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Facé to Fac€ Buslnéss

sPRÁVA NEzAvlslÉno nuoíronn

pre správnu radu neziskovej organizácie DoRKA, n.o.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

1. Uskutočnili sme audit účtovnejzávĺerky v neziskovej organizácii DoRKA' n.o. (d'alej len ,,nezisková organizácia"),
ktorá obsahuje súvahu k3'l . decembru 2019, výkaz ziskov astrát za rok končiaci sa kuvedenému dátumu,
a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a Účtovných metód.

2. Podl'a nášho názoru, priloŽená účtovná závierka poskytuje pravdivý averný obrazo Íinančnej situáciĺ neziskovej
organizácie k 31' decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podl'a
zákonač' 43112002Z.z' oúčtovníctve v znení neskoršÍch predpisov (dalej len ,,zákon o účtovníctve").

Základ pre názor

3' Audit sme vykonali podl'a medzinárodných audĺtorských štandardov (lnternational Standards on Auditing, lSA).
Naša zodpovednosť podl'a týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audĺtora za audit Účtovnej
závierky. od neziskovej organizácie sme nezávislÍ podl'a ustanovenĺ zákona č' 42312015 oštatutárnom'audite
a o zmene a doplnenĺ zákona č. 43112002 Z. z. o účtovníctve v znení neskoršĺch predpisov (dälej len ,,zákon
o štatutárnom audite") týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audĺtora, relevantných pre náš audit účtovnej
závierky a splnili sme aj ostatné poŽiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audĺtorske
dÔkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednost' štatutárneho orgánu za Účtovnú závierku

4. Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz
podl'a zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré povaŽuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky,
ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či uŽ v dôsledku podvodu alebo chyby.
Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Neziskovej
organizácie nepretrŽite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretrŽitého
pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za pouŽitie predpokladu nepretrŽitého pokračovania v činnosti
v účtovníctve, ibaŽe by mal v úmysle Nezisková organizácia zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť' alebo by nemal
inú realistickÚ moŽnosť neŽ tak urobiť.

Zodpovedn ost' au d ítora za au dit ú čtovnej závierky

5. Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či Účtovná závierka ako celok neobsahuje významné
nesprávnostĺ, či uŽ v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie
je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, Že audit vykonaný podl'a medzinárodných audĺtorských
štandardov vŽdy odhalĺ významné nesprávnosti, ak také existujÚ. Nesprávnosti mÔŽu vzniknúť v dÔsledku podvodu
alebo chyby a za významné sa povaŽujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, Že jednotlivo alebo v súhrne
by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia pouŽívatel'ov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

6. V rámci auditu uskutočneného podl'a medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme
odborný Úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus' okrem toho:

ldentifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti Účtovnej závierky, či uŽ v dôsledku podvodu
alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame
audítorské dôkazy' ktore sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor' Riziko neodhalenia
významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod
môŽe zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, Úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie
internej kontroly.

a
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oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audĺtorské
postupy vhodné za daných okolnostÍ, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol
Neziskovej organizácie.

Hodnotĺme vhodnosť pouŽitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov
a uvedenie s nimi súvisiacich informáciĺ, uskutočnené štatutárnym orgánom.

Robíme záver otom' či štatutárny orgán vhodne vúčtovnÍctve pouŽíva predpoklad nepretržiteho
pokračovania v činnosti a na základe zĺskaných audĺtorských dôkazov záver o tom, či existuje významná
neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť
Neziskovej organizácĺe nepretrŽite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota
existuje, sme povinnÍ upozorniť v našej správe audĺtora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej
závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modiÍikovať náš názor. Naše závery vychádzajú
z audĺtorských dÔkazov zĺskaných do dátumu vydania našej správy audítora' Budúce udalosti alebo
okolnosti však mÔŽu spÔsobiť, Že Nezisková organizácia prestane pokračovať v nepretrŽitej činnosti.

Hodnotíme celkovú prezentáciu' štruktÚru a obsah účtovnej závierky vrátane informáciĺ v nej uvedených,
ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktoný vedĺe k ich
vernému zobrazeniu'

Správa k d'alším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajÚ vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podl'a požiadaviek zákona
o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na Účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom Účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými
vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou
závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť
významne nesprávne.

PosÚdili sme, či výročná správa Neziskovej organizácie obsahuje informácie, ktoých uvedenie vyŽaduje zákon
o účtovníctve azákon o neziskových organizáciách poskytujÚcich všeobecne prospešné sluŽby.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podl'a náŠho názoru:

. informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok2019 sú v súlade s účtovnou závierkou
za daný rok,

. Výročná správa obsahuje informácie podl'a zákona o účtovníctve.

okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme zĺskali počas auditu
účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme
obdŕŽali pred dátumom vydania tejto správy audĺtora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali
uviesť.

B ratislava, I 6.06.2020

a
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Licencia SKAu č. 304

lng. lvan Paule, CA, FCCA
zodpovedný audĺtor
Licencia SKAu č. 847
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r UZNUJ 1

Uč NUJ
uČľovNA zAVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sÚstave podvojneho Účtovníctva

zostavenák 3 1.12.2019

ilililillilll1ilililil|il 
.l

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo' ostatné údaje sa píšu zl'ava. Nevyplnené rĺadky sa ponechávajú prázdne.
Udaje sa vypĺRa1ĺ paličkovým písmom (podl'a tohto vzoru), pĺsacĺm strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou

AllB čo r r cH ĺ,l K tĺvtN0P0R š T Ú V X ý Ž 0 l 23 45 67 89
Daňové identifikačne iĺslo

2022243377
tČo

35582171
SID SK NACE

Účtovná závierka

n riadna ! zostavená

n mimoriadna ! schválená

(vyznačÍ sa x)

87.90.0

Mesiac Rok

od012019
do 12 2019

Za obdobie

Bezpľostredne
predchádzajúce
obdobie

od01

do 12

2418
2418

PriloŽené súčastĺ účtovnej závierky

a Súvaha (Uč NUJ 1-01)

z Výkaz ziskov a strát (Uč NUJ 2_01)

a Poznámky (Úč NUJ 3-01)

(vyznačĺ sa x)

obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

DORKA, n o

$ídlo účtovnej jednotky

Ulica

Heme r

PSČ

04023
Číslo telefónu

0s4 8l
E-mailová adresa

kova
Obec

Koš i

Čísto

2B

976095
Čĺslo faxu

0

e k o n o m@ c e n t r u m d o r k a s k

Zostavená dňa: Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
Účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
Účtovnej závierky:27.05.2020

schválená dňa: á^-r*A/
.2 0

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

,Urk.-

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné čĺslo odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úraduL MF SR 2013 Strana 1
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SÚvaha (Uč NUJ 1-o1) lČo SID3 5 5 B 2 1 7 1

Strana aktív
c.r Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

a b 1 2 3 4

A. NEoBEŽNÝ mRlerox sPoLU r.002 + r. oo9 + r. o21 001 144360,45 127523,43 16837,02 19261,35

1 Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008 002

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti
012-(072+091AU\ 003

Softvér 013 - (073+091AU) 004

ocenitel'né práva 014-(074+091AU) 005

ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079
+ o91 AÚ)

006

obstaranĺe dlhodobého nehmotného majetku (041-093) 007

Poskytnute preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
(051_ 095AÚ) 008

2. Dlhodobý hmotný majetok r.010 až r.020 009 144360,45 127523,43 16837,02 1 926 1 ,35

Pozemky (031) 010 X

Umelecké diela a zbierky (032) 011 X

Stavby 021 _(081 +092AÚ) 012

Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných vecí
022- (082 + 092AÚ) 013 1 1364,99 4607,91 6757,08 8907,01

Dopravné prostriedky 023-(083+092AU) 014 19289,00 19289,00 0,00

Pestovatel'ske celky trvalých porastov 025 _ (o85 + o92AÚ) 015

Základne stádo a t'aŽné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ) 0'16

Drobný dlhodobý hmotný majetok o28 - (o88 + 092AU) 017 102710,12 102710,12 0,00

ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (o89 +092AU) 018 10996,34 916,40 10079,94 10354,34

obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) 019

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052
- 095AÚ) 020

3 Dlhodobý finančný majetok r' 022 aŽ r.028 021

Podĺelove cenné papiere a podiely v obchodných
spoločnostiach v ovládanejosobe (061_ 096 AÚ)

022

Podielove cenné papiere a podiely v obchodných
spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AU)

023

Dlhové cenné papiere drŽané do splatnosti (065 - 096 AU) 024

PôŽičky podnikom v skupine a ostatné pÔŽičky (066 + 067) -
096 AÚ

025

ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ) 026

obstaranie dlhodobeho finančného majetku (o43 - 096 AU) 027

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 -
096 AU)

028
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Súvaha (Uč NUJ 1-01) lČo SID3 5 5 B 2 I 7 1

Strana aktív c.r
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

a b 1 2 3 4

B. oBEŽNÝ MAJEToK SPoLU r. o3o+ r. o37+ r. 042 + r. 051 029 117345,97 117345,97 108412,63

1 Zásoby r.031 aŽ r.036 030 257,37 257,37 300,58

Materiál (112+119)-191 031 257,37 257 37 300,58

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121
+122)-(192+193) 032

Výrobky (123 - 1e4) 033

ZvieraIá (124 - 1e5) 034

Tovar (132+139)-196 035

Poskytnute prevádzkové preddavky na zásoby (314 AU -
391 AU) 036

2. Dlhodobé pohl'adávky r. 038 až r.041 037 165,97 165,97 165,97

Pohl'adávky z obchodného styku (311 AU aŽ314 AU) _ 391 AU 038

ostatné pohl'adávky (315AU - 391AÚ) 039

Pohl'adávky voči účastnĺkom zdruŽenÍ (358AÚ _ 391AÚ) 040 165,97 165,97 165,97

lne pohl'adávky ( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AU + 378AÚ)
- 391AU 041

3. Krátkodobé pohl'adávky r. 043 aŽ r.050 042 17351,12 17351,12 7503,02

Pohl'adávky z obchodného styku (311AU aŽ314 AÚ) - 391AU 043 4994,13 4994,13 857,06

ostatne pohl'adávky (315AÚ - 391 AÚ) 044

ZÚčtovanie so Sociálnou poist'ovňou a zdravotnými poist'ovňami
(336 )

045 X

Daňové pohl'adávky (341 aŽ3a5) 046 X

Pohľadávky z dôvodu finančných vzt'ahov k štátnemu rozpočtu
a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)

047 x

Pohl'adávky voči účastníkom zdruŽenĺ (358 AU - 391AU) 048

Spojovacĺ účet pri zdruŽení (396 - 391AU) 049

lne pohl'adávky (335AU + 373AÚ + 375AÚ + 378AU) - 391AÚ 050 12356,99 12356,99 6645,96

4. Finančné účty r. 052 až r.056 051 99571,51 9957'1,51 100443,06

Pokladnica (211 + 213) 052 71 69,1 6 X 7169,'t6 1 1411 ,7I

Bankove účty (221 AU + 261) 053 92402,35 x 92402,35 89031,28

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ) 054 X

Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257)
- 291^Ú 055

obstaranie krátkodobeho finanČného majetku (259 - 291AÚ) 056

c' ČAsoVÉ RozLĺŠENtE sPoLU r. 058 a r. 059 057 1412,3s 1412,35 2805,59

1 Náklady budúcich období (381) 058 1412,35 1412,35 958,75

Príjmy budúcich období (385) 059 1846,84

MAJETOK SPOLU r.001+r.029+r.057 060 263118,77 127523,43 '135595,34 130479,57
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Súvaha (Uč NUJ 1-01) lČo stD3 5 5 8 2 1 7 1

Strana pasĺv c.r
BeŽné účtovné

obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné

ahdahip
a b 5 6

A. VLASTNE ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
r. 062+ r, 068 + r.072 + r.073 061 52051,43 70251,75

I lmanie a peňažné fondy r. 063 až r' 067 062 331,94 331,94
Základne imanie (411) 063 33't,94 331,94
PeňaŽne fondy tvorené podl'a osobitného predpisu (412) 064
Fond reprodukcie (413) 065
oceňovacie rozdiely z precenenĺa majetku a záväzkov (414) 066
oceňovacie rozdĺely z precenenia kapitálových účastín (415) 067

2 Fondy tvorené zo zĺsku r. 069 až r. 071 068
Rezervný fond (421) 069
Fondy tvorené zo zisku (423) 070
ostatne íondy (427) 071

3 Nevys poriadaný výsledok hospod áren ia m in u lých rokov
ft: - 4281

072 69919,81 67675,87

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r
068 + r. 072 + ĺ' 074 + r.101) 073 -18200.32 2243,94

B.cUDzlE zDRoJE sPoLU r. 075 + ľ' 079 + r. 087 + r. 097 074 57063,61 21872,40
1 Rezervy r.076 až r. 078 075 17302,42 8369,01

Rezervy zákonné (451AU) 076

ostatné rezervy (45eAU) 077
Krátkodobe rezeNy (323+451AU+459AU) 078 17302,42 8369,01

2. Dlhodobé záväzky r.080 až r. 086 079 7187,43 6663,81
Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080 5200,49 4852,83
Vydane dlhopisy (473) 081

Záväzky z nájmu (474 AÚ) 082 1580,81 1435,85
Dlhodobe prijate preddavky (475) 083
Dl hodobe nevyfakturované dodávky (476) 084
Dlhodobe zmenky na úhradu (478) 085
ostatné dlhodobe záväzky (373 AU + 479 AÚ) 086 406,13 375,13

3 Krátkodobé záväzky r. 088 aŽ r' 096 087 32573,76 6839,58
Záväzky z obchodného styku (321 aŽ 326) okrem 323 088 8771,63 4461,55
Záv äzky voči za mestna nco m (331+ 333) 089 2194,74
Zúčtovanie so Sociálnou poist'ovňou a zdravotnými poist'ovňami
(336) 090

Daňové záväzky (341 aŽ345) 091 0,55

Záväzky z dôvodu finančných vzt'ahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samosprávy (346+348) 092

Zäväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
(367) 093

Záväzky voči ÚčastnÍkom zdruŽenÍ (368) 094

Spojovacĺ účet pri zdruŽenÍ (3e6) 095

ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AU + 479 AU) 096 21606,84 2378,03
4 Bankové výpomoci a pôžičky r.098 až r. 100 097

Dlhodobé bankové úvery (461AÚ) 098

BeŽné bankové úvery (231+ 232 + 461AU) 099
Prijate krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249) 100

c. ČAsoVÉ RozLlŠENlE sPoLU r.102 a r.103 10'l 26480,30 38355,42
1 Výdavky budúcich obdobĺ (383) 102

Výnosy budúcich období (384) 103 26480,30 38355,42
VLASTNÉ zDRoJE A cUDzlE zDRoJE sPoLU r'061+ r'074 + r.101 104 1 35595,34 130479,57
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VýKazziskov a strát (Uč NUJ 2-01) lČo / slD3 5 5 B 2 1 7 1

Číslo
účtu Náklady Číslo

riadku

Činnost' Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Hlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná Spolu

a b c 1 2 3 4

501 Spotreba materiálu 01 64896,39 64896,39 74996,35

502 Spotreba energie 02 101074,06 101074,06 95524,73

504 Predaný tovar 03

511 opravy a udrŽiavanie 04 12701,19 12701,19 6425,78

512 Cestovné 05 1824,76 1824,76 1747,27

513 Náklady na reprezentáciu 06 1467,67 1467,67 1775,60

518 ostatne sluŽby 07 57246,40 57246,40 44741,55

521 Mzdové náklady 08 553644,71 284,10 553928,81 387854,78

524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné
poistenie 09 192953,90 192953,90 134573,34

525 ostatné sociálne poistenie 10

527 Zákonné sociálne náklady 11 2942s,20 29425,20 21087,32

528 ostatné sociálne náklady 12

531 Daň z motorových vozidiel 13

532 Daň z nehnutel'ností 14 225,62 225,62

538 ostatné dane a pop|atky 15 4835,28 4835,28 4452,79

541 Zmluvné pokuty a penále 16

542 ostatné pokuty a penále 17 38,60

543 odpísanie pohl'adávky 'ĺ8 3871,53

544 Uroky 19

545 Kurzové straty 20

546 Dary 21

547 osobitne náklady 22

548 Manká a škody 23

549 lné ostatné náklady 24 39428,78 39428,78 30331,24

551
odpisy dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku 25 29749,76 29749,76 5069,98

