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Identifikácia občianskeho združenia 

 

Názov organizácie:  Občianske združenie „JA SÁM“  

Právna forma:  občianske združenie 

Sídlo:    Pribinova 407/73, 920 01 Hlohovec 

Zriaďovateľ:  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

  Registrácia 04.12.2015 číslo spisu: VVS/1-900/90-47496 

  Zmena stanov 21.09.2016, číslo spisu: VVS/1-900/90-47496-1 

  

IČO:    50076370 

DIČ:   2120370263 

Kontakt:   info@ozjasam.sk 

 

Členovia združenia:  Katarína Brešťanská – predseda združenia 

   Mgr. Ľubica Horúcková – podpredseda združenia 

   

Účel občianskeho združenia:  

1. Cieľom občianskeho združenia je podporovať všeobecne prospešné aktivity v spoločnosti, 

najmä poskytovanie pomoci osobám zdravotne postihnutým. Poslaním Združenia je 

uspokojovať mnohostranné záujmy osôb zdravotne postihnutých, formovať, rozvíjať pomoc 

pre zdravotne postihnuté osoby, zabezpečovať rehabilitácie, doplnkové terapie, pomôcky a iné 

potreby a programy pre zdravotne postihnuté osoby. Ďalšími cieľmi Občianskeho združenia sú 

vytváranie vhodných podmienok pre všestrannú podporu, obhajobu a presadzovanie práv 

zdravotne postihnutých osôb a ich rodín, vytváranie špecifických podmienok pre rozvoj 

a uspokojovanie potrieb, záujmov zdravotne postihnutých osôb a vytváranie vhodných 

podmienok pre dosiahnutie čo najvyššieho možného stupňa samostatnosti zdravotne 

postihnutých osôb. 

2. Činnosť združenia sa realizuje najmä: 

a) Podporou zdravotne postihnutých osôb, zabezpečovaním programov na rehabilitácie, 

zabezpečovaním doplnkových terapií a pomôcok 



 
b) Poradenstvom pre zdravotne postihnuté osoby a ich rodiny 

c) Poskytovaním potrebných pomôcok a potrieb 

d) Podporou športovo – rekreačných činností, kultúrnych činností a podporou propagácie života 

a potrieb zdravotne postihnutých osôb 

e) Spoluprácou s inými podobnými domácimi a zahraničnými subjektmi 

f) Propagovaním svojej činnosti 

g) Finančnou podporou prostredníctvom finančných príspevkov 

h) Materiálno – technickou podporou 

i) Tvorbou a realizáciou akýchkoľvek všeobecne – prospešných projektov na území SR 

a v zahraničí, v súlade s právnym poriadkom daných krajín a v súlade so záujmami združenia. 

 

Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2017 

 

  Príjem v roku 2017   

Prijaté príspevky od iných organizácií                               2 255,00 €  

Prijaté príspevky od fyzických osôb                                    50,00 €  

Tržby z Denného centra JA SÁM                            19 517,00 €  

Príspevky z podielu zaplatenej dane za rok 2016                            88 018,12 €  

Kreditné úroky                                       1,84 €  

Aktivácia vnútroorganizačných služieb / dary v podobe 
pernam./                                  800,00 €  

    

Celkom príjem financií v roku 2017                          110 641,96 €  

  

  Výdaj v roku 2017   

Režijný materiál centrum                               1 500,46 €  

Spotreba energie                               1 284,76 €  

Vybavenie centra                                  423,95 €  

Mzdové náklady + zákon.sociálne náklady + stravné zamestn.                               8 078,01 €  

Prenájom priestorov centrum                               6 000,00 €  

Poskytnuté služby v rámci terapií                                  218,00 €  

Vedenie účtovníctva                                  600,00 €  

Ostatné dane a poplatky /ostatné služby, notár/                                    79,35 €  

Poplatky banke                                    77,98 €  

Poskytnuté nepeňažné dary                                  800,00 €  

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám                                    50,00 €  

Poskytnuté príspevky z 2% fyzickým osobám                            73 625,40 €  

Zrážková daň z úrokov                                       0,31 €  

    

Celkom poskytnuté financie za rok 2017                            92 738,22 €  



 

