
Košická organizácia vozičkárov – Nezávislý život
Občianske združenie

IČO: 31267050 DIČ: 2021398038
Talinská č. 1, 040 12 Košice

konzbaranicova@centrum.sk,  www.kovnz.sk
Kontakt : 0903 630 970, 0907 066 844

VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2020



701 – Združenie (OKEČ 9132 činnosti záujmových zväzov, spolkov, klubov),
Reg. Č. VVS/1-900/90-13889, dňa 16.03.1998.

Poskytovateľ sociálnej služby: PREPRAVNÁ SLUŽBA (§12 Zákona č.
448/2008 Z.z), dňa 01.04.2008, reg. č. 148/2008/OSV.

Košická organizácia vozičkárov – Nezávislý život je neziskové občianske
združenie, ktoré od svoj vzniku v roku 1998 sa zameriava na propagáciu
samostatného života, nezávislosti a sebestačnosti občanov s ťažkých telesným
postihnutím.
Bezbarierovú prepravnú službu zabezpečujeme dlhodobo už od roku 199 v meste
Košice – mesto a Košice – okolie. Ako neverejný poskytovateľ prepravnej služby
poskytujeme prepravu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím
odkázanej na individuálnu prepravu, t.č. hlavne seniori nad 65 rokov.

Dňa 20.02.2020 sa konalo v priestoroch Košickej organizácie vozičkárov –
Nezávislý život Mimoriadne zasadnutie . Dôvodom bola mimoriadna situácia a to
úmrtie doterajšej predsedníčky Správnej rady Terézie Baraničovej a voľba nové
predsedu Správnej rady a ostatných štatutárnych orgánov. Dňa 05.03.2020 sa
konal Výročný snem Košickej organizácie vozičkárov – Nezávislý život, ktorý
okrem schválenia činnosti a hospodárenia za minulé obdobie,  zvolil aj nového
člena Správnej rady.

Predseda Správnej rady -             Peter   BARANIČ
Tajomník Správnej rady -            Andrea SOJČIAKOVÁ

Členovia Správnej rady -     Barbora HUNYOROVÁ
                                                   Richard TAKÁČ

                      Ján KOVÁČ

Ostatné  činnosti Košickej organizácie vozičkárov – Nezávislý život:
 Pomoc občanom s ŤZP pri sociálnom začlenení do spoločnosti,
 Konzultácie v oblasti kompenzačných pomôcok a ich získavanie,

zapožičavanie, resp. darovanie.

 Príjmy Košickej organizácia vozičkárov – Nezávislý život v roku 2020 :

Príjmy z verejných zdrojov (Magistrát mesta Košice),



Finančné príspevky od nadácii (Nadácia TATRA BANKA),
Asignovaný podiel zaplatenej dane z príjmu (2%),

Príjmy z činnosti KOV-NŽ (bezbrierová  preprava),
Dary od právnických a fyzických osôb (U.S. Steel Košice)

MESTO KOŠICE

2% podiel dane

Nadácia TATRA BANKA

U.S.Steel Košice

Preprava - soc. služba

Ost. krátkod.pôžička

MZDY

ODVODY

ZASOBY

SLUŽBY

POISTENIE VOZ.

Pôžička

MESTO KOŠICE(zmluva 2020000506)



Mesto Košice poskytlo Košickej organizácii vozičkárov – Nezávislý život finančný príspevok
na prevádzku poskytovanej sociálnej služby ako neverejnému poskytovateľovi v celkovej
výške 38.242,40 € v celkom rozsahu 54.632 km na obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020,
v priemernej výške 0,70 € na 1 km.
Pandémia ochorenia COVID 19 spôsobená koronavírusom SARS-CoV významne ovplyvnila
aj prevádzku bezbarierovej prepravnej služby. Využiteľnosť našich služieb klientmi výrazne
poklesla a museli sme prijať množstvo opatrení ako ochrániť klientov a rovnako pracovníkov.
Snažili sme sa poskytnúť služby – nákup do domácnosti, vyzdvihnutie liekov pre klienta,
prevoz zdravotníckych pomôcok pre klienta. Vodiči boli poučení ako dezinfikovať vozidlo pred
a po uskutočnenej jazde. Vozidlá sú vybavené dezinfekčnými pomôckami pre klientov a pre
vlastnú potrebu.

