Výročná správa ZOM Prešov za rok 2018
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
Názov: ZOM Prešov
Právna forma: občianske združenie (podľa Zák. 83/1990 Zb.)
Adresa: Karpatská 18, 080 01 Prešov, SLOVAKIA
IČO: 377 866 87
DIČ: 202 155 1994
Registrácia: Ministerstvo vnútra SR VVS/1–900/90–16 225
Tel.: ++ 421 51 770 14 99
E-mail: zompresov@zompresov.sk
Web: www.zompresov.sk
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
IBAN: SK1809000000000096288378
Štatutárny zástupca: Boris Klohna – predseda
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2. POPIS ORGANIZÁCIE:
ZOM Prešov je dobrovoľné, mimovládne, neziskové, občianske združenie ľudí s ťažkým zdravotným
postihnutím. Dňa 31. januára 2000 ho založili samotní členovia komunity, ktorí ho riadia a pracujú v ňom. Ku
koncu roka 2018 malo združenie 392 riadne registrovaných členov.
Cieľom združenia je dosahovanie rovnakých príležitostí pri vzdelávaní, zamestnávaní, bývaní, doprave a
všetkých ostatných súčastiach bežného života pre cieľovú skupinu. Činnosť tvorí poskytovanie
špecializovaného sociálneho poradenstva, bezbariérová preprava, pomoc pri hľadaní osobného asistenta,
podpora zamestnávania, výtvarného a umeleckého talentu v Galérii Abilympiáda, publikačné aktivity,
organizovanie kultúrnospoločenských akcií, vytváranie podmienok pre šport, zastupovanie záujmov cieľovej
skupiny pri legislatívnych iniciatívach a iné. Všetky aktivity organizácie smerujú hlavne k podpore
samostatného, nezávislého života a vytváraniu bezbariérového životného prostredia (Indipendentliving&
Design forall).
3. VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA:
Výročná členská schôdza ZOM Prešov je najvyšším rozhodovacím orgánom združenia a zvoláva sa minimálne
jedenkrát ročne. V roku 2018 sa konala v piatok 25.5. vo vlastných priestoroch združenia (Galérii
Abilympiáda) na Masarykovej ul. č. 20 v Prešove.
Členovia združenia schválili Správu o činnosti ZOM Prešov za rok 2017, Správu o hospodárení ZOM Prešov za
rok 2017, Plán činnosti ZOM Prešov pre rok 2018 a ustanovili Štatutárne orgány ZOM Prešov na ďalšie
obdobie. Predsedom a štatutárnym zástupcom ZOM Prešov bol zvolený Boris Klohna a za podpredsedu Mgr.
Matúš Grega.
Program po schôdzi pokračoval tradičnou akciou „Vernisáž pri grile“, kde sa zúčastnení členovia,
dobrovoľníci, partneri a hostia mohli občerstviť a pohostiť vo vzájomnej spoločnosti a v prostredí práve
vystavených umeleckých diel.
4. SLUŽBY:
ŠPECIALIZOVANÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO
V priebehu roka 2018 bolo poskytované špecializované sociálne poradenstvo ambulantným a terénnym
spôsobom. Klientom bol v kancelárii denne k dispozícii sociálny poradca Mgr. Matúš Grega, ktorý v rámci