  Rozdiel medzi príjmami a výdavkami                            17 903,74 €  

v tom: 
 Bankový účet bežný k 31.12.2017                               5 414,61 €  

Bankový účet 2% k 31.12.2017                            13 126,60 €  

Pokladnica  k 31.12.2017                                  242,96 €  

Nezaplatené pohľadávky                                  200,00 €  

Sociálny fond -                                  41,44 €  

Mzdové, daňové a záväzky soc.zabezpečenia -                               589,39 €  

Kaukcia na nájom                                  500,00 €  

Nerozdelený zisk minulých období -                               949,60 €  

    

Celkom                            17 903,74 €  

 

 

Prehľad o poskytnutých prostriedkoch 

V roku 2017 sme celkovo vystavili 35 darovacích zmlúv, prostredníctvom ktorých sme 

rodinám s hendikepovanými deťmi darovali celkovú sumu 73 675,40 EUR. Značná časť bola 

poukázaná z prostriedkov získaných z 2% z daní fyzických a právnických osôb za rok 2016. 

Obdarované rodiny použili prostriedky na financovanie nákladov súvisiacich s liečbou, 

rehabilitáciou, kúpou kompenzačných pomôcok a so zlepšením životných podmienok 

hendikepovaných detí, o ktoré sa starajú. Tiež sme poskytli dva nepeňažné dary v podobe 

vstupov do Denného centra „JA SÁM“ v hodnote 800 EUR. 

V novembri 2016 sme zriadili Denné Centrum „JA SÁM“, ktoré sa nachádza na Pribinovej 

ulici č.46 v Hlohovci. Centrum navštevuje približne 40 detí, ktoré absolvujú hodinové alebo 

45 minútové  terapie. Terapie sú spoplatnené. Z toho sú financované mzdové a prevádzkové 

náklady centra.  

Občianske združenie „JA SÁM“ v hodnotenom období konalo súlade so stanovami združenia.

    

Všetky výdavky v sledovanom období boli vynaložené na správu občianskeho združenia, 

poskytnutie sociálnej pomoci a iné výdavky súvisiace s činnosťou a povinnosťami združenia. 

V sledovanom období neboli vyplatené žiadne odmeny. 

 

 

 



 

 

AKO SME POMOHLI V ROKU 2017 

 

V rámci projektu s názvom Spolu to zvládneme, sme umožnili rodinám s deťmi zo 

zdravotným znevýhodnením zbierať cez naše združenie 2% z daní. Rodiny pre svoje deti 

z poskytnutých peňazí preplácali predovšetkým rehabilitačné pobyty a ambulantné cvičenia 

u terapeutov. Financovali tiež doplnkové terapie, ktoré podporujú telesnú a duševnú 

rovnováhu detí. Zakupovali im špeciálne pomôcky na zlepšenie ich stavu, či uľahčenie 

manipulácie s nimi. Tiež zakupovali rôzne senzorické pomôcky a hračky, ktoré deťom so 

senzomotorickou poruchou pomáhajú lepšie sa integrovať v tejto oblasti. Rodiny peniaze 

použili tiež na dofinancovanie kúpy osobného motorového vozidla, ktoré je nevyhnutnou 

súčasťou života pri starostlivosti o hendikepované deti a sčasti financovali tiež náklady na 

pohonné hmoty. Aby rodičia zlepšili a skvalitnili životné podmienky svojich detí, absolvovali 

kurzy, ktoré ich naučili odborne sa venovať svojim deťom. Deti podstupovali tiež rôzne 

medicínske zákroky, ktoré im pomáhajú v napredovaní. Deti ktoré sú odkázané na špeciálne 

upravenú stravu, mali túto tiež financovanú z prostriedkov nášho združenia. Taktiež lieky, 

výživové doplnky a podporné výživové doplnky boli hradené z prostriedkov nášho združenia. 

Všetky vynaložené náklady súviseli so zlepšovaním zdravotného stavu hendikepovaných detí.  

 

 

Výročnú správu vypracovala Katarína Brešťanská – predseda združenia 

 

 

 

V Hlohovci 19.01.2018     ............................................. 

          podpis 