CELKOVÉ ÚDAJE :
Príspevok Magistrátu MESTA KOŠICE: 38.242,40 €
Čerpanie príspevku  MESTA KOŠICE: 30.845,85 €
Počet zmluvných km:                                 54.632  km
Počet skutočných km:                                 44.035,5 km
Využiteľnosť prepravy:                               98 klientov,
Ekonomicky oprávnené náklady:                   410,68 €,
Počet klientov k 01.01.2020:     72 klientov,
Počet klientov k 31.12.2020:    104 klientov.
Nevyčerpaná časť finančného príspevku (nenaplnené km) v celkovej výške 7.438,55 € bola
vrátená na účet mesta Košice v zmysle uzavretej zmluvy 2020000506.
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Výdaje prepravnej služby celkovo za rok 2020:



P.č. Názov položky MESTO KE Prijímatelia Ost.zdroje SPOLU
1. Mzdy a ost. vyrovnania 20.060,00 0 0 20.060,00
2. Odvody zamestnáv. 5.610,52 0 0 5.610,52
3. Telefón, internet 1.018,10 33,98 144,71 1.196,79
4. Prístroje, zariad., tech. 119,00 135,01 11,24 265,25
5. Všeobecný materiál 704,47 233,75 915,50 1.853,72
6, Softwér a licencie 128,96 79,88 24,89 233,73
7. Palivo, mazivá 0 5.167,38 0 5.167,38
8. Servis vozidiel 1.337,65 0 1.522.54 2.860,19
9. Poistenie vozidiel 1.393,30 0 598,22 1.991,52
10. Karty, poplatky 73,00 0 0 73,00
11. Nájomné budov, častí.. 199,20 0 0 199,20
12. Nájomné strojov, zariad. 44,06 0 0 44,06
13.. Všeobecný služby 157,59 318,57 215,62 691,78

S P O L U 30.845,85 5967,89 3433,40 40.247,14

Na zlepšenie poskytovanej prepravnej službe sme vypracovali koncom roka 2020 projekt,
ktorý je financovaný zo zdrojov MPSVaR (dotácia na rozvoj sociálnej služby). Zakúpenie
schodolezu a to hlavne z týchto dôvodov:

Vozidlá sú využívané v náročnej mestskej prevádzke a musia byť pripravené v 100%
technickom stave. A aj keď máme technicky vybavené vozidlá, potýkame sa s iným závažným
problémom. CESTA KLIENTA K VOZIDLU – často komplikovaný proces z dôvodu
neprekonateľných bariér. Schodište k výťahu a schodište z bytového domu.
 Seniori sú špecifická skupina klientov, ktorí si vyžadujú rovnako špecifický prístup.
Imobilita je následkom vážnej poruchy zdravia a je pre seniora vážnym zdravotným rizikom.
Imobilita sa odzrkadľuje aj na psychike seniora. Schopnosť pohybovať sa  totiž ovplyvňuje
sebaúctu, ktorá u väčšiny ľudí závisí od pocitu samostatnosti, užitočnosti či potrebnosti. Starí
imobilní ľudia môžu mať pocit bezmocnosti a cítia sa byť záťažou pre druhých. To vedie
k sebaľútosti, apatii, neochote komunikovať, depresii, strachu, nepokoju, nervozite. Preto nie je
nič prekvapivé, že majú obavy aj pri presune do vozidla. Riešením pre našich klientov je
pásový schodolez.
Schodolez je ideálnou pomôckou pre imobilných na prekonávanie schodov. Toto mobilné
zariadenie uľahčí presun klienta od dverí domova až k vozidlu.
Rovnako je aj dôležitý pohľad z druhej strany. Klienti – seniori využívajú našu terénnu
prepravnú službu hlavne na prevoz na lekárske vyšetrenie, rehabilitáciu, vybavovanie úradných
záležitostí, návštevy príbuzných. Vo väčšine prípadov im doprovod robí rodinný príslušník,
opatrovateľka, asistent či sused. Drvivá časť prístupu k domovu klienta je barierová a pomoc
vodiča je preto nevyhnutná. V niektorých prípadoch sa s bariérami
stretávame aj pri vstupe do niektorých „starších“ úradných budov, či zariadení, aj keď už
situácia v dnešnej dobe pomaly zlepšuje. Nie všetky vybudované bezbarierové vstupy vyhovujú
bezpečnej manipulácií s klientom.
V záujme bezpečného „prenosu“ klienta do vozidla a zodpovednosti vodiča je zabezpečenie
tejto pomôcky obojstranne nevyhnutné. Pracovníci KOV-NŽ sa zúčastnili mnohých výstav s



pomôckami pre kompenzáciu imobility a dokonca sme si mali možnosť vyskúšať si takýto
schodolez priamo v teréne. Zakúpenie tejto pomôcky považujeme za veľmi dôležitý a
nevyhnutný krok pri skvalitňovaní našich služieb

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR určilo dňa 05.10.2020 Košickú organizáciu
vozičkárov – Nezávislý život ako subjekt hospodárskej mobilizácie  z dôvodu vyhlásenia
núdzového stavu, v dôsledku šírenia ochorenia COVID 19.

Klienti sociálnej služby mesta KOŠICE – Prehľad podľa trvalého bydliska jednotlivých
mestských častí.



KE
 Z

áp
ad

Da
rg

.h
rd

in
ov

N
ad

 Ja
ze

ro
m

KE
 Ju

h

Si
dl

.Ť
ah

an
.