odborných poradenských činností, vykonával aj prípravu pre klienta, zisťovanie, vyhľadávanie, administráciu
a ostatné potrebné úkony.
Poradenstvo bolo poskytované ambulantnou formou, osobne, telefonicky, písomne, mailom, terénnou
formou, 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. V druhom polroku 2018 bol k dispozícii aj ďalší odborný pracovník určený na
pomoc a spoluprácu v terénnej forme sociálneho poradenstva. Spoločne sa riešila sociálne situácia klientov
a navštevovali sme ich
v domácom prostredí. Administratívna podpora a asistencia sociálnemu poradcovi pri terénnej forme
poradenstva bola vykonávaná v celkovom rozsahu 1080 hodín.
Za rok 2018 sme poskytli špecializované sociálne poradenstvo pre 156 dlhodobých prijímateľov a pre 908
jednorazových prijímateľov. Celkovo bolo poskytnuté poradenstvo 1064 prijímateľom v celkovom rozsahu
2777 hodín poskytovania špeciálneho sociálneho poradenstva.
PREPRAVNÁ SLUŽBA
Prepravná služba bola v roku 2018 pravidelne poskytovaná 20–tim oprávneným klientom a najazdených bolo
celkovo 12425 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).
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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 1142 km.
Klientom bol k dispozícii 9-miestny mikrobus zn. Fiat Ducato, vybavený špeciálnou nástupnou plošinou,
kotviacim systémom, klimatizáciou, nezávislým kúrením, elektrickým nástupným schodíkom a úchytným
madlom. V prípade potreby združenie disponuje ešte ďalšími 2 upravenými vozidlami.
AGENTÚRA PODPOROVANÉHO ZAMESTNÁVANIA
Činnosť Agentúry podporovaného zamestnávania (APZ) je zameraná na podporu pracovného uplatnenia ľudí
so zdravotným postihnutím. Cieľom je vytipovanie, vyhľadanie a získanie pracovného miesta pre klienta,
alebo jeho samo-zamestnanie. Najčastejšou formou je uplatnenie sa na chránenom pracovisku, resp. v
chránenej dielni.
V roku 2018 bolo vybavených 35 klientov agentúry (APZ). Tí využili sprostredkovanie pracovných ponúk,
administratívnu pomoc, podporu pri komunikácii so zamestnávateľmi a pod. Medzi klientov agentúry patrili,
okrem jednotlivcov hľadajúcich si prácu, tiež zástupcovia a prevádzkovatelia chránených dielní,
zamestnávatelia. Tí využívali hlavne výber vhodných zamestnancov z našej databázy pre svoje prevádzky,
sprostredkovanie svojich pracovných ponúk, ako aj prípadnú predvstupovú diagnostiku pracovných
schopností a zručností záujemcov.
AGENTÚRA OSOBNEJ ASISTENCIE
Agentúra osobnej asistencie (AOA) sa zaoberá vyhľadávaním vhodných osobných asistentov podľa potrieb a
požiadaviek užívateľov. Vytvára a propaguje databázu záujemcov o vykonávanie a využívanie tejto služby,
poskytuje poradenstvo v legislatíve a potrebnú administratívnu pomoc.
Agentúra registrovala k 31.12.2018, po poslednej aktualizácii, spolu celkovo 142 záujemcov o prácu
osobného asistenta a bolo vybavených 40 klientov - užívateľov, ktorým sme poskytli poradenstvo,
administratívnu pomoc a sprostredkovali kontakty.

