
V ý r o č n á    s p r á v a  
predsedu Občianskeho združenia Pavla Valáška za rok 2017, 

Nitra,  15. nov. 2018 
 
1. Organizačné zriadenie a činnosť Občianskeho združenia Pavla Valáška v r. 2017 
 
     Občianske združenie Pavla Valáška (ďalej OZPV) bolo registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej 
republiky dňa 30. nov. 2006 pod číslom sp. VVS/1-900/90-29157. Dňa 21. okt. 2007 bolo OZPV organizačne 
zriadené.  
     Od 23.6.2016, kedy prebehli nové voľby funkcionárov na päťročné volebné obdobie, v OZPV pracuje 
deväťčlenný Výbor OZPV v zložení Ivan Eľko - predseda, Ján Huba - podpredseda, Ľudmila Mižíčková - 
tajomníčka, Magdaléna Šeböková – hospodárka, Silvia Mandová, Darina Orbanová, Pravoslav Prablesk, Vlastimil 
Synak a Soňa Zmeková - členovia. Pracuje tiež trojčlenná Dozorná rada OZPV v zložení Radmila Kuťková - 
predsedníčka, Pavel Líška, Božena Slamečková a Milan Zmeko (zvolený 1.6.2017)  - členovia.  
     Dozorná rada vykonala dňa  23. mája 2017 revíziu účtovníctva za r. 2016. Vystavila o revízii správu v ktorej 
konštatovala, že v účtovníctve a pri fyzickej kontrole zostatku v pokladni nenašla žiadne nedostatky.  
     Výbor OZPV zasadol dňa 31. mája 2017. 
     Členom Výboru a Dozornej rady OZPV úprimne ďakujeme za ich činnosť v prospech združenia. 
     Členská schôdza sa konala 1. júna 2017. Okrem iného prijala správu predsedu OZPV za r. 2016, správu 
Dozornej rady o kontrole účtovníctva za r. 2016.   
     Účtovníctvo OZPV spoľahlivo viedla s. Magdaléna Šeböková, za čo jej členovia OZPV ďakujú.  
     Za spracovanie agendy spojenej s prinesenými tlačivami a tiež za vedenie administratívy OZPV ďakujeme 
tajomníčke s. Ľudmile Mižíčkovej. 
     OZPV malo v r. 2017 29 členov. Nikto nový do radov OZPV nevstúpil, nikto nezomrel, nikto nevystúpil. 
Evidenciu členov vedie tajomníčka OZPV, s. Ľudmila Mižíčková. Členský poplatok v r. 2017 zaplatilo 27 členov (o 
1 viac ako v r. 2016). Odporúčame členom OZPV, aby túto povinnosť pravidelne sledovali. 
 
     Z dôvodu zameškania termínu vykonania povinnej preregistrácie OZPV, ktorá mala byť vykonaná do 15. dec. 
2016, OZPV v roku 2017 nemohlo byť prijímateľom podielu z dane. Keďže sme o podiel z dane, ktorý je životne 
dôležitý najmä pre dotovanie práce našej diakonie nechceli prísť, bolo členom cirkevného zboru a našim 
priaznivcom doporučené, aby podiel z dane asignovali pre Evanjelickú diakoniu na Slovensku v Bratislave. 
Predtým sme vstúpili do rokovania s jej povereným riaditeľom Jánom Gasperom, ktorý sľúbil, že následne všetky 
finančné prostriedky, obsiahnuté v nami zdokladovaných vyhláseniach o poukázaní podielu z dane na 
Evanjelickú diakoniu vráti Evanjelická diakonia na účet Cirkevného zboru ECAV v Nitre.  
     Na získanie podielu z dane pre Evanjelickú diakoniu sme vykonali potrebné úkony v rámci oznamov na 
Službách Božích, pripravenia asi 300 kusov balíčkov s potrebnými tlačivami na osobné prevzatie v kostole, 
informačnú kampaň na našom webe a v časopise Otvorená náruč. Inzeráty a reklamné články v Evanjelickom 
posle sme vynechali. Nami asignovaných a zdokladovaných 6.625,47 € v prospech Evanjelickej diakonie prišlo 
od Evanjelickej diakonie na účet cirkevného zboru v januári 2018. Takto získané prostriedky použije cirkevný zbor 
dodatočne na dotáciu činnosti diakonie za r. 2017.  
     Tieto údaje sa síce netýkajú priamej činnosti OZPV v r. 2017, ale problém, ktorý ich vyvolal, vznikol pri 
administratívnom spravovaní OZPV. Preto tieto údaje treba pre našu pamäť uviesť. 
 
