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Vážení zakladatelia, členovia orgánov, partneri, 
            spoluobčania, 
 
 
 
 

V roku 2015 nezisková organizácia TERRA GRATA intenzívne 
pracovala v obidvoch hlavných predmetoch svojej činnosti, t.j. vo 
vzdelávaní v  prevencii detskej dopravnej nehodovosti, ako aj v podpore 
regionálneho rozvoja. 

        
V priebehu roka 2015 sa zamestnanci neziskovej organizácie 

venovali aj ďalším verejnoprospešným  činnostiam, zameraným 
na podporu verejného sektora. 

 
Dovoľte mi poďakovať všetkým, ktorí venovali svoj čas a pomohli 

našej neziskovej organizácii pri približovaní vytýčených cieľov., ako aj 
všetkým, ktorí prejavili  záujem o zlepšenie situácie v oblasti prevencie 
dopravnej nehodovosti detí.     

              
 
  

 
   
 
 
 
 
                                                            Zora Urbanová 
                                                            riaditeľka n.o. 
                                                            TERRA GRATA 
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Orgány neziskovej organizácie 
 
 

          Riaditeľ: 
 
                                           Ing. Zora Urbanová 
 
 
 
           Správna rada: 
                            
                                           Ing. Eduard Kucej – predseda 
                                           Ján Mesík – podpredseda 
                                           Ing. Soňa Kulhányová – člen  
                                           Ing. Štefan Repko – člen 
                                           Ing. Tibor Marcinko – člen 
                                           Ing. Michal Kravčík CSc. – člen 
                                           Lenka Mojžišová - člen 
 
 
 
 
            Dozorná rada:        
 
                                    Ing. Stanislav Purger – predseda 
                                   Ing. Mária Hrušková – člen 
                                 Ing. Peter Stadtrucker - člen  

 
 
 
V priebehu roka 2015 nedošlo k zmenám v zložení orgánov 
neziskovej organizácie. 
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Správa o činnosti vo vzťahu k účelu založenia neziskovej 
organizácie 

 
 
 
        V roku 2015 nezisková organizácia TERRA GRATA, Banská Bystrica  
pokračovala v aktivitách, smerujúcich k podpore vzdelávania v oblasti 
prevencie dopravnej nehodovosti detí.  
         Takmer v priebehu celého roka 2015 sa nezisková organizácia  venovala  
značne sofistikovanému projektu Na bicykli bezpečne, ktorého partnerom 
a donorom bola Nadácia Volkswagen Slovakia. Predmetom projektu bola 
interaktívna hra na webovej platforme, s cieľovou skupinou všetkých žiakov 2. 
stupňa základných škôl, špeciálnych základných škôl, osemročných gymnázií, 
detských domovov a reedukačných zariadení na Slovensku. Hra prebiehala na 
webovom portáli www.3dnabicykli.sk  Tento projekt je prostriedkom dopravnej 
výchovy, ktorý moderným, pre deti atraktívnym spôsobom pomôže vštepiť do 
návykov malých a mladých cyklistov potrebné vedomosti a zručnosti. 
Výzvy na zapojenie sa do súťaže boli zaslané všetkým cieľovým školám na 
Slovensku. Výsledky žiakov a škôl boli automaticky zasielané do centrálnej 
databázy, ktorá on-line vyhodnocovala úspešnosť absolvovania trasy. Projekt je 
efektívnym prostriedkom na hodinách dopravnej výchovy v školách, ale aj 
v práci rôznych krúžkov. 1. ročník tejto súťaže bol ukončený 31.1.2016. 
 Vyhodnotenie a odmenenie najlepších jednotlivcov a najaktívnejších škôl za 
účasti partnera projektu a donora projektu  – Nadácie  Volkswagen Slovakia sa 
uskutočnilo 20. apríla 2016 na detskom dopravnom ihrisku firmy RM-JET  
(projektovanom našou organizáciou) v Trnave. Táto súťaž bude v roku 2016 
pokračovať svojím 2. ročníkom – od septembra 2016 do konca januára 2017. 
        Vytvorená  špeciálna webová stránka www.detibezpecnenaceste.sk  sa 
venuje propagácii reflexných prvkov. Okrem uvedeného organizácia vykonáva 
viacero krokov k iniciovaniu a podpore výstavby detských dopravných ihrísk 
v mestách SR. 
        Nezisková organizácia TERRA GRATA spracovala pre obce v roku 2015  
programy rozvoja podľa zákona 539/2008 Z.z. v znení zákona 309/2014 Z.z. 
o podpore regionálneho rozvoja.  
         Okrem uvedených aktivít realizovala organizácia viacero menších úloh 
vrátane bezplatného poradenstva pre obce aj pre súkromný sektor a verejnosť, 
hlavne pre obce a priebežne aktualizovala portál www.e-obce.sk a súvisiace 
databázy. 
          Ekonomická situácia neziskovej organizácie zaznamenala oproti 
predchádzajúcim rokom mierne zlepšenie.   
 
