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2. POPIS ORGANIZÁCIE:
ZOM Prešov je dobrovoľné, mimovládne, neziskové, občianske združenie, ktoré založili
dňa 31. januára v roku 2000, samotní členovia komunity. Má štatút chránenej dielne,

riadia a pracujú v ňom ľudia so zdravotným postihnutím. Ku koncu roka 2015 malo
združenie 363 riadne registrovaných členov.
Cieľom združenia je dosiahovanie rovnakých príležitostí pri vzdelaní, zamestnaní, bývaní,
doprave a všetkých ostatných súčastiach bežného života. Medzi hlavné činnosti patrí
poskytovanie špecializovaného sociálne poradenstvo, bezbariérová preprava, pomoc pri
hľadaní osobného asistenta, vyhľadávanie vhodného zamestnania, podpora výtvarného
talentu v Galérii Abilympiáda, publikačné aktivity, organizovanie kultúrno-spoločenských
akcií, vytváraníe podmienok pre šport, zastupovanie záujmov cieľovej skupiny pri
legislatívnych iniciatívach a ďalšie.
Všetky aktivity organizácie smerujú k podpore samostatného a nezávislého života
jednotlivca s ťažkým zdravotným postihnutím a vytváraniu bezbariérového životného
prostredia v rámci uplatňovania princípov tzv. univerzálneho dizajnu (Indipendent living &
Design for all).

3. VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA:
Výročná členská schôdza ZOM Prešov je najvyšším rozhodovacím orgánom združenia
a zvoláva sa minimálne jedenkrát ročne. V roku 2015 sa konala v piatok 03.07.2015
v priestoroch združenia v Galérii Abilympiáda na Masarykovej 20 v Prešove. Členovia
združenia schválili Správu o činnosti ZOM Prešov za rok 2014, Správu o hospodárení ZOM
Prešov za rok 2014, Plán činnosti ZOM Prešov pre rok 2015 a ustanovili Štatutárne orgány
ZOM Prešov na ďalšie obdobie. Predsedom a štatutárnym zástupcom ZOM Prešov boli
zvolení Boris Klohna a za podpredsedu Mgr. Matúš Grega.
Program po schôdzi pokračoval tradičnou, spojenou akciou „Vernisáž pri grile“, čo pre
zúčastnených znamenalo možnosť príjemne strávených chvíľ v dobrej spoločnosti
v kultúrnom prostredí našej galérie s chutným, pohostením.