5. 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 2018 predstavujú sumu: 21,62 EUR. (Celkové náklady na službu 23.005,46 €
/ 1064 prijímateľov).
Prepravná služba
Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby v rámci „Prepravnej služby“ v roku
2018 predstavujú sumu: 740,32 EUR. (Celkové náklady na službu 14.806,56 € / 20 prijímateľov).
Sprostredkovanie osobnej asistencie
Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby v rámci „Sprostredkovania osobnej
asistencie“ v roku 2018 predstavujú sumu: 0,00 EUR.
6. ŠPORTOVÝ KLUB ZOM PREŠOV:
Začiatok činnosti športového klubu a jeho registrácia na SZTPŠ sa datuje na september 2013. Cieľom a
ambíciou klubu bolo a je napomáhať rozvoju paralympijského športu „boccia“ na východnom Slovensku.
Počas celého roka 2018 sme prevádzkovali tréningové aktivity vo vlastných, novovybudovaných priestoroch
v objekte Galérie Abilympiáda na Masarykovej 20 v Prešove. Tréningy sa konali pravidelne, každý pondelok,
utorok a piatok v čase od 10.00 – 15.00 hod.
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V spolupráci so ZŠ na Prostejovskej ul. v Prešove máme k dispozícii a využívame ďalší priestor pre pravidelné
trénovanie detí a mládeže so zdravotným postihnutím. S podporou Slovenského zväzu telesne postihnutých
športovcov (SZTPŠ), tu už tretí rok funguje tzv. Centrum športovej činnosti mládeže (CŠČM), kde sa náš klub
týmto talentovaným deťom pravidelne, tréningovo a metodicky venuje.
Naši klasifikovaní hráči, v celkovom počte 17, absolvovali kompletnú ligovú sezónu 2018 vo všetkých v
kategóriách BC1, BC2, BC3, BC4 a BC5. Táto spočívala z ligových turnajov v Bratislave, Žiline, Michalovciach
a Majstrovstiev Slovenska v Nitre. Najlepšie umiestnení v slovenskom rankingu podľa jednotlivých kategórií
boli Fekete Adam 6. v BC1, Kurilák Rastislav 2. v BC2, Klohna Boris 2. v BC3, Klimčo Marián 5. v BC4, Tomaško
Martin 7. v BC5.
V rámci slovenskej štátnej reprezentácie sa hráči ŠK ZOM Prešov (Kurilák, Kudláčová, Klohna) zúčastnili aj
oficiálnych medzinárodných BISFed podujatí, regionálnych a svetových pohárov v Poľsku, Portugalsku
a Dubaji, ako aj Majstrovstiev sveta v Liverpoole. Medailovo boli úspešní Kurilák (tímový bronz Portugalsko,
tímové striebro a individuálny bronz Poľsko) a Klohna (párové striebro Poľsko).
Organizačne klub realizoval „vlastné“ súťažné aj promo akcie, z ktorých najvýznamnejšou bol už štvrtý ročník
Medzinárodného turnaja Boccia Tatra Cup 23. – 26.6.2018 v Liptovskom Jáne. Zúčastnilo sa ho 42 hráčov z
ôsmych krajín (CZE, POL, HUN, CRO, ENG, WAL, UKR, SVK). Ďalšími boli ligový turnaj vo všetkých kategóriách
BC1 – BC5, 19. – 20.5.2018 v Michalovciach, Boccia Duel Max 16.5.2018 ZOC MAX v Prešove, Boccia Open
19.9.2018 GA v Prešove, Gaštankové zápolenie 29.10.2018 ZŠ Prostejovská v Prešove a Mikulášsky turnaj
tímov 5.12.2018 CSS Vita Vitalis v Prešove. Okrem toho sa kluboví hráči zúčastnili aj priateľských
medzinárodných turnajov v Havířove a Prahe. Naši mladí hráči, súrodenci Feketeovci, dostali príležitosť
zúčastniť sa európskych hier hendikepovanej mládeže 20. – 24.6.2018 v Brne.
Na pozvanie českej federácie Spastic Handicap sme sa v dňoch 13. – 14.10.2018 ako zástupcovia klubu
zúčastnili trénerského školenia v športovom centre Nymburk (ČR). Školiacim lektorom bol najlepší tréner
v Kórey, pán Cheol Hyeon Kwon, významná svetovo uznávaná osobnosť, 5 násobný Majster sveta a 3
násobný paralympijský šampión v pozícii trénera a športového asistenta.

