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1. Úvod 

 

O nás 

Naše združenie je registrované na Ministerstve vnútra a  svoju činnosť začalo 5.5.2011. 

Hlavnou prioritou  združenie roku 2012 bolo zohnať vhodné priestory pre našu kanceláriu, zariadiť a 

upraviť ju tak, aby sme mohli fungovať. Vypracovali sme  projekt na dotáciu od ÚPSV a R a zriadili 

chránené pracovisko pre dvoch zamestnancov. 

Od júla 2012 nám bol pridelený štatút chráneného pracoviska, kde zamestnávame dve osoby  

s ťažkým telesným postihnutím.  

 Sociálny pracovník 

 Administratívny pracovník 

Činnosť OZ je zameraná na pomoc osobám  s telesným handicapom, bez rozdielu veku,  ktorí majú 

chuť niečo robiť a sú aktívni zapájať sa do našich projektov. Pripravujeme pre nich vzdelávacie, 

kultúrno-spoločenské a relaxačné akcie. Orientujeme sa aj na poskytovanie sociálnych služieb v rámci 

bezplatného sociálneho poradenstva .  

2. Činnosť občianskeho združenia v roku 2019 

 Sociálne poradenstvo  

 

 Od  januára 2019 do decembra 2019  nás oslovilo či už osobne alebo telefonický alebo emailom cca    

 140  klientov,  ktorým sme  poradili a zdarma poskytli základne  sociálne  poradenstvo. Najčastejšie   

 otázky sa týkali usmernenia klientov, postupy pri vybavovaní rôznych žiadostí , napr. vybavovanie   

 kompenzačných príspevkov  a kompetencií jednotlivých úradov verejnej správy. Ďalej sme poskytli 

poradenstvo a objasňovanie noviel zákonov spadajúcich do sociálnej a ekonomickej oblasti. 

 Pre našich členov a ostatných záujemcov so zdravotným postihnutím sa naďalej snažíme 

o rozširovanie databázy osobných asistentov.  

 

                

Relaxačné  a vzdelávacie  aktivity   

 

Predlžený víkendový pobyt na chate Auróra v Smižanoch v mesiaci jún 2019  

Aj tento rok  sme si dopriali relax v prírode na našej obľúbenej chate Auróra. Opäť sme plnými 

dúškami naberali nové sily, inšpiráciu so svojimi priateľmi. 

 

 

Relaxačný pobyt v hoteli Trigan na Štrbskom plese v mesiaci august 2019 

V termíne 6.8. – 11.8. sme opäť zorganizovali pre našich členov a ich asistentov relaxačný pobyt  

ktorý bol obohatený  Face Jogou  - nazývaný ako Tvárová gymnastika . Cieľom projektu bolo 

účastníkov oboznámiť sa u nás pomerne novou metódou cvičenia  zameranou hlavne na oblasť tváre a 



krku. Tvárová joga je vhodný nástroj cvičenia pre hendikepovaných ľudí, pretože nevyžaduje zvýšenú 

fyzickú námahu. Táto forma cvičenia sa dá realizovať prakticky v akomkoľvek interiéri aj exteriéri. 

Celý pobyt účastníci hodnotia ako vydarený k čomu prispelo aj nádherné počasie a ako vždy aj 

výborná nálada. Náš cieľ je naďalej pokračovať v tejto „tradícii“ aj budúci rok. 

 

 

Športové aktivity 

Naši klasifikovaní  hráči hry Boccia  sa pravidelne zúčastňujú   turnajov, ktoré každoročne organizujú 

športové kluby na Slovensku. Každý hráč, ktorý je odborným športovým lekárom klasifikovaný 

a zaradený do niektorej zo štyroch skupín podľa miery postihnutia.  ( skupiny BC1, BC2 ,BC3 a BC4), 

môže potom reprezentovať svoj klub na turnajoch doma, ale i v zahraničí . Členovia a priatelia 

združenia so zdravotným postihnutím, ktorých tento šport baví a sú radi v pohybe a  tým prispievajú 

k zdravšiemu životnému  štýlu. Táto hra ma svoju obľubu  nielen medzi  klasifikovanými hráčmi, ale 

radi si ju zahrajú aj ostatní naši členovia a priatelia združenia.  

Na to, aby z nás boli kvalitní a úspešní hráči, hodní reprezentácie, musíme na sebe tvrdo pracovať 

a pravidelne trénovať. Sme radi, že  aj na východnom Slovensku máme  športový klub a to v Prešove, 

ktorý založilo občianske združenie ZOM Prešov. Oficiálny dátum vzniku klubu je september 2013 a je 

ako prvý na východnom Slovensku.  Od tohto dátumu aj naše OZ M.A.J. participuje na spolupráci 

s týmto klubom v oblasti športovej aj organizačnej. 

