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I. Základné údaje 

 

 

Občianske združenie Pro Bono bolo založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. 

o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a zaregistrované na Ministerstve vnútra 

SR v roku 2012. Hlavným cieľom a činnosťou občianskeho združenia je pomáhať ľuďom, 

ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ich ťažkého zdravotného 

postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu a z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku a to 

zabezpečovaním poskytovania sociálnych služieb: opatrovateľská služba a prepravná služba.  

Občianske združenie Pro Bono má od roku 2012 registrovanú sociálnu službu – 

prepravná služba a od roku 2013 aj sociálnu službu - opatrovateľská služba na Vyššom 

územnom celku – Úrad Trnavského samosprávneho kraja podľa 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 (ďalej len „zákon o sociálnych 

službách“).  

Občianske združenie Pro Bono bolo v roku 2019 zapísané do centrálneho registra 

určených právnických osôb – prijímateľov 2 % z dane. 

 

 

II. Činnosť občianskeho združenia 

 

Občianske združenie Pro Bono v roku 2019 poskytovalo dva druhy sociálnych služieb: 

opatrovateľskú službu a prepravnú službu. 

 

1. Druh poskytovaných sociálnych služieb v roku 2019 

 

1.1. Opatrovateľská služba 

 

Občianske združenie svoju činnosť zameriava na poskytovanie opatrovateľskej služby, 

v rámci ktorej sa stará o svoju klientelu prioritne po sociálnej stránke v celom komplexe, čo 

znamená, že okrem úkonov opatrovateľskej služby je pre klientov a ich rodinných 

príslušníkov zabezpečované aj sociálne poradenstvo. V období od 1.2.2016 do 30.4.2018 

bolo naše občianske združenie zapojené do ďalšieho rozširovania opatrovateľskej služby v 

rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby (NP POS), ktorý bol realizovaný 

Implementačnou agentúrou v rámci operačného programu Ľudské zdroje, čím sa zvýšilo 

poskytovanie opatrovateľskej služby spolu pre 43 klientov a zároveň sa vytvorilo aj 43 

nových pracovných miest opatrovateliek. K 30.4.2018 sa skončila realizácia národného 

projektu Podpora opatrovateľskej služby v rámci OP ĽZ a poskytovanie opatrovateľskej 

služby bolo pozastavené.  

V auguste 2018 boli vypracované a podané dva projekty na základe výzvy OP ĽZ DOP 

2018/4.2.1/01, jeden pre Trnavský kraj pre výkon opatrovateľskej služby pre 35 

opatrovateliek a druhý pre Nitriansky kraj pre výkon opatrovateľskej služby pre jednu 

opatrovateľku. Oba projekty boli schválené a v decembri 2018 boli uzavreté zmluvy 

o realizácii týchto projektov s Implementačnou agentúrou MPSVR SR. Na ich základe sa 
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začala realizácia výkonu opatrovateľskej služby od 1.1.2019. V priebehu roka 2019 bola 

poskytnutá opatrovateľská služba pre 33 klientov, ktorým opatrovateľskú službu 

zabezpečovalo 37 kvalifikovaných opatrovateľov/-liek. 

V roku 2019 bolo na zabezpečovanie opatrovateľskej služby využívané motorové 

vozidlo s izotermickou vložkou, ktoré bolo zakúpené v prechádzajúcom roku pomocou 

poskytnutej dotácie MPSVR SR.  

 

1.2. Prepravná služba   
 

Prepravnú službu zabezpečuje Občianske združenie Pro Bono od roku 2012. Na 

začiatku sa zabezpečovala starým zapožičaným vozidlom, ktoré bolo časom vo veľmi 

opotrebovanom stave a nebolo vybavené ani zdvíhacou plošinou. Preto združenie v roku 

2015 požiadalo MPSVR SR o dotáciu na kúpu 7-miestneho špeciálne upraveného 

motorového vozidla s hydraulickou zdvíhacou plošinou a ukotvením, aby bola možnosť 

prepravy aj imobilných občanov odkázaných na invalidný vozík. Dotácia bola priznaná 

a koncom roka 2016 bolo takéto účelové vozidlo zakúpené a od roku 2017 je prepravná 

služba zabezpečovaná týmto vozidlom. V roku 2019 bolo vykonaných 213 prepravných 

ciest pre 152 klientov jednak do zdravotníckych zariadení, ale aj na spoločenské a kultúrne 

akcie, na úrady a organizácie za účelom vybavovania si svojich osobných alebo pracovných 

záležitostí, na dochádzku do denných centier, na prepravu za sociálnymi službami 

poskytovanými ambulantnou formou, ako aj na prepravu klientov za účelom návštev 

rodinných príslušníkov, najmä pri príležitosti rôznych rodinných udalostí alebo sviatkov.  

 

2. Zamestnanci 
 

Na zabezpečovanie sociálnych služieb poskytovaných občianskym združením Pro Bono 

bolo v priebehu roka zamestnaných 39 pracovníkov, z čoho bolo 37 opatrovateliek na výkon 

opatrovateľskej služby, 1 zamestnanec pre prepravnú službu a 1 koordinátorka. Všetci 

zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon svojej práce. Zamestnanci mali 

zabezpečené stravovanie v súlade so ZP. 

 

 

III.  Hospodárenie občianskeho združenia 

 

1. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých 

Občianske združenie Pro Bono v roku 2019 uzavrela hospodárenie s mínusom vo výške 

31.000,39 Eur. Účtovná závierka je prílohou tejto správy. 

 
2. Prehľad o príjmoch, výnosoch a výdavkoch, nákladoch    

Výnosy združenie činili: 263.325,31 Eur 

Náklady združenia činili spolu: 294.325,70 Eur, ktoré sa členia na: 

- mzdové náklady: 175.440,19 Eur 

- zákonné soc. poistenie: 58.157,73 Eur 

- zákonné sociálne náklady: 11.787,87 Eur 
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- spotreba materiálu: 12.647,81 Eur 

- ostatné služby: 20.472,41 Eur 

- odpisy: 10.578,- Eur 

- spotreba energie: 1.103,86 Eur  

- iné ostatné náklady: 4.137,83 Eur 

 

3. Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov 

Občianske združenie príjmy dosiahlo z nasledovných zdrojov:  

- úhrady za prepravu 5.513,95 Eur 

- úhrady za opatrovateľskú službu  105.014,62 Eur 

- príspevky z projektu NP POS 152.796,74 Eur. 

 

4. Stav a pohyb majetku a záväzkov  

− Neobežný majetok:  16.504,- Eur, z toho samostatné hnutelné veci 16.504,- Eur 

− Finančné účty: 129.429,87 Eur z toho pokladnica 3.360,31 Eur, bankové účty: 

126.069,56  Eur 

− Pohľadávky obchodného styku: 10.676,03 Eur 

− Krátkodobé záväzky: 36.155,47 Eur 

− Dlhodobé záväzky: 4.501,10 Eur 

 

 

IV. Záver 

Občianske združenie Pro Bono aj touto cestou ďakuje všetkým, ktorí akoukoľvek 

formou prispeli k napĺňaniu poslania a cieľov združenia. 

 

 

Táto výročná správa je zverejnená na stránke: http://obcianske-zdruzenie-pro-bono.com  

 

 

Štatutár o.z.:  Mgr. Silvia Czére, predseda predsedníctva 

http://obcianske-zdruzenie-pro-bono.com/

