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1.  ÚVOD 
 

Nezisková organizácia Inštitút teológie, misie a sociálnej práce, n. o.  so sídlom: Tajov 216, 976 
34  Tajov, IČO: 45737614 vznikla dňa 30/12/2011 na základe rozhodnutia Obvodného úradu 
v Banskej Bystrici podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z . z. o neziskových 
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení (ďalej len „Zákon“). 
 
 
Inštitút teológie, misie a sociálnej práce, n. o. poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby: 
 
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. 
 
 
Orgánmi neziskovej organizácie sú: 
 
Daniela Masariková, riaditeľ 
Albín Masarik, člen správnej rady 
Erika Masariková, člen správnej rady 
Miloš Masarik, člen správnej rady 
Samuel Masarik, revízor 
Činnosť organizácie pomáhalo zabezpečovať aj ďalších 14 dobrovoľníkov.  

 

2. Prehľad činností uskutočnených organizáciou za rok 2012 
 

Počas roka 2012 Inštitút teológie, misie a sociálnej práce, n. o. realizovala / zabezpečovala 
nasledovné činnosti (zoznam činností spolu so stručným popisom): 
 

a) Adventná výstava: Začiatok letopočtu a my. V zmysle tvorby, rozvoja, ochrany 
a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt sme v meste Ružomberok zorganizovali 
dvojtýždňovú výstavu. Cieľom tejto výstavy je sprostedkovať atmosféru, do ktorej sa 
narodil Ježiš Kristus, a zároveň vysvetliť význam Jeho narodenia(odovzdať kresťanskú 
zvesť, ktorá sa na Ježišovo narodenie viaže). Výstava predstavuje niekoľko verných replík 
alebo napodobenín, ktoré interaktívnym spôsobom približujú podmienky narodenia 
Ježiša Krista (proroctvá: kumránske zvitky; Betlehem - arabský chlieb; zásnuby Jozefa a 
Márie - zásnubná čelenka; válov - miesto uloženia Ježiša Krista; asýrsky kalendár hviezd - 
príchod mudrcov; myrha, kadidlo a zlato - dary mudrcov).  
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b) Teofania – e-shop s teologickou literatúrou. V súvislosti so vzdelávaním a výchovou 
prevádzkujeme e-shop s teologickou literatúrou, ktorého základ tvorí akademická 
literatúra. Poslaním elektornického obchodu teofania je sprístupniť Vám teologickú 
literatúru, ktorá pochádza v prvom rade od slovenských autorov. Na univerzitách a 
seminároch vzniká množstvo kvalitnej teologickej literatúry, ktorá je ale mimo týchto 
inštitúcii málo známa. Našim cieľom je sprístupniť Vám ju za pre Vás čo najvýhodnejších 
podmienok. Postupne sme našu ponuku obohatili o ďalšie domáce aj zahraničné tituly a 
iné produkty, ktoré sú užitočné pre kresťanskú odbornú verejnosť. Môžete tak 
prostredníctvom tohto projektu už aj na Slovensku nájsť fundamentálne teologické diela, 
ale aj zaujímavé produkty pre propagáciu kresťanských myšlienok. Tieto služby sme 
poskytovali neziskovou aj ziskovou formou. Neziskovou pre univerzity, akademické 
knižnice, a pri individuálnych väčších objednávkach aj pri cirkevných zboroch. 
Neziskovou činnosťou ktorú vykonávame v rámci projektu Teofania je aj distribúcia 
akademickej literatúry do maloobchodných predajní. Za účelom rozvoja tohto projektu 
sme sa registrovali ako dobrovoľní platcovia DPH. Zároveň predstavuje tento e-shop aj 
našu ziskovú činnosť. Využívame ho aj na predaj literatúry individuálnym klientom. Táto 
služba je zisková, zhromažďujeme ňou prostriedky na ostatné projekty. Tvorí aktuálne 
väčšinu našich príjmov a celý zisk (viď účtovnú závierku).  

c) Projekt Môj dar má charakter vzdelávacieho projektu. Jeho hlavným cieľom je networking 
slúžiaci organizátorom konferencií, ale aj cirkevných akcií. Tento projekt vychádza z 
poznania, že Boh rozdelil svojim služobníkom rôzne obdarovania. Rozdelil ich tak, aby 
sme vzájomnou službou napĺňali svoje duchovné potreby, a tiež, aby sme uskutočňovali 
pozemský zámer cirkvi - osláviť Ježiša Krista po celej zemi. Základnou myšlienkou 
projektu MôjDar je umožniť lepšie vyhľadávanie ľudí s týmto obdarovaním: vytvoriť 
zoznam služieb, ktoré môžu využívať cirkevné zbory či farnosti. Za uplynulý rok sa 
komunita tohto projektu rozrástla dvojnásobne, čo však stále nesplnilo naše očakávania.  

