Orgány neziskovej organizácie

Správna rada:
Ing. Eduard Kucej – predseda
Ján Mesík – podpredseda
Ing. Soňa Kulhányová – členka
Ing. Štefan Repko – člen
Ing. Tibor Marcinko – člen
Bc. Marián Mazúch - člen
Lenka Mojžišová - členka
Dozorná rada:
Ing. Martina Kuchárová – predsedníčka DR
Ing. Peter Stadtrucker – člen
Juraj Olejček – člen
Riaditeľ:
Ing. Zora Urbanová

V priebehu roka 2019 nedošlo k zmenám v zložení orgánov neziskovej
organizácie.
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Vážení zakladatelia, členovia orgánov, partneri, spoluobčania,

V roku 2019 nezisková organizácia TERRA GRATA v zmysle svojho štatútu
pracovala v predmetoch svojej činnosti, t. j. aktivít, zameraných na prevenciu
detskej dopravnej nehodovosti, ako aj v podpore regionálneho rozvoja. Hlavnou
činnosťou organizácie v roku 2019 bola nadmieru administratívne náročná
realizácia aktivít projektu Všetci raz budeme slabí, zameraného na prevenciu
a elimináciu diskriminácie seniorov a osôb so zdravotným postihnutím, ktorý bol
koncom roku 2018 Implementačnou agentúrou MPaSV SR schválený.
V priebehu roka 2019 sa zamestnanci neziskovej organizácie venovali aj
ďalším verejnoprospešným činnostiam, zameraným na podporu verejného
sektora, spočívajúcim vo vypracovaní dokumentov na čerpanie zdrojov EŠIF
pre obecné samosprávy.
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 členom správnej rady a dobrovoľníkom, ktorí
poskytovali neziskovej organizácii pomoc pri realizácii činnosti, zameranej na
podporu regionálneho rozvoja.

Zora Urbanová
riaditeľka n.o.
TERRA GRATA
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Správa o činnosti vo vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie
V druhej polovici roka 2018 bola spracovaná a odovzdaná žiadosť o poskytnutie
NFP pre vlastný projekt s názvom Všetci raz budeme slabí, zameraný na tému
prevencie a eliminácie diskriminácie seniorov a osôb so zdravotným postihnutím. Tento
projekt bol schválený a Zmluva s poskytovateľom – Ministerstvom práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení Implementačnou agentúrou MPSVaR SR
bola podpísaná začiatkom mesiaca decembra 2018. Schválená výška poskytnutých
finančných prostriedkov je 166 297,20 EUR, termín ukončenia projektu je 12/2020.
Realizácia projektu začala 11.1.2019.
Predmetom realizácie projektu je vzdelávanie zamestnancov prvého kontaktu,
poradenstvo pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím a osvetová činnosť
v predmete projektu. V súvislosti s aktivitou poradenstva bola TERRA GRATA, n,o,
zapísaná do registra Banskobystrického VUC ako poskytovateľ základného sociálneho
poradenstva.
V roku 2019 zabezpečovali odborné činnosti projektu:
 PhDr. Erika Sučanská - vzdelávanie a poradenstvo
 Mgr. Emilia Záthurecká - vzdelávanie a poradenstvo
 JUDr. Andrea Matysová – právne poradenstvo
 Ing. Mária Filipová - vzdelávanie
 PhDr. Janka Dupáková - vzdelávanie
 Mgr. Miroslava Fövényes – vzdelávanie
Administratívne a riadiace činnosti projektu vykonávali zamestnanci neziskovej
organizácie.
V roku 2019 bola neziskovej organizácii ako prijímateľovi projektu poskytnutá zo
strany Implementačnej agentúry MPSVaR SR zálohová platba vo výške 34 705,50 EUR
a refundácia výdavkov vo výške 3 605,21 EUR. Vyúčtovanie výdavkov za mesiace
marec – jún 2019 bolo predložené v mesiaci októbri 2019 a schválené vo februári 2020.
Ďalšie vyúčtovanie plnej výšky zálohovej platby za mesiace júl – november 2019 bolo
predložené poskytovateľovi NFP 27.12.2019.
V súvislosti s potrebou preklenovania časového nesúladu medzi poukazovaním
prostriedkov zo strany poskytovateľa a potrebou financovania aktivít projektu bola
nezisková organizácia nútená uchádzať sa o poskytnutie kontokorentného úveru. Úver
s rámcom 10 000,00 EUR bol schválený a zmluvne potvrdený v mesiaci februári 2019.
Okrem uvedených aktivít realizovala organizácia viacero menších úloh vrátane
bezplatného poradenstva pre obce aj pre súkromný sektor (pre aktivity, zamerané na
regionálny rozvoj) a verejnosť. Tiež bol v súvislosti s voľbami do obecných
zastupiteľstiev v novembri 2018 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 2020.
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Prehľad o poskytovaní sociálnej služby a o inom predmete činnosti alebo
podnikania vykonávaných v kalendárnom roku
Na základe požiadavky poskytovateľa NFP – Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR v zastúpení Implementačnou agentúrou MPSVaR SR bola podaná dňa
25.2.2019 Žiadosť o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb
Banskobystrického kraja pre subjekt TERRA GRATA, n. o. ako poskytovateľa
základného sociálneho poradenstva podľa §19, zákona 448/2008 Z. z. Podľa Výpisu
z Registra poskytovateľov sociálnych služieb Banskobystrického samosprávneho kraja
je dátum zápisu 4.3.2019 pre identifikátor 385.1. sociálne poradenstvo – základné,
forma terénna a pre identifikátor 385.2. sociálne poradenstvo – základné, iná forma
(telefonicky, pomocou komunikačných technológií). Cieľovou skupinou pre obidva
identifikátory sú fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii (najmä seniori a osoby so
zdravotným postihnutím).
Poskytovanie základného sociálneho poradenstva súvisí s realizáciou projektu
s názvom Všetci raz budeme slabí, podporeného v rámci Výzvy Poradenstvo a osveta
v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie, Operačného programu Ľudské zdroje,
v Prioritnej osi 4 Sociálne začlenenie, Špecifický cieľ Prevencia a eliminácia všetkých
foriem diskriminácie.
Sociálna služba základného sociálneho poradenstva bola na základe zmeny Štatútu
zo dňa 29.3.2019 zapísaná aj v registri neziskových organizácií a oznámená
rozhodnutím Okresného úradu Banská Bystrica zo dňa 8.4.2019.
V kalendárnom roku 2019 vykonávala nezisková organizácia okrem časovo
najnáročnejšej implementácie projektu Všetci raz budeme slabí, činnosti dlhodobo
zamerané najmä na prevenciu detskej dopravnej nehodovosti, vypracovanie žiadostí na
získanie podpôr zo zdrojov EŠIF pre obce aj súkromný sektor a následný externý
manažment projektov, poskytovanie informácií a kontaktov v rámci permanentne
aktualizovaného portálu www.e-obce.sk , ako aj bezplatného poradenstva pre obce
a mestá SR.
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Realizácia projektu Všetci raz budeme slabí, ktorá je podmienená registrovaním
sociálnej služby – základného sociálneho poradenstva bola začatá dňom 11.1.2019.
Projekt obsahuje 4 aktivity:
- podpora senzibilizačných a vzdelávacích aktivít zameraných na znižovanie
a predchádzanie diskriminácie pre zamestnávateľov, s dôrazom na MSP –

