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Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie 
 

1. Prehľad činností vykonávaných v roku 2013 

 

1.1. SOPKA, n.o. zabezpečuje všeobecne prospešné služby sú najmä v týchto oblastiach: 

a) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, 

b) tvorba a ochrana životného prostredia, 

c) ochranu a podporu zdravia občanov, 

d) vzdelávania športu detí, mládeže, dospelých a zdravotne postihnutých občanov, 

e) zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt ako základ pre zdravšie žitie v obci. 

 

1.2. SOPKA, n.o. chce v spolupráci s Obcou Seňa vytvárať možnosti rekreačného športu a pohybových 

aktivít pre všetkých občanov a pre všetky vekové kategórie na utužovanie zdravia a zdravého žitia. 

 

1.3.  SOPKA, n.o. v mieste svojho pôsobenia úzko spolupracuje s Obecným zastupiteľstvom, Základnou 

školou, Materskou školou a inými právnymi subjektmi, právnickými a fyzickými osobami, a ostatnými obcami 

regiónu. 

 

1.4. Prehľad činností podľa jednotlivých oblastí 

1.4.1 Vzdelanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry 
 Naša organizácia zastrešuje viacero športovo – rekreačné aktivity, ako napríklad: beh, stolný tenis a in-

line. Radi privítame aj iné aktivity našich občanov. 

 

1.4.1.1 Bežecký klub 
 Bežecký klub má 17 rekreačných bežcov, niektorí sa venujú aj vytrvalostnému behu a reprezentujú obec 

Seňa na rôznych bežeckých podujatiach na Slovensku. Sú to: Bartolomej Ficzere, Tibor Huszár, Jozef Hudák, 

Jozef Šándor, Pavol Gajdoš, Zuzana Gajdošová, Jozef Krivda, Gabriel Fuksz st., Roman Kolivoško, Róbert 

Mako, Tomáš Ficzere, Anna Ficzerová, Ondrej Domonkoš, Július Isza, Gabriel Fuksz ml., Peter Fuksz a Dávid 

Gajdoš. 

  

1.4.1.2 In-line 

 Aj tejto disciplíne sme mali zástupcov, ktorí reprezentovali našu obec na jednotlivých pretekoch ako 

napríklad: Dušan Oprendek,  Ľuboš Hužvej, Július Domonkoš, Petra Domonkošová, Slávka Kababiková a 

Jozef Kababik,   

 

1.4.1.3 Stolnotenisový klub  
 V tejto oblasti sa toho roku veľmi nevenovalo, ale pri organizovaných súťažiach si najlepšie počínali 

nasledujúci hráči: Ján Mikeš, Štefan Šoltés, Štefan Čamaj, Július Ficzere st. Peter Čamaj a Bartolomej Ficzere. 

Súťaže v tejto oblasti organizujeme v spolupráci s komisiou športu pri Obecnom zastupiteľstve, Detské súťaže 

organizuje naša organizácia, tu najlepšie výsledky dosahujú: Monika Čamajová, Ján Čamaj a Dávid Chovanec. 

 

1.4.2 Tvorba a ochrana životného prostredia 

 Počas celoročnej krúžkovej činnosti sa vštepuje všetkým členom záujmových krúžkov aj vzťah 

k prírode a životnému prostrediu. 

 

1.4.3 Vzdelanie športu detí a mládeže 

1.4.3.1 Krúžková činnosť  
 Pri ZŠ Seňa vedie Jozef Hudák a Eva Goleňová bežecký krúžok, ktorý úzko spolupracuje so školou. 

Združuje 24 žiakov rôznych vekových kategórií z obcí Seňa, Kechnec a Milhosť. Členovia bežeckého krúžku 

dosahujú vynikajúce výsledky pri reprezentácií ZŠ ako aj bežeckého klubu SOPKA v hodnotiacom období sa 

zapojili do Východoslovenskej mládežníckej bežeckej ligy. Do konečných výsledkov VMBL 2013 sa započítali 

výsledky 10-tich členom bežeckého krúžku SOPKA Seňa a na stupňoch víťazov boli v jednotlivých kategóriách 

zastúpení takto:  

http://www.sopkasena.wbl.sk/
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D 4  Monika Čamajová  2. miesto 

Ch 3 Daniel Darjanin  3. miesto 

Ch 6 Ján Gajdoš 2. miesto 

Ch 6 Peter Litecký 3. miesto 

Ch 7 Dávid Gajdoš 2. miesto 

 

1.4.3.2 Východoslovenská mládežnícka bežecká liga 

 Podporením ostatných nadšencov z Košického a Prešovského kraja sa organizoval 5. ročník 

Východoslovenskej mládežníckej bežeckej ligy (VMBL), do ktorej bolo zaradených 24 bežeckých súťaží. Naša 

organizácia bola navrhovateľom a hlavným organizátorom tejto ligy. Koncom roka táto liga bola vyhodnotená, 

sponzormi boli: SOS, n.f. a SOPKA, n.o. Seňa. Viac na www.vmbl.wbl.sk 

 

1.4.3.3 Detské bežecké súťaže 

 Naša organizácia organizovala v roku 2013 dve mládežnícke bežecké súťaže a to: Detský minimaratón, 

Detský bežecký deň, ktoré sa započítavali do VMBL 2013 a Silvestrovský detský bežecký deň pre deti našej 

obce a okolitých obcí. 

