Best English Nitra, n.o.
Sídlo: Sídl. Lúky 1115/23, 952 01 Vráble

Výročná správa neziskovej organizácie za rok 2015

Vypracoval:

Michaela Baráthová
riaditeľ n. o.
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Best English Nitra, n.o. (ďalej len „nezisková organizácia“) vznikla zápisom do registra
neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby vedeného Okresným
úradom Nitra dňa 30.6.2014 pod registračným číslom VVS/NO-17/2014 v súlade s § 1
zákona NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne
prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Zakladateľom neziskovej organizácie je:
Michaela Baráthová, 875104/7635, Sídl. Lúky 1115/23, Vráble, 952 01
Členmi správnej rady sú :
1. Ondrej Eršek, 841011/7364, Lesná 48. 900 31 Stupava - predseda
2. Darina Baráthová, 505920/202, Sídl. Lúky 23, 952 01 Vráble
3. Eva Tóthová, 875810/7116, 1. mája 1033/12, 952 01 Vráble
Štatutárnym orgánom neziskovej organizácie je riaditeľ:
Michaela Baráthová, 875104/7635, Sídl. Lúky 1115/23, Vráble, 952 01, r.č. 875104/7635.
Revízorom neziskovej organizácie je:
Michal Gučík, 900608/6540, Kpt. Rašu 25, 841 01 Bratislava

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany,
obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
-

organizovanie seminárov, školení, kurzov a prezentácií,

a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných
služieb so zameraním na informačné služby:
-

analýzy, rozbory, prieskumy a realizácia projektov,
poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín.

Správa rada na svojom zasadnutí dňa 15.06.2016 prerokovala a jednohlasne schválila
Výročnú správu neziskovej organizácie Best English Nitra, n.o. za rok 2015.
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Prehľad činností neziskovej organizácie v predmetnom období
Nezisková organizácia v roku 2015 pokračovala vo svojej činnosti. Rok 2015 bo prelomový,
pretože sa nám podarilo nájsť a zriadiť vlastné priestory v Nitre na Damborského ulici.
Posledné mesiace roka preto boli venované hlavne nájdeniu a zariadeniu priestorov tak, aby
sa od januára 2016 mohli začať naplno využívať – čo sa aj podarilo.
Nezisková organizácia kompletne zariadila priestory, mnohé s pomocou priateľov
a podporovateľov a je pripravená ich plne využívať.
Nezisková organizácia počas roku 2015 zorganizovala niekoľko bezplatných prednášok/hodín
anglického jazyka, s potenciálom výrazného navýšenia v roku 2016 kvôli novým priestorom.
V roku 2015 sa tak isto rozplánovali kurzy a vzdelávanie na rok 2016, ktoré povedú
k zlepšeniu života a práce ľudí žijúcich v Nitre a okolí.
Nezisková organizácia má svoje vyhradené miesto na webovej stránke www.best-english.sk,
ktorá slúži ako hlavný zdroj informácií, ktoré nezisková organizácia poskytuje a zastrešuje
všetky školy prinášajúce jednotnú technológiu vzdelávania. Na stránke sa nachádzajú
informácie o bezplatnej prednáške o vyučovaní anglického jazyka, rovnako ako aj sekcie
s článkami o možných prístupoch k učeniu o tipoch na lepšie vzdelávanie sa v oblasti cudzích
jazykov.
V roku 2015 sme tak isto začali pracovať na nových vzdelávacích internetových stránkach pre
Nitru na doméne anglictinavnitre.sk (táto ešte nie je kompletne spustená a plánuje sa na rok
2016).
V nasledujúcom období nezisková organizácia plánuje pokračovať v doposiaľ úspešných
prednáškach/hodinách, na ktoré ľudia reagujú veľmi pozitívne a vytvoriť ďalšie prednášky aj
v anglickom jazyku a podporné programy na zlepšenie kvality vedomosti anglického jazyka.
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Ročná účtovná závierka
Výkaz o príjmoch a výdavkoch, ako aj Výkaz o majetku a záväzkoch sú prílohou výročnej
správy.

Výrok audítora
Výročnú správu nebolo potrebné overovať audítorom.

Zmeny v zložení orgánov neziskovej organizácie
V sledovanom období nedošlo k žiadnym zmenám v zložení orgánov neziskovej organizácie.

Ďalšie údaje o neziskovej organizácii
Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje o neziskovej organizácii na zverejnenie.

Revízor skontroloval hospodárenie neziskovej organizácie Best English Nitra,
n.o. a nemá k nemu žiadne pripomienky.

..............................................................
Spracovateľ Michaela Baráthová
Riaditeľ neziskovej organizácie

...............................................................
Ondrej Eršek
Predseda správnej rady

.....................................................
Michal Gučík
Revízor

Nitra, 27. júna 2016
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