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1. Úvod  

Občianske združenie DODO, o. z. je dobrovoľnou neštátnou a nepolitickou organizáciou, 

združujúcou fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem pomáhať v aktivitách zameraných 

na zmenu kvality života občanov so zdravotným postihnutím a občanov v seniorskom veku 

v našej spoločnosti.  

Združenie vzniklo v roku 2019.  

 

Názov: DODO, o. z.  

Sídlo: Kátovská 1141/21, 908 51 Holíč  

Právna forma: občianske združenie 

Pôsobnosť: Slovenská republika  

 

1.1 Orgány združenia  

 

Valné zhromaždenie:  

Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD.  

Mgr. et Mgr. Beata Holotová 

Silvia Štetinová 

Mgr. Andrea Jurkovičová 

Veronika Valachovičová 

Věra Dubecká 

Mgr. Zuzana Heráková  

 

Predstavenstvo:  

Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD.  

Mgr. et Mgr. Beata Holotová 

Silvia Štetinová 

 

Štatutárny zástupca: Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD.  
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2. Činnosť občianskeho združenia DODO, o. z.  

 

Cieľ združenia  

Hlavným cieľom združenia je pomoc a podpora pri zvyšovaní kvality života občanov 

v seniorskom veku a občanov so zdravotným postihnutím. Združenie vytvára materiálne, 

technické a fondové podmienky pre uspokojovanie biologických, psychologických, sociálnych 

a spirituálnych potrieb ľudí so zdravotným postihnutím a osôb vo vyššom veku, ich rodinných 

príslušníkov a ľudí, ktorí s nimi pracujú.  

 

 

Za účelom naplnenia stanoveného cieľa realizuje DODO, o. z. najmä nasledovné činnosti:  

- podnecovanie a udržiavanie aktívneho spôsobu života prijímateľov sociálnych služieb 

- podpora záujmovej činnosti klientov DD a DSS pre dospelých v Holíči 

- realizovanie projektov DD a DSS pre dospelých v Holíči  

- podieľanie sa na organizovaní a samostatná organizácia podujatí, ktoré sú v súlade 

s hlavnou činnosťou združenia, ako napr. kultúrne, športové, relaxačné a duchovné, 

vzdelávacie podujatia a pod. 

- podpora spoločenských podujatí s cieľom posilniť integráciu občanov so špecifickými 

potrebami do komunity 

- spolupôsobenie pri zabezpečovaní vzdelávania pracovníkov domova dôchodcov 

a domova sociálnych služieb zameraného na špecifické potreby obyvateľstva 

- zabezpečovanie pomôcok pre rehabilitáciu a terapeutické činnosti 

- organizovanie rehabilitačných a rekondičných pobytov a poznávacích zájazdov 

- starostlivosť o psychické zdravie pracovníkov v sociálnych službách  

- spolupráca so štátnou správou a samosprávou pri realizácia projektov sociálnych 

služieb, najmä s orgánmi s regionálnou pôsobnosťou 

- spolupôsobenie pri poradenstve so špecializovanými zariadeniami 

- spolupráca pri zviditeľňovaní a integrácii občanov so zdravotným postihnutím 

a občanov vyššieho veku do spoločnosti 

- zapájanie sa do grantových schém, tvorba a realizácia projektov, zameraných na 

napĺňanie cieľov združenia 

- podpora a participácia na aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších komunít 

obdobného zamerania  

- podpora výmeny skúseností a poznatkov v oblasti starostlivosti a práce s ľuďmi vo 

vyššom veku a s ľuďmi so zdravotným postihnutím 

- vyvíjanie činnosti na získavanie sponzorských, finančných a materiálnych darov 

a iných príspevkov pre združenie 

- organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.  
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2.1 Činnosť združenia v roku 2021:  

 

- DODO, o. z. zabezpečilo podujatie „Relaxačno – skrášľovací deň“ pre klientky DD 

a DSS pre dospelých v Holíči 

- DODO, o. z. financovalo duchovno-rekreačný pobyt „Cesta za vierou“ pre 4 klientov 

a 3 zamestnancov DD a DSS pre dospelých v Holíči  

- DODO, o. z. zakúpilo pomôcky pre tvorbu výrobkov v dielni ručných prác v DD a DSS 

pre dospelých v Holíči 
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3. Finančná správa  

V roku 2021 združenie získalo finančné prostriedky z finančných darov a z predaja výrobkov 

klientov DD a DSS pre dospelých v Holíči.  

Hospodárenie v DODO, o. z. v roku 2021:  

Počiatočný stav účtu:   7 841,15,- EUR 

Počiatočný stav poklade: 0,- EUR 

Konečný stav účtu: 10 922,37,- EUR 

Konečný stav pokladne:  25,- EUR 

 

3.1 Prehľad príjmov 

Dary:   5 500,- EUR 

Predaj výrobkov: 300,- EUR  

Spolu: 5 800,- EUR 

 

Prehľad darov v roku 2021:  

Združenie DODO, o. z. získalo v roku 2021 dary od:  

• Essity Slovakia s.r.o. 

• Eissman Automotive Slovensko, s.r.o. 

• IDS Health Media Slovakia spol. s.r.o. 

 

3.2 Prehľad výdavkov 

Výdavky spojené s napĺňaním cieľov 

združenia:   

2331,10,- EUR 

Režijné náklady (poplatky banke, 

notársky poplatok, dane, vedenie 

účtovníctva)  

357,73,- EUR  

Spolu: 2688,83,- EUR 

 

Výdavky združenia v roku 2021 predstavovali:  

• nákup pomôcok na podujatie „Relaxačno – skrášľovací deň“ 

• poplatok za duchovno  - reakreačný pobyt PSS a zamestnancov DD a DSS pre 

dospelých v Holíči  

• nákup pomôcok do dielne ručných prác DD a DSS pre dospelých v Holíči  

• poplatok za vedenie účtovníctva  

• poplatok za dane 

• notársky poplatok  

• poplatky banke  
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4. Záver  

 

Táto výročná správa je dostupná v mieste sídla občianskeho združenia DODO, o. z. a na web 

stránke www.domov-holic.sk.  

 

Kontakt:  

DODO, o. z.  

Kátovská 1141/ 21, 908 51 Holíč  

e-mail: dodo.zdruzenie@gmail.com 

telefón: 0902 292 106 

Účet: Slovenská sporiteľňa, a.s.  

Číslo účtu: SK50 0900 0000 0051 7304 2471 

 

 

Spracovala: Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. 

Predsedníčka DODO, o. z.  

Holíč, 24. 02. 2022  
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