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Vážení zakladatelia, členovia orgánov, partneri, 
                      spoluobčania, 
 
 
 
 

V roku 2017 nezisková organizácia TERRA GRATA v zmysle svojho 
štatútu pracovala v dvoch hlavných predmetoch svojej činnosti, t.j. vo 
vzdelávaní v  prevencii detskej dopravnej nehodovosti, ako aj v podpore 
regionálneho rozvoja. 

        
V priebehu roka 2017 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. Osobitné poďakovanie patrí  Krajskej 

             rozvojovej agentúre za spoluprácu pri rôznych aktivitách realizovaných 
             neziskovou organizáciou.  
              
 
  

 
   
 
 
 
 
                                                            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 – členka  
                                           Ing. Štefan Repko – člen 
                                           Ing. Tibor Marcinko – člen 
                                           Ing. Michal Kravčík CSc – člen do 29.6.2017 
                                            Bc. Marián Mazúch – člen od 30.6.2017 
                                           Lenka Mojžišová - členka 
 
 
 
 
            Dozorná rada:        
 
                                    Ing. Stanislav Purger – predseda 
                                       Ing. Mária Hrušková – členka do 29.6.2017 
                                   Ing. Martina Kuchárová – členka od 30.6.2017 
                                 Ing. Peter Stadtrucker - člen  

 
 
 
V priebehu roka 2017 došlo k zmenám v zložení orgánov 
neziskovej organizácie, nasledovne: 
- v správnej rade bolo ukončené členstvo Ing.Michala Kravčíka CSc. 

nahradený bol členom správnej rady Bc. Mariánom Mazúchom 
- v dozornej rade bolo ukončené členstvo Ing. Márie Hruškovej, 

zvolená za členku bola Ing. Martina Kuchárová 
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Správa o činnosti vo vzťahu k účelu založenia neziskovej 
organizácie 

 
 
 
        V roku 2017 nezisková organizácia TERRA GRATA, Banská Bystrica  
pokračovala v aktivitách, smerujúcich k podpore vzdelávania v oblasti 
prevencie dopravnej nehodovosti detí. Ako bolo uvedené vo výročnej správe  
za rok 2016, 2. ročník interaktívnej  hry, ktorá  prebiehala na webovom portáli 
www.3dnabicykli.sk   bol ukončený 31.1.2017. Vyhodnotenie a odmenenie 

najlepších jednotlivcov a najaktívnejších škôl sa uskutočnilo 13. júna 2017 na 
Námestí SNP v Banskej Bystrici. Donorom projektu bola Nadácia Volkswagen 
Slovakia a 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.         
 
       Na dopravnú výchovu bola zameraná aj ďalšia činnosť neziskovej 
organizácie. Tu je potrebné konštatovať, že kompetentné orgány, ktoré by mali 
podporiť túto aktivitu nereagujú tak, ako by to situácia , ktorá je na Slovensku 
v oblasti prevencie detskej dopravnej nehodovosti vyžadovala. Spracovaný a 
dodaný realizačný projekt detského  dopravného ihriska pre Mesto Banská 
Bystrica je doteraz nerealizovaný. Nezisková organizácia TERRA GRATA 
spracovala v mene mesta aj žiadosť na financovanie časti jeho rozpočtového 
nákladu – Ministerstvo vnútra SR však poskytlo z požadovaného objemu 66 tis. 
EUR iba marginálnu časť, ktorú Mesto Banská Bystrica podľa poskytnutej 
informácie odmietlo. Pritom krajské miesto už roky nemá takéto zariadenie – 
napriek  neustálej aktivite zo strany neziskovej organizácie stále jeho výstavba 
nepatrí medzi jeho priority. Dopravná výchova je aj hlavnou náplňou projektu, 
podaného v  programe Interreg Slovensko – Maďarsko. Tento projekt bol 
vypracovaný pre žiadateľa podpory z programu – obec Kamenín; stále  
očakávame jeho vyhodnotenie a v prípade schválenia jeho realizáciu. 
        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  v roku 2017  program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja podľa zákona 539/2008 Z.z. v znení 
zákona 309/2014 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja pre obec Slovenská 
Ľupča. 
          Nezisková organizácia v roku 2017 vypracovala  ŽoNFP  
z Environmentálneho fondu pre obce Hrochoť a Poniky, ako aj projektové 
zámery z programu IROP pre Základnú školu v Hrochoti a pre stredné školy – 
Spojenú školu v Banskej Bystrici a Strednú odbornú školu obchodu a služieb v 
Žiari nad Hronom, ktoré boli doporučené na ďalšie konanie – podanie ŽoNFP 
vyhodnocovaných v kompetencii Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho 
rozvoja. 
 