552
Zostatková cena predaného dlhodobého
nehmotného majetku a dlhodobeho
hmotného majetku

26

553 Predané cenné papiere 27

554 Predaný materiál 28

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 29

556 Tvorba fondov 30

557 Náklady na precenenie cenných papierov 31

558 Tvorba a zúčtovanie opravných poloŽiek 32

561
Poskytnuté príspevky organizačným
zloŽkám 33

562
Poskytnuté prĺspevky iným účtovným
iednotkám

34

563 Poskytnuté prÍspevky fyzickým osobám 35

565
Poskytnute prĺspevky z podielu zaplatenej
dane

JO

567 Poskytnute príspevky z verejnej zbierky 37

Účtová trieda 5 spolu r.01 až r.37 38 1089473,72 284,10 1089757,82 812490,86
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Yýkaz ziskov a strát (Uč NUJ 2_01) lČo /slD3 5 5 I 2 1 7 1

Číslo
účtu Výnosy Číslo

riadku

Činnost' Bezpľostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Hlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná Spolu

a b c 1 2 3 4
601 Tržby za vlastné výrobky 20

602 rrŽby z predaja sluŽieb 40 77068,54 77068,54 683'17,81

604 Tžby za predaný tovar 41

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42

612 Zmena stavu zásob polotovarov 43

613 Zmena stavu zásob výrobkov 44

614 Zmena stavu zásob zvierat 45

621 Aktivácia materiálu a tovaru 46

622 Aktivácia vnútroorgan izačných sl uŽieb 47

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48

624 Aktivácia dlhodobeho hmotného majetku 49

641 Zmluvné pokuty a penále 50

642 ostatné pokuty a penále 51

643 Plalby za odpĺsané pohl'adávky 52 15,00

644 Uroky 53

645 Kuzové zisky 54

646 Prijate dary 55 7484,05

647 osobitné výnosy 56 99754,94 284,10 100039,04 44006,39
648 Zákonne poplatky 57 2029,00 2029,00

649 lné ostatné výnosy 58 1582,98

651
TrŽby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobeho hmotného maietku

Äo

652 Výnosy z d|hodobeho finančného majetku 60

653
TrŽby z predaja cenných papierov a
podielov 6'l

654 Tňby z predaja materiálu 62

655
Výnosy z krátkodobeho finančného
majetku

63

656 Výnosy z pouŽitia fondu 64

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65

658 Výnosy z nájmu majetku 66

661 Prijaté príspevky od organizačných zloŽiek 67

662 Prijate prĺspevky od iných organizáciÍ 68 16196,00 16196,00

663 Prijate príspevky od fyzických osôb 69 4778,76 4778,76

664 Prijate členské príspevky 70

665 Prĺspevky z podielu zaplatenej dane 71 5608,87 5608,87 7509,34

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72

691 Dotácie 73 865837,29 865837,29 6858'19,23
Učtová trieda 6 spolu r. 39 aŽ r.73 74 1071273,40 284,10 107'1557,50 814734,80
Výsledok hospodárenia pred zdanením

r.74-r.38 75 -18200,32 0,00 -18200,32 2243,94

591 Daň z príjmov 76

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77

Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 - (r. 76 + t.771]' (+l-l 78 -18200,32 0,00 -18200,32 2243,94
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Poznámky (Uč NUJ 3 - 01) /stD

l. p Všeobecné údaje

1. Názov právnickej osoby, ktorá je zakladatel'om alebo zriad'ovatel'om Účtovnej jednotky, jej sídlo, dátum
zaloŽenia alebo zriadenia Účtovnej jednotky

Zriad'ovatel': Nadácia DeDo - Solidarita s det'mi z detských domovov

Sídlo zriad'ovatel'a: Hemerkova 28,040 23 Košice

Zriad'ovatel': Spoločnosť priatel'ov detíz detských domovov Úsmev ako dar

Sídlo zriad'ovatel'a: Ševčenkova 21,851 01 Bratislava

Slovenskej jednoty'ĺ0' 040 01 Košice

Dátum vzniku ÚJ 03.05.2006

2. lnformácie o Členoch Štatutárnych' dozorných a iných orgánov účtovnejjednotky

3' opis činnosti, na ktorej Účel bola zriadená Účtovná jednotka a opis druhu podnikatel'skej činnosti, ak ju
Účtovná jed notka vykonáva

DoRKA n. o' poskytuje predovšetkým nasledovné verejnoprospeŠné sluŽby:

- útulok: osamelým rodičom, rodinám s deťmi, mladým dospelým

- domov na polceste: mladým dospelým po ukončení pobytu v Ústavnej starostlivosti,

- centrum pre deti a rodičov: pre deti umiestnené na základe neodkladného opatrenia a výchovného
opatrenia.

4. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov a počet vedÚcich zamestnancov účtovnej jednotky za beŽné
a za bezprostred ne predch ádzaj úce Účtovné o bdo bie

Ukazovatel' Bežné účtovné obdobie Predchádzajúce Úo
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 50 42

- z toho počet vedÚcich zamestnancov 5 5

ll. lnformácie o účtovných zásadách a metódach

1' lnformácia o splnení predpokladu, Že Účtovná jednotka bude nepretrŽite pokračovať vo svojej činnosti

Učtovná jednotka DoRKA n. o. zostavila Účtovnú závierku za predpokladu nepretrŽiteho pokračovania vo
svojej činnosti'

2. Zmeny účtovných zásad a metod s uvedením dÔvodu zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnÚ hodnotu
majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnejjednotky

Učtovná jednotka nezmenila ÚČtovne zásady a metody oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.

3. SpÔsob oceňovania jednotlivých poloŽiek majetku a záväzkov

a. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kÚpou: obstarávacou cenou

b. zásoby obstarané kÚpou: obstarávacou cenou

lČ0 3 5 5 8 2 1 7 1

Názov orgánu DORKA n. o. Meno a pľiezvisko čIena orgánu

Štatutárny zástupca - riaditel'ka lng. Jolana Šuleková

Predseda správnej rady RNDr. Jozef ondáŠ, PhD., MBA

Člen správnej rady
Prof' MUDr. Jozef Mikloško, PhD
lng' Peter Marčák

Predseda dozornej rady JUDr. Alena Vachnová (od 1212016)

Člen dozornej rady
RNDr. Mária ondáŠová
RNDr. Eva Majerničová
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Poznámky (Uč NUJ 3 - 01) lČo

c' pohl'adávky:

d. krátkodobý finančný majetok:

e. časové rozlíšenie na strane aktív:

f . záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pÔŽiČiek a úverov

g. časové rozlíšenie na strane pasív:

/srD

menovitou

menovitou

menovitou

menovitou

menovitou

hodnotou

hodnotou

hodnotou

hodnotou

hodnotou

4. SpÔsob zostavenia odpisoveho plánu pre jednotlive druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
s uvedením doby odpisovania, sadzby odpisov a odpisových metód pri určeníodpisov

Automobil Dacia Logan bolodpisovaný rovnomernou metódou 4 roky a v roku 2012bol plne odpísaný,

automobil Škoda Rapid bol odpisovaný rovnomernou metodou 4 roky a v roku 2018 bol plne odpísaný,

Vchodová brána Slovaktual vo Zvolene bola odpisovaná rovnomernou metodou 4 roky a v roku 2018 bola

plne odpísaná.

lll. lnformácie, ktoré dopíňajú a vysvetl'ujú údaje v súvahe

1. Udaje odlhodobom hmotnom a nehmotnom majetku za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná
závierka, a to

a. prehl'ad o dlhodobom majetku v členení podl'a poloŽiek súvahy s uvedenÍm stavu dlhodobeho majetku
v prvotnom ocenení na začiatku beŽneho Uo, prírastkov, Úbytkov, presunov a zostatku tohto majetku
na konci beŽneho Uo

b. prehl'ad oprávok a opravných poloŽiek k dlhodobemu majetku s uvedením ich stavu na začiatku
beŽného Uo, prírastkov, úbytkov, presunov a zostatku na konci beŽneho Úo

c. prehl'ad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku a na konci beŽneho Úo

3 5 5 I 2 I 7 1

Druh majetku Doba odpisovania Sadzba v % odpisová metóda

Vchod. brána Slovaktual - Po 4 roky 25 o/o - roéne rovnomerna

Detske ihrisko - KE 6 rokov 16,67 % _ ročne rovnomerna

Zateplenie Z a J steny - ZV 40 rokov 2,5 oÁ - ročne rovnomerna

Kondenzačný kotol - RU 4 roky 25 oÁ - ročne rovnomerna

Druh majetku/
Ukazovatel'

Samostatné
hnutel'né veci

a súbory
hnutel'ných vecí

Dopravné
pľostľiedky

Drobný
dlhodobý

hmotný majetok

ostatný
dlhodobý

hmotný majetok
Spolu

Pľvotné
ocenenie
(stav k 01.01
BO)

í í 364'99 19 289,00 75 384,69 10 996,34 117 035,02

PrÍrastky 27 325,43 27 325,43

Úoytt<y

Presuny

Stav k 31.12.
BO 11 364,99 19 289,00 102 710,12 10 996,34 144 360,45

oprávky
(stav k 01.01
BO)

2 457,98 19 289,00 75 384,69 642,00 97 773,67

PrÍrastky 2149,93 27 325,43 274,40 29 749,76

Únytry

Stav k 31 .12
BO 4 607,91 19 289,00 102 710,12 916,40 127 523,43

opľavné
položky
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Poznámky (Uč NUJ 3 - 01) lČo /stD

2. Prehl'ad dlhodobého majetku, na ktoný je zriadené záloŽné právo a dlhodobeho majetku, pri ktorom má
účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: nemá náplň

3. Udaje o spÔsobe a výŠke poistenia dlhodobeho hmotného a nehmotného majetku

4. opis významných pohl'adávok v nadväznosti na poloŽky sÚvahy a v členenĺ na pohl'adávky za hlavnú
nezdaňovanÚ, zdaňovan Ú a podnikatel'skú či n nost'

5. Prehl'ad pohl'adávok do lehoty a po lehote splatnosti

6. Prehl'ad významných poloŽiek časového rozlíŠenia nákladov a príjmov budúcich období

7. opis a výŠka zmien vlastných zdrojov krytia neobeŽného a obeŽneho majetku podl'a poloŽiek sÚvahy za
beŽné Účtovné obdobie (stav na začiatku, prírastky, Úbytky' presuny, zostatok na konci Bo) a to:

a. opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výŠka vkladov zakladatel'ov alebo zriad'o-
vatel'ov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujÚcich všeobecne prospešne sluŽby,
prevody zdrojov z fondov Účtovnej jednotky a podobne

3 5 5 I 2 1 7 1

(stav k 0'ĺ'01
BO)

Prírastky

Ubytky

Stav k 31.12
BO
Zostatková
hodnota (stav
k 01.01. Bo)

B 907,01 0.00 0,00 10 354,34 19 261,35

Zostatková
hodnota (stav
k 31.12. BO)

6 757 ,08 0,00 0,00 10 079,94 16 837,02

Poistený majetok Poistná suma Platnost'zmluvy od - do

Št<oda Rapid - PZP 01.01.2019 -31 122019

Dacia Logan - PZP 01.01.2019 - 31 12 2019

Dacia Logan - havarijné poistenie 10 000 01.01.2019 -31 122019
Št<oda Rapid _ havarijné poistenie 15 215 01.01.201 9 - 31.12.2019

Pohl'adávky
Stav na konci BO Stav na konci PO

Krátkodobé Dlhodobé Krátkodobé Dlhodobé

Hlavná (nezdaňovaná) činnost' 17 351,12 165,97 7 503,02 165,97

Podnikatel'ská (zdaňovaná) činnost'

Spolu 17 351,',12 í65'97 7 503,02 165,97

Pohl'adávky
Stav na konci BO Stav na konci PO

Krátkodobé Dlhodobe Krátkodobé Dlhodobé

Pohl'adávky do lehoty splatnosti 6112,52 165,97 3 367,6'1 165,97

Pohl'adávky po lehote splatnosti 11 238,60 4135,41

Spolu 17 351,12 ĺ65'97 7 503,02 í65'97

Významné poloŽky nákladov a príjmov budúcich období Stav na konci BO Stav na konci PO
Náklady budÚcich období- energie, poistenie, sluŽby 1412,35 958,75

Príjmy budÚcich období- pohl'adávky voči klientom 0,00 1846,84

Strana 3



Poznámky (Uč NUJ 3 - 01) /stD

b. opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka

B. lnformácia o rozdelení Účtovného zisku alebo vysporiadanÍ Účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných
obdobiach

RozdeIenie účtovného zisku Bezprostred n e pred c h ádza1úce ú čtovné obdob ie

Zisk 2243,94

Prevod do nevysporiadaného VH minulých rokov 2243,94

9. opis a výška cudzích zdrojov, a to:

a. Údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí Účtovná jednotka; stav na začiatku, tvorba, pouŽitie,
zruŠenie a zostatok rezerv na konci beŽneho Účtovneho obdobia

b. údaje o významných poloŽkách na účtoch 325 _ ostatné záväzky a 379 _ lné záväzky; začiatočný
stav, prÍrastky, Úbytky a konečný zostatok podl'a jednotlivých druhov záväzkov

lČo 3 5 5 I 2 1 7 1

Vlastné zdroje
Stav

na začiatku
BO

Prírastky
(+)

Úoytry (_)
Presuny (+/-

)

Stav
na konci BO

lmanie a fondy

Základné imanie

- z toho vklady
zakladateľov:

Nadácia DeDo
SPDDD Úsmev ako

dar

331,94

165,97
165,97

331,94

165,97
165,97

Fondy tvorené zo
zisku
Nevysporiadaný VH
minulých ľokov 67 675,87 + 2243,94 69 919,81

VH za Úo 2243,94 -18 200,32 -2243,94 1B 200,32

Spolu 70 251,75 -18 200,32 0,00 52 051,43

Druh ľezervy Stav
k 01.0ĺ. Bo Tvorba Použitie Zrušenie/

zníŽenie (-)
Stav

k 31.12. BO

Krátkodobé zákonné ľezeľVy

Rezerva na mzdy a poistenie
na nevyčerpané dovolenky

Rezerva na UZ

7 569,01

800,00

17 202,42

100,00

7 569,01

800,00

17 202,42

100,00

Dlhodobé zákonné rezeľvy

ostatné rezervy
Rezervy spolu 8 369'0ĺ 17 302,42 I 369,01 17 302,42

Dľuh záväzku Stav k 0í.0í. Bo Prírastky Úoytry Stav k 31.ĺ2. Bo
ostatné záväzky - poistenie,
ostatné záväzky voči dodávatel'om 0,00 15 940,0'1 15 940,01 0,00

lné záväzky - vrátky finančných
príspevkov 2019 2 378,03 29 366,14 10137,33 21606,84

c. prehl'ad o výške záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti
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Poznámky (Uč NUJ 3 - 01) /stD

d. prehl'ad o výŠke záväzkov podl'a zostatkovej doby splatnosti v členení podl'a poloŽiek sÚvahy (do 1

roka vrátane, od 1 do 5 rokov vrátane, viac ako 5 rokov)

e. prehl'ad o záväzkoch zo sociálneho fondu

10' Prehl'ad o významných poloŽkách výnosov budúcich obdobÍv členení najmä na:

a' zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie:

b. zostatok nepouŽitej dotácie alebo grantu

lČo 3 5 5 I 2 1 7 1

Druh záväzku Stav na konci BO Stav na konci PO

Krátkodobé záväzky
Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky do lehoty splatnosti (do 'ĺ roka)

32 573,76
4150,00

28 423,76

6 839,58

6 839,58

Dlhodobé zäväzky
-zostatková splatnost' 1 - 5 rokov
_ zostatková splatnost'viac ako 5 rokov

7 187,43
7 187,43

6 663'8í
6 663,81

SociáIny fond Bežné Úo Bezprostred ne predchádzaj úce Úo
Stav k 01.01. Úo 4 852,83 4 702,22

