
 

S O P K A ,  n . o .  

Senianska oddychovo - pohybová kultúrna aktivita 

H l a v n á  u l i c a  1 4 8 ,   0 4 4  5 8  S e ň a  

IČ O :  3 5 5 8 1 3 3 6 ,   D IČ : 2 0 2 1 9 1 5 6 9 8 ,   Č .  ú . :  0 4 4 6 1 2 0 8 4 0 / 0 9 0 0  

 

Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie 
 

1. Prehľad činností vykonávaných v roku 2007 

 

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 
Nezisková organizácia SOPKA, n.o. združuje – zastrešuje tieto kluby: Bežecký klub, Stolnotenisový 

klub, Šachový klub, eRko klub - Hnutie kresťanských spoločností detí, klub žien, spolupracuje 

s futbalovým klubom, základnou organizáciou Csemadok, Základnou školou Seňa a Materskou 

školou Seňa. minulého roku prví krát reprezentoval nás aj pretekár v in-line na polmaratóne Košice - 

Seňa. 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 minulého roku mal 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 maratónske behy. Minulého roku  členovia nášho bežeckého klubu 

sa zúčastnili na polmaratónskych tratiach v: Kysaku, Budimíru, Košice – Seňa, Medzev, Valaliky, 

MMM Košice a Liptovský Mikuláš a na maratónsku trať sa postavili: Ficzere Bartolomej a Makó 

Róbert. Okrem tejto dĺžky sa zúčastňovali aj na kratších tratiach v regióne ale aj mimo, kde 

reprezentovali našu obec.  

 

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, Šoltés Štefan, Figmik 

Norbert, Molnár Zoltán, Molnár Ladislav, Mičko Ladislav, Pataki Ondrej a Lacko Stanislav. Medzi 

najlepších v hráčov v dôchodcovskom veku patria: Čurilla Štefan, Kišš Ladislav a Molnár Ladislav 

st. . Stredoškolák Norbert Figmik hráva v mestskej minilige za Lokomotívu Košice. 



 

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 s klubom 320 – Veveričky (eRko) v Lendaku, kde 

sa zúčastnili deti vo veku od 7 do 13 rokov. Počas celého týždňa sa deti venovali: športovým 

aktivitám, vychádzkam do prírody, návšteve Belianskej jaskyne, jeden deň boli si zaplávať v bazéne  

sanatória v Tatranskej Kotline. 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 

Pri príležitosti „Dňa pohybu, zdravia a radosti“ už druhým rokom sme v spolupráci s Materskou 

školou zorganizovali regionálnu súťaž – „Prehliadka pohybových aktivít detí MŠ“. 

 

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

Naša organizácia pokračuje s vedením záujmových krúžkov: bežecký krúžok vedie Jozef Hudák, 

šachový krúžok vedie učiteľka ZŠ a stolnotenisový krúžok vedie učiteľ telesnej výchovy. Spoločne 

organizujeme školské súťaže. 

 

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 päťročnú tradíciu a je obľúbený hlavne u detí, lebo sa usporadúva z príležitosti Dňa detí. 

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  
 

2008 2007

74445,10 52080,90

40000,00 13500,00

50000,00 73725,00

50,00 43,20

164495,10 139349,10

162500,00 39996,00

1995,10 99353,10

Príjem Výdavok Zostatok Príjem Výdavok Zostatok

1.1.2007 28 144,00 28 144,00 23 936,90 23 936,90 52 080,90

31.12.2007 43 144,00 39 388,00 3 756,00 111 205,10 40 516,00 70 689,10 74 445,10

Stav k:
 v hotovosti v peňažnom  ústave Spolu

zostatok

Príjmy:

Prevod z predchádzajúceho roku

Príjem z rozpočtu obce

Príjem 2 % daní

Základný úrok kreditný

CELKOVÉ VÝDAJE

VÝSLEDOK

CELKOVÉ PRÍJMY

 



2.2 Prehľad nákladov podľa jednotlivých nákladových skupín 

 

