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Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie 
 

1. Prehľad činností vykonávaných v roku 2012 

 

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 15 rekreačných bežcov, ktorí sa venujú vytrvalostnému behu a reprezentujú obec Seňa 

na rôznych bežeckých podujatiach na Slovensku.  Sú to:  

Bartolomej Ficzere, Tibor Huszár, Jozef Hudák, Jozef Šándor, Pavol Gajdoš, Zuzana Gajdošová, Gabriel 

Fuksz st., Roman Kolivoško, Róbert Mako, Tomáš Ficzere, Anna Ficzerová, Ondrej Domonkoš,  Július Isza, 

Gabriel Fuksz ml. a Dávid Gajdoš. 

Naše bežecké nádeje na dlhé trate: Dávid Chovanec, Dávid Gajdoš, Ján Gajdoš a Nikoletta Konečná.  

 

1.4.1.2 In-line 

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

napríklad: 

Dušan Oprendek,  Ľuboš Hužvej, Július Domonkoš, Petra Domonkošová, Eva Goleňová, Slávka Kababiková a 

Jozef Kababik,   

 

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

nasledujúci hráči: Ján Mikeš, Štefan Čamaj, Zoltán Molnár, Jozef Švenk a Jozef Špák. Súťaže v tejto oblasti 

organizujeme v spolupráci s komisiou športu pri Obecnom zastupiteľstve, Detské súťaže organizuje naša 

organizácia. 

 

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 a Eva Goleňová bežecký krúžok, ktorý úzko spolupracuje so školou. 

Združuje 32 žiakov rôznych vekových kategórií z obcí Seňa, Kechnec, Milhosť, Belža a Perín. Členovia 

bežeckého krúžku dosahujú vynikajúce výsledky pri reprezentácií ZŠ ako aj bežeckého klubu SOPKA 

v hodnotiacom období sa zapojili do Východoslovenskej mládežníckej bežeckej ligy. Do konečných výsledkov 
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VMBL 2012  sa započítali výsledky 15 členom bežeckého krúžku SOPKA Seňa a na stupňoch víťazov boli 

v jednotlivých kategóriách zastúpení takto:  

D 4  Monika Čamajová  3. miesto 

D 5 Nikoletta Konečná 3. miesto 

Ch 1 Hugo Kočiš 1. miesto 

Ch 2  Maxim Pollák 1. miesto 

Ch 2 Jakub Muller 3. miesto 

Ch 3 Róbert Kočiš 1. miesto 

Ch 3 Daniel Darjanin  2. miesto 

Ch 4 Adam Ovčarík 3. miesto 

Ch 5 Ján Gajdoš 1. miesto 

Ch 6 Dávid Gajdoš 1. miesto 

Ch 6 Peter Litecký 3. miesto 

Ch 7 Dávid Chovanec 1. miesto 

  

1.4.3.2 Východoslovenská mládežnícka bežecká liga 

 Podporením ostatných nadšencov z Košického a Prešovského kraja sa organizoval 4. ročník 

Východoslovenskej mládežníckej bežeckej ligy, do ktorej bolo zaradených 20 bežeckých súťaží. V roku 2012 

naša organizácia podala projekt na Karpátsku nadáciu pod názvom „Mama, otec, poďte so mnou behať“, tento 

projekt bol podporený sumou 450,- €. Naša organizácia bola navrhovateľom a hlavným organizátorom tejto 

ligy. Koncom roka táto liga bola vyhodnotená, sponzormi boli: Maratónsky klub Košice a SOPKA, n.o. Seňa. 

Viac na www.vmbl.wbl.sk 

 

1.4.3.3  eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí 

 Zapojili sme sa do výchovného programu – cvičili sme sa v odvahe, trpezlivosti  a radosti. Cez pôstne 

obdobie sme sa stretávali pri „biblických stretkách“. V máji sme putovali do Levoče na misijnú púť detí. 