 

1.4.3.4  eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí 

 Základný kolektív eRko Seňa funguje už 10 rokov, v roku 2013 mal 25 členov do 30 rokov z toho do 15 

rokov 15 detí, nad 30 rokov v kolektíve pracujú 4 osoby. Do dobrovoľníckych aktivít sa zapojilo spolu 7 členov 

starších ako 18 rokov a to v oblasti: práca s deťmi a s mládežou, v riadení a administratíve, kde spolu 

odpracovali približne 230 hodín bez nároku na odmenu.  Stretávajú sa raz týždenne. Zapájali sa do akcií: Biela 

stužka, Vypni telku zapni seba, Deň počatého dieťaťa, Sviečka za nenarodené deti, Detský čin pomoci. Zapojili 

sa do ročnej témy a výchovného programu zameraného na starostlivosť a dôveru, ako aj biblické stretká. Počas 

Vianočných sviatkov navštevujú rodiny s koledníckym programom a vyzbierané finančné prostriedky 

odosielajú na ústredie, ktorá ich využíva na rôzne projekty v Afrických rozvojových krajinách (v tomto roku to 

činilo: 467,20 €). Patria do Oblastného centra Košice a spolupracujú aj s inými stretkami v okolí. Cez OC 

Košice sa zúčastnili Detskej misijnej púte v Levoči. Spolupracuje s cirkvou v obci a s neziskovou organizáciou 

SOPKA, n.o. 

 

1.4.4 Zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt ako základ pre zdravšie žitie v obci 

1.4.4.1 Klub žien „Babinec“ 

 Rok 2013 čo sa týka činnosti členok Klubu žien - Babinec sa dá hodnotiť kladne, napriek tomu, že rok 

2013 bol zo strany Obecného úradu skúpy na organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí, kde členky 

by ponúkli pomoc pri ich podujatiach. Zúčastnili sme sa len jednej akcie organizovanej obecným úradom a to 

Dňa obce a polmaratón kde sme varili guľáš pre občanov, pripravili sme gombóce plnené lekvárom a slivkami.  

 Reprezentovali sme obec aj na súťažiach vo varení guľášu na Dňoch obce Kechnec, kde sme obsadili 1. 

miesto a v súťaži „O najguláš“ na Dňoch obce Milhosť kde sme obsadili 4 miesto na Dňoch obce Haniska sme 

svojím chutným chilli fazuľovým guľášom získali 1. miesto. Prvýkrát v roku 2013 sme sa zúčastnili aj súťaže 

vo varení Halászlé, ktoré sa uskutočnili v Čani bol to nultý ročník ,kde sme obsadili 4 miesto. 

 Skoro každý pondelok v čase medzi 14.00 hod a 16.00 hod členky Babinca sa stretávajú v klubovej 

miestnosti aj keď už nie sme takom hojnom počte, nakoľko niektoré členky, či už zo zdravotných, alebo 

rodinných dôvodov nenavštevujú klub aj tak je nás ešte dosť, ktoré sa radi stretneme kde si vymieňame 

skúsenosti, či už pri varení, pečení alebo rôznych ručných prácach. 

 

1.4.4.2 Oblasť projektov 

 Naša organizácia každoročne podáva prihlášky projektov na zlepšenie života v obci do rôznych 

nadačných organizácií, no nie vždy sa nám pošťastí získať podporu. V hodnotenom období sa nám podarilo 

získať podporu na vybudovanie „Relaxačného chodníka“ v priestoroch športového areálu, ktorý bol podporený 

Nadáciou Orange finančnou čiastkou 2 300,- €. Hodnota celého projektu bez svojpomocnej práce je približne:  

4 456,86 €.  

 

 Ďalšie finančne a materiálne príspevky na realizáciu projektu: 

Čerpaná suma

200,00 €

58,42 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

400,00 €

772,75 €

25,13 €

100,56 €

2 156,86 €

Staňo Ondrej Zľava 10 % za fasádné farby

Krešák Štefan Dodávka a montáž elektrickej skrinky

Spolu

Zdroj

SOPKA, n.o.

TBG Doprastav, a.s.

Vecný dar - fólie pod kamenivo

Vlastné zdroje

Zľava 40% za betón a 10% za dopravu

Poznámka

ACS - Sedlák

ALAS Slovakia

Čurilla Andrej

Gubala František, Ing. 

