Pro Meliori, n.o., IČO: 45742341, Mierová 115/87, Svit 05921

Výročná správa neziskovej organizácie
Pro Meliori, n.o. za rok 2016

Vo Svite 11/03/2017
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1. ÚVOD:
Nezisková organizácia Pro Meliori n.o. so sídlom na ulici Mierová 115/87 vo Svite vznikla dňa
18/12/2013 na základe rozhodnutia Obvodného úradu v Prešove za účelom poskytovania
nasledovných druhov všeobecne prospešných služieb:



propagácia regiónov a podpora regionálneho rozvoja



podpora cestovného ruchu



propagácia športových aktivít a zdravého životného štýlu



vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry



osveta v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva



aktívna tvorba a ochrana životného prostredia



výskum, vývoj, vedecko-technické a technicko-informačné služby



tvorba, ochrana a rozvoj duchovného dedičstva a kultúrnych hodnôt

Orgánmi neziskovej organizácie sú:
Správna rada:


Predseda: Ing. Ján Fečík



Podpredseda: Ing. Martin Mráz



Člen: Mgr. Silvia Karabínová



Člen: Violeta Machala Dolghi



Člen: Mgr. Michal Maťašovský

Dozorná rada:


Mgr. Mária Mrázová



MUDr. Silvia Fečíková



Ing. Bc. Tomáš Justh



Mgr. Ľuboš Lunter

Riaditeľ:


Michal Machala

1.1 Zmeny v orgánoch
V štruktúrach neziskovej organizácie Pro Meliori nedošlo v sledovanom období k žiadnej zmene.
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2. PREHĽAD ČINNOSTÍ ZA ROK 2016:
Začiatkom roku sa súvisel najmä s otázkou uzavretia predošlého roku. Boli splnené všetky
legislatívne povinnosti a vyhodnotený predošlý rok.
(január – december 2016) Hlavným cieľom rok u 2016 bolo ďalej rozvinúť aktivity Múzea
tatranskej kinematografie a fotografie. Začiatkom roku sa nám v spolupráci s UPSVaR
podarilo vytvoriť a obsadiť jedno pracovné miesto dlhodobo nezamestnaným uchádzačom o
zamestnanie. Príjmová časť rozpočtu múzea nebola naplnená, preto sme museli jeho
prevádzku dofinancovať z vlastných zdrojov, príspevkov členov, dotácií či grantových
programov o ktoré sme sa uchádzali. Plán výstav a podujatí bol podľa plánu. Viac na
www.muzeumtatry.sk

Výstavy a podujatia v roku 2016:
▪ Výtava "Juraja Weinczillera – chlapec z Tatier"
▪ Výstava "Tatranské električky včera a dnes"
▪ Výstava "VILIAM MALÍK - výber z tvorby"
▪ Výstava "Jiří Wolker - Pod štítmi Tatier"
▪ Prednáška: Fotografické dielo Divaldovcov
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(marec 2016) Tradične, sobotu pred Veľkou Nocou, sme ešte stihli zorganizovať „Jarný
bedmintonový turnaj amatérov“, resp. jeho tretí ročník. Na turnaji za zúčastnilo 17
súťažiacich medzi ktorými boli chalani do 18 rokov, ženy i muži nad 18 rokov. (viac na
www.promeliori.eu)
Divadelná tehlička
V marci sme úspešne zvládli aj organizáciu treieho ročníka celoslovenského divedelno literárneho festivalu pre deti a mládež, Divadelnej tehličky. Po prvý-krát sme festivalový
program rozdelili do troch dní. Dôvodom je veľký záujem súborov z celého Slovenska. Po
viacerých výhradách súborov voči jesennému termínu sme sa rozhodli skúsiť jarný termín.
Aby sa festival podobného rozmeru mohol uskutočniť je nutné aby si získal dôveru aj u
partnerov. Partnermi sú pre nás sponzori, ktorí tohto roku darovali vyššie čiastky čo sa
odzrkadlilo napríklad na kvalitnejšom technickom vybavení. Generálnym sponzorom tretieho
ročníka bola Nadácia Slovenskej sporiteľne, a spolu s ňou nám pomohli aj firmy pôsobiace v
regióne, začo všetkým za organizátorov i súťažiacich ďakujeme.

Zo srdca ďakujeme aj dobrovoľníkom, ktorí pomáhali nielen počas festivalu ale aj pred ním a
po ňom.
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(máj 2016) Tento rok sa študentské filmy premietali od 27. do 28. mája 2016 v Poprade a v
Kežmarku. V kežmarskom kine Iskra sa zároveň uskutočnilo aj slávnostné vyhlásenie
výsledkov. Mladí filmári mohli svoje diela prihlasovať už aj prostredníctvom online prihlášky.
(viac na www.promeliori.eu)

(jún 2016) Už po tretí raz sme sa zapojili do celoslovenského dobrovoľníckeho maratónu
Nadácie PONTIS, Naše Mesto. Okrem tradičnej obnovy knižnej búdky a Náučného chodníka
Baba sme tohto roku zamakali aj v Múzeu tatranskej kinematografie a fotografie v Starom
Smokovci. (viac na www.promeliori.eu)

(júl – november 2016) Druhý polrok naších aktivít sa odohrával propagáciou a niekoľkými
školeniami v oblasti IT a voľne dostupných technológií napr. od Google.
(december 2015) V decembri sa aktivity Pro Meliori utlmili a všetci členovia sa zamerali na
zhodnotenie roku, žiadosti o granty v starom roku, či registráciu medzi príjmateľov 2% z daní.
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3.ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH
ÚDAJOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH:
V r. 2016 nezisková organizácia viedla podvojné účtovníctvo s rozdielom príjmov a výdavkov vo
výške (plus) 447,16 EUR za zdaňovanú činnosť a nezdaňovanú činnosť. K tomuto výsledku
prispeli najmä príjmy z darov a príspevkov prevažne členov NO, príjmy z podielu zaplatenej dane
z príjmov, zo dotácií (najmä UPSVaR) a z ostatných.

4. VÝROK AUDITÓRA:
Vzhľadom na objem finančných prostriedkov nebolo potrebné overovať výročnú správu
audítorom.

5. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOV:
Príjmy neziskovej organizácie boli v roku 2016 naúrovni 13527,03 EUR a výdavky na úrovni
10255,50 EUR. Bližšie rozdelenie príjmov je v časti zhodnotenia ÚZ, v bode 3.

6. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄKOV:
Počas roku 2016 klesla cena majetku na výšku 5278,97 EUR v následovnej štruktúre: Zásoby
(1271,67 EUR), Peniaze (3889,16 EUR), Bankové účty (118,14 EUR). Majetok celkom 5278,97
EUR. Rozdiel majetku a záväzkov je 4508,71 EUR.

7. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE:
Správna rada Pro Meliori, n.o. sa neuzniesla na žiadnych zmenách v štatúte ani zložení orgánov
neziskovej organizácie okrem vyššie spomínanej výmeny člena správnej rady.

8. Záver:
V roku 2016 bolo pre nás najväčšou výzvou rozbehnutie Múzea tatranskej kinematografie a
fotografie v Starom Smokovci. Od otvorenia múzea do konca roku 2016 sme pôsobili viacerí v
múzeu na báze dobrovoľníctva. V roku 2017 by sme radi

múzeum dotiahli do stavu

samostatnosti a schopnosti samofinancovania.

Michal Machala

Ing. Ján Fečík

riaditeľ n.o.

predseda správnej rady

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

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