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Face F6ce Buslness

sPRÁVA NEzÁuslÉ Ho RuoÍ roRR

pre správnu radu neziskovej organizácie DORKA, n.o.

Spµ áva z auditu ú è tovnej závierky

Názor

1' Uskutoè nili sme audit ú è tovnej závierky v neziskovej organizácii DoRKA, n.o. (d'alej len,,nezisková organizácia"),
ktorá obsahuje sú vahu k31' decembru2020, výkaz ziskov astrát za rok konè iaci sa kuvedené mu dátumu,
a poznámky, ktoré  obsahujú  sú hrn významných ú è tovných zásad a ú è tovných metód'

2. Podl'a ná¹ ho názoru, prilo®ená ú è tovná závierka poskytuje pravdivý averný obrazo finanè nej situácii neziskovej
organizácie k 31. decembru 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok konè iaci sa k uvedené mu dátumu podl'a
zákona è ' 431l2o02 Z.z. o ú è tovní ctve v znení  neskor¹ í ch predpisov (d'alej len ,,zákon o ú è tovní ctve").

Základ pre názor

3. Audit sme vykonali podl'a medzinárodných audí torských ¹ tandardov (lnternational Standards on Auditing, lSA).
Na¹ a zodpovednos»  podl'a týchto ¹ tandardov je uvedená v odseku Zodpovednost' audå tora za audit ú è tovnej
závå erky. od neziskovej organizácie sme nezávislí  podl'a ustanovení  zákona è . 42312015 o ¹ tatutárnom audite
a o zmene a doplnení  zákona è ' 43112002 Z' z' o ú è tovní ctve v znení  neskor¹ í ch predpisov (d'alej len ,,zákon
o ¹ tatutárnom audå te") týkajú cich sa etiky, vrátane Etické ho kódexu audå tora' relevantných pre ná¹  audit ú è tovnej
závierky a splnili sme aj ostatné  po¾ iadavky týchto ustanovenå týkajÚcich sa etiky. Sme presvedè ení , ¾ e audí torské
dÔkazy, ktoré  sme zí skali, poskytujú  dostatoè ný a vhodný základpre ná©  názor.

Zod p oved n o st' ¹ tatutá rn e h o o rg á n u za Ú è tov n ú  záv i e r k u

4. © tatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto ú è tovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý averný obraz
podl'a zákona o ú è tovní ctve azaÍ ie interné  kontroly, ktoré  pova®ujeza potrebné  na zostavenie Úè tovnej závierky,
ktorá neobsahuje významné  nesprávnosti, è i u® v dÔsledku podvodu alebo chyby.
Pri zostavovaní  ú è tovnej závierky je © tatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Neziskovej
organizácie nepretr®ite pokraè ovat' vo svojej è innosti, za opí sanie skutoè ností  týkajú cich sa nepretr®ité ho
pokraè ovania v è innosti' ak je to potrebné , a za pou®itie predpokladu nepretr®iteho pokraè ovania v è innosti
v ú è tovní ctve, iba®e by mal v ú mysle Nezisková organizácia zlikvidovat' alebo ukonè it' jej è innos» , alebo by nemal
inú  realistickÚ mo®nost'ne® tak urobit'.

Zod p ove d n o st' a u d í to ra z a a u d it ú  è tov n ej z áv i e r ky

5. Na¹ ou zodpovednost'ou je zí skat' primerané  uistenie' è i ú È tovná závierka ako celok neobsahuje významné
nesprávnosti, è i u® v dÔsledku podvodu alebo chyby, a vydat'správu audí tora, vrátane názoru' Primerané  uistenie
je uistenie vysoké ho stupòa, ale nie je zárukou toho, ®e audit vykonaný podl'a medzinárodných audí torských
¹ tandardov v®dy odhalí  významné  nesprávnosti, ak také  existujú ' Nesprávnosti mÔ®u vzniknú t'v dÔsledku podvodu
alebo chyby azavýznamné  sa pova®ujú  vtedy' ak by sa dalo odÔvodnene oè akávat', ®e jednotlivo alebo v sú hrne
by mohli ovplyvnit'ekonomické  rozhodnutia pou®í vatel'ov, uskutoè nené  na základe tejto ú è tovnej závierky'

6. V rámci auditu uskutoè nené ho podl'a medzinárodných audí torských © tandardov, poè as celé ho auditu uplatòujeme
odborný ú sudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. okrem toho:

ldentifikujeme a posudzujeme rizí ká významnej nesprávnosti Úè tovnej závierky, è i u® v dÔsledku podvodu
alebo chyby, navrhujeme a uskutoè òujeme audå torské  postupy reagujú ce na tieto riziká a zí skavame
audí torske dÔkazy, ktoré  sÚ dostatoè né  a vhodné  na poskytnutie základu pre ná¹  názor. Riziko neodhalenia
významnej nesprávnosti v dÔsledku podvodu je vy¹ ¹ ie ako toto riziko v dÔsledku chyby, preto®e podvod
mÔ®e zahà òa»  tajnú  dohodu, fa|© ovanie, ú myselné  vynechanie' nepravdivé  vyhlásenie alebo obí denie
internej kontroly.

a
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oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnú t' audí torské
postupy vhodné  za daných okolností , ale nie za ú è elom vyjadrenia názoru na efektå vnost'interných kontrol
Neziskovej organizácie.

Hodnotí me vhodnost' pou®itých ú è tovných zásad a ú è tovných metód a primeranost' ú è tovných odhadov
a uvedenie s nimi sú visiacich informácií , uskutoè nené  ¹ tatutárnym orgánom.

Robí me záver o tom, è i ¹ tatutárny orgán vhodne v ú itovní ctve pou¾ í va predpoklad nepretr¾ ité ho
pokraè ovania v è innosti a na zák|ade zí skaných audí torských dÔkazov záver o tom, è i existuje významná
neistota v sú vislosti s udalost'ami alebo okolnost'ami, ktoré  by mohli významne spochybnit' schopnost'
Neziskovej organizácie nepretr¾ ite pokraè ovat' v è innosti. Ak dospejeme k záveru, ®e významná neistota
existuje, sme povinní  upozornit' v na© ej správe audí tora na sú visiace informácie uvedené  v ú è tovnej
závierke alebo, ak sú  tieto informácie nedostatoè né ' modifikovat' ná¹  názor. Na© e závery vychádzajÚ
z audí torských dÔkazov zí skaných do dátumu vydania na¹ ej správy audí tora' Budú ce udalosti alebo
okolnosti v¹ ak mÔ®u spÔsobit', ®e Nezisková organizácia prestane pokraè ovat'v nepretr®itej è innosti.

Hodnotí me celkovú  prezentáciu, ¹ truktú ru a obsah ú è tovnej závierky vrátane informácií  v nej uvedených,
ako aj to, è | ú è tovná závierka zachytáva uskutoè nené  transakcie a udalosti spÔsobom, ktorý vedie k ich
verné mu zobrazeniu.

Spµ áva k dä l¹ í m po®iadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré  sa uvádzajú  vo výroè nej správe

7 ' © tatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené  vo výroè nej správe, zostavenej podl'a po®|adaviek zákona
o ú è tovní ctve. Ná©  vy¹ © ie uvedený názor na Úè tovnÚ závierku sa nevzt'ahuje na iné  informácie vo výroè nej správe.

V sú vislosti s audå tom Úè tovnej závierky je na© ou zodpovednost'ou oboznámenie sa s informáciami uvedenými
vo výroè nej správe a posÚdenie' è i tieto å nformácie nie sÚ vo významnom nesú lade s auditovanou ú è tovnou
závierkou alebo na¹ imi poznatkami, ktoré  sme zí skali poè as auditu ú è tovnej závierky, alebo sa inak zdajú  byt'
významne nesprávne.

Posú dili sme, è i výroè ná správa Neziskovej organizácie obsahuje informácie, ktorých uvedenie vy®aduje zákon
o ú è tovní ctve azákon o neziskových organizáciách poskytujú cich v© eobecne prospe© né  slu®by.

Na základe prác vykonaných poÈ as auditu Úè tovnej závierky, podl'a ná© ho názoru'.

. informácie uvedené  vo výroè nej správe zostavenej za rok2020 sú  v sú lade s Úè tovnou závierkou
za daný rok,

. Výroè ná správa obsahuje informácie podl'a zákona o ú è tovní ctve'

okrem toho' na základe na¹ ich poznatkov o Úè tovnej jednotke a situácii v nej, ktoré  sme zí skali poè as auditu
ú è tovnej závierky, sme povinní  uviest', è i sme zistili významné  nesprávnosti vo výroè nej správe, ktorú  sme
obdà ®ali pred dátumom vydania tejto správy audí tora. V tejto sú vislosti neexistujú  zistenå a, ktoré  by sme mali
uviest'.

Bratislava, 4.06.2021

o
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TPA AUDIT s.r.o.
Licencia SKAu è . 304

lng. å van Paule, CA, FCCA
zodpovedný audí tor
Licencia SKAu è . 847
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r UZNUJ 1

Uè  NUJ
UÈ ToVNA ZAVIERKA

neziskovej ú è tovnej jednotky
v sú stave podvojné ho ú è tovní ctva

illillltil ilililillll ]ililt -t

zostavená k

Prilo¾ ené  sú è asti Úè tovnej závieµ ky

E så vana (Uè  NUJ 1_o1)

V vÝxazziskov a strát (Úè  NUJ 2-01)

p Poznámky (Uè  NUJ 3-01}

(vyznaè ,i sa x)

Záanamy daòové ho ú µ adu

Miesto pre evidenè né  è í slo odtlaè ok prezentaè nej peè å atky daòové h g,ú radu

ú dajesa zarovnávaJÚ vprä vo'osktné ú dajesá på ¹ uå lä va'Nevyplnené µ å adkysa poneehávajú pµ ázdne'
Udaje sa vypina1å paliÈ kovým pí smom (podµ a tohto µ zoru), på sací mstµ ojom alebo tµ aè iaròou,a to cleµ nou alebo tmavomodrou farbou.

Mesiac Rok

od012020
do 12 202 0

Za obdobie

Daòové  identifikaè né  è í slo

lÈ 0

35582171
SID SK NAEE

Úè tovná závierka

ffi riadna ,[ zostavená

m mimgrå adna il schválená

(vyznaè Í  sa x)
od01 2019
do 12 2019

Bezpå ostredne
predchádzajú ce
obdobie

obchodné  meno alebo názov ú è tovnej 
'iednotkyDORKA, n o

Sidlo ú è tovnej jednotky

Ulica

Heme r k

PSÈ

04023
È jslo telefónu

a948å 9
E-maå lová adresa

ova
Obec

Ko¹

È å sto

2B

È å ïo faxu

0, å

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

Zostavená dòa: Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedeRie.
ú è tovnå ctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
ú è tovnej závierky:

Fodpisový záznam
¹ tatutárneho orgánu alebo
è lena ¹ tatutárneho orgánu
ú è tovnej jednotky:

Schválená dòa:

í "r*rrå /n l.2 0
,/ ,
Q" -'a å å i l-xÅ-

L MF sR 20'å 3 stµ ana 1 J



Sú vaha (Uè  NUJ 1'01) lÈ o SID3 5 5 8 2 1 7 1

Strana aktí v
c.r Be®né  ú è tovné  obdobie

Bezpµ ostredne
predchádzajú ce
ú è tovné  obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

a b 1 2 3 4

A' NEoBEZNY MAJEToK sPoLU r.002 + r' 009 + µ .021 00'l 166435,45 131622,03 34813,42 16837,02

1 Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 a® r. 008 002

Nehmotné  uýsledky z uj'vojovej a obdobnej è innosti
012-(072+091AU) 003

Softvé r 013 - (073+09í AU) 004

ocenitel'né  práva o14-(o74 + o91AÚ) 005

ostatný d
+ o91 AÚ

lhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079
006

obstaraniedlhodobé honehmotné homajetku (041-093) oo7

Poskytnuté  preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
(051- 095AÚ) 008

2. Dlhodobý hmotný majetok r.0'l0 a¾  r' 020 009 'å 66435'45 131622,03 34813,42 16837,02

Pozemky (031) 0'å 0 x

Umelecké  diela a zbierky (032) 0'å 1 X

Stavby o21-(o81+092AÚ) 012

Samostatné  hnutel'né  veci a sú bory hnutel'ných vecí
022-(082+092AU) 013 15279,99 6783,09 8496,90 6757,08

Dopravné  prostriedky 023_(083+092AÚ) 014 34669,00 20891''å 0 13777,90

Pestovatel'ské  celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ) 0'å 5

Základné  stádo a t'a®né zvieratá 026 - (086 + 092AU) 016

Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (o88 + o92AÚ) 017 102710,12 102710,12 0,00

ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +o92AÚ) 018 13776,34 1237,72 '12538,62 10079,94

obstaranie dlhodobé ho hmotné ho majetku (042 - 094) 019

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

3 Dlhodobý finanè ný majetok r. o22 a¾  r.028 o21

Podielové  cenné  papiere a podiely v obchodných
spoloè nostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)

o22

Podielové  cenné  papiere a podiely v obchodných
spoloè nostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 Au) 023

Dlhové  cenné  papiere dr®ané  do splatnosti (065 - 096 AÚ) 024

Pô®i
096

è ky podnikom v skupine a ostatné  pÔ®iè ky (066 + 067) -
AÚ 025

ostatný dlhodobý finanè ný majetok (069 - 096 AÚ) 026

obstaranie dlhodobé ho finanè né ho majetku (043 - 096 AÚ) o27

Poskytnuté  preddavky na dlhodobý finanè ný majetok (053 -
096 AÚ) 028

stµ ana 2



Sú vaha (Úè  NUJ 1-o1) lÈ o SID3 5 5 I 2 1 7 1

Strana aktí v c,r.
Be®né  ú è tovné  obdobie

Bezprostredne
predchádzajú ce
ú è tovné  obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

a b 1 2 3 4
B' oBE®NÝ MAJEToK sPoLU µ . o3o+ r' o37+ r.042+ r.O51 029 140790,48 '1 1 139,83 1 296s0,65 1'17345,97
1 Zásoby r. 031 a¾  µ . 036 030 310,07 310,07 257,37

Materiál (112+119)-191 031 310,07 310,07 257,37
Nedokonè ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121
+122)-(192+193) 032

Výrobky (123 - 1s4) 033

Zvieratá (124 - 1s5) 034

Tovar (132 +'å 39)- 196 035
Poskytnuté  prevádzkové  preddavky na zásoby (314 AÚ -
391 AÚ) 036

2. Dlhodobé  pohl'adávky µ . 038 a¾  r' 041 037 165,97 165,97 165,97

Pohl'adávky z obchodné ho styku (31'l AÚ a¾  314 AÚ) - 391 AÚ 038

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

Pohl'adávky voè i Úè astní kom zdru¾ ení  (358AÚ - 391AÚ) 040 165,97 16s,97 165,97
lné  pohl'adávky
- 391AÚ

( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ)
041

3 Krátkodobé  pohl'adávky r. 043 a¾  r.050 042 19492,23 1 1 139,83 8352,40 17351,12

Pohl'adávky z obchodné ho styku (31 1AU a¾  314 AÚ) - 39.å AÚ 043 3080,49 3080,49 4994,'t3

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

Zú è tovanie so Sociálnou poist'ovòou a zdravotnými pois» ovòami
(336 )

045 x

Daòové  pohl'adávky (341 a®345) 046 x

Pohl'adávky z dôvodu finanè ných vz» ahov k ¹ tátnemu rozpoè tu
a rozpoè tom Územnej samospráVy (346+ 348)

047

Pohl'adávky voè i Úè astní kom zdru®ení  (358 AU - 391AÚ) 048

Spojovací  Úè et pri zdru¾ ení (396 - 391AÚ) 049

lné  pohl'adávky (335AU + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ)- 391AÚ 050 16411.74 1 1 139,83 5271,91 1 2356,99
4 Finanè né  ú è ty r. 052 a¾  r. 056 051 120822,21 120822,21 9957í  

'5'|
Pokladnica (211 + 213) 052 9'å 86'20 x 9186,20 7'å 69'16

Bankové  Úè ty (221 AU + 261) 053 '1 1 1636,01 x 'å 'å í 636'0'å 92402,35

Bankové  ú è ty s dobou viazanosti dlh¹ ou ako jeden rok (221 
^U)

054 x

Krátkodobý finanè ný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257)
- 29'å AU 055

obstaranie krátkodobé ho finanè né ho majetku (259 _ 291AU) 056

c. È AsoVE RozLí © ENlE sPoLU r. 058 a r. 059 057 1491,48 1491,48 1412,35
1 Náklady budÚcich období (381) 058 '1491,48 1491,48 1412,35

Prí jmy budú cich obdobÍ (385) 059

MAJETOK SPOLU r. 001 + µ ' 029 + µ . 057 060 308717,41 142761,86 1 65955,55 1 35595,34

Stµ ana 3



SÚvaha (Uè  NUj 1-o1) lÈ o SID3 5 5 I 2 1 7 1

Strana pasí v c,r Be®né  ú è tovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajú ce ú è tovné

nhdnhia
a b 5 6

A. VLASTNE ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r.073 06'l 48045,54 52051,43

1 lmanie a peòa¾ né  fondy r.063 a¾  r.067 062 331,94 33'å '94
Základné  imanie (411) 063 331,94 331,94
Peòa®né  fondy tvorené  podl'a osobitné ho predpisu (412) 064
Fond reprodukcie (413) 065
oceòovacie rozdiely z precenenia majetku azávä zkov (414) 066
oceòovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú è astí n (4'1 5) 067

2. Fondy tvorené  zo zisku r. 069 a® r' 071 068
Rezervný fond (421) 069
Fondy tvorené  zo zisku (423) 070
ostatné  fondy (427) 071

3. Nevysporiadaný výsledok h ospodárenia mi n u lých rokov
Fi - 428) 072 51719,49 69919,81

4. Výsledok hospodáµ enia za ú è tovné  obdobie µ . 060 - (r. 062 + r
068 + r. 072 + r.074 + r.'101) 073 -4005,89 -18200,32

B.cUDzlE zDRoJE sPoLU r. 075 + µ ' 079 + r. o87 + r. o97 074 58546,52 57063,61
I Rezervy r' 076 a¾  r' 078 075 32866,23 17302,42

Rezervy zákonné (451AÚ) 076
ostatné  rezervy (459AÚ) 077 5711,48

(323+451AU+459AU)Krátkodobé  rezevy 078 27154,75 17302,42
2. Dlhodobé  závä zky µ . 080 a® r' 086 079 5857"å  3 7187,43

Závä zky zo sociálneho fondu (472) 080 4564,71 5200,49
Vydané  dlhopisy (473) 08'l
Závä zky znájmu (474 AÚ) o82 927,29 1580,81
Dlhodobé  prijaté  preddavky (475) 083
Dlhodobé  nevyfakturované  dodávky (476) 084
Dlhodobé  zmenky na ú hradu (478) 085
ostatné  dlhodobé  závä zky (373 AÚ + 479 AÚ) 086 365,1 3 406''å  3

