
Výročná správa Ob čianskeho združenia Pavla Valáška za rok 2011, 
Nitra,  24.máj  2012 . 

 
 
1. Organiza čné zriadenie a činnos ť Občianskeho združenia Pavla Valáška v r.2011  
 
     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 OZ PV organizačne zriadené.  
     Výbor OZPV zasadol v r.2011 dva krát (27.apr. a 20.okt.). Dozorná rada vykonala revíziu 
účtovníctva za r.2010 dňa 11.mája 2011. Členská schôdza sa konala 15.mája. Tá okrem 
iného zvolila na ďalšie volebné obdobie spomedzi presbyterov i členov zboru deväťčlenný Výbor 
v zložení Ivan Eľko - predseda, Ján Huba - podpredseda, Ľudmila Mižíčková - tajomníčka, Silvia 
Mandová, Darina Orbanová, Pravoslav Prablesk, Vlastimil Synak, Magdaléna Šeböková - 
hospodárka, Soňa Zmeková, teda všetky mandáty boli zaplnené a trojčlennú Dozornú radu OZPV 
v zložení Radmila Kuťková - predsedníčka, Božena Slamečková a Pavel Líška, teda všetky 
mandáty boli zaplnené. 
     Účtovníctvo OZPV spoľahlivo viedla s.Magdaléna Šeböková, za čo jej členovia OZPV ďakujú.  
 
     OZPV malo v r.2011 34 riadnych členov (o dvoch viac ako v r.2011). Ich evidenciu vedie 
tajomníčka OZPV. 
 
     V čase pred Veľkou nocou 2011 bolo do firiem našich cirkevníkov vyexpedovaných 42 a 
domácností našich cirkevníkov približne 300 zásielok s časopisom Otvorená náruč, 
s informačným listom o OZPV a s tlačivami na odvedenie podielu z dane pre OZPV. Ďalších asi 
300 balíčkov s potrebnými tlačivami na odvod podielu z dane, informačným letákom a manuálom 
bolo pripravených na osobné prevzatie pri východoch z kostola. Inzerát o možnosti poukázať 
podiel z dane na OZPV bol štyrikrát uverejnený v Evanjelickom posli. Ďakujeme Jánovi Hubovi za 
organizačnú a odbornú garanciu nad celou touto kampaňou a za jeho milodar, ktorým bolo 
financované uverejnenie inzerátu a tlač novín naviac. OZPV bolo propagované aj počas 
celomestského podujatia Noc kostolov 2011. 
     Mnohí naši cirkevníci propagovali možnosť poukázania podielu z daní na OZPV aj v prostredí 
mimo nášho zboru, napríklad medzi kolegami, priateľmi. Za spracovanie agendy spojenej 
s prinesenými tlačivami a za vedenie administratívy OZPV ďakujeme tajomníčke s.Ľudmile 
Mižíčkovej. 
 
     Aj vďaka tejto kampani bolo na účet OZPV ako podiel z dane v priebehu r.2011 poukázaných 
celkovo 7.703,49 € (r.2010  7.055,- €).  
     Právnické osoby poukázali 1.944,79 € (r.2010 1.452,- €). V tejto kategórii nemôžeme údaj 
porovnávať s r.2009 a 2008. Teší nás mierny nárast v porovnaní s rokom 2010, v ktorom sa už 
premietla do zisku právnických osôb a teda aj do výšky odvedených daní hospodárska kríza.  
     Fyzické osoby poukázali 5.758,70 € (v r.2010 5.603,- €), čo je dosiaľ najviac aj v porovnaní 
s r.2009 (5.450,- €) a 2008 (4.992,- €). Toto je veľmi potešiteľný údaj. Znamená, že ľudia chápu 
význam jestvovania OZPV a jeho prínos pre podporu diakonie a misie.  
     V r.2011 sa nám zvýšil počet poukazujúcich z oblastí mimo Nitry (odhadujeme, že to bolo asi 
30 darcov), čo je  výsledok kampane cez EPST. 
     OZPV z týchto prostriedkov a tiež z členských príspevkov svojich členov a darov v súlade so 
svojimi stanovami a so zákonom  o dani z príjmu dotovalo predovšetkým činnosť EZD, tri 
vnútromisijné podujatia (tábor detí, mládeže a zájazd žien) a činnosť brigádnikov v azylových 
zariadenia centra Slniečko, celkovo sumou 8.338,47 €.  
 
     Špecifikácia použitia podielu zo zaplatenej dane za r.2008 a prijatej v r.2009 bola podľa §50 
odst.13 zákona č.595/2003 Z.z.o dani z príjmov zverejnená do príslušnej požadovanej lehoty 
v r.2011 vo verejnom Vestníku. 
 
     Zvyšné prostriedky pochádzajúce z odvodu podielu z daní v r.2011 bude môcť OZPV vyčerpať 
do 31.12. 2012.   
 