Tvorba na ťarchu nákladov 2 862,66 2 035,61

Tvorba zo zisku 0,00 0,00

Čerpanie 2 515,00 1 885,00

Stav k 31.12. Úo 5 200,49 4 852,83

Položka Dlhodobý hmotný majetok Zostatková hodnota

Dotácia Urad vlády SR, výhra RTVS Zateplenie J a Z steny - Zvolen 10 079,94

Projekt Nadácia EPH Kondenzačný kotol - RuŽomberok 1 561,20

Projekt SLSP Detske ihrisko - KoŠice 3 676,60

Položka Stav k 01.01. BO Prírastky Úoytry Stav k 3'1.'l2.PO

Výnosy Bo - Úhrady klientov
KE 190,00 190,00 0 00

Výnosy Bo - výhra RTVS 3 722,94 99,24 3 623,70

Projekt,,NE DEI NSvZ 2251,22 2251.22 0 00

Dar Nadácia DeDo B 000,00 I000,00 0,00

Výnosy Bo - Projekt c&A 'ĺ7 269,30 269,30 0,00

Výnosy Bo - Projekt c&A
2018 150,31 1s0,31 0 00

Výnosy Bo - Projekt FlT 3 309,77 3 309,77 0,00

Výnosy Bo - dotácia Urad
vlády SR 6 590,08 175,68 6 414,40

Projekt Nadácia EPH RU 2146,80 0,00 585,60 1 561,20

Projekt SLSP 4 725,00 0,00 1044,00 3 681,00

Dar Freudenberger lT 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Dar Kiwanis club 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00

Dar PPD Services s. r. o. 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00

Dar TPA Audit s.r.o 2 000,00 '1 000,00 2 000,00 1 000,00

Dar WS KE 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00

Dar ZOOM international 0,00 '1 000,00 0,00 1 000,00
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Poznámky (Uč NUJ 3 - 01) /srD

IV. lnformácie, ktoré dopíňajú a vysvetI'ujú údaje vo výkaze zisku a strát

Prehl'ad trŽieb za vlastné výkony a tovar s uvedenĺm ich opisu a vyčíslením hodnoty trŽieb podl'a
jednotlivých hlavných druhov výrobkov a sluŽieb hlavnej a podnikatel'skej činnosti

2. opis a vyčíslenie hodnoty významných poloŽiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov
a iných ostatných výnosov

3. Prehl'ad dotácií a grantov, ktoré Účtovná jednotka prijala v priebehu beŽneho Úo

lČo 3 5 5 8 2 1 7 I

Dar JK vrstvy RuŽomberok 0.00 500.00 0,00 500,00

Projekt Volskwagen 0,00 2 600,00 0,00 2 600,00

Projekt NP DEI lll 0,00 2100,00 0,00 2100,00
SPOLU 38 355,42 11 200,00 23 075,12 26 480,30

PoIoŽky výnosov Bežné Úo Predchádzajúce Úo
TrŽby z predaja sluŽieb
- z toho: tržby za umiestnenie v KS (dohody s Fo)
- z toho: trŽby za sociálne sluŽby

77 068,54
0,00

77 068,54

68 317,81
0,00

68 317,81

PoloŽky výnosov BeŽné Úo Predchádzajĺce Úo
Pľijaté dary
- z toho: Dar _ Nadácia DeDo
- z toho: Dar - Freudenberger lT
- z toho: Dar - Juraj Malý SDB
- z toho: Dar - Kiwanis club
- z toho: Dar - TPA Audit s.r.o.
- z toho: Dary - iné
- z toho: Dar - PPD Services s.r.o

20 974,76
I000,00
3 000,00
3 086,56
1 000,00
2 000,00
2 BBB,2O

1 000.00

7 484,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7 484,05
0.00

osobitné výnosy

- z toho: Projekt C&A 20'1712018
- z toho: Projekt Nadácia deti SR ZV
- z toho: Projekt Nadácia EPH KE'ZV
- z toho: Projekty Úpsv a R KE, zv, Po
- z toho: Projekt FIT
- z toho: Projekt ,, NP DEI NS v 2,,
- z toho: lne projekty
- z toho: Projekt Nadácia EPH RU
- z toho: Projekt UPJŠ KE
- z toho: Projekt Nadácia EPH Po
- z toho: Projekty Nadácia Ekopolis
- z toho: Projekt Nadácia Volkswagen
- z toho: Projekt ,, NP DEI lll,,
- z toho: Projekt UPJŠ Po
-z toho : Projekt Cesty k sebe ZV
- z toho : Projekt Slovenská sporitel'ňa

í00 039'04

419,61
233,40

0,00
20 381,07

3 309,77
21 075,12

219,24
585,60
255,12

5 000,00
33 277,57

600,00
12 439,56

28,98
1170,00
1044,0

44 006,39

5 265,00
2 428,60
4 000,00

17 384,21

2 485,23
10 870,87

1571,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Prijaté príspevky od iných organizácií 2029,00 0,00

Príspevky z podielu zaplatenej dane 5 608,87 7 509,34

PoIoŽky výnosov BeŽné Úo Predchádzajúce Úo
Prijate dotácie 865 661,61 685 643,55

Úrad vlády SR 175,68 175,68
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Poznámky (Uč NUJ 3 _ 01) lČo /slD

Prijatá dotácia od Uradu vlády SR bola pouŽitá na čiastočné financovanie zateplenia Z a J steny vo Zvolene,
ktoré sa bude odpisovat'40 rokov, preto sa aj dotácia bude rozpÚšťat'do výnosov postupne.

4. opis a vyčíslenie hodnoty významných poloŽiek nákladov, nákladov na ostatné sluŽby, osobitných a iných
ostatných nákladov

5. Prehl'ad o účele a výške pouŽitia podielu zaplatenej daneza beŽné Účtovné obdobie

3 5 5 8 2 I 7 I

PoloŽky nákladov BeŽné Úo Predchádzajúce Uo
Spotreba materiálu 19 673,06 17 447,84

Kancelársky materiál 3 682,32 3 480,04

Čistiace prostriedky 3 496,90 2 406,38

Drobný hmotný majetok 4 862,54 26 557,13

Strava CDR 30 730 32 22 446,49

Spotreba PHM 2 451,25 2658,47

Spotreba energie 101074,06 95 524,73

oprava a údrŽba 12 701,19 6 425,78

Cestovné 1824,76 1 747,27

Náklady na reprezentáciu 1 467,67 1775,60

ostatné sluŽby(BOZP a Po, školenie,
odb. skÚŠky a prehliadky, vzdelávanie
detí) 16 925,89 12993,45

Nájomne 19168,23 1B 596,44

Marketing Dorka bags I300,00 0,00

Stočne 6 275,08 6 770,43

Dezinsekcia, likvidácia odpadu 2 035,00 2 380,19

TelefÓn, internet, poštovné 3 322,18 3 040,29

Kopírovacie sluŽby 1220,02 960,75

Mzdové náklady 553 928,81 387 854,78

Zákonne sociálne a zdravotné poistenie 192 953,90 134 573,34

Zákonné sociálne náklady 29 425,20 21 087,32

Daň z nehnutel'nosti 225,62 0,00

ostatné dane a poplatky 4 835,29 4 452,79

ostatné pokuty a penále 0,00 38,60

odpísanie pohl'adávky 0 00 3 871,53

lné ost. nákl.(poist. ost. nákl.- deti v CDR) 39 428,78 30 331,24

Učel pouŽitia podielu zaplatenej dane v ľoku 2019 Výška podielu

TelefÓnne sluŽby a poŠtovné v roku 2019 _ čiastočná úhrada 789,50

Poistenie, Údržba auta - čiastočná úhrada 1 114,00

Nákup PHM v roku 2019 - iast' 1 91 1,00

Dodávka tepla , spotreba elektrina KE - čiastočná úhrada '1 039,37

Deratizácia KE - čast' 755,00

Spolu: 5 608,87

Zostatok podieIu zapIatenej dane za beŽné Uo 0,00
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Poznámky (Uč NUJ 3 - 01) lČo /stD

6. Prehl'ad o účele a výške pouŽitia darov za beŽné účtovne obdobie

7 ' V Účtovnej jednotke, ktorá má povinnost' overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie
a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za overenie Účtovnej závierky

V. opis údajov na podsúvahových účtoch

Významne poloŽky prenajatého majetku, majetku prijateho do úschovy, odpísané pohl'adávky a prípadne
d'alŠie poloŽky:

organizácia má uzatvorené 4 nájomné zmluvy o prenájme budov :

Budova v Košiciach, Hemerková 28 je prenajatá na dobu neurčitú' Ročne nájomné predstavuje 18 595,44
EUR.

Čast' budovy v Prešove, Lomnická 30 je prenajatá na dobu neurčitÚ, nájom je bezúplatný.

Budova voZvolene, Bystrický rád71je prenajatá na 30 rokov, ročné nájomné predstavuje 1'00 EUR.

Budovav RuŽomberku, Pod Skalami 19 je prenajatá na 15 rokov, ročne nájomné predstavuje 10,00 EUR.

Vl. Ďalšie informácie

1. lnformácie ovýznamných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje Účtovná

závierka a dňom jej zostavenia:

Koncom roka 2019 sa v Číne začal šĺrit'nový druh vírusového ochorenia, neskÔr označený ako CoVlD-19 či

Koronavírus, ktoný sa následne počas prvých mesiacov roka 2020 rozšíril celosvetovo. Spoločnost' nie je

momentálne schopná plne posÚdit' dÔsledky rozšÍrenia Koronavírusu na jej budÚcu finančnÚ pozíciu a

prevádzkovú činnost', avŠak v závislosti od d'alŠieho vývoja situácie, dopady mÔŽu byt' negatívne a významné.

Po skončení účtovneho obdobia, za ktoré sa vyhotovuje táto účtovná závierka, iné udalosti osobitného

významu nenastali'

3 5 5 I 2 1 7 1

ÚčeI použitia darov v roku 2019 Výška podielu

oprava a údrŽba RU - čast' 3 086,56

Mzdové náklady ZV - čast' 5 448,82

ostatná spotreba materiálu KE DPc _ čast' 3 958,40

Nájomne KE DPc - čast' 3 700,00

Spotreba tepla, elektriny, vody KE DPc - čast' 2 045,60

Spotreba plynu, elektriny, vody - RU 1 735,38

ostatná spotreba materiálu KE cDR - čast' 1 000,00

Spolu: 20 974,76

PotoŽky nákladov BeŽné Úo Pľedchádzajúce Uo
overenie Účtovnej závierky - audit 100,00 800,00
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DORKA, n.o

DPRlHoVoR RlADlTEĽKY

Milí prĺatelia,

je tu opäť čas zastaviť sa a zhodnotiť rok, ktorý sa skončil. MôŽem povedať, Že to
bol rok bohatý na udalosti, výzvy, aktivity, zmeny v rozvojĺ celej sieti centier Dorka.
Uplatnením novelĺzácie zákona č. 3o5l2oo5 Z z. sa zmenil názov krízového
strediska a od l.l '2019 sme sa stali Centrom pre deti a rodiny. Vytvorením nového
programu centra a získaním akreditácie sme si predĺŽili posxytovanie starostlivosti
najzranitel'nejšĺe skupiny deti na d'alších päť rokov. Pre deti sme V centre
Vymal'ovali izby' skrášliĺi a vytvorili nielen príjemné, ale hlavne podnetné prostredie.
Rozšírili sme spektrum pomôcok, doplnili aktivity zamerané na formovanie
osobnostĺ deti, budovanie priatelstva ale aj všestrannej pomoci deťom v ťaŽkej
Životnej situácii.

Vel'kou výzvou bolo aj dokončenie a implementácia štandardov kvality v našich
zariadeniach sociálnych sluŽielo a to v útulkoch a domovoch na polceste. V rámci
rozvoja pracovných zručností sme pokračovali v šití tašiek z pouŽĺtej baneroviny,
pestovaním byliniek V našej komunitnej záhradke, či vyrábaním pohl'adníc.
Realĺzovalĺ sme nové outdoorové aktĺvĺty pre mladých dospelých a deti pokračovali
v zdokonal'ovaní sa na našĺch kurzoch anglického jazyka,

Počas roka si naši zamestnanci zvyšovalĺ svoju kvalifĺkácĺu prostredníctvom
workshopov, seminárov, čĺ konferencií, vd'aka čomu skvalitňovali indĺvĺduálnu
prácu s prĺjímatel'mi a mohli byť pre nich viac nápomocní pri riešení ich krízovej
Životnej sĺtuácĺe. Komplexnejšie ĺnformácĺe o našej činnosti sa viac dočítate na
stránkach predkladanej výročnej správy za rok2019.

Naše poslanie pomáhať môŽeme naplňať aj vd'aka podpore VUc Košice, Prešov,
Žilina, Banská Bystrica. Vel'mi si ceníme podporu rôznych o19anizácii, škÔl, cirkvi,
občanov, ktorí nás podporĺlĺ duchovne, fĺnančne alebo rôznymi materiálnymi
zbĺerkami. Pod'akovanie za celoročnú podporu patrí našim zrĺad'ovatel'om Nadáciĺ
DEDo a spoločnosti Úsmev ako dar. Vel'ká vd'aka patrí obetavému tímu
spolupracovníkom, ktorí sÚ stále prĺpravení zasiahnuť a pomôcť, ked' je človeku
najťaŽšie.

S úctou

lng. JoIa na Šu leková
riad itel'ka
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DORKA, n.o

ItNASE
POSLAN I E

Poslaním neziskovej organizacie
DORKA je účinne pomáhať rodinám
s deťmi, osamelým matkám s deťmĺ,
m|adým dospelým po odchode z
detských domov lCDRl, deťom V
ohrození ich fyzickeho, psychĺckeho
vývinu, ktoré nemôŽu byť
vychovávané Vo vlastnej rod ine.
Vytvorením sĺete unikátnych centier
Dorka na Slovensku, im vytvárame
pod mien ky pre na plnen ie ĺch
základných Životných potrieb, na
zlepšenie ĺch Životnej situácĺe, ale
predovšetkým priestor na rozvíjanie
osobnostných pred pokladov pre
úspešnu integráciu, sebarealizáciu a

posun vpred. V našich zariadeniach
|'ud'om ohrozených chudobou teda
ponúkame nĺelen strechu nad
hlavou, ale i . odbornú pomoc. V
tomto smere im poskytujeme vel'a
podporných programov a
preventívnych aktivít. Naša pomoc je
však skutočne účinná a zmysluplná
iba Vo vzťahu s prijímatel'mi
socĺálnych služieb, ktorí sÚ odhodlaní
zod poved ne pracovať na Zmene
svoj ic h vn úto rnýc h aj von kajšĺc h
podmienok.

lng. Jolana šuleková
riad !tel'ka
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oRcANlzAčľĺÁ
ItDSTRUKTURA

spnÁvNA RADA

RNDr. Jozef ondáš' PhD. MBA
predseda správnej rady

Prof. MUDr. Jozef MikIoško, phD.
člen správnej rady

lng. Peter Marčák
člen správnej rady

DozoRNÁ RADA
JUDr. Alena Vachnová
predsedníčka dozornej rady

RNDr. Máľia ondášová
členka dozornej rady

RNDľ. Eva Majerčinová
členka dozornej rady

-

VEDENIE NEZISKOVEJ
oRGAN lzÁcI E

lng. Jolana šuleková
riad itel'ka DOR KA,n.o.

Mgr. Martin Cvik
zástupca riaditel'ky

Mgr. Baľbora Horniak
metodĺk odbornej práce

VEDÚcl Z,AR'IADENí

Mgr. Anton A. Podhájecký
vedúci útulku pre rodĺny v Košiciach

Mgr. Michala Mrázová
vedÚca domova na polceste v Košiciach

Mgľ. Soňa šaffová
vedúca centra pre deti a rodĺny v Košiciach

Mgľ. Lucia VaIečková
vedúca útulku pre rodiny v Prešove

Mgr. lvana Kolačkovská
vedúca útulku pre rodiny vo Zvolene

Mgr. Jozef Brisuda
vedÚci domova na polceste a útulku pre
jed notl ivcov v RuŽom berku

ĺt

DO R KA, N.O.

</,

'/:
Lb--.C>
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DORKA, N.O
rtDSIET ZARIADENI

DORKA, n.o.
It

KOSICE
t7

PRESOV

útulok pre rodiny
domov na polceste

centľum pre deti a rodiny
Hemerkova 28

ZVOLEN

útulok pre rodiny
Bystrický rad 71

útuIok pľe rodiny
Lomnická 30

It

RUZOMBEROK

domov na polceste
útuIok pre jednotlivcov

Pod Skalami l6

Ĺt Í]: É

I
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DORKA, N.O

\t

KOSTCE
D

Rodina ja zákIadnou bunkou
spoločnosti a velkou mieľou
ovplyvňuje naše d'alšie kľoky do
žĺvota. Preto hlavným cielbm útulku
pre rodiny s deťmi je podať
pomocnú ruku práve týmto
rodinám, ktoľé sa nie vŽdy vlastnou
vinou ocitli bez istoty mať stľechu
nad hlavou.

