
Výročná správa o činnosti a hospodárení 

KOTVA n.o. Trebišov, za rok 2009. 

 

 

     KOTVA, nezisková organizácia Trebišov, je registrovaná Krajským úradom Košice 

pod číslom OVVS / 47 / 2006, poskytujúca všeobecne prospešné služby. 

Organizácia má správnu radu, riaditeľa, dozornú radu. Všetky orgány pracovali v roku 2009 

podľa momentálne vzniknutej situácie. Správna rada, ako najvyšší orgán neziskovej 

organizácie zasadala v roku 2009 celkom 3krát, v plnom zložení. Výročná schôdza organizácie 

sa konala 30.12.2009. Nezisková organizácia KOTVA má celkom 12 členov. 

Na zasadnutiach sme prejednávali aktuálne otázky týkajúce sa organizácie a zariadenia 

sociálnych služieb, zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, § 29, zariadenie núdzového 

bývania,  „ Bezpečný  ženský  dom  KOTVA “,   ktoré nezisková organizácia prevádzkuje     

od  l. l.2008. 

     Charakter zariadenia ostal nezmenený . Aj v roku 2009 sme poskytovali sociálne služby 

ženám a matkám s deťmi, obetiam domáceho násilia. Počas celého roka 2009 sme poskytovali 

sociálne služby a ubytovanie pre 39 osôb, z toho pre 19 žien a 20 detí. Práca s nimi nebola 

ľahká, ale chrániť život a zdravie ľudí, na ktorých bolo  páchané násilie, bolo a bude hlavným 

cieľom našej práce. K problémom každej  klientky bolo potrebné pristupovať individuálne, 

citlivo a zodpovedne. Poradenské rozhovory, ktoré s nimi vedieme podľa potreby, prinášajú 

krok za krokom lepšie výsledky.  

Pri našej práci je veľmi dôležitá spolupráca : 

- s políciou, kde boli často podané rôzne trestné oznámenia, rôzneho charakteru, ...   

- s úradmi práce , sociálnych vecí a rodiny, príslušnými podľa trvalého pobytu klientky, 

   kde sme konzultovali sociálnu anamnézu rodiny, riešili dávky v hmotnej núdzi, rodinné 

   prídavky, výživné, štipendiá, dotácie na školské pomôcky a stravu, písomne sme podávali 

   správy o pobyte a riešení situácií jednotlivých klientiek,... 

- s okresnými a krajskými súdmi, pri podávaní návrhov na rozvod manželstva, na úpravu práv 

   a povinností rodičov k maloletým deťom pred a po rozvode, určenie výživného pre deti,... 

- s exekútorským úradom, písanie návrhu na vykonanie exekúcie pre vymoženie výživného,... 

- s lekármi, kde išlo o vyžiadanie zdravotnej dokumentácie a prihlásenie k spolupracujúcim     

   lekárom, spolupráca pri vybavovaní invalidného dôchodku klientke,... 

- s riaditeľmi a zástupcami materských, základných a stredných škôl, ... 

- so zamestnávateľmi firiem v meste Trebišov a okolie, pri možnosti prijatia do zamestnania, 

   pri hľadaní voľných pracovných miest,... 

- s obecnými a mestskými úradmi, pri získavaní informácií o klientke a jej rodine, hlásení 

   o prechodnom pobyte,... 

V prípadoch, kedy si to vyžadovala klientka a jej bezpečnosť, sme poskytovali osobnú  

asistenciu. Pri práci s našou klientelou rešpektujeme zachovanie ich súkromia a kladieme dôraz 

na dôveru a diskrétnosť. Rešpektujeme ženy, ktoré sú najlepšími expertkami na svoj život. 

Na spríjemnenie voľných chvíľ sme, pre klientky a ich deti, poriadali aktivity rôzneho  

charakteru. Pripomínali sme si významné udalosti roka, poriadali detské diskotéky, súťaže, 

športové dni. Spoločne sme si pripomínali aj osobné sviatky žien a ich detí. Viedli sme ich 

k súdržnosti, rodinnému životu a tradíciám, hlavne na veľkonočné a vianočné sviatky, aby ich 

trávili spolu a príjemne. 

Zúčastňovali sme sa s nimi na podujatiach poriadaných mestom Trebišov. Počas roka 2009 sme 

ich viedli k pracovnej terapii, skladanie puzzle, pletenie príveskov z farebných „bužiriek“, 

pracovali v záhradke, maľovali na sklo, ...  

     Samotná organizácia nehospodárila so žiadnymi finančnými prostriedkami, pretože 

nevykonáva žiadne činnosti, z ktorých by mohla mať príjem ( výnos ).   



Za rok 2009 sme hodnotili finančné hospodárenie už spomínaného zariadenia. 

 

 

Celkové príjmy za rok 2009                                                             :            33 760.-  EUR 

 

Z toho 

- z rozpočtu Košického samosprávneho kraja na prevádzku 

   zariadenia núdzového bývania                                                      :            18 713.-  EUR 

- z rozpočtu štátnych organizácií, na zamestnávanie  

   znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, na podporu  

   tvorby a udržiavania pracovných miest pre občanov so ZPS        :             7 151.-  EUR 

- od prijímateľov pobytovej sociálnej služby, za poskytovanie 

   služieb v zmysle § 29, zák. 448/2008 Z.z. o soc. pomoci             :              6 712.-  EUR                                                                                                                           

- dary, na humanitárnu pomoc                                                          :                  40.-  EUR 

- iné príjmy                                                                                       :              1 144.-  EUR               

 

 

 

 

Výdavky za rok 2009                                                                         :          39 088.-  EUR 

 

Z toho 

- energie – voda, plyn, elektrina                                                         :            4 385.-  EUR 

- služby, práce vykonávané v zariadení, nájomné za nájom,  

  P. O. Box, popl. za telefón, vedenie účtovníctva, koncesie             :            4 997.-  EUR 

- nákup materiálu (údržba a práce v zariadení)                                  :            8 750.-  EUR 

- mzdy                                                                                                 :          12 734.-  EUR 

- povinné odvody                                                                                :            5 632.-  EUR 

- naturálny príjem zamestnanca                                                          :            2 143.-  EUR 

- poistenie zodpovednosti za škody spôsobené  

   poskytovaním sociálnych služieb                                                    :                 77.-  EUR 

- mzda na dohodu                                                                               :               370.-  EUR   

  

 

     V roku 2008 nám časť finančných prostriedkov ostala na účtoch, preto sme dokázali pokryť 

celkové výdavky v roku 2009, ktoré boli vyššie ako príjmy v danom roku. Zostatok finančných 

prostriedkov k 31.12.2009  je  7,44  EUR.   

     Ročná účtovná závierka nebola overená audítorom,  pretože nesplnila podmienku 

audítorskej správy. 

     Zariadenie sociálnych služieb neziskovej organizácie prevádzkovalo svoju činnosť 

v prenajatom rodinnom dome, ktorý nie je vlastníctvom organizácie, a to za finančnej podpory 

Košického samosprávneho kraja. 

Nezisková organizácia KOTVA nemá žiadne záväzky voči iným inštitúciám a nevlastní žiadny 

majetok a nehnuteľnosti. 

 

 

 

 

 

Trebišov , 30. 3. 2010 