                  
 
2. Finančná správa  Ob čianskeho združenia Pavla Valáška za r.2011  
                    
K začiatku účtovného obdobia (01.01.2011) : 
 
Občianske združenie nemalo  sume na začiatku účtovného obdobia  r. 2011 žiadne zásoby, 
pohľadávky, záväzky a úvery. Majetok združenia tvoril finančný majetok v členení: peniaze 
v pokladni v sume 279,38 EUR, peniaze na bankovom účte v sume 6.029,02 EUR, ktorý je 
vedený v Československej obchodnej banke, pobočka Nitra. 
 
Ku koncu účtovného obdobia (31.12.2011 ): 
 
Občianske združenie nemalo na konci účtovného obdobia r. 2011 žiadne zásoby, pohľadávky, 
záväzky a úvery. Majetok združenia tvoril finančný majetok v členení: peniaze v pokladni v sume 
21,37 EUR a na bankovom účte v sume 6.903,27 EUR vedenom v Československej obchodnej 
banke, pobočka Nitra. 
 
Príjmy nezdaňované: 
 
Príjmy v roku 2011 v sume 9.469,49 EUR OZPV získalo z podielu z dane z príjmov fyzických 
a právnických osôb, z členských príspevkov a darov. Z toho príjem z podielu dane tvorila suma 
7.703,49 EUR, dary 1.681,00 EUR, členské príspevky  85,00 EUR 
  
Príjmy zdaňované: 
 
Zdaňované príjmy v sume 0,82 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. 
Príjmy z podielu z dane z príjmov fyzických a právnických osôb  boli použité v súlade s § 50 odst. 
5 písmeno a/ až e/ v tomto členení: 
- výdavky podľa písmena a/ - ochrana a podpora zdravia a C/ - poskytovanie sociálnej pomoci 
3.902,16 EUR (podpora činnosti Evanjelickej zborovej diakonie) 
- výdavky podľa písmena b/ - podpora športu detí a    mládeže  v celkovej sume 3.327,10 EUR 
(tábory detí a mládeže v Hornej Lehote) 
 - výdavky podľa písmena a/ - ochrana a podpora zdravia a  c/ - poskytovanie sociálnej pomoci 
v celkovej sume 583,01 EUR (fin.podpora spoločného pobytu mládeže z Naperville, Martina 
a Nitry, a jej brigád v azylových domovoch mestskej organizácie Slniečko v Krškanoch a 
Štitároch)  
 - výdavky  podľa písmena d/ - zachovanie kultúrnych hodnôt a e/ - podpora vzdelávania 
v celkovej sume 526,20 EUR (podpora náučného zájazdu Spoločenstva evanjelických žien 
„Zvolen 2011“) 
 
Režijné výdavky  spolu : 452,36 EUR (poštovné, inzercia, notársky poplatok pri preregistrácii, 
zverejnenie účtovnej správy vo vestníku) 
 
Výdavky ostatné: 
 
- daň z príjmov - daň z úrokov na bankovom účte v Československej obchodnej banke,   pobočka 
Nitra v sume 0,13 EUR, 
- bankové poplatky na bankovom účte v ČSOB v celkovej čiastke 63,67  EUR. 
 
     Ďakujeme všetkým darcom a prispievateľom za ich osobnú aktivitu a prejavy sympatie. 
Pomáhajú nám plniť poslanie OZPV tvorbou finančného a materiálneho zázemia. 
 
 



 
3. Ciele Občianskeho združenia Pavla Valáška pre r.2012  
     Radi by sme docielili, aby členmi OZPV sa stal ešte väčší počet členov i nečlenov nášho 
cirkevného zboru. 
     Cirkevný zbor ECAV v Nitre v r.2010 založil Evanjelickú zborovú diakoniu (EZD). Poskytuje  
opatrovateľskú službu v domácnosti starším, chorým a odkázaným ľuďom. OZPV chce v r.2012 
80% svojich prostriedkov nasmerovať do finančnej podpory činnosti EZD.  
     Chceme sa efektívne uchádzať o poukázanie podielu z daní a motivovať ľudí i k iným druhom 
darcovstva. To všetko  jedným cieľom – slúžiť získanými prostriedkami v súlade so stanovami, 
ktoré definujú charakter nášho združenia a v súlade so zákonmi nášho štátu. 
     Ďakujem členom Výboru a Dozornej rady za ich činnosť v riadiacich orgánoch OZPV. Ďakujem 
členom OZPV a našim priateľom za pochopenie zmyslu existencie nášho združenia a podporu. 
Túžime byť skromným, ale platným a užitočným nástrojom v Božej ruke na Božie dielo v našom 
cirkevnom zbore, v našej drahej cirkvi i v prostredí mesta Nitra. 
 
 
 
     Vypracovali : Ivan Eľko, predseda OZPV, Magdaléna Šeböková, hospodárka OZPV 
                          
 