Tím sociálnych pracovníkov sa venuje
odbornej práce s rodinami a spolu
s nimi hl'adajú vhodné rĺešenia, ktoré
by viedli k vyriešeniu (náprave) ich
momentálnej nepriaznĺvej sĺtuácii.
Rodinám poskytujeme okrem
dočasného ubytovania aj odborné
sociá l ne, psychologické' duchovné,

't*6p-" lĺ; 
"

UTULOK PRE RODINY
právne ĺ pracovné poradenstvo, rôzne
vzdelávacie programy.
Medzi tieto programy patrĺa
Napredovanie, ostrov rodiny a Tvorivé
dielne pre deti. TaktieŽ ĺm
pripravujeme rôzne podujatia' qýlety
a tábory počas celého roka.
Tak ako v roku 2019, aj v nasledujúcom
roku 2o2o sa budeme snažiť ku
kaŽdému z našich prijímatel'ov
pristupovať individuálne a budeme
vychádzať a zameriavať sa na ich
potreby, stavať na ich silných
stránkach a povzbudzovať ich k tomu,
aby sa postavili na vlastné nohy.

Mgr. lvana Takáčová
vedúca útulku pre rodiny v Košĺcĺach

DO R KA, N.O STRANA O6



KošlcE

UTULOK PRE RODINY
vSTATISTIKA
Pľíchody rod ín

V roku 2ol9 sme prijali l9 rodín, z toho:

r 8 rodín s jedným dieťaťom

r 5 rodŕrr s dvomi deťľni

r 4 rodlny s tromi deťrni

2 rodiny s pĺatimi a viac
deťmĺ

Vekové zloŽen ie prij ímateI'ov
Z prijímatel'ov prijatých v roku 2ol9 tvorili jed nu tretinu
dospe!í a dve tret!ny deti.

r 20 dospetých

r 40 detÍ

D
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ÚruloK PRE RoDlľv - šĺnĺlsTlKA

Sociá lny status rod ičov

Rod ičia, kto rí k ná m prišli v roku 2ol9 ma li ta kýto sociá Iny

statu s:

l l neuamestnaný

r l dôchodhyňa

r ó zamestnaných
ú0ľ"

12 matiek na ľodičovskej
do'volenĺĺe

Smerovanie rodín po odchode
z nášho zariadenia

V roku 2ol9 od nás odišlo 20 rodín. !ch smerovanie bolo
nas l ed ovné:

r 8 rodín kpriateľom/známym

l {r rodiny dostatĺ sociál'ny byt

r 3 rodiny k svojej rodine

r 2 rodiny do inéľlo rariadenia

q 2 rodiny do podnájmu

l rodina do vtastného nývanĺa

DORKA, N.O STRANA O8



KošlcE

DUTULOK PRE
PRAVIDELNÉ

RODINY
AKTIVITY

NAPREqOVANIE VO SVETE,KToRÝ soTVA pREŽívn
Neformálne vzdelávanie
pre rod lny V našom
zariadení, ktoré je zame-
rané na zlepšenie ich
finančného hospodárenia,
spoznania skrytých pravi-
diel jednotlivých spolo_
čenských vrstiev a budo-
vanie zdrojov, ktoré im
mÔŽu pomôcť pri Vyma-
není sa z chudoby.

Pod porná sku plna matiek
zameraná na rozvoj
rodlčovských zručností,
riešenie problémov, rozho_
dovanie a socializáciu.
Cielom je prispieť k
rozvoju vlastnej seba-
hodnoty, docieliť seba-
rozvoj a pod poriť seba_
realizáciu matky, ako aj
prijatie seba samej.

OSTROV RODINY

DO R KA, N.O STRI\NA O9



Koš lc E

R9ZVOJ
PRACOVNYCH ZRU

IrDcNosrr
Rozvoj pracovných zručností je jed na z najqýznamnejších a najúčinnej-
ších rehabilitačných člnností, ktorá má vplyv na udrŽanie a zlepšenie
manuálnej zdatnosti klientov, pozitívne ovplyvňuje sociálne väzby,
stimuluje psychické funkcie, vedie kIientov k spolupráci a zvyšuje ich
sebavedomie a sebahodnotenie. Je lntegrovaný do reŽimu dňa ako jeho
pevná súčasť. Zahŕť'la rôzne aktivity ako šitie tašiek v šijacej dielni, prácu
na záhradke a iné, ktoré klienti vykonávajú na základe ich prirodzeného
inklinovania k danej činnosti a za primeranej podpory zo strany
sociá l nych pracovníkov

DORKA, N.O STRANA IO



KošlcE

KLUB DoMÁcIcH ÚloH
Klub domácich úloh je pravidelná aktivita sa po viacerých obmenách
koná uŽ od roku 2oo9. Je to pravidelná aktivita, do ktorej sú zapojené
deti z nášho útulku a dobrovol'níci väčšinou študenti stredných a

vysokých škôl. Spoločne sa pravidelne pripravujú na vyučovanie, píšu si
domáce úlohy' učia sa na písomky a spoločne pracujú na projektoch.

t

TVORIVE DIELNE
V tvorivej dielni si deti vyskúšajú rôzne aktivity s pouŽitím niektorých
výrobných postu pov a prírod ných materiá lov' ktoré súvisia s ročným
obdobím alebo jednotlivými etapami kalendárneho zvykoslovia,
prispôsobené veku dieťaťa. Deti majú moŽnosť vstúpiť s nami do
čarovného sveta farieb a tvarov a popustiť uzdu svojej fantázie. Dielne
sa konajú pod vedením skúseného sociálneho pracovníka dva krát za
mesiac.

1
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KoŠlcE

PROJEKT DORKA BAGS
Dorka bags je jed inečným projektom ekologického vyuŽitia PVc
materiálov z reklamného priemyslu určených na odpad (bannerov)
formou výroby tašiek prostredníctvom zapojenia zranitel'ných skupín
Žijúcich V DoRKA n.o. V Košiciach a Prešove (osamelé matky, mladí
|'udia bez pracovných skúseností a návykov, mnohí z rómskej menšiny).
Ciel'om projektu je sprofesionallzovať uŽ prebiehajúcu výrobu
ekologických tašiek, nájsť vhodnú formu jeho premeny na sociálne
podnikanie, vytvárať pracovné príleŽitosti pre klientov a tým zvyšovať
ich pracovné zručnosti a upozorňovať na problémy zranitel'ných skupín,
s ponukou istej formy ich riešenia. Týmto chceme zlepšiť finančnú
situáciu klientov a postupne ich začlenenie sa na trh práce.
Projekt prebieha od októbra 2o18 a do tejto doby sme vyrobili takmer
8ooo tašiek pre rôzne firmy. Našu tašku má dokonca aj panl
prezidentka Zuzana Čaputová. V roku 2o2o plánujeme zaloŽit
samostatný subjekt DoRKABAcs, n.o. a rozvíjať projekt d'alej tak, aby
bol sebestačný a schopný rozvoja. Tešíme sa, Že klienti sa do projektu
DoRKABAcs radi zapojili a šitie tašiek je pre nich výzva a radosť
zároveň. S projektom nám vel'mi pomáha naša technologička a vedúca
rozvoja pracovných zruČností v šijacej dielni pani Janka Bad!arová.
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KošlcE

2ANCLICKY JAZYK PRE DETI
V doučovaní detí V anglickom jazyku sme pokračovali uŽ druhý rok.
Deti sa stretávali na hodinách dvakrát do týŽdňa. Boli rozdelení na
menších Žlačikov od škôlkárskeho veku do veku pribliŽne lo rokov
a d ru há sku pina teenagerov. Deti ma li moŽnosť sa h ravou formou
zoznamovať s krásou cudzieho jazyka. Vd'aka interaktĺvnej tabuli, ktorú
taktiež ako aj výučbu samotnú, sponzorovala firma Freudenberg lT

s.r.o. boli hodiny zábavné, obohatené o piesne, kvízy, hry. Deti sa na
hodiny stále tešia. Starší Žiaci a študenti stredných škÔl viackrát vyuŽili
moŽnosť prehíbenia tém a slovnej zásoby, ktorú študovali momentálne
aj na svojich školách. Veľmi sa im páčili rôzne hry so slovíčkaml, kvízy
ako aj vedomostné videá. Veríme, Že aj takouto formou sme prispeli
k lepšej budúcnosti našich detí.
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KošlcE

TANcoM TVoRíľvle sEBA A sVET
Tancom tvorím seba a svet je rozvojový program, ktorý realizoval PST-
Priestor Súčasného Tanca o.z., pre detl z centra Dorka V Košiciach.
Myšlienkou bolo prostredníctvom najmä tanečných vol'nočasových
aktivít rozvíjať u detí ich pozitívny sebaobraz, sebapoznanie a

sebavyjadrenie, či budovať intímnejší vztah so svojimi rodičmi.
Projekt preblehal Vo vlacerých fázach. Začal sa týŽdňoW denným
letným tá borom a pokračova l pravidelnými mesačnými ta nečno-
pohybový workshopmi V Kc Výmenníky a týŽdennými literárno
pohyboqými uspávankami priamo v priestoroch nášho zariadenia. Do
projektu boli zapojené aj mamičky, ktoré ušili pre deti Lit-Vaky
(literárne Vaky), ktoré deti vyuŽívali počas tábora aj uspávaniek.
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KošlcE

DoBRoVoĽNícl z FlRMY
Hľ[FľF.^f$oloenosti EMBRAco spolu so svojimi rodinami
prlpravili pre deti z košickej pobočky zábavné popoludnie, ktoré sa
konalo na ned'alekej lúke a nieslo sa V duchu športových hier, pikniku a
púšťania si šarkanov. Na deň detí zorganizovali zbierku ovocia a
sladkostÍ, ktorou podporili naše rodiny a ich deti, aby aj oni mohli
rovnako ako iné deti, zažiť. bezstarostnosť detstva a čaro svojho svlatku.
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KOSTCE

DUTULOK PRE RODINY
D

JEDNOR AiZOVE AKTIVITY
KARNEVAL S ENERGETIKMI

Koncom januára si pre naše deti V centre DoRKA V Košiciach
pripravili zamestanci VsE Holdingu, a' s.' a Východoslovenskej
distribučnej, a. s., členovia skupiny innogy, úŽasný karneval. lch 12

zamestnancov sa vrátilo späť do svojho detstva a pripravili pre deti
krásny a zábavný program. Zatial', čo boli deti v školách a škôlkach
vyzdobili balónmi miestnosť na karneval, nachystali občerstvenie a
hudbu. Po lch príchode s deťmi vyrábali masky a pokreslill ich na tvár.

Potom spolu zaŽili 2 hodiny plné zábavy, smiechu, súťaŽí a na konci deti
mohll súťaŽiť o výhry v tombole. Ako zlatý klinec programu si energetici
pripravili Mickey Mouse-a v Životnej vel'kostĺ, ktorému sa deti potešill asi
najviac.
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KoŠlcE

NAJMlLší xoNcERT RoKA

V apríli sa deti Z nášho
košickeho centra DoRKA
zučastnili kaŽdoročneho
podujatia pod názvom
Najmilší koncert roka,
ktore sa kgna lo v
Bratislave. Naše deti
postu pĺli so svoj ím
programom z krajskeho
kola. Program Sa publĺku
vel'm i páčil'

,J'

,.i :

t'

t)
,ĺ, i\

,:'hŕ

w
)

v

DEN MATIEK
Animátori spoIočne s
deťmi pripravili na Deň
matiek vel'mi pekný a
bohatý program V

doprovode g ita ry, kto-
rým prekvapili a pote-
šili svoje mamičky. Deti
sa zhostili úloh' pre-
konali trému a svojim
mamám zarecitovali
krásne básničky.
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ÚĺuloK PRE RoDlNY - JEDNoRAzoVÉ exrlVlTY

VYSTUPENIE
RUN

Deti z nášho zariadenia
sa so svojím vystú-
pením podiel'ali na
prog ra me V rámci
podujatia RUN Slovakia,
ktoré sa konalo v júni.
lde o najdlhší štafetový
beh na prieč Sloven-
skom, ktorého cielom je
prepájať našu rodnú
zem od východu aŽ po
zá pad.

Deti z nášho centra mali
moŽnosť vd'aka projektu
''Nech sa nám netúlajú!'', ktorý
podporila nadácia DeDo a za
spolu práce animátorov stráviť
letné mesiace plné aktivít.
Videli m nohé zaujímavé
miesta a zaŽili vel'a dobro-
druŽstlev, z ktorých si odná-
šajú krásne záŽitky. Vd'aka
projektu navštívili Jasovskú
jaskyňu, Klatovianku, Spišský
hrad' Tarzániu, Slanecký hrad,
zoo, Východoslovenskú
galériu a iné miesta.

DD

DETI NA PODUJATI
SLOVAKIA

D

LETo PLNÉ VÝLEToV
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KošlcE

D It aa

TO.VYROCIE POSVATENIA
MIESTNEJ KAPLNKY

V auguste, na sviatok
Zosnutia Presvätej
Bohorodičky, sa V našej
ka pl n ke kona la od pus-
tová slávnosť. CeIebroval
ju o. Peter Gombita. v
doprovode hudobnej
skupiny Kalich, ktorá
vznikla V útu ku aáza V

Bernátovc iac h. Pozva n í

hostia aj klient! nášho
centra sa následne stretli
na spoločnom agape.

Aj tento rok zostali
zamestnanci spoločnosti
lnnogy a Východoslovenskej
energetiky Hold ing a.s, verní
tradícii pečenia vianočných
perníkov s našimi deťmi, na
ktorých si nielen pochutnaIi,
ale taktieŽ nimi vyzdobili aj

Vianočné stromčeky V za-
riadení. Takto svojou prítom-
nosťou vytvor!li príjemnú
predvianočnú atmosféru a
spríjemnili čas našlm
klientom.

v'
PECENTE PERNIKOV S

DoBRoVoĽNlKMI
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ÚruloK PRE RoDlNY _ JEDNoRAzoVÉ ĺxľlVlTY

VlANočNÄľÁvšľEVA
PRIMATORA

ľĺa Štedrý deň navštívil naše zariadenie Dorka, n.o. v Košiciach primátor
mesta Košice lng.Jaroslav Polaček a jeho námestník Mgr.Marcel
clbóda. Našim klientom prlniesli krásne darčeky a popriali im pekné
sviatky. Na oplátku im naši najmenší dorkáčl pripravili program V

podobe vianočných kolied a pesničiek, ktorými vykúzlili nádhernú
vianočnú atmosféru.

DO R KA, N,O.

t

STRANA 2O



DORKA, N.O.

It

KOSTCE

DOMOV NA POLCESTE
Postupne sa mení štruktÚra mladých
dospelých prichádzajúcĺch do
domova na pol ceste. V roku 2019
bolo najviditel'nejšĺm ukazovatel'om
pohlavie, kedy sme po prvý krát v
histórii existencie Domova na
polceste mali viac prijímateliek ako
pr'ljímatel'ov.
Počas roka sa nám okrem našich
obvyklých vzdelávaco'záŽitkových
programov Napredovanie a Liga
uýnimočných, podarilo zrealizovať
viacero jednorazových projektov,
ktoré prĺspeli ku skvalitneniu
poskytovaných sluŽieb. V prvom rade
to bol projekt "Mladí dospelí 2.ooo"'
vd'aka ktorému sme za pomoci
mladých dospelých' pod supervíziou
skúsených majstrov zrekonštruovali
bytové jednotky prijímatel'ov
sociálnych služieb. Druhá časť tohto
projektu sa uskutočnila Vo forme
víkendového vzdelávacieho pobytu
pod Tatrami, kde boli mladÍ zapojení
do hry simulujÚcej odchod z centra
pre deti a rodiny - "Do Života s

Anjelom strážnym". Druhým
projektom, ktorí sa nám podarilo
zrealizovať, boli outdoorové aktivity -
kde sa mladí pod vedením
vyškoleného pracovníka zážitko-
vou formou učilĺ rozvíjať komunĺkačn

schopnosti, kreativitu a dôveru
V l'udÍ, s ktorými spolupracovali.
Prínosným bolo aj víkendové
vzdelávanie, ktoré sa konalo
V priestoroch nášho zariadenia za
Účasti PR managerov z firmy
Kaufland, ktoré bolo zamerané na
získanie a osvojenie sĺ komu-
nikačných zručností pri pracovných
pohovoroch.
Výzvou pre nás aj nad'alej zostáva
pomoc mladým dospelým pri
uplatnení sa na trhu práce
a prenesenĺe princípov finančnej
gramotnosti do k každodenného
Života.

