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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 11 dobrovoľníkov.

2. Prehľad činností uskutočnených organizáciou za rok 2014
Počas roka 2014 Inštitút teológie, misie a sociálnej práce, n. o. realizovala / zabezpečovala
nasledovné
činnosti
(zoznam
činností
spolu
so
stručným
popisom):

a)

Adventná výstava. 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).Tento projekt má za sebou už dva
ročníky. Najbližší rok prejde ďaľšou kritickou odbornou skúškou a ak obstojí, urobíme z
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neho predpripravenú misijnú akciu dostupnú každej miestnej cirkvi, ktorá prejavý záujem.
Viac o projekte: Výstava - Fotogaléria; Ako nás podporiť: Darovať 2%.
V roku 2014 sme úspešne realizovali tento projekt na 3 miestach v spolupráci s cirkevnými zbormi:
BJB Bratislava -Palisády; BJB Ružomberok; Jednota Bratrská - Ústí nad Orlicí. Zbor v Ružomberku
rozšíril túto výstavu na viacero základných škôl, zbor v Palisádach urobil pokusné otvorenie výstavy v
Prešove. Návštevnúsť v roku 2014 prekonala 3000 ľudí.
V roku 2015 sme predbežne dohodnutí na opätovnej realizácii projektu v daných cirkevných zboroch.
Pre jednotlivé výstavy sme pripravili aj nový exemplár, aby boli oslovujúce aj pre vracajúcich sa
návštevníkov. Chceme tiež získať pre výstavu aspoň ďalšie dva cirkevné zbory.
b) 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.
Dúfame, že zvýšenie dostupnosti tejto literatúry prispeje svojou troškou k budovaniu
teologickej komunity v SR a zjednodušeniu práce teológov, kňazov a všetkých, ktorých
zaujíma štúdium Božieho zjavenia - teofanie, a jeho dosahov na spoločnosť a človeka.
Viac na: www.teofania.sk; Ako nás podporiť: Darovať 2%.
V roku 2014 sa nám z Božej milosti podarilo zabezpečiť literatúru pre jeden univerzitný projekt a
niekoľko cirkevných zborov za nákupné ceny. Za ďalší úspech považujeme zaradenie produktu
Bibleworks 9.0 a súvisiacich produktov do našej ponuky pre SR a ČR. Zrealizovali sme úspešne prvú
dodávku tohto softvéru v rámci IPP licencie - zvýhodnenej licencie v rámci spoločného nákupu
(zvýhodnenie až 110 Eur oproti bežným cenám), ktoré sa predávajú s prirážkou len za istých okolností
pokrývajúcou náklady. Splnili sme aj iné ciele v rámci rozvoja: grafický update obchodu, rozšírenie a
bližšie rozdelenie niektorých kategórií. Podarilo sa nám úspešne propagovať niekoľko slovenských
teologických výstupov.
Plán pre rok 2015 ostáva rozšírenie a bližšie rozdelenie kategórií: pastorálna teológia, dejiny
kresťanstva, religionistika a pridanie kategórie: rómska misia. Potrebujeme rozšíriť možnosti zasielania
tovaru (kuriér, zásielkovňa a podobne). Tiež chceme posilniť literatúru pre prácu s mládežou.

c) Projekt Môj Dar. 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.
Registráciou na portáli MôjDar získate: a) stálu prezentáciu po celú dobu trvania projektu
b) zverejnenie Vašej služby na facebook stránke Teofanie a c) zverejnenie služby v
informačnom newsletteri Teofanie, ktorý zasielamu už viac ako 900 registrovaným
účastníkom. Viac na: www.mojdar.teofania.sk; Ako nás podporiť: Darovať 2%.
V roku 2014 bol tento projekt rozšírený len o 3 nové služby a museli sme ho presťahovať priamo na
stránku teofania.sk. Subdoména zlyhala. Dúfame, že sa ho podarí udržať až kým nezískame nové
dobrovoľnícke, resp. pracovné kapacity.
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d) Facilitácia pohrebných homílií. Tento projekt zčasti už realizujeme v spolupráci s
Katedrou teológie a katechetiky (Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici). Je
postavený na rozsiahlej výskumnej a pedagogickej činnosti doc. ThDr. Albína Masarika,
PhD. Ponúkame zorganizovanie kurzu alebo prednášky o tvorbe pohrebných kázní a tiež
literatúru k tejto tematike za zvýhodnených podmienok. Radi by sme ho rozvili do online
kurzu a zabezpečili preklad literatúry do cudzích jazykov. Viac o projekte: Albín
Masarik; Prednášky; Literatúra; Ako nás podporiť: Darovať 2%.
V roku 2014 sa podarilo zrealizovať opäť služobnú cestu do Holandska za účelom zachovania
kontaktov s prevádzkovateľmi tréningového programu Clinical Pastoral Training. Je to zaujímavý
projekt ktorý buduje duchovných v ich pastoračnej činnosti. Svojou mierou sme pomohli tomu, aby sa tento
projekt mohol rozvíjať na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB v BB. Taktiež sme zaradili
potrebnú literatúru do predajných sietí v SR a pomohli k realizácii niekoľkých prednášok. Pomohli sme
aj s prípravou a propagáciou niektorých edukačných výstupov projektu a pomohli v jeho aplikácii v rámci
Kresťanského proadenského centra v Ružomberku.
V roku 2015 chceme spustiť zatiaľ neakreditovaný online kurz pohrebných homílií v dvoch variantoch:
a) pre ČR a SR v slovenskom jazyku; b) medzinárodný v anglickom jazyku a ponúknuť knihu "Aby
smútili s nádejou" na tlač v zahraničí.

