Výročná správa neziskovej organizácie
za rok 2018

FSk PRIECHOĎAN, n.o.

V Priechode dňa 12.6.2019
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1) ÚVOD
Sídlo: Priechod 313, 976 11 Selce
Rezort/zriaďovateľ: OKRESNY ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA Odbor všeobecnej správy
Kontakt: 0908556843
E-mail:, streckovamonika@zoznam.sk
Typ hospodárenia: nezisková organizácia
Miesto konania výročnej schôdze: Priechod 313, 976 11 Selce
Čas konania výročnej schôdze: Dňa 9.2.2019 o 17.00 hod.
Uverejnenie výročnej správy : www. priechod.sk
Orgány neziskovej organizácie:
Riaditeľ: Monika Strečková, Priechod 313, 976 11 Selce.
Správna rada: Radoslav Murgaš, Priechod 25, 976 11 Selce,
Milan Chaban, Priechod 155, 976 11 Selce,
Jana Slobodníková, Priechod 255, 976 11 Selce.
Dozorná rada: Margita Chabanová, Priechod 298, 976 11 Selce,
Monika Sabová, Priechod 288, 976 11 Selce,
Miroslav Strečok, Priechod 241, 976 11 Selce.
Priechod je známy svojimi ľudovými tradíciami, zvykmi či piesňami. Domáci obyvatelia
to brali a berú ako samozrejmosť, no keď prišiel do obce folklórny nadšenec pán učiteľ Ján
Repka, na stretnutiach s ľuďmi objavil bohatstvo priechodských zvykov, piesní ale aj spevácke, či
tanečné talenty. V roku 1968 jeho zásluhou vznikla najskôr ženská spevácka skupina, ku ktorej sa
zakrátko pridali aj muži. Skupina pôsobí od svojho vzniku bez prerušenia činnosti až dodnes a je
údajne najstaršou folklórnou skupinou na Slovensku, ktorá učinkuje už 50 rokov bez prerušenia
činnosti. Zúčastnila sa a doposiaľ sa zúčastňuje na folklórnych festivaloch doma i v zahraničí.
Účinkovala v množstve televíznych, rozhlasových reláciách a vydala album piesní pod názvom
„Čô sa staô v tom Priechode“. Pod týmto názvom sa v Priechode už tradične v prvú augustovú
nedeľu konajú buď folklórne slávnosti v päťročných intervaloch, alebo folklórne popoludnie
každoročne, okrem okrúhlych výročí vzniku folklórnej skupiny, kedy sa konajú folkórne
slávnosti. V decembri roku 2015 vznikla FSk PRIECHOĎAN n.o., ktorej hlavným cieľom je
celým srdcom sa venovať mládeži a dospelým a obsiahnuť oblasť tvorby, rozvoja, ochrany,
obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt v obci Priechod, svojou činnosťou chce
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pokračovať v prezentovaní ľudových zvykov a obyčajov tak, ako ich prináša život na dedine
počas kalendárneho roka. Hlavnými cieľmi folklórnej skupiny je :
-

tvorivým spôsobom naštudovať a interpretovať slovenské ľudové tance, piesne a hudbu
prevažne z regiónu Priechoda;
zbierať a uchovávať tradičné zvyky, obyčaje, kroje, predmety z regiónu Priechoda;
pripravovať a verejne predvádzať a rozširovať umelecké programy na regionálnej scéne,
mimo nej, doma i v zahraničí;
výsledky svojej kultúrnej činnosti prezentovať v regionálnom i celoslovenskom rozhlase,
televízii, internete;
svoju tvorbu realizovať a uchovávať aj nahrávkami na nosiči zvuku a obrazu a tieto
rozširovať za účelom propagácie svojej činnosti;
vykonávať sprostredkovateľskú činnosť v oblasti svojej činnosti;
vykonávať reklamnú činnosť z oblasti svojej tvorby, najmä vo svojich
informačných a propagačných materiáloch a usporadúvať podujatia, ktoré propagujú jeho
činnosť;
vyrábať scénické dekorácie a kostýmy pre vlastnú činnosť;
vyvíjať ďalšie významné kultúrne aktivity v oblasti svojej činnosti.