Lang Július, Ing. 

Finančný dar na úpravu okolia

Zľava na kamenivo - terénne úpravy

Vecný dar - farby na betónové oplotenie

Vecný dar - drevo na cvičebné náradie

 

http://www.vmbl.wbl.sk/


 

 Pri realizácií tohto projektu bolo odpracovaných spolu cca 725 hodín z toho 445 hodín dobrovoľníkmi 

bez nároku na odmenu a 280 hodín pracovníkmi Malých obecných služieb. 
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1 Čoma Matúš 6 6

2 eRkári 39 39

3 Ficzere Bartolomej 8 0 0 8 0 0 8 24

4 Hudák Jozef 8 0 24 80 40 60 80 292

5 Hudáková Alžbeta ml. 6 6

6 Hužvej Ľuboš 6 12 18

7 Mako Róbert 24 24

8 Maková Zuzana 12 12

9 Ovčaríková Anna 12 12

10 Šándor Jozef 12 12

Spolu 16 0 24 88 40 72 205 445

1 MOS - muži 40 30 30 80

2 MOS - ženy 20 20 20 40

Spolu 0 0 0 60 50 50 120 280

16 0 24 148 90 122 325 725

Odpracované hodiny dobrovoľníkov bez nároku na odmenu

Odpracované hodiny pracovníkmi obce 

v rámci Malých obecných služieb

Spolu odpracované hodiny  
 

 

2. Účtovná závierka 

Tvorí prílohu výročnej správy 

 

2.1 Účtovná závierka, zhodnotenie základných údajov a prehľad nákladov podľa jednotlivých 

nákladových skupín 

 

Č.r. Hotovosť Peň.ústav Spolu

03 Z darov a príspevkov 400 2400 2800,00

05 Z podielu zaplatenej dane z príjmov 0 3963,93 3963,93

10 Z dotácií 0 630 630,00

15 Ostatné 0 2,96 2,96

16 Príjmy celkom 400 6996,89 7396,89

18 Služby 1638,67 1635,53 3274,20

21 Prevádzková réžia 1862,57 2052,41 3914,98

24 Ostatné 0 62,53 62,53

25 Výdavky celkom 3501,24 3750,47 7251,71

26 Rozdiel príjmov a výdavkov -3101,24 3246,42 145,18

Príjmy

Výdavky

 
 

2.2 Výrok revízora k ročnej účtovnej závierke 

 Pokladničný denník a účtovné doklady boli prekontrolované, všetky výdavky boli v súlade s činnosťou 

neziskovej organizácie SOPKA, n. o. 

 

2.3 Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie 

Nezisková organizácia SOPKA, n. o. nevlastní žiadny majetok a nemá ani žiadne záväzky voči iným 

organizáciám. 

 



3. Údaje určené správnou radou 

3.1 Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo pri hodnotiacej výročnej 

schôdzi. 

 

 Zloženie správnej rady: 

 

 Riaditeľ: Jozef Hudák - bežecký klub; eRko; atletický krúžok 

 Tajomník:  Bartolomej Ficzere - bežecký klub; poslanec pri OcÚ Seňa 

 Revízor:  Ľuboš Hužvej - in-line 

 Pokladník: Mgr. Regína Sinovická - eRko 

 Členovia: Róbert Mako - bežecký klub 

  Anna Fűlöpová - klubu žien – Babinec 

  Ing. Štefan Čamaj - stolnotenisový klub; poslanec pri OcÚ Seňa 

   

 

3.2 Schválenie štatutára SOPKA, n.o. 

 Správna rada schvaľuje na ďalšie dva roky (t.j. na roky 2014 a 2015) Jozefa Hudáka za riaditeľa 

neziskovej organizácie a zároveň aj za štatutárneho zástupcu, v jeho neprítomnosti túto úlohu sú poverení 

zastúpiť ako dvojica Bartolomej Ficzere a Ľuboš Hužvej spolu. 

 

3.3 Zverejnenie výročnej správy 

 Výročná správa bude pre verejnosť prístupná a zverejnená v elektronickej forme na webovej stránke: 

www.sopkasena.wbl.sk., po jednom exemplári sa doručí: Obecnému úradu Seňa a registrovému úradu. V zmysle 

nového ustanovenia nezisková organizácia uloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok do 15. 

júla v elektronickej forme prostredníctvom portálu www.financnasprava.sk. 

  

3.4 Schválenie výročnej správy 

 Výročná správa bola prečítaná na výročnom hodnotiacom zasadnutí neziskovej organizácie a schválená 

jednomyseľne všetkými členmi správnej rady dňa 20. 2. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 Jozef Hudák v.r. Ľuboš Hužvej v.r. 

 riaditeľ SOPKA n.o. revízor SOPKA n.o. 

 

 

 

 

 

 

Príloha: Účtovná  uzávierka 
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