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Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie 
 

1. Prehľad činností vykonávaných v roku 2008 
 

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. Podporuje záujmové krúžky pre 

školopovinné deti v týchto oblastiach. 

 

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

zastupiteľstvom, Základnou školou, Materskou 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 zastrešuje viacero športovo – rekreačné aktivity, ako napríklad: beh, stolný tenis, in-line a  

cyklistika. Radi privítame aj iné aktivity našich občanov. 

1.4.1.1 Bežecký klub 
Bežecký klub má šesť aktívnych členov, ktorí sa venujú vytrvalostnému behu a reprezentujú obec Seňa na 

rôznych bežeckých podujatiach. Spomenieme niektoré z nich:  

Marec: Praha – polmaratón: Bartolomej Ficzere, Tomáš Ficzere, Jozef Hudák a Judit Farkaš, 

Jún: Košice – Seňa – polmaratón: Bartolomej Ficzere, Róbert Makó, Jozef Hudák a Roman Kolivoško, 

Júl: Austrália – maratón: Bartolomej Ficzere, 

Október: Košice – MMM – polmaratón ženy: Judit Farkaš, maratón: Bartolomej Ficzere, Róbert Makó, Jozef 

Hudák. 

1.4.1.2 In-line 

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

Jún: Košice – Seňa : Dušan Oprendek a Gabriel Ficzere, 

Október: Košice – MMM – 20 km: Dušan Oprendek a Gabriel Ficzere, 

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

nasledujúci hráči: Štefan Šoltés, Norbert Figmik, Zoltán Molnár a Ladislav Molnár. 

1.4.1.4 Šachový klub 

Aktivity šachového klubu riadi pán Štefan Danko, ktorý je spoluorganizátorom jednotlivých súťaží. 

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 Ochranu a podporu zdravia občanov 

1.4.3.1 Realizácia podporených projektov 

V hodnotiacom období sme získali podporu v dvoch projektoch, prvom prípade to bolo od Karpatskej nadácie 

vo výške 100 000,- Sk na projekt „Rekonštrukcia bežeckej dráhy a výstavba detského ihriska“. Pri realizácií 

tohto projektu najväčšie zásluhy mali z členov správnej rady títo: Jozef Hudák, Bartolomej Ficzere a Róbert 

Makó, z obyvateľov obce Štefan Čurila realizátor detských náradí na detské ihrisko, žiaľ tesne pred 

dokončením náhle zomrel, pohreb mal v deň slávnostného otvorenia. Z firiem  nám pomohol Hydroterm s.r.o. 

Druhý podporený projekt bol už spomínaný od Nadácie Konto Orange na projekt „Regionálne detské bežecké 

preteky“ vo výške 76 000,- Sk, žiaľ vyčerpali sme na určené účely iba 68 763,- Sk a zvyšné financie sme vrátili. 

Pri realizácií tohto projektu už dlhoročne pomáhajú pedagogickí pracovníci ZŠ Seňa, vysokoškolskí 



a stredoškolskí študenti ale aj starší žiaci ZŠ nemôžem tu zabudnúť na naše žienky z klubu žien, ktoré prácne 

obšívali a prišívali šnúrky na štartovné čísla, kde sa ušetrili už spomínané finančné prostriedky z projektu.   

1.4.4 Vzdelanie športu detí a mládeže 

1.4.4.1 Krúžková činnosť  
Pri ZŠ Seňa vedie Jozef Hudák bežecký krúžok, ktorý úzko spolupracuje so školou. Združuje 18 žiakov 

rôznych vekových kategórií. Členovia bežeckého krúžku dosahujú vynikajúce výsledky pri reprezentácií ZŠ 

ako aj bežeckého klubu SOPKA, n.o. Tu musíme vyzdvihnúť všetkých, lebo z každého preteku priniesli 

prvenstvá. Spomeniem len Silvestrovský beh v Horovciach, kde z desiatich súťažiacich priniesli  tri 1. miesta, 

tri 2. miesta a dva 3. miesta. 

1.4.4.2 Regionálne detské bežecké súťaže 

Podporením Nadácie Konto Orange sme získali financie na organizovanie detských súťaží, ktoré budeme 

pravidelne trikrát ročne minimálne po dobu piatich rokov organizovať a dostal som prísľub aj od viacerých 

bežeckých klubov regiónu, že aj oni sa zapoja. Takto chceme docieliť zapájanie sa detí do bežeckých aktivít. 

1.4.4.3  eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí 

Naša činnosť pozostávala v spracovávaní stretiek k ročnej téme My a médiá. Február sa niesol v karnevalovom 

duchu. Zabavili sme sa pri tancoch, súťažiach a speve. Na záver deti dostali sladkú odmenu. Marec je 

mesiacom kedy si pripomíname modlitbami  a nosením bielej stužky nenarodené detičky. V máji sme sa 

zúčastnili misijnej púti v Levoči. Tu sa stretávajú všetci koledníci Dobrej noviny. V týždni „Vypni telku zapni 

seba“ každý deň sa venujeme rôznym aktivitám ako vychádzky do prírody, športové hry, návštevy na sv. 

omšiach, kreslenie na asfalt a iné výtvarné súťaže. V mesiaci júl sme absolvovali týždenný tábor v Zázrivej. 

Hlavnou témou od októbra 2008 je zapojenie sa do novej ročnej témy Dobré správy. Celý mesiac deti robia 

dobré skutky ktoré sa potom spočítavajú a písmenká sa prikladajú do najdlhšej dobrej správy za celé 

Slovensko. Absolvovali sme počas roka niekoľko stretnutí s inými erkármi  z Oblastného centra Košice a to 

tvorivostné stretko, športový deň a stretnutie s Adamom Masava z Afriky. V novembri začíname nacvičovať 

kolednícky program s ktorým deti vo vianočnom čase 25.12.2008 navštívia rodiny v obci a koledujú. 

