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ÚVODNÉ SLOVO    

      

    Rok 2021 bol 15. rokom založenia našej organizácie.         

Podobne ako uplynulý náročný rok, aj tento bol do značnej časti ovplyvnený 

pandémiou COVID-19. Tento nezvaný hosť spôsobil zdravotné, ekonomické, 

sociálne i spoločenské problémy nielen našej spoločnosti ako takej, ale aj 

priamo jednotlivým organizáciám, podnikom, ale aj samotným jednotlivcom.  

    Celý rok bol podriadený rôznym opatreniam a obmedzeniam. V prvom rade 

sa obmedzil spoločenský a osobný kontakt. Pociťovali sme to doma,  

na pracovisku medzi kolegyňami i v zariadení núdzového bývania medzi 

prijímateľmi našich služieb. Menej sme sa stretávali, viac  sme dbali  

na čistotu priestorov ako na čistotu myšlienok, srdca a vzťahov. Nádejou   

na zlepšenie situácie sa ukazovalo ponúkané očkovanie, ktoré na dobrovoľnej 

báze využili naši zamestanaci aj prijímatelia. A veru nás tohto roku tento 

obávaný vírus obišiel a v našom zariadení sme nezaznamenali žiadny prípad 

nakazenia. No aj napriek tomu do značnej miery ovplyvnil našu činnosť a naše 

aktivity. Vyhýbali sme sa hromadným podujatiam, spoločenským aktivitám  

a prvýkrát v histórii nášho zariadenia sme z týchto dôvodov neusporiadali 

ani spoločnú štedrovečernú večeru. Keďže je to našou tradíciou, a všetci 

prijímatelia sa s očakávaním tešia na túto udalosť, pretože to doma 

nezažívali, bolo nám to nesmierne ľúto. Vianočné obdarúvania však aj napriek 

tomu prebehli,aj keď nás darcovia nemohli navštíviť osobne. 

    Pandémia COVID-19 priniesla tiež výrazný nárast násilia páchaného   

na ženách. Stretli sme sa s jeho výraznejšou intenzitou a omnoho väčšou 

brutalitou. Napriek tomu o naše služby, pomoc a podporu požiadalo menej 

žien. Príčin však mohlo byť niekoľko. Ženy boli v tomto období doslova 

zatvorené s násilníkom (manželom, priateľom, partnerom) v jednom, často 

malom priestore a preto nemali kam odísť a ako utiecť. Pandémia pred nimi 

zamkla dvere. Boli „pod kontrolou” násilného partnera a bolo pre ne takmer 

nemožné privolať si pomoc, nieto ešte odísť. 

    Zaznamenali sme však aj nárast záujmu odbornej i širokej verejnosti 

o tému násilia páchaného na ženách, čo nás nesmierne teší. Jednotlivé 

spoločnosti, obchodné reťazce, nadácie, charitatívne združenia a pod. nás  

kontaktovali s možnosťou a ponukou finančnej pomoci,súvisiacej s prevádzkou 

zariadenia, či už našej organizácii, alebo priamo pomoci ženám a ich deťom. 

Aj vďaka tomu sme mohli posilniť náš pracovný tím a na čas prijať novú 

kolegyňu. 

    V tomto roku, opäť poznačenom pandémiou, mnohých potešila, povzbudila  

a spojila naprieč celou spoločnosťou správa o pápežskej návšteve Svätého 

Otca Františka na Slovensku. V rámci tejto významnej spoločenskej udalosti 

sa v Prezidentskej záhrade Prezidentského paláca uskutočnilo stretnutie  

s predstaviteľmi politického a spoločenského života, na ktoré sme aj my 

obdržali pozvanie. 

    Ceníme si každé uznanie a podporu, či už finančnú alebo materiálnu, ako 

od organizácii, tak od jednotlivcov. Aj vďaka Vám sa nám podarilo skvalitniť 

naše služby, skrášliť interiér zariadenia a pomôcť tak nemalej skupinke žien 

a ich deťom. 

                         Žaneta Lešundáková  

                                štatutárna zástupkyňa 

 

 



 

 

 

 

KOTVA n.o. TREBIŠOV 

KOTVA, nezisková organizácia, bola založená 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. Organizácia bola založená za účelom 

poskytovania pomoci ženám a matkám s deťmi, ktoré zažívali násilie. Našou 

snahou bolo zriadiť bezpečný ženský dom rodinného typu, kde by sa ženám 

a ich deťom  poskytovala celoročná pomoc a podpora, v bezpečnom a dôvernom 

prostredí mimo násilného partnera, čo sa v roku 2008 podarilo a odvtedy 

pôsobíme v meste Trebišov.  

Prečo KOTVA? Pri zakladaní organizácie padlo viacero návrhov, ale tento 

najviac približoval význam našej práce. V symbolike má kotva dlhodobú 

tradíciu. Je symbolom viery, sily a stability. Nezáleží na tom, či máme 

pevnú pôdu pod nohami, dáva nám nádej, že vždy máme kde zakotviť. 

