
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015 
 
 
 

 
VYDAVATEĽ: 
© DORKA, n. o., Košice 2016 
 

FOTOGRAFIE: 
z činnosti a aktivít DORKA, n. o., ilustračné z internetu 
 

ZOSTAVIL: 
Mgr. Anton A. PODHÁJECKÝ 
 
 
 
Všetky práva vyhradené. 
Neprešlo jazykovou úpravou. 



 

  



:obsah  
  

VÝROČNÁ SPRÁVA DORKA   |  2015 

ČO SME SI PRE VÁS PRIPRAVILI 

03 

úvod 
 OBSAH 
 PRÍHOVOR RIADITEĽKY 
 NAŠE POSLANIE 
 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 
 SIEŤ ZARIADENÍ DORKA 
 HLAVNÉ MEDZNÍKY 
 
 

:košice 
MLADÍ DOSPELÍ 
RODINY S DEŤMI 
DETI V KRÍZOVEJ SITUÁCII 
 

:prešov 
RODINY S DEŤMI 
KOMUNITNÉ CENTRUM 
 

:zvolen 
RODINY S DEŤMI 

 
 

záver 
FINANČNÁ SPRÁVA 
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 
PODPORILI NÁS 

 
. . 03 
. . 04 
. . 05 
. . 06 
. . 07 
. . 08 

 
 

.. 09 
. . 11 
. . 17 
. . 23 

 

.. 29 
. . 31 
. . 35 

 

.. 39 
. . 41 

 
 
 

. . 45 

. . 54 

. . 70 



príhovorriaditeľky  
  

v našich centrách  DORKA 
v Košiciach, vo Zvolene 
a v Prešove ponúkame 

rodine, alebo jednotlivcom 
nástroje, ktoré im pomôžu 

dostať sa zo zložitej životnej 

situácie a naučia ich chrániť 

sa pred konaním a vplyvmi, 
ktoré by ich opäť doviedli 

do závažnej krízovej situácie. 
 

S potešením konštatujem, že sme 
v januári 2015 v DORKE Prešov otvorili 

komunitné centrum, ktoré vytvára 
priestorové a materiálne podmienky 

pre komunitný rozvoj a sociálnu prácu. 
Rozšírili sme tak okruh klientov, 

ktorým môžeme poskytnúť pomoc. 
Podrobnosti  o našich programoch, 

aktivitách uvádzame na nasledujúcich 
stránkach. 

 
Vďaka za to, že sa nám aj v roku 2015 

darilo napĺňať naše vízie, patrí 

predovšetkým Nadácii DeDo – 
RNDr. Márii ONDÁŠOVEJ 
a RNDr. Jozefovi ONDÁŠOVI, PhD., 
MBA, Spoločnosti Úsmev ako Dar 
– prof. MUDr. Jozefovi MIKLOŠKOVI, 
PhD., a p. Radoslavovi DRÁBOVI. 
Ďakujem im za všestrannú podporu. 
 
Poďakovanie patrí aj všetkým 
zamestnancom centier DORKA 
za ich vytrvalosť a odhodlanie napĺňať 
ciele konkrétnymi skutkami. 
 
DORKA je pre mňa synonymom 
nadšenia, elánu a odhodlania 
poskytnúť ľuďom v ťažkostiach istotu, 
že ich zložitá životná a sociálna 
situácia má pozitívne riešenie a jeho 
dosiahnutie je reálne. 
 
S úctou, 
 
 
 
 

Ing. Jolana ŠULEKOVÁ 
riaditeľka DORKA, n. o. 
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našeposlanie  
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O ČO SA SNAŽÍME 
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Základným poslaním našej 
organizácie je pomáhať - 

rodinám v kríze, osamelým 
matkám s deťmi, mladým 

dospelým po ukončení 
ústavnej starostlivosti 
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 si vo svojom živote 
priestor pre pomocnú ruku. Aby pomoc 
nebola kontraproduktívna 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. 



organizačnáštruktúra  
  

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 riaditeľky  
 
PhDr. Katarína JACHYMOVÁ 
psychologička 
 
Mgr. Ivana KOLAČKOVSKÁ 
vedúca centra Zvolen 
 
Mgr. Ľuboš REPICKÝ 
vedúci centra Prešov 
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sieťzariadení  
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KDE VŠADE PÔSOBÍME 
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DORKA PREŠOV 
Lomnická 30 

080 05  Prešov 

DORKA ZVOLEN 
Bystrický rad 71 
960 01  Zvolen 

 

DORKA KOŠICE 
Hemerkova 28 
040 23  Košice 

V troch centrách našej neziskovej organizácie 
zabezpečujeme 365 dní v roku ubytovanie a sociálne služby 

pre 176 osôb, ktoré sa ocitli v hraničných životných situáciách. 
 

Našich klientov tvoria 
neúplné i úplné rodiny, mladí dospelí a deti. 



hlavnémedzníky  
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ČO SA NÁM PODARILO 
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2014 
Vznik Komunitnej záhrady 

v spolupráci s OZ SOSNA 
 

2012 
Rekonštrukcie DORKA Prešov 

a DORKA Zvolen 
 

Rekonštrukcia altánku 
a pieskoviska v záhrade 

 

2011 
Vznik sušiarne v Átriu 2 

 
 

2009 
Vysviacka kaplnky 

 
Otvorenie 

Krízového strediska v Rožňave 
 

Otvorenie nových priestorov 
2. etapy rekonštrukcie 

 

2007 
Otvorenie DORKA Košice 

(Útulok a Zariadenie núdzového 
bývania) 

 

2015 
Začiatok činnosti 
Komunitného centra v Prešove 
 

2013 
Osamostatnenie sa Krízového 
strediska v Rožňave – vznik 
subjektu Dominika, n. o. 
 
Otvorenie DORKA Zvolen 
(Domov na polceste a Zariadenie 
núdzového bývania) 
 
Otvorenie DORKA Prešov 
(Zariadenie núdzového bývania) 
 

2010 
Otvorenie Domova na polceste 
v DORKA Košice 
 
Rekonštrukcia átrií 
a výstavba detského ihriska 
 

2008 
Začiatok činnosti 
Krízového strediska (profi rodičia) 
 
Začiatok činnosti 
Interného krízového strediska 
 



:košice  
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25 
klientov 

v domove 
na polceste 

 
 
 

 

70 
klientov 
v útulku 

pre rodiny 
s deťmi 

a mladých 
dospelých 

 
 

 

30 
klientov 

v krízovom 
stredisku 

 
 
 

DOMOV NA POLCESTE 
ÚTULOK PRE RODINY S DEŤMI 

ÚTULOK PRE MLADÝCH DOSPELÝCH 
KRÍZOVÉ STREDISKO 

Hemerkova 28 
040 23  Košice 



históriavzniku  
  

DORKA, n. o. - centrum pre obnovu 
rodiny v Košiciach charakterizuje 
svojim názvom zariadenie, ktoré 
pozostáva zo štyroch častí. 
 
Zariadenie núdzového bývania 
a Útulok pre mladých dospelých boli 
otvorené 01. 12. 2007 po prvej etape 
rekonštrukcie budovy bývalej 
materskej škôlky. Krízové stredisko 
bolo otvorené 01. 05. 2008 
a od 18. 12. 2009 má k dispozícii 
aj ďalšiu zrekonštruovanú časť centra. 
Domov na polceste bol zriadený dňa 
01. 01. 2010.  Zariadenie núdzového 
bývania bolo 01. 04. 2014 
pretransformované na Útulok 
pre rodiny s deťmi. 
 
