
Výročná správa Ob čianskeho združenia Pavla Valáška za rok 2010, 
Nitra,  15.máj  2011 . 

 
 
1. Organiza čné zriadenie a činnos ť Občianskeho združenia Pavla Valáška v r.2010 
 
     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.2010 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 dvakrát v roku (14.apr. a 5.mája). 
     Členmi Dozornej rady boli Radmila Kuťková, Pavel Líška a Božena Slamečková. Mandát 
im trvá do septembra r.2010. V r.2010 sa toto zloženie Výboru a Dozornej rady OZ VP 
nezmenilo. 
     OZ PV malo 32 (o dvoch viac ako v r.2009) riadnych členov, ktorí si zaplatili vstupný 
poplatok a členský príspevok. Jedenkrát sa konala Členská schôdza OZ PV (9.mája). 
 
     OZ PV prijalo na svojej členskej schôdzi dňa 9.mája 2010 novelizáciu svojho štatútu. 
Vzhľadom na to, že šiestim členom Výboru a trom členom Dozornej rady v jeseni 2010 
uplynulo volebné obdobie, mala byť dňa 26.sept. 2010 zvolaná mimoriadna členská schôdza, 
na ktorej mali byť vykonané doplňujúce voľby už podľa novelizovaného štatútu, teda na 5 
ročné volebné obdobie. Túto členskú schôdzu sa však z dôvodu služobnej vyťaženosti 
predsedu OZ PV nepodarilo zvolať a voľby vykonať. 
     K dátumu dnešnej členskej schôdze sa ukončením volebného obdobia uvoľnili aj ďalšie 
dva mandáty (jeden vo Výbore, druhý v Dozornej rade) a treba ich zaplniť voľbami. 
     Jeden mandát vo Výbore je stále nezaplnený. 
     Z tohto dôvodu navrhujem, aby boli vykonané voľby na tejto členskej schôdzi a aby do 
Výboru a Dozonej rady boli navrhnutí tí istí členovia s tým, že za podpredsedu OZ PV bude 
namiesto br.Vlastimila Synaka navrhnutý nový br.zborový dozorca Ján Huba. Jeden mandát je 
v deväťčlennom Výbore stále voľný (mal by patriť členovi zborového presbyterstva). 
     Týmto by sme dosiahli, že všetci členovia Výboru i Dozornej rady začnú vykonávať svoj 
mandát spoločne a na rovnako dlhé volebné obdobie. 
 
     V čase pred Veľkou nocou 2010 bolo do domácností našich cirkevníkov vyexpedovaných 
približne 300 zásielok s časopisom Otvorená náruč, s informačným listom o OZ PV 
a s tlačivami na odvedenie 2% z dane pre OZ PV. Ďalších asi 300 balíčkov s potrebnými 
tlačivami na odvod 2% z dane, informačným letákom a manuálom bolo pripravených na 
osobné prevzatie pri východoch z kostola. Inzerát o možnosti poukázať 2% 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.  
     Mnohí naši cirkevníci propagovali možnosť poukázania 2% na OZ PV aj v prostredí mimo 
nášho zboru, napríklad medzi kolegami, priateľmi. Aktívni boli hlavne Mária Števková, Eva 
Bednárová a Milan Mikuš, ktorým týmto ďakujeme. Za spracovanie agendy spojenej 
s prinesenými tlačivami ďakujeme tajomníčke OZ PV Ľudmile Mižíčkovej. 
     Vďaka tejto kampani bolo na účet OZ PV v r.2010 poukázaných 7.055,18 €  (r.2009  
10.238,- €). Z toho: fyzické osoby  5.603,- € (r.2009  5.449,- €), hrubým odhadom je to 
približne 200 darcov, právnické osoby poukázali  1.452,- € (r.2009  4.789,- €), odhadujeme, že 
to bolo asi 7 firiem. 
     Počet poukazujúcich právnických osôb sa znížil. Nazdávame sa, že to bolo v dôsledku 
doznievajúcej hospodárskej krízy a s ňou spojených ťažkostí v podnikaní. Naproti tomu 
vysoko pozitívne hodnotíme fakt, že počet poukazujúcich fyzických osôb sa zvýšil. Ukazuje to 
na pozitívne vnímanie činnosti OZ PV medzi jednotlivými ľuďmi. 
 