d) Facilitácia pohrebných homílií je projekt, ktorý má vzdelávací a výskumný charakter. 
V súčasnej fáze sa staráme o propagáciu záverov doc. Albína Masarika, člena našej 
správne rady.  

e) Ďalšími projektmi, ktoré rozvíjajú teologickú komunitu, je: anekty, monitoring slovenskej 
tlače a cirkevných správ.  

 
 

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

 

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení  Inštitút teológie, 
misie a sociálnej práce, n. o. účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Na konci roka zostavuje 
súvahu, a výkaz ziskov a strát. Základné údaje z týchto závierok budeme prezentovať 
v nasledujúcich bodoch.  

 

 

4. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke 
 

Vzhľadom na skutočnosť, že dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu 
a z rozpočtu obce neprekročili v roku 2012 sumu 33 193 eur a príjmy Inštitút teológie, misie a 
sociálnej práce, n. o. za rok 2009 neboli vyššie ako 165 969 eur, audit v súlade s § 33 ods. 3 
Zákona vykonaný nebol.- 
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5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkov 
 

 Príjmy (v EUR) Výdavky (v EUR) Zostatok 
k 31.12.2009 

Celkom 16875,86 15517,14 1358,22 
 

 
(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb 
podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov,  služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti 
účtovnej jednotky. 

- predaj kresťanskej univerzitnej odbornej literatúry z univerzít v SR a CR: 6.000 Eur 
- predaj  kresťanskej odbornej literatúry z vydavateľstiev v SR a ČR: 2.760 Eur 
- predaj kresťanskej odbornej literatúry z vydavateľstiev v zahraničí: 4.407,36 Eur 
- vedenie účtovníctva: 240 Eur.  
- neziskovú časť týchto predajov tvorilo približne 45 percent.  

 
(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, 
osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.  

- 10.100 Eur sú náklady na literatúru. 
- 700 Eur sú náklady na drobný majetok ktorý sa zaratúva priamo do spotreby (police, 

písací stroj, nákup notebooku).  
- 650,11 Eur sú náklady na materiál - materiál na projekty, obalový materiál a podobne.   
- 562 Eur sú cestovné výdavky (pravidelné návštevy univerzít, osobné dodávky väčších 

zásielok, stretnutia s dobrovoľníkmi, osobná propagácia projektov, ...  
- 1846,49 sú rôzne služby ako prevádzka e-shopu, náklady na účtovníctvo, softvér, reklama 

(vrátane neziskovej reklamy) a podobne.  
- 88,85 Eur sú rôzne nedaňové náklady (nákl. na reprezentáciu) 

 
 

6. Stav a pohyb majetku a záväzkov organizácie 

 

Stav aktív a pasív k 31.12.2012 predstavuje sumu 2698 EUR. Z toho majetok vo výške 0 EUR. 
Jeho charakter teda netreba bližšie špecifikovať.  
 
K 31.12.2012 predstavoval (i): 

a) finančný majetok čiastku 0 EUR; 
b) obežný majetok čiastku 2698 EUR;  
- zásoby, pohľadávky, peňažný majetok.  
c) vlastné zdroje krytia majetku čiastku 703 EUR; 
- základné imanie tvorené z vkladov spoločníkov 
d) cudzie zdroje krytia majetku čiastku 1995 EUR; 
- krátkodobé záväzky, pôžička od zakladateľa, daňové záväzky; 
e) oprávky k dlhodobému hmotnému majetku čiastku 0 EUR; 
f) oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku čiastku 0 EUR 
g) dlhodobé záväzky čiastku 0 EUR; 
h) krátkodobé záväzky čiastku 1995 EUR. 
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7. Zmeny a nové zloženie organizácie 

 

Správna rada Inštitút teológie, misie a sociálnej práce, n. o. sa neuzniesla na žiadnych zmenách 
v štatúte ani zložení orgánov neziskovej organizácie. 

 

 

 

 

Mgr. Daniela Masariková 
Riaditeľ n.o. 

 


