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1.  ÚVOD 
 

    Nezisková organizácia KOTVA n.o. so sídlom v Trebišove, IČO: 35582375, vznikla dňa 
30.10.2006, na základe rozhodnutia Krajského úradu v Košiciach, podľa ustanovenia § 9 ods. 1 
zákona č. 213/1997 Z . z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 
v platnom znení (ďalej len „Zákon“). 
 
KOTVA n. o. Trebišov  poskytuje  nasledovné všeobecne prospešné služby : 

 
- ochranu ľudských práv a základných slobôd 
- celoročnú nevyhnutnú starostlivosť o ženy zažívajúce násilie a ich deti  
- sociálne poradenstvo 
- sociálnu prevenciu 
- záujmovú činnosť 
- kultúrnu činnosť 
- pracovnú terapiu 

 
  Hlavným cieľom KOTVA n.o. Trebišov je najmä :  
Poskytovanie kompletných sociálnych služieb ženám  zažívajúcim  násilie a ich deťom, 
v bezpečnom prostredí , v zariadení núdzového bývania - bezpečný ženský dom, s utajenou 
adresou. 
Čo najúčinnejšia ochrana a bezpečnosť žien a ich detí pred akoukoľvek formou násilia, eliminácia 
násilia na ženách a jeho negatívnych následkov, čo najlepšie zabezpečenie koordinovanej  
a efektívnej pomoci, podpora a ochrana žien zažívajúcich násilie a detí v bezpečnom prostredí. 
 
Orgánmi neziskovej organizácie sú: 

        a)   správna rada 
        b)   riaditeľka                                                                                                                                                  
        c)   dozorná rada 

 
2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 

2017 
 

 KOTVA n.o. Trebišov realizovala, zabezpečovala, nasledovné činnosti : 

− osobné pohovory so žiadateľkami o poskytovanie sociálnej služby; periodické poradenské 
rozhovory so ženami a ich deťmi; pravidelné komunitné stretnutia; detské komunity; ranné 
stretnutia -  pri ktorých dochádza k rozdeľovaniu úloh či povinností dňa a plánovaniu návštev 
potrebných inštitúcií; pravidelné psychologické konzultácie prijímateliek sociálnych služieb  
a ich detí, ako aj  skupinové terapie s psychologičkou bezpečného ženského domu; vedenie  
a dopĺňanie agendy prijímateliek sociálnej služby  potrebnými úradnými listinami,  

− riešenie štátnych sociálnych dávok, presmerovanie dávok do miesta terajšieho pobytu, 
možnosť uchádzať sa o zamestnanie v mieste prechodného pobytu, dotácie na školské 
pomôcky a stravu, cestovné preukazy ŽSR pre deti a študentov,  

− výživné, náhradné výživné, vymáhanie výživného exekútorským úradom, písanie návrhov     
na rozvod manželstva, úpravu práv a povinnosti rodičov k maloletým deťom, prihlásenie  
k spolupracujúcim všeobecným a odborným lekárom, vyšetrenie každej novej prijatej 
prijímateľky  sociálnej  služby  na venerickej  ambulancii, pomoc pri umiestnení na trhu práce,  
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- umiestnenie detí do škôl, čo najbližšie k bezpečnému ženskému domu, z hľadiska bezpečnosti 

deti, 
- spoluúčasť na financovaní prijímateliek sociálnych služieb a vedení domácnosti (ak je to 

potrebné a s ich súhlasom) , sprevádzanie prijímateliek sociálnej služby pri  jednotlivých 
úkonoch a osobná asistencia, zvyšovanie gramotnosti žien ( napr. osvojovanie si základov 
práce s počítačom a internetom, správnym písaním rôznych písomností a dokumentov  
a vypisovaním tlačív ), 

- spoluprácu s KSK, MŠ,ZŠ,SŠ, všeobecnými a odbornými lekármi pre deti i dospelých, 
zdravotnými a sociálnymi poisťovňami, obecnými a mestskými úradmi, Okresnými úradmi -
odborom všeobecnej vnútornej správy, ÚPSVaR, exekútorskými úradmi, okresnými súdmi, 
políciou, Slovenskou poštou a bankami, s firmami a podnikmi ( Elektroconnect  a. s. Trebišov, 
Whirlpool  Slovakia spol. s r.o. Poprad ), bezpečnostným   technikom,  ŽSR, 