Mgr. Michala Mrázová
vedúca domova
na polceste v Košiciach
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KošlcE

DOMOV NA POLCESTE
šľATlsTlKA

Poh lavie prij ímatel'ov
V roku 2019 bolo do domova na polceste prljatých 27
prijímatel'ov sociá!nych sluŽieb. Po prvýkrát V histórii
sme prijali vi ac Žien, ako muŽov.

r počet mužov _ 13

r počet žien _ l4

Yzdelanostná Úroveň
AŽ 92o/o z mIadých dospelých prijatých V roku 2C^19

ukončilo iba základnú školu, a!ebo získalo výučný list.

r ló absolventov Zš

r 9 absolventov sš (výučný tist)

r l absolvent SŠ (maturita)

s I absolvent VS
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DoMoV NA PoLcEsET - ŠTATlsTlKA

Sociá lny status
z 27 prijímatel'ov, ktorí k nám V roku 2019 prišli, bola
tretina (9) študentov, polovica nezamestnaných (l4)
a sedmina bola V čase príchodu do nášho zariadenia
zamestnaná na trvalý pracovný pomer (4).

4 zamestnaní

r g študentov

l 14 nezamestnaných

Smerovanie po odchode
z nášho zaľiadenia

V roku 2019 od išlo z nášho zariadenia 32 klientov.
Smerovali na rôzne miesta, najviac z nich (9) išlo do
podnájmu alebo na ubytovňu. ostatní mali takýto
S ľ'ľl € l':

l podnájom/ubytovňa (9)
. neznáme {?)
r zahraničie (5)

r k rodine (4)

n k prialeľovi/priateľke {3)
iné zariadenie (3)

vtastnó býuanie (l)
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KOSTCE

DOMOV NA POLCESTE
PRAVIDELNÉ AKTIVITY
NAPREDOVANIE VO SYETE,

KTORY SOTVA PRE7.IVA
Program sa venuje
spoločenským triedam a

lepšiemu porozu men iu
zákonitostí ekonomiky a

skrytých pravidiel. Jeho
cielbm je pomôcť
jednotlivcovi pri hl'adaní
vlastnej cesty k stabilite v
rodinnom, súkromnom a
pracovnom Žlvote.

V roku 2C19 sme sa zamerali
na aktuálne potreby našich
prijímatel'ov V domove na
polceste. V rámci programu
Liga výnimočných sme im
ponúkli rôzne aktivity, ktorých
cielom je vedenie mladého
dospelého k svojpomoci
up|a-tnenie sa na trhu práce,
ud ržatel'nosť práce, ktorá
zahŕňa budovanie pracovných
návykov, základ né právne
povedomie, ohl'aduplnosť pri
spolunaŽívaní a pod.

LIGA VÝNlMočľÝcH
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DoMoV NA PoLcEsTE _ PRAVlDELN É AKTlVlTY

KoMUNlTNÉ STRETNUTIA
Pravidelné stretnutla
m ladýc h dospelýc h,

ktorí prostred níctvom
týchto stretnutí dos-
távajú moŽnosť vyja-
d riť svoj názor,
navrhovať od porú-
čania a hl'adať nové
možnosti, ktoré sú
potre bn é pri ic h

spolunaŽívaní a pre
zlepšenie a efektívnosť
ich pôsobenia v zaria-
dení. Konajú sa kaŽdý
druhý mesiac.

Každoročne sa spolu s

našimi prljímatel'mi
zúčastňujeme projek-
tu Deň čistého KVP' v
rámci ktorého pomá-
hame zvel'ad!ť a vyčls-
tiť síd lisko. Dávame
tým najavo, že sme
súčasťou Života našej
komunity a zapájame
sa do rôznych aktivít,
ktoré sa na našom
sídlisku konajú.

DEN CISTEHO KVP
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KošlcE

DOMOV NA POLCESTE
JEDNoR AzoVÉ AKTIVITY
Do ŽlvoTA s ANJELoM sTnÁŽľYM

Pos led ný j ú nový víkend sa
nám vd'aka daru od TPA
Slovakia podarilo zrealizovať
víkendový pobyt pre
mladých dospelých, ktorý sa
konal v Gerlachove. Počas
víkendu sme sa vzdelávali
hrou, ktorá simulovala život
po odchode z Centra pre
deti a rodiny. Ciel'om bolo
pripraviť m ladých na rôzne
situácie, ktoré ich po
odchode z domova môŽu
ča kať.

D DRENOVACIA BYTOVYCH JEDNOTI EK
Počas letných prázdnin sa
ná m, ta ktieŽ vd'a ka pod pore
od TPA Slovakia, podarilo
zrealizovať renováciu
bytoqých jednotiek, ktorá ŕ'

prebieha la svoj pomocne za
účasti m ladýc h dospelýc h
pod vedením skúsených
majstrov. Mladí sa priučiIi
novým veciam a okrem
vynovených priestorov získali
aj dobrý pocit z toho, že to
zvládli vlastnými silami.
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DoMoV NA PoLcEsTE - JEDNoRAzoVÉ nxĺlVlTY

KAuFLAND vzDElÁvANlE
V oktobri sa naši
prijímatelia na vzdelávaní,
ktoré bolo zamerané na
posilnenie ich pozície na
trhu práce, zoznámili s
úskaliami, s ktorými sa
môžu stretnúť pri hl'adaní
si zamestnania, či ako
odpovedať na otázky počas
po hovo ru. Vzd eláva n ie
bo lo orga n izova né PR
zamestnancami siete
Kaufland V spolupráci so
spoločnosťou Úsmev a ko
dar.

V novembri sme pre
m ladýc h dospe lýc h
pripravili deň plný
aktivít. Hlavným cielom
bolo mladým ukázať,
ako môžu rozvinúť svoje
kreatívne schopnosti,
komu nikáciu či dôveru
pri spolu práci so
spoluhráčmi a pod.
Aktivity boli výzvou pre
každého zúčastneného.

OUTDOOROVE AKTIVITY
D
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ItKOSICE

CENTRUM PRE DETI
A RODINY

od ].'l.2ol9 sa naše Krízové stredisko
pretransformovalo na Centrum Pre
deti a rodiny. Aj nad'alej však
zabezpečuje súdom uloŽené výchovné
opatrenia a neodkladné nariadenia
súdu pre detĺ, ktoré boli ohrozované
správaním člena alebo členmi rodiny,
alebo správaním iných osôb. Poskytuje
pomoc pri riešenÍ qýchovných,
sociálnych a rodinných problémov.
Všetkým deťom sa V prvom rade
snaŽíme vytvoriť bezpečné prostredie,
rešpektujúce ich osobnosť a podporiť
ichVsebavedomíadôvere
v dospelých. Deťom zvereným do našej
starostlivosti je poskytnutá celková

starostlivosť a ich r4ývinové potreby sÚ

napĺňané V samostatne usporiadanej
skupine centra alebo v profesĺonálnej
náhradnej rodine, ak sa jedná o deti do
šiesteho roku veku. Prioritou sociálnej
práce s rodinou je sanácia rodinného
prostredia. Umiestnenie dĺeťaťa v CDR
DoRKA, n.o. je dočasným a poskytuje
rodičom čas na hl'adanie rĺešenia
sociálnej situácie svojej rodiny a

uskutočnenie zmien, ktoré vedÚ k
navráteniu dieťaťa do biologickej
rodiny.

Mgr. Soňa Šaffová
Vedúca cDR
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KošlcE

CENTRUM PRE DETI A RODINY
vSTATISTIKA

V roku 2019 bolo spoločne do internej časti centra pre
deti a rodiny a profesionálnych náhradných rodín
prijatých 20 nových detí:

r počel chtapcov - ll

r počel dievčat - 9

Dôvody umiestnenia detí
Do centra pre deti a rodiny sÚ deti umiestňované z
rôznych dôvodov. V roku 2019 viac ako polovicu tvorilo
zanedbávanie zo strany rodlčov a viac ako tretina detí
bola odobratá z biologickej rodiny v krízovej situácii.

l zanedbávanie starosttivosti zo strany rodičov - 1l

l pri krízových situáciách _ 7

r podozrenie z týrania - l

u iné dôvoĺly - l
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cENTRUM PRE DETl A RoDlNY - ŠTATlsTlKA

Veková štru ktú ra prijatých detí
Viac ako polovica prijatých detí bo!i deti do šesť rokov,
ktoré boli umiestnené V profesionálnych náhradných
rodinách. Št<olopovinné deti, ktorých bolo 45%o, sme
umiestnili v internej časti centra pre deti a rodiny.

r do troch rokov - 9

r od troch do piatich rol<ov - 2

r od šesť do deväť rokov _ 5

r od desať do štrnásť rokov - 3

n od pätnásť do osemnásť rokov _ l

Smerovanie detí
odchode z CDR

po

Po skončení výchovného opatrenia alebo neod klad ného
nariadenia sÚdu sa tretina detí vracia späť do
biologickej rodiny, alebo náhradnej osobnej/rodinnej
sta rostlivosti. Dve tretiny detí id ú do ústavnej
starostlivosti alebo iného zariadenia.

r ústavná starostlivosť - 8

r náhradná osobná/rodinná starosttivoď _ 4

. návrat do biotogiclĺej rodiny - 3

riné-3
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CENTRUM PRE DETI A RODINY
KošlcE

DPRAVIDELNE AKTIVITY

vzDElÁvANlE
Všetci v našom centre dbáme na vzdelanie a rozvoj nám zverených
detí. Preto je príprava na vyučovanie prirodzenou súčasťou dňa. KaŽdý
deň po obede trávime čas V učebni a kaŽdý sa venuje tomu, čo
potrebuje precvičiť, prípadne posilniť. Snažíme sa, aby deti, ktoré
navštevujú beŽnu základnú školu mali šancu na tútora, a tak k nám do
centra denne prichád zaju vyškolení dobrovol'níci, ktorí pomáhajú
s úlohami a prípravou na vyučovanie deťom, ktoré navštevujú bežnú
základnú školu.
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cENTRUM PRE DETl A RoDlNY - PRAVlDELNÉ AKTlVlTY

VD

CITANIE S MARTINUSOM
Vd'aka našim kamarátom z vydavatelstva Martinus mÔŽu deti stráviť raz
za dva týŽdne čas V najlepších príbehoch, aké tu pre deti sú.

Dobrovol'níci prinesú deťom stále aktuálne' pre ich vek a zál'uby vhodné
knihy, a spolu sa do nich na krátku chvíl'ku zahĺbia. TaktieŽ si spolu
kreslia, vymýšľajú vlastné príbehy, lepia nálepky do špeciálnych kníh.
Počas jesenných prázdnin sme dostali pozvanie do vel'kého sveta kníh -
kníhkupectva Martinus V našom meste, ešte pred otvorením predajne
pre verejnosť. Boli to pekné chvíle, kde sme si mohli vybrať knihu presne
podl'a nášho gusta a vhupnúť do príbehu, alebo s! prezrieť farebné
obrázky v encyklopédiách. Sme radi, Že Martinus stojí pri nás a záleŽí
mu na čitatelskej gramotnosti aj našich detí. s knihami je svet
zaujímavejší a krajší.

I

S'
r\,
,l

--.ŕ

€' Q
q:,

DO R KA, N.O. STRANA 32



KoŠlcE

NEDEĽNÉ LITURGlE
KaŽdé nové dieťa má moŽnosť prejavu svojej viery a ked'že sa V našom
centre nachádza kaplnka, nedel'né rána si uŽ deti bez účasti na svätej
liturgii ani nevedia predstaviť. s radosťou sa ich zúčastňujú a tvoria
spoločenstvo s inými veriacimi z nášho sídliska. Deti sa aktívne zapájajú
do slávenia obradoV, či uŽ spevom alebo miništrovaním pri oltári' vd'aka
čomu prežívajú liturgiu aktívnejšie a sústredenejšie.

ľ l'3

ť

DO R KA, N,O STRANA 33



cENTRUM PRE DETl A RoDlNY - PRAV|DELNÉ AKTIV|TY

NA CERSTVOM VZDUCHU
V rámci psychohygieny nezabúdame na čas strávený Vonku, na

čerstvom vzduchu, po príprave na vyučovanie. Je to čas, pri ktorom si
oddýchneme ale zároveň načerpáme energiu po náročnom dni v škole.

'}lĺ 
lll

Ak chceme,aby čokolVek prekvitalo, musíme sa o to starať.
Uvedomujeme si to aj pri našej záhrade a pravidelne sa o ňu spolu s
deťmi staráme. Práce je tam stále dosť, podl'a ročných období tam bud'
hrabeme, sadíme, plejeme, polievame, a]ebo zbierame úrodu. Je to pre
nás vzácny čas, kedy si môŽeme uvedomiť kolobeh Života, dô|eŽitosť
starostlivosti, ak chceme vidieť úrodu a tieŽ nás záhrada učí trpezIivosti.
Za odmenu nám stromy poskytujú v lete pr'ljemný tieň, rajčiny, plody
a byllnky nezamenitel'nú vôňu.
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CENTRUM PRE DETI A RODINY
KošlcE

a

DJEDNOR AZOVE AKTIVITY
OUTDOOROVE AKTIVITY I ZIMA

Ked'nám to počasie umoŽňuje sme vonku často a radi. V zime
vyuŽívame čas na zimné športy, väčšinou sánkovanie a korčul'ovanie.
Vd'aka sponzorom sa nám aspoň raz za sezónu podarí zobrať deti na
originálny hokejový zápas do Steel Areny.
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cENTRUM PRE DETl A RoDlNY - JEDNoRAzoVÉ AKTlVlTY

OUTDOOROVE AKTIVITY I LETO
V lete sa deti často kúpu v bazéne, ktorý je umiestnený V našom areáli,
hráme sa na našom ihrisku, prípadne V záhrade alebo navštívime
ned'aleký športoqi areáI, kde si každý nájde činnosť pri ktorej sa zabaví,
alebo si oddýchne. Najradšej tam deti hrajú plážový volejbal a skáču na

trampolínach. Niekedy chodíme aj na výlety na rôzne zaujímavé
miesta, napr. Spišský hrad.
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KošlcE

INDOOROVE AKTIVITY
xCas nepriaznivého počasia vyuŽívame na návštevu múzea, galérie alebo
lnej výstavy ako napr. Briklandia - interaktívna výstava lega. Je to zábava
pre chlapcov aj dievčatá, väčších aj menších. DokáŽeme tam stráviť
hodiny skladaním obrázkov podl'a zadania alebo vlastnej fantázie, alebo
len tak obdivovaním rôznych lego scenérii.
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cENTRUM PRE DETl A RoDlNY - JEDNoRAzoVÉ axĺlVlTY

D

INDOOROVE AKTIVITY
Jednu fašiangovú sobotu sme strávili v Centre vol'ného času, ktoré vŽdy
radi navštevujeme, qýrobou masiek a pripomenutím si fašian9ových
trad ícii. Deti neobišlo ani pečenie tradičných šišiek a kaŽdý si od nášal
okrem krásnych záŽitkov aj vlastnoručne vyrobenú masku alebo aspoň
mal'bu priamo na tvári.
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KoŠlcE

VIANOCE V HOTELI
NA POPRADSKOM PLESE

Vd'aka pozvanĺu od Dobrého anjela mohli deti z nášho centra stráviť
vianočné sviatky V horskom prostredĺ Vysokých Tatier, Deti zaŽi|i
atmosféru pravej zimnej krajiny. Bolĺ súčasťou Vyrezávania vianočného
stromčeka, ktorý si sami vybrali. MohIi si vychutnať prechádzky
zasneŽenou prírodou, gul'ovačku, sánkovačku, stavanie snehuliak a ĺglu
a Vozenie sa na sneŽnom skútri' V prostredí horského hotela ich čakal
príjem ná šted rá večera a Vel'a da rčekov pod via nočným stromčekom.
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DORKA, N.O

ItPRESOV
D

Mať strechu nad hlavou a uchrániť
svoje deti je cielom kaŽdej
zodpovednej rodiny. Do nášho
zariadenia DoRKA pobočka Prešov
vieme prijať rodinu ako celok. Rodine
poskytujeme sociálne poradenstvo,
vzdelávacie pro9ramy, duchovný
rozvoj a taktĺeŽ sprevádzanie.
V zariadení našim prĺjímatel'om
poskytujeme vzdelávacie aktivity pre
mamĺčky a oteckov. Vd'aka
dobrovol'níkom vieme pomáhať
deťom pri učenÍ v klube domácich
úloh, pri rozvíjaní kreativity klubom
tvorivých dielní. Nad'alej nám
s radosťou pomáhajú dobrovol'níci pri
základnom kurze počítačových
zručností pre deti a dospelých. Za
tento čas strávený s našimi deti
a rodičmi im vel'mi pekne d'akujeme.
okrem pracovníkov zarĺadenĺa a
dobrovol'níkov nám pomocnÚ ruku
podávajú častokrát súkromné osoby,
alebo firmy, ktoré nám pomáhajú či
uŽ hmotnými vecami, ako sÚ zbierky'
alebo darčeky pred Vianocami.
okrem hmotných vecí sú nám
nápomocní aj stráVeným časom
s našimi prijímatel'mi pri spoločných
jed norazoqých a kciách.

