
Výročná správa Ob čianskeho združenia Pavla Valáška za rok 2008 
Nitra, 5.apr. 2009 

 
 
1. Organiza čné zriadenie a činnos ť Občianskeho združenia Pavla Valáška v r.2008  
     Občianske združenie Pavla Valáška (OZ PV) 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.  
     V r.2008 bol predsedom jeho Výboru Ivan Eľko, zborový farár CZ ECAV v Nitre, podpredsedom 
Výboru Vlastimil Synak,  tajomníčkou Ľudmila Mižíčková, členmi Výboru Silvia Mandová, Darina 
Orbanová, Ján Huba. Týmto trvá mandát do r.2010. Tri miesta vo Výbore boli neobsadené, jedným 
z nich bolo i miesto hospodára, ktorým sa ale na prelome rokov stala Magdaléna Šeboková. Mandát 
jej trvá do r.2011. Zostáva teda dve voľné miesta vo Výbore obsadiť voľbou spomedzi členov OZ 
PV.  
     Členmi Dozornej rady boli Radmila Kuťková, Pavel Líška a Božena Slamečková. Mandát im trvá 
do r.2010. V r.2008 sa toto zloženie Výboru a Dozornej rady OZ VP nezmenilo. 
     OZ PV malo 28 riadnych členov, ktorí si zaplatili vstupný poplatok a členský príspevok za rok. 
     Hlavnou úlohou v r.2008 bolo pripraviť sa poprvýkrát na možnosť poberať 2% z dane. Počas 
pôstneho obdobia r.2008 bolo do domácností našich cirkevníkov vyexpedovaných 230 zásielok 
s časopisom Otvorená náruč, s informačným listom o OZ PV a s tlačivami na odvedenie 2% z dane 
pre OZ PV. Ďalšie balíčky obsahujúce tieto materiály boli pripravené na osobné prevzatie pri 
východoch z kostola, v množstve asi 300 ks. Ďakujeme Jánovi Hubovi za organizačnú a odbornú 
garanciu nad celou touto kampaňou. OZ PV bolo tiež prihlásené na Generálnom bisk.úrade ECAV 
v Bratislave ako možný poberateľ 2% z dane kvôli zverejneniu tejto informácie v našej cirkvi. 
     Aj vďaka tejto kampani bolo na účet OZ PV v priebehu roka 2008 poukázaných 244.851,- Sk, 
predpokladáme, že asi od 180 fyzických osôb (150.379,-Sk) a predpokladáme, že asi od 20 
právnických osôb (94.472,-Sk). OZ PV z týchto prostriedkov, a tiež z členských príspevkov svojich 
členov a darov, v súlade so svojimi stanovami a so zákonom  dotovalo vnútromisijné, výchovné, 
vzdelávacie, umelecké podujatia., celkovo sumou vo výške 232.468,- Sk.  
     Zvyšné prostriedky pochádzajúce z odvodu 2% v r.2008 bude môcť OZPV vyčerpať do 31.12. 
2009. Videli sme teda po prvýkrát, akým úžasným prostriedkom pomoci a podpory cirkevnému 
zboru je OZ PV. 
     V tejto súvislosti uvádzame, ako môžu prostriedky OZ PV pomáhať cirkevnému zboru. Pomoc 
môže byť priama a nepriama. O priamu pomoc sa jednalo vždy vtedy, keď OZ PV na seba zobralo 
všetky výdavky, ktoré boli spojené s nejakou akciou a ktoré boli teda cirkevnému zboru priamo 
ušetrené. Množstvo takýchto výdavkov, ktoré na seba zobralo OZ PV a ktoré priamo pomohli 
cirkevnému zboru, súviselo napríklad s prípravou a priebehom slávnosti posvätenia nášho nového 
organu, či s organizovaním menších podujatí pre deti, mládež a pod. O nepriamu pomoc sa jednalo 
vždy vtedy, keď OZ PV hradilo síce výdavky na nejaké podujatie, ale účastníci podujatia predsa len 
zaplatili nejaký účastnícky poplatok. Jednalo sa napríklad o prípady, keď OZ PV uhradilo cestovné 
autobusom na nejaké podujatie, alebo uhradilo pobyty detí či mládeže v táboroch, ale účastníci 
predsa len robili zbierku na cestovné, resp.zaplatili účastnícky poplatok za tábor. Tieto vyzberané 
prostriedky od účastníkov potom slúžili ako milodar cirkevnému zboru, z ktorého sa hradili iné 
výdavky.      Správanie sa OZ PV v r.2008 sme smerovali k tomu, aby sme v súlade so zákonmi 
a so stanovami OZ PV čo najviacej pomohli cirkevnému zboru – priamo či nepriamo - pri zdolaní 
veľkej investičnej akcie – zriadenia chrámového organu. 
     Pre úplnosť treba dodať, že aj keď účastníci podujatí platili nejaký vlastný účastnícky poplatok na 
podujatí, ktoré financovalo OZ PV, nikdy tento poplatok nebol v plnej výške, ale bol to vlastne iba 
príspevok na financovanie. Vieme si predstaviť, že ak by v budúcnosti cirkevný zbor nebol zaťažený 
financovaním stavby organu alebo nejakou inou veľkou investíciou, OZ PV by dokázalo ešte 
účinnejšie znižovať sumu, ktorou cirkevníci prispievajú na nejaké podujatie, ktorého sa zúčastňujú, 
alebo že by bolo ešte viacej podujatí, ktoré by v plnej výške financovalo OZ PV.  
     V žiadnom prípade ale nechceme docieliť to, aby činnosť OZ PV odnaučila cirkevníkov 
prispievať na život a chod cirkevného zboru. 
 
