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Prehľad činností vykonávaných v roku 2011 

Nezisková organizácia bola založená k dátumu 30. 12. 2011. V roku 2011 teda nestihla 
vykonávať činnosti, ku ktorým bola založená.  

Rok 2011 bol dôležitým prípravným rokom k prevzatiu činnosti e-shopu Teofanie. Tento e-
shop je zameraný na distribúciu kresťanskej odbornej literatúry.  

Neziková organizácia bola založená za týmto účelom:  

Druh všeobecne prospešných služieb  
1. poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,  
2. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,  
3. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,  
4. výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,  
5. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.  
Inštitút teológie, misie a sociálnej práce, n.o. bude tieto ciele napĺňať prostredníctvom vedeckých a 
odborných činností: teologického, katechetického a misiologického výskumu, vývoja teologických, 
katechetických a misijných nástrojov pre kresťanskú odbornú verejnosť, vydavateľskej a vzdelávacej 
činnosti. Tiež bude tieto ciele napĺňať prostredníctvom popularizačných činností: popularizácia 
výstupov prostredníctvom sociálnej pomoci, podpory vzdelávania, vydavateľskej a inej popularizačnej 
činnosti. 
 
V nasledujúcom roku bude činnosť zahŕňať aj propagačné a informačné služby. Propagačné 
služby sa týkajú nových najmä slovenských teologických diel, informačné služby sa týkajú 
poskytovania aktuálnych informácií z diania v spoločnosti, ktoré sú užitočné pre kresťanskú 
odbornú verejnosť. Tieto služby sú sústredené v rámci projektov: Kresťanské informačné 
centrum; Portál Môj Dar.  

 
Ročná účtovná závierka a zhodnotenie jej základných údajov  

Výkazy za rok 2011 sú nulové. Teoreticky do úvahy pripadali jedine vklady od zakladateľov 
neziskovej organizácie, lenže ani tieto vklady neboli po vzájomnej dohode splatené už v roku 
2011. V čase písania výročnej správy boli všetky vklady zakladateľov splatené.  

 
Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch  

V roku 2011 organizácia nevykazovala žiadne príjmy či výdavky.  
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Prehľad rozsahu príjmov podľa zdrojov 

V roku 2011 organizácia nevykazovala žiadne príjmy, nie je teda možné podrobne uviesť ich 
zdroje.  

V roku 2012 budú tvoriť hlavné zdroje príjmy z predaja literatúry, ktoré budú následne 
využité v rovnakom projekte - predaji odbornej literatúry.  

 
Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie 

V roku 2011 ešte nemala organizácia žiaden majetok či záväzky.  

 

 

Zzmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie  

Keďže organizácia bola založená v roku 2011, všetky jej orgány vznikli v tomto roku. O 
personálnom obsadení týchto orgánov podrobne informuje priložená zakladateľská listina.  

 
Rôzne  

Štatút neziskovej organizácie neudáva žiadne ďalšie povinnosti zverejňovania údajov o 
organizácii.  

Rok 2011 bol pre túto organizáciu špecifickým, keďže vznikla len k jeho koncu. Cieľom je 
však v roku 2012 úspešne prebrať konkrétne projekty Teofanie. Prebratie týchto projektov je 
už zmluvne zadefinované.  

 

V Tajove 1. 6. 2012 
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