3. Krátkodobé  závä zky r. 088 a® r. 096 087 'å 9823.'16 32573,76
Závä zky z obchodné ho styku (321 a¾  326) okrem 323 088 14506,04 8771,63
Závä zky voè i zamestnan com (s31+ gsg) 089 2609,29 2194,74
ZÚÈ tovanå e so Sociálnou poå s» ovòou a zdravotnými poist'ovòám-
(336) 090

Daòové  závä zky (341 a¾ 345) 091 22,88 0,55
z dÔvodu finanè ných vz» ahov k ¹ tátnemu rozpoè tu a

(346+348)rozpoè tom Územnej sam o92 1990,43

závä zKy z upå saných nesplatených cenných papierov a vkladov
(367) 093

Závä zky voè i ú è astní kom zdru®ení (368) 094
Spojovací  ú è et pri zdru®ení (3e6) 095
ostatné  závä zky (379 + 373 AU + 474 AU + 479 AÚ) 096 694,52 21606,84

4. Bankové  výpomoci a pô¾ iè ky µ ' 098 a® r. 100 097
(461AÚ)Dlhodobé  bankové  ú very 098

Be®né  bankové  Úvery (231+ 232 + 461AÚ) 099
Prijate krátkodobé  finanè né  l4Í pomoci (241+ 249) 'å 00

c. cAsovÉ  RozLi© ENlE sPoLU r.'102 a r.'103 101 59363,49 26480,30
1 Výdavky budú cich období (383) 102

Výnosy budÚcich období (384) 103 59363,49 26480,30
VLASTNE ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101 104 '165955,55 'å 35595'34
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Výkaz ziskov a strát (Uè  NUJ 2-o1) lÈ o i SID3 5 5 8 2 1 7 1

Cí slo
ú è tu Náklady è í slo

riadku

Cinnost' Bezprostredne
predchádzajú ce
ú è tovné  obdobie

Hlavná
nezdaòovaná

Zdaòovaná Spolu

a b c I 2 3 4

50'å Spotreba materiálu 0í 9695s,62 96955,62 64896,39

502 Spotreba energie 02 1 07939,03 1 07939,03 101074,06

504 Predaný tovar 03

511 opravy a udr®iavanie 04 6697,88 6697,88 12701,19

512 Cestovné 05 505,41 505,41 1824,76

513 Náklady na reprezentáciu 06 455,10 455,1 0 1467,67

5í 8 ostatné  slu®by 07 40773,97 40773,97 57246,40

521 Mzdové  náklady 08 617182,15 617182,15 553928'8'å

524
Zákonne sociálne poistenie a zdravotné
poistenie 09 217188,35 217188,35 1 92953,90

525 ostatné  sociálne poistenie 10

527 Zákonné  sociálne náklady 11 35460,62 35460,62 29425,20

528 ostatné  sociálne náklady 12

531 Daò z motorových vozidiel 13

532 Daò z nehnutel'ností 14 324,19 324,'t9 225,62

538 ostatné  dane a poplatky 15 63'å 9'35 6319,35 4835,28

541 Zmluvné  pokuty a penále 'å 6

542 ostatné  pokuty a penále 17

543 odpí sanie pohl'adáVky 18

544 Uroky 19

545 Kurzové  straty 20

546 Dary 21

547 osobitné  náklady 22 37038,1 5 37038,1 5

548 Manká a ¹ kody 23

549 lné  ostatné  náklady 24 1963,89 1963,89 39428,78

551
odpisy dlhodobeho nehmotné ho majetku a
dlhodobé ho hmotné ho majetku 25 4098,60 4098,60 29749,76

552
Zostatková cena predané ho dlhodobeho
nehmotné ho majetku a dlhodobé ho
hmotné ho maietku

26

553 Predané  cenné  papiere 27

554 Predaný materiál 28

555 Náklady na krátkodobý finanè ný majetok 29

556 Tvorba fondov 30

557 Náklady na precenenie cenných papierov 31

558 Tvorba a zú è tovanie opravných polo®iek 32 1 I 139,83 'å  1 'å 39'83

561
Poskytnuté  prí spevky organizaè ným
zlo¾ kám 33

562 Poskytnuté  prí spevky iným ú è tovným
iednotkám

34

563 Poskytnuté  prí spevky fyzickým osobám 35

565 Poskytnute pµ í spevky z podielu zaplatenej
dane 36

567 Poskytnuté  prí spevky z verejnej zbierky 37

Úè tová tµ ieda 5 spolu r.01 a¾ r'37 38 1184042,14 1184042,14 1089757,82
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Výkaz ziskov a strát (Uè  NUJ 2-01) lÈ o /SID3 5 5 I 2 1 7 1

È í slo
ú è tu Výnosy è í slo

rå adku

Cinnost' Bezprostredne
pµ edchádzajú ce
ú è tovné  obdobie

HlaVná
nezdaòovaná

Zdaòovaná Spolu

a b c ,| 2 3 4
601 Tr¾ by za vlastné  uýrobky 39

602 Tr®by z predaja slu®ieb 40 8496s,87 84965,87 77068,54
604 T¾ by za predaný tovar 41

611 Zmena stavu zásob nedokonè enej 4iroby 42

612 Zmena stavu zásob polotovarov 43
613 Zmena stavu zásob qirobkov 44

614 Zmena stavu zásob zvierat 45
621 Aktivácia materiálu a tovaru 46

622 Aktivácia vnú troorganizaè ných slu®ieb 47

623 Aktivácia dlhodobé ho nehmotné ho majetku 48

624 Aktivácia dlhodobé ho hmotné ho majetku 49

641 Zmluvné  pokuty a penále 50

642 ostatné  pokuty a penále 51

643 Platby za odpí sané  pohl'adávky 52

644 Úroky 53

645 Kurzové  zisky 54

646 Prijaté  dary 55 4253,85 4253,85
647 osobitné  výnosy 56 69909,1 0 69909"å  0 'å 00039'04
648 Zákonné  poplatky 57 2029,00
649 lné  ostatné  qinosy 58 0,01 0'0'å

65'å
Tr®by z predaja dlhodobé ho nehmotné ho
4ajetku a dlhodobé ho hmotné ho maietku

59

652 Výnosy z dlhodobé ho finanè né ho majetku 60

653
rr®by z predaja cenných papierov a
podielov 6'å

654 Tr¾ by z predaja materiálu 62

655 Výnosy z krátkodobé ho finanè né ho
majetku OJ

656 Výnosy z pou®itia fondu 64

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65

658 Výnosy z nájmu majetku 66

66'å Prijaté  prÍ spevky od organizaè ných zlo®iek 67

ooz Prijaté  prí spevky od iných organizácií 68 7758,60 7758,60 1 6'196,00
663 Prijaté  prí spevky od fyzických osÔb 69 3580,94 3580,94 4778,76
664 Prijaté  è lenské  prí spevky 70

665 Prí spevky z podielu zaplatenej dane 71 6'å 39'37 6139,37 5608,87
667 Prijaté  prí spevky z verejných zbierok 72

691 Dotácie 73 I 003428,51 1003428,51 865837,29
Úè tová trieda 6 spotu å . 39 a¾  å  ' 73 74 'å  180036'25 1 1 80036,25 1071557,50
Výsledok hospodárenia pred zdanení m

r.74 - r.38
75 -4005,89 -4005,89 -18200.32

591 Daò z prí jmov 76

595 Dodatoè né  odvody dane z prí jmov 77
Výsledok hospodárenia po zdanení

(r. 75 - (r. 76 + µ . 77) ) (+/-)
78 -4005,89 -4005,89 :t8200,32
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Poznámky (Uè  NUJ 3 - 01) /stD

I. V¹ eobecné  ú daje

1' Názov právnickej osoby, ktorá je zakladatel'om alebo zriad'ovatel'om ú è tovnej jednotky' jej så dlo' dátum
zalo¾ enia alebo zriadenia Úè tovnej jed notky

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

Sí dlo zriad'ovatel'a: Hemerkova 28, 040 23 Ko¹ ice

Zriad'ovatel': Spoloè nos»  priatel'ov detí  z detských domovov Úsmev ako dar

Sí dlo zriad'ovatel'a: © evè enkova 21,851 01 Bratislava

Slovenskejjednoty 10' 040 0'l Ko¹ ice

Dátum vzniku ÚJ 03.05.2006

2' lnformácie o è lenoch ¹ tatutárnych, dozorných a iných orgánov Úè tovnejjednotky

3. opis è innosti, na ktorej ú è el bola zriadená ú è tovná jednotka a opis druhu podnikatel'skej è innosti' ak ju
Úè tovná jednotka vykonáva

DoRKA n' o. poskytuje predov¹ etkým nasledovné  verejnoprospe¹ né  slu¾ by:

- ú tulok: osamelým rodiè om, rodinám s de» mi, mladým dospelým

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

- centrum pre deti a rodiè ov: pre deti umiestnené  na základe neodkladneho opatrenia a výchovné ho
opatrenia,

4' Priemerný prepoè í taný poè et zamestnancov a poè et vedÚcich zamestnancov ú è tovnej jednotky za be®né
a za bezprostredne predchádzajÚce ú è tovné  obdobie

Ukazovatel' Be¾ né  ú è tovné  obdobie Predchádzajå ce Úo
Priemerný prepoè í taný poè et zamestnancov 50 50

- z toho poè et vedÚcich zamestnancov 5 5

l!. lnformácie o ú è tovných zásadách a metódach

1' lnformácia o splnení  predpokladu, ®e ú è tovná jednotka bude nepretr®ite pokraè ova»  vo svojej è innosti

Uè tovná jednotka DORKA n. o. zostavila Úè tovnÚ závierku za predpokladu nepretr®ité ho pokraè ovania vo
svojej è innosti.

Koncom roka 2019 sa v È í ne zaè al ¹ í ri»  nový druh ví rusové ho ochorenia, neskôr oznaè ený ako CoVlD-19,

ktorý sa následne poè as roka 2020 roz¹ í ril celosvetovo' Spoloè nos»  nie je momentálne schopná plne posú di»

dôsledky roz¹ í renia covlD-19 na jej budÚcu finanè nÚ pozí ciu a prevádzkovú  è innos» , av¹ ak v závislosti od

d'al¹ ieho vývoja situácie, dopady mô®u by»  negatí vne a významné . Po skonè enÍ  Úè tovné ho obdobia, za ktoré

sa vyhotovuje táto ú è tovnázávierka, ine udalosti osobitné ho významu nenastali.

É o 3 5 5 8 2 1 7 1

Názov orgánu DORKA n. o Meno a priezvisko è lena orgánu

© tatutárny zástupca - riaditel'ka lng. Jolana © uleková

Predseda správnej rady RNDr. Jozef ondá¹ ' PhD.' MBA

È len správnej rady
Prof' MUDr. Jozef Miklo¹ ko' PhD
lng. Peter Marè ák

Predseda dozornej rady JUDr. Alena Vachnová (od 1212016)

È len dozornej rady
RNDr. Mária ondá¹ ová
RNDr. Eva Majerniè ová
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Poznámky (Uè  NUJ 3 - 01) /srD

2. Zmeny ú è tovných zásad a metÓd s uvedení m dÔvodu zmien a vyè í slení m ich vplyvu na finanè nú  hodnotu
majetku, závä zkov, základné ho imania a výsledku hospodárenia Úè tovnejjednotky

Úè tovná jednotka nezmenila Úè tovné  zásady a metódy oproti predchádzajú cemu ú è tovné mu obdobiu.

3. Spôsob oceòovania jednotlivých polo®iek majetku a závä zkov

a. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kú pou: obstarávacou cenou

b. zásoby obstarané  kÚpou: obstarávacou cenou

c. pohl'adávky: menovitou hodnotou

d. krátkodobý finanè ný majetok: menovitou hodnotou

e, è asové  rozlí ¹ enie na strane aktí v: menovitou hodnotou

Í ' závä zky vrátane rezerv, dlhopisov, pô®iè iek a ú verov: menovitou hodnotou

s. è asové  rozlí ¹ enie na strane pasí v: menovitou hodnotou

4' Spôsob zostavenia odpisové ho plánu pre jednotlive druhy dlhodobé ho hmotné ho a nehmotné ho majetku
s uvedení m doby odpisovania, sadzby odpisov a odpisových metód pri urè ení  odpisov

Automobil Dacia Logan bol odpisovaný rovnomernou metódou 4 roky a v roku 2012 bol plne odpí saný,

automobil © koda Rapid bol odpisovaný rovnomernou metódou 4 roky a v roku 2018 bol plne odpí saný,

Vchodová brána Slovaktualvo Zvolene bola odpisovaná rovnomernou metódou 4 roky a v roku 20'l8 bola

plne odpí saná.

lll' Informácie, ktoré  dopå òajú  a vysvetl'ujú  ú daje v sú vahe

Udaje o dlhodobom hmotnom a nehmotnom majetku za ú è tovné  obdobie, za ktoré  sa zostavuje ú è tovná
závierka, a to

a. prehl'ad o dlhodobom majetku v è lenení  podl'a polo®iek sú vahy s uvedenÍ m stavu dlhodobé ho majetku
v prvotnom ocenení  na zaè iatku be®né ho Uo, prå rastkov, ú bytkov, presunov a zostatku tohto majetku
na konci be¾ né ho Uo

b. prehl'ad oprávok a opravných polo®iek k dlhodobé mu majetku s uvedení m ich stavu na zaè iatku
be¾ né ho Uo, prí rastkov, ú bytkov, presunov a zostatku na konci be¾ neho Uo

c. prehl'ad o zostatkových cenách dlhodobé ho majetku na zaè iatku a na konci be®né ho Uo

lÈ o 3 5 5 I 2 1 7 1

Druh majetku Doba odpisovania Sadzba v % odpisová metóda
Vchod. brána Slovaktual- Po 4 roky 25 o/o - roè ne rovnomerna

Detske ihrisko - KE 6 rokov 16,67 o/o - roè ne rovnomerná

Zateplenie Z a J steny - ZV 40 rokov 2,5 % _ roè ne rovnomerná

Kondenzaè ný kotol - RU 4 roky 25 oÁ - roè ne rovnomerna

Rekon¹ trukcia ¹ ijacej dielne-
PO 40 rokov 2,5 oÁ - roè ne rovnomerná

Dacia Lodgy 4 roky 25 o/o - roè ne rovnomerna

Zriadenie poè itaè ovej
miestnosti- KE 4 roky 25 o/o - roè ne rovnomerna

Druh majetku/
Ukazovatel'

Samostatné
hnutel'né  veci

a sú bory
hnutel'ných vecí

Dopravné
prostriedky

Drobný
d!hodobý

hmotný majetok

ostatný
d!hodobý

hmotný majetok
Spolu

Prvotné
ocenenie
(stav k 01.01
BO)

11 364,99 19 289,00 102 710,12 10 996,34 144 360,45

Prí rastky 3 915,00 15 380,00 2780,00 22 075,00
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Poznámky (Uè  NUJ 3 - 01) /stD

2. Prehl'ad dlhodobé ho majetku, na ktoý je zriadené  zálo¾ né  právo a dlhodobeho majetku, pri ktorom má
Úè tovná jednotka obmedzené  právo s nå m naklada» : nemá náplò

3' Údaje o spÔsobe a vý© ke poistenia dlhodobé ho hmotné ho a nehmotné ho majetku

4. opis významných pohl'adávok v nadvä znosti na polo®ky sÚvahy a v è lenení  na pohl'adávky za hlavnÚ
nezdaòovanú , zdaòovanú  a podnikatel'skÚ è innos»

lÈ o 3 5 5 I 2 1 7 I

Ubytky

Presuny

Stav k 31 .12
BO 15 279,99 34 669,00 102 710,12 13 776,34 166 435,45

oprávky
(stav k 0'1.01
BO)

4 607,91 19 289,00 102 710,12 916,40 127 523,43

Prí rastky 2175,18 't 602,10 321,32 4 098,60

Ubytky

Stav k 31 .12
BO 6 783,09 20 891,10 102 7 10,12 I 237,72 131622,03

opravné
polo¾ ky
(stav k 01.01
BO)

Prí rastky

Ubytky

Stav k 31.12
BO

Zostatková
hodnota (stav
k 01.01. Bo)

6 757,08 0.00 0,00 10 079,94 16 837,02

Zostatková
hodnota (stav
k 31.12. BO)

8 496,90 13 777,90 0,00 12 538,62 34 813,42

Poistený majetok Poistná suma Platnost'zmluvy od - do
© t<ooa Rapid - PZP 01.01.2020 - 31 12 2020
Dacia Logan - PZP 01.01.2020- 31 12 2020

Dacia Lodgy - PZP 20.08.2020-31 122020
Dacia Logan - havarijné  poistenie 10 000 01.01.2020 - 31 12 2020

© tooa Rapid _ havarijne poistenie 15 215 01 .01 .2020 - 31 j22020
Dacia Lodgy - havarijné  poistenie 15 380 20.08.2020-31 122020

Pohl'adávky
Stav na konci BO Stav na konci PO

Krátkodobe Dlhodobé Krátkodobé Dlhodobé

Hlavná (nezdaòovaná) è innos» 19 492,23 165,97 17 351,12 165,97

Pod nikatel'ská (zdaòovaná) è innos»

Spolu 19 492,23 165,97 '17 351,12 í 65'97
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Poznámky (Uè  NUJ 3 - 01) /stD

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

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

1. Prehl'ad významných polo¾ iek è asové ho rozlí ¹ enia nákladov a prí jmov budú cich obdobå

2. opis a vý¹ ka zmien vlastných zdrojov krytia neobe®neho a obe¾ neho majetku podµ a polo®iek sú vahy za
be®né  ú è tovne obdobie (stav na zaè iatku, prí rastky, Úbytky' presuny, zostatok na konci Bo) a to:

a' opis základné ho imania, nadaè neho imania v nadáciách, vý¹ ka vkladov zakladatel'ov alebo zriad'o-
vatel'ov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujú cå ch v¹ eobecne prospe¹ né  slu®by,
prevody zdrojov z fondov ú è tovnej jednotky a podobne

b. opis jednotlivých druhov fondov, ktoré  tvorí  ú è tovná jednotka

3. lnformácia o rozdelení  Úè tovné ho zisku alebo vysporiadaní  Úè tovnej straty vykázanej v minulých ú è tovných
obdobiach

É o 3 5 5 I 2 1 7 1

Dµ uh
pohl'adávok

Stav
zaè iatku
be¾ né ho
ú è tovné ho
obdobia

na
Tvorba
opravnej
polo®ky
(zvý¹ enie)

Zni¾ enie
opravnej
polo¾ ky

Zú è tovanie
opravnej
polo¾ ky

Stav na konci
be¾ né ho
ú è tovné ho
obdobia

0statné
pohl'adávkv

1 1 139,83 1 1 't39,83

Pohl'adávky
Stav na konci BO Stav na konci PO

Krátkodobe Dlhodobe Krátkodobe Dlhodobé

Pohl'adávky do lehoty splatnosti 3 626,30 165,97 6112,52 165,97

Pohl'adávky po lehote splatnosti 15 865,93 11 238,60

Spolu 19 492,23 165,97 17 351,12 å 65'97

Významné  polo¾ ky nákladov a prå jmov budú cich období Stav na konci BO Stav na konci PO