4. SLUŽBY:
ŠPECIALIZOVANÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO
V priebehu roka 2015 bolo poskytované špecializované sociálne poradenstvo
ambulantným ako aj terénnym spôsobom. Klientom bol pravidelne, v kancelárii, denne
k dispozícii sociálny poradca Mg. Matúš Grega. Tento, okrem špecializovaného sociálneho
poradenstva, vykonával aj prípravu pre klienta, zisťovanie, vyhľadávanie, administráciu
a ostatné činnosti súvisiace s poskytovaním poradenstva.
Poradenstvo bolo poskytované ambulantnou formou, osobne, telefonicky, písomne a emailom, a tiež terénnou formou v rámci územia, návštevami klientov v domácom
prostredí, zisťovaním v teréne, vybavovaním úradných záležitostí a pod. V rámci činnosti
Centra sociálnej prevencie a poradenstva, bol k dispozícii okrem sociálneho poradcu, aj
administratívny pracovník, ktorý sa podieľal na administratíve.
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Za toto obdobie sme poskytli špecializované sociálne poradenstvo pre 137 dlhodobých
prijímateľov a pre 886 jednorazových prijímateľov. Celkovo bolo poskytnuté poradenstvo
1023-tim prijímateľom v celkovom rozsahu 2372 hodín poskytovania špeciálneho
sociálneho poradenstva, vrátane 960 hodín administratívnych prác súvisiacich s vedením
evidencie poskytovaného špecializovaného poradenstva.
PREPRAVNÁ SLUŽBA
Prepravná služba bola počas roka 2015 k dispozícii 14-tim oprávneným klientom a
najazdených bolo celkovo 8091 km. Prepravná služba predstavuje adresnú a efektívnu
sociálnu službu, ktorej podstatou je podpora zotrvania klienta v jeho domácom,
prirodzenom prostredí. Významne rieši potreby v oblasti mobility tých klientov, ktorí
nemajú iné možnosti (nepoberajú príspevky na prepravu, ani nie sú vlastníkmi motorových
vozidiel).
Prepravná služba bola využívaná aj na prepravu ostatných ľudí so zdravotným postihnutím
(preprava členov partnerských organizácií, návštev zo zahraničia, preprava účastníkov
rekondično-integračných, športových, kultúrnych a spoločenských podujatí pre mládež
s ťažkým telesným postihnutím, preprava klientov nášho združenia v rámci poradenstva
a podpory klientovi). Takýmto spôsobom bolo najazdených ďalších 7.282 km.
K dispozícii klientom bolo vozidlo zn. Fiat Ducato. Ide o 9 - miestny mikrobus, ŠPZ PO 734
EM, ktoré sme vybavili špeciálnou nástupnou plošinou, nezávislým kúrením a vozidlo bolo
označené špeciálnym polepom. Vozidlo je vybavené kotviacim systémom pre vozíky,
zadnou klimatizáciou, doplnkovým vykurovaním, elektrickým nástupným schodíkom,
úchytným madlom a variabilitou sedadiel. V roku 2015 sme z MPSVaR SR získali dotáciu na
nákup a úpravu nového vozidla a zahájili sme proces verejného obstarávania cez EKS.
KOMUNITNÉ CENTRUM
V rámci „Národného projektu Komunitné centrá“ sme od 1.5.2015 spustili služby
vlastného Komunitného centra, ktoré pod vedením Mgr. Michala Kalla začalo fungovať v
už v existujúcich priestoroch Galérie Abilympiáda na Masarykovej 20 Prešov (areál
bývalých vojenských kasárni). Služby v Komunitnom centre sme poskytovali ambulantnou
a terénnou formou a primárnou cieľovou skupinou boli ľudia so zdravotným postihnutím
a ľudia, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii.
Aktivity boli zamerané na predchádzanie ohrozenia klientov, aby nedochádzalo k rozpadu
rodiny. Terénna sociálna služba pre rodiny v ich prirodzenom prostredí, ktoré sa náhle
ocitnú v ťažkej životnej situácii z hľadiska zmeny zdravotného stavu ich člena. Rodiny,
ktorých členom je dieťa, alebo dospelý so zdravotným postihnutím. Hlavným zámerom
bolo týmto rodinám poskytnúť podporné služby, aby nedochádzalo k rozpadu rodiny
a následnému umiestňovaniu klientov do ústavných zariadení.
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AGENTÚRA PODPOROVANÉHO ZAMESTNÁVANIA
Zmyslom činnosti Agentúry podporovaného zamestnávania je podpora pracovného
uplatnenia ľudí so zmenenou pracovnou schopnosťou. Cieľom je nájdenie pracovného
miesta pre klienta, alebo samozamestnanie. Najčastejšou formou uplatnenia je chránené
pracovisko.
V roku 2015 bolo vybavených 20 klientov agentúry. Tí využili sprostredkovanie pracovných
ponúk, administratívnu pomoc, podporu pri komunikácii so zamestnávateľmi a pod..
Medzi klientov patrili, okrem jednotlivcov hľadajúcich prácu, tiež zástupcovia a
prevádzkovatelia chránených dielní. Tí využívali hlavne výber vhodných zamestnancov
z našej databázy pre svoje prevádzky.
AGENTÚRA OSOBNEJ ASISTENCIE
Činnosť agentúry osobnej asistencie je zameraná na pomoc klientom pri hľadaní vhodného
osobného asistenta. Sekundárnym poslaním agentúry je uľahčiť osobným asistentom
hľadanie pracovného uplatnenia. Agentúra registrovala k 31.12.2015 spolu celkovo 225
záujemcov o prácu osobného asistenta. V rámci agentúry bolo vybavených 30 klientov,
ktorým sme poskytli poradenstvo, administratívnu pomoc a sprostredkovali kontakty.