špecializované vzdelávanie v rozsahu
54 hodín absolvovala TERRA GRATA,
n.o. v januári až marec 2020, garantom
aktivity bola PhDr. Erika Sučanská.
Aktivita bola financovaná zúčtovanými
a poskytnutými zdrojmi NFP vo výške
3 430,00 EUR, ktoré sú časťou hlavných
výdavkov projektu

- podpora inštitucionálneho rozvoja špecializovaných poradenských služieb slúžiacich na boj
proti všetkým formám diskriminácie vrátane právneho poradenstva v oblasti diskriminácie na
trhu práce - aktivita prebieha od marca 2019, garantmi aktivity boli PhDr. Erika

Sučanská, Mgr. Emilia Záthurecká a JUDr. Andrea Matysová – počet účastníkov
poradenstva, vrátane právneho poradenstva v roku 2019 bol 198, z toho 154 žien
a 44 mužov. Realizované aktivity mali terénnu, ambulantnú aj dištančnú formu,
v rámci poradenských aktivít bolo poskytované aj právne poradenstvo. Vyčíslená
čiastka na túto aktivitu predstavovala za rok 2019 ako súčasť hlavných výdavkov
projektu 9 364,40 EUR, čo je priemerne výdavok na jedného účastníka projektu
47,29 EUR.

- vzdelávanie pracovníkov prvého kontaktu (zamestnancov úradov, zariadení sociálnych
služieb a pod.) v oblasti predchádzania a boja so všetkými formami diskriminácie - aktivita
prebieha od apríla 2019, garantmi aktivity v jednotlivých organizovaných podujatiach
sú PhDr. Erika Sučanská, Mgr. Emilia Záthurecká, Ing. Mária Filipová, PhDr. Janka
Dupáková a Mgr. Miroslava Fövényes – počet účastníkov vzdelávania bol 133,
z toho 117 žien a 16 mužov. V priebehu roka 2019 bolo celkom 76 vzdelávacích
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podujatí, realizovaných prevažne v zariadeniach, poskytujúcich sociálne služby
v zriaďovateľskej pôsobnosti verejných aj neverejných poskytovateľov v oprávnenom
území projektu. Vyčíslená čiastka na túto aktivitu za rok 2019 predstavovala 13
881,06 EUR, čo je výdavok na jedného účastníka projektu 104,37 EUR.