Svojou činnosťou nezisková organizácia v neposlednom rade chce udržiavať pamiatky na
korene, umelecké majstrovstvo predkov a bohatstvo dedičstva ľudovej kultúry, šíriť a udržiavať
regionálne povedomie a hrdosť.

2) PREHĽAD ČINNOSTÍ VYKONANÝCH V ROKU 2018
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nahrávka nového CD – „Priechodskou dolinou“ 24.-25.3.2018
FUBABY – festival umenia a dizajnu Banská Bystrica - 20.6.2018
Petropavlovský jarmok - obec Čerín – Čačín - 30.6.2018
.“Čô sa staô v tom Priechode“ – folklórne slávnosti - organizovanie a kultúrny program 5.8-2018 z príležitosti 50.výročia vzniku folkl. skupiny - slávnostná sv.omša, krojovaný
sprievod obcou, požehnanie drevenej sochy fujaristu s odkazom sv.Cyrila a Metoda –
„Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane“ pred kaplnkou sv Michala, kultúrny program
v prírode – ihrisko FK 50 Priechod
Deň obce Baláže – kultúrny program- 11.8.2018
Riečanská hostina – deň obce Riečka - 11.8.2018
„V dolnej škole veselo“ obec Nemecká – kultúrny program – 2.9.2018
Radvanský jarmok Banská Bystrica – Deň kroja - 8.9.2018
Radvanský jarmok – kultúrny program pri Barbakane – 9. 9.2018
„Na Michala v Priechode“ – kultúrna a spoločenská akcia obce -29.9.2018
Deň obce Králiky - kultúrny program - 20. 10. 2018
Regionálna televízia Hronka Banská Bystrica - nahravka vianočných zvykov, obyčajov
a piesní našej obce počas vianočných sviatkov
Koledy – betlehemci , mužská spev. skupina na polnočnej sv. omši v kostole
Sedembolestnej p. Márie v Priechode - 24.12.2017
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3) ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA – ZHODNOTENIE
Nezisková organizácia viedla svoje účtovníctvo v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov a novelizácií. Ročná účtovná uzávierka bola
vypracovaná 26.5.2019 a schválená 28.5.2019 . Vzhľadom na rozsah účtovných položiek nebolo
potrebné vykonať audit.
4) PREHĽAD PEŇAŽNÝCH PRÍJMOV A VÝDAVKOV
(vrátane prehľadu rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov)
Výkaz o príjmoch a výdavkov organizácie za rok 2018 vrátane členenia podľa zdrojov je
prílohou tejto správy. Príjmy organizácie tvorili v roku 2018 nezdaniteľné príjmy vo výške 23
264,- Eur a zdaniteľné príjmy vo výške 2 435,- Eur. Náklady účtovná trieda – 5 vo výške 13 877,Eur, Výnosy účtovná trieda- 6 vo výške 25 699,- Eur.

5) STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE
Majetok organizácie tvoria peňažné prostriedky na bežnom účte organizácie vo výške
476,- EUR a v pokladni vo výške 1 484,- EUR. Organizácia zatiaľ neeviduje žiadne pohľadávky
ani záväzky.
6) ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGÁNOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE
Správna rada sa neuzniesla na žiadnych zmenách v štatúte ani zložení orgánov neziskovej
organizácie.
7) ZÁVER
Záverom možno skonštatovať, že počas pôsobenia neziskovej organizácie, boli
vybudované dobré základy pre ďalšie pôsobenie a pokračovanie v činnosti tejto organizácie, s
cieľom naplnenia účelu, na ktorý bola založená.
Výročná správa bola schválená na zasadnutí správnej rady neziskovej organizácie dňa 14.6.2019.
–––––––––––––––––––––––
Monika Strečková, Priechod č. 313 976 11 Selce
riaditeľ n. o.
Prílohy : 1)Účtovná závierka za rok 2018
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