Zriaďovateľmi DORKA, n. o., 
sú Nadácia DeDo - Solidarita s deťmi 
z detských domovov a Spoločnosť 
priateľov detí z detských domovov 
Úsmev ako dar. 
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AKO SME VZNIKLI 
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DOMOV NA POLCESTE 
ÚTULOK PRE MLADÝCH DOSPELÝCH 
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V domove na polceste 
poskytujeme sociálne služby, 
v rámci ktorých vychádzame 
najmä zo sociálnej pomoci 

a podpory sociálnej inklúzie 
cieľovej skupiny mladých 

dospelých – odchovancov 
detských domovov. 

 
Usilujeme sa ich pritom viesť 
k svojpomoci a rovnako k ich 

uvedomovaniu si vlastnej 
zodpovednosti pri hľadaní 

pozitívnych východísk v ich 
nepriaznivej sociálnej situácii. 

 
Mladým ľuďom poskytujeme bývanie, 

profesionálnu pomoc, podporu, 
neformálne vzdelávanie a duchovné 

vedenie. Prostredníctvom sociálnej 
edukácie a sociálneho poradenstva 

sa zameriavame na jednotlivé oblasti 

života a zdroje jeho naplnenia, ako 
sú napr. podpora vzťahovej väzby 
a budovanie podpornej siete mladých 
ľudí, efektívna komunikácia, sociálna 
prevencia, riešenie konfliktov 
a sociálnych problémov, vzdelávanie 
a výchova v oblasti rozvoja ich 
životných zručností a manažmentu 
osobných financií vrátane vedenia 
domácnosti, či sociálne žiaduce 
využívanie voľného času. 
 
Našou najväčšou snahou je ich  
pozitívne motivovať a aktivizovať 
k sebestačnosti a sebarealizácii 
v pracovnom, osobnom a duchovnom 
živote pri prechode z domova 
na polceste do bežného 
samostatného života. 



mladídospelí  
  

 
Počet prijatých 

mladých dospelých 
 
V kalendárnom roku 2015 sme prijali 

22 nových klientov, z toho  
12 mužov a 10 žien. 

Smerovanie mladých 
dospelých po odchode 

zo zariadenia 
 

V roku 2015 odišlo z domova 
na polceste a útulku pre mladých 

dospelých celkom 12 klientov. Najviac 
ich odišlo k rodine. 

VÝROČNÁ SPRÁVA DORKA   |  2015 
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55%

45%

muži ženy

17%

17%

25%

33%

8%

vlastné bývanie sociálny byt

priateľ/ka podnájom

rodina iné ZSS

neznáme



mladídospelí  
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VÝBER Z NAŠICH AKTIVÍT 
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Mladí dospelí 
zorganizovali futbalový turnaj 

 
V sobotu 26. septembra 2015 sa naši mladí 

dospelí z domova na polceste zapojili 
organizačne do série futbalových turnajov, 
ktorých odkazom bolo odstránenie rasovej 

neznášanlivosti. 

Výpomoc v útulku pre psov 
v Košiciach 

 
Počas letných prázdnin chodievalo niekoľko 

našich mladých dospelých dobrovoľne 
pomáhať v Útulku pre zvieratá. Okrem 

venčenia psíkov pomáhali aj s vyprataním 
priestorov. 



mladídospelí  
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VÝBER Z NAŠICH AKTIVÍT 
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Sladké a voňavé Vianoce 
 
Naši mladí dospelí boli vďaka opakovanej 
finančnej podpore Nadácie Orange vtiahnutí 
do sviatočnej atmosféry, čo im aspoň 
na okamih pomohlo zabudnúť na ich 
osamelosť, starosti a problémy, ktorými 
žijú počas roka. 

Pomáhame na sídlisku KVP 
 
V sobotu 3. októbra 2015 sme boli pomôcť 
upraviť dvor ZŠ na Starozagorskej ulici. 
Ďakujeme pánovi riaditeľovi 
PaedDr. Alexandrovi Suchanovi za vzájomnú 
spoluprácu medzi ich školou a našim 
zariadením v Košiciach. Určite sme sa 
pri spoločnej práci nestretli poslednýkrát. 



mladídospelí  
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Pracovná terapia 
 

Táto činnosť je dôležitým nástrojom 
pri poznávaní klienta a jeho možnosti 

zaradenia sa 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 počas 
voľných dní a prázdnin aj študenti 

z domova na polceste. 

Podnikanie pre mladých 
 

Myšlienka stretnutí je hľadanie nápadu, 
plánovanie a tvorba podnikateľského plánu, 

financovanie a možnosti na začiatok 
podnikania, marketing, realizácia a kontrola. 

Nie každý mladý dospelý musí mať cieľ založiť 
si vlastné podnikanie. Tieto stretnutia majú 

slúžiť aj k vlastnej motivácii napredovať. 



mladídospelí  
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VÝBER Z NAŠICH PROGRAMOV 
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Liga výnimočných 
 
Ide o skupinové, neformálne vzdelávanie, 
ktoré sa realizuje formou sociálno-
psychologického výcviku. Cieľom týchto 
stretnutí je budovanie komunikačných 
zručností, rozvoj sebareflexie, osvojenie 
komunikačných techník, ktoré môžu byť 
nápomocné pri záťažových situáciách. 

Napredovanie vo svete, 
ktorý sotva prežíva 
 
Mladí dospelí sa v ňom v rámci edukačných 
aktivít zameriavajú na zvyšovanie ich 
sebadôvery, sebauznania, sebahodnotenia, 
schopnosť učiť sa či schopnosť prispôsobiť sa 
zmenám. Dôležitú úlohu pritom zohráva ich 
názor a pohľad na riešenia problémov 
v spoločnosti. 



rodinasdeťmi  
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ÚTULOK PRE RODINY S DEŤMI 
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Život v dnešnej spoločnosti 
je veľmi náročný a niekedy 

aj komplikovaný. Mnohé 
rodiny sa preto ocitajú 

v situáciách, kedy si nevedia 

pomôcť. Strata strechy nad 

hlavou, finančné ťažkosti 
a rozpad rodiny ich 

donútia hľadať pomoc 
v organizáciách, ktoré 

takýmto ľuďom podávajú 
pomocnú ruku. 

 
Aj naše zariadenie je jedným 

z mnohých, ktoré je ochotné pomáhať 
a poskytnúť pomoc týmto ľuďom. 

DORKA, n. o., poskytuje sociálne služby 
okrem iných aj kompletným rodinám 
a osamelým matkám s deťmi. Týmto 

ľuďom v núdzi prvotne ponúkame 
strechu nad hlavou, 

 
 
 

 

bezpečné prostredie 
na každodennú starostlivosť 
a výchovu detí, podmienky 
na zlepšenie svojej životnej situácie, 
ale v neposlednom rade hlavne ľudský 
prístup bez predsudkov a hodnotenia. 
 
Staviame na ich silných stránkach 
a snažíme sa ich povzbudiť k tomu, 
aby v sebe našli silu pracovať 
na zmene, ktorá ich posunie vpred 
a pomôže im vymaniť sa z ich ťažkej 
situácie. 
 
Našich klientov sprevádzame nielen 
v sociálnej a psychologickej oblasti, 
ale sprostredkúvame im aj rôzne 
vzdelávacie a psychosociálne 
aktivity, ktoré slúžia nielen na rozvoj 
rodičov, ale aj detí a v konečnom 
dôsledku aj celej rodiny ako celku. 
 



rodinasdeťmi  
  

 
Počet prijatých 
rodín s deťmi 

 
V kalendárnom roku 2015 sme prijali 

15 nových rodín, v ktorých bolo 
celkom 31 detí. 