V dávnych dobách mala chrániť pred prírodnými živlami a pripomínala 

prístav, teda domov. V modernom výklade symbolizuje silu, odvahu 

a odhodlanosť, dáva pocit bezpečia a stability.   
 

              

Podľa §29 Zákona č. 448/2008 Z.z., o sociálnych službách a o zmene           

a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení 

neskorších predpisov, KOTVA n.o. Trebišov prevádzkuje Zariadenie 

núdzového bývania – bezpečný ženský dom. Sociálne služby poskytujeme 

ženám zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch a ich deťom, teda 

fyzickým osobám v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré sú ohrozené 

sociálnym vylúčením alebo ich schopnosť sa spoločensky začleniť  

a samostatne riešiť svoje problémy je obmedzená pre ohrozenie správaním 

iných fyzických osôb, alebo ak sa stali obeťou správania iných fyzických 

osôb. Ženám a ich deťom vytvárame bezpečné rodinné prostredie, kde 

poskytujeme kompletné sociálne poradenstvo. Podľa individuálnych potrieb 

žien a ich detí zabezpečujeme psychologickú, právnu a inú odbornú pomoc. 

Podľa možností organizujeme rôzne kultúrne, športové, výchovno-

vzdelávacie a voľnočasové aktivity, pracovné terapie s ohľadom na záujem 

žien a detí, a pod.  

 

 



 

KOTVA n. o. Trebišov v Zariadení núdzového bývania poskytuje :   

• ubytovanie na určitý čas,  

• sociálne poradenstvo,  

• pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.  

Utvára podmienky na: 

• prípravu stravy,  

• vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,  

• upratovanie,  

• pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva, 

• záujmovú činnosť. 

 

Našim cieľom je poskytovať efektívnu pomoc, podporu a ochranu pre ženy 

zažívajúce násilie a ich deti v bezpečnom a dôvernom prostredí, 

prispievať k eliminácii násilia na ženách a jeho negatívnych následkov, 

k podpore dodržiavania ľudských  práv žien a princípov rodovej 

rovnosti,  k zvyšovaniu informovanosti verejnosti, spolupracovať 

s rôznymi organizáciami a inštitúciami, aby sme ženám dokázali 

zabezpečiť koordinovanú pomoc a podporu.  

Hlavným cieľom  KOTVA  n. o. Trebišov je najmä : Celoročná 

nevyhnutná starostlivosť o ženy zažívajúce násilie v partnerských 

vzťahoch a ich deti. Poskytovanie kompletných sociálnych služieb ženám 

zažívajúcim  násilie v partnerských vzťahoch a ich deťom, v bezpečnom 

prostredí, v zariadení núdzového bývania - bezpečný ženský dom,  

s utajenou adresou. 

Princípy a filozofia činnosti: 

Predovšetkým ochrana ľudských práv a základných slobôd, vnímanie 

násilia ako ľudsko-právneho problému a podpora rodovej rovnosti.             

V zariadení je uplatňovaná nulová tolerancia násilia a komunitný prístup 

resp. prístup vzájomnej podpory „ženy - ženám“. Pomoc je poskytnutá 

každej žene, ktorá o ňu požiada, v rámci kapacitných možností, príp. 

distribúciou na inú organizáciu. 

 

       

 

 



 

Systém prideľovania služieb: 

Všetky žiadosti o poskytovanie sociálnych služieb v zariadení sú 

evidované. V prípade plnej obsadenosti celkovej kapacity nie je možné 

žiadosti vyhovieť. V takomto prípade poskytujeme kontakt na Národnú 

linku pre ženy zažívajúce násilie alebo iné zariadenie rovnakého alebo 

podobného typu. Keďže násilie páchané na ženách má svoju dynamiku, môže 

sa stať, že v prípade voľného miesta kontaktujeme zaevidované 

žiadateľky, ktoré však už nemusia cítiť potrebu ponúkaných sociálnych 

služieb. Žiadateľky kontaktujeme podľa závažnosti situácie, odhadu 

nebezpečenstva a identifikácie násilia. Prioritne sú sociálne služby  

a bývanie poskytnuté ženám v ohrození života a zdravia (napr. po akútnom 

útoku v sprievode príslušníkov PZ, po hospitalizácii v nemocnici,  

po priamom útoku, ak z obavy o zdravie a život nie je môžný návrat 

domov). 

 

Víziou KOTVA n. o. do budúcnosti je neustály rozvoj poskytovaných 

sociálnych služieb, zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o násilí 

páchanom na ženách a o možnosti poskytnutia koordinovanej pomoci. 

Rovnako dôležité je pracovať na budovaní a upevňovaní dôvery širokej 

verejnosti voči MVO a poskytovaniu sociálnych služieb. 