- aktivity zamerané k zvýšeniu informovanosti o predchádzaní všetkých foriem diskriminácie
a spôsobom ochrany pred ňou – aktivita v roku 2019 ešte neprebiehala, garantom

aktivity bude prof. PaedDr. Gabriela Korimová.
Všetky prostriedky dotácie z EŠIF sú čerpané výlučne v súlade s platnou
legislatívou OP ĽZ a príslušnou dokumentáciou viažucou sa k čerpaniu podpory
projektu. Dotácie z VÚC neboli žiadané.

7

Ročná účtovná závierka a zhodnotenie údajov v nej obsiahnutých
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Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch
Plán 2019
1. Výnosy

50 000

23 378,82

1.a Dotácia z EŠIF a ESF
na projekt
Všetci raz budeme slabí

81 039

43 739,11

Výnosy spolu

131 039

67 117,93

2. Náklady
z toho:
materiál a služby
cena práce
ostatné náklady

50 000

74 073,32

14 500
35 000
500

12 054,50
60 803,61
1 215,21

81 039

44 218,06

2.a Náklady na projekt:
Všetci raz budeme slabí
z toho:
- mzdové výdavky (cena práce
= hlavné výdavky projektu)
- riadenie projektu ( cena práce
= skup. výdavkov 905)
- špecifické výdavky ( skup.
výdavkov 903)
Náklady spolu
3. Hospodársky výsledok
- z hlavnej činnosti
- zo zdaňovanej činnosti
- na projekt
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Skutočnosť 2019

53 439

28 096,17

4 446

4 258,82

23 154

11 863,07

131 039

74 073,32

0
0
0
0

- 6 955,39
- 6 512,15
- 443,24
- 478,95

Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) a výdavkov (nákladov) v členení podľa
zdrojov
V roku 2019 bola neziskovej organizácii ako prijímateľovi projektu poskytnutá
4.4.2019 zo strany Implementačnej agentúry MPSVaR SR zálohová platba vo výške
34 705,50 EUR a refundácia výdavkov vo výške 3 605,21 EUR – poskytnutá 13.9..2019
Vyúčtovanie výdavkov za mesiace marec – jún 2019 bolo predložené v mesiaci októbri
2019 a schválené vo februári 2020.
Ďalšie vyúčtovanie plnej výšky zálohovej platby za mesiace júl – november 2019 bolo
predložené poskytovateľovi NFP 27.12.2019 – zálohová platba vo výške zúčtovania
bude poskytnutá v roku 2020.
V súvislosti s potrebou preklenovania časového nesúladu medzi poukazovaním
prostriedkov zo strany poskytovateľa a potrebou financovania aktivít projektu bola
nezisková organizácia nútená uchádzať sa o poskytnutie kontokorentného úveru. Úver
s rámcom 10 000,00 EUR bol schválený a zmluvne potvrdený v mesiaci februári 2019.
Zdrojmi financovania činností neziskovej organizácie v roku 2019 bol predovšetkým:
- NFP, ktorým boli kryté výlučne aktivity projektu Všetci raz budeme slabí;
- kontokorentný úver, ktorým bola časovo preklenutá potreba financovania aktivít
projektu Všetci raz budeme slabí, na ktoré budú zdroje NFP poskytnuté v ďalšom
období;
- vlastnými zdrojmi a časťou kontokorentného úveru boli prefinancované ostatné
činnosti organizácie.
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Stav a pohyb majetku a záväzkov

Súvaha (v €)

skut. 2018

skut. 2019

dlhodobý nehmotný majetok .........................
dlhodobý hmotný majetok ...........................
obežný majetok ............................................
z toho:
zásoby ................................................
pohľadávky .........................................
finančný majetok ...............................

110 209,97
0,00
4 298,44

110 209,97
0,00
10 064,98

0,00
438,00
3 860,44

0,00
9 747,28
317,70

aktíva spolu ................................................

114 508,41

122 235,58

94 257,36
+1391,50
- 58 834,18
77 693,73
0,00

94 257,36
- 6 955,39
- 57 493,07
64 448,46
9 996,54

114 508,41

122 235,58

základné imanie .............................................
výsledok hospodárenia ................................
strata predchádzajúcich období .................
cudzie zdroje................................................
- z toho kontokorentný úver
pasíva spolu ................................................

Tržby v roku 2019 boli ovplyvnené časovo náročnou administráciou projektu, ktorá
neumožňovala v dostatočnej miere reagovať na možné požiadavky klientov na
poskytovanie služieb, čo sa odrazilo aj v dosiahnutom hospodárskom výsledku, ktorým
bola strata vo výške 6 955,39 EUR.
Ročná účtovná závierka organizácie nepodlieha povinnosti auditu.
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KONTAKTY

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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