Vyzbierané peniaze odovzdávajú do centra v Bratislave, ktoré spoločne za celé Slovensko putujú do Afriky na 

vzdelávacie projekty. V roku 2008 vykoledovali 9330 korún.  Deti eRka vo svojej činnosti v celku mali 

rozdelený čas na vzdelávanie, hravú a poznávaciu časť. 

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

1.4.5.1 Klub žien „Babinec“ 

Všetko začalo stretávaním sa niekoľkých žien  - pondelky v knižnici. Postupne knižnicu navštevovalo 15 – 17 

žien. Rozhodli sa, že si založia klub žien „Babinec“. Oficiálne vznikli 26. 2. 2008 v počte členiek 22. Na 

stretnutiach si vymieňajú skúsenosti pri ručných prácach, háčkovaní, vyšívaní. Recepty z kuchárskeho umenia 

sa tiež vymieňajú. K veľkej noci v knižnici pripravili pre verejnosť výstavu ručných prác s témou jar a veľká 

noc. Ďalšou väčšou výstavkou bola výstava ručných prác, stolovanie a príprava jedál k Vianociam. Túto 

výstavu realizovali v klubových priestoroch kultúrneho domu. Počas výstavy ponúkali na ochutnávku 

perníčky. Súčasťou výstavy bol aj predaj kníh a kalendárov na rok 2009. Členky klubu reprezentovali našu 

obec na podujatiach v Šebastovciach, Milhosti  a Nižnej Myšli, kde varili seniansku kapustu. Počas 

senianskych dní súťažili ako družstvo vo varení gomboucov. Radi pomáhajú aj na iných akciách a hlavne 

sladkými koláčikmi dotvárajú podujatia ako Noc s Andersenom, vyhodnotenie okresnej súťaže Oživené 

príbehy, deň pohybu a zdravia. Pomohli aj 1.9.2008 pri organizovaní regionálnej športovej bežeckej súťaže. 

Navštívili dva krát divadelné predstavenie v Prešove a Košiciach. Obecná knižnica poriadala podujatie 12 

hodinové čítanie – členky čítali úryvky z rozprávok P. Dobšinského pre verejnosť. Zložili si aj vlastnú hymnu 

klubu. V roku 2008 vystúpili na folklórnych podujatiach v obci organizovaných MO Csemadokom. Elán im 

nechýba sú radi, že sa takto stretávajú a vymieňajú si rôzne skúsenosti zo svojho života, pospomínajú si na 

mladšie časy, pochvália sa aj vnúčatami. Organizovali výstavky ručných prác k rôznym príležitostiam. 

Maliarka pani Eva Sakáčová vystavovala svoje maľby a obrazy. Pomohli aj pri ušití štartovných čísiel v rámci 

projektu „Regionálne detské bežecké preteky. 

1.4.5.2 Ostatné akcie 

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

športu a Obecným úradom. Okrem už spomínaných akcií sa organizoval „Deň pohybu, zdravia a zábavy“, 

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

 



2. Ročná účtovná závierka 
2.1 Ročná účtovná závierka, zhodnotenie základných údajov a prehľad nákladov podľa jednotlivých 

nákladových skupín 

 

 

Oblasť Podujatie Výdaje Príjmy

74 445,10 Sk

ORANGE Regionálne detské bežecké preteky 68 763,00 Sk 76 000,00 Sk

ORANGE Vrátenie nevyčerpaných fin. prost. 7 237,00 Sk

KN Rekonštrukcia bež. dráhy + det. ihr. 100 000,00 Sk 100 000,00 Sk

176 000,00 Sk 176 000,00 Sk

Príjem z rozočtu OcÚ 20 000,00 Sk

Administratívne výdaje 2 033,50 Sk

Registrácia na notárstve - 2% 1 692,00 Sk

Realizácia projektov 7 262,30 Sk

Klub žien - celoročná činnosť 8 239,00 Sk

Poplatky Slovenskej sporiteľní 853,00 Sk 79,80 Sk

20 079,80 Sk 20 079,80 Sk

ZŠ Nákup športových náradí 6 319,00 Sk 11 347,00 Sk

MŠ Nákup hračiek a pomôcok 12 274,00 Sk 11 445,00 Sk

eRko Celoročná činnosť 3 917,00 Sk 22 557,00 Sk

BK Celoročná činnosť 31 715,00 Sk 40 368,00 Sk

STK Nákup stolnotenisových potrieb 1 345,00 Sk 0,00 Sk

Čemadok Nákup a zhotovenie výstroja 0,00 Sk 653,00 Sk

FK Nákup športových potrieb 13 970,00 Sk 22 538,00 Sk

SOPKA Realizácia projektov 29 550,90 Sk 10 813,00 Sk

99 090,90 Sk 119 721,00 Sk

0,00 Sk 600,00 Sk

95 675,20 Sk

390 845,90 Sk 390 845,90 SkSPOLU:

Zostatok ku koncu roka

SPOLU:

Príjmy od sponzora

SPOLU:

Čerpanie financií 

2% z daní

SPOLU:

Čerpanie financií 

z grantov 
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Čerpanie financií 

z dotáci z OcÚ
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Prevod z predchádzajúceho roka

 

 

2.2 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. 

 

2.3 Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie 

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

organizáciám. 

 

2.4 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. 

 



2.5 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. 

2.5.1  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 a registrovému úradu. V elektronickej forme bude 

zverejnená na webovej stránke: www.sopkasena.sk. 

 

2.5.2  Schválenie výročnej správy 

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

jednomyseľne všetkými členmi správnej rady dňa 15. 2. 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

http://www.sopkasena.sk/