Náklady budÚcich období - energie, poistenie, slu®by 1 491,48 1 412,35

Prå jmy budÚcich období - pohl'adávky voè i klientom 0,00 0,00

Vlastné  zdroje Stav
na zaè iatku Bo

Prí rastky
(+)

Únytry 1-1
Presuny

(+/-)
Stav

na konci BO
lmanie a fondy
Základné  imanie

- z toho vklady
zakladatel'ov:

Nadácia DeDo
sPDDD Úsmev

ako dar

331,94

165,97
165,97

33't,94

165,97

165,97

Fondy tvorené  zo
zisku
Nevysporiadaný
VH minulých rokov 69 919,81 -18 200,32 51719,49

VH za UO 18 200,32 -4 005,89 +18 200,32 4 005,89

Spolu 52 051,43 0,00 48 045,54
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Poznámky (Uè  NUJ 3 - 01) /stD

Rozdelenie ú è tovné ho zisku Bezprostred ne pred chád za1ú ce ú è tovné  obdobie
Zisk 18 200,32

Prevod do nevysporiadané ho VH minulých rokov 18 200,32

4. opis a vý¹ ka cudzí ch zdrojov, a to:

a. Údaje o jednotlå vých druhoch rezerv, ktoré  tvorÍ  Úè tovná jednotka; stav na zaè iatku, tvorba, pou®itie,
zru¹ enie a zostatok rezerv na konci be®né ho Úè tovné ho obdobia

Údaje o významných polo®kách na ú è toch 325 - ostatne závä zky a 379 - lné  závä zky; zaè iatoè ný
stav, prí rastky' Úbytky a koneè ný zostatok podl'a jednotlivých druhov závä zkov

c. prehl'ad o vý¹ ke závä zkov do lehoty a po lehote splatnosti

prehl'ad o vý¹ ke závä zkov podl'a zostatkovej doby splatnosti v è lenení  podl'a polo®iek sú vahy (do 1

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

e. prehl'ad o závä zkoch zo sociálneho fondu

5. Prehl'ad o významných polo®kách výnosov budú cich období  v è lenení  najmä  na

a' zostatkovú  hodnotu dlhodobé ho majetku obstarané ho z dotácie:

lÈ 0

b

d

3 5 5 I 2 1 7 1

Druh rezervy Stav
k 0å .0í . Bo Tvoµ ba Pou¾ itie Zru¹ enle/

znå ¾ enie (-)
Stav

k 3í .å 2. Bo
Krátkodobé  zákonné  rezervy
Rezerva na mzdy a poistenie
na nevyè erpané  dovolenky
Rezerva naÚZ

17 202,42

100,00

27 054,75

100,00

17 202,42

100,00

27 054,75

100,00

Dlhodobé  zákonné  rezervy
Rezerva na odchodné 0,00 5 711,48 0,00

5711,48

ostatné  rezervy

Rezervy spolu 17 302,42 32866,23 17 302,42 32 866,23

Druh závä zku Stav k 01.0í . Bo Prí rastky Úuytry Stav k 31.12. BO

ostatné  závä zky _ poistenie,
ostatné  závä zky voè i dodávatel'om 0,00 14 631,33 14 631,33 0 00

lné závä zky _ nájom kopí rov. stroja 21 606,84 7 623,05 28 535,37 694,52

Druh závä zku Stav na konci BO Stav na konci PO

Krátkodobé  závä zky
Závä zky po lehote splatnosti
Závä zky do lehoty splatnosti (do 1 roka)

19 823'å 6
0.00

19 823,16

32 573,76
4 150,00

28 423,76

DIhodobé  závä zky
- zostatková splatnos»  1 - 5 rokov
- zostatková splatnos»  viac ako 5 rokov

5 857'í 3
5 857,13

7 187,43
7 187,43

Sociálny fond Be®né  Úo Bezprostredne predchádzajú ce Uo
Stav k 01.01. UO 5 200/9 4 852,83

Tvorba na » archu nákladov 3 261,32 2 862,66

Tvorba zo zisku 0,00 0,00

È erpanie 3 897,10 2 515,00

Stav k 31.12. Úo 4 564,71 5 200,49
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Poznámky (Uè  NUJ 3 - 01) /stD

b. zostatok nepou®itej dotácie alebo grantu:

lV. Informácie, ktoµ é  dopå òajú  a vysvetl'ujú  ú daje vo výkaze zisku a strát

Prehl'ad tr®ieb za vlastné  výkony a tovar s uvedenÍ m ich opisu a vyè í slení m hodnoty tr®ieb podl'a
jednotlivých hlavných druhov výrobkov a slu®ieb hlavnej a podnikatel'skej è innosti

lÈ o 3 5 5 I 2 1 7 1

Polo¾ ka Dlhodobý hmotný majetok Zostatková hodnota
Dotácia Urad vlády SR, výhra RTVS Zateplenie J a Z steny - Zvolen I 805,02
Projekt Nadácia EPH Kondenzaè ný kotol - Ru®omberok 975,60
Projekt SLSP Detske ihrisko - Ko¹ ice 2 844,00
Projekt Nadácia Volkswagen Rekon¹ trukcå a ¹ ijacej dielne 2733,60
Dotácia UPSVaR, charitat. reklama Dacia Lodgy 13 777 ,90

Dotácia Mesto Ko¹ ice Vybavenie poè í taè ovej miestnosti -
Ko¹ ice 3 678,94

Polo¾ ka Stav k 0í .01. Bo Prí rastky Ubytky Stav k 31.12. BO
Výnosy Bo - ú hrady klientov
KE 0,00 55,00 0,00 55,00

Výnosy Bo - výhra RTVS 3 623,70 99,24 3 524,46

UPJ©  KE - prax ¹ tudentov 0,00 287,01 0,00 287,01

Dotácia automobil Dacia
Lodgy 0,00 15 000 1222,10 13 777,90

Ko¹ ice mesto - dotácia 0,00 3 678,94 0,00 3 678,94
Výnosy Bo - dotácia Urad
vlády SR 6 414,40 175,68 6 238,72

Projekt Nadácia EPH RU 1 561,20 0,00 585,60 975,60

Projekt SLSP 3 681,00 0,00 837,00 2 844,00

Dar Freudenberger lT 3 000,00 0,00 1629,45 1370,55
UPSVaR,, Pracuj,zmeò.'.,, 0,00 7 685,76 0,00 7 685,76
Dar TPA Audit s.r.o 1 000,00 750,00 1 000,00 750,00

Dar VVS KE 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00

Dar ZOOM international 1 000,00 0,00 0,00 'l 000,00

Dar JK vrstvy Ru®omberok 500,00 0.00 0,00 500,00

Projekt VW© ijacia dielòa Po 2 600,00 133,60 0,00 2 733,60

Projekt NP DEI lll 2100,00 0,00 2 100,00 0,00
Projekt VWMalý záhradní k 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00

Dar JTI Slovak Republic
s.r.o. 0,00 2 077,95 0,00 2 077,95

Dar HESTA spol. s r. o 0,00 2 500,00 0,00 2 500,00

DarylFyzické  osoby 0,00 2364,00 0,00 2 364,00

Charit.rekl./Profirol, s.r.o 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00

Charit.rekl./Fé N lX Mé DlA 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00
Dar PPD Services s.r.o. 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00

SPOLU 26 480,30 40 3å 0'å 6 7 426,97 59 363,49

PoIo¾ ky výnosov ee¾ né  Úo Predchádzajú ce Úo
Tr¾ by z predaja slu®ieb
- z toho: tr®by za umiestnenie v KS (dohody s Fo)

84 965,87
0,00

77 069,54
0,00
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Poznámky (Uè  NUJ 3 - 01) /slD

- z toho: tr¾ by za sociálne slu®by 84 965,87 77 068,54

2' opis a vyè í slenå e hodnoty významných polo®iek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov
a iných ostatných výnosov

lÈ 0 3 5 5 8 2 I 7 1

Polo¾ ky výnosov Be¾ né  Úo Predchádzajú ce Úo
Prijaté  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
- z toho: Dar - Úsmev ako dar
- z toho: Dar - WS,a.s.
- z toho: Dar - Merkurius EU s.r.o.
- z toho: Dar - JTI Slovak Republic s.r.o
- z toho: Dar - EKOPOLIS
- z toho: Dar - AgentÚra LUCAS, s.r.o'
- z toho: Dar - ZBEREKO
- z toho: Dar - ZOLLTRANS s.r.o.
- z toho: Dar - TSB Project s.r.o

11 339,54
0,00

1629,45
0,00
0,00

'l 000,00
3 580,94

0,00
800,00

1 000,00
20,00

2 922,05
100,00
22,10

200,00
30,00
35,00

20 974,76
8 000,00
3 000,00
3 086,56
I 000,00
2 000,00
2 888,20
I 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

osobitné  výnosy

Projekt C&A 201712018
Projekt Nadácia deti SR ZV
Projekt Nadácia EPH KE
Projekty UPSVaR KE/dobrovoln
Projekt FIT
Projekt ,, NP DEI NS v 2,,
lné  projekty
Projekt Nadácia EPH RU
Projekt UPJ©  KE
Projekt Nadácia EPH Po
Projekty Nadácia Ekopolis
Projekt Nadácia Volkswagen
Projekt,, NP DEI lll,,
Projekt UPJ©  Po
Projekt Cesty k sebe ZV
Projekt Slovenská sporitel'òa
UPSVaR,, Pracuj,zmeò''.,,
Nadácia orange
UPSVaR ,,Praxou k zamestn.,,
Projekt Nadácia Tatrabanky
iné  ostatné  výnosy

- z toho:
- z toho:
- z toho:
- z toho:
- z toho:
- z toho:
- z toho:
- z toho:
- z toho:
- z toho:
- z toho:
- z toho:
- z toho:
- z toho:
- z toho
- z toho
- z toho
- z toho
- z toho
- z toho:
- z toho:

69 909, 11

0,00
0,00

3 000,00
63,1 0

0,00
0,00

99,24
585,60

0,00
0,00

22 821,43
6 896,40

31 486,52
0,00

130,00
837,00
960,72
256,00
773,09

2 000,00
0,01

í 00 039'04

419,61
233,40

0,00
20 381,07

3 309,77
21075,12

219,24
585,60
255,12

5 000,00
33 277,57

600,00
12 439,56

28,98
1170,00
1044,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Prijaté  vecné  dary od iných organizácií 4253,85 0,00

Poistné  plnenie 0,00 2 029,00

Prå spevky z podielu zaplatenej dane 6 í 39'37 5 608,87
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Poznámky (Uè  NUJ 3 - 01) /slD

3 Prehl'ad dotácií  a grantov, ktoré  Úè tovná jednotka prijala v priebehu be®né ho Uo

Prijatá dotácia od Uradu vlády SR bola pou®itá na è iastoè né  financovanie zateplenia Z a J steny vo Zvolene,
ktoré  sa bude odpisova»  40 rokov, preto sa aj dotácia bude rozpÚ¹ » a»  do výnosov postupne.

4. opis a vyè í slenie hodnoty významných polo®iek nákladov, nákladov na ostatné  slu®by, osobitných a iných
ostatných nákladov

5. Prehl'ad o ú è ele a vý¹ ke pou®itia podielu zaplatenej dane za be®né  ú è tovne obdobie

lÈ o 3 5 5 I 2 I 7 1

Polo¾ ky výnosov Be¾ né  Úo Predchádzajú ce Úo
Prijate dotácie 959 069,77 865 661,61

Urad vlády SR 175,68 175,68
Mesto KE/ COVID 19 6 821,06 0,00

MPSVaR/ COVID 19 37 362,00 0,00

Polo¾ ky nákIadov Be¾ né  Úo Predchádzajú ce Úo
Spotreba materiálu 19 01 1 ,03 19 673,06
Kancelársky materiál 2745,22 3 682,32
È istiace prostriedky 5 657,06 3 496,90
Drobný hmotný majetok 24 568,16 4 862,54
Strava CDR 31 298 65 30 730,32

Spotreba PHM 1 89'l ,05 2 451,25
Potraviny, lieky 11 784,45 0,00

Spotreba energie 107 939,03 101 074,06

oprava a udr¾ ba 6 697,88 12 701 ,19
Cestovné 505,41 I 824,76
Náklady na reprezentáciu 455,10 1 467,67

ostatne slu®by(BoZP a Po, ¹ kolenie,
odb. skú ¹ ky a prehliadky, vzdelávanie
detí ) 7 444,59 't6 925,89
Nájomne 18 616,44 19't68,23
Marketing Dorka bags 2 002,86 I 300,00

Stoè né 7 108,20 6 275,08
Dezinsekcia, likvidácia odpadu 1 450,58 2 035,00
Telefón, internet, po¹ tovné 3 137,78 3 322,18
Kopí rovacie slu®by 1 013,52 1220,02
Mzdové  náklady 617 182,15 553 928,81

Zákonne sociálne a zdravotné  poistenie 217 188,35 192 953,90

Zákonne sociálne náklady 35 460,62 29 425,20
Daò z nehnutel'nosti 324,19 225,62

ostatné  dane a poplatky 6 319,35 4 835,28

osobitné  náklady (deti v CDR) 37 038,15 0,00

Tvorba a zÚè tovanie opravných polo®iek 't 1 139,83 0,00
lné  ostatné ' náklady 1 963,89 39 428,78

Úè et pou®itia podielu zapIatenej dane v roku 2020 Vý¹ ka podielu
Telefónne slu®by a po¹ tovné  v roku 2020 _ è iastoè ná ú hrada 555,00

Poistenie, Údr®ba auta - è iastoè ná Úhrada 1012,00
Nákup PHM v roku2020 - è as» 1 483,00

Dodávka tepla , spotreba elektrina KE - è iastoè ná ú hrada 1 176,37
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Poznámky (Uè  NUJ 3 - 01) /stD

6. Prehl'ad o ú è ele a vý¹ ke pou®itia darov za be®né  Úè tovne obdobie

7. VÚè tovnej jednotke, ktorá má povinnos»  overenia Úè tovnej závierky audí torom, sa uvedie vymedzenie
a suma nákladov za Úè tovné  obdobie v è lenení  na náklady za overenie ú è tovnej závierky

V. opis ú dajov na podsú vahových ú è toch

Významné  polo®ky prenajaté ho majetku, majetku prijaté ho do Úschovy, odpí sané  pohl'adávky a prí padné
d'al¹ ie polo®ky:

organizácia má uzatvorené  4 nájomné  zmluvy o prenájme budov :

Budova v Ko¹ iciach, Hemerková 28 je prenajatá na dobu neurè itÚ. Roè né  nájomné  predstavuje 18 595,44
EUR.

È as»  budovy v Pre¹ ove, Lomnická 30 je prenajatá na dobu neurè itú , nájom je bezÚplatný'

Budova voZvolene,Bystrickýrád71jeprenajatána 30rokov,roè né nájomné predstavuje1'00EUR.

Budova v Ru®omberku, Pod Skalami 19 je prenajatá na'l5 rokov, roè né  nájomne predstavuje 10,00 EUR'

lÈ o 3 5 5 I 2 1 7 1

Deralizácia Po - è as» 250,00

osobný automobil Dacia Lodgy 380:00
oprava kanalizácie KE 1 283,00

Spolu 6 139,37

Zostatok podielu zaplatenej dane za be¾ né  Úo 0,00

Úè el pou®itia darov v roku 2020 Vý¹ ka podielu

osobný automobil Dacia Lodgy 1222,10
Potraviny - Utulok KE 500,00

Potraviny - RU 300,00

Hygienå cký materiál - Útulox xr 400,00

Vzdelávanie detí _ Utulok KE 1629,45
Pobyt Dvorianky 1 4-1 6.08 .20201DPC KE 800,00

© itie hygienických rú ¹ ok na tvár v rámci boja proti Covid-'l9 2 922,05

Spotreba elektriny, tepla,vody nájomné  KE DPC - è as» 3 065,94
Deratizácia - Po 500,00

Spolu 1í  339'54

Polo¾ ky nákladov Be¾ né  Úo Predchádzajú ce Úo
overenie Úè tovnej závierky _ audit 100,00 100,00

Vl. Ïat¹ ie informácie
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Poznámky (Uè  NUJ 3 - 01) /slD

1' lnformácie ovýznamných skutoè nostiach, ktoré  nastali medzi dòom, ku ktoré mu sa zostavuje ú è tovná

závierka a dòom jej zostavenå a:

Po 31.12'2020 nenastali také  udalosti, ktoré  majÚ významný vplyv na verné  zobrazenie skutoè ností

uvádzaných v tejto ú è tovnej závierke'

lè o 3 5 5 I 2 1 7 1
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Názov

DORKA n.o.

Sí dlo

Hemerkova 28, o4o 23 Ko¹ ice

Pµ ávna forma

nezisková organizácia

tè o
35582171

DIè

2022243377

Rok zalo¾ enia

2006

Registrácia

Krajský ú rad Ko¹ ice, è .

ows/27/2006

Akµ editácia

Rozhodnutie MPSVR SR

è ''19365/2019-MoAK

Bankové  spojenie

sK5131000000004360005604

(Prima banka Slovensko a.s.)

Telefón

+ 421948 601,022

Email

info@centrumdorka.sk

riaditelka @centrumdorka. sk

web

www.centrumdorka.sk

FB

facebook.com/centrumdorka
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SPRÁVNA RADA
RNDµ ' Jozet ondá¹  PhD. MBA
pµ edseda správnej µ ady

Ing. Peteµ  Marè ák
è len správnej rady

\

t *D.o

DozoRNÁ RADA
JUDr. Alena Vachnová
predsední è ka dozoµ nej µ ady

Pµ of. MUDr. Jozef' Miklo¹ ko, PhD. RNDµ . Máµ ia ondá¹ ová
è len spµ ávnej rady è lenka dozornej µ ady

a,

RNDµ . Eva Majeµ è inová
è lenka dozornej µ ady

Ing. Jolana ¹ uleková
¹ tatutáµ ny zástupca



Výroè ná správa DoRKA' n.o - o DORKE STRANA 4

O DORKE

vznikla za ú è elom poskytovania verejnoprospe¹ nej è innosti v oblasti
poskytovania sociálnej pomoci a prevádzkovania zariadeni sociálnych slu¾ ieb
na ú zemi Slovenskej republiky, ale aj poskytovania sociálneho poradenstva,
sanácie rodiny ako celku a zabezpeè ovania sociálnoprávnej ochrany'
DORKA vznikla ako spoloè ný projekt Nadácie DeDo a spoloè nosti Úsmev ako
dar, vyznávajú cich hodnoty najvy¹ ¹ ieho záujmu die» a» a s cieµ om napå òania
my¹ lienky uAby ka¾ dé  die» a malo µ odinu..."

neziskovej organizácie DORKA je sta»  sa spoµ ahlivým zazemim de» om, mladým
dospelým a rodinám v ohrození  a taktie¾  roz¹ irit sie»  centier DoRKA do
ïal¹ í ch miest na Slovensku, v ktorých sa budú  poskytova»  sociálne slu¾ by
zamerané  na pomoc v krí zovej intervencii a prevenciu'

Poslaní m neziskovej organizácie DORKA je uè å nne pomáha»  rodinám s de» mi,
mladým dospelým po ukonè ení  ú stavnej alebo náhradnej starostlivosti, de» om
v ohrozeni ich fyzické ho a psychickeho vývinu. Vytvorení m siete unikátnych
centier na Slovensku, im vytvárame podmienky pµ e naplnenie ich základných
¾ ivotných potrieb, na zlep¹ enie ich ¾ ivotnej situácie, ale predov¹ etkým
priestor na µ ozv'tjanie osobnostných predpokladov pre ú spe¹ nú  integráciu,
sebarealizáciu a posun vpred. V na¹ ich zariadeniach µ uïom ohrozených
chudobou teda ponú kame nielen strechu nad hlavou, ale i odbornu pomoc. V
tomto smere im poskytujeme veµ a podporných programov a preventí vnych
aktiví t. Na¹ a pomoc je v¹ ak skutoè ne ú è inná a zmysluplná iba vo vz» ahu s
prijí matel'mi sociálnych slu¾ ieb, ktorí  sú  odhodlaní  zodpovedne pracova»  na
zmene svojich vnú torných aj vonkaj¹ í ch podmienok.

je podpora uspokojovania individuálnych potrieb prijí mateµ ov v ich celistvosti
a jedineè nosti, s dôrazom na potrebu re¹ pektova»  ich ¾ ivotný kontext, ale aj
kontakty a vztahy s ich prirodzeným sociálnym prostredí m rodinou,
priateµ mi, známymi a inými blí zkymi osobami.