 
                    
 
 
 
 
 



2. Finančná správa OZ PV za r.2008                       
 
K začiatku účtovného obdobia (01.01.2008): 
Občianske združenie nemalo na začiatku účtovného obdobia  r. 2008 žiadne zásoby, pohľadávky, 
záväzky a úvery. Majetok združenia tvoril finančný majetok v členení: peniaze v pokladni a peniaze 
na bankovom účte, ktorý je vedený v Československej obchodnej banke, pobočka Nitra. 
 
Ku koncu účtovného obdobia (31.12.2008): 
Občianske združenie nemalo na konci účtovného obdobia r. 2008 žiadne zásoby, pohľadávky, 
záväzky a úvery. Majetok združenia tvoril finančný majetok v členení: peniaze v pokladni v sume 
131,50 Sk a na bankovom účte v sume 27.187,06 Sk, vedenom v Československej obchodnej 
banke, pobočka Nitra. 
 
Príjmy nezdaňované: 
Príjmy v roku 2008 v sume 257,651,- Sk občianske združenie získalo z 2% z dane z príjmov 
fyzických a právnických osôb, z členských príspevkov a darov. Z toho príjem z 2% tvorila suma 
244.851,- Sk. 
  
Príjmy zdaňované: 
Zdaňované príjmy v sume 132,67 Sk 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. 
Na podporu aktivít detí a mládeže boli použité peňažné prostriedky v celkovej sume 111.184,- Sk. 
Kultúrna činnosť, spoločenské a vzdelávacie podujatia boli podporené sumou 95.315,- Sk. Na 
organizovanie a podporu podujatí vnútromisijného vzdelávacieho, umelecko-kultúrneho charakteru 
pre dospelých (Nitriansky evanjelický spevokol, Spoločenstvo evanjelických žien, spoločenstvo 
seniorov) boli použité prostriedky v sume 25.438,- Sk.  531,- Sk sme použili na rozvoj 
ekumenických vzťahov medzi cirkvami v Nitre. 
 
Výdavky ostatné: 
- daň z príjmov - daň z úrokov na bankovom účte v Československej obchodnej banke, pobočka 
Nitra v sume 23,- Sk, 
- bankové poplatky na bankovom účte v ČSOB v celkovej čiastke 1.442,- Sk. 
 
     Touto cestou ďakujeme všetkým darcom a prispievateľom za ich osobnú aktivitu a prejavy 
sympatie. Pomáhajú nám plniť poslanie Občianskeho združenia tvorbou finančného a materiálneho 
zázemia.  
 