     Napriek tomu, že OZPV v r. 2017 neprijalo podiel z dane, i tak podporilo z vlastných prostriedkov, ktoré 
pochádzali zo zvyšku financií z  r. 2016 na účte (788,96 €), v pokladni (80,26 €), z členských príspevkov (140,- €) 
a z finančných darov (733,- €) tieto ciele: 
- podpora činnosti Evanjelickej zborovej diakonie Nitra – 569,60 € 
- organizácia dvoch zimných koncertov - 75,30 € 
- Konfitábor a Jesenná víkendovka mládeže v Jabloňovciach – 243,76 € 
- zájazd SEŽ „Záhorie 2017“ - 470,- € 
- reklamný článok v Nitr. novinách (Pam. reformácie) - 169,99 €  
     Za spracovanie agendy spojenej s obehom tlačív ďakujeme tajomníčke OZPV Ľudmile Mižíčkovej a br. zbor. 
dozorcovi Jánovi Hubovi, podpredsedovi OZPV, ktorý tiež komunikoval s Evanjelickou diakoniou o vzájomnej 
spolupráci v pre nás novej a zložitej situácii, keď OZPV nemohlo prijať podiel z dane. 
     Ďakujeme všetkým darcom podielu z dane, či milodarov! 
 
     V r. 2017 sme OZPV výnimočne nepropagovali priamymi vystúpeniami počas Noci kostolov, pretože tá bola 
venovaná iba koncertu speváckeho súboru Eagles Wings z Naperville. Ponúkané však boli Ročenka diakonie a 
OZPV, výročná správa zborového farára za r. 2016, v ktorej bola i časť o OZPV a diakonii, kalendáriky a pod. 
 
     Náš cirkevnozborový časopis Otvorená náruč má pravidelné rubriky, venované OZPV a diakonii. V roku 2017 
v týchto rubrikách vyšli nasledovné články: 
▪ 1/2017: V rubrike OZPV vyšla informácia br. podpredsedu OZPV Jána Hubu o asignovaní podielu z dane pre 
Evanjelickú diakoniu, usmernenie na webovú stránku OZPV a poďakovanie asignujúcim. V rubrike diakonie vyšiel 
článok br. Ivana Eľku – spomienka na Annu Valáškovú pri nedožitých 95. narodeninách.   
▪ 2/2017: V rubrike OZPV vyšiel článok br. Ivana Eľku o prípravách a priebehu kampane 2017 na asigonovanie 
podielu z dane pre Evanjelickú diakoniu. V rubrike diakonie vyšiel článok Ivana Eľku – spomienka na Slavomíra 
Revaya st. pri 5. výročí úmrtia, a tiež článok br. Milana Slezáka „Bratislavský seniorát o zborových diakoniách“, 
o jeho účasti na seniorálnej konferencii Bratislavského seniorátu. 



▪ 3/2017: V rubrike OZPV z priestorových dôvodov nevyšiel žiaden článok. V rubrike diakonie vyšiel článok Ivana 
Eľka „Hodinárska práca“. 
▪ 4/2017: V rubrike OZPV vyšiel článok br. Ivana Eľku a Jána Hubu stručne hodnotiaci naše snaženie v roku 
2017, uvádzajúci výšku asignovanej čiastky a pripravujúci čitateľov na opätovné asignovanie pre OZPV v r. 2018. 
V rubrike diakonie vyšlo obsiahle hodnotenie br. Milana Slezáka „Evanjelická zborová diakonia Nitra 2017“. 
 
     Ďakujeme podpredsedovi OZPV br. Jánovi Hubovi za dohľad nad celou touto kampaňou na získanie podielu z 
dane i nad aktivitami za účelom propagácie OZPV a diakonie v priebehu roku. Ďakujeme mu tiež za darovanie 
tlače kalendárikov a Ročenky diakonie a OZPV, ktorá bola pripravená na benefičný koncert na podporu diakonie 
v januári 2017. 
     Ďakujeme s. Nine Pastierikovej za grafickú prípravu týchto materiálov, resp. za zabezpečenie výroby. 
 
     Benefičné koncerty, ktoré OZPV spoluorganizuje s cirkevným zborom na podporu diakonie, sa v r. 2017 konali 
dva. Prvý benefičný koncert bol 8. jan. 2017, predstavili sa Mária Magyarová Plšeková (organ) a Mária Lukáčová 
(flauta). Výťažok z benefičného koncertu činil 506,- eur. Druhý koncert bol 31. dec. 2017, zároveň pri ukončení 
Jubilejného roku reformácie. Predstavili sa Stanislav Šurin (organ) a Helmut Hauskeller (panova flauta). Výťažok 
z koncertu bol 345,- €. Oba koncerty uviedol riaditeľ diakonie Milan Slezák, resp. podpredseda OZPV Ján Huba 
informáciami o činnosti diakonie a OZPV. 
 