 

Orgánmi neziskovej organizácie sú: 

a) správna rada 
b) dozorná rada   
c) riaditeľka 

                                    

 



 

 

PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH 

ORGANIZÁCIOU ZA ROK 2021 

 

Bezpečný ženský dom – BŽD  

V kontexte zákona o sociálnych službách č. 448/2008 ide o zariadenie 

krízovej intervencie, zariadenie núdzového bývania (§ 29), v ktorom sa 

poskytuje ubytovanie na určitý čas, nevyhnutný na zabezpečenie krízovej 

intervencie, ochrany a podpory, sociálne poradenstvo, psychologické 

poradenstvo, sprevádzanie a pomoc pri uplatňovaní práv a právom 

chránených záujmov. Bezpečný ženský dom je predovšetkým bezpečný 

priestor s utajenou adresou pre ženy zažívajúce násilie a ich deti. 

Cieľom je, aby sa v tomto prostredí dokázali čo najrýchlejšie „ postaviť 

na vlastné nohy “, prevzali kontrolu nad svojím životom a dokázali viesť 

samostatný a plnohodnotný život bez násilia. 

Mapovanie potrieb  

V rámci pomoci a podpory ženám prebiehali pravidelné poradenské 

rozhovory, na ktorých boli spoločne pomenované, následne analyzované   

a postupne dopĺňané jednotlivé vyvstávajúce potreby, problémy             

a požiadavky. Na základe nich boli spoločne stanovené dlhodobé ciele   

a z nich vychádzajúce konkrétne krátkodobé ciele, ktoré postupne 

napĺňali. Prijímateľky sociálnych služieb boli počas napĺňania 

jednotlivých potrieb sprevádzané sociálno-poradenskými pracovníčkami. 

Pri práci bola dodržiavaná etika sociálnej práce. Posilňovaná bola 

sloboda žien, hlavne boli podporované v tom, aby znovu prebrali kontrolu 

nad svojimi životmi, ktorú dlhý čas preberal ich násilný partner. 

Rozhovory so ženami a deťmi prebiehali na dobrovoľnej báze v bezpečnom 

prostredí. Spôsob, akým prebiehali interakcie s prijímateľkami 

sociálnych služieb, má zásadný význam pre riešenie ich sociálneho 

problému. Keďže cieľom bolo dosiahnuť trvalú kvalitatívnu zmenu, bolo 

dôležité, že sociálne pracovníčky v tomto prípade prijímateľky 

sociálnych služieb „neriadili“, ale podporovali ich. V našom zariadení 

sme sa stretli s kultúrnou rozmanitosťou žien, ktoré prichádzali  

z rôzneho prostredia, s rôznymi zvykmi, potrebami, naturelmi a spôsobom 

života či zvládania jednotlivých situácií. Na pravidelných bázach preto 

prebiehali aj komunitné stretnutia žien a ich detí, na ktorých sme 

riešili situácie, ktoré prinášal každodenný život v BŽD.          

Rok 2021, ktorý by sme pokojne mohli nazvať aj „covidový“ bol poznačený 

pokračujúcou krízou spôsobenou infekčným ochorením Covid-19.         

KOTVA n. o., aj v tomto čase poskytovala svoje služby nepretržite, 

pričom realizovala a zabezpečovala nasledovné činnosti:  

Súčasťou života a bývania v BŽD boli pravidelné poradenské rozhovory  

so ženami a deťmi, komunitné stretnutia a ranné stretnutia, týkajúce sa 

rozdeľovania úloh, povinností dňa a plánovania návštev potrebných 

inštitúcií. Vzhľadom na prežitú traumu boli potrebné pravidelné 

individuálne psychologické konzultácie, podporné skupiny, či skupinové 

terapie s externe spolupracujúcou psychologičkou BŽD.  

 

 

 

   



Riešili sme priznanie štátnych sociálnych dávok, ich presmerovanie      

do miesta terajšieho pobytu, pomoc pri uplatňovaní sa na trhu práce. 

Ďalej sme prijímateľkám poskytli poradenstvo a asistenciu pri podávaní 

trestných oznámení, neodkladných opatrení, návrhov na rozvod 

manželstva, úpravu práv a povinností rodičov k maloletým deťom, 

náhradného výživného, vymáhaní výživného exekútorským úradom.       

 

      

 

Dôležitým aspektom bola tiež podpora v rodičovstve, pomoc pri získavaní 

rodičovských zručností, od praktických úkonov, ako je prihlásenie  

k spolupracujúcim všeobecným a odborným lekárom, umiestnenie detí  

do škôl, podpora pri mimoškolských aktivitách a príprave detí 

na vyučovanie, až po posilňovanie vzťahu mamičiek s deťmi a budovanie 

ich sebadôvery ako rodiča. Súčasťou našej každodennej činnosti bolo 

vedenie a dopĺňanie agendy prijímateliek sociálnej služby záznamami  

a potrebnými úradnými listinami. Sprevádzali sme prijímateľky 

sociálnych služieb pri jednotlivých úkonoch s osobnou asistenciou. 