     Špecifikácia použitia podielu zo zaplatenej dane za r.2007 a prijatej v r.2008 bola podľa 
§50 odst.13 zákona č.595/2003 Z.z.o dani z príjmov zverejnená do príslušného požadovaného 
dátumu v r.2010 vo verejnom Vestníku (Š001312). 



 
     OZ PV z prostriedkov získaných poukázaním 2% z daní a tiež z členských príspevkov 
svojich členov a darov v súlade so svojimi stanovami a so zákonom  dotovalo v r.2010 
športové, výchovné, misijno-vzdelávacie, kultúrno-umelecké podujatia v Cirkevnom zbore 
ECAV v Nitre, celkovo sumou vo výške 5.053,- € (v r.2009 6.316,- €).  
     Zvyšné prostriedky pochádzajúce z odvodu 2% v r.2010 bude môcť OZPV vyčerpať do 
31.12. 2011. Chceli by sme ich použiť podľa uznesenia Členskej schôdze zo dňa 9.mája 2010 
k bodu č.7 výhradne na činnosť Evanjelickej zborovej diakonie.  
 
     Aj v r.2011 budeme uchádzať o poukázanie 2% z daní pre OZ PV. Peniaze budú v prvom 
rade používané na chod diakonie, v druhom rade na inú sociálnu pomoc a na dotovanie 
vnútromisijných, výchovných a vzdelávacích podujatí. 
 
     OZ PV ponúklo s.Alene Cingeľovej, vdove po zosnulom evanjelickom farári Radoslavovi 
Cingeľovi, pobyt pre jej dve staršie deti v detskom tábore na Králikoch. Bolo to pekné gesto 
konkrétnej pomoci. S.Cingeľová sa nám za túto ponuku poďakovala, z rodinných dôvodov ju 
nemohla prijať. 
 
     
 
                  
 
2. Finančná správa  Ob čianskeho združenia Pavla Valáška za r.2010 
                    
K začiatku účtovného obdobia (01.01.2010) : 
 
Občianske združenie nemalo na začiatku účtovného obdobia  r. 2010 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 (31.12.2010 ): 
 
Občianske združenie nemalo na konci účtovného obdobia r. 2010 žiadne zásoby, pohľadávky, 
záväzky a úvery. Majetok združenia tvoril finančný majetok v členení: peniaze v pokladni 
v sume 279,38 EUR a na bankovom účte v sume 6.029,02 EUR vedenom v Československej 
obchodnej banke, pobočka Nitra. 
 
Príjmy nezdaňované: 
 
Príjmy v roku 2010 v sume 7.581,18 EUR OZ PV získalo z 2% z dane z príjmov fyzických 
a právnických osôb, z členských príspevkov a darov. Z toho príjem z 2% tvorila suma 7.055,18 
EUR, ostatné bolo vo výške 526,- €. 
  
Príjmy zdaňované: 
 
Zdaňované príjmy v sume 0,72 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 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 4.714,72 EUR (tábor detí 
a mládeže na Králikoch) 
 -výdavky podľa písmena a/ a e/ - podpora vzdelávania v celkovej sume 140,42 EUR (podpora 
mládežníckych podujatí)  



 -výdavky  podľa písmena d/ a e/ - zachovanie kultúrnych hodnôt v celkovej sume 356,96 EUR 
(podpora zájazdu SEŽ Turiec 2011 a umeleckých podujatí) 
Režijné výdavky  spolu : 322,14 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 0,36 EUR, 
- bankové poplatky na bankovom účte v ČSOB v celkovej čiastke 46,84 EUR. 
 
     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 Občianskeho združenia Pavla Valáška pre r.2011 
     Radi by sme docielili, aby členmi OZ PV sa stal ešte väčší počet členov i nečlenov nášho 
cirkevného zboru. 
     Cirkevný zbor ECAV v Nitre v r.2010 založil Evanjelickú zborovú diakoniu (EZD) a tá je 
pripravená poskytovať  opatrovateľskú službu v domácnosti starším, chorým a odkázaným 
ľuďom. OZ PV chce v r.2011 väčšinu svojich prostriedkov nasmerovať do finančnej podpory 
činnosti EZD.  
     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 za ich činnosť v riadiacich orgánoch OZ PV. 
Ďakujem členom OZ PV 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 OZ PV, Magdaléna Šeböková, hospodárka OZ PV 
                          