5. ŠPORTOVÝ KLUB BOCCIA ZOM PREŠOV:
Začiatok činnosti športového klubu a jeho registrácia na SZTPŠ sa datuje na september
2013. Cieľom a ambíciou klubu je napomáhať k rozvoju paralympijského športu boccia
hlavne na východnom Slovensku. Od januára 2014 sme vďaka spolupráci s PKO Prešov
zriadili tréningové priestory KZ na Švábskej ul, kde máme doteraz možnosť pravidelne
trénovať, v pondelky a stredy, v čase od 10.00 – 14.00 hod. V spolupráci so ZŠ na
Prostejovskej ul. v Prešove prevádzkujeme ďalší priestor pre deti a mládež so zdravotným
postihnutím. V spolupráci a s finančnou podporou Slovenského zväzu telesne postihnutých
športovcov tu bolo zriadené tzv. Centrum športovej činnosti mládeže (CŠČM), kde sa
deťom pravidelne, tréningovo a metodicky venujeme, každý pondelok v čase od 11.00 –
13.00 hod.
S našimi dospelými, klasifikovanými hráčmi sme absolvovali kompletnú ligovú sezónu 2015
v kategóriách BC2, BC3, BC4, ktorá spočívala z troch ligových turnajov pre každú kategóriu
konaných v Bratislave, Žiline, Prešove, Boccia Tatra Cup-u v Liptovskom Jáne,
Majstrovstiev Slovenska v Nitre a výberového turnaja Boccia Masters v Šamoríne.
Športový klub „Boccia ZOM Prešov“ ukončil súťažnú sezónu 2015 nasledujúcim, celkovým
umiestnením svojich hráčov v slovenskom rebríčku: Klohna Boris (BC3) - 2. miesto, Kurilák
Rastislav (BC2) - 5. miesto, Klimčo Marián (BC4) - 5. miesto, Prášil Miroslav (BC4) - 9.
miesto, Košťál Marián (BC3)- 9. miesto, Mihová Anna (BC4) - 10. miesto a Mihová Irena
(BC4) - 11. miesto.
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Za zmienku stojí aj premiérová reprezentačná účasť hráčov nášho klubu na
Medzinárodných Majstrovstvách Českej republiky v Prahe, v dňoch 30.–31.05.2015, so
skvelým Kurilákovým 5. a nevydareným Klohnovým 14. miestom, dva pekné Kurilákove
bronzy na Ligových turnajoch, ako aj séria troch strieborných pozícií Klohnu, vrátane
Majstrovstiev Slovenska a Masters. V roku 2015 sa rozšírila aj rodina našich, klubových
a preškolených rozhodcov o Ing. Jozefa Fejerčáka a Ľubomíra Svata. Náš zástupca Mgr.
Matúš Grega bol zvolený za riadneho člena športovo-technickej komisie (ŠTK), čo je
najvyšší riadiaci orgán boccie na Slovensku. Do B-týmu slovenskej reprezentácie bol
v tomto roku zaradený B. Klohna (BC3).
Organizačne sa klub podieľal na usporiadaní vlastných súťažných a promo boccia-akcií, ako
Ligový turnaj BC3 a BC4 v Podlipníkoch - 27.-28.03.2015, národný a medzinárodný „Boccia
Tatra Cup“ v Liptovskom Jáne - 06.-08.06.2015, Boccia Duel Max - 20.05.2015 - exhibičný
priateľský turnaj jedenásťčlenných družstiev OZ Barlička vs. ZOM Prešov, BOCCIA OPEN 20.08.2015 - integračný turnaj jednotlivcov v kultúrnom zariadení PKO Prešov - Šváby,
účasť na turnaji tímov v integrovanej bocci v Rožňave - 18.9.2015, Gaštankové podujatie mládežnícky boccia turnaj - súčasť činnosti (CŠČM) - 28.10.2015 a otvorený Vianočný
turnaj pre klientov DSS a ostatných hráčov na Volgogradskej ul. v Prešove - 14.12.2015.

6. GALÉRIA ABILYMPIÁDA
Súčasťou komplexu služieb a aktivít je dlhodobo aj Galéria Abilympiáda, ktorú o.z. ZOM
Prešov zriadilo a prevádzkuje od roku 2007, so zámerom podpory umeleckého talentu ľudí
so zdravotným postihnutím.
Galéria spolupracuje s amatérskymi aj profesionálmi tvorcami a svoje výtvarné
fotografické, rezbárske, čipkárske, sochárske, šperkárske diela, či iné druhy umenia v nej
vystavujú, z dôvody snahy o inklúziu, ľudia „s“ aj „bez“ zdravotného postihnutia. Okrem
vernisáží a výstav sa tu organizujú aj autorské čítania literatúry, drobné športové
a spoločenské podujatia, ako aj stretnutia, semináre a rôzne schôdze.
V priebehu roka sa okrem iných aktivít v galérii konali aj podujatia pod názvom –
„Akvarely“ - 13.02. 2015 - vernisáž a výstava tvorby maliarky Márie Lenárdovej, Vernisáž
„13. komnata - Môj sen“- 06.05.2015 - tradičná výstava výtvarných diel žiakov špeciálnych
škôl s rôznym druhom postihutia, „Spoznávacia návšteva“ členov Detského klubu Košice 04.05.2015, „Skupinové stretnutie“ s rodičmi TP detí, klientov KC - 23.06.2015, „Vianočné
posedenie“ členov, zamestnancov, dobroľníkov a podporovateľov združenia - 18.12.2015.