Spolupracovali sme s Košickým samosprávnym krajom, Úradmi práce 

sociálnych vecí a rodiny, terénnymi sociálnymi pracovníčkami miest  

a obcí a komunitných centier , školskými zariadeniami, CPPPaP, 

všeobecnými a odbornými lekármi pre deti i dospelých, zdravotnými 

a sociálnou poisťovňou, obecnými a mestskými úradmi, exekútorskými 

úradmi, okresnými a krajskými súdmi, políciou, Slovenskou poštou  

a bankovými subjektmi, bezpečnostným technikom, ŽSR, podnikateľskými 

subjektmi, obchodnými centrami, inými sociálnymi zariadeniami  

a mimovládnymi organizáciami. 

 

 

 



 

Prijímanie materiálnej pomoci (šatstva, obuvi, hračiek, a pod.), či už 

od jednotlivcov alebo spoločností, bolo z dôvodu dodržiavania 

epidemiologických opatrení pozastavené. Akútnu potrebu materiálnej 

pomoci sme riešili vyhlásením zbierky na facebookovom portáli, kde sa 

vždy našlo dostatok ochotných pomocníkov.  

Žiaľ, aj v tomto roku bola z tých istých dôvodov v zariadení obmedzená 

aj záujmová činnosť, kultúrne, športové a voľnočasové aktivity, ako 

návšteva kina, rodinných príslušníkov a pod. Snažili sme sa však 

pripomenúť si významné dni a sviatky roka (Nový rok, MDŽ, Veľká noc, 

Deň matiek, Deň detí, Dušičky, Mikuláš, Vianoce, ako aj osobné sviatky 

prijímateliek sociálnych služieb a ich detí (narodeniny, významné 

životné jubileá).  

 

 

 

 

 

V rámci pomoci a podpory sociálno-poradenských pracovníčok sme sa 

zúčastňovali pravidelných supervíznych stretnutí pod vedením          

Mgr. Gabriely Linhardtovej.  

V rámci BŽD bola vykonaná revízia hasiacich prístrojov, vykonaná oprava  

vonkajšej fasádnej omietky domu, vymaľované vnútorné priestory 

zariadenia, nanovo zariadená spoločenská a miestnosť a zrenovovaná 

jedna z izieb na hornom poschodí. 

 

 

 

 



ÚČASŤ NA PODUJATIACH 

 

Stretnutia Bezpečnej ženskej siete 

Pravidelné mesačné stretnutia slovenských ženských mimovládnych 

organizácií neformálnej Bezpečnej ženskej siete proti násiliu  

na ženách (OZ Fenestra Košice, OZ HANA Spišská Nová Ves, OZ Pomoc 

rodine Michalovce, OZ Progresfem Poprad, KOTVA n.o. Trebišov), ktorej 

súčasťou je aj naša organizácia, prebiehali naďalej online formou. 

V rámci nich sa uskutočnili štyri online stretnutia s českými 

ženskými mimovládnymi organizáciami, združenými v koalícii NeNa    

(Ne Násilí), na ktorých sme zdieľali aktuálny spoločenský kontext 

v SR a ČR. 

Monitoring dostupnosti a kvality služieb pre ženy zažívajúce násilie 

V rámci monitoringu Koordinačno-metodického centra pre rodovo 

podmienené a domáce násilie, sme jednou zo 44 vybraných 

a monitorovaných organizácií zameraného na dostupnosť a kvalitu 

služieb pre ženy zažívajúce násilie. Cieľom monitoringu bolo zistiť 

počet špecializovaných zariadení, rozsah a kvalitu služieb, ktoré sa 

poskytujú s následnou identifikáciou hlavných problémov 

v dostupnosti a kvalite služieb pre ženy zažívajúce násilie. 

Podkladom pre monitoring sú štandardy pre špecializované služby pre 

túto cieľovú skupinu, vytvorené v roku 2019. Monitoring spočíval 

v dvoch krokoch, vo vyplnení dotazníka a účasti na rozhovore 

s predstaviteľkami služieb. Kvôli pretrvávajúcej pandemickej 

situácii sa avizovaný rozhovor podarilo uskutočniť koncom augusta 

2021.   

Informačný seminár k výzve DGV02 

Online formou cez platformu MS Teams sme sa dňa 17.06.2021 

zúčastnili Informačného seminára k výzve DGV02. Tento sa uskutočnil 

v mene správcu programu Domáce a rodovo podmienené násilie 

implementovaného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021  

na podporu už existujúcich služieb pre obete domáceho a rodovo 

podmieneného násilia, vrátane detí a integrácie týchto služieb  

do intervenčných tímov na lokálnej úrovni. Druhého Informačného 

seminára, ktorý prebehol dňa 19.08.2021 sme sa z dôvodu pracovnej 

vyťaženosti nemohli zúčastniť.  

Online stretnutie s neziskovou organizáciou Budúcnosť n.o.  

Stretnutia sa zúčastnili doc. PhDr. Ľ. Pavelová PhD., Mgr. A. 