        -     so spoločnosťami pre vymáhanie pohľadávok, s CPPPaP, a centrom špeciálno-pedagogického                
               poradenstva, so študentmi a študentkami, inštitútmi ( vyplňovanie dotazníkov, ankiet,             
               prieskumov  a monitoringu ), organizáciami rovnakého zamerania, súčinnosť pri plnení  
               povinnosti  voči úradom a inštitúciám,  

- záujmovú činnosť , športové a voľnočasové aktivity pre ženy a ich deti (návšteva kina, divadla, 
letného kúpaliska, zimného štadióna ...), pripomenutie si významných sviatkov a dní roka, 
pracovná terapia podľa záujmu žien, pomoc pri príprave     na vyučovanie školopovinných 
detí – kontrolu a vyhodnocovanie  vyučovacích výsledkov, hodnotenie najslušnejšieho dieťaťa 
v zariadení, čím sa deti inšpirovali, pretože boli odmeňované,  v spolupráci s MsÚ 
zabezpečenie letného tábora pre deti vo veku 9 - 13 rokov,  

- členstvo v konzorciu  KSK (pokračovanie), kde sme boli zapojené do projektu  „Zlepšenie 
kvality pomoci  a podpory ženám, zažívajúcim  rodovo podmienené násilie v partnerských 
vzťahoch“ ;  za účelom úspešného ukončenia  projektu , stretávanie sa s partnermi projektu, 
v rámci neho činnosť  kultúrno-výchovnej pracovníčky pre deti a matky, ktorej činnosť bola 
zameraná na kultúrno-výchovné , vyučovacie a vzdelávacie, záujmové, spoločenské a iné 
aktivity s deťmi a matkami v popoludňajších hodinách, 

- oboznámenie dodržiavania ochrany a bezpečnosti v zariadení smerom k prijímateľkám 
sociálnej služby, spoluúčasť prijímateliek sociálnej služby na doplňovaní bezpečnostného 
plánu ubytovaných v prípade ohrozenia a narušenia bezpečnosti, ako aj domového 
a prevádzkového poriadku 

- pravidelné vzdelávanie personálu zariadenia, školenie sociálno-poradenských pracovníčok 
psychologičkou, za účelom skvalitňovania poskytovaných sociálnych služieb, 

- spolu s MVO pracujúcimi v oblasti násilia páchaného na ženách a ľudských práv žien: 
OZ Pomoc rodine Michalovce, OZ Fenestra  Košice, OZ Hana Spišská Nová Ves, OZ Progresfem 
Poprad, OZ Žena v tiesni Martin, OZ Možnosť voľby Bratislava, sme členmi  neformálnej 
Bezpečnej ženskej siete proti násiliu páchaného na ženách (BŽS), pravidelne mesačne sme sa 
zúčastňovali stretnutí  BŽS,  za účelom sieťovania partnerských organizácií , kde sme sa 
zaoberali vnútrosieťovými procesmi, ktorými prechádzame a aktivitami BŽS; každá 
organizácia z členov BŽS sa súčasne zapojila do projektu  Slovensko-českého ženského fondu 
(SCWF), kde časť  finančných prostriedkov bola použitá na spoločné aktivity BŽS; naša 
organizácia v projekte SCWF s názvom „Spolu proti násiliu páchanému na ženách v regióne 
Dolného  Zemplína“  získala  2.471,- €, z čoho  1.080,- € bolo použitých na obsahovú prípravu 
správy o činnosti BŽS v knižnom vydaní, obsahovú prípravu a vytvorenie web stránky BŽS        
(https://bezpecnazenskasiet.sk/) ;  a 1.391,-€ na tlač informačných letákov, vizitiek, obsahovú   

              prípravu a vytvorenie web stránky KOTVA n.o. Trebišov (http://kotvano.sk/), ktoré sme              
              doposiaľ nemali, čím sme chceli zvýšiť informovanosť o BŽS a KOTVA n.o. Trebišov, o práci         
              a službách poskytovaných ženám zažívajúcim násilie,  zlepšiť podmienky na zabezpečenie                       
              udržateľných zdrojov financovania ženských MVO a advokáciu v prospech žien a detí. 