V lete sme organizovali Deň radosti. Cez prázdniny sme organizovali v Liptovskom Jáne eRko tábor pod 

názvom „eRko Reisen“. Cez MMM sme boli s Košiciach povzbudzovať bežcov v polmaratóne a maratóne – 

hlavne nevidiaceho bežca z Kene - Henryho. V októbri sme boli na cintoríne upravovať okolie pri veľkom kríži 

a zapaľovali sme sviečky za nenarodené deti ako aj modlitby. V decembri sme sa zapojili do 18. ročníka Dobrej 

Noviny – vykoledovali sme 500,- €,  ktoré sme odoslali na konto Dobrej Noviny. 

  

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

1.4.4.1 Klub žien „Babinec“ 

 Činnosť členok Klubu žien  Babinec za rok 2012 sa dá hodnotiť kladne, napriek tomu, že rok 2012 bol 

zo strany Obecného úradu slabý na organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí, kde členky pomáhali 

svojou prácou. Zúčastnili sme sa len jednej akcie organizovanej obecným úradom a to pri podávaní 

občerstvenia pri organizovaní futbalového turnaja in memoriál p. Kendrovského. Reprezentovali sme obec aj na 

súťažiach vo varení guľášu  na Dňoch obce  Milhosť, kde sme obsadili 6. miesto a v súťaži „O najguláš“ na 

Dňoch obce Haniska sme svojím chutným najguľášom získali 1. miesto. Skoro každý pondelok v čase medzi 

14.00 hod a 16.00 hod členky Babinca sa stretávajú v klubovej miestnosti, kde si vymieňame skúsenosti, či už 

pri varení, pečení alebo rôznych ručných prácach. 

 

Plán činnosti na rok 2013 

Január   Pondelňajšie stretnutia 

Február  Pondelňajšie stretnutia  

   Pečenie pagáčov a iného pečiva na Obecný Ples 

   Príprava občerstvenia  na Karneval  

Marec   Pondelňajšie stretnutia 

   Upratovanie a úprava Veľkého kríža na cintoríne - Veľká Noc. 

Apríl   Pondelňajšie  stretnutia 

Máj   Pondelňajšie stretnutia  

Jún   Pondelňajšie stretnutia 

   Pomoc pri organizovaní  Dní obce a polmaratóna 

Júl   Pondelňajšie stretnutia  

   Reprezentovanie obce na rôznych  súťažiach vo varení gulášov 

August  Pondelňajšie stretnutia 

Organizovanie zájazdu – kúpalisko 

September  Pondelňajšie stretnutia 

Výlet za krásami okolia našej obce 

Október  Pondelňajšie stretnutia 

Pomoc pri organizovaní stretnutia dôchodcov  

November  Pondelňajšie stretnutia 

December  Pondelňajšie stretnutia  

Vianočná výstava spojená s posedením  

 

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

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


2. Ročná účtovná závierka 

 

Oblasť Oblasť Podujatie 
Plánované 

na 2013 

Skutočnosť 

v 2012 

Športové kluby 

Bež. krúžok Cestovné na jednotlivé preteky 300,00 198,12 

Bež. krúžok Štartovné na jednotlivé súťaže 100,00 20,00 

Bež. krúžok Východoslovenská mládežnícka bežecká liga 400,00 381,12 

Spolu bežecký krúžok 800,00 599,24 

Bežecký klub Registrácia do SAZ 100,00 100,15 

Bežecký klub Štartovné na jednotlivé súťaže 500,00 329,74 

Bežecký klub Nákup športových potrieb 500,00 606,77 

Spolu bežecký klub 1100,00 1036,66 

In - line Štartovné na jednotlivé súťaže 350,00 270,36 

In - line Nákup športových potrieb 250,00 0,00 

Spolu In-line 600,00 270,36 

SPOLU: 2500,00 1906,26 

  

eRko 

Cestovné 100,00 50,34 

Celoročná činnosť 100,00 36,64 

Ostatné 500,00 500,15 

SPOLU: 700,00 587,13 

  