Juhásová PhD., PhDr. E. Ondrušková PhD., Mgr. D. Malíková, OZ Žena 

v tiesni, OZ Pomoc rodine, OZ Fenestra, OZ Progresfem, OZ Hana a KOTVA 

n.o. V oblasti násilia v blízkych vzťahoch od septembra 2017 boli 

niektoré zúčastnené MVO oslovené na spoluprácu k výskumnému projektu 

s názvom: Stratégie žien na predchádzanie, zmiernenie a zastavenia 

násilia v blízkych vzťahoch (APVV 16-0422). 

 

 

 

 

 



 

 

Na marcovom stretnutí v rámci stretnutia bezpečnej ženskej siete 

a následne 29.06.2021 nám bol predstavený model predstavujúci pohyb 

odchodu ženy v niekoľkých fázach, kde konečným cieľom je ukončiť 

násilie. Na tejto ceste sú nejaké podporujúce a brzdiace faktory, ktoré 

sa podarilo identifikovať a z uvedeného kategorizovať stratégie 

konania, ktoré ženy využívajú na predchádzanie, zmiernenie 

a zastaveniej násilia. Zaujímavé a dôležité sú tzv. zlomy bodu, ktoré 

slúžia ako eskalátory. Termín ukončenia projektu bol vzhľadom 

k nepriaznivej pandemickej situácii predlžený do 31.12.2021. 

 

    

 

Ako pracovať s Elektronickou schránkou 

     Dňa 07.10.2021 sme sa prezenčnou formou, pod záštitou Regionálneho 

vzdelávacieho centra Michalovce, zúčastnili seminára s názvom:        

Ako pracovať s Elektronickou schránkou s dôrazom na postup pri vydávaní 

rozhodnutí v schránke na slovensko.sk. Podujatie sa uskutočnilo 

v priestoroch Vysokej školy sv. Alžbety v Michalovciach.  

Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov v národnom projekte 

Kvalita sociálnych služieb  

Pod záštitou Implementačnej agentúry Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR, Národného projektu Kvalita sociálnych 

služieb, sme sa online formou zúčastnili odborného seminára s názvom: 

Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov v národnom projekte 

Kvalita sociálnych služieb. Odborným lektorom bol doc. PhDr. Tibor 

Roman, PhD. a uskutočnil sa v rozsahu 16 hodín v dňoch od 28.10.2021 

do 29.10.2021.   

 

 

 



COVID-19 

 

V súvislosti s ochorením Covid-19 sme sa ako poskytovateľ 

sociálnych služieb ZNB – BŽD aj v tomto roku riadili dodržiavaním 

preventívnych a krízových opatrení v súlade s vyhláseniami MPSVaR SR. 

Naďalej sme dbali na zabezpečenie kontroly zdravotného stavu 

prijímateľov sociálnych služieb ale aj zamestnancov meraním telesnej 

teploty, pozorovaním klinických prejavov, používaním osobných 

ochranných pracovných prostriedkov u zamestnancov a osobných 

ochranných prostriedkov u prijímateľov, častou dezinfekciou 

vnútorných a vonkajších priestorov, povrchov a predmetov, 

obmedzovaním kontaktov, návštev rodinných príslušníkov a pod.  

V prípade prijímania nových prijímateľov sociálnych služieb, ak 

sa jednalo o fyzické osoby, ktoré boli v ohrození života alebo 

zdravia, boli tieto prijaté bezodkladne. U ostatných sa prijatie 

uskutočnilo až po potvrdení negatívneho výsledku PCR testovaním alebo 

Ag testovaním na ochorenie Covid-19.  

 

    

 

V poradí tretie plošné testovanie na Covid-19 v zariadeniach 

sociálnych služieb prebehlo od 18.01.2021 do 26.01.2021, 

prostredníctvom certifikovaného testu Antigén SARS-CoV-2, určeného na 

zisťovanie prítomnosti vírusu Covid-19 v tele testovaného. Test bol 

určený na rýchle testovanie zamestnancov a všetkých prijímateľov 

sociálnych služieb vo veku od 10 rokov. I v tomto prípade išlo 

o aktivitu, ktorá vyšla z usmernenia MPSVaR SR v spolupráci s Košickým 

samosprávnym krajom, prostredníctvom ktorého nám boli vyššie 

spomenuté Ag testy distribuované. 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 27.04.2021, prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby 

v rámci Košického samosprávneho kraja, bolo priamo v našom 

zariadení zaočkovaných sedem prijímateliek sociálnych služieb. 

Skupinové očkovanie prvou dávkou očkovacej látky (Comirnaty) proti 

ochoreniu COVID-19 bolo vykonané na základe vlastného slobodného 

rozhodnutia zúčastnených prijímateliek a v súlade s Usmernením 

Ministerstva Zdravotníctva SR v spolupráci s Ministerstvom práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR z roku 2021.  