UTULOK PRE RODINY
V roku 2C19 bola pre naše duchovno
V zariadení dôleŽitá posvĺacka
bohostánku v našej kaplnke presvätej
Bohorodičky z cuadalupe. Na
skrášlenie okolia zarĺadenia sa
podujalĺ všetci, vytvorili sme
komunitnú záhradu, o ktorú sa starali
pod dohl'adom zodpovedného
pracovníka samotné mamičky. okrem
komunitnej záhrady, ktorá splnila
svoju úŽitkovú funkciu, nám vstup
pred zariadením skrášlila skalka
s okrasnými kvetmi a bylinkami.
Začiatok roka sme začali úspešnou
opravou strechy a koniec roka sme
zakončili úspešnou opravou stropu
v jednom z pavilónov v zariadení, kde
nám pokojný Život trošku
znepr'ljemnilo zamoknutie stropu.
Avšak vd'aka našim šikovným
priatel'om sme sa preniesli do roka
2o2o s uŽ opravenou chybou
a veríme, Že spoločne dokáŽeme

napraviť nielen veci hmotné, ale
taktieŽ spojiť a utuŽiť vzťahy v rodine
všetkých našich, čĺ uŽ aktuálnych,
a lebo bud úcich prij ímatel'ov.

Mgr. Lucia Valečková
vedúca pobočky v Prešove
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P R EšoV

UTULOK PRE RODINY
vSTATISTIKA
Príchody rod ín

V roku 2ol9 sme do našej pobočky v Prešove prijali lo
rod ín, z toho:

l 2 úplné rodiny s jedným dieťaťom

r 2 úplné rodiny s dvoma deťmi

r ĺr neúptnĺá rodiny s jedným dieťaťom

r t neúptná rodina s dvoľna deťmi

1 neúptná rodina s troma deťmi

Vekové zloŽenie prij ímatel'ov
Pomer detí a dospelých, ktorých sme V roku 2ol9 prijaIi
bol takmer Vyrovnaný.

r lú dospetých

r 15 detí

D
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ÚĺuloK PRE RoDlľv - šĺnĺlsTlKA

Sociá Iny status rod ičov

Viac ako polovi Ca z rodín, ktoré k nám V roku 2o19 prišli,
boli matky na rodičovskej dovolenke. ostatní mali taký-
to sociálny status:

r 3 zaľnestnaní

r 3 nezamestnaní 54%

7 matiek na rodičovskej dovolenke

Smerova n ie rod ín
z nášho zari

poo
ad en la

dchode

V roku 2ol9 od nás odišlo ll rodín, viac ako tretina z nich
išla do podnájmu. Smerovanie ostatných bolo
nas l ed ovné:

r 4 rodiny oĺišti do podnájmu
r 2 rodiny odištĺ k priateľom/známym
r 2 rodiny odišta }ĺ svojej rodine

2 rodiny do iného zarĺadenia
a 1 rodina dostala sociálny byt

1ts%
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P R EšoV

DUTULOK PRE RODINY
DPRAVIDELNE AKTIVITY

OSTROV RODINY
Aktivita zameraná na rozvoj rodičovských zručností a zvýšenie
kompetencií u prUímatelov. Najprv bola skupinka určená len pre matky,
avšak zlstili sme potrebu a záujem zo strany prijÍmatelov o vytvorenie
skupinky aj pre otcov v našom zariadení.
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ÚĺuloK PRE RoDlNY _ PRAVlDelľĺÉ AKTlVlTY

KLUB DoMÁclcH ÚloH

Pravidelná aktivita pre
deti z nášho zariadenia,
lebo vzdeláva n ie je
dôleŽité v kaŽdom veku.
Klub domácich úloh je
obl'úbenou aktivitou pre
naše deti. Chodia ich
doučovať dobrovol'níci
pravidelnevutorokavo
štvrtok.

Pravidelná aktivita
vedená na rozvoj
tvorivých schopností u
detí v našom zariadení.
Tvorivé d lelne ved ie
sociálny pracovník s
pomocou dobrovol'ní-
kov. Témy sú rôz-
norodé' alebo prispô-
sobené konkrétnej
udalosti či príležitosti.

TVoRIVÉ DlELNE
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PREšoV

UTULOK PRE RODINY
JEDNoR AzoVÉ AKTIVITY

PROJEKT NASE MESTO
V júni sa nám s po-
mocou dobrovo l'n íkov
zo spoločnosti Tatra
banka, a. s., našich
matiek a kolegov
podarilo o kúsok viac
priblíŽiť sa k naplneniu
nášho ciel'a, a to zvel'adlť
pieskovisko, ktoré bude
slúžlť pre naše deti V

zariadení.

PECENIE KOLACIKOV

V júli sme si spolu s

našimi priatel'mi zo
spoločnosti LEAR
Corporation pripravili
pečeno-nepečené po-
poludnie. Strávili sme
spoločný čas s mat-
kami a deťmi pri prí-
prave ko!áčikov.

D
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Úľut-oK PRE RoDlNY - JEDNoRAzoVÉ nxrlVtTY

BESEDA o oBcHoDoVANí s ĽUĎľĺ l

V októbri sa V naŠom
zariadení uskutočnila
beseda na tému

"Obchodovanie s ľud'mi".
Táto téma bola a je stále
aktuáIna. Beseda mala
preventívny charakter do
budúcna pre každého z
nás.

Koncom oktobra slávil
prešovský arcibiskup a

metropolita Ján Babjak,
sJ V našom centre V

miestnej kaplnke svätú
liturgiu, počas ktorej
posvätil noqi bohostánok
pre kaplnku. Vo svojom
príhovore vladyka Ján
tieŽ zdôraznil, Že tam,
kde prestávajú l'udia
spolu komunikovať, sa
vytráca aj rozhovor s

Bohom.

Í.

VlĺĺE. Čo TÉMZ RoBĺVASE olEŤAl

POSVIACKA BOHOSTANKU

<í':
rR-. ,

F.

*äbE

/,i/;

Btl l'ĺĺ0RtlÁclĺ
sÁsIÁVÄl oĺRoi(oLt

t{lE SOtvt
NA PREDAJ
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PREšoV

VSE AKTIVITY
Začiatkom decembra sa V našej pobočke konali aktivlty pre deti a
dospelých. Svojou prÍtomnosťou a skvelými nápadmi nás podporili
zamestnanci z úseku Ľudské zdroje z VSE (Východoslovenská energetika
Holding a's.). Dobrovol'níci sl pripravili pre naše deti hry a aktivlty, pri
ktorých sa všetci zabavlli, na konci boli všetky detičky štedro odmenené.
Pre naše mamičky bolo v spoločenskej miestnosti
pripravené oddychové pohostenie spojené s kreatívnou činnosťou, pri
ktorej si mamičky oddýchli a pripravili pre seba a svoju rodinu vianočné
doplnky do domácnosti. V počítačovej miestnosti boli pripravení d'alší
dobrovol'níci, ktorí podporili v našich prUímateloch počítačové znalosti a

rozšírill ich teoretickú znalosti pri hl'adaní práce.
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ÚruloK PRE RoDlNY - JEDNoRAzoVÉ axĺlVlTY

l7D.'STROMCEK PRIANI"
Pred Vianocami sme vytvorili spoluprácu so zoc MAX Prešov a vytvorili ''

Stromček prianí". Deti s radosťou vytvárali vianočné gule na tento
stromček, kde si kaŽdé dieťa napísa!o svoje prianie. Ľudia dobrej vôle
mohli kúpou darčeka podporiť vybrané dieťa z nášho zariadenia DoRKA
V Prešove. Všetkým deťom sa priania splnili a Vlanoce boli naozaj
štedré.

DORKA, N.O STRANA 48



PREŠoV

OPRAVA STROPU
V mesiaci december 2ol9 sa nám podarilo úspešne opraviť zatekanie zo
sprchy V najvyššom štandarde, ktoré spôsobovalo vznik plesne a

moknutie stropu v najniŽšom štandarde v zariadení.
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DO R KA, N.O.

ZV OLEN
D

V roku ZO19 sme si pripomenuli 6.

výročie otvorenia pobočky vo Zvolene.
Teší nás, že sa nám doteraz podarilo
vytvorĺť bezpečný domov pre l35
klientov.
Realizáciou troch dôleŽitých projektov
sa nám podarilo skvalitniť naše
poskytované sluŽby. Konkrétne to boli
tieto projekty: "Športujeme V kaŽdom
ročnom období", ktorým sme podporili
radosť detÍ z pri-rodzenej potreby
pohybu; 'Vd'aka knihe", ktorým sme
podporili pozitívny vzťah detÍ k čÍtaniu
a ,,Cesta k sebe", ktorého zámerom
bola realizácia tvorĺvých dielní pre
mamičky.

UTULOK PRE RODINY
Podarilo sa nám doplniť chýbajúci
úloŽný priestor v niektorých byto\4ŕch
jednotkách, v spoločných priestoroch,
ale aj V kancelárii pre koordinátorov
vol'nočasoqých aktĺvít, ktorá slúŽĺ ako
herňa.
V prístupe ku klientom aj nad'alej
preferujeme jeden zo základných
princípov sociálnej práce. pomoc
k svojpomoci' za účelom rozvíjania
sebaÚcty a vlastnej zodpovednosti
klientov našej pobočky.

Mgr. lvana Kolačkovská
vedúca útulku pre rodiny pobočka
Zvolen
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D 
zvoLEN

UTULOK PRE RODINY
\7STATISTIKA
Príchody rod ín

V roku 2019 sme do našej pobočky vo Zvolene prijali 4
rodiny, z toho:

r l rodina s jedným dieťaťom

l l úptná rodina s dvoma deťmi

r 2 neúptné rodiny s dvoma deťmi

Vekové zloženie pľij ímatel'ov
Pomer detí a dospelých, ktorých sme V roku 2ol9 prijali
bol takmer Vyrovnaný.

r ó dospehých

r ? detí

DORKA, N.O STRANA 5I



ÚĺuloK PRE RoDlľv - šTATlsTlKA

Rodičia, ktorí k nám prišIi V roku 2019 mali takýto
soc iá l ny statu s:

r 4 nezamestnani

r l zamestnaný

,,; l matka na rodičovskej dovolenke

Smerovanie rodín po odchode
z nášho zariaden ia

V roku 2ol9 odišli z našej pobočky 3 rodiny. lch smero-
Vanie bolo nasledovné:

r l rodina dostala socláhy byt

r l rodina odiš[a k svojej rodine

r l rodina odišta do nájomnÉľro bytu

Sociá lny status rod ičov
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ZVOLEND

Všetkým Žiakom je
poskytnutý priestor
na doučovanie V po-
obedňajších hodi-
nách, počas celého
týŽd ňa. Deti maj ú
príležitosť pripraviť sa
na vyučova n ie za
pomoci našich za-
mestna ncov.

Programy sú určené
pre deti s ones-
koreným psychomo-
toric kým vývinom,
alebo s narušenou
komunikačnou scho-
pnosťou. Realizujú sa
individuálnou formou,
vzhl'adom k potrebám
samotného dieťaťa.

UTULOK PRE RODINY
DPRAVIDELNE AKTIVITY

KLUB DouÁclcH ÚLoH

sTlMuLAčľÉ PRoGRAMY
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ÚruloK PRE RoDlNY - PRAVlDELNÉ nrľlVlTY

TVoRlVÉ DlELNE
Prostred n íctvom tvo-
rivých dielní rozvíjame
u detí predovšetkým
lch jemnú motoriku,
predstavivosť, krea-
tivitu, estetické cítenie
a trpezlivosť. Deti majú
moŽnosť výberu z
viacerýc h tvo rivýc h
techník.

Aktivita pre najmen-
ších, aj pre tých
starších. Všetci účast-
níci sa počas hrania
učia spolupracovať. Do
hrania spoločenských
hier sa okrem detĺ
zapájajú aj ich rodičia,
čo nás nesmierne teší.

ZAHRAJME SA SPOLU
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D
ZVOLEN

v

UTULOK PRE RODINY
JEDNoR AzoVÉ AKTIVITY

VD

DEN ODHALENYCH TAJOMSTIEV
Prvý máj sme strávili
trochu netradične,
navštívili sme zá ku lisie
Divadla Jozefa Cregora
Tajovského vo Zvolene
v rámci 'l6. ročníka Dňa
otvorených dverí, ktoré
patrí medzi najo-
bl'ú benejšie pod ujatia
zvolenského divadla.

D

RODINNY DEN V AQUAPARKU
V júli sa nám vd'aka
vel'korysosti p. Samášo-
Vej a jej manŽela
podarilo bezplatne
sprostredkovať rodi-
nám z nášho zariade-
nia celodennú návšte-
vu Holldayparku na
Kováčovej. Deti rad i

vyskúšali dostupné
atrakcie a zapojili sa aj

do programu a súťaŽí
a n imátorov.
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ÚruloK PRE RoDlNY - JEDNoRAzoVÉ exĺlVlTY

DENNÝ TÁBoR
Druhý augustový týŽdeň sa zvolenskí dorkáči zúčastnili denného
športového tábora s názvom,,Športovačka"' ktorý organizovalo scvČ
Quo Vadis Vo Zvolene. KaŽdý deň bol zameraný na iný druh
športových aktivít, ale aj na potrápenie mozgových závitov,
prostredníctvom tajomných indícií. Dorkáči si tak mohli zacvičiť
pilates, vyskúšalť. jazdu na kolieskových korčuliach, zaplávať si v bazéne,
skúsiť strelecké preteky, či náročnosť karate. Posledný deň patril
táborovej olympiáde, v rámci ktorej sa im podarilo získať aj medailové
umiestnenia. Všetky zúčastnené deti dostali aj slovné uznanie, Že boli
mimoriadne šikovné, múdre a odvážne, ked'Že ich nerozhádzalo ani
uštipnutie včelou, či odreté koleno.

k*b
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ZVOLEN

"CESTA K SEBE"
Nadácia Tesco sa V Grantovom programe "Vy rozhodujete, my
pomáhame" rozhodla finančne podporiť projekt našej organizácie,
ktorý nesie názov "Cesta k sebe'' a je určený pre osamelé matky s deťmi'
ktoré našli svoju druhú šancu na bezpečný domov Vo Zvolenskej
pobočke zariadenia DORKA, n. o..