     O ďalších zámeroch neziskovej organizácie TERRA GRATA v oblasti 
činností zameraných na    verejnoprospešné aktivity, ktoré sú v súlade s účelom 
jej založenia informuje plán činnosti na rok 2016. 
 
 
 
 
 

http://www.3dnabicykli.sk/
http://www.detibezpecnenaceste.sk/
http://www.e-obce.sk/
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Ročná účtovná závierka za rok 2015 
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Ročná účtovná závierka neziskovej organizácie TERRA GRATA reflektuje 
minulosť, vyznačujúcu sa dlhodobým nedostatkom finančných zdrojov, ktoré sa 
prejavili v súvahovej časti značným objemom straty z minulých rokov 
a záväzkov – predovšetkým voči zamestnancom a členom orgánov. Táto 
nepriaznivá tendencia bola v roku 2015 zastavená a bolo dosiahnuté zlepšenie 
v mnohých ukazovateľoch.  
 
Ročná účtovná závierka organizácie nepodlieha povinnosti auditu. 
 
Hlavné číselné hospodárske údaje za rok 2015 
 
 
Výkaz ziskov a strát  (v €)                                    plán             skutočnosť 
 
 
náklady na služby  a materiál........................       16 000 23 085,12 
cena práce ................................................... 30 000 20 203,20 
dane a poplatky ..............................................           -                        33,98 
iné náklady ....................................................           -                         884,72 
 
náklady spolu ...............................................  46 000 44 207,02 
 
tržby z predaja služieb  ................................... 35 000 26 636,34 
ostatné tržby ...................................................      11 000                  10 018,51 
iné výnosy........................................................           -                             23,67 
dotácie.............................................................           -                       19 000,00 
 
výnosy spolu ................................................ 46 000 55 678,52 
 
výsledok hospodárenia pred zdanením ....            -                       11 471,50   
daň z príjmov ...............................................            -                             -   
 
     Ako vyplýva z vyššie uvedených hlavných ukazovateľov, v roku 2015 bola 
významným zdrojom dotácia Nadácie Volkswagen Slovakia, z ktorej bolo 
čerpaných 19 000 €. Dotácia bola poskytnutá na podporu projektu Bezpečne na 
bicykli. 
 
Súvaha   (v €)                                                 skut. 2014           skut. 2015 

 
dlhodobý nehmotný majetok  .........................           94 257,36          94 257,36 
dlhodobý hmotný majetok  .............................                    0,00                   0,00  
obežný majetok  .............................................             5 560,60            9 800,61 
z toho: 
           zásoby .................................................                  36,00                 0,00     
           pohľadávky  .........................................             5 039,50            6 575,82 
           finančný majetok  ................................                 485,10           3 224,79 
                                   
  
aktíva spolu  .................................................            99 817,96        104 057,97 
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základné imanie .............................................            94 257,36           94 257,36 
výsledok hospodárenia  ................................   .          -8 123,72           11 471,50 
strata predchádzajúcich období  ....................           -51 198,36          -59 322,08 
cudzie zdroje...........................................................    64 882,68           55 651,19 
výnosy budúcich období.........................................              0,00             2 000,00 
 
 
pasíva spolu .................................................            99 817,96         104 057,97 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

K O N T A K T Y 
 
 
TERRA GRATA, n.o. 
 
Partizánska cesta 97 
974 01 Banská Bystrica 
 
 
Tel.: +421(0)48/4145300 
Fax: +421(0)48/4145299 
Mobil: 0903507399 
 
 
E-mail:  info@e-obce.sk  
Web:     www.e-obce.sk 
            www.e-obce.sk/eurofondy  
            www.e-obce.sk/detskedopravneihriska  
            www.terragrata.sk 
 www.detibezpecnenaceste.sk 
             www.3dnabicykli.sk   
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