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Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie 
 

1. Prehľad činností vykonávaných v roku 2005 
 

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 vytvárať možnosti rekreačného športu a pohybových aktivít pre všetkých občanov 

pre všetky vekové kategórie na utužovanie zdravia a zdravého žitia. Vytvára záujmové krúžky pre 

školopovinné deti  v týchto oblastiach. 

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

Základnou školou a inými právnymi subjektami, právnickými a fyzickými osobami, a ostatnými obcami 

regiónu. 

 Prehľad činností podľa jednotlivých oblastí 

1.4.1 Vzdelanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry 
Naša organizácia vznikla na podnet zanietených rekreačných športovcov, ktorí na prvom ročníku Dňa pohybu 

a zdravia v roku 2003 navrhli vytvoriť bežecký klub. Prví sa zišli bežci, potom stolnotenisti, a nakoniec 

šachisti. Rozhodli sa vychovávať svojich nástupcov – deti, preto pri ZŠ Seňa zahájili krúžkovú činnosť. Ak 

sme chceli získať priestory a finančné prostriedky od Obecného úradu, boli sme nútení založiť nejakú 

organizáciu. Voľba padla na Neziskovú organizáciu. Doteraz nezisková organizácia SOPKA, n.o. združuje – 

zastrešuje tri rekreačné športové kluby:  

1.4.1.1 Bežecký klub 
Bežecký klub má zatiaľ iba sedem členov, ktorí sa venujú vytrvalostnému behu počnúc od 10 kilometrových 

behov až po polomaratónske behy, štyria sa zúčastnili polmaratónu Košice – Seňa, piati na MMM v Košiciach 

na polomaratónskej trati. Okrem týchto súťaži sa jednotliví členovia individuálne zúčastňovali aj na iných 

súťažiach, kde reprezentovali našu obec. Niektorí členovia sa už prihlásili na Pražský polmaratón, ktorý sa 

uskutoční 1. apríla 2006.  

1.4.1.2 Stolnotenisový klub  
Členovia stolnotenisového klubu sa zapojili do okresnej súťaže o postup do 4. triedy v okrese, v súťaži skončili 

ako druhí. Organizovali pohárovú súťaž, kde za účasti štyroch družstiev: Seňa A, Seňa B, Kechnec a Trstené 

pri Hornáde, naše „A“ skončilo ako prvé. Vážnou prekážkou pre ne sú priestory, kde majú trénovať, poprípade 

odohrávať jednotlivé súťaže. Doterajším pôsobiskom bola sála kultúrneho domu, ale kvôli rôznym akciám sa 

niekedy museli rušiť aj okresné súťaže a tréningy. Situácia v tomto smere by sa mohla zlepšiť po sprístupnení 

malej telocvični základnej školy na účely krúžkovej činnosti ako aj na tréningy dospelých členov nášho 

stolnotenisového klubu. Aj stolnotenisti odchovali dorastenca, ktorý teraz žne úspechy na strednej škole, ktorú 

navštevuje. 

1.4.1.3 Šachový klub 

Tento klub má zatiaľ najmenší počet členov, ale členovia klubu sa pravidelne stretávajú a taktiež vychovávajú 

svojich nástupcov – žiakov ZŠ.  

1.4.2 Tvorba a ochrana životného prostredia 

Minulého roku sme uskutočnili aj týždenný tábor, kde sa zúčastnili deti vo veku od 6 do 15 rokov. Počas celého 

týždňa sa deti venovali vychádzkam do prírody, zberu poľných liečivých rastlín, sledovania letoviska 

a hniezdiska Čiernych bocianov a upratovania lesíka. Počas celoročnej krúžkovej činnosti sa vštepuje všetkým 

členom záujmových krúžkov aj vzťah k prírode a životnému prostrediu. 

1.4.3 Ochranu a podporu zdravia občanov 

Pôvodne cieľom neziskovej organizácie SOPKA, n.o. bolo aj vytvorenie Fitnes centra v našej obci, ako blesk 

z čistého neba prišla ponuka jednej súkromnej firmy, ktorá mala záujem v priestoroch pridelených obecným 

úradom pre našu organizáciu. Po spoločnom jednaní sme sa úspešne dohodli, priestory boli v letných mesiacoch 

otvorené. Naša organizácia úzko spolupracuje uvedenou Súkromnou firmou. 



1.4.4 Vzdelanie športu detí a mládeže  
Začiatkom školského roka 2004/05 sme začali s vedením záujmových krúžkov pri Základnej škole, ku bežcom 

a pingpongistom sa pridal aj pán Danko Štefan – šachista. S deťmi sme sa zúčastňovali na okresných súťažiach 

ako bežeckých tak aj stolnotenisových. V školskom roku 2005/06 sa pokračuje vo vedení záujmových krúžkov. 

