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Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie 
 

1. Prehľad činností vykonávaných v roku 2010 

 

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:  

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

Fuksz st., Ondrej Domonkoš 

Október: Košice – MMM –  maratón: Bartolomej Ficzere, Róbert Makó, Jozef Hudák a Jozef Šándor, 

polmaratón: Gabriel Fuksz st., Ondrej Domonkoš a v kategórií Minimaratoncov sme mali tiež zastúpenie: 

Pavol Gajdoš, Dávid Gajdoš, Ján Gajdoš, Tibor Parkanský a Daniel Fuksz v štafetovom behu nás 

reprezentovala Alica Takáčová.  

 

1.4.1.2 In-line 

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

napríklad: 

Máj: Michalovce – Vihorlatský maratón: Dušan Oprendek 

Jún: Košice – Seňa : Dušan Oprendek, Petra Oprendeková a Eva Goleňová. 

Júl: Medzev – Hámornický polmaratón: Dušan Oprendek, Ľuboš Hužvej. 

Október: Košice – MMM – 20 km: Dušan Oprendek, Petra Oprendeková, Eva Goleňová a Slávka Kababiková. 

 

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 

organizujeme v spolupráci s komisiou 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. 

 

 

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


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 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 23 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 šesť 1. miest, 

šesť 2. miest, jedno 3. miesto, štyri 4. miesta a jedno 5. miesto. 

 

1.4.3.2 Východoslovenská mládežnícka bežecká liga 

 Podporením ostatných nadšencov z Košického a Prešovského kraja sa organizoval 2. ročník 

Východoslovenskej mládežníckej bežeckej ligy, do ktorej bolo zaradených 20 bežeckých súťaží, vyskytli sa aj 

nejaké drobné chybičky, ktoré sa snažíme postupne odstraňovať. Naša organizácia bola navrhovateľom tejto 

ligy a zato sme boli aj ocenení Slovenským bežeckým spolkom Bežeckým diamantom. Koncom roka táto liga 

bola vyhodnotená, sponzormi boli: Slovenský bežecký spolok, Maratónsky klub Košice a SOPKA, n.o. Seňa. 

Viac na www.vmbl.wbl.sk 

 

1.4.3.3  eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí 

 Činnosť na rok 2010 bola rozplánovaná po mesiacoch. Koordinátorom našej činnosti je stredisko eRka 

v Bratislave jednotlivé jeho sekcie a Oblastné centrum Košice do ktorého patríme. Dňa 4. januára 2011 

koledníci Dobrej noviny zo Sene spoločne s koledníkmi z Krompách a Valašskej Belej koledovali Prezidentovi 

SR v prezidentskom paláci v Bratislave. V januári zhodnotili koledovanie za rok 2009. Vo februári sa 

uskutočnil  biblický karneval. Cez jarné prázdniny sa zorganizoval víkendový pobyt pre deti vo Vyšných 

Ružbachoch. Zapojili sa do biblických stretiek v pôstnom období. V mesiaci máji po 6 ročnom koledovaní sa 

zúčastnili Misijnej púte detí v Levoči. Týždenná akcia v máji „Vypni telku zapni seba“ kolektív eRka posilnila, 

súťažili, športovali, zúčastňovali sa svätých omší a maľovali. Počas prázdninových mesiacov sa zúčastnili 

Letného tábora na Domaši v rekreačnom zariadení Dobrá zátoka pod názvom „ Lavínovo“. Vedúci stretiek 

a animátori sa zúčastnili celoslovenského stretnutia eRkárov v Ružomberku na sneme z príležitosti 20-tich 

narodenín eRka. September nám otvoril ročnú tému „Kto tvorí s láskou, neničí!“. Októbrový detský čin pomoci 

„Tvoríme nebo na zemi“ bol spojený s celoštátnou dobrovoľníckou akciou 72 hodín bez kompromisu. Počas 

tejto akcie sa upravili priestory okolo kríža pred kostolom, obnovili sa nátery oplotenia ako aj dverí na zvonici, 

premaľovali sa kríže pred kostolom a na cintoríne. V novembri a decembri sa zapojili do adventných stretiek 

a nacvičovali kolednícky program Dobrej noviny. Koledovanie sa uskutočnilo 25. 12. 2010 – navštívili sme 55 

rodín a vyzbierali 490 eur, ktoré pomôžu ľuďom v Afrike. 

S programom sme vystúpili aj 26. 12. 2010 v kostole v Seni medzi svätými omšami, potom pre naše babky 

a starostku obce a 28.12.2010 v domove sociálnych služieb v Košiciach - Barci. 

Za rok 2010 pracovalo v kolektíve eRko 32 stálych členov. Na akciách sa zúčastňovali aj iné deti a mládež.  

