciu pre 
klienta. Asistenciu vykonávala zamestnankyňa 
organizácie na základe dohody o vykonaní práce. 
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Prehľad výnosov Dorka, n.o. v roku 2014 

Dary, príspevky a 2 % z daní boli v roku 2014 použité na úhradu prevádzkových nákladov organizácie (mzdy, 
energie, služby, materiál). Prijaté dary od PricewaterhouseCoopers (820,00 EUR), študentov Súkromného 
gymnázia Futurum (179,00 EUR) a nevyčerpaná časť daru od Richarda Rašiho a OZ Šport do Košíc (183,50 
EUR) budú výnosmi pri ich použití v roku 2015. 

Tržby z predaja služieb 59 134,41 EUR 

Kreditné úroky 9,74 EUR 

Príspevky – KSK na ZNB, DnPC, Útulok a Krízové stredisko 302 713,40 EUR 

Príspevky – ÚPSVaR na Krízové stredisko KE 162 322,36 EUR 

Príspevky – BBSK na ZNB, DnPC a Útulok 35 317,02 EUR 

Príspevky – PSK na Útulok 15 985,00 EUR 

Prijaté dary – Nadácia DeDo 8 000,00 EUR 

Prijaté dary – Úsmev ako dar 5 500,00 EUR 

Prijaté dary – Anna Gajová 1 261,00 EUR 

Prijaté dary – Peter Blaas 300,00 EUR 

Prijaté dary – Juraj Sabol 300,00 EUR 

Prijaté dary – DOXX Stravné lístky, s.r.o. 300,00 EUR 

Prijaté dary – Richrd Raši a OZ Šport do Košíc 216,50 EUR 

Projekty – Lyoness 2 311,50 EUR 

Projekty – Karpatská nadácia 347,92 EUR 

Projekty – Nadácia Orange 150,00 EUR 

Projekty – OZ Deti Dunaja 143,03 EUR 

Dotácia – Mesto Zvolen 2 530,00 EUR 

ÚPSVaR – projekt podpora zamestnanosti, chránená dielňa 15 505,78 EUR 

ÚPSVaR KE, PO, ZV – projekt dobrovoľnícka služba 407,07 EUR 

Iné ostatné výnosy 0,13 EUR 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 6 636,83 EUR 

Výnosy neziskovej organizácie celkom: 619 391,69 EUR 



Výkaz ziskov a strát 

Náklady v EUR Výnosy v EUR 

Hospodársky výsledok 2013        32 109,43 EUR 
Hospodársky výsledok 2014        - 1 653,14 EUR 

23│Výročná správa 2014 │ DORKA, n.o.  

Nákladová položka Rok 2013 Rok 2014 

Spotreba materiálu 63 045,58 76 965,16 

Spotreba energie 70 712,24 83 969,81 

Opravy a udržiavanie 1 095,38 1 878,82 

Cestovné 712,78 1 186,86 

Ostatné služby 43 573,64 46 094,16 

Mzdové náklady 234 567,06 270 991,57 

Zákonné poistenie 80 410,37 93 921,02 

Zákonné sociálne náklady 11 673,95 13 947,64 

Daň z nehnuteľností 225,16   

Ostatné dane a poplatky 404,32 455,57 

Zmluvné pokuty a penále   33,40 

Dary 1 427,00 710,98 

Iné ostatné náklady 33 613,52 30 537,00 

Odpisy   351,00 

Daň z príjmov 862,76 1,84 

SPOLU 542 323,76 621 044,83 

Výnosová položka Rok 2013 Rok 2014 

Tržby z predaja služieb 67 407,63 59 134,41 

Úroky 7,94 9,74 

Prijaté dary 15 576,24 15 877,50 

Osobitné výnosy 34 005,41 18 865,30 

Prijaté príspevky od iných 

organizácií 
454 187,83 516 337,78 

Príspevky z podielu 

zaplatenej dane 
3 248,09 6 636,83 

Dotácie   2 530,00 

Iné ostatné výnosy 0,05 0,13 

SPOLU 574 433,19 619 391,69 



Súvaha 

Aktíva v EUR Pasíva v EUR 

Použitie príspevku z podielu zaplatenej dane v roku 2014 vo výške 6 636,83 EUR 

Príspevok z podielu zaplatenej dane bol použitý v plnej výške v roku 2014. 
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Položka aktív Rok 2013 Rok 2014 