     Mnohí naši cirkevníci propagovali možnosť poukázania podielu z daní na OZPV aj v prostredí mimo nášho 
zboru, napríklad medzi spolupracovníkmi, príbuznými, priateľmi. Takáto aktivita je nesmierne cenná a prináša 
združeniu veľký úžitok.  
 
     Ďakujeme všetkým darcom podielu z dane, či milodarov! 
      
     OZPV v súlade so svojim štatútom a príslušnými štátnymi zákonmi a predpismi v r. 2017 podporilo tieto 
základné oblasti a podujatia:  
 
1.  Podpora sociálnej práce 
Dotácia na Evanjelickú zborovú diakoniu Nitra v plnení jej poslania – opatrovania klientov v domácnostiach a v 
praktickej službe klientom i starším členom cirkevného zboru: 500,- eur.  
Vzhľadom na výšku tejto dotácie, na naše pomery nezvykle nízku, boli prostriedky použité iba na hradenie časti  
prevádzkových nákladov diakonie (telefón, kancelárske potreby, poplatky a prevádzka motorového vozidla, nákup 
zdravotníckych pomôcok a materiálu, nákup ochranných prostriedkov pre zamestnancov a pod.).  
Toner do tlačiarne pre potreby diakonie: 69,60 eur 
Spolu: 569,60 eur 
 
2.  Podpora práce s dorastom a mládežou 
Konfitábor konfirmandov v Jabloňovciach: 91,86 eur  
Jesenná víkendovka mládeže: 151,99 eur 
Spolu: 243,85 eur 
 
3. Podpora práce s dospelými 
Jesenný zájazd Spoločenstva evanjelických žien: 470,- eur   
 
4. Podpora umenia a kultúry 
Adventný a Silvestrovský organový koncert (poštovné pozvánky, plagáty, výlep, kvety): 75,30 eur 
 
5. Propagácia cirkevného zboru  
reklamný článok v MY - Nitrianske noviny (500. výročie reformácie): 169,99 eur 
 
     Špecifikácia použitia podielu zo zaplatenej dane za r. 2014, prijatej v r. 2015 a míňanej do 31. dec. 2016, bola 
podľa §50 odst.13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov zverejnená v príslušnej lehote dňa 26. mája 2017 
v Obchodnom vestníku pod číslom 100/2017, zn. 1652655. 
 
 
2. Finančná správa  Občianskeho združenia Pavla Valáška za r. 2017 
                    
K začiatku účtovného obdobia (01.01.2017) : 
 
Občianske združenie nemalo  na začiatku účtovného obdobia  r. 2017 žiadne zásoby, pohľadávky, záväzky 
a úvery. Majetok združenia tvoril finančný majetok v členení: peniaze v pokladni v sume 80,26 EUR, peniaze na 
bankovom účte v sume 788,96 EUR, ktorý je vedený v Československej obchodnej banke, pobočka Nitra. 
 
Ku koncu účtovného obdobia (31.12.2017 ): 
 
Občianske združenie nemalo na konci účtovného obdobia r. 2017 žiadne zásoby, pohľadávky, záväzky a úvery. 
Majetok združenia tvoril finančný majetok v členení: peniaze v pokladni v sume 54,11 EUR a na bankovom účte 
v sume 15,11 EUR vedenom v Československej obchodnej banke, pobočka Nitra. 
 



Príjmy nezdaňované: 
 
Príjmy v roku 2017 v sume: .  
finančné dary                                                                                 733,00 EUR 
členské príspevky                                                                          140,00 EUR 
Zvláštny príjem: Cirkevný príspevok, omylom členmi  
cirkevného zboru uhradený na účet OZPV:                                   852,50 EUR 
 
Spolu:                                                                                         1 725,50 EUR 
                                                        (skutočné vlastné príjmy:    873,00 EUR)     
 
 
Príjmy zdaňované: 
 
Zdaňované príjmy v sume 0,04 EUR sú úroky z finančnej hotovosti na bankovom účte vedenom v ČSOB, 
pobočka Nitra.  
 