http://www.3dnabicykli.sk/
http://www.detibezpecnenaceste.sk/
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    V roku 2017 podala  nezisková organizácia na Úrad vlády SR v programe 
Kultúra národnostných menším projekt s názvom Žijeme spolu. Predmetom 
projektu bolo spracovanie maďarskej jazykovej verzie podstránok obcí na 
webovom portály www.e-obce.sk , ktorý patrí neziskovej organizácii TERRA 
GRATA. Maďarská jazyková verzia by sa týkala 512 obcí, nachádzajúcich sa  
v Zozname obcí v Nariadení vlády SR 534/2011. Úrad splnomocnenca pre 
národnostné menšiny tento projekt nepodporil. 
 
      Zamestnanci neziskovej organizácie vypracovali pre obec Poniky Štúdiu 
uskutočniteľnosti zariadenia pre seniorov. 
         
 Okrem uvedených aktivít realizovala organizácia viacero menších úloh vrátane 
bezplatného poradenstva pre obce aj pre súkromný sektor a verejnosť, hlavne 
pre obce.   Tiež bol  priebežne aktualizovaný portál www.e-obce.sk, na ktorom 
sa nachádzajú informácie a kontakty všetkých 2930 obcí a miest SR   
a súvisiace databázy.  
 
           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 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.e-obce.sk/
http://www.e-obce.sk/
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Ročná účtovná závierka za rok 2017 



 7 



 8 



 9 



 10 



 11 



 12 



 13 



 14 



 15 



 16 

 
 



 17 

 
 
     Ročná účtovná závierka neziskovej organizácie TERRA GRATA stále 
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.  
Ročná účtovná závierka organizácie  nepodlieha povinnosti auditu. 
 
Hlavné číselné hospodárske údaje za rok 2017 
 
 
Výkaz ziskov a strát  (v €)                                    plán             skutočnosť 
 
 
náklady na služby  a materiál....................... 10 000 4 848,95 
nákup tovaru.................................................   5 000 5 529,59 
cena práce ...................................................  37 000 35 180,64 
dane a poplatky ..............................................      51,63 
iné náklady .................................................... 1 000 445,47 
 
náklady spolu ...............................................  53 000 46 056,28 
 
tržby z predaja služieb  ...................................  26 840,48 
ostatné tržby ...................................................                                 8 140,84 
iné výnosy........................................................           -                             -    
dotácie.............................................................           -                             -         
 
výnosy spolu ................................................ 53 000 34 981,32 
 
výsledok hospodárenia zo zdaňovanej  
činnosti.........................................................        -200 416,85 
daň z príjmov ...............................................                         87,53 
výsledok hospodárenia z nezdaňovanej  
činnosti........................................................ 200 -11 491,81 
 
 
Súvaha   (v €)                                                    skut. 2016          skut. 2017 

 
 
dlhodobý nehmotný majetok  ......................... 110 209,97 110 209,97 
dlhodobý hmotný majetok  ............................. 0,00 0,00 
obežný majetok  ............................................. 396,27 551,36 
z toho: 
           zásoby ................................................. 0,00 0,00 
           pohľadávky  ......................................... 81,38 166,59 
           finančný majetok  ................................ 314,89 384,77 
                                   
  
aktíva spolu  ................................................. 110  606,24 110 761,33 
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základné imanie ............................................. 94 257,36 94 257,36 
výsledok hospodárenia  ................................ +230,35 - 11 162,50 
strata predchádzajúcich období  .................... -47 850,58 -47 620,23 
cudzie zdroje................................................... 63 969,11 75 286,70 
 
 
pasíva spolu ................................................. 110 606,24 110 761,33 
 
        
         Plánované tržby neboli dosiahnuté hlavne pre neschválenie projektov, 
resp.  výsledok niektorých predložených projektov nie je ešte známy.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.detibezpecnenaceste.sk  
            www.e-obce.sk/detskedopravneihriska  
            www.terragrata.sk 
             www.3dnabicykli.sk   
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