Dňa 25.05.2021, opäť prostredníctvom výjazdovej očkovacej 

služby v rámci Košického samosprávneho kraja, bolo priamo v našom 

zariadení zaočkovaných tých istých sedem prijímateliek sociálnych 

služieb. Skupinové očkovanie druhou dávkou očkovacej látky 

(Comirnaty) proti ochoreniu COVID-19 bolo vykonané taktiež  

na základe vlastného slobodného rozhodnutia zúčastnených 

prijímateliek a v súlade s Usmernením Ministerstva Zdravotníctva 

SR v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny   

SR z roku 2021. 

Počas tohto obdobia vyhlásením mimoriadnej situácie 

Uznesením vlády SR zo dňa 11.03.2020 a Nariadenia vlády SR zo dňa 

19.05.2021 bola naša organizácia Príkazom MPSVaR SR určená ako 

subjekt hospodárskej mobilizácie, čím nám bolo nariadené 

vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie na zabezpečenie 

riešenia koronavírusu Covid-19. Jedným z opatrení hospodárskej 

mobilizácie bolo prostredníctvom prístupov obcí a miest  

do Jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie 

EPSIS®JISHM aktualizovať mesačné údaje o našom zariadení.  

 

 

 

 

 

 



 

 

DOTÁCIE 

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci 

podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods.3 zákona č. 544/2010 Z.z. 

Bola nám schválená Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu 

humanitárnej pomoci, účelom ktorej bolo poskytnutie dotácie  

na materiálno-technické vybavenie v súvislosti s nákladmi spôsobnými 

koronakrízou (Covid-19) vo výške 1 380,00 Eur na nákup bezdotykových 

dávkovačov na dezinfekciu, germicídnych žiaričov, čističiek vzduchu 

a pod. Dotácia bola v danom roku následne aj zúčtovaná.   

Žiadosť o dotáciu z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR 

v oblasti pomoci obetiam domáceho násilia  

Účelom dotácie bolo poskytnutie finančnej pomoci na pokrytie 

výdavkov starostlivosti o obete domáceho násilia a ich deti a pokrytia 

výdavkov spojených so zabezpečením riadneho fungovania nášho zariadenia 

na rok 2021. Táto nám bola poskytnutá v sume 20 323,00 Eur. Dotácia 

bola v danom roku následne aj zúčtovaná.  

  

  

   

 

 



 

Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 4 ods.3 NV SR č.103/2020 

Z.z. v znení NV SR č. 411/2021 Z.z.(dotácia na „ výživové 

doplnky“) 

Bola nám schválená dotácia na poskytnutie humanitárnej pomoci 

v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  

pre poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb, na účel úhrady 

nákladov na nákup výživových doplnkov. Dotáciu v sume 420,00 Eur sme 

použili na nákup výživových doplnkov pre prijímateľov a zamestnancov 

nášho zariadenia (vitamín D, vitamín C). Dotácia bola poskytnutá   

vo výške 20,00 Eur na jedného prijímateľa a na jedného zamestnanca. 

Dotácia bola podľa vzoru zverejneného ministerstvom v danom roku 

následne aj zúčtovaná. 

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci 

podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods.3 zákona č. 544/2010 Z.z.  

Bola nám poskytnutá dotácia na tzv. „infekčný príplatok“ 

zamestnancom zariadenia za prácu v karanténe na tzv. „odmenu za prácu 

v karanténe“. Účelom tejto dotácie bolo poskytovanie sociálnej služby 

v zariadení počas karantény (izolácie) z dôvodu šírenia ochorenia 

Covid-19, na základe rozhodnutia RÚVZ. Na základe Zmluvy o poskytnutí 

dotácie nám táto bola v danom roku poskytnutá vo výške 1 194,00 Eur. 

Dotácia bola v danom roku následne aj zúčtovaná.   

            

V rámci projektu s názvom: „Poskytnutie mimoriadnej finančnej 

podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných 

subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie“ nám bol podľa § 54 

ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutý 

príspevok na mimoriadnu finančnú podporu na celkový počet troch 

podporených miest vo výške 1 978,00 Eur.  

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR nám poskytlo 

jednorazovú dotáciu na odmeny vo výške 1 419,60 Eur. Tento nám bol 

poskytnutý na taký počet zamestnancov, ktorý sme ako žiadatelia uviedli 

v žiadosti o odmeny v rámci národného projektu.    

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych 

služieb a dotácie na podporu vykonávania opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  

  

Dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb predloženej 

podľa zákona č. 544/2010 Z.z. §3 ods. 1 písm. e) bod 3, ktorú sme 

žiadali na nákup materiálno-technického vybavenia obytných 

miestností v zariadení sociálnych služieb v sume 12 160, 80 Eur, 

nám, žiaľ, nebola schválená. 

Z tohto dôvodu sme žiadosť prepracovali a koncom daného roka, 

v požadovanej elektronickej forme, prostredníctvom informačného 

systému Dotácie, opätovne predložili Ministerstvu práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR na jej posúdenie. Žiadosť bola podaná  

na nasledujúci rozpočtový rok a doposiaľ sme neobdržali výsledok 

jej posúdenia.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PODPORILI NÁS 

Dary a príspevky 

 
IKEA Bratislava, s.r.o.  