 

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 2010 sa hodnotí kladne. V priebehu roka členky klubu prispeli 

svojou prácou  na organizovaní podujatí obecným úradom. Priložili svoje šikovné ruky aj pri pečení kysnutých 

dobrôt. Pre eRko – Dobrá novina vyšili pekné ručníčky ako aj výšivku z príležitosti koledovanie u prezidenta 

SR. Členky Babinca sa stali aj členkami MO Csemadok  v roku 2010 sa zúčastnili súťaže, ktorá sa konala 

v Budapešti, kde obsadili krásne tretie miesto Toho času usilovne nacvičujú program na estrádu, ktorú 

každoročne organizuje MO Csemadok. Taktiež pomáhajú pri údržbe detského ihriska, zapojili sa do akcie 72 

hodín bez kompromisu, kde upravili okrasnú plochu pred kostolom. Organizovali aj jednodňový zájazd do 

Maďarska kde prežili krásny deň na kúpalisku. 

 

1.4.4.2 Rada mladých 

 Pri posledných komunálnych voľbách sa konečne dostali do obecného zastupiteľstva aj mladí do 30 

rokov, pre nich je potrebné vytvoriť podmienky na zmysluplné využívanie voľného času a k tom potrebujú aj 

klubové priestory. Naša organizácia sa bude snažiť získavať finančné prostriedky cez rôzne projekty na tento 

účel. Mládež našej obce zároveň založí svoju organizáciu aby mohla podchytiť svojich rovesníkov z ulíc. 

  

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

http://www.vmbl.wbl.sk/


Ročná účtovná závierka 

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

nákladových skupín 

Mesiac 

(oblasť)

Plánované

na 2011

Skutočnosť

v 2010

Bež. krúžok 300,00 291,87

Bež. krúžok 100,00 91,28

Bež. krúžok 100,00 96,44

Bež. krúžok 0,00 5,01

Bežecký klub 200,00 214,00

Bežecký klub 300,00 362,56

In - line 200,00 210,16

SPOLU: 1200,00 1271,32

Február 0,00 483,00

Máj 500,00 0,00

Júl - August 400,00 400,00

Priebežne 100,00 290,15

SPOLU: 1000,00 1173,15

Február 70,00 0,00

Máj 80,00 0,00

Priebežne 50,00 39,40

SPOLU: 200,00 39,40

Máj 100,00 0,00

September 100,00 0,00

Priebežne 100,00 0,00

SPOLU: 300,00 0,00

Priebežne 2800,00 2800,00

Priebežne 500,00 484,62

Priebežne 6000,00 0,00

Priebežne 80,00 63,69

Priebežne 50,00 12,22

Priebežne 50,00 24,88

SPOLU: 9480,00 3385,41

Plánované

na 2011

Výdaje

za 2010

Bež. klub 1200,00 1271,32

eRko 1000,00 1173,15

Klub žien 200,00 39,40

Klub mladých 300,00 0,00

SOPKA 9480,00 3385,41

Csemadok 400,00 142,63

MŠ 450,00 225,91

ZŠ 450,00 429,16

13480,00 6666,98

Plán 2011 2010

5209,36 1881,86

2800,00 2800,00

800,00 360,00

6200,00 6665,05

3000,00 0,00

5,00 3,43

0,00 166,00

18014,36 11876,34

13480,00 6666,98

4534,36 5209,36

 v hotovosti

Príjem Výdavok Zostatok Príjem Výdavok Zostatok

01.01.2010 90,94 90,94 1 790,93 1 790,93 1 881,86

31.12.2010 2 890,94 2 651,56 239,38 8 985,41 4015,42 4 969,99 5 209,36

v peňažnom  ústave Spolu

zostatok

Nákup športových potrieb

Cestovné na jednotlivé preteky

Východoslovenská mládežnícka bežecká liga

Nákup športových potrieb

Štartovné na jednotlivé súťaže

Ostatné výdaje

Nákup športových potrieb

CELKOVÉ VÝDAJE

VÝSLEDOK

Celoročná činnosť

Činnosť

Registrácia na 2%

Celoročná činnosť

Celoročná činnosť

Celoročná činnosť

Poplatky Slov. sporiteľní - 2 %

SOPKA

Poplatky Slov. sporiteľní

Spolufinancovanie projektov

Výber v hotovosti

Oblasť

Bežecký klub

eRko

Podujatie

Misijná púť

Vzdelávací tábor

Celoročná činnosť

Víkendovka

SPOLU:

Celoročná činnosť

Celoročná činnosť

Celoročná činnosť

Nákup športových potrieb

Nákup hračiek a pomôcok

Klub mladých

S
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v
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ú
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 %

Organizácie 

patriace pod 

SOPKA, n.o.

Samostatné 

právne 

subjekty

Klub žien
Celoročná činnosť

Príjem z rozpočtu obce

Príjem 2 % daní

Príjmy:

Stav k:

Príspevok na projekty 

Ostatné príjmy - úroky

Ostatné príjmy - účelové pre eRko

CELKOVÉ PRÍJMY

Prevod z predchádzajúceho roku

Prevod z peňažného ústavu do hotovosti

 



 

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. 

 

 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. USS Košice hradí štartovné pre svojich súčasných ako aj bývalých 

zamestnancom na MMM Košice, Maratónsky klub poskytuje zľavu na štartovným pre ostatných členov 

bežeckého klubu ako aj pre Inlajnistov našej organizácie na MMM Košice. Od Nadácie Konto Orange máme 

ešte na tri 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. 2. 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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

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

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

