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Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie 
 

1. Prehľad činností vykonávaných v roku 2009 

 

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 deväť rekreačných bežcov, ktorí sa venujú vytrvalostnému behu a reprezentujú obec 

Seňa na rôznych bežeckých podujatiach na Slovensku i v zahraničí. Spomenieme iba niektorých z nich:  

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

Jún: Košice – Seňa – polmaratón: Bartolomej Ficzere, Róbert Makó, Jozef Hudák, Jozef Šándor a Gabriel 

Fuksz 

Október: Košice – MMM –  maratón: Róbert Makó, Jozef Hudák a Jozef Šándor, polmaratón: Gabriel Fuksz 

a v kategórií Minimaratoncov sme mali tiež zastúpenie, kde Tibor Parkanský sa umiestnil v prvej desiatke  

 

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 Petra Oprendeková, 

Október: Košice – MMM – 20 km: Dušan Oprendek 

 

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

nasledujúci hráči: Norbert Figmik, Ján Mikeš, Štefan Šoltés a Zoltán Molnár. Súťaže v tejto oblasti organizuje 

komisia športu pri Obecnom zastupiteľstve, Detské súťaže organizuje naša organizácia. 

 

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. 

http://www.sopkasena.wbl.sk/
mailto:sopka.sena@centrum.sk


 

1.4.3 Vzdelanie športu detí a mládeže 

1.4.3.1 Krúžková činnosť  
 Pri ZŠ Seňa vedie Jozef Hudák bežecký krúžok, ktorý úzko spolupracuje so školou. Združuje 21 žiakov 

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

ako aj bežeckého klubu SOPKA, n.o. v hodnotiacom období sa zapojili do Východoslovenskej mládežníckej 

bežeckej ligy. Tu musíme vyzdvihnúť všetkých, lebo v celkovom hodnotení naša mládež získala štyri 1. miesta, 

štyri 2. miesta a tak isto štyri 3. miesta. 

 

1.4.3.2 Východoslovenská mládežnícka bežecká liga 

 Podporením ostatných nadšencov z Košického a Prešovského kraja sa organizovala Východoslovenská 

mládežnícka liga 2009, do ktorej bolo zaradených 16 bežeckých súťaží. Bol to prvý ročník, boli aj nejaké 

drobné chybičky, ktoré sa budeme snažiť odstrániť. Naša organizácia bola navrhovateľom tejto ligy, koncom 

roka Maratónsky klub Košice ocenil túto aktivitu a už toho roku chcú byť aj oni spoluorganizátorom tejto ligy. 

Sponzormi koncoročného vyhodnotenia okrem našej organizácie bol aj Bežecký klub Šaca a spomínaný 

Maratónsky klub Košice. 

 

1.4.3.3  eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí 

 Činnosť na rok 2009 bola rozplánovaná po mesiacoch. Koordinátorom našej činnosti je stredisko eRka 

v Bratislave jednotlivé jeho sekcie a Oblastné centrum Košice do ktorého patríme. V januári sme zhodnotili 

koledovanie za rok 2008. Vo februári sa uskutočnil karneval. Cez jarné prázdniny sme zorganizovali víkendový 

pobyt pre deti v Lendaku. Zapojili sme sa do biblických stretiek. V mesiaci máji po 5 ročnom koledovaní sme 

sa zúčastnili Misijnej púte detí v Rajeckej Lesnej. Týždenná akcia v máji „Vypni telku zapni seba“ náš kolektív 

posilnila, súťažili sme, športovali, zúčastňovali svätých omší, maľovali. Počas prázdninových mesiacov sme 

organizovali Letný tábor vo Vyšných Ružbachoch pod názvom „ Radosť rozdávaním rastie“. Vedúci sa 

zúčastnili celoslovenského stretnutia erkárov na sneme v Tvrdošíne. September nám otvoril ročnú tému „Miesto 

na zemi“. Októbrový detský čin pomoci – Kvapka Henry – uskutočnili sme besedy na tému dobrovoľníctva, 

darcovstva krvi, pomáhali sme pri úprave priestranstva kríža za dedinou, vytvorili sme niekoľko ikeban, ktoré 

sme odniesli na cintorín a upravili priestranstvo pred krížom na cintoríne. V novembri a decembri sme sa 

zapojili do adventných stretiek a nacvičovali kolednícky program Dobrej noviny. Koledovanie sa uskutočnilo 

25. 12. 2009 – navštívili sme 46 rodín a vyzbierali 463.82 eur, ktoré pomôžu ľuďom v Afrike. 

S programom sme vystúpili aj 26. 12. 2009 v kostole medzi svätými omšami. 

Za rok 2009 pracovalo v našom kolektíve 28 stálych členov, na akciách sa zúčastňovali aj naši kamaráti.  

 

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

1.4.4.1 Klub žien „Babinec“ 

 Činnosť klubu žien „Babinec“ za rok 2009 sa hodnotí kladne. V priebehu roka členky klubu prispeli 

svojou prácou na organizovaní podujatí obecným úradom, počas senianskych dní súťažili ako družstvo vo 

varení gomboucov, priložili svoje šikovné ruky aj pri pečení kysnutých dobrôt, svoje ručné práce vystavili 

počas týchto dní v klubovej miestnosti. Ďalšiu výstavu ktorú organizovali nazvali „Čaro jesene„ na ktorej 

okrem ručných prác vystavili aj rôzne kompóty a džemy. Členky Babinca sa stali aj členkami MO Csemadok  

v roku 2009 sa zúčastnili súťaže pod názvom „Purpurová krásna ruža„ na ktorej postúpili až 

do celoslovenského kola konaného v Dunajskej Strede. Aj tam zviditeľnili našu obec a postúpili do 

medzinárodnej súťaže, ktorá sa bude konať v Budapešti. Toho času usilovne nacvičujú program k 6O. 

výročiu založenie súboru Rozmarín. Taktiež pomohli pri údržbe detského ihriska, kde vykopávali buriny a 

pohrabali terén. Pani Fuseková vyrobila pekné ozdoby na vianočný stromček v Rímsko-katolíckom kostole ako 

aj vnučka pani Vaškovej. 