Zámerom projektu je realizácia tvorivých dielničiek v našom zariadení,
za Účelom posilnenia sebahodnoty mamičiek. Bremeno kaŽdodenných
povinností, súvisiace s rolou Živitel'ky rodiny, často odoberá našim
prijímatel'kám rados't zo Života. Usilujeme sa preto o tvorlvé stretávanie
týchto Žien s odbornou lektorkou, ktorá V procese terapie pomáha
Ženám identifikovať nevyslovené a skryté emócie. Cez uvedomenie si
svojich pocitov, môŽu nájsť cestu k sebe, k svojej slle.
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RUZOMBEROK

DOMOV NA POLCESTE
DUTULOK PRE JEDNOTLIVCOV

It

Rok 2ol9 bol opäť bohatý na množstvo
pracovných činností a udalostí, na

ktorých kaŽdý z nás rôznou mierou
participoval a mal svoj nezastupitel'ný
podiel. V hektike súčasného času,
v úlohách, ktoré Život prináša každý
deň, sme si ani neuvedomili' že prešiel
rok čo sa rozšÍrila sieť centier o nové
centrum DoRKA v Ružomberku'
Počas svojej krátkej existencie sa
tunajšie centrum stalo dôveryhodným
a bezpečným miestom, kde mladým
dospelým muŽom poskytujeme l'udskÚ
pomoc, pr'tjatie, bezpečný domov
a hlavne odborné sprevádzanie na ich
zložitej ceste. Počas roku sme
realizovali rôzne opatrenia na skva-
litňovanie a zefektívňovanie všetkých
činností tak, aby sme úspešne naplnili
základné poslanie v tunajšom centre,
a to vytvoriť pre našĺch prijímatel'ov
bezpečné a dôstojné podmienky pre
Život s potrebnou mierou podpory,
s rešpektovaním a uplatňovaním ich
práv. Vybudovať u nich schopnosť
zmenĺť postoj z pozície pasÍvneho
prijímatel'a na aktívny článok našej
spoločnosti. V období dospievanĺa je
ešte šanca ovplyvniť ŽivotnÚ cestu
mladých l'udí pozĺtívnym smerom.

Preto sme sa im snažilĺ poskytnúť čo
najširšiu ponuku aktivít, ktoré im
umoŽnili pracovať na sebe, vzdelávať
sa, rozvíjat pozitívne stránky svojej
osobnosti. Pomohli im nielen
efektívnejšie vyuŽiť čas strávený V

zariadení, ale aj zlepšiť ich kvalitu
Života.
To, ako uplatnia získané vedomosti,
zručnosti a spôsobilosti, závisí od ĺch
vnútorného rozhodnutia, od ich snahy
začat ináč, lepšie. kvalitnejšie d'alšiu
etapu svojho Života. A samozrejme aj

od sily vôle odolať partii, nezlyhať pri
prvej prekáŽke a opäť neskĺznuť do
šedého priemeru. o tom, že je to
proces vel'mi zloŽitý a hlavne
multifaktoriálne podmienený, svedčí
práca s touto klientelou. To však ako
bude naša budúcnosť vyzerat záleŽÍ od
prítomnosti, záleŽÍ od kaŽdého jedného
okamihu, ktorý venujeme práci.
Doprajme teda tomu okamŽiku
dostatok energie a budúcnosti, a
nebudeme sa musĺeť obávať, ale
naopak s nadšenÍm očakávať, čo nám
prinesie.

Mgr. Juraj Brisuda
vedúci domova na polceste a útulkU
pre jednotlivcov v RuŽomberku
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šľATlsTIKA
DOMOV NA POLCESTE

,UTULOK PRE JEDNOTLIVCOV
V roku 2o-19 sa domov na polceste, rovnako aj útulok pre jednotlivcov,
ktoré sídlia v rovnakej budove, začal zapÍňať. Do domova na polceste
sme prijali piatich nových prijímatelov soclálnych služieb, odišiel jeden.
Celkový počet tak vzrástol z jedného prijímatel'a V januári na päť
prljímatel'ov v decembri 2ol9. Počet prijímatel'om sociálnych sluŽieb v
útulku vzrástol z dvoch na začiatku roka na piatich prijímatel'ov na
konci roka.

Útutok pre jednotlivcov Domov na polceste

nuŽoMBERoK

0

január 20'19 december 20l9 január 2019 decembeľ 20l9

Sociá lny status
V domove na polceste ako aj V útulku pre jednotlivcov bolo 600/o
prijímatel'ov sociálnych sluŽieb bez práce.

Útulok pre jednotlivcov Domov na potceste
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RUŽoMBERoK

DOMOV NA POLCESTE
DUTULOK PRE JEDNOTLIVCOV

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
KoMUNlTNÉ sTRETNUTIA

Ide o prog resĺvny
spôsob realizácie a or-
ganizácie práce s pri-
j ímatel'm i, ktorý sa

uskutočňuje na zá-
klade aktívnej účasti
prijímatel'ov, pričom sa
klad ie dôraz na
sku pinové formy W-
chovného pôsobenia.

RozvoJ PRAcoVľÝcH zRUčNosTí
Systematickým zara-
d'ovaním a zapájaním
do činností pre všeo-
becný rozvoj osobnos-
tí prijímatel'ov vedie-
me m ladých dospe-
lých k sebadisciplíne,
seba regu lácii, vytrva-
losti, dôslednosti pri
plnení uloŽených po-
vinnostĺ a stanovených
ú loh.
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Úľ, oNPc - PRAVlDELNÉ lxľlVlTY

Tvorivé d ielne pod
vedením duchovného
správcu zariadenia
rozvíjajú manuálne
z ru čnosti prlj ímatel'ov
potrebné pre praktický
Život. Metodou postup-
ných krokov, vysvetlo-
vaním a objasňovaním
rozvíjame ich manuál-
ne a technické zruč-
nosti a jemnú moto-
riku.

V tomto roku sa nám
podarilo rekultivovať
našu komu n itnú zá-
hradku. Vd'aka inicia-
tíve a aktívnemu nasa-
deniu mladých sa nám
podarilo vyčistiť celú
plochu záhrady, zriadit.
kompostovisko a za-
bezpečiť odvoz vznik-
nutého odpadu.

TVORIVE DIELNE

rtDNASA z.AHRADKA

DORKA, N.O. STRANA 6I



RUŽoMBERoK

DOMOV NA POLCESTE
DUTULOK PRE JEDNOTLIVCOV
JEDNoR AzoVÉ AKTIVITY

VlNoBRANlE A z,BER JABĹx

Začiatok jesene sa okrem farebných zmien v prírode a babieho leta
vyznačuje aj "rituáIom" zberu hrozna a jabĺk, na ktorý nás pozval
duchovný zariadenia do jeho rodného kraja. Prijímatelia zaŽili
špecifickú atmosféru v|nobrania a zberu jabĺk.
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DOR KA, N.O

ZAMESTNANCI

V organizácii DoRKA, n.o. zamestnávalŤl€:
. 50 zamestnancov na trvalý pracovný pomer na pozíciách:
sociálny pracovník(22), profesionálny rodič(lo),
vyc hovávate ľ(5 ), psyc ho l og (2 ), e konom ic ké od d e l e n ie(S )

Počas minu lého roka sme našu od bornosť zvyšova li
prostred níctvom účasti na rôznych vzdelávaniach:
. Woľkshopy: Umelecká terapia V praxi, outdoor aktivity a

ich VyuŽitie V práci s m!ádeŽou, Práca s problémovou
rodinou, Rovesnícke násilie,

. konferencie: Praktické vyuŽitie vztahovej väzby V cDR,
Zavádzanie štandardov kvality do praxe, Korene agresivity
V ranom detstve, Konferencia sociálnych pracovníkov
cDR, Mosty V sociálnoprávnej ochrane 2C-19

o S€ľTlináre: Plánovanie SP s dieťaťom a jeho rodinou,
Spirituálna výchova detí, Kvalita sociálnych sluŽieb,

. školenia: Psychodiagnostika dieťaťa a č!enov jeho rodiny,
Pracovné stretnutie mentorov a mentorovaných V cDR,
Štandardy kvality (interné školenie), Kvalita V sociálnych
sluŽbách

. výcvi ky: Ko m p lex ný psyc h ote ra pe u t ic ký výcvi k V

systemickom prístupe, Výcvikový program - Terapia hrou
a filiá!na terapia
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DOR KA, N.O

z'AMESTNANCI
Každoročne organizujeme dve pravidelné akcie pre zamestnancov
teambuilding na Alpinke a vianočnú kapustnicu. Na týchto
neformálnych akciách sa stretávajÚ zamestnanci všetkých pobočiek.
MôŽu sa tak lepšie spoznať, nadviazat a rozvíja'ť. spoluprácu.

@

DO R KA, N.O. STRANA 64



D

DORKA. N.O

D IDAKTIVNE NAM POMAHALI
INšrlľÚclE, ÚRADY
Ustredie práce sociálnych vecí a rodiny

Fl Ústĺedie onĺce.lU socialnŕh vecĺ a ĺodiny
Košický samosprávny kraj 

illr
t-

'ír
l(oŠlclď
sÁMospRÁvNYr Ktt4

Prešovský samosprávny kraj l"' o;EäLr*v
Banskobystrický samosprávny xr# *

Žil i nský samosprávny kraj -W 
ľľilľ!?Bĺi'''ľi?ĺÝ^'

Urad práce sociálnych vecí a rodiny v ^ff í#Ťi'**

Prešove, Zvolene a RuŽomberku

PODPOROU PROJEKTU
KE: Nadácia pre deti Slovenska, Nadácĺa Volkswagen, Nadácĺa

Pontis, Horský Hotel Popradské pleso, Active Cĺtizens Fund
PO: Nadácia EPH,

7Yz Panta Rhei, r]. o', Nadácia Tesco, Nadácĺa pre deti
Slovenska

R EAL t7I,ACr OU AKTTV tTY lP ROJ E KTU
KE: Kaufland, Priestor sÚčastneho tanca, Victoria Linnen

a Martin Brečko, Cymnazium Šrobarova
ZYz Herňa Mixiland

DoBRoVoĽNícTVoM
KE: VSE Holding, a.s., Východoslovenská distribučná, a.s.,

innogy SLOVENSKO, EMBRACO, U-SHlN, Martinus,
Cymnázium Sv' Košických mučeníkov

Po: LEAR Corporation, Tatra banka, VSE holdĺng, a.s.,
EM BRACO
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DO R KA, N.O
DDDAKTIVNE NAM POMAHALI
ZBIERKAMI A DARMI

FIRMY A oRGANlzÁclE
KEz oZ otcovo srdce, MC Harmónia Prakovce, EXlsport,
Umenie byť Ženou, SPACE, Hotel Košice, Beauty Studio,
Wirecard, Policajný zbor v Košiciach, Johnsons Control,

Generali, HB Reavis, TPA Slovensko, WS a.s., Merkurius EU
s.r.o., Šrolst<y internát PovaŽská, FREUDENBERG lT,

Uršulínske deti Košice
Po: Gr.kat. farnosti HIinné a Jastrabie nad Toplou, Prysmian

Kablo s.r.o., lBM Slovensko,ZoC MAX, Svet koláčov, ZŠ
Komenského, Bardejov, Ll DL Slovensko

ZV: obvodné oddelenie Policajného zboru Sliač, .
p. Krnavcová a zamestnanci f. Kronovision,

p. Veronika Spodniaková a zamestnanci f. lntercable,
p. Kristína Pipper a zamestanci f. Adient,

zamestnanci f. Generali, Robme radosť, n.o.,
Úsmev ako dar, n.o.- BB pobočka, Quo Vadis,n.o.

Z^KLADNÉ A sTREDNÉ šxolv, GYMNAZIA
KE: Gym názium Šrobárová, zŠ sv. Cyrila a Metoda,

sPŠ Elektrotechnická
PO: OA na Volgogradskej ulici

7Y:. Zš J i lem n ického 1o35l2

JEDNOTLIVCI A RODINY
KE: p. Pach, p. Spišák, o. P. Jano, p. Hutníková, p. Jurková,

p. Herchl, p. Lehota, p. Mašlej,
PO: p. Adamjak

ZYzp. Kanianská, p. Buzalka, p. Reforová, p. Sitár,
p.Turčanová, p. Klimo, p. Gallová, p. MojŽišová,

p. Rybárová, p. Samášová, p.lzelri,
r. UgIerova, r. Kačengova
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FINANČľÁ spnÁvĺ

Nezisková organizácia DORKA' n. o., je pľijímateľom 2Yo zo zaplatetej dane a zpríjmov
daľcov, ktoľí jej pľejavili dôveru. V ľoku 2019 prijala finančné dary od donorov ako
Východoslovenská vodárenská spoločnosť' ä.S., Freudenbeľg IT s.r.o., TPA AUDIT s.r.o.,
Meľkurius EU s.r.o. ,Zoom International a.s.' JK vrstvy s. ľ. o. a od ffzických osôb.

Vroku 2019 dosiahla DoRKA' il.o., ýsledok hospodáľenia _ 18200,32 EUR, ktoý
navrhujeme v budúcom ľoku preúčtovať na účet nevysporiadaného výsledku hospodárenia
minulých ľokov.

K3I.12.2018 bolo v organizácii 42 zamestnancov v riadnom pľacovnom pomere. V priebehu
roka 2019 počet pracovníkov kolísal (nástup do zamestnania po MD, nové projekty
zamestnanosti, Projekt Dorka bags, vytvoľené nové pľacovné miesta v Ružomberku)
a k 31 .12.2019 dosiahol 50 osôb.

Prehl'ad výnosov neziskovej oľganizácie DORKA v ľoku 20|9 z

Tržby _ sociálne sluŽby KE 42 963,27
Tržby _ sociálne služby ZY 7 330,00
Tržby - sociálne služby Po 23 060,88
Tržby _ sociálne sluŽby RU 3 714,39
Príspevky KSK na DnPC, Utulok 21r 932,24
Príspevky _ KSK na ''Naimilší konceľt ľoka'' 1 500,00
Pľíspevky - UPSVaR na CDR 428 766.60
Pľíspevky - BBSK na Utulok 57 874.00
Pľíspevky _ PSK na Utulok 136 578,00
Príspevky _ ŽSK na DnPC, Utulok 29 010.77
Priiaté dary _ Freudenbergeľ IT s.r.o' 3 000.00
Pľiiaté darv - Kiwanis club 1 000,00
Pľiiaté daľy - TPA AUDIT s.r.o. 2 000,00
Pľiiaté dary - Nadácia DeDo 8 000,00
Pľiiaté dary - PPD Services s.r.o. 1 000,00
Pľiiaté dary _ SPDzDD Usmev ako daľ 1042,00
Pľiiaté dary _ Merkuľius EU s.ľ.o 154.00
Priiaté daľy _ Jurai Malý SDB 3 086,s6
Pľiiaté darv _ Maľtin Kolesár 120,00
Pľiiaté darv - Fľantišek Heľchl 100,00
Pľiiaté dary _ Katarína Juľková 240,00
Priiaté dary - Mária Mackaľová 80.00
Pľiiaté darv _ Mária Matovčíková 50,00
Priiaté daľy - Matúš Vasil 80,00
Priiaté daľy - Nika Konrádyová 70.00
Priiaté daľy _ Mária Michalová 50,00
Priiaté dary _ Mária Molokáčová 20.00
Priiaté daľy _ Lucia Kačmár 20,00
Pľiiaté dary _ Marta Hutníková 300.00



Pľi|até dary _ Viktóľia Haitalová 20,00
Priiaté dary - Tomáš Lehota 250,00
Prijaté dary _ Miľoslav Gábor 20,00
Pľijaté dary _ Michal Hudáček 20,00
Pľiiaté dary _ Peteľ Mašlei 100,00
Pľiiaté dary _ anonymní daľcovia Í12,20
Proiekty _ Nadácia EPH Po 5 000,00
Pľo|ekty _ UPSVaR _ dobrovol'nícka služba 376,72
Pľojekty -NP DEI NSvZ 21 075.12
Pľoiekty _ NP DEI III 12 439.56
Pľojekty _ UPSVaR ZY _ ,,Ptaxou k zamestnaniu', 4 747.57
Projekty - UPSVaR KE -,,Praxou k zamestnaniu,, t5 256.78
Pľojekty _ Nadácia pre deti Slovenska - ZV 233,40
Pľoiekty - Cesty k sebe - ZV I 170,00
Proiekty _Nadácia EPH RU 585,60
Projekty _ Nadácia Pontis 120.00
Projekty - FIT 3 309.77
Pľojekty _ C&A 20I7l20I8 4I9,6I
Pľojekty _ Nadácia Slovenskei spoľiteľne 1 044,00
Projekty _ Nadácia Ekopolis Doľka bags 33 217.57
Pľojekty _ Nadácia Volkswagen Slovakia 600,00
Pľoiekty _ UPJŠ KE,PO 284,10
Výhľa RTVS (zateplenie ZY) 99.24
Dotácia _ Uľad vlády SR (zateplenie ZY) 115.68
Iné ostatné výnosy 2 029.00
Pľíspevky z podielu zaplatenei dane 5 608,87
Výnosy neziskovej oľganizácie celkom: I 071 557,50

