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1) ÚVOD
Dňa 10.12.2009 vznikla nezisková organizácia Centrum rozvoja znalostí o potravinách
n.o.. Hlavným cieľom neziskovej organizácie je vyvolávať a podporovať spoluprácu
a aktívnu účasť detí, mládeže a dospelých na budovaní spôsobilosti k vhodnému
potravinovému výberu, spôsobilosti k výberu vhodného životnéhu štýlu, schopnosti
prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, uvedomelosti o význame potraviny pri
podpore
regionálneho
rozvoja
a zamestnanosti,
uvedomelosti
o význame
potravinového výberu pre rozvoj a ochranu životného prostredia.
Základné informácie o neziskovej organizácii
Registračné číslo: OVVS-30443/305/2009-NO
Sídlo: Záhradnícka 21, Bratislava 811 07
Zakladateľ: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
IČO: 45 731 322
Štatutárny orgán: riaditeľ – Mgr. Tatiana Belová, Sv. Jakuba 29, Bardejov 085 01
Správna rada:
predseda - Ing. Peter Lacina, Fatranská 14, Nitra 949 01
Ing. Viera Francisciová, Studenohorská 33, Bratislava 841 04
Mgr. Mária Martincová, Jakubov č. 457, 900 63
Dozorná rada:
predseda – Ing. Ján Király, Bauerová 34, Košice, 040 11
Ing. Dušan Janíček, Cukrovar 223, Sládkovičovo, 925 01
Ing. Viliam Kompas, Kozmonautov 8, Nitra 949 01

2) PREHĽAD ČINNOSTÍ VYKONANÝCH V ROKU 2009
Nezisková organizácia fungovala v roku 2009 iba veľmi krátku dobu, čo výrazne
obmedzilo naše možnosti na účinnú realizáciu cieľov. Hneď po absolvovaní všetkých
úkonov spojených so založením neziskovej organizácie sa zvolalo prvé zasadnutie
správnej rady. Zasadnutie sa konalo dňa 17.12.2009 v priestoroch zasadacej miestnosti
Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Na zasadnutí sa prediskutovali
návrhy na vytvorenie internetovej stránky o potravinách, jej obsah a grafická úprava.
Schválená bola adresa www.opotravinach.sk a návrhy na aktivity, ktoré by mali byť
realizované v priebehu roku 2010.
3) ROČNÁ ÚČTOVNÁ UZÁVIEKA – ZHODNOTENIE
Nezisková organizácia viedla svoje účtovníctvo v zmysle zákona č.563/1991 o
účtovníctve v znení neskorších predpisov. Ročná účtovná uzávierka za rok 2009 bola
vypracovaná 24.3.2010 a schválená na 2. zasadnutí správnej rady neziskovej
organizácie dňa 31.3.2010.
4) VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ UZÁVIERKE
Keďže v roku 2009 nezisková organizácia neprijala žiadne dotácie, všetky príjmy
neziskovej organizácie neprekročili zákonom stanovenú výšku (podľa § 33 odst. 3
zákona č. 213/1997Zb.) a suma ročného podielu prijatej dane neprekročila výšku
33 193,92 EUR (podľa § 50 zákona o daniach z príjmu) nebola účtovná uzávierka
overená audítorom.

5) PREHĽAD PEŇAŽNÝCH PRÍJMOV A VÝDAVKOV
Prehľad príjmov a výdavkov neziskovej organizácie za rok 2009 je prílohou tejto správy.
Celkové príjmy organizácie: 0 Eur
Celkové výdavky organizácie: 85,90 EUR na založenie organizácie (kolky a správne
poplatky)
7) STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE
Nezisková organizácia neeviduje žiaden majetok. Nezisková organizácia eviduje
záväzok vo výške 85,90 EUR voči zakladateľovi Slovenskej poľnohospodárskej
a potravinárskej komore, ktorý bol použitý na správne poplatky a kolky na založenie
neziskovej organizácie.
8) ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGÁNOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE
Správna rada sa neuzniesla na žiadnych zmenách v štatúte ani zložení orgánov
neziskovej organizácie.
9) ZÁVER
Záverom možno skonštatovať, že i v pomerne krátkom čase fungovania neziskovej
organizácie, boli vybudované dobré základy pre fungovanie neziskovej organizácie v
nasledujúcich rokoch s cieľom naplnenia účelu na ktorý bola založená.
Výročná správa bola schválená na 2. zasadnutí správnej rady neziskovej organizácie
dňa 31.3.2010.

......................................

Mgr. Tatiana Belová
riaditeľ n.o.

Prílohy :
Výkaz o príjmoch a výdavkoch
Výkaz o majetku a záväzkoch