 

 
Smerovanie rodín s deťmi 
po odchode zo zariadenia 

 
V roku 2015 odišlo z útulku pre rodiny 

s deťmi 14 rodín, v ktorých bolo 
24 detí. Najviac ich odišlo 

do podnájmu. 
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37%

44%

6%

13%

rodina s 1 dieťaťom

rodina s 2 deťmi
rodina s 3 deťmi

rodina so 4 deťmi

7%
7%

29%

36%

7%

7%
7%

vlastné bývanie sociálny byt

priateľ/ka podnájom

rodina iné ZSS

neznáme



rodinasdeťmi  
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Family Day s programom, 
ktorý si pripravili naše deti 

 
V jednu peknú májovú nedeľu sa naše deti 

a niekoľko mladých dospelých zúčastnilo Dňa 
rodiny. Spoločne, ako tanečná skupina Dorkáči, 

vystúpili v programe pripravovanom pri 
príležitosti spomínanej udalosti. Tanečná 

skupina vznikla z iniciatívy tak detí, ako 
aj mladých dospelých. Pod vedením dvoch 
mladých dospelých tancom využívajú svoj 

voľný čas. Najväčšou odmenou pre nich je, keď 
môžu vystúpiť na verejnosti a potešiť seba, 

ale aj ostatných. 

Deti vystúpili na podujatí 
MČ Košice – KVP: „Škola volá“ 

 
V septembri všetky školopovinné deti 

po prázdninách pomaly zasadli 
do svojich lavíc. MČ KVP pripravila pre 

všetkých malých i veľkých školákov 
popoludnie s príznačným názvom „Škola 

volá“. Deti z nášho zariadenia vystúpili 
v rámci tohto programu s tancami „Čižiček, 

čižiček“ a „Vijeme vence“. Za svoju snahu 
boli odmenené školskými pomôckami 

a sladkosťami. Zapojili sa i do súťaží, za ktoré 
získali pekné ceny. 



rodinasdeťmi  
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Ruženec s vladykom Milanom 
Chauturom CSsR 
 
Súčasťou každého večera v našom centre 
DORKA je aj modlitba ruženca. Večerná 
modlitba posvätného ruženca je dlhodobou 
tradíciou pastoračnej praxe bohoslovcov, ktorí 
sa v centre obmieňajú každý rok. Na ruženci 
sa zúčastňujú klienti nášho zariadenia, najmä 
však deti, a spolu s bohoslovcami sa ponárajú 
do tajomstiev Cirkvi prostredníctvom tejto 
mariánskej modlitby. 

33. ročník vianočného 
benefičného koncertu 
 
V decembri sa v bratislavskej Inchebe konal 
33. ročník vianočného benefičného koncertu 
Úsmev ako dar, na ktorom naše deti nesmeli 
chýbať. Potešil nás úžasný program, v ktorom 
účinkovali rôzne slovenské hviezdy, ako 
napr. Martin Harich, Sisa Sklovská, Adam 
Ďurica, Laci Strike, Majk Spirit a iní. Celý večer 
plný splnených prianí a krásnej vianočnej 
atmosféry, sa ukončil dynamickou diskotékou, 
ktorá sa našim deťom veľmi páčila. 



rodinasdeťmi  
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Klub domácich úloh 
 

Tento program je realizovaný vďaka 
dobrovoľníkom, ktorí sa individuálne venujú 
deťom, mladým dospelým, ale aj osamelým 

rodičom pri učení a štúdiu, formou doučovania 
hodinu týždenne. S pomocou dobrovoľníka 
si robia domáce úlohy, projekty, precvičujú 

si prebraté učivo zo školy, alebo sa učia nové 
veci. K dispozícii na nerušenú prácu a učenie 

sú vzdelávacia či návštevná miestnosť, herňa, 
alebo počítačová miestnosť, ktorá slúži 

prevažne na spracovávanie projektov, 
či pri práci s PC. 

Klub jedinečných 
 

Podnetom myšlienky založenia skupinky bola 
vnímaná potreba tráviť viac času s deťmi, viac 

sa spoznávať, hravou formou ich v istých 
oblastiach vzdelávať a aj cez aktivity 

a dôverné diskusie dopomáhať rodičom 
pri výchove ich detí. V skupine 8–12 detí 

vo veku 8–14 rokov sa stretávame raz 
týždenne v poobedňajších hodinách. Cieľom 

stretnutí je trávenie spoločného času, 
spoznávanie sa navzájom, pomoc pri riešení 

problémov, debaty na témy, ktoré deti 
zaujímajú a i. 

 



rodinasdeťmi  
  

VÝROČNÁ SPRÁVA DORKA   |  2015 

VÝBER Z NAŠICH PROGRAMOV 

22 

Ostrov rodiny 
 
Podporná skupina zameraná na osvojenie 
sociálno-pedagogických zručností, na riešenie 
problémov,  rozhodovanie a socializáciu. 
Ostrov rodiny predstavuje proces myslenia, 
komunikovania, umožňuje tak predstaviť 
si „svet rodiny“ a hovoriť o ňom pre väčšinu 
ľudí prijateľným,  zrozumiteľným jazykom, 
ktorému rozumejú aj deti. 

Tvorivé dielne 
 
Cieľom tvorivých dielní je oboznámiť sa 
so základmi jednotlivých tvorivých techník. 
Činnosť v dielni je orientovaná hlavne 
na praktické preskúšanie činnosti. Jednotlivé 
techniky sú vyberané podľa náročnosti, 
aby zodpovedali veku klientov. Tvorivá dielňa 
je priestorom bezhraničnej fantázie, zážitkov, 
radosti a jedinečných umeleckých diel. 
Prostredníctvom práce v tvorivej dielni 
podporujeme rozvoj myslenia, poznania, 
estetického cítenia, predstavivosti, 
ale i trpezlivosti klientov. 
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Krízové stredisko poskytuje 
svoje služby dieťaťu, ktorému 

bolo v záujme jeho 
priaznivého psychického, 

fyzického a sociálneho vývinu 
súdom nariadené predbežné 

opatrenie alebo uložené 
výchovné opatrenie. 

 
Krízové stredisko prijíma deti bez 

obmedzenia veku. Deti do 6 rokov 
veku sú v krízovom stredisku 

umiestňované výlučne 
do profesionálnych rodín. 

 
Okrem siete profesionálnych rodín 

sú v krízovom stredisku vykonávané 
opatrenia aj v samostatnej 

diagnostickej skupine. 
 

Krízové stredisko sa špecializuje 
na pomoc týraným deťom, 

obetiam domáceho násilia, obetiam 
sexuálneho zneužívania, deťom 
z málo podnetného sociálneho 
prostredia, výchovne zanedbaným 
deťom, deťom s poruchami 
správania (využívanie výchovných 
opatrení). 
 
Ďalej sa špecializuje 
na zabezpečenie nadviazania 
osobného vzťahu s dieťaťom 
v krízovom stredisku a žiadateľmi 
o náhradnú rodinnú starostlivosť 
prostredníctvom svojho odborného 
personálu, zabezpečenie obrazového 
a zvukového záznamu o dieťati 
na účely náhradnej rodinnej 
starostlivosti. 
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Počet 

prijatých detí 
 

V tomto roku bolo začaté poskytovanie 
starostlivosti v krízovom stredisku 

celkom 35 deťom, z toho 
19 chlapcom a 16 dievčatám. 