DORKA, n.o.

vÍ zI oU

µ å ¹ n PostANIE

cIE¥oM soclÁt NYcH SLU®lå ,y
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PRÍ HovoR RIADITE¥KY

Milí  priatelia,
pµ edkladám Vám vyµ oè nú  správu Zachytávajucu udalosti a aktivity v roku 2020. Bol to rok
rôznych pµ ivlastkov ako nezvyè ajný, neistý, no ka¾ dopádne ¹ pecifický. Tento rok nás nauè il
rozumie»  a prijå ma» , ale aj trpezlivosti' µ ozhoclnosti a sile ako s pokorou nad'a|ej pomáha»  tým'
ktorí  to od nás potrebujú . ®ivot v na¹ ich zariadeniach ne¹ iel podl'a na¹ ich predstáv a plánov.
Niektoré  plány sme museli zru¹ i» , ine zmerri»  a mnohe na¹ e tradiè né  programy sa na dlhú
dobu preru¹ ili. Najviac to v¹ ak zasiahlo na¹ u prácu s prijimatel'mi.

Koµ ona kriza ovplyvnila v plvom racle v¹ etky na¹ e skupinove aktivity, è i u¾  vzdelávacie,
vol'noè asové  alebo tie rra rozvoj pµ acovných zrttè ností . Spoè iatku sme zastavili v¹ etky na¹ e
skupinové  aktivity a v priaznir.ych podmienkach sme ich realizovali len v men¹ å ch
skupinkách a za dodr®ania protiepidelniologických opatrenå . Taktie¾  to ovplyvnilo aj na¹ u
individuálnu pµ ácu s prijå nratel'rni. Pri na¹ ej práci sme sa viac zamerali na informovanie
prijí matelov o akttrálnej situáCii a opatreniach, ktoré  boli nariadene. Sledovali sme, ®e na¹ i
prijå matelia potrebovali a aj ¾ iaclali vä è ¹ iu psychick» r podporu, keï¾ e aj ich stretnutia s

najbli®¹ imi boli obmedzené , mnohå  pri¹ li o Zamestnanie a nájs»  si novit prácu bolo takmer
nenro¾ né .

CovID-l9 nám trkázal aj to pozitå vne v nás a l'udia zaè ali ovel'a viac myslie»  na iných a mnohå
ochotne pomáhali. Na zaè iatku nánr chýbali ochranne pomôcky ako rú ¹ ka a preto sme Sa

rozhodli u¹ i»  si ich sami. Mateµ iál sme mohli zakupi»  iba vdaka finanè nej podpore mnohých
spoloè nostå  a nadácii. Dostatok trvanlivých potraví n sme mohli zabezpeè i»  aj vd'aka podpore
jednotlivcov, ¹ kôl, farnosti' nadácii, ale aj rnesta Ko¹ ice. V na¹ ich cerrtrách sme sa pravidelne
preventå vne testovali, mali sme tµ och pozitå vnych zamestnancov, ale aj niekolko prijå matelbv.
Vo vytvorených kaµ anté nnych miestnostiach boli pripravene balå è ky s potravinami, è i
hy$enickými ponrôckami. V¹ etky opatrenia smerovali k spomaleniu a zamedzeniu ¹ í renia
ochorenia coVID-lg. Napriek v¹ etkým týnrto » a®kostiam Sme to zvládli vel'mi dobre. Chcem
sa podakova»  v¹ etkým zamestnancom za ich osobnu obetavos» , za to, ¾ e robili aj veci, ktore
nie sú  presne napí sané  v ich náplni pµ áce, ¾ e boli citlivå  a vní mavå  pre slu®bu druhým.
Moje podakovanie patrí  na¹ im zriad'ovatet'onr Nadácii DEDO a spoloè nosti Úsmev ako dar, ¾ e

stáli pri nás aj v týchto nároè rrých è asoch. V na¹ ej práci je dôle®itá podpora na¹ ich
priaznivcov, daµ cov, paµ tnerov, im v¹ etkým patrí  moje ú primne ïakujem.

V na¹ ej práci chceme pokraè ova»  a pomáha»  tým, ktorí  to najviac potrebtrjú .

(

A"tq Jolano
riaµ iteµ ko 0

U",tr--.---,'
9uteKová

OKKA , A.o.
S ú ctou
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1.12.2007

1.9.2008

10.11.2009

1.7.2070

7.1.2072

1.7.2013

STMNA 6

Hlavné  medzní ky
26.s.2006

1.5.2008

18.8.2009

18.72.2009

2077

4.5,2012
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78.7.2013

1.6.2015

9.5.2077

7.72.2077

2018

2020

STMNAT

Hlavné  medzniky
15.5.2013

7.4.2014

29.2.2076

7.9.2017

16.5.2017

7.1.2019
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Ing. Jolana © uleková
µ iaditelka DoRKA, n.o.

Mgr. Martin Cvik
zástupca riaditelky

Mgµ . Barbora Horniak
metodik odbornej práce

KOSICE
Mgr. Alica otejní koaá

vedú ca Útulku pµ e rodiny

Mgr, Renáta Soôkooá,

vedú ca Domova na polceste

Mgr. Soò,a © afJouá
zodpovedný zástupca CDR

PRESOV
Mgr. Lucia Yaleè kollá

vedú ca Útutku pµ e rodiny

ZVOLEN
Mgr. Iuana Roå aè kooskú

vedú ca Útulku pre µ odiny

RUZOMBEROK
Ing. Jozef Brisud"a

vedú ci Útulku a Domova na
polceste
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Sie»  zariadení

má sedem zariad'eni v ¹ tyroch slovenských mestách, a to v Ko¹ iciach, Pre¹ ove,
Zvo|ene a Ru®omberku. V roku 2020 pracovalo v DoRKA, n'o. 50 zamestnancov na
poziciách: sociálny pracovní k (z2), profesionálny rodiè  (10)' vychovávateµ  (5)'
psycholog (2), ekonomické  odelenie (3)'

DORKA, n.o.

DORKA
Ko¹ IcE

. Úµ UloK PRE RoDINY
vedú ci sociálny pracovní k
sociálni pracovní ci

. DOMOV NA POLCESTE
veduci sociálny pracovní k
sociálni pracovní ci

. CENTRUM PRE DETI A RODINY
zodpovedný zástupca CDR
profesionálni rodiè ia
gazdinä
psycholog

udr¾ bár

DORKA
RU®oMBERoK

DORKA
PRE© ov

DORKA
ZVOLEN

. Úµ uå ,or PRE MtADÝcH
a DOMOV NA POLCESTB
veduci sociálny pracovní k
pomocný pracovní k

Úµ ulolt PRE RoDINY
vedú ci sociálny pracovní k
sociálni pracovní ci

udr¾ bä r

. Útulor PRE RoDINY
veduci sociálny pracovní k
sociálni pracovní ci
animátor voµ né ho è asu

udr®bár

a

tt
llll ilf
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Vzdelávanie zamestnancov
Vzdelávanie zamestnancov v na¹ ej organizä cii patri k pravidelným a

nevyhnutným aktivitám. V priebehu roka 2020 sme ako vä è ¹ ina
organizácií  museli kvôli pandemii pristupi»  na online vzde|ávanie najmä
prostrední ctvom webinárov.

webináre: Kurz výchovy detí  do 10 µ okov, Práca s emóciami v rodine, tí me,
skupine, Sila skupiny: skupinová dynamika I., II., Vytváranie vz» ahu,
Motivácia' zmena a odpor è as»  I., II' III., Webinár o kontraktoch, Motivaè né
rozhovory, Deti a rozvod, Jak zvládnout neposlu¹ né  dí te?, Kdy skonè í  období
vzdoru, Multidisciplinárna spolupráca, Giving Tuesday webinár: Fundraising
pomocou prí behov, Krizové  riadenie a tí my, Preè o je veta: ,,Prestávate by»
partnermi a zostávate rodiè m è asto nedosiahnuteµ ný ideál?"

¹ kolenia: Intenzí vny kurz práce
vzdelávanie

terapeutickými kartami, Adaptaè nés

semináµ e: '''v¹ etci za jedné ho'.'- Tí mová spolupµ áca v záujme die» a» a, Ako
vies»  deti k odpusteniu, Ako mô®e rodiè  pomôc»  die» a» u, ktoré  ovláda ú zkos»
a strach, Sociálny plán pµ áce s rodinou

workshopy: Poµ adenstvo a sprevádzanie v man¾ elských krizach,,,Poè uli ste o
nepoè ujucich?"

pµ acovné  stretnutia: Pracovné  stretnutie pobytových sociálnych
pracovní kov CDR

V ROKU 2O2O SME ABSOLVOVATI
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Superví zia zamestnancov centieµ  DORKA, n. o. sa v µ oku 2o2o
uskutoè nila v nasledovných poè toch:
. Zxpre sociálnych pracovní kov v Ko¹ iciach, v Pre¹ ove a vo Zvolene,
. 4xpre vychovávateµ ov v CDR v Ko¹ iciach,
. 4x pre profesionálnych náhradných rodiè ov v CDR v Ko¹ iciach.

Superví zoµ  stretnutí  Ko¹ ice a Pre¹ ov:
PhDr. Bohuslav Kuzy¹ in, PhD.
Supeµ ví zor stretnutí  Zvolen:
PhDr. Katarí na Minaroviè ová, PhD.

INovÁcIE v oDBoRNEJ PRÁCI s PRIJÍ MATE¥MI
SoT (stretnutia odborneho tí mu)
rozsah stretnutí :
3x tý¾ denne v Ko¹ iciach, 2x mesaè ne v Pre¹ ove, podl'a potreby vo
Zvolene a Ru¾ ombeµ ku (di¹ tanè ná forma).
ú è as» : metodik + vedú ci zarladenia + kµ uè ový pracovní k

sUPERvÍ zNn sTRETNUTIA
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ROK
PAND ,EMIE

.*

Slovensko zaè iatkom marca 2o2o Zaznamenalo svoj prvý prí pad ochorenia
COVID 19. Pandemia zasiahla aj do ná¹ ho ka®dodenneho ¾ ivota a na¹ a práca
dostala nový rozmer. © pecifický rok Sa pre náS zaè al12'3.2OZO.

. u¹ ili sme 2300 rú ¹ ok Za 964 hod (darovali sme ru¹ ka Mestu Ko¹ ice, MC
KVP, MÈ  «ahanovce, firmám, organizáciám,),

. bezdotykove stojany na dezinfekciu a germicí dne ¾ iariè e vo v¹ etkých
Dorkách,

. dezinfekè ne prostriedky,

. zriadili sme internetovu wifi sie»  pre prijí mateµ ov,

. zriadili sme poè í taè ovú  miestnos»  s novými poè í taè mi a nábytkom pre
potreby di¹ tanè né ho vzdelávania prijí matel'ov

N µ ú
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r.$

Z©  Postupimská 37, Ko¹ ice
Z© Ya¾ ecká 11, Pre¹ ov
Z©  P' Jå lemnické ho, Zvolen
Gymnázium © robárová
Z¹  a M¹  a Farský ú rad Poproè
Gymnázium A1ejová, Ko¹ ice
Z©  Krosnianska, Ko¹ ice
z©  gudimí r

Mesto Ko¹ ice
Mesto Pre¹ ov
Miestny urad KVP

S'I'RANA 13

POTRAVINOV
POMOC

A

. LIDL sLovENsKo - v septembri 2o2o sme S nad¹ ení m prijali správu o

poskytnutí  pomoci od spoloè nosti Lidl SR v rámci programu zbierky
potraví n ,,Podeµ  sa a pomô¾ ", ktorú  sme naplno vyu®ili v troch na¹ ich
zariadeniach DoRKA, n.o. od septembra mali zakaznici mo®nos»  prí spie»
è as» ou svojho nákupu pre tých, ktorí  si nemô¾ u dovoli»  to' è o oni'
Darova»  mohli akekoµ vek trvanlivé  potraviny, ktoré  následne vedú ci
predajne odovzdali v tý¾ denných intervaloch zariadeniam V Ko¹ iciach,
Zvolene a Ru¾ omberku.
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I

Nadácla
DEDO

lar
Nadácia DEDO
Úsmev ako dar
Rí mskokatol' farnos»  Bo¾ ieho
milosrdenstva KVP
Svet Koláè ov, s.r.o.
Red Velvet Cakes
Spoloè enstvo Ur¹ ulí nske deti
Lear Corporation
Policajný zbor Sliaè
Prysmian Kablo s.r.o. Záborské
FRoST, a.s. Pre¹ ov
Plzenský Prazdroj Slovensko,
a. s.

Nadácia Tesco
Philip Morris Slovakia, s.r.o.

Úsmev akí dar
ä bybdlm
ffilala spolu

Roland Vraní k
p. ¹ urková
Vlasta Milanová a Tereza Kyseµ ová
(ru¹ ka)
Beáta Rothová
Milan Lesòák
Jarka Hoekstra Beregszas ziova
p. Forgáè ová
Jana Ducheková
poslanci Mesta Pre¹ ov
pán Blanár
Jana Ducheková a Lucia Chladeková
Vo.jtech Spi¹ ák, Martina Rinková
rodina p. Kutika
Mirka Kanianska
Lea a Silvia © ándorve
man¾ elia Zgolovi
.IUDr. otto Bµ ixi

- - -

ô
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sociálne slu®by V Zmysle $26 zákona è ,. 448/2oo8 Z.z. o sociálnych slu¾ bách v
zneni neskor¹ í ch predpisov.
Cieµ ová skupina: osamelé  matky s de» mi, rodiny s de» mi.
V utulku sa poskytuje ubytovanie na urè itý è as, sociálne poradenstvo' pomoc
pri uplatòovaní  práv a právom chránených záujmov, pracovná terapia,
nevyhnutné  o¹ atenie a obuv' Utváraji sa podmienky na prí pravu stravy, vydaj
potraví n, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie, ¾ ehlenie
a záujmovu è innos» . Jednou zo zák|adných è innosti je ochrana a podpora rodí n,
ich celistvosti a funkè nosti

Pri kontakte s rodinou prostrední ctvom rozhovorov a pozorovaní m ¾ ivota v
rodine je dôle®ité  zistenie do akej miery je rodina schopná zabezpeè i»  potreby
jednotlivých è lenov, so zvlá¹ tnym dôrazom na potreby detí ' Na¹ ou snahou je
zisti» , v ktorých oblastiach rodina plní  svoju funkciu dobre, aké  sú  jej silne

stránky a v ktorých oblastiach potrebuje pomoc

je system práce s µ uïmi ohrozených chudobou za|o®ený na individuálnej práci
a skupinovej sociálnej práci' Suè as» ou individuálnej práce je individuálny plán
u¹ itý na mieru podµ a ¹ pecifických potrieb, záujmov a priorí t prijí mateµ a. Na¹ a
praca zaè í na !¾  prvým kontaktom, následne prijatí m do zariadenia
a vypracovaní m sociálnej a psychologickej diagnostiky, genogramom'
ekomapou a pod., vyu¾ í vajuc pritom odborné  postupy a metódy sociálnej
práce. Pre potreby dosiahnutia urè itých cieµ ov v boji s chudobou sme si
vytvorili podporné  systemy a preventí vne programy v troch kµ uè ových
oblastiach, a to vo vzdelávacej oblasti, programy na rozvoj zruè ností  a voµ no
è asové  aktivity.

POSKYTUJEME

KONTAKT S RODTNOU

V CENTRE DORKA
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Mu¾ i
35.7o/o

Podnájom
38o/o

© µ ATIsTIcKÝ
PREH¥AD

Kapacita zariadenia Útulok pre rodiny je 70 prijí matel'ov'

V roku 2020 pri¹ lo do Útuku pre rodiny 2! todin, z toho bolo 24 dospelých a 42 deti.

Z utulku odi¹ lo celkom 24rodin, najviac ich odi¹ lo do podnájmu alebo k rodine.

V prvých dvoch kruhovych gµ afochje vyjadrený percentuálny podiel prí chodov, ako aj

odchodov rodí n. V priemernej vekovej ¹ trukture klientov Útuku pre rodiny

preva®uju dospelí  vo veku 26 - 39 rokov a deti vo veku 10 -14 rokov.
lné

12o/o

Dospelý
360/o

lné  zariadenie
21o/o

Detå
64o/o

Prí chody nových rodin za rok 2o2o (v %o)

å 5

10

K priatelbvi
2',lo/o

odchody rodí n rok 2020 (v %)

Sociálny byt
8o/o

20

5

0
<) .s$\s ý ý p

b b \s' s' \q uo

erná veková ¹ truktú ra prijí mateµ ov za
rok 2020

64.4o/o

Poè et prijí mateµ ov podµ a pohlavia
rok Z02O (v o/o 

)
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PRAVIDELN
AKTIVITY

a

E

Neformálny vzdelávaci program s

názvom Napredovanie vo svete, ktorý
sotva pre¾ iva, je program uchopujuci
jeho ú è astní kov - prrjí mateµ ov
zariadenia sociálnych slu¾ ieb DORKA,
n.o. - sta»  sa rie¹ iteµ mi svojí ch
problé mov. Z ú è astní kov edukaè né ho
procesu Sa stávaju bádatelia,
prieskumní ci, pátrajuci po prí è inách a
mo®ných cestách z chudoby. Cieµ om
jednotlivých neformálnych stretnutí  je
pochopi» , è o chudobu spôsobuje a è o
spôsobuje chudoba V ka®dodennom
®ivote. Ako sa na jej prí è inách podiel'aju
oni, a ako systé m a ine okolnosti'
Spoznanie fungovania skrytých pravidiel
spoloè nosti, ohodnotenie a rozví janie
svojich osobných zdrojov - cez
pochopenie teórie zmeny - prispeje k
zostaveniu mentálneho obrazu vlastnej
cesty z chudoby.

a
ostrov rodiny je podporná skupina
Zamerana na osvojenie sociálno
pedagodických zruè ností , na rie¹ enie
pµ oblé mov, rozhodovanie a socializáciu.
Skupinu tvoria vybrane matky, ktoré  sú
na materskej a rodiè ovskej dovolenke, v
maximálnom poè te 10 osôb. Ciel'om tejto
skupinovej práce je dospie»  k
sebahodnote a efektí vnemu sebarozvoju,
è i sebarealizací i matky, ale aj k prijatiu
samej seba ,,taká som" a ,,mám sa rada" aj

napµ iek svojim doteraj¹ í m slabostiam'
Nevyní mame fakt, ®e rola matky je
najcennej¹ í m poslaní m v ®ivote è loveka.
Z toho dôvodu vychádzame aj z vy¹ ¹ í ch
potrieb, ako je potreba bezpeè ia, istoty v
buducnosti, ochrany, è i sociálna potreba
- kontakt, láska, spolupatriè nos» ,
potreba ucty a uznania, è i kladná odozva
okolia. V skupine prevláda pocit - nie
som len matka, ale aj ®ena. Dôle¾ ite je, ¾ e
mamiè ky mô®u slovne odkry»  svoje
pre®í vanie a vní manie. Cieµ om je dovies»
matky k svojpomoci, ktorá by viedla k
vyrovnaniu sa chybám z minulosti.