7. OSTATNÉ ČINNOSTI A PODUJATIA
V roku 2015 sme zorganizovali rekondičné pobyty v hoteli Alexandra Wellness Hotel
v Liptovskom Jáne - 05.-12.06.2015 pre 33 ľudí, a s podporou MPSVaR SR aj v hoteli ORS
Chemes na Zemplínskej Šírave, od 17.-25.07.2015. Súčasťou tohto tradičného
a obľúbeného pobytu na Šírave boli aj v poradí už XXXV. Celoslovenské športové hry
(streľba, boccia, šípky).
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V sobotu 07.11.2015 sme v prešovskom hoteli Dukla usporiadali už 2. ročník „Benefičného
festivalu Koliesko“, ktorého súčasťou bol aj jubilejný XX. Celoslovenský ples mládeže
s telesným postihnutím. Tejto kultúrno-spoločenskej akcie, podporenenej Ministerstvom
kultúry SR, sa zúčastnilo vyše 120 ľudí. Program tvorili vystúpenia umelcov, spevákov a
hudobných skupín.
Traja naši zástupcovia, M. Klimčo, M. Grega a B. Klohna sa zapojili do projektu
„PARALELA“, ktorý realizoval Slovenský paralympijsky výbor (SPV). Podstatná časť aktivít
prebiehala v Národnom rehabitačnom centre v Kováčovej, kde účastníci v prvom polroku
2015 absovovali sériu školení (8 vzdelávacích modulov) z oblasti legislatívy, právneho
minima, psychológie, fyzioterapie, etc.., a v druhom polroku modelovú prácu s klientom
završenú kazuistikou. Po úspešnom zvládnutí všetkých úloh v projekte získali zúčastnení
certifikát a pracovný titul „motivátor“. Viac o projekte na www.paralela.sk.

8. DARCOVSKÉ KAMPANE A FUNDRAISING
Klub priateľov ZOM Prešov je aktivita, ktorej zámerom je pravidelné získavanie zdrojov
určených na dofinancovanie projektov, ktoré naša organizácia realizuje. Cieľom je
oslovenie širokej verejnosti a získanie priateľov, ľudí, ktorí budú ochotní dlhodobo
a pravidelne finančne prispievať drobnou sumou na samostatný transparentný účet.
V roku 2015 sa týmto spôsobom podarilo získať 6.404 €.

9. HOSPODÁRENIE
Hospodárenie ZOM Prešov za rok 2015
Prehľad o výnosoch a nákladoch
Riadok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Výnosy
Tržby z predaja služieb
Úroky
Prijaté dary
Osobitné výnosy
Tržby z predaja DNM a DHM
Prijaté členské príspevky
Dotácie
Výnosy celkom

Suma v EUR
10 375,70
1,03
27 705,00
200,00
9 500,00
16 039,00
132 527,46
196 348,19

Riadok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Náklady
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie
Zákonné sociálne náklady

Suma v EUR
5 222,57
4 503,46
691,70
865,29
29 461,80
82 634,86
23 996,76
622,18
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

Daň z nehnuteľností
Ostatné dane a poplatky
Osobitné náklady
Iné ostatné náklady
Odpisy dlhodobého hmotného majetku
Daň z úrokov
Náklady celkom

154,00
264,39
28,31
429,00
4 874,53
0,18
153 749,03

Výsledok hospodárenia za r. 2015 v EUR

42 599,16

Stav a pohyb majetku a záväzkov
Riadok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

AKTÍVA

Zostatok účtu

Stavby
Pozemky
Dopravné prostriedky
Samostatné hnuteľné veci
Materiál
Odberatelia
Pokladnica
Bankové účty
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
Aktíva spolu
PASÍVA
Oprávky k stavbám
Oprávky k samostat. hnuteľným veciam
Oprávky k dopravným prostriedkom
Dodávatelia
Zamestnanci
Zúčtovanie so SP a ZP
Ostatné priame dane
Výnosy budúcich období
Nevysporiadaný výsledok hosp. z min. r.
Záväzky zo sociálneho fondu
Zisk
Pasíva spolu:

16 044,20
3 355,80
64 881,53
9 307,51
322,10
957,36
1 575,96
72 023,09
163,35
17 125,55
185 756,45
Zostatok účtu
574,05
9 307,51
46 788,50
154,13
5 297,91
2 524,57
208,81
12 393,21
64 468,34
1 440,26
42 599,16
185 756,45

Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov
Riadok
1.
2.
3.
3.1.