e)

Nový projekt roku 2014: Stránka “Deti o Bohu” vznikla na základe niekoľkých podnetov.
Máme dve deti a jedna z nich má viac ako 3 roky a často nás prekvapí svojim myslením a
svojimi výrokmi. Tiež by sme boli radi keby sme týmto vytvorili atraktívne prostredie, cez
ktoré si budú rodičia jednoducho uchovávať výroky ich detí a navzájom sa inšpirujú a
podporia v tom, že viesť deti k Bohu má zmysel už od útleho veku. Jedným z ďalších
podnetov je aj PhD. štúdium riaditeľky, v rámci ktorého skúmam aj vývoj detskej viery v
Boha.
V roku 2015. Dlhodobým zámerom tejto stránky je pomáhať rodičom zdieľať ich vieru s ich deťmi. A
to cez recenzie kníh, inšpiratívne videá, rôzne rozhovory, články…

f) Ďalšími projektmi, ktoré rozvíjajú teologickú komunitu, je: anekty, monitoring slovenskej
tlače a cirkevných správ, elektronická databáza teologickej literatúry, podpora
Kresťanského poradenského centra. Viac na: www.teofania.sk.

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.
V prílohe je k dispozícii riadna ročná účtovná závierka v zmysle platných predpisov na
predpísaných formulároch.

4. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke
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Vzhľadom na skutočnosť, že dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu
a z rozpočtu obce neprekročili v roku 2014 sumu 33 193 eur a príjmy Inštitút teológie, misie a
sociálnej práce, n. o. za rok 2014 neboli vyššie ako 165 969 eur, audit v súlade s § 33 ods. 3
Zákona vykonaný nebol.-

5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkov a o rozsahu príjmov
v členení podľa zdrojov.

Obrat v pokl.
Bankové účty
Celkom

Počiatočné
stavy
38
2815
2853

Príjmy (v EUR) Výdavky
EUR)
9164
9168
27711
26674
36875
35842

(v Zostatok
k 31.12.2014
34
3852
3886

(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.
-

celková výška tržieb v roku 2014 bola 24.431 Eur
predaj kresťanskej univerzitnej odbornej literatúry z univerzít v SR a CR: 9.500 Eur
predaj kresťanskej odbornej literatúry z vydavateľstiev v SR a ČR: 7.500 Eur
predaj kresťanskej odbornej literatúry z vydavateľstiev v zahraničí: 2.200 Eur
vedenie účtovníctva: 260 Eur.
prijaté dary od FO: 2.291 Eur
prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane: 320 Eur
zvyšok tvoria iné výnosy (kurz. Zisky a podobne).
Časový i finančný podiel neziskovej práce na uvedených projektov je približne vo výške
2/3.

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby,
osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.
- celková výška nákaldov bola 29.460 Eur.
- 12.066 Eur sú náklady na literatúru (tovar).
- 3.821 Eur sú náklady na materiál - materiál na projekty, obalový materiál a podobne.
- 2.959 Eur sú rôzne služby ako prevádzka e-shopu, náklady na účtovníctvo, softvér, reklama a
podobne.
- 7167 Eur sú mzdové a sociálne náklady
- 191 Eur tvoria dane
- 29 Eur kurzové straty
- 1445 Eur odpisy
- 1.719 Eur ostatné náklady
- viac informácií radi poskytneme na vyžiadanie

6. Stav a pohyb majetku a záväzkov organizácie
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Stav aktív a pasív k 31.12.2014 predstavuje sumu 18.256 EUR. Z toho neobečný majetok vo
výške 10124 EUR.
K 31.12.2014 predstavoval (i):
a) finančný majetok čiastku 0 EUR;
b) obežný majetok čiastku 7707 EUR;
- zásoby, pohľadávky, peňažný majetok.
c) vlastné zdroje krytia majetku čiastku -4038 EUR;
d) cudzie zdroje krytia majetku čiastku 20790 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 6565 EUR;
h) krátkodobé záväzky čiastku 3683 EUR.
i) Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2989 Eur
j) Krátkodobé záväzky voči zamestnancom a poisťovni 368 Eur.

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.
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