
                                                                                       

 

  

VÝROČNÁ SPRÁVA

na rok 2013



Základné údaje o organizácii 
 
 

Názov organizácie:     Centrum environmentálnej výchovy Turiec 
 
Adresa:                        Severná 6, 036 01 Martin 
 
Právna forma:             Občianske združenie 
 
Predmet činnosti:       Environmentálna výchova žiakov, ochrana prírody a krajiny,  

                                      zvyšovanie povedomia v oblasti environ. výchovy a ekológie

 
IČO:                              42347769
 
DIČ:                               2023983533
 
Miesto, dátum 
a číslo registrácie:       Bratislava, 2.4.2013, VVS/1-900/90-41307 
 
Číslo účtu:                    2600535876/8330 
 
Banka:                           Fio banka, a.s. 

IBAN:                             SK 31 83 3000 00002600 535876 

BIC KÓD:                       FIOZSKBAXXX

Organizačná štruktúra združenia 
 
• valné zhromaždenie 
 
• predsedníctvo 
 
• štatutárny orgán

• revízna komisia

 



Naše poslanie

Občianske združenie Centrum environmentálnej výchovy Turiec založilo niekoľko

pedagógov,  ktorý  svoje  učiteľské  poslanie  spojilo  práve  s  environmentálnou  výchovou

žiakov  v  okrese  Martin.  Svoju  organizáciu  pomenovali  podľa  regiónu,  ktorý  je  priam

preurčený na praktické využitie teoreticky získaných informácii v oblasti biológie, geografie

či  regionálnej  výchovy.  Cieľom  združenia  je  zavádzanie  environmentálnej  výchovy  do

výchovno-vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách, aktivity súvisiace s

ochranou prírody a krajiny, aktivity súvisiace so zvyšovaním povedomia širokej a odbornej

verejnosti v oblasti environmentálnej výchovy a ekológie a taktiež poskytuje poradenskú a

vzdelávaciu činnosť na podporu cieľov združenia. Členovia združenia si dali tiež za úlohu

podporovať podobné aktivity zamerané na rozvoj pozitívneho prístupu ku prírode a krajine.

Činnosť občianskeho združenia

Keďže bolo občianske zruženie založené v apríli 2013, prvou úlohou členov bolo

vybavenie základných záležitosti týkajúcich sa registrácie združenia (žiadosť o IČO, DIČ,

zriadenie účtu združenia v banke). Taktiež  sa hľadali možnosti financovania občianskeho

združenia Centrum environmentálnej výchovy Turiec. Na základe výzvy nadácie Ekopolis

z  dňa 25.9.2013 z  programu Aktívne občiansktvo  a inklúzia,  oblasť  podpory:  Ochrana

životného prostredia a klimatické zmeny sa zástupca občianskeho združenia zúčastnil na

informačnom  seminári,  ktorý  sa  konal  24.10.2013  v  Banskej  Bystrici.  Keďže  sa  však

jednalo už o druhé kolo výzvy, na seminári bolo účastníkom vysvetlené, že prioritou bude

podpora iných projektov ako enviromnentálnej výchovy,  nakoľko bola práve táto oblasť

podporená už v prvom kole výzvy nadácie Ekopolis. Na základe zistených skutočností sa

občianske  združenie  rozhodlo  nepodať  projekt  environmentálnej  výchovy  v  rámci

spomínanej nadácie.

V  decembri  2013  sa  členovia  zaoberali  možnosťou  fungovania  projektu

environmentálnej výchovy žiakov základných škôl okresu Martin pod hlavičkou Základnej

školy Pavla Mudroňa v Martine, prípadne pod hlavičkou občianskeho združenia Centrum

environmentálnej  výchovy Turiec.  Doposiaľ  bol  projekt  zastrešovaný  Centrom voľného



času Turčianska Štiavnička, ktoré však podalo žiadosť na vyradenie zo siete školských

zariadení,  nakoľko  nový  finančný  systém  daný  zákonom  neumožňoval  naďalej

plnohodnotné fungovanie projektu. Členovia prejavili pozitívny záujem o vyriešenie danej

situácie,  nakoľko  spomínaný  projekt  fungoval  už  približne  20  rokov  a  stal  sa  veľmi

obľúbeným  a  vyhľadávaným  doplnkom  vyučovania  na  základných  školách  v  okrese

Martin.  Na  základe  tejto  skutočnosti  vstúpilo  občianske  združenie  Centrum

environmentálnej  výchovy do  rokovaní  s  mestom Martin  s  prísľubom,  aby bol  projekt

environmentálnej  výchovy  aj  v  priebehu  nasledujúceho  kalendárneho  roka  naďalej

súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu základných škôl.



 

Informácie o hospodárení združenia 

 

Majetok združenia k 31.12.2013 činí: 0,00 € 

 

Príjmy a výdavky 

 

Príjmy OZ z darov a príspevkov: 20,00 € 

Výdavky OZ celkom: 0,00 € 

Suma rozdielu príjmov a výdavkov: 20,00 € 

 

Z výsledkov účtovnej uzávierky k 31.12.2012 vyplýva hospodársky výsledok 20,00 €.

K 31.12.2012 v združení nebol žiadny zamestnanec v riadnom pracovnom pomere. 

 

Prehľad príjmov pre OZ Centrum environmentálnej výchovy Turiec v roku 2013 

 

Prijaté od Použite Suma

Členské príspevky – 20,00 €

Všetky  príspevky boli  v  roku  2013  ponechané  na  účely  združenia  stanovené  v

platných stanovách združenia v rámci nasledujúceho kalendárneho roka.

2 % z dane 

 

OZ Centrum environmentálnej výchovy Turiec sa v roku 2013 zo zákona nemalo

možnosť  zaregistrovať  na  prijímanie  2% zo zaplatenej  dane,  pretože bolo  založené v

priebehu roka 2013.

Záver 

 

Všetky získané finančné prostriedky v roku 2013 boli ponechané na splnenie cieľa,

pre ktorý bolo občianske združenie zriadené a zaregistrované.



Kontaktné údaje 

 

Názov združenia: Centrum environmentálnej výchovy Turiec

 

Adresa: Severná 6, 036 01 Martin

 

Štatutárny zástupca: Mgr. Martin Kondek (predseda OZ)

 

Tel: +421/ 915 967 526

 

Email: cevturiec@gmail.com,  cevturiec@cevturiec.sk,

 

Web: www.cevturiec.sk

mailto:cevturiec@gmail.com
mailto:cevturiec@cevturiec.sk