V druhom polroku chceme usporadúvať viac súťažných akcií miestneho rázu ale aj regionálneho rozmeru a tých 

najlepších brať na vyššie súťaže. Zúčastnili sme sa bežeckej súťaže „Hľadáme mladého Plachého“ 

v kategóriách mladších žiačok a mladších žiakov, kde Ján Hudák obsadil 7. miesto a Veronika Krešáková 9. 

miesto. Štyria členovia bežeckého krúžku sa už zúčastnili v Trebišovskom na okresnej súťaži a neurobili nám 

tam hanbu. Jana  Boldižárová v kategórií starších žiačok skončila na 3. mieste a Veronika Krešáková na 5. 

mieste, Ivan Majcík v kategórií starších žiakov obsadil 4. miesto a Ján Hudák 5. miesto. Po vyhlasovaní 

výsledkov nás oslovil zástupca bežeckého klubu Obal servis Košice, či ich nechceme uvoľniť do ich klubu. Ak 

chceme udržať mládež mali by sme pre ne vytvoriť lepšie podmienky, aby ich neťahalo do iných klubov. Platí 

to pre všetky odvetvia športu v našej obci.     

1.4.5 Ostatná činnosť 
Nemôžeme zabudnúť ani na ostatné akcie, ktoré sa usporadúvali počas minulého roka v spolupráci s komisiou 

športu a využívania voľného času. Okrem už spomínaných akcií sa organizoval „Deň pohybu a zdravia“, 

ktorý má už trojročnú tradíciu a je obľúbený hlavne u detí, lebo sa usporadúva z príležitosti Dňa detí. Počas 

tejto akcie sa venujeme aj deťom predškolského veku, kde organizujeme program v ktorom vystupujú spolu so 

svojimi rodičmi. Počas zimných, jarných ale aj letných školských prázdnin uskutočňujeme rôzne súťaže 

a turnaje.  

 

2. Ročná účtovná závierka 

 
2.1 Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov  

Naša nezisková organizácia získala na svoju činnosť  na rok 2005 od Obecného úradu 15 000,- Sk, ostatné 

príjmy 1 130,- Sk. Tieto finančné prostriedky boli použité nasledovne:  

2.2 Prehľad nákladov podľa jednotlivých nákladových skupín 

   

Príjmy Výdaje Výsledok

Prevod z r. 2004 6,00 6,00

Ostatné príjmy 1130,00 1136,00

Výber z bežného účtu 12000,00 13136,00

Spolu 13136,00 0,00 13136,00

Zhotovenie pečiatok 1207,50 11928,50

Poštovné - projekt 25,00 11903,50

Notárský poplatok - registrácia 1 428,00 10475,50

Nákup inventárnej knihy 51,50 10424,00

Nákup knihy (Od džogingu...) 118,50 10305,50

Spolu 0,00 2 830,50 10305,50

Vecné ceny pri súťažiach 2 371,00 7934,50

Štartovné na bežecké súťaže 2 906,00 5028,50

Cestovné na stolnotenisové súťaže 93,50 4935,00

Nákup st.tenisových potrieb 2 795,00 2140,00

Občerstvenie - St. ten. Turnaj 334,50 1805,50

Spolu 0,00 8500,00 1805,50

13136,00 11330,50 1805,50

Prevod z r. 2004 404,00 404,00

Príjem od OcÚ 15000,00 15000,00

Výber z účtu 12000,00 -12000,00

Základný úrok kreditný 4,10 4,10

Poplatky 408,00 -408,00

Zostatok v peňažnom ústave 15408,10 12408,00 3000,10
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1 805,50 Sk

3 000,10 Sk

4 805,60 Sk

Zostatok v hotovosti

Zostatok v peňažnom ústave

Zostatok celkom  
 



2.3  Výrok revízora k ročnej účtovnej závierke 

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

s činnosťou neziskovej organizácie SOPKA, n. o. 

2.4 Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie 

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

organizáciám. 

2.5 Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka 

Počas uplynulého roka nedošlo k žiadnym organizačným zmenám, ani sa nerozširovala správna rada. 

2.6  Ďalšie údaje určené správnou radou. 
Popri finančných prostriedkoch sme pre našu činnosť získali aj materiálne prostriedky určené na konkrétne 

akcie od jednotlivých podnikateľov obce, taktiež sme získali zľavy pri vedení účtu v peňažnom ústave od 

Slovenskej sporiteľni. Všetkým sponzorom a prispievateľom patrí vrelé ďakujem. Nemôžeme zabudnúť ani na 

osobnú pomoc, ktorou prispela školská, stredoškolská a vysokoškolská mládež našej obce pri organizovaní 

jednotlivých akcií. Ďakujeme aj ostatným sponzorom, ktorí prispeli k zdarnému zvládnutiu našej činnosti. 

2.6.1  Zverejnenie výročnej správy 

Výročná správa bude pre verejnosť prístupná v sídle neziskovej organizácie, zverejníme v Obecných novinách, 

po jednom exemplári sa doručí: Obecnému úradu Seňa, Okresnej pobočke Slovenskej sporiteľni a 

registrovému úradu. Po vytvorení vlastnej elektronickej stránky sa výročná správa zverejní aj v elektronickej 

podobe. 

2.6.2  Schválenie výročnej správy 

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

jednomyseľne všetkými členmi správnej rady dňa 15. 2. 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jozef Hudák v.r. Roman Kolivoško v.r.  

 Podpis riaditeľa Podpis revízora 

 