 

Účasť na kultúrnych, športových a vzdelávacích akciách partnerských organizácií 

 

Už dlhé roky úzko spolupracujeme s Občianskym združením ZOM Prešov a radi podáme pomocnú 

ruku  pri organizovaní rôznych akcií a podujatí . Aj v tomto roku sme sa zúčastnili na niektorých z ich 

akcií. 

 

 18 – 19.5.2019 - 2.ligove kolo boccia sa konalo v  športovej hale Gymnázia Pavla Horova 
v Michalovciach. Počas dvoch dni si zahrali  hráči v skupinách BC1,BC2,BC3,BC4 a BC5  

 

 13 - 17.06.2019 - "Boccia Tatra Cup" V hoteli Alexandra v Liptovskom Jáne  sme sa 

zúčastnili medzinárodného podujatia pre telesne postihnutých športovcov . Na 

tohtoročnom  turnaji  sa zúčastnili výpravy z ôsmych krajín, Čiech, Poľska, Maďarska, 

Chorvátska, Walesu, Anglicka, Belgicka a domáceho Slovenska.  

 26 - 28.7.2019 - Športové hry  mládeže s telesným postihnutím v hoteli Chemes na 

Zemplínskej Šírave. Súťažilo sa v troch disciplínach šípky, boccia, streľba zo vzduchovky. 

 

 5.10.2019 – Boccia OPEN 2019, otvorený integračný turnaj na ktorom sa zúčastnili  
priaznivci tejto hry, aj tí ktorí ešte nemajú žiadne skúsenosti a chceli si to vyskúšať. 
 

 

       Ďalšie aktivity  

 

 9.5.2019 o 14:00 hod  sa konala Výročná členská schôdza v priestoroch  Kasárne 

Kultúrpark na Kukučínovej 2 v Košiciach. Členovia združenia schválili Správu o činnosti, 

správu o hospodárení za rok 2018 a plán činností pre rok 2019. Členská schôdza aj pre 



nadchádzajúce obdobie potvrdila, že predsedom OZ M.A.J. naďalej ostáva, Anna Mihová 

a podpredsedom Markus Kovér.  

 

 

 

3. Prehľad o daroch a príspevkoch 

V roku 2019 boli Občianskemu združeniu poskytnuté dary a príspevky: 

Príspevky z ÚPSVaR Košice    ............................................................   13 104.16 Eur 

Príspevky z podielu zaplatenej dane    .................................................    3 181,38 Eur 

Dary    ..................................................................................................      4 233,00 Eur 

Členské príspevky    ............................................................................           60,00 Eur 

 

1. Správa o hospodárení 

V roku 2019 hospodárilo Občianske združenie M.A.J. s finančnými prostriedkami 

v štruktúre: 

Príjmy z hlavnej činnosti: 

Dotácie    ......................................................................................              13 104,16 Eur 

Príspevky z podielu zaplatenej dane    .........................................                3 181,38 Eur 

Dary     ..........................................................................................                4 233,00 Eur 

Členské príspevky   ......................................................................                     60,00 Eur 

Prijaté granty ................................................................................  700,00 Eur 

Účastnícke poplatky z akcií pre členov .......................................          3 540,00 Eur  

Príjmy spolu                                                                                              24 818,54 Eur   

        

Výdavky z hlavnej činnosti: 

Mzdy zamestnancov   .....................................................................             10 419.39 Eur 

Daň zo závislej činnosti    ...............................................................                 601.06 Eur 

Odvody SP a ZP, DDS  ..................................................................              5 006,19 Eur  

Nájom priestorov, energie     .........................................................               1 563.56 Eur 

Telefón, internet     ..................................................................................        170,85 Eur 

Nákup kancelárskych potrieb    .............................................................             45,10 Eur 



Výdavky na realizáciu projektov    ...............................................                 4 645,20 Eur  

Poplatky, poštovné     ..............................................................................         156.85 Eur  

Ostatné poplatky za služby BOZP ......................................................             100,00 Eur  

      Výdavky spolu                                                                                             22 708,20 Eur 

 

Hospodársky výsledok za rok 2019: 

Príjmy  z hlavnej činnosti     ......................................................................               24 818,54 Eur 

Výdavky z hlavnej činnosti  ......................................................................               22 708,20  Eur 

HV z hlavnej činnosti   ..............................................................................                 2 110,34 Eur 

 

       Vyhotovil: Mgr. Markus Kövér                                                Dňa: 10.3.2020 

                                  

Partneri a podporovatelia 

OZ ZOM Prešov 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

Členovia a priatelia združenia 

HB Reavis Bratislava 

 
    

Záver 

 K 31.12.2019  naše združenie  eviduje  35 členov. 

 Naša  správa z výročnej schôdze bude  k nahliadnutiu v kancelárskych priestoroch  OZ M.A.J. na    

 Strojárenskej 13 a na webovej stránke združenia. 

 

                                                                                                                                                                                                               

V  Košiciach    dňa 16.03.2020 

 

 Spracovali:       Anna Mihová 

                          Mgr. Markus Kovér 

 

 

 

 

 

 

 