Výdavky nezdaňované: 
 
Výdavky na činnosť a plnenie cieľov občianskeho združenia boli použité v súlade s jeho poslaním: 
 
-  výdavky podľa písmena a/ - ochrana a podpora zdravia 569,60  EUR  (diakonia) 
  
-  výdavky podľa písmena b/ - podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých  v celkovej sume        
   243,85 EUR  (Konfitábor a víkendovka mládeže), 
 
 - výdavky podľa písmena a/ a e/ - podpora vzdelávania v celkovej sume 470,-  EUR (zájazd žien),  
 
 - výdavky podľa písmena d/ a e/ - zachovanie kultúrnych hodnôt v celkovej sume 75,30 EUR (koncerty).  
 
Režijné výdavky  spolu : 229,99 EUR (inzercia, notárska preregistrácia). 
 
 Výdavky ostatné: 
 
- daň z príjmov - daň z úrokov na bankovom účte v Československej obchodnej banke, pobočka Nitra v sume 
0,00 EUR. 
- bankové poplatky na bankovom účte v ČSOB v celkovej čiastke 84,30  EUR 

 
Štruktúra výdavkov: 

▪ Réžia: 
Nit. noviny, 200 ks            169,99 
Preregistrácia                     60,00 
 
Spolu:                               229,99 

 
Bankové popl.:                84,30 

Spolu:                               84,30                       

 

 
▪ Podpora Evanj. zborovej diakonie 

Podpora EZD                    500,00 
Kanc. potreby (toner)          69,60   
 
Spolu:                               569,60 
 

▪ Deti a mládež: 
Víkendovka  potraviny      151,99    
Konfitábor  potraviny          91,86             
 
Spolu:                               243,85                                                     
 
▪ Ženy: 
Zájazd žien - ubytovanie    470,00                 
 
Spolu:                               470,00  



     
 
▪ Kultúra: 
Výlep plagátov                   14,30      
Poštovné                            43,00  
Kvety                                  18,00 
        
Spolu:                                75,30 
 
Zvláštny výdavok: Cirkevný príspevok, členmi cirkevného zboru omylom uhradený za účet OZ PV, napokon 
prevedený na účet cirk. zboru:  852,50 
 
Spolu výdavky:     :   2 525,54     

 

                          

3. Ciele Občianskeho združenia Pavla Valáška pre r. 2018 
      
     Rok 2018 už dávno plynie a OZPV je opäť prijímateľom podielu z dane. 16. jan. 2018 sme mali prvé stretnutie 
s br. podpredsedom OZPV Jánom Hubom, aby sme pripravili marketingovú stratégiu na získavanie podielu 
z dane. Spôsobmi a rozsahom sme ju chceli udržať na tej istej úrovni, ako v r. 2016. Podarilo sa nám to, i keď 
s Evanjelickým poslom sme sa nevedeli dohodnúť ináč, iba ako na dvoch inzerátoch s jedným reklamným 
článkom (rozhovor s Jurajom Císarom o jeho živote a príprave projektu penziónu).   
    Boli sme zvedaví, aký podiel z dane nám naši priaznivci asignujú po roku, v ktorom OZPV nemohlo byť 
poberateľom podielu z dane. Dnes už vieme, že OZPV prijalo cez asignáciu podielu z dane v r. 2018 12.218,86 €, 
čo je vôbec najviac od vzniku OZPV! V doteraz rekordnom roku 2016 sme prijali pre nás vtedy veľmi milo 
prekvapujúcich 12.020,- €, predtým bolo naviac v r. 2015 9.360,- €. Sme Pánu Bohu veľmi vďační, je to Jeho 
požehnanie. 
    Väčšinu prijatých prostriedkov chceme v súlade so svojimi stanovami, ktoré definujú charakter nášho združenia 
a v súlade so zákonmi nášho štátu nasmerovať do podpory činnosti Evanjelickej zborovej diakonie Nitra, menšiu 
časť na podporu misijnej práce, vzdelávania a kultúry.  
    Dbáme o to, aby poriadok a čestnosť voči darcom i zákonom štátu boli základom našej vierohodnosti 
a motívom pre rozhodnutie daňovníkov darovať podiel z dane práve pre OZPV, alebo podporiť OZPV milodarom. 
 
     Ďakujem členom OZPV, členom cirkevného zboru i našim priateľom za pochopenie zmyslu existencie nášho 
združenia a za jeho podporu. Tešíme sa z toho, že i v roku 2017, i keď v skromnejšej miere ale predsa, si mohlo 
OZPV konať svoje poslanie a mohlo byť nápomocné vzácnemu sociálnemu, misijnému a vzdelávaciemu cieľu, 
ktorý má Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. v Nitre vo svojom prostredí, a že toto poslanie i v r. 2018 naďalej 
trvá a získava perspektívu. 
 
 
 
     Vypracovali : Ivan Eľko, predseda OZPV, Magdaléna Šeböková, hospodárka OZPV 
                          
 