Oblasť Mesiac
Plánované

na 2008

Skutočnosť

v 2007

Január: 0,00 0,00

Február: 500,00 0,00

Apríl: 1500,00 999,00

Júl: 1000,00 215,00

August: 500,00 0,00

December: 1000,00 699,00

SPOLU: 4500,00 1913,00

Február: 1000,00 0,00

Priebežne: 1500,00 544,00

Jún 1500,00 1318,00

Priebežne: 10000,00 0,00

Priebežne: 18000,00 11298,00

Priebežne: 18000,00 3804,00

SPOLU: 50000,00 16964,00

Máj: 1000,00 759,50

Priebežne 2500,00 2336,00

Priebežne 500,00 354,50

Priebežne 1500,00 1344,50

Priebežne 45000,00 0,00

Priebežne 500,00 480,00

SPOLU: 51000,00 5274,50

eRko 15000,00 15844,50

ZŠ 17000,00 0,00

MŠ 10000,00 0,00

Csemadok 5000,00 0,00

FK 5000,00 0,00

Klub žien 5000,00 0,00

SPOLU: 57000,00 15844,50

162500,00 39996,00

Cestovné na jednotlivé preteky

Súťaže usporiadané SBS a SZM

Nákup športových potrieb

Letný tábor, víkendovka a ostatná činnosť

Nákup športových náradí

Nákup a zhotovenie výstroja

Nákup športovej obuvi a odevov

Deň pohybu a zdravia - pohybová aktivita MŠ - okresná súťaž

Registrácia na 2%

Poplatky Slov. sporitelni

Administratívne výdaje

Projekty

Turnaj „In memoriam Horvátha Štefana“

Prázdninový turnaj žiakov ZŠ a stredoškolákov,

Vianočný turnaj žiakov ZŠ a stredoškolákov.

B
e
h

Súťaže v behoch žiakov

Podujatie

Novoročný turnaj dospelých a dôchodcov o pohár starostu obce

Prázdninový turnaj žiakov ZŠ a stredoškolákov,

Veľkonočný turnaj dospelých a dôchodcov,

S
to

ln
ý

 t
e
n

is

Prázdninový pretek pre žiakov ZŠ na krátke trate,

Detský mini maratón

CELKOVÉ VÝDAJE

Nákup hračiek a pomôcok
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é
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Spolufinancovanie projektov

Drobné výdaje

 

 

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 došlo k organizačným zmenám a sa rozširovala správna rada. 

Staré zloženie správnej rady: 

 Riaditeľ: Jozef Hudák 

 Revízor:  Roman Kolivoško 

  Zoltán Molnár 

 Pokladník: Bc. Marta Murová 

 Členovia: Judita Farkašová 

  Bartolomej Ficzere 

  Štefan Šoltés 

  Róbert Makó 

  Mgr. Gabriel Varga  – riaditeľ ZŠ 

  Mgr. Helena Kvietková  – riaditeľka MŠ 

  František Krivda  – predseda FK 

  

Nové zloženie správnej rady: 

 Riaditeľ: Jozef Hudák - BK, eRko 

 Revízor:  Roman Kolivoško - BK 

  Zoltán Molnár - STK 

 Pokladník: Bc. Marta Murová - Csemadok 

 Členovia: Judita Farkašová - BK, Csemadok 

  Bartolomej Ficzere - BK, Csemadok 

  Štefan Šoltés - STK 

  Róbert Makó - BK 

  Mgr. Gabriel Varga  - riaditeľ ZŠ 

  Mgr. Helena Kvietková  - riaditeľka MŠ 

  František Krivda  - predseda FK 

  Anna Fűlöpová - predsedníčka klubu žien 

  Eva Parkanská - animátorka eRko 

 

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 na webovej stránke: www.sopka.sena.sk 

 

2.6.2  Schválenie výročnej správy 

Výročná správa bola prečítaná a schválená na výročnom hodnotiacom zasadnutí neziskovej 

organizácie jednomyseľne všetkými členmi správnej rady dňa 14. 3. 2008 

 

 

 

 Jozef Hudák v.r. Roman Kolivoško v.r.  Zoltán Molnár v.r. 

 Riaditeľ SOPKA n.o Revízori SOPKA n.o. Revízori SOPKA n.o. 

   
 