S'I'RANA i8

.i-;i
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PRAVIDELNÉ
AKTIVITY

Tvorivé  dielne sú  zamerané  predov¹ etkým
na za®itok z tvorby, experimentovanie s

rôznymi materiálmi a vytvarnými
postupmi. Dôraz je kladený na vzájomné
pre¾ í vanie tvorivej atmosfery s ostatnými
prijí mateµ mi sociálnych slu®ieb a na
intenzí vne a efektí vne pre®ivanie vol'né ho
è asu.

Ka®doroè ne nacviè ujeme s na¹ imi
najmen¹ í mi dorkáè mi rôznorodý
program, ktorym sa deti pripravu.ju na
vystupenie na µ ôznych akciách a
podujatiach, ako u nás v zaµ iadení , tak aj

mimo neho.

Skupinová aktivita pre najmen¹ í ch,
ktorej ciel'om je najmen¹ í m de» om
premieta»  nielen rozpravky
oddychové , ale aj tematicky zamerané
a následne sa o nich rozpravat.

STMNA I9
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JEDNOR AZOV
AKTIVITY

PRBDNÁ© KA o GYNEKoLoGICKEJ
PREVENCII
2O.O1.ZO2O - Spolok Medikov mesta
Ko¹ ice zrealizoval workshop pre
dospievajuce dievè atá a mladé  ¾ eny, v
ktorom ich náuè ným a hrarå ym spôsobom
oboznámili o dôle®itosti gynekologickej
prevencie.

KARNEVAL
14.o2.2o2o - za pomoci dobrovoµ ní kov
Sme na¹ im najmen¹ í m dorkáè om
pripravili karneval, kde sa okrem hudby,
hier a tanca mohli zapojit aj do rôznych
sita¾ i, zaktoré  dostávali sladke odmeny.

MEDZINÁRoDNÝ onÒ ®Iµ µ v
08.o3.2o2o - na sviatok MD® sme si pre
na¹ e mamiè ky pripravili prí jemné
posedenie a film, pri ktorom nechýbalo
ani sladke obè erstvenie a káva. Na konci
dòa boli obdarované  pekným darè ekom v
podobe ruè ne robené ho kvietku od
svojich detí , ktoré  im chceli pripomenú » ,
¾ e aj ony sú  pre nich takýmito kvetinkami.

I'ltn

BOCIANIE HNIEZDA
21.o4.2o2o-Vrámcirozvoja
pracovných zruè ností  na¹ ich
prijí mateµ ov Sme v spoluprácí  S

Východoslovenskou distribuè nou
spoloè nos» ou a. s. r,yrobili 50 bocianí ch
hniezd, ktoré  si u¾  na¹ li svojich
operených obyvatel'ov' Pracovní ci VSD
ich rozmiestnili na rôzne elektrické
stå py v na¹ om kraji

onÒ è lsµ É uo xvp
1l.o7.2o2a - na¹ i prijí matelia s chu» ou
a ochotou pomáha» , prilo®ili ruku k
upratovaniu sí dliska KVP v rámci
udalosti Dòa è isteho KVP a spoloè nými
silami tak pomohli sí dlisku zbavi»  sa
odpadkov a neporå adku' Do
upratovania sa zapojili dospelí  aj deti,
ktore sa nenechali odradi»  horú è avou
ani ú navou..

E

t al'i .F

I
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JEDNOR AZOVE
AKTIVTTY

ARTETERAPTA
28.o7.2o2o - na Skupinovom stretnutí  v
utulku sme priví tali umelkyòu Z. Pisárovú .
Pod jej vedení m uè astní è ky realizovali
malbu na té mu - môj domov. Na¹ e
mamiè ky prejavili svoju tvorivos» . Zároveò
im na konci p. Pisárová darovala
kozmetické  balí è ky, ktoré  na¹ e
pµ ijí matel'ky s pote¹ ení m a vïakou prijali'

oDPUsTovÁ slÁvµ os«
15.08.2o20 - na sviatok Zosnutia Presvä tej
Bohorodiè ky sme v na¹ om zariadeni slávili
odpustovú  slávnos» ' Za slu¾ enie liturgie
srdeè ne d'akujeme otcovi Petrovi Le¹ kovi'
Rovnako vïaè ní  sme bohoslovcovå
Máriovi Burál'ovi za kántorovanie. K ucte
Presvä tej Bohorodiè ky na¹ e deti zaspievali
pieseò a po liturgii sa v¹ etci zú è astnení
ponukli pripraveným pohostení m.

MIKUtÁ¹
6.12.2020 - na¹ e deti nav¹ tí vil Za

prí snych protipandemických opatrení
sv. Mikulá¹  priamo v na¹ om zariadeni
V Ko¹ iciach a dodal im vieru
a optimizmus V skoµ é  ukonè enie
pandemie a donå esol im aj sladke
prekvapenie

VIANOCE

24.12.2020 - na¹ i prí jimatelia aj tieto
Vianoce s vd'aè nos» ou prijali mno®stvo
darè ekov od na¹ ich podporovatel'ov a

sponzorov, za è o im zo srdca ïakujeme

STRANA 21
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Domov e

U

sociálne slu¾ by v zmysle $27 zákona ¾ . 448/2oo8 Z.z. o sociálnych slu¾ bách v
zneni neskor¹ í ch predpisov.
Cieµ ová skupina: mladí  dospelí , ktorí  ukonè ili pobyt V ustavnej alebo
náhradnej starostlivosti alebo po ukonè ení  poskytovania sociálnej slu¾ by v
inom zariadeni.

sa poskytuje ubytovanie na urè itý è as, sociálne poradenstvo' pomoc pri
uplatòovaní  práv a pravom chránených záujmov. Zabezpeè uje sa rozvoj
pracovných zruè ností ' pomoc pri pracovnom uplatnení . Utváraju sa
podmienky na pµ í pµ avu stravy, vydaj potraví n, vykonávanie základnej osobnej
hygieny, pranie, ®ehlenie a zä ujmovú  è innos» .

je miestom, kde sa mladí  µ udia uè ia samostatné mu ¾ ivotu. Prostrední ctvom
preventí vnych programov sa rozví ja ich samostatnos»  pri zapojení  do be®né ho
¾ ivota, priè om sa vychádza aj z podpory vzdelávania na zvý¹ enie kvality ich
¾ ivota, ale i nájdenia motivácie v sebe samom. V domove na polceste mo¾ no
vyskú ¹ a»  samostatne bývanie a s ní m spojenu starostlivos» , ako hospodári»  s
peniazmi, è i v rámci rozvoja pracovných zruè nosti ziskat pracovné  návyky
a zodpovednos» . Prijí mateµ om sa mô¾ e sta»  mladý è lovek vo veku 18 - 30
rokov, ktorý mô¾ e a chce pracova»  alebo ¹ tudova» , a to s vyu¾ itim svojich
vlastných sí l, mo¾ nosti a schopnosti, ale aj vonkaj¹ í ch zdrojov pomoci.

V DOMOVE NA POTCESTE
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¹ µ ATIsTIcKÝ
PREH¥AD

Kapacita zariadenia Domov na polceste je 25 prijí mateµ ov

V roku 2020 pri¹ lo do domova na polceste 27 mladých dospelých, z toho bolo 14

mu¾ ov a 72 ¾ ien a odi¹ lo celkovo 28 mladých dospelých. Najviac z nich ich odi¹ lo k

priateµ ovi/priatelke

Zeny
46Vo

Mu®i

540/o

Prí chod mladých dospelých podµ a pohlavia (%)

Neznáme
Jo/o

Podnájom
220/o

Zahraniè ie
220/o

Iné  zariadenie
Jo/o K priatelbvi

)BVo

K rodine
140/o

Smerovanie mladých dospelých po odchode (%)
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PRAVIDELNE
AKTIVITY

Napµ edovanie vo svete' ktoµ ý sotva
pµ e¾ í va, je neformálny vzdelavací
program, ktory sa Venuje spoloè enským
triedam a lep¹ iemu pochopeniu
zákonitosti ekonomiky' Jeho cieµ om je
pomôc»  jednotlivcovi pri hl'adaní  vlastnej
cesty k stabilite v rodinnom a sú kromnom
®ivote'

Táto è innos»  je dôle®itým nástrojom pri
spoznávaní  prijí matel'a a jeho mo®nosti
zaradenia Sa do pµ acovneho procesu'
Prijí matelia, ktorí  e¹ te nepracovali,
zí skavaju pracovné  návyky. U aktuálne
nezamestnaných slú ¾ i ako prevencia
upadku do pasivity a zmieròuje
negatí vne dopady ich sú è asnej
nezamestnanosti' Rozvoja pracovných
zruè ností  sa prijí matelia zuè astòuju aj

poè as vol'ných dní  (sobota) a ¹ kolských
prazdnin aj ¹ tudenti domova na polceste.
Rozvoj pracovných zruè ností  sa koná
ka¾ dý pracovný deò ráno V presne
stanovený è as v rozsahu pribli®ne 1 - 2

hodiny, priè om è innos»  sa vyu®í va na
zvel'adenie zariadenia a udr¾ anie è istoty'

_i¹ ò-,BF

L

il
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PRAVIDELNE
AKTIVITY

Ide o podporne skupÍ nové  stretnutia
mladých dospelýclr - pruí matel'ov domova
na polceste, kde Sa vy!¾ iva forma
zá¾ itkov é ho vzde|áv anå a, ktorá kombinuje
aktivity indí viduálne, slu¾ iace na
sebapoznanie a aktivity skupinové
podporujú ce asertivitu a kooperáciu prå
rie¹ ení  problemov. Program Sa zameriava
na rozvoj sociálnych zruè ností  a
kompetencií  a veclu sa v òom temy, ktore
sa dotýkaju ¾ ivota mladých dospelých.

Komunitne stretnutia mladých dospelých
sú  vedené  za ú è elom vytvorenia priestoru
pre spoloè nu diskusiu aktuálnych té m v
rámci zariadenia Domov na polceste.
Prijí matelia tak maju mo¾ nos»  zdiel'at
návrhy, námety na mo¾ né  zmeny, resp.
nápravy, ktoré  zefektí vòuju spolu®itie v
zariadeni. Vzhµ adom k dlho
pretrvávajú cim problé mom s COVID * 19

Sme Venovali pozornos»  najmä  prevencii
pred ochorení m COVID - 19' Zaè iatky boli
nároè né , no aj mladí  dospelí  si è asom
uvedomili vá®nos»  ®ivotnej situácie.
Niekolko mladých µ udí  pri¹ lo o prácu,
brigádnické  a sezónne práce' Preto sme
sa rozhodli, ¾ e v tomto období  budeme
vies»  komunitne stretnutia cez pozitivnu
motiváciu a ich sebapresadenie v rámci
suè asných mo¾ ností .
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JEDNoR AZoVÉ
AKTIVITY

OUTDOOROVE AKTTVITY
14.5.2o2o a28.5.2o2o - Sme V SpolupráCi S

oZ ,,Keï mô®em pomô®em" zorganizovali
dve akcí e, ktore sa niesli v duchu tí movej
spolupráce a sú » a¾ ivosti, Taktie® bolo ich
cieµ om poukáza»  na dôle¾ itos»  verbálnej
a neverbálnej komunikácie, ktoré  sú
neoddelitel'nou sú è as» ou ná¹ ho ®ivota, è i
u¾  na formálnej alebo neformálnej urovni.
obe akcie boli vedené  za®itkovou formou,
na è o sa pri práci s mladými dospelými v
Domove na polceste zameriavame.

vÍ KENDouà  pogvµ
26.-28.6.2020 - ví kend plný zabavy sme si
spoloè ne u¾ i|i v Detskom letnom tábore
Kysak Brezie, kde sme sa hravou formou
vzdelávali' Tema ví kendovky sa niesla v
duchu: Ked' mô®em ¹ portujem, ktorú
pripravovali na¹ i priatelia z oZ Ked'

mô¾ em, pomô¾ em. Poè as tohto ví kendu
sme absolvovali vzdelávanie, kde sme Sa

nauè ili ako sa pripravi»  na zorganizovanie
¹ poµ toveho podujatia.

,,V¹ etko, è o robí me, je iba kvapka v mori, ale
keby Sme to nerobili, tá kvapka by tam

chýbala.''
MATIGTEREZA
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JEDNOR AZOVE
AKTIVITY

Do ®IvoTA s ANJELoM sTRÁ®NYM
14.-t6.8.2o2o - poè as ví kendu sme S

mladými dospelými Z Domova na polceste
absolvovali vzdelávanie ,,Do ¾ ivota S
anjelom strá®nym", ktoré  organizujeme
raz roè ne. Cieµ om tohto vzdelávania bolo
pochopi»  a nauè i»  sa ako si správne
rozdelit peniaze, aby si uspokojili v¹ etky
zä k|adné  ¾ ivotu dôle¾ ité  potreby'

VIANOCE
24.12.2020 - na © teary deò aj na¹ i
prijí matelia z Domova na polceste dostaliF_-'='-i

tradiè ne veµ a darè ekov od sponzorov a

na¹ ich a podporovatel'ov

,,Nie je dôl e¾ ité , è o robí me, ale koµ ko lásky do
svojej è innosti vlo ¾ ime.

Robme malé  Veci, ale s veµ kou láSkou."

MATKA TEREZA



»
fi

vykonáva opatrenia podµ a $ 45 zákona è . 3o5/2oo5 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí  a o sociálnej kuratele. Úè elom centra je vykonávanie opatrení
doè asne nahrádzajú cich die» a» u jeho prirodzené  rodinné  prostredie alebo
náhµ adné  rodinné  prostredie. Centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou
pre deti vo veku 0 do 18 rokov na základe rozhodnutia sú du o nariadení
neodkladné ho opatrenia a o ulo¾ ení  výchovné ho opatrenia'

sú  deti, ktore vy®aduju pomoc pri rie¹ ení  výchovných, sociálnych a rodinných
problemov, prí padne sú  ohrozované  správaní m è lena a è lenmi rodiny alebo
správaní m iných osôb. Deti do 6 rokov sú  umiestòované  v profesionálnych
náhradných rodinách'

bol aj v na¹ om Centre pre deti a rodiny zasiahnutý pandemiou. Znamenalo to
pre nás vä è ¹ ie uzatvorenie sa pred okolitým svetom a nachádzanie nových
spôsobov ako osta»  v kontakte s rodiè mi a blizkymi detí ' Na komunikáciu s

rodinou sme vyu¾ í vali nové  spôsoby kontaktovania sa, rodiè om sme viac
telefonovali, posielali fotky detí  a pí sali listy. Takisto sme strávili veµ kú  è as»  zo
¹ kolskeho roka v na¹ ej Dorke a z vychovávatel'ov sa stali aj uè itelia. Uè i»  sa
doma nie je jednoduché . Museli sme posilni»  poè í taè ové  kapacity. Nenahradí
to v¹ ak µ udský kontakt a predstavuje to pre deti strádanie v tejto oblasti.
V¹ etci to v¹ ak zvlä dli vel'mi dobre' Samozrejme pre nikoho nebol rok Z02o
jednoduchý, ale robili sme v¹ etko pre to, aby deti poci» ovali è o najvä è ¹ ie
bezpeè ie a istotu, ¾ e toto ta¾ ké  obdobie raz skonè i' Zaè iatkom roka sa nám
podarilo kulturne sa vy¾ i» , keï nás na¹ a dlhoroè ná kamarátka teta Mi¹ ka
Sabolová pozvala na taneè né  predstavenie do Tabaè ky' Takisto nám nechýbal
ná¹  ka¾ doroè ný fa¹ iangový karneval. Prvé  jarne mesiace, po vypuknutí
pandé mie sme trávili viac vol'né ho è asu v na¹ ej zä hrade, v átriu alebo na
neïalekej luke.
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detí .

© µ ATISTIcKÝ
PREH¥AD

Kapacita Centra pre deti a rodiny je 30 deti, z toho 10 detí  je v samostatnej skupine

a20 d'eti v profesionálnych náhradných rodinách

V roku 2020 pri¹ lo do Centra pre detå  a rodiny z rozhodnutia sú du 13 detí , z toho 5

chlapcov a 8 dievè at. Z týchto 13 detí , v Centre boli 3 sú rodenecké  skupå ny s 2

è lenmi v skupine, 7 detí  pri¹ lo bez sú rodenca'

V tom istom roku z Centra odi¹ lo celkom 10 detí  (6 chlapcov a 4 dievè atá'1, z toho 2

deti sa vrátili do svojej biologickej rodiny, 4 deti odi¹ li do náhradnej rodinnej
starostlivosti a 4 deti do ustavnej starostlí vosti' oproti roku 2019 sme Zaznamenali

pokles poè tu prrjatých detí  o 7, keï v roku 2019 bolo prijatých celkovo 20 nových

STMNA 29

Biologická rodina
27,30/o

Ústavná starostlivos»
Chlapci 36.40/o

38o/o

Dievè atá
620/o

Náhradná rodinná starostlå vos»
36,4o/o

Zlo¾ enie prijatých detí  v roku 2o2o podl'a pohlavia (v %) Smer odchodu detí  v roku 2o2o (v %)

Nasledujuci stå pcovy graf vyjadruje vekovu ¹ truktú ru detí  v roku 2020.
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0
0-3roky 4 -6 rokov 7 -å  0 rokov å 1 -å 5 rokov 16 - å 8 rokov
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STRANA 30

Y,STATISTICKY
PREH¥AD

Najè astej¹ ie dôvody prí chodu detí  do Centra pre deti a rodiny v Ko¹ iciach v roku

2020 boli podozreni e z týrania (1 die» a), zanedbávanie starostlivosti rodiè ov (10 detí )'

po krí zovej situácii (1 die» a).