 
3. Zoznam podporených aktivít a podujatí  
 
Práca s deťmi, s mládežou 
Školenie pracovníkov Detskej besiedky 
Veselé popoludnie pre deti v Brezovom hájiku 
Dorastenci na seniorálnom stretnutí dorastu v Plavých Vozokanoch 
Detský tábor Svätodúšik 
Letné tábory detí a mládeže, ubytovanie, stravovanie, doprava 
Mládež na seniorálnom stretnutí mládeže v Nesvadoch 
Adventné popoludnie pre deti 
Vianočná nádielka deťom           
Služby Božie s piesňami mládeže, obed pre mládež 
 
Kultúra 
Festival spevokolov DNS v Nitre  
Literárny klub Janka Jesenského s hosťom Milošom Kovačkom v kostole 
Stavanie a intonácia organu v kostole 
Príprava a propagácia adventných organových koncertov 
Zájazd spevokolu do Báčskeho Petrovca 
 
Práca so ženami, seniormi, rozvíjanie ekumenických a medzinárodných vzťahov, misia 
Návšteva zájazdu dôchodcov-cirkevníkov z Čankova v našom kostole  



Ženy na konferencii SEŽ v Hontianskej Vrbici 
Ženy na konferencii SEŽ vo Veľkom Krtíši 
Služby Božie pre najstarších s posedením 
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, večer u nás  
Návšteva Gene Ryana a priateľov v Nitre  
Návšteva spevokolu Eagles Wings z Naperville  
Evanjelizácia Ulricha Parzanyho 
Jesenný zájazd žien Myjava 2008 
Zájazd do Sázavy 
Pobyt partnerskej delegácie z Nemecka na slávnosti posvätenia organu 
 
 
4. Hodnotenie a niektoré ciele pre r.2009  
     Napriek tomu, že snaha OZ PV získať finančné prostriedky z 2% a slúžiť nimi v cirkevnom zbore 
bola úspešná, v r.2008 sa ani raz oficiálne nezišiel Výbor, Dozorná rada či Valné zhromaždenie OZ 
PV. Aktuálne problémy a podujatia, ktoré by mohlo OZ PV podporiť, sme riešili  neoficiálnou 
komunikáciou medzi niektorými členmi Výboru, resp. priamo s predsedníčkou Dozornej rady 
Radmilou Kuťkovou. Tento nedostatok chceme odstrániť a v r.2009 chceme ustaviť pravidelnú 
činnosť Výboru, Dozornej rady a Valného zhromaždenia v zmysle stanov. 
     Teší nás, že OZ PV má už kvalifikovanú hospodárku, čo je predpokladom toho, že vedenie 
nášho účtovníctva bude plne zabezpečené. 
     Radi by sme docielili, aby členmi OZ PV sa stal ešte väčší počet členov i nečlenov nášho 
cirkevného zboru. 
     Chceme sa efektívne uchádzať o poukázanie 2% 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. 
     Myslíme na to, že by bolo veľmi prospešné  podporiť aj projekt v sociálnej oblasti, ktorý leží 
mimo nášho cirkevného zboru. Najlepšie taký, ktorý podporujú aj naši priatelia z Naperville či 
z Floridy, aby sa naše sily združili. Naši priatelia podporujú činnosť Centra Slniečko, ktoré sa vo 
svojich troch zariadeniach stará o týrané matky s deťmi, či o deti zanedbávané, zneužívané, 
opustené a týrané. Bolo by to na prospech dobrej veci a ukázali by sme, že nie sme tu iba sami pre 
seba, ale chceme prinášať aj dobré ovocie pre iných. 
     Chceme zriadiť stálu úradovňu pre OZ PV v miestnosti č.18 nášho kostola (kabinet pri veľkej 
zborovej sieni), kde by bol umiestnený počítač a agenda OZ PV. 
     Ďakujem členom Výboru a Dozornej rady, členom OZ PV a našim priateľom za pochopenie 
zmyslu existencie nášho združenia a podporu. Túžime byť skromným, ale platným nástrojom 
v Božej ruke na Božie dielo v cirkvi a v tomto svete. 
 
