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1. ÚVOD 
 
Košická organizácia vozíčkarov – Nezávislý život (ďalej len KOV-NŽ) 
 
Občianske združenie Košická organizácia vozičkárov – Nezávislý život (ďalej len KOV-NŽ 
sa riadi zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle  
Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. októbra 2013  
č. MF/17695/2013-74 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a 
podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom 
vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na 
zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré 
nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov. 
 
KOV-NŽ je účtovná jednotka , ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. Účtovná 
závierka pozostáva: 

- Výkaz o príjmoch a výdavkoch, 
- Výkaz o majetku a záväzkoch. 



2. O NÁS 
 

Zdravie predstavuje pre človeka najdôležitejšiu hodnotu, pretože ľudia si uvedomujú 
súvis medzi dobrým zdravotným stavom a kvalitou svojho života.  
Zdravotné postihnutie môžeme definovať ako akúkoľvek duševnú, telesnú, dočasnú, 
dlhodobú alebo trvalú poruchu alebo handicap, ktorý osobám so zdravotným 
postihnutím bráni prispôsobovať sa bežným nárokom života. Zdravotné postihnutie 
zahŕňa množstvo funkčných obmedzení, ktoré sa vyskytujú v spoločnosti v každej 
krajine na svete. Môže byť telesné, psychické a kombinované.  

Je mnoho organizácii, ktoré sa svojou činnosťou zameriavajú na rôznorodú pomoc 
jednotlivým skupinám v našej spoločnosti. Finančnými prostriedkami, poskytovaním 
služieb  a podobne.  
Košická organizácia vozičkárov – Nezávislý život je neziskové občianske združenie, 
ktoré sa od svojho vzniku v roku 1998, zameriava na propagáciu samostatnosti, 
nezávislosti a sebestačnosti  občanov s ťažkým telesným postihnutím do bežnej praxe. 
Len tento životný štýl zaručuje nezávislý život a ich integrácie do spoločnosti na základe 
Ústavy SR, Európskej charty práv, Všeobecnej deklarácie ľudských práv a slobôd prijatej 
OSN. 
 
KOV-NŽ má celoslovenskú pôsobnosť, jednou z našich  prioritných činnosti je pomáhať 
riešiť zložité problémy v začleňovaní sa osôb s ŤTP do spoločnosti.  
Podporovať  a vzdelávať svojich členov i sympatizantov z radov klientov s ŤTP, ale aj ich 
rodinných  príslušníkov. 
 
Medzi hlavné činnosti patrí: 

Integrovaný preprava  osôb s ŤZP a seniorov bezbariérovo upravenými vozidlami, 
Bezplatné sociálne poradenstvo a prevencia, 
Pomoc občanom s ŤZP pri sociálnom začlenení sa do spoločnosti 
Poradenstvo v oblasti kompenzačných pomôcok a ich získavanie, zapožičiavanie,     

      resp. darovanie, 
Organizovanie rekondičných pobytov a rekreačno-športovej činnosti pre ŤZP 

 
Financovanie KOV-NŽ  je viac zdrojové a tvoria ho, dotácia mesta Košice na bezbariérovú 
prepravnú službu,  finančné granty od nadácií, asignovaný podiel zaplatenej dane  (tzv. 
2%), dary od právnických aj fyzických osôb, príjmy z činnosti KOV-NŽ.  
 
Naše združenie má otvorené členstvo s celoslovenskou pôsobnosťou. 
 
 

3. Naša činnosť v roku 2014: 
 
 

 

Samostatný spôsob života je aj pre človeka so zdravotným postihnutím procesom 
vedomého sebazdokonaľovania, zvyšovania sebadôvery a emancipácie. Tento proces 
umožňuje mnohým občanom dosiahnuť rovnaké možnosti a plnú účasť vo viacerých 
oblastiach života spoločnosti.  Spoločnosť by preto mala vytvárať podmienky na ich 
dosiahnutie. Súčasťou tohto procesu je aj mobilita – premiestniť sa z miesta na miesto 
bezpečne, včas.  Samozrejme so zreteľom na zdravotný handicap.  
 
 



 
 
Bezbarierová, integrovaná preprava. 
 
 
Cieľová skupina projektu, je rozdelená na dve hlavné skupiny: 

1. Osoby s ťažkým telesným a zdravotným postihnutím, odkázané na individuálny 

druh prepravy – prepravnú službu v zmysle zákona o sociálnej pomoci. 

2. Seniori nad 65 rokov so zdravotným postihnutí, odkázaní na individuálny druh 
prepravy- prepravnú službu  v zmysle zákona o sociálnych službách 

 

KOV-NŽ  poskytuje prepravnú službu občanom v zmysle § 42 zákona č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 

317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z. a v znení 

zákona č. 551/2010 Z. z. (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).  