 

1.4.4.2 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 sedemročnú tradíciu a je obľúbený hlavne u detí, lebo sa usporadúva z príležitosti Dňa 

detí. 

 



Ročná účtovná závierka 

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

nákladových skupín 

Oblasť
Mesiac 

(pod oblasť)

Plánované

na 2010

Skutočnosť

v 2009

Bež. krúžok 450,00 748,41

Bež. krúžok 400,00 520,89

Bež. krúžok 50,00 1,80

Bež. krúžok 50,00 257,54

Bežecký klub 200,00 275,26

Bežecký klub 300,00 385,35

SPOLU: 1450,00 2189,25

Február 100,00 99,95

Máj 150,00 105,00

Júl - August 600,00 675,98

Priebežne 150,00 112,90

Priebežne 100,00 0,00

SPOLU: 1100,00 993,83

Priebežne 2800,00 2800,00

Priebežne 250,00 227,13

Priebežne 1000,00 0,00

Priebežne 80,00 63,12

Priebežne 50,00 46,10

SPOLU: 4180,00 3136,35

Bež. klub 1450,00 2189,25

eRko 1100,00 993,83

FK 0,00 332,05

In-line 200,00 45,36

MŠ 300,00 286,71

ZŠ 1000,00 911,66

SOPKA 4180,00 3136,35

Klub žien 500,00 0,00

Csemadok 150,00 0,00

SPOLU: 8880,00 7895,21

2010 2009

1881,87 3175,84

2800,00 2800,00

700,00 441,00

3200,00 3252,44

2,50 2,60

1000,00 0,00

50,00 100,00

0,00 5,20

9634,37 9777,08

8880,00 7895,21

754,37 1881,87

Príjem Výdavok Zostatok Príjem Výdavok Zostatok

01.01.09 83,50 83,50 3 092,34 3 092,34 3 175,84

31.12.09 2 883,50 2 792,56 90,94 7 373,71 5 582,78 1 790,93 1 881,87

Prevod z peňažného ústavu do hotovosti

Príspevok na projekty 

Víkendovka

Sponzorský príspevok

Činnosť

Celoročná činnosť

Registrácia na 2%

Celoročná činnosť

Celoročná činnosť

Celoročná činnosť

Celoročná činnosť

Misijná púť

Vzdelávací tábor

Celoročná činnosť

Ostatné výdavky

Výber v hotovosti

Nákup športových potrieb

B
ež

ec
k
ý
 k

lu
b Nákup športových potrieb

Cestovné na jednotlivé preteky

VMBL

Nákup športových potrieb

Štartovné na jednotlivé súťaže

Ostatné výdaje

Podujatie

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

Ostatné príjmy

S
O

P
K

A
S

p
o
lu

 v
še

tk
y
 o

rg
an

iz
ác

ie

Nákup športových náradí

Nákup športových náradí

Nákup hračiek a pomôcok

Poplatky Slov. sporitelni

Spolufinancovanie projektov



 

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 pri hodnotiacej  výročnej 

schôdzi. 

 

 Staré zloženie správnej rady: 

 Riaditeľ: Jozef Hudák - BK, eRko 

 Revízor:  Roman Kolivoško - BK 

  Zoltán Molnár - STK 

 Pokladník: Mgr. Marta Murová - Csemadok 

 Členovia: Judita Farkašová - BK, Csemadok 

  Bartolomej Ficzere - BK, Csemadok 

  Štefan Šoltés - STK 

  Róbert Makó - BK 

  Mgr. Gabriel Varga  - riaditeľ ZŠ 

  Bc. Helena Kvietková  - riaditeľka MŠ 

  František Krivda  - predseda FK 

  Anna Fűlöpová - predsedníčka klubu žien 

  Eva Parkanská - animátorka eRko 

 

 Nové zloženie správnej rady: 

 Riaditeľ: Jozef Hudák - BK, eRko 

 Revízor:  Roman Kolivoško - BK 

  Zoltán Molnár - STK 

 Pokladník: Mgr. Marta Murová - Csemadok 

 Členovia: Bartolomej Ficzere - BK, Csemadok 

  Štefan Šoltés - STK 

  Róbert Makó - BK 

  Mgr. Gabriel Varga  - riaditeľ ZŠ 

  Bc. Helena Kvietková  - riaditeľka MŠ 

  Anna Fűlöpová - predsedníčka klubu žien 

  Eva Parkanská - animátorka eRko 

 

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. Obecný úrad našim reprezentantom dokúpil ďalšiu sadu oblečení (10 súprav). 

Od Nadácie Konto orange máme ešte na štyri roky diplomy a medaile na organizovanie regionálnych detských 

súťaží. 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, po jednom exemplári sa 

doručí: Obecnému úradu Seňa a registrovému úradu. V elektronickej forme bude zverejnená na webovej 

stránke: www.sopkasena.wbl.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 26. 1. 2010 

 

 

 

 

 

  

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

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

http://www.sopkasena.wbl.sk/