 

 
Umiestnenie detí 

po ukončení starostlivosti 
 

V roku 2015 bolo 34 deťom ukončené 
poskytovanie starostlivosti, z toho 

18 chlapcom a 16 dievčatám. 
Najviac ich odišlo 

do biologickej rodiny. 
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54%

46%

chlapci dievčatá

41%

24%

35%

biologická rodina
náhradná rodinná starostlivosť

ústavná starostlivosť

iné
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Rok začatia poskytovania  starostlivosti Chlapci Dievčatá SPOLU 

2008 7 10 17 

2009 17 16 33 

2010 30 19 49 

2011 30 11 41 

2012 21 11 32 

2013 13 9 22 

2014 22 20 42 

2015 19 16 35 

SPOLU 159 112 271 

 

 

 

 

Rok umiestnenia Profesionálne 
rodiny 

Interné 
krízové 

stredisko 
Košice 

d. p. 
Rožňava 

SPOLU 

2008 9 8 X 17 

2009 15 18 X 33 

2010 20 11 18 49 

2011 21 13 7 41 

2012 17 8 7 32 

2013 13 9 X 22 

2014 13 29 X 42 

2015 19 16 X 35 

SPOLU 127 112 32 271 
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UMIESTNENIE DETÍ V JEDNOTLIVÝCH 

ČASTIACH KRÍZOVÉHO STREDISKA 
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2008
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2015

Podozrenie z týrania

Vážne ohrozenie alebo narušenie výchovy

Zanedbávanie povinnej školskej dochádzky

Neskončená príprava na povolanie

Zanedbávanie starostlivosti rodičov

Na uľahčenie riešenia v konfliktných situáciách

Dieťa - obeť obchodovania

Pri krízových situáciách

Iné
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Zimné korčuľovanie 
 

Jednu peknú, slnečnú a celkom príjemnú 
februárovú sobotu sme strávili na zimných 
korčuliach na verejnom klzisku pod holým 

nebom. Verejné klzisko, ktoré sme navštívili, 
sa nachádza na Alejovej ulici a spadá 

do veľkého komplexu športovo-zábavného 
areálu v Košiciach. Mali sme k dispozícii 

ľadovú plochu, na ktorej sme sa mohli dosýta 
vyblázniť a vykorčuľovať. Naháňali sme sa, 

korčuľovali sa vo dvojiciach či trojiciach 
a v ohradenej časti sme si mohli pomôcť 

šikovnými tučniakmi pre začiatočníkov. 

Deň detí v areáli Čičky 
 

Vo štvrtok 04. 06. 2015 sme sa vybrali s deťmi 
do areálu Čičky na našom sídlisku, 

kde pre ne bol pripravený bohatý program pri 
príležitosti Medzinárodného dňa detí. 
Výnimočnosťou celej akcie bolo, že sa 

do programu zapojili takmer všetky školy, 
materské školy či centrá voľného času, ktoré 
tu pôsobia. Naše deti vystúpili s programom 

rómskych piesní, či tanečným vystúpením. Ako 
bonus boli pre deti pripravené rôzne atrakcie, 

ako trampolína, balónová show, maľovanie 
na tvár či sokoliarske vystúpenie. 
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Deti z krízového strediska 
na predstavení Mimoni 
 
Vďaka finančnej podpore firmy PWC sme 
si spríjemnili jeden pekný augustový deň 
a navštívili sme kino. Pozreli sme si 
momentálne najzaujímavejšiu 
a najnavštevovanejšiu rozprávku Mimoni. 
Pre niektoré z detí to bol veľký zážitok, keďže 
to bola ich premiéra v kine. Natešení a plní 
radosti sme sa po predstavení vrátili späť 
do zariadenia. 

Letný tábor na Zemplínskej Šírave 
 
Zemplínska Šírava sa v jeden júlový týždeň 
premenila na veľké Kráľovstvo DORKIA 
na Medvedej hore. V kráľovstve boli piráti, víly 
a lesní strážcovia, ktorí tvorili jeden tím. Ich 
úlohou bolo vyslobodiť našu princeznú 
zo zajatia. Princezná nám každý deň poštou 
poslala list, v ktorom boli indície smerujúce 
až k nej. V liste sme sa dozvedeli, že musíme 
získať poklad, ktorým si vykúpime princeznú. 
Poklad sme našli, princeznú zachránili  a celý 
týždeň sme zavŕšili slávnostnou večerou. 
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ÚTULOK PRE RODINY S DEŤMI 
KOMUNITNÉ CENTRUM 

Lomnická 30 
080 05  Prešov 

 

32 
klientov 
v útulku 

pre rodiny 
s deťmi 

 
 

 

108 
klientom 

v komunitnom 
centre sme 

poskytli 
sociálnu službu 
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Prvá časť centra DORKA v Prešove 
poskytuje od apríla 2013 dočasný 
domov a pomoc matkám s deťmi 
a rodinám v neľahkej sociálnej 
situácii. Slávnostné otvorenie prvej 
časti centra sa uskutočnilo dňa 
25. marca 2013 s požehnaním 
prešovského arcibiskupa a metropolitu 
Mons. Jána Babjáka, SJ. 
 
Útulok pre rodiny s deťmi, ktorý 
je v nepretržitej prevádzke, umožňuje 
prijať 32 klientov. Okrem útulku 
poskytujeme ambulantné služby 
pre klientov v komunitnom centre. 
 
V súčasnosti pokračujeme 
v rekonštrukcii 2. etapy tohto centra, 
po ukončení ktorej vznikne miesto 
pre poskytnutie dočasného domova 
ďalším matkám s deťmi a rodinám, 
ktoré sa ocitli v neľahkej sociálnej 
situácii. 
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V útulku sú poskytované 

služby pre pomoc rodinám 

s deťmi, matkám s deťmi, 

ktoré sa ocitli v nepriaznivej 

životnej situácii a sú priamo 

ohrozené stratou bývania 

a následná prevencia pred 

vznikom ďalších sociálnych 

problémov. 
 

V našom zariadení poskytujeme 
klientom špecializované a základné 

sociálne poradenstvo, súčinnosť 
s úradmi a organizáciami (ÚPSVaR, 

MsÚ, Úsmev ako dar, Nadácia DeDo, 
atď.), pracovné terapie, programy 

na zvyšovanie manuálnej zručnosti 
 

klientov, voľno-časové aktivity 
pre deti a dospelých  a vedenie 
klientov k svojpomoci. 
 
V roku 2015 sme poskytovali pomoc 
11 rodinám  a z toho sa podarilo 
osamostatniť a skvalitniť život 
4 rodinám,  ktoré si našli inú formu 
bývania. 
 
Súčasťou priestorov DORKY 
je komunitné centrum. Na aktivitách 
komunitného centra sa zúčastňovali 
aj klienti útulku. 
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Počet prijatých 
rodín s deťmi 

 
V kalendárnom roku 2015 sme prijali 

41 nových klientov, z toho bolo 
13 dospelých klientov a 28 detí. 

 
Smerovanie rodín 

po odchode zo zariadenia 
 

V roku 2015 odišlo z útulku pre rodiny 
s deťmi 15 klientov. Najviac ich odišlo 

do podnájmu. 
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32%

68%

dospelí deti

80%

20%

vlastné bývanie sociálny byt

priateľ/ka podnájom

rodina iné ZSS

neznáme
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Tvorivé dielne 
 

V prešovskej DORKE je milým zvykom 
stretávať sa počas roka pri tvorivej činnosti. 

Mamičky z nášho zariadenia sa na tvorivé 
dielne vždy veľmi tešia, pretože vedia, čo ich 

čaká. Cieľom tejto aktivity je vzájomné 
stretávanie a spoznávanie nových i starých 

klientov a spoločná účasť na vyrábaní 
sezónnych dekoračných predmetov, ktorými 

následne ozdobíme naše zariadenie. 