Tento druh prepravy špeciálne upravenými mikrobusmi  je poskytovaný naším 

občianskym združením 24–hod. denne. Klient má možnosť  požiadať o vykonanie 

prepravy cez deň ale i v nočných hodinách (prevoz do zdravotníckeho zariadenia, DSS, 

rehabilitáciu, návšteva rodiny, nákupy, k vlaku, lietadlu, na liečenie, na rekondičné 

pobyty a pod. ). 

K 31. 12.2014 sme evidovali celkový počet  zmluvných klientov – 100 

Celkový počet najazdených km:               44.757 km. 

 

Našim cieľom je udržať tento druh integrovanej bezbarierovej prepravy aj 

v nasledujúcom období. Zakúpením nového vozidla Mercedes Benz Sprinter v roku 

2013, však naše úlohy v napĺňaní parametrov na bezpečnú prevádzku, ktorú si vyžaduje 

preprava klientov s obmedzenou mobilitou, alebo úplne imobilných klientov nekončia.   

Úlohou v roku 2014 bolo zabezpečenie špeciálnej zdvíhacej plošiny na bezpečné 

prepravenie imobilného klienta na vozíku do vozidla. Požiadali sme o poskytnutie 

podpory z fondu LIENKA POMOCI – pod záštitou SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych 

zmien.  

Vďaka ich podpore sme nové, upravené vozidlo spolu s plošinou mohli uviesť do 

prevádzky.   

Kým sme tak mohli urobiť bolo potrebné zabezpečiť nie len finančné prostriedky, ale aj 

včasne a bezpečné úpravy a dozor.  

 

 

 

 

 



4. Nie je to len o preprave 
 

Aj napriek pracovne vyťaženému roku 2014 sme venovali čas našim členom, priateľom 

a rodinným príslušníkom. Keďže naša činnosť sa postupne rozširovala o klientov  - 

seniorov, tak sme radi, že sme si získali ich dôveru a často aj priateľstvo.  

V skromných priestoroch našej organizácie sme sa stretali s tými, ktorí nás o to 

požiadali.  

Jednalo sa hlavne o pomoc: 

- Pri komunikácii s úradmi (vypísanie žiadosti, kopírovanie dokladov), 

- Pomoc pri hľadaní vhodnej kompenzačnej pomôcky (katalógy a pod.), 

- Pomoc pri hľadaní vhodného osobného asistenta, 

- Pomoc s kompenzačnými pomôckami pri úmrtí osoby s ŤTP. 

 

Mnoho konzultácii prebehlo mailovou a telefonickou komunikáciou.  Veľmi zaujímavou 

skúsenosťou pri realizácii integrovanej bezbariovej služby je to, že naši klienti – seniori, 

ktorí nahlasujú potrebu prepravy, volajú aj preto, aby sa mali s kým porozprávať, alebo 

nás poprosia  o pomoc pri niektorých problémoch.  A tak sa neraz stalo, že vodič urobil 

klientovi menší nákup, alebo vyzdvihol recept, prípadne lieky.  

 

5. Ako sme hospodárili: 

 
 Všetky získané finančné prostriedky v roku 2014 boli využité v maximálnej efektívnosti. 

Tu sú tie najdôležitejšie. Súčasťou Výročnej správy je aj finančná správa hospodárenia.  

1. Magistrát mesta Košice                            22.609, 00 € 

- Mzdy a odvody , čiastočne zásoby a služby súvisiace s prepravou, 

2. U. S. Steel                                                           2.500,00 € 

- Náklady na poistenie vozidiel a údržbu, opravu a servis.  

3. Nadácia LIENKA                                                3.000,00 € 

- Náklady na zabezpečenie zdvíhacej plošiny . 

4. Príjmy z prepravy                                                5.818,14 € 

- Phm a motorové oleje, 

5. 2% podiel dane príjmu                                           772,43 € 

- Zásoby a služby súvisiace s činnosťou KOV-NŽ 

6. Ostatní samostatní darcovia                             2.600,00 € 

- Zásoby a služby súvisiace s činnosťou KOV-NŽ 



 

 

                                                                                                                          

POĎAKOVANIE ZA PODPORU, SPOLUPRÁCU 

 
VEREJNÁ SPRÁVA  
 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Košický samosprávny kraj 
Mesto Košice – Magistrát mesta Košice 
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice 
 
NADÁCIA  
 
SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien 
 
ORGANIZÁCIE 
 
Centrum samostatného života n.o. Bratislava 
ZOM Prešov 
Organizácia muskulárnych dystrofikov, Bratislava 
 
FIRMY 
 
U.S. STEEL s.r.o 
Ares spol. s.r.o 
Webasto Thermo &Comfort Slovakia s.r.o 
Autoservis MATIS 
Motor-Car Bratislava s.r.o 
FHU Prestige s.r.o 
G66 s.r.o 
COMFORT Servis s.r.o 
 
 

Rovnako ďakujeme všetkým našim členom a ich  rodinným príslušníkom a ostatným priaznivcom, 

ktorí  nám vyjadrili podporu a pomoc.  