7,5'

5

0

2,5

Podozrenie z týrania zanedbávä nie sta rostlivosti Pri krí zovej situácii lné

Nasledujuci graf vy'jadruje, aku vzdelávaciu in¹ tituciu nav¹ tevujú  deti v Centre pre

deti a rodiny, 6 detí , vzhl'adom na vek, nenav¹ tevuje ®iadnu vzdelavaciu in¹ titú ciu.
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AKTIVITY

V lete, keï sa opatrenia tro¹ ku uvoµ nili
sme sa odvá¾ ili zobrat deti na Alpinku,
kde si zajazdili na vláè iku.

Neskôµ  nav¹ tí vili Mú zeum letectva a

taktie¾  sme sa v lete rozluè ili s na¹ im
milým vychovávateµ om ujom Pe» om, ktory
nastupil do kòazskej slu¾ by' Pripravil si
pre deti prekvapenie a zobral ich do Jump
Aµ é ny. V lete sa deti zú è astnili táboµ a v
Snine. Po dvoch tý®dòoch plných zábavy
sa radi vrátili spä »  domov.
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Poè as roka sme sa zapojili do dvoch
projektov Nadácie Volkswagen, v ktoµ ej
deti vytvárali ,,Auto oè ami detí " a Projekt
malý zahradní k. Auto sme sí ce nevyhrali,
ale ako poïakovanie za sna¾ ivos»  detí  sme
dostali 1000 � na nákup vianoè ných
darè ekov. Projekt ,,Malý záhradní k" v
rámci grantové ho programu Nadácå e
Volkswagen Sklovakia "Aktí vny priestor -
Viac aktiví t do centµ a pre deti a rodiny"
bol podporený sumou 5000 � a bude sa
realizovatv roku2O21.
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AKTIVITY

Taktie® Sme Sa Zapojilí  do projektu
Úsmevu ako dar, kde deti vytvárali
zalo®ky, aby Sa poïakovali mnohým
l'ud'om, ktorí  pomáhaju de» om a rodinám
v týchto » a¾ kých è asoch. Svoje umelecke
schopnosti na¹ e deti predviedli aj pri
kreslení  portré tov l'udí  Zo spoloè nosti
Fresh.

Dve z na¹ ich detí  sa zapojili do Kreatí vnej
sú » a®e Východoslovenskej galerie, a

kreslili sochy zasadené  do verejné ho
priestoru ná¹ ho mesta. Umiestní li Sa na
druhom a tre» om mieste, za è o sme na
nich vel'mi hrdí .

okrem iné ho sme tento rok venovali vel'ku
pozornos»  vychovávaniu detí  k zr,y¹ eným
hygienickým návykom, sna¾ ili Sme Sa o
dôsledné  dezinfikovanie priestorov
a následnemu predchádzaniu ochorení .
Zak:å pili sme dvoje germicí dne ®í ariè e a
priestory dennodenne ,,®iarime". Deti sa
tento rok uè ili viac separova»  odpad a celý
rok sme kompostovali biologický odpad z
kuchyne. Ako sme spomí nali viac è asu sme
tµ ávili na zahrade, ktorú  sme okrem hier
vyu®í vali aj na jej zveµ aïovanie a
pestovanie rôznych kvetov a plodí n'

r*
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Na zabezpeè enie duchovných potrieb máme v cent're zrå adenú  kaplnku, ktorá
slú ¾ i nielen pre prijí mateµ ov zariadenia. Ka¾ dú  nedel'u sa v nej toti¾  koná

$ré ckokatolí cka lituµ gia, ktorá je pµ í stupná aj pre obyvateµ ov Mestskej è asti
sí dliska KVP. Poè as tý¾ dòa v nej majú  bohoslovci na pastoraè nej praxi

pravidelné  stµ etnutia s de» mi a mladými dospelými, spolu sa tam modlia
µ u¾ enec, ale aj vedú  rôzne diskusie o duchovnom ¾ ivote.

SAfuí {Jp]å .' så 'OT,A

è o si odná¹ am z pastoraè né ho roè ní ka?
Svoj pastoraè ný roè ní k som strávil v
centre Dorka v Ko¹ iciach' Je to centrum,
ktoré  pomáha rodinám, de» om a mladým
dospelým, ktorí  sa ocitli v krí zovej
¾ ivotnej situácii. Tento rok mi dal veµ a
za®itkov a e¹ te viac skú seností , ktore
nenauè í  ¾ iadna teóµ ia ani ¾ iadna ¹ kola'
Kolegovia a klienti mi umo®nili vå die»
reálny ¾ ivot a problemy, na ktoré  sa
nedá nijako pripravi» . Pastoraè ný roè ní k
ma uè í  trpezlivosti pri práci s de» mi aj s
dospelými. Taktie¾  ma uè í  empatii, ktorá
je v ¾ ivote bohoslovca a neskôr k» laza
veµ mi dô|e®itá. Veµ akrát nebolo treba
veµ a hovori» , ale poè ú va» , vypoè u»  ich a

lkä zat im, ¾ e nie sú  na v¹ etky problé my
sami, ale je tu ní ekto, kto sa o nich
zaujima. Uvedomil som si, aké  dôle¾ ité
sú  v ¾ ivote è loveka pevné  zä klady.
A tými základmi je rodina, keï¾ e vä è ¹ ina
problé mov klientov pramení
Z neusporiadaných rodí n. Najkraj¹ ie
zá¾ itky mám s de» mi, a to hlavne zo
spoloè ných modlitieb a liturgií ' V skratke
jednou Vetou: Tento rok mimo seminára
mi dal veµ a a pomohol mi uvedomi»  si a
usporiada»  hodnoty ®iv ota.
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B0RIS REBJÁK

è o si odná¹ am z pastoraè né ho
µ oè ní ka?
Môj pastoraè ný roè ní k bol pre mòa
veµ mi po¾ ehnaným è asom, keï¾ e poè as
neho vo mne dozrelo veµ a vecí , ktoré
som sa nauè il v seminári, ale hlavne
veµ a vecí , ktoµ é  nenauè í  ¾ iadna ¹ kola.
Uvedomil som si, o è om je moja
slu¾ ba a aký mám by» , keï sa taz
stanem kòazom. Klienti v práci
i kolegovia mi ukázali, aké  to je naozaj
vonku, na è o nepµ ipraví  ¾ iadna teória
a ¾ iadna predná¹ ka. è omu ma to
nauè ilo najviac, je trpezlivos» , zvlá¹ »  pµ í
douè ovaní  a strá¾ ení  detí . Neskôµ  láske
k blå ¾ nym, keï som s klientmi viedol
duchovné  rozhovory, poè ú val o ich
®ivotoch, ktoré  boli v¹ etko, len nie
pozití vne, a tak som sa sna¾ å l dáva»  im
duchovné  rady. Mnohokrát v¹ ak bolo
treba ich len vypoè u» . ¥udí a sa vo
svojich krizach uzatvä rajú  do seba a

samota im ublí ¾ i e¹ te viac. Najkraj¹ ie
zá¾ itky mám z toho, ako som viedol
modlitby a kantoroval na
liturgiách s malými de» mi z CDR è i
robil rozprávkove veè ery.
Pri nich som si uvedomil, ako veµ mi sú
v dne¹ nej dobe potrební  dobrí  otcovia
a mu¾ i. Pri práci sa k nám hrnuli deti
s tým, ¾ e chci pomôc» , a keï pomohli,
te¹ ili sa a veµ mi si vá¾ ili, keï sme ich
pochválili. Ako by to bolo od ich otcov,
ktorí  im veµ mi chýbaju.
Po týchto skú senostiach som zistil, ¾ e
tento rok bol pre mòa najpo¾ ehnanej¹ í .
Pomohol mi zisti» , v è om zaostávam, v
è om musí m prida»  a dozriet, a záµ oveò
mô®em poveda» , ®e ma urobil lep¹ í m a
vïaè nej¹ í m è lovekom.

V skratke jednou vetou: ,,È istá
a nepo¹ kvµ nená nábo¾ nos»  pµ ed Bohom
a otcom je: nav¹ tevova»  siroty a vdovy
v ich tiesni a zachovat sa
nepo¹ kvrneným od tohto sveta." (Jak 1,

STMNA 34
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lné  zariadenie
11o/o

STRANA 36

Podnájom
33o/o

Y'STATISTICKY
PREH¥AD

Kapacita Zariadenia Útulok pre rodiny v Pre¹ ove je 80 prijí mateµ ov.

V roku 2020 pri¹ lo do Utulku pre rodiny v Pre¹ ove 6 µ odí n, Z toho bolo 8 dospelých a

15 detí .

z Útulku pre rodiny v Pre¹ ove odi¹ lo v roku 2020 celkovo 9 rodí n, najviac ich odi¹ lo

do podnájmu'

Deti
650/o

Dospelí
35o/o

Sociálny byt
23o/o

15

10

Mu¾ i
47o/o

Prí chod nových rodí n v roku 2020 (v 0/o)

K rodine, priatelbvi
33o/o

Smer odchodu rodí n v roku 2020 (v o/o)

®eny
53o/o
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Zlo¾ enie k[ientov podµ a pohlavia (v %) Prå emerná veková ¹ truktú ra klientov rok2020
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PRAVIDELN
AKTIVITV

E

Klub domácich ú loh je pravidelná aktivita
pre deti z ná¹ ho zariadenia, lebo
vzdelávanie je dôle¾ ité  v ka¾ dom veku.
Klub domácich ú loh je obµ ú benou
aktivitou pre na¹ e deti. Chodia ich
douè ova»  dobrovoµ ní ci pravidelne v
utorok a vo ¹ tvrtok.

Aktivita zameranä  na rozvoj a zvý¹ enie
zruè ností  u prijí mateµ ov' Najprv bola
skupinka urè ená len pre matky, av¹ ak
zistili sme potrebu a záujem zo strany
prijí matel'ov o vytvorenie skupinky aj pre
otcovvna¹ om zafiadenÅ

Pravidelná aktivita vedená na rozvoj
tvorivých schopností  u detí  v na¹ om
zariadeni. Tvorivé  dielne vedie sociálny
pracovní k s pomocou dobrovoµ ní kov.
Té my sú  rôznorodé , alebo prispôsobené
konkré tnej udalosti è i prí le®itosti.

V rámci rozvoja pracovných zruè ností  sa
na¹ i prijí matelia pravidelne podieµ aju aj na
vytváraní  komunitnej zahrady, kde sadia,
pleju, kosia a iným spôsobom prispievaju k
jej zveµ aïovaniu.
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JEDNOR AZOVE
AKTIVITY

KARNEVAT
74.o2.2o2o - tento zamilovaný deò sme s
na¹ imå  detiè kami a rodiè mi strávili krásne
popoludnie, ktoré  Sme oslávili
karnevalom. Okrem huclby a smiechu sa

po celom zariadeni niesla vôòa domácej
pizze a ¹ i¹ iek. Deti si poè as karnevalu aj

zasu» a¾ i|i, a tak nikto neodi¹ iel
naprázdno. Dokonca velký potlesk a male

pote¹ enie si odniesli aj mamiè ky, ktoré
boli kreatí vne pri tvorbe masiek nielen
pre deti, ale aj pre seba.

MEDZINÁRoDNÝ DEÒ ®IEN
08.03.2020 - v rámci medzinárodné ho
dòa ®ien sme pre tri vybrané  mamiè ky
pripravili skrá¹ l'ovací  deò v podobe
upravy a strihu vlasov, o ktoré  Sa

postarala v rámci svojej ¹ kolskej praxe
¹ tudentka vysokej ¹ koly.

KoNCBRT SToP BEZNÁDEJÍ
26.062020 - na¹ i prijå matelia Sa

zuè astní li v SKY cafe v Pre¹ ove koncertu s

flazvom Stop beznádejí . Na¹ i prijí matelia
si mohli vypoè u»  pesniè ky rôznych kapiel
a pre na¹ ich najmen¹ í ch dorkáè ov boli
pripravene zab avné  atrakci e.

S'IRANA 3I]
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JEDNOR AZOVE
AKTIVITY

PREDSTAVENIE HRNCEK VAR
26.08.2020 - pri rozliè ke s prázdninami
Sme sa pozreli do è arovnej truhlice Spolu
s na¹ imi de» mi v Pre¹ ove, è o v nej babiè ka
ukýa' A to' è o sme v nej na¹ li nám
vyè arilo rados»  na na¹ ich tvárach a hlavne
ú smevy, ktore skryte pod ru¹ kom sme
sí ce nevideli, ale..' o to viac poè uli! Do
pµ í behu sa zapojili aj tí  najmen¹ í , buduci
¹ kôlkari, ktorí  boli veselí  pozorovatelia
tieòové ho divadielka. Predstavenie bolo
interaktå vne, výchovné  a edukaè né .
,,È arovné  sloví è ka /prosim, ïakujem..,/ aj

dnes robia zázraky'"

VYLET DO AQUACITY POPRAD
27.o8.2o2o - v tento prázdninovy deò sa
pár detí  z ná¹ ho centµ a vybralo na
jednodòovy vylet do AquaCity v d'alekom
Poprade. Spolu s pracovní kml z Úsmevu

ako dar a ïal¹ í mi de» mi strávili deò plný
zábavy, vody a toboganov alebo iných
zabavných atrakcii, kde sa mohli dosýta
vyblä zni» .

PREHLIADKA MUZEA
o7.12.2o2o - pracovní cå  Krajské ho mú zea
Tripolitana v Pre¹ ove pod vedení m pána
riaditeµ a pripravili pre rodiny z ná¹ ho
centra prehliadku mú zea spojenú  s
odovzdávaní m Mikulá¹ skych balí è kov'
De» om sa v mú zeu vel'mi páè ilo a te¹ ili sa
z tohto milé ho Mikulá¹ skeho prekvapenia'
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KAP[',NKA PRn© ov
,rPane, milujem dom, v ktorom prcbýva¹ ' a miesto,

kde je stánok tvojej slávy."
@ ze,a;

Tieto slová ¾ almistu vy'jadrujú  vrú cny vztah a lásku ku chrámu ako miestu modlitby,
miestu, kde sa è lovek stretáva so svojim Stvoµ iteµ om' Takýmto domom modlitby je aj

Kaplnka Panny Márie Guadalupskej v Pµ e¹ ove. Stretávajú  sa v nej è i u¾  deti na
modlitbe desiatku ru®enca, ale aj ostatní  prijí matelia z pre¹ ovskej Dorky na
spoloè nom slávení  svä tej liturgie zvä è ¹ a v nedele, ale aj vo sviatok' Cez miestneho
spµ ávcu o. Petra Jambora sa láme Bo¾ ie Slovo a eucharistia pre tých, ktorí  chcú  prí s»
a prija»  Je¾ i¹ a. Rok 2020 bol v¹ ak iný ako ostatné .
E¹ te 6.1.2020 sa vo sviatok Bohozjavenia ná¹ ho Pána, Boha a Spasiteµ a Je¾ i¹ a Krista
slávila liturgia so svä tení m vody, po ktorej nasledovalo posvä tenie priestorov Dorky.
Popµ i ka¾ dodennej modlitbe desiatku ru¾ enca a následných duchovných piesòach,
ktoré  si deti veµ mi oblú bili, bola 6.2.2020 eucharistická adorácia. Neskôr v¹ ak vývoj
spoloè enských udalostí  v spojitosti s pandé miou spôsobil, ¾ e sa spoloè né  modlitby
naè as zastavili. V¹ etko sa to odví ja od momentálnej situácie. obrady Velkej Noci boli
slu¾ ené  sú kromne, tak isto aj liturgie doteraz. V lete, keï to dovoµ ovala situácia, sme
znovu zaè ali modlitby a liturgie s ú è as» ou detí . od septembra sa aktivity znova
prispôsobili opatreniam. Veµ í me v¹ ak, ®e buduci rok bude z tohto pohµ adu lep¹ í  ako
predchádzajú ci.

,,Tvoje milosrdenstvo Pane, nech je nad nami, ako dufame v Teba."
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v,STATTSTICKY
PREH¥AD

Kapacita Útulku pre rodiny Vo Zvolene je 19 prijí mateµ ov. V roku 2020 prå ¹ lo do

Utulku pre rodiny vo Zvolene 7 rodí n, z toho bolo 7 dospelých a 18 detí . Z utulku

odi¹ lo v µ oku Zo2o devá»  rodí n, najviac ich odi¹ lo do podnájmu. V priemernej vekovej

¹ trukture je najviac prijí matel'ov v kategórii 26 -39 rokov, z detije najviac prijí matel'ov

vo veku 10 -14 rokov.

Dospelí K priatelbvi
22o/o

Sociálny byt
11o/o

Podnájom
67o/o

Prijatí  prijí matelia v roku 2020 (v %) Smer odchodu prijí mateµ ov v roku 2020 (v %)

Mu¾ i
42.60/o

®eny
57.4o/o

b ,9 \!6 \s ^9

Priemerná veková ¹ truktú ra prijí matel'ov
rok 2020

28o/o

Deti
720/o
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Pravidelne aktivity
KIUB ooµ å ÁcIcH Úlon
V¹ etkym ¾ iakom je poskytnutý priestor na
douè ovanie v poobedòaj¹ í ch hodinách,
poè as celé ho tý¾ dòa. Deti majú  prí le®itos»
pripravi»  sa na vyuè ovanie za pomoci
na¹ ich zamestnancov.

Stå nrulaè ne programy
Progµ amy sú  urè ené  pre deti s

oneskoreným psycho-motoµ ickým
vjrvinom, alebo s naru¹ enou
komunikaè nou schopnos» ou. Realizujú  sa
individuálnou foµ mou, vzhµ adom k
potrebám samotné ho die» a» a.

Tvorive dielne
Pravidelná aktivita vedená na rozvoj
tvori'å ych schopností  u detí  V na¹ om
zariadeni. Tvorivé  dielne vedie sociálny
pracovní k s pomocou dobµ ovolhí kov.
Temy sú  rôznorodé , alebo prispôsobené
konkré tnej udalosti è i prí le¾ itosti.

Zahralme sa spolu
Aktivita pre najmen¹ í ch, aj pµ e tých
star¹ í ch. V¹ etci uè astní ci sa poè as hrania
uè ia spolupracova» . Do hrania
spoloè enslých hier sa okrem deti zapájaji
aj ich rodiè ia, è o nás nesmierne te¹ í .

STMNA43
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PROJEKT CESTA K SEBE
31.03.2020 - vo zvolenskej Dorke sme
ukonè ili realizáciu projektu ,,Cesta k
sebe", ktoru finanè ne podporila Nadácia
Tesco, V rámci 6. roè ní ka grantové ho
programu - Vy rozhodujete, my
pomáhame. Zámerom projektu bola
realizacia tvori'rych dielní  pre mamiè ky
na¹ ej poboè ky, za ú è elom posilnenia ich
sebahodnoty. Poè as tvorivych stretávaní
s odbornou lektorkou dostali mamiè ky
priestor na prejavenie svojich skrytých
emócií , cez uvedomenie ktorych mohli
nájs»  cestu k sebe.

DEN MATIEK
1o.o5.2o2o - vo Zvolene sme si tro¹ ku
netradiè ne a symbolicky pripomenuli
sviatok v¹ etkých mamiè iek' Tak ako ka®dý
rok, aj tentoraz dostali v¹ etci na¹ i men¹ í  a
vä è ¹ í  dorkáè i priestor na to, aby si svoje
mamky uctili programom, ktory si s *

velkou chu» ou pripravili. Prostrední ctvom
básniè iek, zarecitovaných s rú ¹ kom na
tvári, ale aj prostrední ctvom vyrobených
darè ekov, mohli deti svojim mamiè kám
vyjadri»  obrovskú  vïaè nos»  za ich lásku a

starostlivos» .