St
ar

é 
m

es
to

KE
 S

ev
er

Kr
ás

na
/H

KE
 B

ar
ca

Ko
š.

N
.V

es

Vy
š.

O
pa

ts
.

Pe
re

š

Lo
rin

čí
k

25

20

15

10

5

0

Klienti

Řada 2

Řada 3

Nadácia U.S. Steel Košice

Našim dlhodobým podporovateľom a partnerom pri realizácii bezbarierovej prepravnej služby
je Nadácia U.S.Steel Košice. Nadácia nám aj v roku 2020 venovala finančný dar vo výške
2.500,00 €. Podľa vzájomne uzavretej zmluvy č. 5/2020 boli tieto finančné prostriedky účelovo
viazané na pokrytie nákladov za havarijne poistenie vozidiel, povinne zmluvné poistenie
vozidiel, údržbu, servis a nevyhnutné opravy. Každý náš klient ma svoj životný príbeh, ktorý
nie je vždy jednoduchý a aj vďaka pomoci od Nadácie U.S. Steel Košice im ho pomáhame
zvládať.

Nadácia TATRA BANKY
V súvislosti s pandémiou COVID 19 sme museli ako poskytovateľ sociálnej služby prijať
viaceré opatrenia. Reagovali sme na výzvu Nadácie Tatra banky a pridali sa do projektu
„Aktivity v teréne počas krízy vyvolanej pandémiou COVID 19 a získali podporu 500,00 €.
Kedže aj v čase mimoriadnej situácie sme naďalej poskytovali služby našim klientom
vykonavali sme dezinfekciu priestorov vozidiel, madiel, vozíkov, kancelárie. Finančné
prostriedky boli použité na kúpu:

- Ochranných rúšok (jednorázové),
- Ochranné rukavice,
- Dezinfekčné spreje na interier vozidiel,
- Tekuté dezinfečné prostriedky.

Našimi klientmi sú ťažko telesne postihnutí klienti, seniori, ktorí sú najohrozenejšou skupinou,
rovnako však chránime zdravie našich vodičov a administratívných pracovníkov.

PREHĽAD – Príjmy za rok 2020

P.č. Zdroj Členenie Suma



1. VEREJNÉ ZDROJE 38.399,50 €
Finančný príspevok Mesto KOŠICE 38.242,40 €

2% podiel dane z príjmu Finančná správa 157,10 €
2. NEVEREJNÉ ZDROJE 3.000,00 €

Finančný dar U.S. Steel KE s.r.o 2.500,00 €
Finančný dar Nadácia Tatrabanka 500,00 €

3. SOCIÁLNA SLUŽBA 7.380,94 €
Príjem z činnosti Prepravná služba 7.380,94 €

4. PRÍJEM Z MAJETKU 0,00 €
Kreditný úrok 0,00 €

Iné 0,00 €
5. OSTATNÉ 793,00 €

Kratkod.pôžička 793,00 €
Poistné plnenia 0,00

Ost.vysporiadania 0,00
S P O L U 49.573,44 €

                                                   PREHĽAD – Výdaje za rok 2020

P.č. Názov položky Suma
Mzdy 20.090 €

- Zdravotné poistenie 533,20 €
- Sociálne poistenie 1.487,22 €
- Daň z príjmu závisl.činnosti 2.249,77 €
- Čistá mzda 15.819,81 €

Odvody 5.522,05 €
- Zdravotné poistenie 1.333,00 €
- Sociálne poistenie 4.189,05 €

Zásoby 7.286,35 €
- Krátkodobý majetok 265,25 €
- Ost.vybavenie MV 750,61 €
- Všeobecný materiál 698,40 €
- Pohonné hmoty a oleje 5.167,38 €
- Kancelárske potreby 404,71

Služby 5.232,36
- Telefón a internet 1.196,79 €
- Údržba, oprava a servis MV 2.860,19 €
- Bankové poplatky 244,24 €
- Nájomné 199,20 €
- Software a ost. 233,73 €
- Poštovné 61,15 €
- Ost.všeob.služby 437,06 €

Ostatné vydaje 3.385,96 €
- Poistenie majetku 66,39 €
- Poistenie vozidiel 1.991,52 €
- Odpisy 1.328,05 €

Iné vyrovnania 793,00 €
- Vratka krátkodob.pôžičky 793,00 €

S P O L U: 42.309,72 €

Ďakujeme



- Mesto KOŠICE
- Košický samosprávny kraj

- Mestská časť Košice – Nad Jazerom
- Nadácia U.S.Steel Košice

- Nadácia Tatra Banka
- Všeobecná úverová banka

- Tecos, s.r.o
- Byfos, s.r.o

- Našim klientom,
- Všetkým darcom 2% podielu dane z príjmu a všetkým ostatným

sympatizantom a priateľom Košickej organizácie vozičkárov – Nezávislý
život.

V Košiciach, dňa 30.03.2021

         Peter   B A R A N I Č
         Predseda Správnej rady KOV-NŽ