Biblický krúžok 
 

Biblický krúžok je jedným z obľúbených aktivít 
pre naše deti. Jeho hlavným cieľom je priblížiť 
deťom niektoré známe i menej známe príbehy 

Starého a Nového zákona hravou formou tak, 
aby si osvojili konanie dobrých skutkov 

a samotnú podstatu lásky k blížnym 
už v takomto mladom veku. 
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Mikuláš v prešovskej pobočke 
 
Ako každý december, aj počas tohtoročného 
nás v našom zariadení navštívil svätý Mikuláš 
a priniesol našim deťom sladké darčeky. Deti 
si pre neho, ako býva zvykom, pripravili 
básničky, ktoré sa mu veľmi pozdávali, a tak 
každé jedno dieťa odmenil sladkou dobrotou. 
Pri odchode deťom nezabudol pripomenúť, 
aby boli aj naďalej dobré a teší sa 
na stretnutie s nimi opäť o rok. 

Pečenie medovníkov 
 
V čase pred Vianocami sa našim centrom 
vinula vôňa pečených medovníkov, ktorá 
prilákala nejedno zvedavé očko. Cieľom tejto 
aktivity bolo upevnenie vzťahov v kolektíve 
DORKY, spoločné prežívanie vianočného 
obdobia, pečenie na vianočné trhy. Deti si 
počas pečenia medovníčkov nielen pochutili, 
zlepšila sa im hrubá i jemná motorika 
a strávili pekný spoločný čas so svojimi 
mamičkami. 
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Poslaním komunitného 

centra je prostredníctvom 

poskytovania komplexných 

sociálnych a komunitných 

služieb prispievať 

k sociálnemu začleňovaniu 

osôb sociálne vylúčených 

na lokálnej i individuálnej 

úrovni. 
 

Hľadať vhodné formy, programy 
na riešenie zistených sociálnych 

problémov. Komunitné centrum 
spolupracuje s organizáciami, ktoré 
rozširujú jej pôsobnosť. Podporuje 

vzdelávanie a túžbu po poznaní 
a pomáha tak vytvoriť zdravé 

osobnosti, ktoré nebudú zaťažené 
predsudkami a netolerantným 

správaním k iným ľuďom. 

Komunitné centrum vzniklo 
na základe analýzy potrieb 
predpokladaných sociálnych služieb 
po pomoci cieľovej skupine, 
a to konkrétne rodinám s deťmi, 
mladistvým a deťom. 
 
Cieľom komunitného centra 
je poznať požiadavky a potreby 
klientov komunitného centra, poznať 
najmä ich plány a predstavy, 
vykonávať prevenciu a predchádzanie 
sociálno-patologickým javom 
predovšetkým v rodinách, zvyšovať 
sociálne zručnosti, kompetencie 
a sociálnu mobilitu jednotlivcov 
a rodín či podpora osobnostného, 
etického a duchovného rozvoja. 
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Rozloženie prijímateľov 

služieb v KC podľa pohlavia 
 

Komunitné centrum poskytlo svoje 
služby celkom 108 klientom, z toho 

bolo 44 mužov a 64 žien. 
 

 
Rozloženie prijímateľov 
služieb v KC podľa veku 

 
V rámci Komunitného centra sme 

poskytovali sociálne služby 
rovnomerne všetkým vekovým 

skupinám, ako deťom tak 
aj dospelým. 
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18%
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Pešia túra na Šarišský hrad 
 

Pešiu túru na Šarišský hrad sme začali 
z Veľkého Šariša, kde sme sa odviezli 

autobusom. Túra bola spojená s rôznymi 
zaujímavými informáciami o histórii hradu, 

prečítali sme si všetky informačné tabule, 
porozprávali sme sa s dobrovoľníkmi 

a pracovníkmi, ktorí hrad rekonštruujú, 
občerstvili sme sa a cestou späť sme si 

zaspievali a vzájomne sme sa obohatili o naše 
dojmy z dnešného dobrodružného dňa. 

Deň v stredoveku 
 

Účastníci sa oboznámili s výrobou štítov, 
zbraní a ochranného oblečenia. Mali možnosť 

vyskúšať si váhu oblečenia stredovekého 
rytiera a streľbu z luku. Deti si s pomocou 

rodičov vyrobili vlastné obranné štíty 
z kartónu. Na záver si vyskúšali obranné 

taktiky pomocou obranných štítov 
a vlastnoručne vyrobených papierových gulí. 

Aktivita umožnila deťom i dospelým získať 
nové vedomosti z čias stredoveku a všetkým 

sprostredkovala príjemný zážitok. 
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Hipoterapia 
 
Zviera napodobňuje mechanizmus chôdze 
človeka, ktorého končatiny sú odľahčené 
a spoločný pohyb vedie k uvoľňovaniu 
stuhnutých svalov. Jazdecký areál sme 
s našimi  deťmi navštívili osemkrát. Deti 
sa striedali v 15 minútových časových 
intervaloch. Jedno z detí, ktoré trpí poruchou 
reči, bolo vybraté na absolvovanie celej 
umožnenej terapie. Na pamiatku si každý 
z nich, okrem spomienok, odniesol 
aj fotografiu. 

Náučný výlet do Ekoparku 
 
Ekocentrum Holá Hora v Prešove lákalo nielen 
deti, ale aj dospelých. Príroda a zvieratká 
(hlavne domáce) sú prispôsobené priblíženiu 
sa detským návštevníkom. Možnosť kŕmenia, 
pohladenia a aj vozenia sa na poníkoch deťom 
prinášalo obrovskú radosť. Podporili ju ešte 
preliezačky, šmýkačky a lanové dráhy 
v zábavnom parku. 



:zvolen  
  

VÝROČNÁ SPRÁVA DORKA   |  2015 39 
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Bystrický rad 71 
960 01  Zvolen 

 

19 
klientov 
v útulku 

pre rodiny 
s deťmi 
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Otvorenie centra DORKA vo Zvolene 
sa uskutočnilo dňa 18. 03. 2013 
za účasti diecézneho biskupa 
Mons. Mariána Chovanca, ktorý 
celebroval slávnostnú posviacku 
zariadenia. Po viac ako ročnom 
snažení priniesť do tohto regiónu 
služby zariadenia núdzového bývania 
a domova na polceste sa naša vízia 
stala skutočnosťou. 
 
DORKA vo Zvolene zlepšila sociálnu 
infraštruktúru danej lokality a stala 
sa oporným priestorom pre rodiny 
v kríze a bývalých chovancov detských 
domovov. Rozdelenie miest v rámci 
oboch zariadení (Útulok a Domov 
na polceste) sa dvakrát menilo, 
na základe potrieb žiadateľov. 
V súčasnosti je v našej pobočke 
len zariadenie Útulok pre rodiny 
s deťmi. 
 
Prví klienti sa do zariadenia Útulok 
nasťahovali 15. 05. 2013. Boli 
prijímaní na základe osobného 
pohovoru, ktorý bol vedený za účelom 
posúdenia neodkladnosti riešenia ich 
nepriaznivej sociálnej situácie. 
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Zariadenie je určené pre 

rodiny s deťmi, alebo osamelé 

matky s deťmi, ktoré nemajú 

zabezpečené ubytovanie, 

alebo nemôžu z vážnych 

dôvodov užívať predošlé 

bývanie. 
 

Snažíme sa každodenným 
pozorovaním a častými kontaktmi 

s rodinou odhadnúť silné a slabé 
stránky (resp. potreby) rodiny 

a pokúsiť sa určiť, v ktorých oblastiach 
rodina potrebuje pomoc.  

 
Okrem priestoru na zabezpečenie 

základných životných potrieb 
poskytujeme klientom sociálne 

poradenstvo, sprevádzanie klientov, 
pomoc pri hľadaní zamestnania, 

pracovnú terapiu, psychologické 
poradenstvo a psychologickú terapiu, 
rôzne druhy vzdelávacích aktivít 
(napr. nácvik rodičovských zručností 
pre dospelých klientov) a záujmových 
činností nielen pre deti klientov 
(napr. tvorivé dielne). 
 