PRTflà  DEÒ LETNÝcH pnÁzDNIN
ot.o7.2o2o - prvy deò letných prázdnin
bol vo zvolenskej Dorke vynimoè ný.
Nielen ¹ koláci, ale aj men¹ í  dorkáè i dostali
Za svoju snahu, aktivitu a tvorivos»
odmenu, ktorá ich vel'mi milo prekvapila.
Prekvapenie v podobe chrumkave.i pizze,
lahodnej zmrzliny a coca-coly vel'mi
ochotne zabezpeè ili majitelia pizzé rie
Dolce Vitae Sliaè , za è o im vel'mi krásne
ïakujeme.

EI



Výroè ná s1lµ áva DORKA, n.o' - UT'UI'oK PRE ROI)INY ZV()å 'EN

27.o7.2o2o - posledný julovy tý®deò sa vo
zvolenskej poboè ke Vo velkom balili
µ uksaky, aby sa na¹ i prázdninujuci ¹ koláci
mohli zuè astni»  denné ho tábora s názvom
Cestománia, ktorý zorganizovalo SCVè
Quo Vadis vo Zvolene. Dorkáè i dostali
mo®nos»  spoznáva»  netradiè né
zaují mavosti v rôznych kutoch Slovenska'
Cestovali Za tajomstvami Fiµ akovskeho
hradu' objavovali zahadné  ¹ ifry Jána
Thurza v Banskej Bystrici, otestovali svoju
zruè nos»  na hrnè iarskom kruhu v Oè ovej,
vybrali sa za vzácnou pamiatkou Unesco
do Hronseka a svoju cestovatel'sku pu»
ukonè ili v Za®itkovom centre v Ro®òave,
pri interaktí vnej prehliadke dejí n baní ctva.

MIKULÁ©
06.12.2020 - aj V na¹ ej poboè ke Vo
Zvolene su detiè ky, ktoré  poè uvali po celý
rok. Preto sa Mikulá¹  rozhodol, ¾ e ich
pote¹ í  a odovzda im zdraví è ko vo forme
ovocia a ¹ » astie vo forme sladkostí ' Deti si
pre Mikulá¹ a a jeho pomocní kov pripravili
krátky program ako poïakovanie z celelro
srdca.
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,STATISTICKY
PREH¥AD

Kapacita Utulku pre mladých v Ru¾ omberku je 7 prijí matel'ov. V roku 2020 pri¹ lo do

Útulku pre mladých v Ru¾ omberku 6 mladých dospelých - mu¾ ov a odi¹ lo 5 mladých

dospelých. Najviac prijí matel'ov je vo vekovom rozmedzi 19 - 25 rokov a 26 -39 rokov'

3
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2
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Prijatí Prepustení

\9

Pomer prijatých a prepustených prijí matel'ov Priemerná veková ¹ truktú ra za rok 2o2o
Utulok pre mladých Utulok pre mladých

Kapacita zariadenia Domov na polceste v Ru®omberku je 5 prijí matel'ov. V roku 2020

pri¹ li do Domova na polceste celkovo 4 prijí matelia - mu¾ i. odi¹ lo celkovo 5

2

1,5

0,5

Prijatí Prepustení

Pomer prijatých a prepustených prijí matel'ov Priemerná veková ¹ truktú ra za rok 2020
Domov na polceste Domov na polceste

4

3

2

1

0
0



Výroè ná spµ áva DoRKA, n.o. - RUZoMBEROK

i ;": l ",,å |,,.','!:i, 1 
j, 

:i il' , ;;^;ri ;1'

i lå å là  ii/å " å  i iå ;;;1_1,1..

pp4,ce v cYKLoDIELNI A svoå poµ å ocxÁ
OPMVA BICYKLOV
Prijí matelia sa V tomto roku mali mo¾ nos»
realizova»  v novovytvorenej cyklodielni,
ktorá im poskytuje priestor a technické
vybavenie pre svojpomocnú  opravu
bicyklov. Hlavným zámerom je nauè i»
prijí mateµ ov, ako si sami doma alebo na
ceste opravia poruchy bicykla a oslobodi»
ich od závislosti na servisoch.

Záujmovy krú ®ok, v rámci ktoré ho
prijí matelia uprednostòovali najmä  pµ ácu
s drevom jeho rezanie, lepenie,
vypaµ ovanie a následné  povrchove upravy
a to aj na novo zakú pených

rychlootáè kovych strojoch a norých
nástrojov. V µ ámci krú ¾ ku sa venovali
najmä  tvorbe rôznych dekoµ aè ných
vyrobkov vyu®iteµ ných v zariadení .

Záujmovy krú ®ok, V rámci ktoré ho sa
prijí matelia zaoberajú  tvorbou ®ivotné ho
prostredia pre akvarijné  ryby a jeho
estetikou a ú è elnos» ou, uè ia sa poznáva»
jednotlivé  druhy rastlí n, akvarijných ryb a
spôsob ich ¾ ivota, zásady kà menia,
opatery s koneè ných cieµ om dosiahnu»
ich rozmno¾ ovanie a odchov potomstva.
okrem biologickej funkcie kµ u¾ ku sa
prijí matelia nauè ia obsluhova»  aj

akvaristickú  techniku.

STRANA 48



Výroè ná správa DORM, I).o. - RU®OMBEROK

Ka¾ dé mu prijí mateµ ovi je v rámci
rozvoja pracovných zruè ností  pridelená
na komunitnej záhrade parcela, na
ktorej mô®e rozvijat svoje pestovateµ ské
zruè nosti podµ a vlastné ho {beµ u'
Prå jí matelia Sú  týmto spôsobom vedení
k sebadisciplí ne, sebaregulácii,
vytµ valosti, dôslednosti pri plnení
ulo¾ ených povinností  a stanovených
ú loh. Cieµ om je, aby prijí matelia
rozumeli významu osobnej
zodpovednosti za vykonanu prácu.

ll''.'ii.,j' '
.:i,:

ri

PoSEDENIE PRI GUIÁ¹ I
o4.o7.2o2o - sa V na¹ om zariadeni
pripravoval chutný gulá¹ , ktoreho vôòa
lákala nielen v¹ etkých pµ ijí mateµ ov,
ale aj zamestnancov, dobrovoµ ní kov
a pozvaných susedov. o dobru náladu sa
postarali prijí matelia hrou na varhany
a spevom.

µ *lÁv¹ µ nve sKAUTsKÉ Ho µ Áµ onå
Uvoµ nenie pandemických opatrení  poè as
letných prazdnin vyu¾ ili niektorí
prijí matelia na náv¹ tevu skautské ho
tábora, kde otec duchovný vyslu¾ il svä tu
om¹ u a prijí matelia mali mo¾ nos»  vidie»  a
za¾ it ako sa dá aktí vne vy®it volhý è as'
Pritom mali mo¾ nos»  sa aj oboznámi»  so
spôsobom ¾ iv ota mladých skautov.
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PozvANIE oRDINÁRA os A oz sR MoNs.
FRANTI¹ KA nÁgnKA
Prijí matelia mali mo¾ nos»  zú è astni»  sa predná¹ ky
pre budú cich diakonov na té mu - pastorácia
problé movej mláde®e, kde mal aktí vnu uè as»  aj

duchovný zariadenia don Juraj Malý SDB. Pri
tejto prí le¾ itosti duchovný zariadenia urobil
prijí mateµ om prehliadku Katedrály sv. Sebastiána
v Bratislave - v Krasòanoch.

VINoBRANIE A ZBER JABÅK
Neopakovatelná atmosfé ra oberaè kových
slávností  na pozvanie duchovné ho zariadenia v
jeho rodnom kraji |ä ka ka¾ dý rok nielen na¹ ich
prijí mateµ ov, ale tento rok aj zamestnancov a

dobrovolhí kov zariadenia. V¹ etci mali mo¾ nos»
vyrobi»  si vlastnú  hµ oznovú  ¹ » aw a to tradiè njrm
pre¹ ovaní m. Po vykonanej práci si v¹ etci
spoloè ne vychutnali krásny podveè er na terase
so západom slnka vo vinohradoch a s è erstvo
upeè eným mä skom a mno¾ stvom lahodných
syrov.

NAKLADANIE KAPUSTY
Postupujuca jeseò bola znakom toho, ¾ e je
najvy¹ ¹ í  è as pripravi»  si kameninorý sudok
a nalo¾ it do neho kapustu, na è om sa aktí vne
podieµ ali aj prijí matelia zariadenia, aby si moh]å
pochutna»  na vianoè nej kapustnici alebo
nezameniteµ nom domácom segedí ne.

µ Áv¹ µ nvå  PRovINcIÁtA, PREDsTAvENÉ Ho
sALEzIÁNov NA sLovENsKU
Na sklonku roka nás, pri dodr¾ aní  v¹ etkých
pandemiclých opatrení , nav¹ tí vil provinciál,
predstavený saleziánov nä  Slovensku Don. Peter
Timko SDB. Prijí mateµ ov a zamestnancov pri¹ iel
povzbudi»  v tejto » a¾ kej pandemickej situácii, prí
ktore.i sa osobne stretol s viacerymi prijí mateµ mí
zariadenia a povzbudil í ch na ceste návratu do
plnohodnotneho ®ivota. V závere im udelil
po¾ ehnanie Panny Márie pomocnice kres» anov'
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Na spolufinancovaní  DORI(A,
Í l.o. sa podieµ ali

E Ústµ edle práca,
soclálnych ueci a rodlny

Kak xo© rcxÝ
sAM0sPRÁvµ å Y
KRAJ

PRESOVSI(Y
sAMospRÁvµ .ly
KRAJn

fÍ t+TH
I 

®luµ l$HY

Ú$ å rB{s !^.à
µ ,lYffi$AMil$P]HÁll

µ {HÄ l

B*H5|l{BEµ sTBlcKµ
5Aå \å lffsPRAVNY HRAJ

IJ

Úµ ady práce, sociálnych vecí  a rodiny v
Ko¹ iciach, Pre¹ ove, Zvolene a Ru¾ omberku

aby µ odlna
zostala spolu

Úsmev aií dar &Kiwanis'f
Nadácia
DEDO
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JTI Slovak Republic, s.r.o.
HESTA, spol. s.r.o.
PPD Services, s.r.o.
Vojè í k & Partners' s'r.o.
Cancom Slovakia s.r.o.
TPA AUDIT, s.r.o.
ZBEREKO, spol. s.r.o.
TSB Project, s.r.o.
ZOLLTRANS, s.r.o.
Merkurius, s.r.o.
Agentú ra LUCAS, s.r.o'
Kiwanis Club Ko¹ ice
McDonald's Slovakia spol. s.µ .o
OZ Otcovo srdce
EXIspoµ t

Ane¾ ka Franková
Tomá¹  Lehota
Patrí cia Jo¹ è áková
Ing' © tefan Jajè i¹ in
Martin Kolesár
Katarí na Jurová
Zita Pisárová
Mgr. Matú ¹  È opí k
rod' Kocáková
Slávka Hutní ková
Marta Hutní ková
Martin Krajè
Mária Matisová

Tibor Maè uga
Gymnázium Po¹ tová
Jakub Barto¹
Veronika Vargová
MuDr. Jana Kaiferová, PhD
Ing. Kovalè í ková Agnesa
Pavol © alamun
Ing. Milan Filo, PhD.
Miro Cehelský
Matej Slováè ek
Lucia Kaè már
Ing. Igor Lukáè
E. Soviè ová

Nadácia Volkswagen
Nadácia EPH KE
Nadácia pre deti Slovenska
Nadácia Tatrabanky
Nadácia orange
Nadácia Pontis ZV
Nadácia S1ovnaft
Úsmev ako dar
Mesto Ko¹ ice (fin. dar na wifi sie» )
Slovenský spolok ¹ tudentov zubné ho
1ekáµ stva
Lear Corporation Slovakia s.r.o.
T - Systems Slovakia s.r.o.
AfB Slovakia s.r.o.
IBM SLovensko
MPSVaR - COVID 19

Karol Fiµ
Renáta Pánisová
Kristí na Nagyová
Lenka © trbí ková
Frank Markmann
Martina Rusnáková
Mária Mauritzová
Katarí na Fialová
Monika Lubu¹ ka
Zlukyová Julia
Luká¹  Slovák
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FINANÈ µ Á spnÁvå

Nezisková organizÍ å cia DORKA, n. o., je prijí mateµ om 2%o zo zaplatenej dane a zprí jmov
daµ cov, ktoµ í  jej pµ ejavili dôveru. Vµ oku 2020 prijala finanè né  dary od donorov ako TPA
AUDIT s.µ .o., Agentú µ a LUCAS s.r.o., HESTA spol. s r.o., PPD Services s.µ .o., Zbereko
spol. s r. o., TSB Pµ oject s.r.o.' Zolltrans' S.µ 'o.' JTI Slovak Republic s.r.o., Meµ kurius EU
s.r.o. a od fyzických osôb.

V roku 2020 dosiahla DORKA, il.o., ýsledok hospodáµ enia - 4 005'89 EUR" kto'1i
navrhujeme v budú corn µ oku preú è tova»  na ú è et nevysporiadané ho výsledku hospodárenia
minulých rokov.

K3I.|2.20I9 bolo v oµ ganizácii 50 zamestnancov v riadnom pµ acovnom pomere' V priebehu
rcka 2020 poè et pµ acovní kov kolí sal (odchod na MD, nové  pµ ojekty zamestnanosti)
ak31.12.2020 dosiahol 50 osôb.

Prehl'ad qýnosov neziskovej oµ ganizácie DORKA v µ oku 2020 z

Tr¾ by - sociálne slu¾ bv KE 48192.99
Tr¾ bv _ sociálne slu¾ bv ZV 7 190.00
Tµ ¾ bv _ sociálne slu¾ bv Po 2t 289.rr
Tr¾ bv - sociálne slu¾ bv RU 5 798.77
Tr¾ by zpredaia slu¾ ieb - ostatné 2 495,00
Prí spevky - KSK na DnPC, Utulok 237 Z4t,3r
Prå spevky - ZSK na DnPC, Utulok 40045,70
Pµ í spevkv - UPSVaR na CDR 466745.76
Prí spevky - BBSK na Utulok 73 701,00
Prí spevkv - PSK na Utulok 141 336,00
Prí spevkv _ Mesto Ko¹ ice - coVID 19 682r.06
Prí spevky - MPsVaR- coVID 19 37 362,00
Priiaté  veoné  darv 4253.85
Priiaté  dary - Fµ eudenbergeµ  IT s.µ .o r 629,45
Priiaté  darv - VÝchodoslovenskávodárenská spoloè nos» . a. s 1000,00
Priiaté  dary _ TPA AUDIT s.µ .o. 1000,00
Priiaté  darv _ JTI Slovak Republic s'µ .o. 2922.0s
Priiaté  dary - EKoPoLIs 100,00
Priiaté  darv - SPDZDD Usmev ako dar 800,00
Pµ iiaté  darv - Merkurius EU s'µ .o 20.00
Priiaté  dary _ Agentura Lucas s.r.o 22,10
Pµ iiaté  darv _ Zbereko spol. s r.o. 200.00
Priiaté  dary _ Zolltµ ans, s.r.o. 30,00
Priiaté  dary _ TSB Pµ oiect s.r.o. 35,00
Priiaté  darv _ Katarí na Jurková 240.00
Pµ iiaté  darv - Luká¹  Slovák 20,00
Priiaté  darv _ Jakub Baµ to¹ 60.00
Priiaté  darv - ®iaci Gvmnázium Po¹ tová.KE 72,00
Priiaté  darv _ Pavol © alarnú n 20,00
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Pµ iiaté  dary - ZitaPisä rovit 400,00
Priiaté  dary _ Ane¾ ka Franková 1300,00
Prijaté  dary _ Ing.Milan Filo' PhD 28,50
Pri até  dary _ Cehelský MiroiBerky 20,00
Priiaté  darv _ Tomá¹  Lehota 2s0,00
Prijaté  dary - otto Bµ ixi 500,00
Priiaté  dary _ Jo¹ è áková Patå cia 500,00
Prijaté  dary _ Martina Rusnáková 30.00
Prijaté  dary - Lucia Kaè már 20.00
Prijaté  dary _ Soviè ová Eva 30,00
Prijaté  dary _ Lenka © trbí ková 20.00
Priiaté  daµ y _ Fialová Ratanna 15,00
Prijaté  dary - rod' omastová, Lichardová r0.00
Priiaté  daµ y - Ko¹ è o Milan 5,44
Prijaté  dary - Slováè ek Matej 10,00
Prijaté  dary - Mária Mauritzová 10,00
Priiaté  dary - Monika Lobu¹ ka 10,00
Prijaté  dary - ZlukyováJú lia 10,00
Pµ ojekty _ Nadácia EPH KE 3 000,00
Pµ ojekty _ UPsVaR - dobµ ovoµ ní cka slu¾ ba 63,10
Proiekty - NP DEI III 31 486,52
Projekty _ UPSVaR ZY - ,,På axou k zamestnaniu,, 773.09
Projekty _ UPSVaR KE - ,,Pracui'zmeò svoi ¾ ivot'' 960,72
Projekty - Cesty k sebe - ZV 130.00
Pµ ojekty - Nadácia EPH RU 585,60
Proj ekty-Nadácia Tatrab anky 2 000.00
Projekty - Nadácia Slovenskei sporiteµ ne 837,00
Pµ oiekty _ Nadácia Ekopolis Dorka bags 22821.43
Projekty _ Nadácia Volkswagen Slovakia 6 896,40
Pµ o.iekty - Nadácia orange 256,00
Výhra RTVS (zateplenie ZV) 99,24
Dotácia _ Urad vlády SR (zateplenieZY\ r75.68
Iné  ostatné  výnosy 0,01
Prí spevky z podielu zaplatenei dane 6 t39,37
Výnosy neziskovej oµ ganizácie celkom: 1 180 036.25

Dary, pµ å spevlcy a 2 o/o z dani boli v roku 2020 pou®ité  na ú hradu prevádzkoých nakladov organizácie ( energia,
slu¾ by, deratizócia, materiól, nájomné ), na nókup potµ avin pµ e klientov, na vzdelóvanie deti a è as»  na nálap
nové ho osobné ho automobilu. Prijaté  prostriedky od Nadacie Slovenskej sporitelhe, pou®ité  na ýstavbu
detské ho ihµ iska v KE, od Nadócie EPH pou¾ ité  na nókup kotla v Rll¾ omberhl , Dotdcia od Uradu vlódy SR
a,výhra od RTL'S pou¾ ita na è iastoè né  financovanie zateplenia vo Zvolene, ktoré  sa bude odpisova»  40 µ okov, od
UPSVaR na nalcup osobné ho automobila Dacia Lodgl, od Nadócie Volkrwagen Slovakia na rekon¹ trukciu
¹ ijacej dielne v Pµ e¹ ove , od Mesta Ko¹ ice na vybavenie poè itaè ovej miestnosti v Ko¹ iciach sa do vfuosov tie¾
bude rozp» t¹ » a»  postupne'. Nevyè erpané  prostµ iedlE na Projelet ,,Pracuj zmeò svoj ¾ ivot,,,, ( 7 ó85,7ó Eur), buå tú
pou¾ ité  na mzdy v roku 202 I .
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- 18 200,32 EUR