7. GALÉRIA ABILYMPIÁDA:
Súčasťou komplexu služieb a aktivít je dlhodobo aj Galéria Abilympiáda, ktorú združenie ZOM Prešov zriadilo
a prevádzkuje od roku 2007, so zámerom podpory výtvarného a 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 semináre a rôzne stretnutia. V priestoroch
galérie sa nachádza aj stála expozitúra zdravotných a kompenzačných pomôcok s možnosťou zapožičania,
poradenstva a terénnej, sanačnej činnosti. V priebehu roka sa okrem iných aktivít v galérii konali aj podujatia,
výstavy a vernisáže pod názvom „Naše svety II.“ Od 5.4. – 30.5.2018, obrazy prešovských výtvarníčok Anny
a Natálie Hirkových, ako aj „Brooklyn Tales“ 31.10. – 14.12.2018 výstava diel, Prešovčanky žijúcej v Amerike,
fotografky Janky Mudrákovej.
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8. OSTATNÉ ČINNOSTI A PODUJATIA:
V mesiaci máj 2018 sme sa ako zástupcovia zainteresovanej organizácie zúčastnili sérií aktivít a rokovaní
v NRSR v Bratislave, smerujúcich k pozitívnym zmenám v oblasti výšky príspevkov na opatrovanie a osobnú
asistenciu. Dňa 1.5.2018 sme zorganizovali v poradí už ôsmy ročník „Šarišskej Šachovej Šou“, ktorej sa
zúčastnilo 19 malých aj veľkých šachistov takmer z celého Slovenska. V termínoch 26. – 29.6.2018 a 22. –
27.7.2018 sme usporiadali rekondičné pobyty v AWH Liptovský Ján a Hotel Chemes na Zemplínskej Šírave.
Na Šírave sa konali aj 38. Celoslovenské športové hry za účasti 70-tich osôb. V prešovskom hoteli Dukla sme
3.11.2018 usporiadali Celoslovenský ples s podtitulom Kultúrny a benefičný festival „Koliesko“. V roku 2018
sme ako partnerská organizácia ukončili viacročný projekt „IT4ALL – ITrampolina pre všetkých“ v programe
Erasmus+, ktorého cieľom bolo posilniť zamestnateľnosť a inklúziu ľudí so zdravotným znevýhodnením.
9. HOSPODÁRENIE, ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, SÚVAHA, VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ZA ROK 2018:
(vprílohe)
10. PODPOROVATELIA A PARTNERI:
VEREJNÁ SPRÁVA
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR
Prešovský samosprávny kraj
Ministerstvo kultúry SR
Mesto Prešov
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Visegrad Fund
Mesto Liptovský Mikuláš
NADÁCIE
Nadácia HB Reavis
Karpatská nadácia
ORGANIZÁCIE
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov
Slovenský paralympijsky výbor
OZ M.A.J. – Košice
Detský klub Košice
Centrum sociálnych služieb – Vita Vitalis, Prešov
PRERAG Prešov
Synapsia Prešov
Gymnázium Pavla Horova – Michalovce

FIRMY
Ares – výťahy – plošiny, Bratislava
BashtoSports – Gemerská Poloma
Doprastav a.s, Bratislava
Wellness Hotel Chemes – Zemplínska Šírava
Pictus - grafické štúdio, Prešov
HiREKON – Prešov
Krajské športové centrum Prešov
Zábavno obchodné centrum – ZOC MAX Prešov
Eva Dekor – Prešov
Bezpečné liehoviny – Gelnica
Cukráreň Beatrice – Prešov
Zlatníctvo JUWEL – Prešov
TAMPEX – Prešov
Spinea – Prešov
Coop Jednota – Prešov
Železiarstvo Nezábudka – Spišská Nová Ves
Expodom – Liptovský Mikuláš
Olympia - reklamné predmety – Prešov
NAY Elektrodom – Prešov
Miroslav Mikolášik – poslanec EP
Andrea Turčanová – primátorka Mesta Prešov
Zuzana Valkovičová
Markus Kover

Výročná správa ZOM Prešov za rok 2018 – príloha „HOSPODÁRENIE“
Prehľad o nákladoch a výnosoch
Riadok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Náklady
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie
Tvorba soc. fondu
Daň z nehnuteľností
Ostatné dane a poplatky/kolky a kom. odpad
Ostatné pokuty a penále
Osobitné náklady/Boccia
Iné ostatné náklady/bankové poplatky a poistky
Odpisy dlhodobého hmotného majetku
Kurzové straty
Náklady celkom