Cieľom sociálneho poradenstva 
v našom zariadení je vedenie klienta 
k svojpomoci, k obnove dôvery klienta 
vo vlastné sily. 
 
Klienti sa môžu za asistencie 
odborného tímu aktívne 
spolupodieľať na riešení svojej 
nepriaznivej sociálnej situácie. 
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Počet prijatých 
rodín s deťmi 

 
V kalendárnom roku 2015 sme prijali 

9 nových klientov, z toho boli 
3 dospelí a 6 detí. 

 
Smerovanie rodín 

po odchode zo zariadenia 
 

V roku 2015 odišlo z útulku pre rodiny 
s deťmi 17 klientov, z toho bolo 

 6 dospelých a 11 detí. Najviac ich 
odišlo do podnájmu. 
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33%

67%

dospelí deti

94%

6%

vlastné bývanie sociálny byt

priateľ/ka podnájom

rodina iné ZSS

neznáme
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Projekt „Cesta k sebe“ 
 

Zámerom projektu, podporeného Nadáciou 
Tesco v grantovom programe Kolegovia pre 
dobrú vec, bola realizácia metód arteterapie 

v našom zariadení, za účelom posilnenia 
sebahodnoty našich žien – mamičiek. 

Bremeno každodenných povinností, súvisiace 
s rolou živiteľky rodiny, často odoberá našim 

klientkam radosť zo života. Cez uvedomenie si 
svojich pocitov môžu nájsť cestu k sebe, 

k svojej sile. 

Letný tábor v Nízkych Tatrách 
 

Letný tábor sme zorganizovali začiatkom 
augusta neďaleko Banskej Bystrice. 

V malebnej prírode Nízkych Tatier prežili deti 
zo zvolenskej DORKY veľa dobrodružstiev. 

Počasie nám prialo, a tak sme sa mohli 
venovať turistike a hrám v prírode. Deti očaril 

výlet ku Králickému vodopádu, zábavné súťaže 
ako karneval či Olympijské hry. Deti si domov 

odniesli nielen mnoho výhier a diplomov, 
ale najmä radosť z nových priateľstiev. 
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Čas otvárania ľudských sŕdc 
 
Najkrajšie sviatky v roku sú pre mnohých z nás 
časom zastavenia. Zamestnanci spoločnosti 
Johnson Controls International, spol. s r. o., 
v predvianočnom čase štedro obdarovali 
všetky rodiny z našej pobočky. Deti neskrývali 
obrovskú radosť nad splnenými želaniami, 
za čo by sme sa chceli ešte raz poďakovať 
všetkým zamestnancom spomínanej 
spoločnosti, ktorí sprostredkovali deťom 
vedomie, že želania sa plnia. 

Návšteva „snoezelen“ miestností 
v Banskej Bystrici 
 
Počas letných prázdnin sme navštívili 
snoezelen miestnosti v priestoroch Detského 
domova Svetluška v Banskej Bystrici. Ich 
odborný tím nám predstavil jednotlivé typy 
viaczmyslových miestností – bielu, farebnú 
a vodnú – a oboznámil nás s ich filozofiou. 
Deti z našej pobočky sa do sýtosti vyšantili 
a so zatajeným dychom reagovali na efekty 
vodnej snoezelen miestnosti. Celý pobyt 
prebiehal za asistencie liečebného pedagóga 
a psychológa. 



#finstat  
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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 2015 prijala finančné dary od donorov ako Nadácia DeDo, 
Kiwanis Club Košice, Marius Pedersen a od fyzických osôb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V roku 2015 dosiahla DORKA, n. o., 
výsledok hospodárenia –3 873,02 EUR, 

ktorý navrhujeme v budúcom roku preúčtovať na účet 
nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov. 

 
K 31. 12. 2014 bolo v organizácii 35 zamestnancov 

v riadnom pracovnom pomere. V priebehu roka 2015 počet 
pracovníkov vzrástol na 37 osôb. 
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Tržby – sociálne služby KE 44 556,70 
Tržby – sociálne služby ZV 5 040,00 
Tržby – sociálne služby PO 7 123,85 
Kreditné úroky 7,55 
Príspevky – KSK na DnPC, Útulok a Krízové stredisko 262 134,94 
Príspevky – ÚPSVaR na Krízové stredisko KE 175 476,73 
Príspevky – BBSK na DnPC a Útulok 39 859,82 
Príspevky – PSK na Útulok 20 467,92 
Prijaté dary – Nadácia DeDo 15 200,00 
Prijaté dary – Ing. Štefan MRÁZ 1 000,00 
Prijaté dary – PricewaterhouseCoopers 820,00 
Prijaté dary – Kiwanis Club Košice 487,00 
Prijaté dary – MUDr. Tamara JABLONSKÁ 350,00 
Prijaté dary – Ing. Pavol CACARA 300,00 
Prijaté dary – Mária SIEGFRIEDOVÁ 300,00 
Prijaté dary – Richard RAŠI a OZ Šport do Košíc 183,50 
Prijaté dary – Gymnázium Futurum 179,00 
Prijaté dary – Jaroslav BAKAJSA (WellGiving, o. z.) 100,00 
Prijaté dary – Marta HUTNIKOVÁ 100,00 
Prijaté dary – JUDr. Ing. Otto BRIXI 100,00 
Prijaté dary – Stanislav HERMAN 35,00 
Prijaté dary – Ildikó SZAJKOVÁ 28,50 
Prijaté dary – Martin PALKO 25,00 
Prijaté dary – vianočná výstava 18,50 
Projekty – IA MPSVR SR – Komunitné centrum v PO 46 113,45 
Projekty – ÚPSVaR PO – podpora zamestnanosti 6 012,65 
Projekty – ÚPSVaR KE, PO, ZV – Šanca na zamestnanie 2 584,70 
Projekty – Nadácia Tesco 1 306,17 
Projekty – Nadácia SPP 830,00 
Projekty – Nadácia Orange 410,00 
Projekty – IpVPaR – refundácia cestovného 39,75 
Projekty – ÚPSVaR KE, PO, ZV – dobrovoľnícka služba 866,84 
Dotácia – Mesto Prešov 350,00 
Dotácia – Mesto Zvolen 1 636,00 
Iné ostatné výnosy 0,08 
Príspevky z podielu zaplatenej dane 5 975,50 

VÝNOSY NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE CELKOM 640 019,15 
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Dary, príspevky a 2 % z daní boli v roku 2015 použité na úhradu prevádzkových nákladov 
organizácie (mzdy, energie, služby, materiál). Prijatý dar od Marius Pedersen, a.s. (429,00 EUR) 

bude výnosom pri jeho použití v roku 2016. 
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Náklady v EUR 
Nákladová položka Rok 2014 Rok 2015 

Spotreba materiálu 76 965,16 44 592,39 

Spotreba energie 83 969,81 94 730,79 

Opravy a udržiavanie 1 878,82 984,99 

Cestovné 1 186,86 968,36 

Ostatné služby 46 094,16 37 262,36 

Mzdové náklady 270 991,57 303 553,43 

Zákonné poistenie 93 921,02 105 413,26 

Zákonné sociálne náklady 13 947,64 17 433,86 

Daň z nehnuteľností  225,62 

Ostatné dane a poplatky 455,57 4 392,77 

Zmluvné pokuty a penále 33,40  

Dary 710,98  

Iné ostatné náklady 30 537,00 31 098,94 

Odpisy 351,00 3 234,00 

Daň z príjmov 1,84 1,40 

SPOLU 621 044,83 643 892,17 

 
Výnosy v EUR 

Výnosová položka Rok 2014 Rok 2015 

Tržby z predaja služieb 59 134,41 56 720,55 

Úroky 9,74 7,55 

Prijaté dary 15 877,50 19 226,50 

Osobitné výnosy 18 865,30 58 163,56 

Prijaté príspevky od iných organizácií 516 337,78 497 939,41 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 6 636,83 5 975,50 

Dotácie 2 530,00 1 986,00 

Iné ostatné výnosy 0,13 0,08 

SPOLU 619 391,69 640 019,15 

   

Výsledok hospodárenia 2014  - 1 653,14 EUR 
Výsledok hospodárenia 2015  - 3 873,02 EUR 
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Komentár k výkazu ziskov a strát 
 
Organizácia zaznamenala v roku 2015 pokles úhrad od klientov a zároveň 
došlo k zníženiu príspevku na prevádzku zariadenia. Snaha o úsporu nákladov 
sa prejavila najmä v poklese nákladov na materiál a služby. Naopak, zriadenie 
komunitného centra si vyžiadalo rast mzdových nákladov. V roku 2015 sa zvýšili 
aj náklady na energie. 
 