https://bezpecnazenskasiet.sk/
http://kotvano.sk/
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       -     požiadanie o poskytnutie dotácie MF SR, kde nám bola poskytnutá dotácia na bežné výdavky     
              na riešenie finančnej situácie bezpečného ženského domu vo výške 9.323,00 € ; finančné         
              prostriedky boli použité na prevádzkové náklady zariadenia núdzového bývania – bezpečný  
              ženský dom;  
       -      prezentácia našich služieb verejnosti;  získavanie sponzorov a darov k nevyhnutnej prevádzke    
              zariadenia ; zo súkromných darov sme získali 100,00 € , ktoré boli použité na zabezpečenie          
              spoločnej vianočnej štedrej večere pre všetky prijímateľky sociálnej služby BŽD a ich deti;     
              z 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb sme získali  553,70 € ; predstavitelia   
              zahraničnej náboženskej spoločnosti „Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní“, pôsobiaci  
              na Slovensku nám zabezpečili renováciu kuchyne (kuchynskú linku so spotrebičmi, stôl     
              a stoličky) a na materiál a práce s ňou súvisiace (rozvod elektriny, maľovanie, dlažba) nám  
              poskytli finančnú čiastku vo výške  824,99 eur; 
        -     osobné stretnutia s prípadnými prijímateľkami sociálnej sužby. 

 
    Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania  - bezpečný ženský dom je 
spolufinancované Košickým samosprávnym krajom. V roku 2017 nám bol poskytnutý finančný 
príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby vo výške 36.201,60 eur.  
  
    Ekonomicky oprávnené náklady v zariadení núdzového bývania – bezpečný ženský dom,  
za kalendárny rok 2017, boli  65.582,83 eur.   
Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa/prijímateľku  sociálnej služby v zariadení 
núdzového bývania – bezpečný ženský dom, za kalendárny rok 2017, boli  3 279,14 eur.   
 
 

3. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A  ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH 
ÚDAJOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH 

 
V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení  KOTVA, n.o. Trebišov 
účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.  
 
Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky. Príprava a zostavenie účtovnej 
závierky sa skladá z 3 etáp : 
1.etapa:    prípravné práce – sem patrí  zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok    
                      peňažného denníka, vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a zaúčtovanie  
                      uzávierkových účtovných operácií 
2.etapa:       uzatvorenie účtovných kníh,  t.j. účtovná uzávierka  
3.etapa:       zostavenie účtovných výkazov t.j. účtovná závierka 
 
Účtovná uzávierka predstavuje sústavu  výstupných informácií z bežného účtovníctva. Na základe 
účtovnej závierky KOTVA, n. o. Trebišov zostavuje Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz 
o príjmoch a výdavkoch. Tieto výkazy tvoria účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve a sú 
súčasťou daňového priznania dani z príjmov. 
 
 

4.  VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 
 

Správa nezávislého audítora tvorí Prílohu č. 1. 
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5.  PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOV 
 
 

 Príjmy (v EUR) Výdavky (v EUR) Zostatok k 31.12.2017 

Celkom 64855,60 66048,27 - 1192,67 

 

 

6.  STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE 
 
Z  toho  majetok  vo  výške    13 234,38  EUR  pozostáva z : 
a) dlhodobého majetku:      11 933,56  EUR 
b) krátkodobého majetku:     1 300,82  EUR 
 
K 31.12.2017 predstavoval (i): 
1. finančný majetok čiastku   1 296,42  EUR 
2. obežný majetok čiastku     1 300,82  EUR 
3. vlastné zdroje krytia majetku čiastku  0,-  EUR 
4. cudzie  zdroje krytia majetku čiastku   0,-  EUR 
5. oprávky k dlhodobému  hmotnému  majetku  čiastku   0,-  EUR 
6. oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku čiastku  0,-  EUR 
7. dlhodobé záväzky čiastku      640,57  EUR 
8. krátkodobé záväzky čiastku  190,81  EUR  
 

 
7.  ZMENY A  ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE 
 
    Správna rada KOTVA n.o. Trebišov sa na zasadaní, dňa 25.05.2017, uzniesla na zmenách v  zložení 
orgánov neziskovej organizácie. Zápisnica zo zasadania správnej rady, spolu s prijatým Uznesením, 
bola zaslaná na Okresný úrad Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy, registrácia mimovládnych 
organizácií a SVB, podľa pokynov.                                                                                                                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