 

V Košiciach, dňa 16.04.2015     Anton   B E N Č A 

       Predseda Správnej rady KOV-NŽ 

 

 

 



     

  
PREHĽAD - VÝDAJE  ZA ROK 2014 

Výdaj - mzdy, odvody a ostatné vyrovnania  

 
 

P.č. Názov položky Suma 

 
 

1. Dohody mimo PP                12 838,61 €  

 
 

2. Daň zo závislej činnosti                  1 415,16 €  

 
 

3. Sociálne odvody                  1 169,63 €  

 
 

2. Zdravotné poistenie                     312,00 €  

 

 
  S p o l u                 15 735,40 €  

 
Výdaj - odvody zamestnávateľa  

  
 

P.č. Názov položky Suma 

 

 
1. Odvod do SP 3 655,47 € 

 
 

2. Odvod do ZP 780,00 € 

 

 
  S p o l u  4 435,47 € 

 
Výdaj - zásoby 

   
 

P.č. Názov položky Suma 

 
 

1. Kancelárske potreby 135,66 € 

 
 

2. Náhradne diely a doplnky 1 025,94 € 

 
 

3. Ostatne vybavenie  2 114,98 € 

 
 

4. Pohonne hmoty a oleje 6 988,07 € 

 
 

5.  Krátkodobý majetok 0,00 € 

 
 

6. Ostatne 172,32 € 

 

 
  S p o l u  10 436,97 € 

 
Výdaj - služby 

   
 

P.č. Názov položky Suma 

 
 

1. Nájomné                     298,80 €  

 
 

2. Poistenie vozidiel                  3 493,95 €  

 
 

3. Poistenie majetku                       66,39 €  

 
 

4. Poplatky banke                     165,94 €  

 
 

5. Poštovné                       63,20 €  

 
 

6. Servis, údržba, opravy vozid.                12 803,95 €  

 
 

7. Softvare a licencie                     114,64 €  

 
 

  Telefón a internet                  1 434,33 €  

 
 

8. Všeobecné služby                     252,15 €  

 

 
  S p o l u                 18 693,35 €  

 
Výdaj - ostatné (súvisiace s činnosťou) 

  
 

P.č. Názov položky Suma 

 
 

1.  Pokuty, penále                        7,79 €  

 
 

2.  Vrátenie vkladov do pokl.                   3 810,00 €  

 
 

3. Odpisy DM                  3 471,00 €  

 

 
  S p o l u                   7 288,79 €  

 
S P O L U  VÝDAJE  ZA ROK 2014 

  
     

     

   
  56.589,98 €  

 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
PREHĽAD - PRÍJMY ZA ROK 2014 

    
Príjem z činnosti - preprava Magistrát mesta Košice  

 
P.č. Názov položky Suma 

 
1. Preprava                   5 818,41 €  

 
  S p o l u                   5 818,41 €  

Príjem  - dotácie, granty, finančné príspevky 

 
P.č. Názov položky Suma 

 
1. Nadácia LIENKA                  3 000,00 €  

 
2. Magistát mesta Košice                22 609,00 €  

 
  S p o l u                 25 609,00 €  

Príjem - sponzorské príspevky, dary 
 

 
P.č. Názov položky Suma 

 
1. U.S. Steel                  2 500,00 €  

 
2. Anonymný darca                  2 600,00 €  

 
  S p o l u                   5 100,00 €  

Príjem - podiel z 2% dane z príjmu  
 

 
P.č. Názov položky Suma 

 
1. Podiel dane z príjmu                     772,43 €  

 
  S p o l u                      772,43 €  

    
Príjem - ostatné príjmy z činnosti a plnenia 

 
P.č. Názov položky Suma 

 
1. Nemluvní klienti                   1 301,33 €  

 
2. Pôžičky a vklady                 14 720,00 €  

 
3. Úroky                        0,15 €  

 
4. Ostatné                  1 949,67 €  

 
  S p o l u                 17 971,15 €  

    
S P O L U  PRÍJMY ZA ROK 2014      55 270,99 €  

    



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