Dary, príspevlq, a 2 % z daní boli v roku 20I9 použité na úhľadu prevádzkových nákladov organizácie ( energie,
služby, deratizácia, mateľiál). Pľijate pľostľiedlĺy od Nadócie Slovenskej spoľiteľne, použité na výstavbu
detského ihľiska v KE, od Nadácie EPH použité na nákup kotla v Ružomberku sa budú postupne ľozpúšťať do
výnosov až lrym nebuúi odpísané. Dotócia od Uľadu vlódy SR avýhra od RTVS použitó na čiastočné
Jinancovanie zateplenia vo Zvolene, ktoré sa bude odpisovať 40 rokov, sa do ýnosov tiež bude rozpúšťať
postupne.. Pľijaté prostriedlql Nadácie Volkswagen Slovakia (2 600,00 Eur) ) budú výnosmi pľi ich použití
v roku 2020. Nevyčerpané prostľiedlgl na Pľojekt ,,NE DEI III,' ( 2 l00,00 Eur), budú použité na mzdy v roku
2020,

vÝl<lzzlsKov A STRÁT

Náklady v EUR Výnosy v EUR

Nákladová noložka Rok 2018 Rok 2019

Sootreba materiálu 74 996.3s 64 896,39

Spotreba energie 95 524,73 l0l 074,06

opravv a udľžiavanie 6 425.78 l2 701.19

Cestovné 1 747.27 t 824.76

ostatné sluŽbv 46 517.15 58 714.07

Mzdové nákladv 387 854.78 553 928-8t

VÝnosová položka Rok 2018 Rok 2019
TĺŽby z predaja sluŽieb 68 317.81 77 068.s4

Úľoky 0.00 0.00

Prijaté dary 7 484,0s 0.00

osobitné výnosy 44 006.39 100 039.04
Prijaté pľíspevky od iných
oĺganizácii a od Fo 0.00 20 974;76
Pľíspevky z podie|u
zaplatenei dane 7 509.34 5 608.87



Zäkonné poistenie 134 573.34 t92 9s3.90
Zilkonné sociálne
nákladv 21087,32 29 425.20

Daň z nehnutel'ností 0,00 225.62

ostatné dane, poplatky a
pokuty 4 491,39 4 83s.28

odpísanie pohl'adávok 3 871,53 0.00

Iné ostatné náklady 30 331,24 39 428.78

Odoisv 5 069,98 29 749.76

Daň z príimov 0.00 0.00

SPOLU 812 490.86 1089 757.82

Dotácie 68s 819.23 865 837.29

Iné ostatné výnosy a

ookuty 1597.98 2 029,00

SPOLU 814 734.80 I 071 557.50

Výsledok hospodáľenia
20r 8 2243,94EUF.

Výsledok hospodárenia
2019 - l8 200,32 EUR

sÚvĺrrĺ
Aktíva v EUR Pasíva v EUR
Položka aktív Rok 2018 Rok 2019

Dlhodobý hmotný
maietok t9 261.35 t6 837.02

Materiál 300.58 257.37
Pohl'adávky voči
účastníkom zdruŽeni t65.97 t65.97

Pohl'adávky z obch. styku 857,06 4 994.13

ostatné pohl'adávky 6 64s,96 12356.99

Pokladnica ll4lt,78 7 169.16

Bankové účtv 89 03 1.28 92 402.35

Nákladv budúcich období 958.75 I 412.35

Prĺimv budúcich období r 846.84 0.00

SPOLU t30 479.57 135 595.34

Komentáľ k súvahe - aktíva

organizácia hospodáľi s vlastným apÍenúatým dlhodobým hmotným majetkom. V roku 2019

bolo pľedmetom odpisovania zateplenie západnej ajužnej steny budovy vo Zvolene, ktoľé sa

ľealizovalo v roku 2016, vchodové dveľe Slovaktual v Pľešove, kondenzačný kotol

Viessmann v Ružomberku a detské ihrisko v Košiciach zaraďené do užívania v ľoku 2018.

Drobný dlhodobý majetok, vedený na účte 028 príslušnej analytickej evidencie, zahŕňa plne

odpísaný nábytok' tlačiaľne, počítače, pľáčky, chladničky a inventár.

Krátkodobé pohľadávky tvoria pohľadávky z obchodného styku, pohľadávky voči
Zamestnancom ( poskytnuté pľíspevky na deti profesionálnym rodičom, ktoré budú zičtované

v januáľi 2020) a pohľadávky voči klientom.

Položka pasív Rok 2018 Rok 2019

Základné imanie 33t.94 33r,94
Nevysporiadaný VH
minulých rokov 67 6',75,87 69 919,81

VH za účtovné obdobie 2 243.94 -18200.32

Krátkodobé rezervv 8 369"0r t7 302.42

Dlhodobé záväzky 6 663.8 r 7 187.43
Zäväzky z obchodného
stvku 4 461.55 8 771.63
Zäväzkv voči
zamestnancom 0.00 2194.74

Daňové záväzky 0.00 0.55

ostatné ztväzkv 2 378.03 21606,84

Výnosv budúcich období 38 355.42 26 480.30

SPOLU 130 479,s7 135 595,34



Časové rozlíšenie aktív pľedstavujú náklady budúcich období, a to náklady spojené s
poistením a sluŽbami platenými vopľed ( náklad ľoku 2020).

Komentár k súvahe _ pasíva

Základné imani e or ganizácie j e tvoľené vkl admi zakl adate ľov.

Kĺátkodobé rezervy zahÍňaju rezerw na nevyčerpané dovolenky a rezervuna oveľenie
účtovnej závierky.

Medzi najýzĺamnejšie položky kľátkodobých záväzkov patľia záväzky z obchodného styku
( dodávateľské faktúry splatné v roku 2020), vrátky finančných príspevkov za ľok 2Ol9
( výdavky roku 2020), záväzky voči zamestnancom ( mzda za 12l20I9 - úhľada 0ll2020) .

V kategóľii dlhodobých záväzkov dominujú záväzky zo sociálneho fondu azáväzokznájmu
( tlačiame Canon).

xCasové rozlíšenie pasív predstavujú výnosy budúcich období a to najmä pľijaté prostriedky
na projekty adary, ktoľé sa využijú na úhľadu nákladov vroku 2020. Významnú položku
tvorí časť dotácie od Úradu vlády SR a výhľy od RTVS' ktoré boli použité na čiastočné
financovanie zateplenia vo Zvolene, príspevok od SLSP na detské ihľisko v Košiciach a
príspevok od EPH na nákup kotla do Ružomberka. Majetok je predmetom odpisovania, preto

sa dotácia , výhra a q ptijaté pľíspevky budú do výnosov ľozpúšťať postupne.

Komentáľ k výkazu ziskov a stľát

oryanizáciazaznamenala v roku 2019 nárast pľíspevkov od samosprávnych kľajov. Z dôvodu
ztiadenianovej pobočky v Ružomberku nám poskytol dotáciu aj Žilinsk1ĺ samospľávny kĺaj..
V Košiciach sa Kľízové stredisko pľe 30 detí, ktoľé bolo pľedtým dotované čiastočne KSK
(15 detí) a čiastočne UPSVaR (15 detí) zmenilo na Centľum pre deti a rodiny ( CDR). V roku
2019 sa zqýšili dotácie naprevádzku CDR acelé centrum pre 30 detí je dotované UPSVaR.
od Nadácie Ekopolis sme obdržali príspevok narea|izáciu pľojektu Doľka bags.

Čo sa týka zýšenia nákladov najviac sa zvýšili mzdové náklady. Veľmi sa to dotklo miezd
zamestnancov CDR, nakoľko sme podl'a Zmluvy č l32lovosoD/2019 s UPSVaR museli
pľistúpit'k prehodnoteniu odmeňovania zamestnancov CDR a ohodnotiť zamestnancov podĺa
zákona č. 55312003 Z.z.. Ďalej došlo k ľozšíreniu pľacovných miest v novozriadenej pobočke
v RuŽomberku a pľijali sme Zamestnancov na projekt Dorka bags. Náklady sa zvýšili aj

vyplatením štvďľočných odmien a zvýšenia pľíplatkov za nočnú pľácu, pľácu cez sviatky
a víkendy v zmysle Zákonníkapráce.



Pľehl'ad nákladov neziskovej organizácie DORKA v ľoku 2019z

Použitie pľíspevku z podielu zaplatenej dane

Príspevok z podielu zaplatenej dane bol použiý v plnej ýške v roku 201 9

Prehl'ad o účele a výške použitia daľov zabežné účtovné obdobie

Spotreba mateľiálu 64 896,39
Spotľeba eneľgie r0r 074,06

opravy audržiavanie 12 701,19

Cestovné r 824,76

ostatné služby 58 714,07
Mzdové náklady 553 928,81

Zákonne sociálne poi stenie a zdt av otné po istenie 192 953,90
Zákonné soci álne náklady 29 425,20

ostatné dane a poplatky 4 835,28

Daň' z nehnuteľností 225,62

odpísané pohľadávky 0,00

ostatné prevádzkové náklady 39 428,78

odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného maietku 29 749,76
Nákladv neziskovei organizácie celkom : 1089 757,82

Účel použitia príspevkov z podielu zaplatenej dane v roku 2019 Výška podielu

Telefónne služby a poštovné poplatky v ľoku 2019 - čiastočná úhľada 789,50

Poistenie, údrŽba auta - čiastočná úhľada 1 114,00

Nákup PHM v roku 2019 - časť 1 911,00

Dodávka tepla, spotľeba elektriny KE _ čiastočná úhľada 1039,37

Deratizácia- časť 755,00

Výdavky hľadené z podielu zaplatenej dane spolu 5 608,87

Účel využitia darov v ľoku 2019 Výška podielu

oprava aidržbaRU - časť 3 086,56

Mzdové náklady ZY 5 448,82

Spotľeba mateľiálu KE DPc 3 958,40

Nájomné KE DPC - časť 3 700,00

Spotreba tepla, elektriny, vody KE DPC - časť 2 045,60

Spotreba plynu, elektriny, vody RU - časť 1735,38

Spotreba materiálu KE CDR - časť I 000,00

Spolu 20 974,76



Ekonomicky opľávnené náklady za jednotlivé zaľiadenia DoRKAr D. o. v roku 2019

EkonomiclE opľcnnené náklady (ďalej len EoN) podľa zákona č' 448/2008 Z. z. o sociólnych službóch sú
náklady na činnosti uvedené v $6-18 menovaného zókona _odborné, obslužné aďalšie činnosti.Za EoN
pokladáme finančné prostľiedlE zúčtované v danom roku do nákladov avýdavkov, ( údaje je potľebné čerpať
k 31' ] 2'z tabuľtE ,,Čerpanie rozpočtu podľa zdrojov,,, ako aj z výkazu ziskov a strát. Pre sledovanie výdavkov
v tabuľke ,,Čeľpanie rozpočtu podl'a zdľojov,, vydalo MFSR Metodické usmernenie č. MF/010175/2004-42
a vysvetlivlE k ekonomickej klasffikácii rozpočtovej klasifikácie. Sledovanie jednotlých dľuhov nákladov podľa
Ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikócie sa líši od sledovania dľuhov nákladov podľa výkazu zisku
a strát.

DnPC - Domoy na polceste, U - Utulok, CDR- Centľum pre deĺi a rodiny

Ekonomicky opľávnené náklady za jednotlivé zaľiadenia DORKA, n. o. v roku 2019

Ekonomicky
opľávnené náklady

(EoN)

RUŽoMBERoK
DnPC

RUZOMBEROK
Ú

a,mzdy,platy
a ostatné osobné

vyľovnania 7 361,30 t0 305,77

b' poistné na sociálne

a veľejné zdravotné

poistenie 2 366,56 3 313,06

Ekonomicky
opľávnené náklady

(EON)

KOSICE
DnPC

KOSICE
Ú

KoŠICE
CDR

ZVOLEN
Ú

PRESOV
U

a,mzdy,p|aty a ostatné

osobné vyľovnania 4't 773,71 92 899,50 227 940,45 42154,14 81973,69
b, poistné na sociálne

a veľejné zdravotné

poistenie 16 410,51 37 844,4',7 9l 065,58 14 712,77 28 702,78

c, cestovné náhľady I 18,84 258,50 889,68 92,00 0,00

d, eneľgie, voda,

komunikácie 18 928,32 35 070,39 10 399,18 6 285,10 37 62',t,13

e, mateľiál 3 999,33 5154,22 90 651,34 5 533,09 '7 367,18

f, dopravné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
g, ľutinná a štandardná

údľŽba 96,00 910,99 I 390,00 1s06,00 4 16',7,09

h, nájomné 4 958,64 l0 881,84 2 754,96 1,00 0,00
i, služby 5 098,32 12 766,',72 34 340,54 4 390,04 7 780,19
j,beŽné tľansfery 0,00 0,00 2 580,33 462,29 125,74

k, odpisy hmotného

a nehmolrého majetku 0,00 I 044,00 0,00 274,40 520,33

EON spolu 91383,67 196 830,63 462 012,06 75 411,43 168264,13
RočnéEoN/1klient 3 655,34 2 811,87 15 519,38 3 793,33 2 492,06



c' cestovné náhľady 0,00 0,00

d, eneľgie, voda,

komunikácie 2 385,30 3 380,1 I

e, mateľiál 3 016,23 3 521,41

f, dopravné 0,00 0,00

g, rutinná a štandardná

ídrŽba 0,00 0,00

h, nájomné 4,00 6,00

i, služby 2',10,39 294,42

j,beŽné tľansfery 0,00 0,00

k, odpisy hmotného

a nehmotného majetku 243,',70 341,60

EON spolu t5 647,48 21.162,37

Ročné EoN / 1

klient 5 147,20 6 ĺ34'02

DnPC - Domov na polceste, Ú _ Úutok

Legislatívny rámec pre výľočnú spľávu

DORKA, n. o., má povinnosť auditu podľa $ 19 zákona č'43112002 Z. z. o účtovníctve

v Znení neskorších predpisov' a preto má aj povinnosť vyhotoviť ýročnú správu podľa $ 20

zákona o účtovníctve.

Výľočná SpľáVa podlieha overeniu audítoľom do jedného roka od skončenia účtovného

obdobia abude elektronicky u\ožená do registra účtovných zävierok atouto cestou aj do

obchodného registľa tak, ako to ustanovuje $ 23 ods. 2 a $ 23b ods' 4 zákona o účtovníctve.

Vplyv na životné prostľedie

organizácia nepľodukuje žiadne plynné exhaláty. Za odvoz komunálneho odpadu platikaždé
zariadenie pľíslušnému magistľátu miestny poplatok za smetné nádoby, pričom odpad tvorí

bežný odpad domácnosti. organizácia svojou činnosťou nepľodukuje nebezpečné odpady.

Predpokladaný ývoj

Koncom roka 2019 sa v Číne začal širiť nový dľuh vírusového ochorenia, neskôr označený

ako COVID-19 či Koronavírus, ktoý sa následne počas prvych mesiacov roka2020 ľozšíľil
celosvetovo. Spoločnosť nie je momentálne schopná plne posúdiť dôsledky rozšírenia

Koronavírusu na jej budúcu finančnú pozíciu a pĺevádzkovú činnosť' avšak v závislosti od

ďalšieho vyvoja situácie, dopady môžu byť negatívne a ýznamne .V ľoku 2020 budeme

naďalej pokľačovať v ľekonštrukcii centra DORKA v Ružomberku, chceme kúpiť osobný

automobil pre Centrum pľe deti a rodiny v Košiciach.



Ostatné náležitosti výľočnej správy

Členovia správnej a dozornej rady nepoberali odmeny zavýkonfunkcie v ľoku 2OI9.

Po skončení účtovného obdobia) za ktoré sa vyhotovuje táto účtovná závierka, okľem
prijatých opatrení týkajúcich sa šíľenia Koronavíľusu, iné udalosti osobitného ýznamu
nenastali.

otganizácia každoľočne očakáva uzatvorenie zmlúv so samospľávnymi kľajmi a s Ústľedím
práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytovaní príspevkov na prevádzku objednanej kapacity.
Tieto podmienky sa môžu meniť podľa poŽiadaviek a potľieb jednotlirných subjektov
a úradov.
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