     Vypracoval : Ivan Eľko, predseda OZ PV 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Rok 2008, podujatia podporené Ob čianskym združením Pavla Valáška  
 
Január 
Týždeň modlitieb za jednotu kres ťanov, ve čer u nás  
občerstvenie - 531,- Sk 
 
Evanjelizácia Ulricha Parzanyho  
tlač a vylepovanie plagátov – 736,- Sk 
dary Ulrichovi Parzanymu a Mikulášovi Liptákovi – 2.147,- Sk 
 
školenie pracovníkov Detskej besiedky 
Účastnícky poplatok za 3 osoby - 1.500,- Sk 
 
Marec 
Návšteva zájazdu dôchodcov-cirkevníkov z Čankova v našom kostole  
pohostenie - 316,- Sk 
 
Návšteva Gene Ryana a priate ľov v Nitre  
obed - 2.013,- Sk 
 
Festival spevokolov DNS v Nitre  
pohostenie - 6.376,- Sk 
          
Máj 
Literárny klub Janka Jesenského s hos ťom Milošom Kova čkom v kostole 
Občerstvenie - 542,- Sk 
 
Dorastenci na seniorálnom stretnutí dorastu DNS v P lavých Vozokanoch 
Doprava autobusom - 3.700,- Sk 
 
Veselé popoludnie pre deti v Brezovom hájiku 
Občerstvenie, odmeny - 523,- Sk 
 
Jún 
Služby Božie pre najstarších s posedením 
Pozvánky – 1.090,- Sk 
Občerstvenie – 313,- Sk 
 
Ženy na konferencii SEŽ v Hontianskej Vrbici 
Doprava autobusom – 3.950,- Sk 
 
Návšteva spevokolu Eagles Wings z Naperville  
Tlač a vylepovanie plagátov – 387,- 
Večera pre účinkujúcich – 8.395,- 
Občerstvenie pre účinkujúcich – 4.936,50 Sk 
Kvety pre hostí – 780,- Sk 
 
Zájazd žien na konferenciu SEŽ DNS do Hont.Vrbice 
Cestovné autobusom - 3.950,- Sk 
 
zájazd žien na konferenciu SEŽ Záp.dištriktu do Ve ľkého Krtíša 
cestovné za autobus – 6.788,- Sk 
SEŽ výroba fotografii – 446,- Sk 
 
Mestský tábor „Svätodúšik“ 
Stravovanie detí v Stapringu – 5.057,50 
 
Júl 
Letný tábor detí Králiky 2008 
Ubytovanie a strava – 60.700,- Sk 



Odmeny  pre deti – 340,- Sk 
Cestovné za autobus – 13.406,- Sk 
 
Letný tábor mládeže Králiky 2008  
Ubytovanie a strava – 45.120,- Sk  
Cestovné za autobus – 13.406,- Sk 
 
August 
Zájazd Nitrianskeho evanjelického spevokolu do Bá čskeho Petrovca 
Cestovné autobusom – 12.000,- Sk 
 
September 
zájazd žien na konferenciu SEŽ Záp.dištriktu do Ve ľkého Krtíša 
cestovné za autobus – 6.788,- Sk 
výroba fotografii – 446,- Sk 
 
Zájazd cirkevníkov do partnerského zboru v Sázave 
Nákup pamätných vencov - 660,- Sk  
 
Október 
zájazd SEŽ „Myjava 2008“ 
Nákup pamätných vencov - 2.904,- 
Nákup darčekov pre cirkevné zbory – 954,- Sk 
 
Október - November 
Stavanie a intonácia organu v kostole 
ubytovanie – 28.910,- Sk 
občerstvenie – 224,- Sk 
stravovanie – 5.272,- Sk 
 
November 
Presbyteri na konferencii presbyterov DNS v Pukanci  
Cestovné autobusom – 5.236,- Sk 
 
Služby Božie pre najstarších s posedením 
Poštovné za pozvánky - 1.090,- Sk 
 
December 
Slávnos ť posvätenie nového organu 
Tlač plagátov na posvätenie organu – 2.214,- Sk 
Fotografie zo stavby organu – 1.140,- Sk 
Vylepovanie plagátov – 406,- Sk 
Pohostenie pre účinkujúcich – 4.358,50 
Večera pre hostí z Nemecka, balíčky na cestu, chlebíčky na slávnosť - 10.123.- Sk 
Ubytovanie hostí - 14.800,- Sk 
Nedeľný obed pre pozvaných hostí – 12.000,- Sk 
 
Seniorálne stretnutie mládeže Nesvady 
Cestovné autobusom – 4.447,- Sk 
 
Adventné popoludnie pre deti 
Občerstvenie a odmeny - 629,- Sk 
 
Služby Božie s pies ňami mládeže, obed a poobedie pre mládež 
Obed pre účastníkov - 3.100,- Sk 
  
Vianočný program detí           
Sladkosti pre deti do vianočných balíčkov - 3.375,50 Sk  
 
 
 
 