Na základe uzatvorenej darovacej zmluvy podľa § 628 a nasl. 

Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov nám 

boli darované výrobky IKEA v sume 1 768,47 Eur, podľa vlastného 

výberu. Vybraný nábytok sme použili na novozariadenie spoločenskej 

miestnosti, ktorá slúži všetkým obyvateľom domu.   

IKEA Bratislava, s.r.o. s realizátorom projektu Fenestra  

Naša organizácia bola oslovená podieľať sa na realizácii projektu 

IKEA „Covid 19 Emergency Community Support“. Na základe uzatvorenej 

zmluvy o partnerstve ide o poskytnutie priamej pomoci ženám 

zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch a ich deťom, ktorá sa bude 

realizovať v priestore nášho BŽD. Projekt potrvá v období  

od 01.06.2021 do 31.08.2022. Celková finančná alokácia na čerpanie 

rozpočtu počas celého obdobia bola schválená v sume 10 000,00 Eur. 

S pomocou týchto finančných prostriedkov sme v roku 2021 úplne nanovo 

prezariadili jednu, trojposteľovú izbu novým nábytkom a dizajnovými 

doplnkami v sume 1 638,48 Eur.  

         

IKEA Bratislava, s.r.o.  

V rámci projektu Za bezpečný domov – Swipe the card nám bol 

poskytnutý finančný dar v hodnote 3 809,00 Eur. Vyzbierané finančné 

prostriedky budú použité na finančnú podporu pre ženy zažívajúce 

násilie a ich deti, pri príchode do bezpečného ženského domu a odchode 

z neho. Rovným dielom takto boli podporené aj dve ďalšie organizácie 

pomáhajúce ženám zažívajúcim násilie a ich deťom.      

 

 

 

 



 

 

 

LIDL  – „Podeľ sa a pomôž“ 

Už druhým rokom je naša organizácia zapojená do projektu „Podeľ sa 

a pomôž“, ktorého podstatou je potravinová pomoc. Ide o dlhodobú 

a pravidelnú pomoc, ktorá beží 365 dní v roku vo všetkých predajniach 

spoločnosti LIDL po celom Slovensku. Zákazníci predajne OC LIDL Trebišov 

majú možnosť časť suchých a trvanlivých potravín odovzdať do označeného 

koša, určeného pre našu organizáciu. Celkovo sa za rok 2021 vyzbieralo 

46 nákupných košov.  

        

 

Súčasťou tejto poskytnutej pomoci bola aj darčeková poukážka 

v hodnote 100,00 Eur určených na nákup potravín a drogérie v predajni 

LIDL. Túto sme využili na nákup potravín pre prijímateľky sociálnych 

služieb nášho zariadenia.  

Kaufland Slovenská republika v.o.s.  

Na základe uzatvorenej darovacej zmluvy podľa § 628 a nasl. 

Občianskeho zákonníka, sa Kaufland SR v.o.s. týmto zaviazal 

k poskytovaniu nepeňažného daru, a to potravinových výrobkov – tovar 

špecifikovaný v doklade zo SAP. Tieto budú poskytnuté na charitatívne 

účely t.j. na podporu starostlivosti o prijímateľov sociálnych služieb 

poskytovaných nášmu zariadeniu. Do konca roka 2021 sme od vyššie uvedenej 

predajne neobdržali žiaden tovar.    

Beautiful charity o.z.  

Na základe darovacej zmluvy uzatvorenej podľa § 628 a nasl. zákona 

č. 60/1964 Zb. Občianskeho zákonníka nám bol poskytnutý peňažný dar  

vo výške 3 000,00 Eur na zabezpečenie finančnej a materiálnej podpory 

týraných žien a ich detí. Finančný výťažok z charitatívnej dražby EVA 

CHARITY BAZAAR v spolupráci so ženským časopisom EVA bol rozdelený piatim 

bezpečným ženským azylovým domom a krízovým centrám, medzi ktorými bolo 

aj naše zariadenie. Dražba prebiehala v období od 1. decembra  

do 15.decembra na online platforme www.evacharitybazaar.sk. Finančné 

prostriedky z dražby sme obdržali začiatkom roka 2022.    

 

 

 

http://www.evacharitybazaar.sk/


 

Nadácia pre deti Slovenska 

Prostredníctvom Nadácie pre deti Slovenska nám boli doručené 

kozmetické balíčky od značky Oriflame, ktorých výrobky potešili naše 

mamičky. 

Elektroconnect a.s. Trebišov    

Deti z nášho zariadenia v predvianočnom čase zhotovovali vianočné 

ozdoby na „Vianočný stromček želaní“. Stromček je dekoračnou výzdobou 

priestorov firmy Elektroconnect, z ktorého si jej zamestnanci 

a zamestnankyne vyberú ozdobu, ktorá sa im najviac páči, čím sa zaväzujú 

splniť dieťaťu jeho želanie, vpísané do ním vyrobenej ozdoby. Keďže kvôli 

nepriaznivej epidemiologickej situácii nebolo možné priame odovzdanie 

darčekov deťom, tieto nám boli odovzdané prostredníctvom pracovníčky 

vedenia Elektroconnect tri dni pred vianočnými sviatkami a mohli tak  

pod vianočným stromčekom potešiť našich najmenších.  

