
Výročná správa Ob čianskeho združenia Pavla Valáška za rok 2009, 
Nitra,  9.máj  2010 . 

 
 
1. Organiza čné zriadenie a činnos ť Občianskeho združenia Pavla Valáška v r.2009  
 
     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 
OZ PV organizačne zriadené.  
     V r.2009 bol predsedom jeho Výboru Ivan Eľko, zborový farár CZ ECAV v Nitre, podpredsedom  
Vlastimil Synak,  tajomníčkou Ľudmila Mižíčková, hospodárkou Magdaléna Šeböková (mandát do 
r.2011), členmi Výboru Ján Huba, Silvia Mandová, Darina Orbanová, Soňa Zmeková (mandát do 
r.2011). Ostatným mandát trvá do septembra r.2010. Jedno miesto vo Výbore bolo neobsadené.  
Výbor OZ PV zasadol trikrát v roku. 
     Členmi Dozornej rady boli Radmila Kuťková, Pavel Líška a Božena Slamečková. Mandát im trvá 
do septembra r.2010. V r.2009 sa toto zloženie Výboru a Dozornej rady OZ VP nezmenilo. 
     OZ PV malo 30 riadnych členov, ktorí si zaplatili vstupný poplatok a členský príspevok za rok. 
Jedenkrát sa konala Členská schôdza OZ PV. 
     Teší nás, že v r.2009 malo OZ PV kvalifikovanú hospodárku, čím bolo zabezpečené spoľahlivé 
vedenie nášho účtovníctva. 
     Zriadili sme stálu úradovňu pre OZ PV v miestnosti č.18 nášho kostola (kabinet pri veľkej 
zborovej sieni), kde je umiestnený počítač a agenda OZ PV. 
     V čase pred Veľkou nocou 2009 bolo do domácností našich cirkevníkov vyexpedovaných 270 
zásielok s časopisom Otvorená náruč, s informačným listom o OZ PV a s tlačivami na odvedenie 
2% z dane pre OZ PV. Ďalších asi 350 balíčkov s potrebnými tlačivami na odvod 2% z dane bolo 
pripravených na osobné prevzatie pri východoch z kostola. Oznam o možnosti poukázať 2% na 
OZPV bol štyrikrát uverejnené v Evanjelickom posli. Ďakujeme Jánovi Hubovi za organizačnú 
a odbornú garanciu nad celou touto kampaňou.  
     OZ PV z týchto prostriedkov (a tiež z členských príspevkov svojich členov a darov) v súlade so 
svojimi stanovami a so zákonom  dotovalo športové, výchovné, misijno-vzdelávacie, kultúrno-
umelecké podujatia v Cirkevnom zbore ECAV v Nitre, celkovo sumou vo výške 6.316,- €.  
     Z väčších položiek, ktoré boli uhradené cez OZ PV uvádzame aspoň nasledovné:  
- letný športovo-oddychový tábor detí (ubytovanie a strava) – 1.092,- €  
- pobyt spevokolu z Kronachu – 525,- €  
- zájazd SEŽ po stopách Timravy a Maróthy-Šoltésovej – cestovné 802,- €, ubytovanie a strava –    
  1.847,- €. 
     Zvyšné prostriedky pochádzajúce z odvodu 2% v r.2009 bude môcť OZ PV vyčerpať do 31.12. 
2010.  
 
                  
 
2. Finančná správa  Ob čianskeho združenia Pavla Valáška  
                    
K začiatku ú čtovného obdobia  (01.01.2009): 
Občianske združenie nemalo na začiatku účtovného obdobia  r. 2009 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 ú čtovného obdobia  (31.12.2009): 
Občianske združenie nemalo na konci účtovného obdobia r. 2009 žiadne zásoby, pohľadávky, 
záväzky a úvery. Majetok združenia tvoril finančný majetok v členení: peniaze v pokladni v sume 
489,73 EUR a na bankovom účte v sume 3.818,04 EUR vedenom v Československej obchodnej 
banke, pobočka Nitra. 
 
Príjmy nezda ňované: 
Príjmy v roku 2009 v sume 13.597,01 EUR 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 
13.040,01 EUR. 
  
 
 
 



 
Príjmy zda ňované: 
Zdaňované príjmy v sume 2,06 EUR sú úroky z finančnej hotovosti na bankovom účte vedenom 
v ČSOB, pobočka Nitra.  
 
Výdavky nezda ňované: 
Výdavky na činnosť a plnenie cieľov občianskeho združenia boli použité v súlade s jeho poslaním. 
Príjmy z 2%  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 písmena b/ - podpora športu detí,   
mládeže a občanov zdravotne postihnutých  v celkovej sume 5.742,75 EUR, 
 -výdavky podľa písmena a/ a e/ - podpora vzdelávania v celkovej sume 2.494,38 EUR, 
 -výdavky  podľa písmena d/ - zachovanie kultúrnych hodnôt v celkovej sume 1.936,88 EUR. 
 
Výdavky ostatné: 
- daň z príjmov - daň z úrokov na bankovom účte v Československej obchodnej banke, pobočka 
Nitra v sume 0,36 EUR, 
- bankové poplatky na bankovom účte v ČSOB v celkovej čiastke 43,78 EUR. 
 
     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. Ciele OZ PV pre r.2010  
     Radi by sme docielili, aby členmi OZ PV sa stal ešte väčší počet členov i nečlenov nášho 
cirkevného zboru. 
     V prípade, že Cirkevný zbor ECAV v Nitre založí vlastnú zborovú diakoniu a tá začne poskytovať  
opatrovateľskú službu v domácnosti starším, chorým a odkázaným ľuďom, OZ PV by chcelo byť 
nápomocné tomuto druhu práce, prípadne by chcelo podporiť činnosť niektorých civilných inštitúcii 
v sociálnej oblasti v meste Nitra.  
     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. 
     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. 
 
 
 
     Vypracovali : Ivan Eľko, predseda OZ PV, Magdaléna Šeböková, hospodárka OZ PV 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


