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Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie 
 

1. Prehľad činností vykonávaných v roku 2006 
 

1.1. SOPKA, n.o. zabezpečuje všeobecne prospešné služby 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 uvedených oblastiach. 

 

1.3. 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. 

 

1.4. 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. 

Doteraz nezisková organizácia SOPKA, n.o. združuje – zastrešuje tri rekreačné športové kluby a to: Bežecký 

klub, Stolnotenisový klub a Šachový klub. Boli by sme radi, keby vznikli aj iné kluby združujúce ľudí so 

záujmom aj o iné rekreačné športy, kultúrne činnosti alebo iné záujmové činnosti. 

 

1.4.1.1 Bežecký klub 
Bežecký klub má zatiaľ iba šesť členov a to: Bartolomej Ficzere, Jozef Hudák, Róbert Makó, Roman 

Kolivoško, Tomáš Ficzere a Judita Farkašová, ktorí sa venujú vytrvalostnému behu počnúc od 10 

kilometrových behov až po polomaratónske behy. Minulého roku  členovia nášho bežeckého klubu sa 

zúčastnili na polomaratónskych tratiach v: Prahe, Kysaku, Košice – Seňa, Medzev, Valaliky, MMM Košice 

a Liptovský Mikuláš. Okrem tejto dĺžky sa zúčastňovali aj na kratších tratiach ako aj behoch do vrchu 

v regióne ale aj mimo, kde reprezentovali našu obec. Bežecký klub ďakuje starostovi obce za pekné a praktické 

reprezentačné dresy. 

 

1.4.1.2 Stolnotenisový klub  
Členovia stolnotenisového klubu organizovali rôzne pohárové súťaže v spolupráci s Obecným úradom Seňa. 

Medzi najlepších stolnotenisových hráčov patria: Ján Mikeš, Figmik Norbert, Molnár Zoltán, Molnár Ladislav, 

Mičko Ladislav, Pataki Ondrej a Lacko Stanislav a ďalší. Norbert Figmik, 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, usporadúvajú sa rôzne turnaje. V tejto oblasti medzi najlepších patrí pán Štefan 

Danko a z mládeže Viliam Aboši. 

 

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 Ochrana a podpora 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. Tieto služby sú poskytované 

počas celého roka a to trikrát týždenne. 

 

1.4.4 Vzdelávania športu detí, mládeže, dospelých a zdravotne postihnutých občanov 

Pri základnej škole sme začali s vedením záujmových krúžkov: bežecký krúžok vedie Jozef Hudák, šachový 

krúžok vedie učiteľka ZŠ a stolnotenisový krúžok vedie učiteľ telesnej výchovy. Naša nezisková organizácia 

finančne podporila Miroslava Šušnyáka 15 ročného reprezentanta SR v plávaní telesne postihnutých 

športovcov, ktorému sme poskytli finančnú čiastku 20 000,- Sk,  aby sa mohol zúčastniť na Majstrovstvách 

sveta v plávaní, ktoré sa konali v Južnej Afrike v termíne od 27.11. do 9.12. 2006. 

 

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

športovou komisiou. Okrem už spomínaných akcií sa organizoval „Deň pohybu, zdravia a radosti“, ktorý má 

už štvorročnú tradíciu a je obľúbený hlavne u detí, lebo sa usporadúva z príležitosti Dňa detí. Minulého roku sa 

prvý krát organizovala prehliadka pohybovej aktivity deti Materských škôl z regiónu. 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  

 

Plánované Skutočnosť

4 805,60 4 805,60

20 000,00 15 000,00

11 000,00 34 311,00

13,80

35 805,60 54 130,40

Príjem z rozpočtu obce

Príjem 2 % daní

Základný úrok kreditný

CELKOVÉ PRÍJMY

Príjmy:

Prevod z roku 2005

 
 

 

Príjem Výdavok Zostatok Príjem Výdavok Zostatok

1.1.2006 1 805,50 1 805,50 3 000,10 3 000,10 4 805,60

31.12.2006 9 805,50 6 661,50 3 144,00 52 324,90 28 388,00 23 936,90 27 080,90

Stav k:
 v hotovosti v peňažnom  ústave Spolu

zostatok

 
 

 

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. 

 

 



 

 

2.2 Prehľad nákladov podľa jednotlivých nákladových skupín 

 

Oblasť Mesiac Plánované Skutočnosť

Január: 200,00 672,50

Február: 500,00 69,50

Apríl: 1 500,00

Júl: 1 500,00 639,00

August: 1 000,00

November: 1 300,00

December: 1 000,00 960,00

SPOLU: 7 000,00 2 341,00

Február: 800,00

Apríl: 800,00

Máj: 400,00

Jún: 2 000,00

September: 8 000,00

Priebežne: 8 000,00 2 030,00

SPOLU: 20 000,00 2 030,00

Február: 500,00

Apríl: 1 500,00

Júl: 1 000,00

SPOLU: 3 000,00 0,00

Máj: 1 000,00 506,50

Júl: 1 000,00

Priebežne: 3 000,00 1 395,50

388,50

20 000,00

388,00

SPOLU: 5 000,00 22 678,50

35 000,00 27 049,50

VČS - občerstvenie

Podpora telesne postihnutého športovca Šušnyáka Miroslava

Deň pohybu a zdravia - sladkosti

Letný týždenný tábor,
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Administratívne výdaje - Notárská registrácia na 2%

Prázdninový turnaj žiakov ZŠ a stredoškolákov,

Veľkonočný turnaj dospelých a dôchodcov,

Prázdninový turnaj žiakov ZŠ a stredoškolákov.

Polmaratón Košice – Seňa,

Seniansky kros – okresná súťaž,

Súťaže usporiadané SBS a SZM

Prázdninový pretek pre žiakov ZŠ na krátke trate,

Súťaž vo vytrvalostných behoch pre žiakov ZŠ,

Senianska míľa,

Turnaj „In memoriam Horvátha Štefana“

Prázdninový turnaj žiakov ZŠ a stredoškolákov,

Priateľský pohárový turnaj družstiev,

Vianočný turnaj žiakov ZŠ a stredoškolákov.

Podujatie

Novoročný turnaj dospelých a dôchodcov o pohár starostu obce

Prázdninový turnaj žiakov ZŠ a stredoškolákov,

Veľkonočný turnaj dospelých a dôchodcov,

Poplatky Slovenskej sporitelni

CELKOVÉ VÝDAJE  
 

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 26. 2. 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Podpis riaditeľa Podpis revízora 

 