 
 
 
Aktíva v EUR 
Položka aktív Rok 2014 Rok 2015 

Dlhodobý hmotný majetok 12 582,78 9 348,78 

Materiál 558,33 335,57 

Pohľadávky voči účastníkom združení 165,97 165,97 

Pohľadávky z obchodného styku 2 354,24 2 587,62 

Ostatné pohľadávky 157,94 5 524,41 

Pokladnica 15 798,36 9 158,39 

Bankové účty 100 174,10 106 108,74 

Náklady budúcich období 2 477,92 2 505,11 

Príjmy budúcich období 5 936,22 3 163,34 

SPOLU 140 205,86 138 897,93 

 
Pasíva v EUR 
Položka pasív Rok 2014 Rok 2015 

Základné imanie 331,94 331,94 

Nevysporiadaný VH minulých rokov 105 497,56 103 844,42 

VH za účtovné obdobie - 1 653,14 - 3 873,02 

Krátkodobé rezervy 7 136,69 6 436,76 

Dlhodobé záväzky 5 158,14 5 016,79 

Záväzky z obchodného styku 13 480,12 13 668,24 

Daňové záväzky 85,22 693,20 

Ostatné záväzky 8 951,83 3 644,34 

Výnosy budúcich období 1 217,50 9 135,26 

SPOLU 140 205,86 138 897,93 
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Komentár k súvahe – aktíva 
 
Organizácia hospodári s vlastným dlhodobým hmotným majetkom. Dlhodobý majetok 
zakúpený v roku 2014 (vchodová brána a osobné motorové vozidlo) bol 
v roku 2015 predmetom odpisovania. Ostatný majetok, vedený na účte 028 príslušnej 
analytickej evidencie, zahŕňa plne odpísaný nábytok, tlačiarne, počítače, práčky, 
chladničky a inventár. 
 
Krátkodobé pohľadávky tvoria okrem pohľadávok z obchodného styku prevažne 
pohľadávky z projektov a pohľadávky voči klientom. Ich objem sa zvýšil predovšetkým 
v dôsledku prebiehajúcich projektov na podporu zamestnanosti. 
 
Časové rozlíšenie aktív predstavujú náklady a príjmy budúcich období, a to najmä 
energie, poistenie a služby platené vopred, a pohľadávky voči klientom 
prijaté pozadu. 
 
 

Komentár k súvahe – pasíva 
 
Základné imanie organizácie je tvorené vkladmi zakladateľov. Vlastné imanie prevyšuje 
celkové záväzky, čo značí, že organizácia hospodári prevažne 
 s vlastnými zdrojmi.  
 
Krátkodobé rezervy zahŕňajú zákonné rezervy tvorené na nevyčerpané dovolenky 
a na overenie účtovnej závierky. 
 
Medzi najvýznamnejšie položky krátkodobých záväzkov patria nevyfakturované dodávky 
a vrátky finančných príspevkov za rok 2015. V kategórii dlhodobých záväzkov dominujú 
záväzky zo sociálneho fondu. 
 
Časové rozlíšenie pasív predstavujú výnosy budúcich období, a to najmä dotácie 
a prostriedky na projekty prijaté vopred a nevyčerpaná časť prijatých darov. 
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v EUR 
Telefónne služby v roku 2015 – čiastočná úhrada 524,97 

Poistenie, údržba auta – čiastočná úhrada 340,45 

Nákup PHM v roku 2015 – časť 1 627,82 

Ostatné služby – kabeláž, montážne práce 1 498,20 

Automobil Škoda Rapid – čiastočná úhrada 1 984,06 

VÝDAVKY HRADENÉ Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE SPOLU 5 975,50 
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Spotreba 
materiálu
44 592,39

Spotreba 
energie

94 730,79

Opravy 
a udržiavanie

984,99

Cestovné
968,36

Ostatné služby
37 262,36

Mzdové náklady 
303 553,43

Zákonné 
sociálne 

poistenie 
a zdravotné 

poistenie
105 413,26

Zákonné 
sociálne náklady

17 433,86

Ostatné dane 
a poplatky
4 392,77

Daň z 
nehnuteľností

225,62

Ostatné 
prevádzkové 

náklady
31 098,94

Odpisy 
dlhodobého 
hmotného 

a nehmotného 
majetku
3 234,00

Daň z príjmov
1,40

Príspevok z podielu zaplatenej dane bol použitý v plnej výške. 

Náklady neziskovej organizácie celkom: 643 892,17 EUR. 

POUŽITIE PRÍSPEVKU Z PODIELU 
ZO ZAPLATENEJ DANE 
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EON v EUR 
Ekonomicky 
oprávnené náklady 
(EON) 

KOŠICE 
DnPC 

KOŠICE 
Ú 

KOŠICE 
KS 

ZVOLEN 
DnPC 

ZVOLEN 
Ú 

PREŠOV 
Ú 

a) mzdy, platy 
a ostatné 
osobné 
vyrovnania 

48 007,89 76 337,63 139 699,08 104,32 25 387,68 14 016,82 

b) poistné 
na sociálne 
a verejné 
zdravotné 
poistenie 

18 559,62 28 306,07 62 458,23 36,72 8 683,55 4 802,93 

c) cestovné 
náhrady 

127,54 357,12 231,93 0,00 149,24 102,53 

d) energie, voda, 
komunikácie 

17 463,17 30 813,77 10 490,15 36,95 6240,15 21 863,79 

e) materiál 3 001,76 8 404,94 53 621,11 1,55 1 971,81 384,59 

f) dopravné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

g) rutinná 
a štandardná 
údržba 

146,90 411,33 88,14 0,00 0,00 338,62 

h) nájomné 5 213,44 10 494,15 2 907,84 0,00 1,00 0,00 

i) služby 2 181,65 4 943,58 8 744,52 5,83 6 839,46 5 134,54 

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

k) odpisy 
hmotného 
a nehmotného 
majetku 

735,00 2 058,00 441,00 0,00 0,00 0,00 

EON SPOLU 95 436,97 162 126,59 278 682,00 185,37 49 272,89 46 643,82 

Ročné EON 
na 1 klienta 

3 817,48 2 316,09 9 289,40 3 177,77 2 609,79 1 837,09 
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DnPC – Domov na polceste, Ú – Útulok, KS – Krízové stredisko 
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Legislatívny rámec pre výročnú správu 
 
DORKA, n. o., má povinnosť auditu podľa § 19 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov, a preto má aj povinnosť vyhotoviť výročnú správu podľa 
§ 20 zákona o účtovníctve. 
 