Babinec 

Cestovné 70,00 0,00 

Celoročná činnosť 180,00 71,63 

Ostatné 50,00 0,00 

SPOLU: 300,00 71,63 

  

Klub mladých 

Celoročná činnosť 200,00 0,00 

Ostatné 100,00 0,00 

SPOLU: 300,00 0,00 

  

SOPKA 

Výber v hotovosti 2800,00 2100,00 

Činnosť 500,00 330,59 

Spolufinancovanie projektov 3000,00 580,54 

Registrácia na 2% 70,00 66,02 

Poplatky Slov. sporiteľní - 2 % 10,00 7,65 

Poplatky Slov. sporiteľní 50,00 34,73 

SPOLU: 6430,00 3119,53 

  

  Plánované 

na 2013 

Výdaje 

za 2012 
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Organizácie 

patriace pod 

SOPKA, n.o. 

Športový klub Celoročná činnosť 2500,00 1906,26 

eRko Celoročná činnosť 700,00 587,13 

Babinec Celoročná činnosť 300,00 71,63 

Klub mladých Celoročná činnosť 300,00 0,00 

SOPKA Celoročná činnosť 6430,00 3119,53 

Samostatné právne 

subjekty 

Csemadok Celoročná činnosť 500,00 2100,45 

MŠ Nákup hračiek a pomôcok 275,00 168,00 

ZŠ Nákup športových potrieb 250,00 719,15 

Motocross Celoročná činnosť 355,00 0,00 

BK STEEL Nákup športových potrieb (2% BK USS) 0,00 3450,56 

SPOLU: 11610,00 12122,71 

  

Príjmy: Plán 2013 2012 

Prevod z predchádzajúceho roku 6453,71 9657,63 

Príjem z rozpočtu obce 630,00 700,00 

Výber hotovosti z peňažného ústavu 2800,00 2100,00 

Príjem 2 % daní 2000,00 5666,07 

Príspevok na projekty  0,00 450,00 

Ostatné príjmy - úroky SlSp 0,00 2,72 

CELKOVÉ PRÍJMY 11883,71 18576,42 

CELKOVÉ VÝDAJE 11610,00 12122,71 

VÝSLEDOK 273,71 6453,71 

 

Stav k: 
 v hotovosti     v peňažnom  ústave Spolu 

zostatok Príjem Výdavok Zostatok Príjem Výdavok Zostatok 

01.01.2012   17,05 -17,05 9 674,68   9 674,68 9 657,63 

31.12.2012 2 082,95 1 954,81 128,14 16 493,47 10167,90 6 325,57 6 453,71 

 



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

nákladových skupín 

 

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. 

 

3. Údaje určené správnou radou 

3.1 Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo pri hodnotiacej  výročnej 

schôdzi. 

 

 Zloženie správnej rady: 

 Riaditeľ: Jozef Hudák - BK, eRko 

 Tajomník:  Bartolomej Ficzere - BK, Csemadok, poslanec pri OcÚ Seňa 

 Revízor:  Roman Kolivoško - BK 

 Pokladník: Anna Fűlöpová - klubu žien - Babinec  

 Členovia: Róbert Mako - BK 

  Mgr. Gabriel Varga  - riaditeľ ZŠ 

  Valéria Čomová  - riaditeľka MŠ 

  Eva Parkanská - eRko 

 

3.2 Ďalšie údaje určené správnou radou 

 Popri finančných prostriedkoch sme pre našu činnosť získali aj materiálne prostriedky určené na 

konkrétne akcie od jednotlivých podnikateľov obce. USS Košice hradí štartovné pre svojich súčasných 

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

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

mali ešte diplomy a medaile na organizovanie regionálnych detských bežeckých 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 aj darcom 2 % z daní. 

 

3.3 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. 

 

3.4 Schválenie výročnej správy 

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

jednomyseľne všetkými členmi správnej rady dňa 20. 3. 2013 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

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

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