 

    

 

„Venuj radosť“ – Vianoce  

Aj v tmto roku projekt „Venuj radosť“ nášmu bezpečnému ženskému domu 

a jeho malým ale i veľkým prijímateľom skrášlil najkrajšie sviatky roka - 

Vianoce. Pre tento účel, na zriadenej internetovej stránke, je možné 

oboznámiť sa so životnými príbehmi mamičiek a ich detí, súčasťou ktorých 

je aj ich vyslovené vianočné želanie. Dobrí ľudia opäť otvorili svoje 

srdcia a darovali radosť, aj vo forme splnených prianí, ťažko skúšaným 

matkám a ich deťom, na ktorých bolo páchané násilie.  

ÚPSVaR Trebišov 

Jeho zamestnanci potešili našich prijímateľov vianočnými balíčkami, 

krabicami naplnenými maličkosťami, ktoré obsahovali napr. cukrovinky, 

čaje, hygienické potreby, kozmetiku, šál, ponožky či krížovky. Pre niektoré 

prijímateľky to bol jediný darček, ktorý si tento rok pod vianočným 

stromčekom našli. Zahrialo ich pri srdci, že aj na ne si niekto spomenul.  

 
 



 

Prezentáciou našich služieb verejnosti, získavaním sponzorov  

a darov na podporu prevádzky zariadenia núdzového bývania, sme  

zo súkromných darov získali 50,00 Eur (jednotlivci vkladom na účet 

organizácie). 

Z podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb 

sme získali 3 084,46 Eur.   

Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania - 

bezpečný ženský dom je spolufinancované Košickým samosprávnym krajom. 

V roku 2021 nám bol poskytnutý finančný príspevok na prevádzku 

poskytovanej sociálnej služby vo výške  56 986,01 Eur.  

Výška FP k vráteniu za rok 2021 (vrátenie v nasledujúcom roku), 

na základe finančného čerpania, činila 2 291,25 Eur.  

 

          

 

Ekonomicky oprávnené náklady v zariadení núdzového bývania – 

bezpečný ženský dom za kalendárny rok 2021 boli 87 659,61 Eur. 

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa/prijímateľku 

sociálnej služby v zariadení núdzového bývania – bezpečný ženský dom 

za kalendárny rok 2021 boli 4 382,98 Eur.  

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa/prijímateľku 

sociálnej služby v zariadení núdzového bývania – bezpečný ženský dom 

za kalendárny mesiac v roku 2021 boli 365,25 Eur.  

V roku 2021 sme v zariadení núdzového bývania poskytli sociálne 

služby spojené s ubytovaním, pomoc a podporu pre 14 žien a ich 36 deti    

(19 dievčat a 17 chlapcov). 

 

              

 

                              

 

 



 

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 závierka  

3. etapa: 

zostavenie účtovných výkazov, t.j. účtovná závierka 

 

Účtovná závierka 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. 

Ročná účtovná závierka nebola overená audítorom, pretože 

nesplnila podmienku audítorskej správy. 

 

PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH 

 Príjmy celkom   102 047,87 Eur                                       

 Výdavky celkom   87 896,81 Eur 

 Rozdiel príjmov a výdavkov : 14 151,06 Eur 

 

STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE 

Majetok celkom 28 432,73 Eur      

Záväzky celkom   1 394,86 Eur     

            

 Rozdiel majetku a záväzkov : 27 037,87 Eur 

 

     Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave 

jednoduchého účtovníctva, zostavená k 31.12.2021,  je zverejnená  

v Registri účtovných závierok (https://www.registeruz.sk). 

 

 

 

 



 

 

ZMENY A ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE 

Správna rada KOTVA n.o. Trebišov sa na svojich zasadaniach 

neuzniesla na žiadnych zmenách v štatúte ani zložení orgánov neziskovej 

organizácie. Tieto pracujú v rovnakom zložení ako doposiaľ. 

 

POĎAKOVANIE 

Naše poďakovanie patrí všetkým spoločnostiam, fondom, nadáciám, 

organizáciám, komunitám, inštitúciám, všetkým právnickým a fyzickým 

osobám, individuálnym darcom a darkyniam, ktorí nás v roku 2021 

podporili, či už v rámci darovania podielu zaplatenej dane z príjmov, 

alebo individuálnymi finančnými či materiálnymi darmi. 

   

Ďakujeme tiež všetkým, ktorí sa dobrovoľne zapojili do našich 

aktivít, alebo ich nejakým iným spôsobom podporili či ocenili našu 

prácu. 

„ ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁHATE POMÁHAŤ ! “ 

                      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

   

 

  

 

 

 

    

      

 