Výročná správa podlieha overeniu audítorom do jedného roka od skončenia účtovného 
obdobia a bude elektronicky uložená do registra účtovných závierok a touto cestou 
aj do obchodného registra tak, ako to ustanovuje § 23 ods. 2 a § 23b ods. 4 zákona 
o účtovníctve. 
 
 

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

Predpokladaný vývoj 
 
V roku 2016 sa očakáva rekonštrukcia a zateplenie Centra DORKA vo Zvolene a zvýšenie 
kapacity Centra DORKA v Prešove. 
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Ostatné náležitosti výročnej správy 
 
V roku 2015 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 2015 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, dočasných listov a obchodných 
podielov. 
 
DORKA, n. o., nepoužíva finančné nástroje podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných 
papieroch v znení neskorších predpisov, preto nemá povinnosť uviesť špecifické 
informácie o metódach riadenia rizík. 
 
Organizácia neemitovala cenné papiere, ktoré by boli prijaté na obchodovanie 
na regulovanom trhu, preto nemá povinnosť uvádzať štruktúrované informácie podľa 
§ 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve. 
 
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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D.E.A. Consult Kosice, spol. s r. o., Masarykova 2, 040 01 KOSICE 
Zapisana v Obchodnom registri Okresneho sudu Kosice I., oddiel Sro, vlozka c.: 4027/V 

SPRAVA NEZAVISLEHO AUDITORA 
z overenia rocnej uctovnej zavierky za rok 2015 

neziskovej organizacie DORKA, n. o. 

D.E.A. Consult Kosice, spol. s r. o. 
Masarykova 2, 040 01 KOSICE 
Obchodny register, oddiel Sro, vlozka c. AQ21N 
Licencia S K A U c. 49 

Ing. Oxana Balazova 
Zodpovedny auditor 
Licencia S K A U c. 558 
Fabryho 10/14 
040 22 Kosice 



SPRAVA NEZAVISLEHO AUDITORA 

Pre spravnu radu neziskovej organizacie DORKA, n. o. 

Uskutocnili sme audit prilozenej uctovnej zavierky neziskovej organizacie Dorka, n, o., Hemerkova 
28, 040 23 Kosice, ktora obsahuje siivahu k 31. decembru 2015, vykaz ziskov a strat za rok konciaci 
k uvedenemu datumu, a poznamky, ktore obsahujii prehl'ad vyznamnych uctovnych zasad a uctovnych 
metod a d'alsie vysvetlujuce informacie. 

Zodpovednost' stalularneho orgdnu za uctovnu zavierku 

Statutamy organ je zodpovedny za zostavenie tejto uctovnej zavierky, ktora poskytuje pravdivy 
a vemy obraz v siilade so zakonom o lictovnictve c. 431/2002 Z.z. v zneni neskorsich predpisov (d'alej 
len „zakon o iictovnictve") a za interne kontroly, ktore statutamy organ povazuje za potrebne pre 
zostavenie uctovnej zavierky, ktora neobsahuje vyznamne nespravnosti, ci uz v dosledku podvodu 
alebo chyby. 

Zodpovednost' auditora 

Nasou zodpovednosfou je vyjadrif nazor na tuto uctovnu zavierku na zaklade nasho auditu. Audit 
sme vykonali v siilade s medzinarodnymi auditorskymi standardmi. Podl'a tychto standardov mame 
dodrziavaf eticke poziadavky, naplanovaf a vykonaf audit tak, aby sme ziskali primerane uistenie, ze 
lictovna zavierka neobsahuje vyznamne nespravnosti. 

Sucasfou auditu je uskutocnenie postupov na ziskanie auditorskych dokazov o sumach a lidajoch 
vykazanych v uctovnej zavierke. Zvolene postupy zavisia od usudku auditora, vratane posudenia rizik 
vyznamnej nespravnosti v uctovnej zavierke, ci uz v dosledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovani 
tohto rizika auditor bene do livahy interne kontroly relevantne na zostavenie uctovnej zavierky 
uctovnej jednotky, ktora poskytuje pravdivy a vemy obraz, aby mohol vypracovaf auditorske postupy 
vhodne za danych okolnosti, nie vsak na licely vyjadienia nazom na licinnosf intemych kontiol 
uctovnej jednotky. Audit d'alej zahma zhodnotenie vhodnosti pouzitych uctovnych zasad a uctovnych 
metod a primeranosti uctovnych odhadov uskutocnenych statutaraym organom spolocnosti, ako aj 
vyhodnotenie prezentacie uctovnej zavierky. 

Sme presvedceni, ze auditorske dokazy, ktore sme ziskali, poskytujii dostatocny a vhodny zaklad pre 
nas nazor. 

Podl'a nasho nazom, lictovna zavierka poskytuje pravdivy a vemy obraz fmancnej situacie neziskovej 
organizacie Dorka, n. o., Hemerkova 28, 040 23 Kosice k 31. decembra 2015 a vysledku jej 
hospodarenia za rok konciaci k uvedenemu datumu v siilade so zakonom o iictovnictve. 

VKosiciach 21.03.2016 

Nazor 

D. E. A. Consuk Kosice, spol. s r. o. 
Masarykova 2 
040 01 Kosice 
Obchodny register, oddiel Sro, vlozka c. 4027/V 
Licencia S K A U c. 49 040 22 Kosice 

Ing. Oxana Balazova 
Zodpovedny auditor 
Licencia S K A U c. 558 
Fabiyho 10/14 































#podpora  

 
 
 
 
 
 

Košický samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, 
Prešovský samosprávny kraj, Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – Košice, Prešov, 
Zvolen, Úsmev ako dar, Nadácia DeDo, Implementačná agentúra 
MPSVaR, Mesto – Košice, Zvolen, Prešov, MČ Sídlisko – KVP, 
RWE IT Slovakia, s. r. o., Východoslovenská energetika, a. s., 
Soroptimist Club Košice, Karpatská nadácia, Ekocentrum SOSNA, 
AMANN SLOVAKIA, s. r. o., Ing. Igor LUKÁČ 
 
 
 
Finančné dary a projekty 
 
Nadácia DeDo, MUDr. Tamara JABLONSKÁ, Ildikó SZAJKOVÁ, Ing. Pavol 
CACARA, Stanislav HERMAN, PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o., 
Kiwanis Club Košice, Mária SIEGFRIEDOVÁ, Ing. Štefan MRÁZ, Jaroslav 
BAKAJSA (WellGiving, o. z.), Marta HUTNÍKOVÁ, Martin PALKO, Marius 
Pedersen, a. s., JUDr. Otto BRIXI, Nadácia SPP, Nadácia Tesco, Nadácia Orange 
 
 
Dary pre klientov 
 
Fond Pipi dlhej pančuchy, Gymnázium Šrobárova, OZ Otcovo srdce, 
Siemens, s. r. o., McDonald's, Johnson Controls International, spol. s r.o. 
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 NÁZOV:  DORKA, n. o. 
 PRÁVNA FORMA: nezisková organizácia 

ROK ZALOŽENIA: 2006 
REGISTRÁCIA: Krajský úrad Košice, pod číslom 

OVVS/27/2006 ako nezisková organizácia 
poskytujúca všeobecne prospešné služby 

AKREDITÁCIA: 24758/2006-I/21 AK 
   15844/2011-I/25 AK 

 IČO:   35582171 
DIČ:   2022243377 
 

 SÍDLO:  Hemerkova 28, 040 23  Košice 
 TEL.:   0948 60 10 22 
 WEB:   www.centrumdorka.sk 
 E-MAIL:  info@centrumdorka.sk 
 FACEBOOK:  www.facebook.com/centrumdorka 
 
 BANK. SPOJENIE: SK51 3100 0000 0043 6000 5604 
    SBERBANK Slovensko, a. s. 