Riadok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Výnosy
Prijaté dary
Osobitné výnosy/výnosy Boccia
Zákonné poplatky/RZZP r. 2017
Iné ostatné výnosy/PS+náhr. plnenie
Prijaté príspevky od iných organizácií
Kurzové zisky
Prijaté členské príspevky a účast. poplatky
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Dotácie
Výnosy celkom
Výsledok hospodárenia pred zdanením za r. 2018 v EUR

Suma v EUR
45 930,90
5 277,37
1 188,05
223,48
22 461,53
99 032,96
30 977,56
501,90
1 032,00
240,78
8,00
44 764,53
564,65
16 786,78
5,98
268 996,47
Suma v EUR
55 624,15
17 339,80
173,70
41 707,10
7 568,08
5,98
15 486,00
3 429,85
132 141,22
273 475,88
4 479,41

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

Riadok
1.
2.
3.
4.

AKTÍVA
Dlhodobý hmotný majetok
Zásoby/PHM a dresy Boccia
Pokladnica EUR
Bankové účty
Pohľadávky SPP
Náklady budúcich období /časov. rozlíšenie
Príjmy budúcich období/dotácie neuhradené
Aktíva spolu
PASÍVA
Záväzky v obchodnom styku
Záväzky voči zamestnancom
Záväzky voči SP, ZP
Záväzky voči DÚ

Zostatok účtu
37 221,63
697,25
1 183,30
66 293,58
556,04
404,46
21 394,64
127 750,90
Zostatok účtu
1 337,80
5 974,44
3 021,74
321,62

5.
6.
7.
8.

Výnosy budúcich období/rozpúšťanie dotácie
MaauMersedes výsledok hospodárenia min. rokov
Nevysporiadaný
Záväzky zo sociálneho fondu
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Pasíva spolu

5 750,00
104 252,25
2 613,64
4 479,41
127 750,90

Výročná správa ZOM Prešov za rok 2018 – príloha
„Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov“
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Riadok
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.
7.
8.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

PRÍJMY
Prijaté dary:
Prijaté dary / činnosť
Prijaté dary / BF Koliesko
Prijaté dary / Rekondičný pobyt
Prijaté dary / boccia aktivity
Prijaté dary / BTC Višehradský fond
Klub priateľov
MPSVaR rekondícia
Výnosy – štartovné, ubytovanie, strava
Ročné zúčt. ZP r. 2017
Iné ostatné výnosy
Výnos z prepr. služby
Náhradné plnenie
Projekt IT4ALL
Kurzové zisky
Prijaté členské príspevky a účastn. poplatky
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Dotácie
Prešovský samosprávny kraj
Mesto Prešov
ÚPSVaR
MPSVaR terén
Rozpúšťatie ¼ dotácie a sponzorstva MERCEDES
Príjmy celkom

Suma v EUR
55 624,15
2 076,95
3 000,00
1 500,00
16 250,20
27 640,00
1 157,00
4 000,00
17 339,80
173,70
41 707,10
2 707,10
39 000,00
7 568,08
5,98
15 486,00
3 429,85
132 141,22
17 535,00
9 886,96
93 202,75
1 875,00
9 641,51
273 475,88

V Prešove dňa 20.3.2019
Vypracovali: Klohna Boris, Mgr. Grega Matúš, Kurilák Rastislav
ZOM Prešov – občianske združenie ľudí so zdravotným postihnutím
Karpatská 18, 080 01 Prešov, Slovakia, tel. ++ 421 51 770 14 99
IČO: 377 866 87, DIČ: 202 155 1994, e-mail: zompresov@zompresov.sk, web: www.zompresov.sk
Zapísané. MVSR: VVS/1–900/90–16 225, IBAN: SK1809000000000096288378, BIC: GIBASKBX