Dlhodobý hmotný majetok   12 582,78 

Materiál 304,14 558,33 

Pohľadávky voči účastníkom 

združení 
165,97 165,97 

Pohľadávky z obchodného styku 4 191,01 2 354,24 

Ostatné pohľadávky 7 921,60 157,94 

Pokladnica 7 709,68 15 798,36 

Bankové účty 110 698,40 100 174,10 

Náklady budúcich období 1 241,49 2 477,92 

Príjmy budúcich období 2 175,48 5 936,22 

SPOLU 134 407,77 140 205,86 

Položka pasív Rok 2013 Rok 2014 

Základné imanie 331,94 331,94 

Nevysporiadaný VH 

minulých rokov 
73 388,13 105 497,56 

VH za účtovné obdobie 32 109,43 - 1 653,14 

Krátkodobé rezervy 5 461,10 7 136,69 

Dlhodobé záväzky 5 369,50 5 158,14 

Záväzky z obchodného 

styku 
1 858,25 13 480,12 

Daňové záväzky 203,94 85,22 

Ostatné záväzky 13 224,44 8 951,83 

Výnosy budúcich období 2 461,04 1 217,50 

SPOLU 134 407,77 140 205,86 

Telefónne služby v roku 2014 – čiastočná úhrada 700,16 EUR 

Dacia Logan – oprava, údržba auta – čiastočná úhrada 743,97 EUR 

Dacia Logan – nákup PHM v roku 2014 – časť 1 801,84 EUR 

Ostatné služby – inštalačné práce – internet 1 207,40 EUR 

Vchodová brána – material a montážne práce – čiastočná úhrada 2 183,46 EUR 

Výdavky hradené z podielu zaplatenej dane spolu: 6 636,83 EUR 



Prehľad nákladov neziskovej organizácie DORKA v roku 2014 

25│Výročná správa 2014│ DORKA, n.o.  

Spotreba materiálu 
76965,16 

Daň z príjmov 1,84 

Spotreba energie 
83969,81 

Odpisy dlhodobého 
hmotného a nehmotného 

majetku 351,00 

Ostatné služby 46094,16 

Ostatné dane a poplatky 
455,57 

Ostatné prevádzkové 
náklady 30537,00 

Dary 710,98 

Mzdové náklady  
270991,57 

Opravy a udržiavanie 
1878,82 

Cestovné 1186,86 

Zákonné sociálne 
poistenie a zdravotné 

poistenie 93921,02 

Zákonné sociálne náklady 
13947,64 

Zmluvné pokuty a penále 
33,40 

Náklady neziskovej organizácie dosiahli celkom 621 044,83 EUR. 



Ekonomicky oprávnené náklady za jednotlivé zariadenia Dorka, n. o. v roku 2014 
 

ZNB – Zariadenie núdzového bývania, DnPC – Domov na polceste, Ú – Útulok, KS – Krízové stredisko 
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Stav a pohyb majetku neziskovej organizácie v roku 2014 
 

V roku 2014 DORKA, n. o. zakúpila vchodovú bránu v hodnote 1 943,78 EUR a osobné motorové vozidlo Škoda Rapid 
v obstarávacej cene 10 990,00 EUR. 
Ostatný majetok, vedený na účte 028 príslušnej analytickej evidencie, zahŕňa plne odpísaný nábytok, tlačiareň, počítače, 
práčky, chladničky a inventár. 

Ekonomicky oprávnené náklady (EON) 
KOŠICE 

ZNB, DnPC, Ú 

KOŠICE 

KS 

ZVOLEN 

ZNB, DnPC, Ú 

PREŠOV 

Ú 

a, mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 103 642,15 121 163,29 25 487,72 20 698,41 

b, poistné na sociálne a verejné zdravotné poistenie 37 668,58 54 229,08 8 686,69 7 284,32 

c, cestovné náhrady 785,57 211,61 157,08 32,60 

d, energie, voda, komunikácie 47 690,39 8 924,25 5 931,80 21 782,34 

e, materiál 35 956,00 60 519,43 3 048,47 119,85 

f, dopravné 0,00 0,00 0,00 0,00 

g, rutinná a štandardná údržba 1 590,11 251,07 0,00 0,00 

h, nájomné 15 840,48 2 754,96 1,00 0,00 

i, služby 11 963,34 9 954,05 3 892,77 3 734,48 

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

k, odpisy hmotného a nehmotného majetku 303,13 47,86 0,00 0,00 

EON spolu 255 439,75 258 055,60 47 205,53 53 652,00 

Ročné EON na 1 klienta 2 688,84 8 601,85 1 886,04 2 135,83 



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 2015 sa očakáva rekonštrukcia podkrovia v Centre DORKA v Košiciach a dokončenie stavebných prác na ďalších 
častiach Centra DORKA v Prešove. 
Zriadenie komunitného centra v Prešove prinesie nové pracovné príležitosti. 

 
 
Ostatné náležitosti výročnej správy 
 

V roku 2014 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 2014 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│ 
Prešovský samosprávny kraj │Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny│ 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – Košice, Prešov, Zvolen │Mesto Košice, 
Zvolen, Prešov │MČ Sídlisko - KVP 
 

DARY VENOVANÉ ORGANIZÁCII A KLIENTOM 
 

Generali Poisťovňa, a.s. │PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. │ DOXX 

Stravné lístky, s.r.o. │RWE IT Slovakia s.r.o. │Východoslovenská 
energetika a.s. │OZ Otcovo srdce │Súkromné gymnázium FUTURUM – Košice │O.Z. 

ESÉNI VÝCHODU │ Úsmev ako dar │ Nadácia DeDo │ Kiwanis Club 

Košice │ J. Sabol │ Ing. Igor Lukáč │  Mgr. Tomáš Gáll │  P. Blaas │ JUDr. Otto Brixi │ Richard Raši a OZ 

Šport do Košíc│Rodina Gajova  
 

PROJEKTY 

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

Soroptimist Club Košice │Fond Pipi dlhej pančuchy │Activelife │ Vráťme deťom šport do Košíc │ 

Materské centrum Harmónia │  Karpatská nadácia │FORTE Communications │Ekocentrum 
SOSNA 

ĎAKUJEME! 
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