Príjmy
Tržby z predaja služieb
Predaj auta
Prijaté dary:
Podpora BOCCIA aktivít

Suma v EUR
10 375,70
9 500,00
27 705,00
9 501,00
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3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
6.
7.

Festival Koliesko 2015
Činnosť združenia
Klub priateľov
Rekondičný pobyt
Prijaté členské príspevky
Dotácie
Prešovský samosprávny kraj
Mesto Prešov
ÚPSVaR
SZTPŠ
FSR (Komunitné centrum)
MPSVaR (Kúpa špec. upraveného auta)
MPSVaR (časť)
Úroky
Ostatné výnosy
Príjmy celkom

3 660,00
4 140,00
6 404,00
4 000,00
16 039,00
132 527,46
12 375,00
6 686,40
75 358,87
2 400,00
11 456,34
20 000,00
4 250,85
1,03
200,00
196 348,19

10. EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA JEDNÉHO
PRIJÍMATEĽA SOCIÁLNEJ SLUŽBY
Špecializované sociálne poradenstvo
Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby v rámci
Špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2015 predstavujú sumu: 12,09 EUR.
Prepravná služba
Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby v rámci Prepravnej
služby v roku 2015 predstavujú sumu: 477,60 EUR.
Sprostredkovanie osobnej asistencie
Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby v rámci
Sprostredkovania osobnej asistencie v roku 2015 predstavujú sumu: 0,00 EUR.

11. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, SÚVAHA, VÝKAZ ZISKOV
A STRÁT (2015) – V PRÍLOHE
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12. PODPOROVATELIA A PARTNERI



VEREJNÁ SPRÁVA
Ministerstvo práce sociálnych vecí
a rodiny SR
Ministerstvo kultúry SR
Prešovský samosprávny kraj
Mesto Prešov
Úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny Prešov
Visegrad Fund







NADÁCIE
Nadácia pre deti Slovenska
Hodina deťom
HB Reavis
Karpatská nadácia
Nadácia Jána Korca


















ORGANIZÁCIE
Organizácia muskulárnych
dystrofikov v SR
Slovenský zväz telesne
postihnutých športovcov
Slovenský paralympijsky výbor
Slovenská abilympijská asociácia
Ideálna mládežnícka aktivita
OZ M.A.J. Košice
OZ Barlička
Detský klub Košice
Centrum samostat. života n. o.
Domov sociálnych služieb, Prešov









ORGANIZÁCIE
Klub sklerózy multiplex Prešov
Košická organizácia vozíčkarov
Partnerstvo sociálnej inklúzie
Šariš
PKO Prešov
PRERAG Prešov
Synapsia Prešov
Šachový klub Ružomberok – TPaV

FIRMY
 Ares - výťahy, plošiny
 DeutschMann Internationale
Spedition, s.r.o., Trebišov
 INOVATION Slovakia
 Bashto - športové náradie pre
OŤZP
 Prvá stavebná sporiteľňa
 Národná banka Slovenska
 Eaton Electric, s.r.o. Bratislava
 COOP Jednota v. d., Prešov
 Alexandra Wellness Hotel
 MARLOW - tvorba web stránok
 ORS Chemes, Zemplínska Šírava
 Peter Ilenčík - Flash Photography
 Pictus - grafické štúdio
 PIS.sk
 2v1, s.r.o. Prešov
 Eva dekor – Eva Kollárová
 Topklima, Trebišov
 Prešov24
 STEX s. r. o. Prešov
 TAMPEX Prešov, spol. s r. o.
 Zlatníctvo Juwell Prešov
 Zábavno-obchodné centrum MAX
Prešov

V Prešove dňa 11.04.2016
Vypracovali: Klohna Boris, Mgr. Grega Matúš, Kurilák Rastislav
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