- 4 005,89 EUR

Náklady v EUR

Aktí va v EUR

vÝl<å z ZIsKoV A STRÁT

Výnosy v EUR

Výsledok hospodfuenia
2019

Výsledok hospodarenia
2020

SUVAHA

Pasí va v EUR

Náldadová polo¾ ka Rok 2019 Rok 2020

Sootreba mateµ iálu 64896-39 96955,62

Sootreba enereie 10t 074.06 107 939.03

opµ avy a udà iavanie 1270t.t9 6 697.88

Cestovné 1824.76 505.4t

ostatné  slu¾ bv 58 7 14.07 41 229,07

Mzdové  nákladv 553 928.81 617 182.15

Zrå konné  ooistenie 192 953.90 217 188,35
Zákonné  sociálne
nákladv 29 425.20 35 4(fi.62

Daò z nehnutel'nosú 225.62 324,19
ostátné  dane,
ooolatkv a ookutv 4 83s.28 6 319,35

osobitné  nákladv 0.00 37 038, I 5

Iné  ostatné  nà rklady 39 428.78 r 963.89

Ôdnisv 29 749,76 4 098.60

Tvorba a zú è tov. oP 0.00 1l 139.83

SPOLU 1 0E9 757.E2 Å184042.14

VÝnosová nolo¾ ka Rok 2019 Rok 2020
TÉ by z predaja sluä eb 77 068.54 84 96s.87

Úroky 0.00 0.00

Prí iaté  dary 0.00 4253,85

osobitné  qinosy
I 00 039.04 69 909.r I

Prilaté  prå spevky od iných
oruanbácli a od FO 209'14,76 rt 339,54
Pµ í spwky z podielu
zaolatenei dane 5 608.87 6139.31

Dotácie 865 837.29 I 003 428.51
Iné  ostatné  v'ýnosy a
pokuty 2 029.00 0.00

sPoÅU 1 071 557.50 I 180 036.25

Polo¾ ka alïí v Rok 2019 Rok 2020

Dlhodobý hmotný
maietok 16 837 .02 34813.42

Materiál 257.3'.7 3 10,07
Pohl'adávky voè i
ú è astní kom zdru®eni 165.9',7 16s.97

Pohl'adávkv z obch. stvku 4 954.13 3 080,49

ostatné  pohl'adávkv t2 356,99 5 271.91

Pokladnica 'n69.16 9186.20

Bankové  ú è fu 92 4tD35 lll 636.1r

Nákladv budú cich období t 412.35 149r.48

SPOLU 135 595.s4 l'ó5 955.55

Polo¾ ka nasí v Rok 2019 Rok 2020

Základné  imanie 331.94 331.94
Nelysporiadaný' vH
minulÝch rokov 69 919.81 5t't 19.49

VH za liè tovné  obdobie - t8200,32 -4 005.89

Kµ átkodobé  µ ezerw t'7 302.42 27 154;75

Dlhodobé  å ezeµ w 0.00 5 711.48

Dlhodobé  ávä :lkv 7 187,43 5 857.13
Závä zky z obchodrré lro
styku 8 7'7 r.63 14 506.04
Závä zl<y voè i
zamestllancom 2 t94,74 2 609.29

Dai'lové  zÁvä zb 0.55 22.88
Závä zlty k ¹ tatn.
rozpoè tu 0.00 1 990.43

ostatné  závä zkv 21 606.84 694,52

Výnosy budú ciclt období 26 480.30 59 363.49

SPOLU 135 59534 1ó5 9_55-5_5
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Komentár k sú vahe * aktí va

organizácia hospodáµ i s vlastným a prenajaým dlhodobým hmotným majetkom. V µ oku 2020

bolo predmetom odpisovania zateplenie zä padnej a ju®nej steny budovy vo Zvolene, ktoré  sa

µ ealizovalo v roku 2016, vchodové  dvere Slovaktual v Pre¹ ove, kondenzaè ný kotol
Viessmann v Ru¾ omberku, detské  ihrisko v Ko¹ iciach zaradené  do u¾ ivania v µ oku 20l8. V
µ oku 2020 sa v Ko¹ iciach investovalo do vybavenie poè í taè ovej miestnosti, v Pµ e¹ ove sa
vykonala rekon¹ trukcia ¹ ijacej dielne a nakripil sa noý osobný automobil Dacia Lodgy pre

Centrum pre deti a µ odiny. Dµ obný dlhodobý majetok, vedený na ú è te 028 pµ í slu¹ nej

analytickej evidencie, zahÍ òa plne odpí saný nábytok, tlaè iarne, poè í taè e, pµ áè ky, chladniè ky
a inventár. V roku 2020 nakú pený drobný dlhodobý majetok sa ú è toval priamo do nákladov.
Evidencia sa vedie v registri krátkodobeho majetku.

Krátkodobé  pohµ adávky tvoria pohµ adávky z obchodné ho styku, pohµ adávky voè i
zamestnancom ( poskytnuté  prí spevky na deti profesionálnym rodiè om, kÍ oré  budú  zú è tovane

vjanuári 202l ) apohµ adávky voè i klientom. Vdôsledku roz¹ í µ enia COVID - 19 sa na¹ i
klienti dostali do situácie, keï ostali bez prí jmu a pµ eto za ný¹ Lli nedoplatky za nezap|atene

nájomné  oproti minulým rokom .

È asové  µ ozlí ¹ enie aktí v predstavujú  náklady budú cich období , ato náklady spojene s

poistení m a slu¾ bami platenými vopµ ed ( náklad roku 2021).

Komentáµ  k sú vahe _ pasí va

Zä ld,adné  imanie organizä ciej e tvorené  vkladmi zakladateµ ov.

Krátkodobé  Í ezervy zahÍ òajú  rezeÍ yy na nevyè erpané  dovolenky a Í ezerv)na oveµ enie

ú è tovnej zà nierlry.

Dlhodobe rezeÍ vy sú  vytvorené  na odchodne do dôchodku.

Medzi najvýznamnej¹ ie polo¾ ky krátkodobých záxä zkov patria zä vä zky z obchodné ho styku
( dodávateµ ské  faktury splatné  vµ oku 202l), vrátky finanè ných pµ í spevkov za rok 2020
( výdavky roku 202l), zé lvä zky voè i zamestnancom ( mzda za I2l2020 _ ú hrada 0|l202I) .

V kategorii dlhodobých závä zkov dominujú  zà tvä zky zo sociálneho fondu azé tvä zok zniå jmu
( tlaè iarne Canon).

È asové  rozlå ¹ enie pasí v predstavujú  výnosy budú cich období  a to najmä  prijaté  pµ ostriedky
na pµ ojekty a dary, ktoré  sa vyu¾ ijú  na ú hradu nákladov v µ oku 2021.

Významnú  polo¾ ku tvorí  è as»  dotácie od Uradu vlády SR a Úhry od RTVS, ktoµ e boli
pou¾ ite na è iastoè né  financovanie zateplenia vo Zvolene, prí spevok od SLSP na detske

ihrisko v Ko¹ iciach, pµ í spevok od EPH na nákup kotla do Ru¾ omberka, od Nadácie
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Volkswagen Slovakia na µ ekon¹ trukciu ¹ ijacej dielne v Pµ e¹ ove, dotácia od Mesta Ko¹ ice na
vybavenie poè í taè ovej miestnosti v Ko¹ iciach a od LJPSVaR na nákup osobné ho automobilu
pre Centµ um pre deti aå odiny' Majetok je predmetom odpisovania, preto sa dotácia, ýhra
a aj prijaté  pµ í spevky budú  do výnosov rozpú ¹ » a»  postupne.

Prijaté  prostriedky od Nadácie Volkswagen Slovakia (4 o0o,0o Eur) ) budú  qýnosmi pµ i ich
pou¾ ití  v µ oku 2021. Nevyè erpané  pµ ostriedky na Projekt ,,Pracuj zmeò svoj ®ivot,,,, ( 7
685,76 Eur), budú  pou¾ ité  namzdy v roku 2021.

Komentáµ  k výkazu ziskov a strát

organizä cia zaznamena|a v µ oku 2020 nä rast prí spevkov od samosprávnych kajov aj od
UPSVaR. Mierne sme zvý¹ ili aj predpí sané  platby za pobyt pre na¹ ich klientov z dôvodu
nárastu prevádzkoqých nákladov, hlavne, è o satýka narastu cien energií '

Dotáciami od MPSVaR a Mesta Ko¹ ice sme mali mo¾ nos»  zmiemi»  dôsledky covlD - 19 '
Nadácia Volkswagen Slovakia a JTI Slovak Republik s. r. o prispeli tie¾  a finanè ne
nás podporili v ¹ ití  ru¹ ok. Nadácia Tatrabanky zase poskytla prí spevok na nákup
dezinfekè ných pµ ostri edkov.

È o sa ýka nákladov' zqi¹ ili sa náklady na mzdy aj z dôvodu vyplatenie mirnoriadnych
pandemických odmien a miezd pre zamestnancov zamestnaných z dôvodu ¹ itia ru¹ ok'
Sledujeme aj nárast nákladu za eneµ giu, nakoµ ko klienti trávia vä è ¹ inu è asu doma v na¹ ich
zariaderriach. Zni¾ ili sa náklady na cestovné  a pohonne hmoty. Naopak z\"ý¹ ili sa qýdavky na
nákup dezinfekè ných pµ ostriedkov, materiálu - ¹ itie ru¹ ok, potraví n a liekov.

Prehl'ad nákladov neziskovej oµ ganizácie DORKA v µ oku 2020z

Spotµ eba materiálu 9695s.62
Spotµ eba eneµ gie r07 939,03

1Qpravy a udr¾ iavanie 6 697,88
Cestovné 505,41
ostatné  slu¾ bv 40773,97
Mzdové 617 182,15
Zákonné  soci áln e poi steni e a zdr av otné  poi steni e 217 tgg,35
Zirkonné  sociálne 35 460,62
ostatå ré  dane a 6 319.35
Daò z nehnuteµ ností 324,r9
opravné  polo¾ ky 11 139,93

1Qqtatné  prevádzkové  náklady 39 457,t4
odpisy dlhodobeho hmotné ho a nehmotné ho maietku 4 098,60
Nákladv n oµ ganizácie celkom: "1.184042,14
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Pou¾ itie pµ í spevku z podielu zaplatenej dane

Prispevolc z podielu zaplatenej dane bol pou¾ iý v plnej vý¹ ke v roku 2020.

Pµ ehl'ad o ú è ele a vý¹ ke pou¾ itia daµ ov zabe¾ né  ú è tovné  obdobie

STMNA 58

Úè el pou¾ itia pµ í spevkov z podielu zaplatenej dane v µ oku 2020 Vý¹ ka podielu
Telefónne slu®by apo¹ torå ré  v µ oku 2020 _ è iastoè náú hrada 555,00

Poistenie, ú dr¾ ba auta - è iastoè ná ú hrada 1 012,00

Nákup PHM v µ oku 2020 - è as» I 483,00

Dodávka tepla, spotreba elektriny KE - è iastoè ná ú hµ ada I t76,3'7

Deratizácia Po - è as» 250,00

osobný automobil Dacia Lodgy 380,00

opravakanalizácie KE 1 293,00

Výdavky hµ adené  z podielu zaplatenej dane spolu 6139,37

Úè el vyu¾ itia daµ ov v µ oku 2020 Vý¹ ka podielu
osobný automobil Dacia Lodgy 1222,10

Potraviny - Utulok KE 500,00

Potraviny - RU 300,00

Hygienický mateµ iál - Utulok KE 400,00

Vzdelávanie detí  - Útulok rB 1629,45
Pobyt Dvoµ ianky 14- 16.08.2020/DPC KE 800,00

© itie hygienic\ých ru¹ ok na tvaµ  v ráµ nci boja proti Covid-l9 2922,05

Spotreba elektriny, tepla,vody nájomné  KE DPC - è as» 3 065,94

Deratizrí cia - Po 500,00

Spolu 11339,54
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Ekonomicky opµ ávnené  náklady za jednotlivé  zaµ iadenia DORKA' n. o. Y µ oku 2020

Ekonomiclq oprávlené  nóklady (d'alej len EoN) podla zákona è . 448/2008 Z. z. o socialnych slu¾ bách sú
naklady na è inn.osti uvedene v $6-18 menované ho zákona --odhorné , obslu¾ né  a d'al¹ ie è innosti.Za EoN
pokladóme finanè né  pµ osÍ µ iedlql zllè tované  v danom µ oku do nakladov a výdavkov, ( ú daje je potrebné  è erpa»
k 3t'12.z tabullry ,,È eµ panie µ ozpoè tu podlb zdrojov,,, alµ o aj z ýkazu ziskov a str» r!. Pµ e sledovanie ýt\avkov
v tabulke ,,È erpanie rozpoè tu podl'a zdµ ojov,, uydalo MFSR Metodické  usmernenie è , MF/O]0l75/2004-42
a vysvetliýlq) kekonomtckej klasiJikácii rozpoè tovej klasilikácie. Sledovaniejednotlivých druhov nókladov podl'a
Ekonomickej klasifikácie µ ozpoè tovej klasifilaicie sa lå ¹ i od sledovania dµ uhov nókladov podl|a ýkazu zisku
a strát'

DnPC _ Domov na polceste, I] - Utulok, CDR - Centrum pre deti a roå liny

Ekonomlcky
opµ ávnené  náklady

(EON)

Ko© IcE
DnPC

Ko© IcE
Í ]

Ko© IcE
CDR

ZVOLEN
Ú

PRE© ov
Ú

a, mzdy, platy a ostatne

osobné  vyµ ovå rania 36 489,74 96296,43 295 742,26 41 854,2 4 88 818,57
b, poistne na sociå ilne
a verejné  zdµ avotné

poistenie t4 340,38 33 545,27 t02748,t5 16259,66 32312,68
c, cestovné  å uí hµ ady 0,00 0,0 0 495,81 9,60 0,00
d, eneµ gie, voda,

komunikácie t8 377,51 33 489,M 9 569,47 6233,40 34 356,49
e, materiál 5 862,09 10948,44 78102,16 12224,48 5 097,55
f, dopravné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
g, rutinná a ¹ tandaå dná

tdr¾ ha 3s6,00 2 359,22 700,00 l 868,00 583,16
h, å uájomné 4 958,64 t0 681,84 2 754,96 1,00 0,00
i, slu¾ by 4 855,26 11 830,17 39 285,51 5 301,9r 6 926,72
j, beä ré  Úansfeµ y 95,45 286,58 I127,53 136,73 155,43
k' odpisy hmoå ré ho
a nehmotå É ho msietku 0,00 l 068,66 I 602,10 274,92 s67,32
EON spolu 85 335,07 200 506,16 s32127,95 84163,94 168817,92
Roè nóEoN/1klient 3 413,40 2E64,37 17 737,60 4191,43 27tS,E6
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Ekonomicky opµ ávnené  náklady za jednotlivé  zaµ iadenia DORKA' n. o. v µ oku 2020

Ekonomicky
opµ ávnené  náklady

(EON)

RU®oMBERoK
DnPC

RUZOMBEROK
U

a, mzdy, platy

a ostatné  osobne

vyrovnania t2863,62 tl 0'78,12

b, poistné  na sociálne
a verejne zdµ avotné

poistenie 4039,36 3 s34,72
c, cestovné  ruí hå ady 0,00 0,00

d, energie, voda,

komunikácie 2 618,45 2 618,45

e, µ nteµ iál 3 051,20 2951,20
f, dopravne 0,00 0,00
g, rutinå uå  a ¹ tandaÍ dn{

ú dr®ba 705,25 126,25

h, nájomne 10,00 10,00

i, slu®by 2017,04 1979,63
j' be®né  transfery 0,00 0,00

k, odpisy hmotné ho

a nehmotné lro µ njetku 292,80 292,80

EON spolu 25 597,72 22 591,17

Roè né  EoN / 1

kµ ent 5 119,54 4 518,23

DnPC - Domov na polceste, U * (lhtlok

Legislatí vny rámec pµ e výµ oè nú  spµ ávu

DORKA, n. o,' má povinnos»  auditu podµ a $ 19 zákona è .43112002 Z' z. o ú è tovní ctve
v zneå i neskoµ ¹ í ch predpisov, a preto má aj povinnos»  vyhotovi»  r1ýµ oè nú  spráW podµ a $ 20

zákona o ú è tovní ctve.

Výroè ná správa podlieha overeniu audí torom do jedneho roka od skonè enia ú è tovné ho
obdobia a bude elektµ onicky u|o¾ eniå  do µ egistra ú è tovných závieµ ok a touto cestou aj do
obchodné ho registra tak, ako to ustanovuje $ 23 ods. 2 a $ 23b ods' 4 zákonao ú è tovní ctve.
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Vplyv na ¾ ivotné  pµ ostµ edie

organizä cia neprodukuje ¾ iadne plynné  exhaláty. Za odvoz komunálneho odpadu plati ka¾ dé
zanadenie prí slu¹ né mu magistrátu miestny poplatok za smetné  nádoby, priè om odpad worí
be¾ ný odpad domácností  ' organizácia svojou è innos» ou neprodukuje nebezpeè né  odpady'

Pµ edpokladaný vývoj

V dôsledku roz¹ í renia COVID-l9 nevieme plánova»  budú ci vývoj na¹ ej organizircie' nakoµ ko
budú ca pµ evádzková è innos»  , aj finanè nä  pozicia závisí  od vývoja situácie v sú vislosti s
coVID-lg' Chceme v Ko¹ iciach skµ á¹ li»  okolie budovy, hlavne zlå eµ adi»  na¹ u zahradku, aby
mali mo¾ nos»  na¹ i klienti trávi»  è as v prí jemnom prostµ edí . Takisto plánujeme v rámci
ronå oja pracovných zruè nosti mladých dospelých rekon¹ trukè né  práce pod dohµ adom
ergoteµ apeuta a chceme prerobi»  záhradnú  dieòu na stolársku' .V Ru¾ omberku chceme zriadi»
posilnovòu pre mladých dospelých.

ostatné  nále¾ itosti výµ oè nej spµ ávy

È lenovia správnej a dozoµ nej rady nepoberali odmeny zavýkonfunkcie v µ oku 2020.

Po skonè eni ú è tovneho obdobia, za ktoré  sa vyhotovuje táto ú è tovná zå rå ierka, okrem
prljaqich opatrení  týkajú cich sa ¹ í µ enia Koµ onaví rusu, iné  udalosti osobitné ho ýznamu
nenastali.

organizä cia ka¾ doroè ne oè akáva uzatvoµ enie zmlú v so samosprávnymi krajmi a s Ustµ edí m
pµ áce, sociálnych vecí  a rodiny o poskytovaní  prí spevkov na prevádzku objednanej kapacity.
Tieto podmienky sa mô¾ u meni»  podµ a po®iadaviek a potrieb jednotlivých subjektov
a ú radov.
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