
Výročná správa  
predsedu Ob čianskeho združenia Pavla Valáška za rok 2013, 

Nitra,  15. jún  2014. 
 
1. Organiza čné zriadenie a činnos ť Občianskeho združenia Pavla Valáška v r. 2013  
 
     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 r. 2011 pracuje deväťčlenný Výbor OZPV v zložení Ivan Eľko - predseda, Ján Huba - podpredseda, 
Ľudmila Mižíčková - tajomníčka, Silvia Mandová, Darina Orbanová, Pravoslav Prablesk, Vlastimil Synak, 
Magdaléna Šeböková - hospodárka, Soňa Zmeková a trojčlenná Dozorná rada OZPV v zložení Radmila Kuťková 
- predsedníčka, Božena Slamečková a Pavel Líška. Všetky mandáty vo Výbore  a Dozornej rade boli obsadené 
a všetci funkcionári vykonávali svoju činnosť. 
     Výbor OZPV zasadol v r. 2013 raz, dňa 14. mája. Dozorná rada vykonala revíziu účtovníctva za r. 2012 dňa 
16. mája 2013. Vystavila o revízii správu v ktorej konštatovala, že v účtovníctve a pri fyzickej kontrole zostatku 
v pokladni nenašla žiadne nedostatky.  
     Členská schôdza sa konala 16. mája 2013. Prijala správu predsedu OZPV za r. 2012, správu Dozornej rady 
o kontrole účtovníctva za r. 2012. Aj pre budúce obdobie odporučila model poskytovania dotácií cirkevnému 
zboru z prostriedkov získaných z poukázania podielu z dane, a to 80% na činnosť diakonie, 20% na vnútornú 
misiu. Tento model bol v r. 2013 dodržaný.   
     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. 2013 33 riadnych členov (o jedného menej, ako v r. 2012 – umrela s. Emília Kontšeková). Ich 
evidenciu vedie tajomníčka OZPV, s. Ľudmila Mižíčková. Členský poplatok v r. 2013 zaplatilo 16 členov. 
 
     Vzhľadom na to, že prioritnou oblasťou činnosti OZPV je získavanie finančných prostriedkov na podporu 
sociálnej, misijnej a vzdelávacej práce Cirkevného zboru ECAV v Nitre, najväčšia časť nášho administratívneho 
a organizačného snaženia smerovala práve do získavania prostriedkov z asignácie podielu z dane. Podotýkam, 
že nebolo možné hovoriť o činnosti OZPV bez toho, že by sa neprizvukovala hlavne téma diakonie – tieto dve 
veci boli v marketingu celého tohto procesu veľmi úzko spojené. 
 
     Pre propagáciu možnosti odviesť podiel z dane pre OZPV boli vykonané nasledovné aktivity: 
1. Na jar 2013 boli 15-tim právnickým osobám – podnikateľským subjektom a do asi 200 domácností našich 
cirkevníkov vyexpedované zásielky s informačným listom o OZPV, s tlačivami na odvedenie podielu z dane pre 
OZPV a s časopisom EPST, v ktorom bol článok o našom zbore a diakonii.  Ďalších asi 300 balíčkov 
obsahujúcich manuál a tlačivá na odvedenie podielu z dane bolo pripravených pri východoch z kostola na osobné 
prevzatie.  
2. V Evanjelickom posli spod Tatier bol uverejnený štyri krát inzerát o asignácii podielu z dane pre OZPV (234,10 
€), prvýkrát s rozhovorom s riaditeľom diakonie Milanom Slezákom („V Nitre plánujú vybudovanie domova 
sociálnej starostlivosti“), zobrali sme 300 ks naviac (79,20 €), väčšina bola poslaná v zásielkach do domácností 
a štvrtýkrát s rozhovorom s Jánom Hubom a Ivanom Eľkom („Nitrianska diakonia chce rozšíriť ponuku služieb“), 
zobrali sme 100 ks naviac (26,40 €), boli zadarmo k odberu v kostole. 
3. V MY-Nitrianskych novinách bol uverejnený reklamný článok – rozhovor s Milanom Slezákom a Ivanom Eľkom 
(„Evanjelická zborová diakonia v Nitre sa stará o chorých a osamelých ľudí“). Uverejnený bol za protihodnotu 
odberu 200 ks novín (120,- €). Boli zadarmo k odberu v kostole. 
4. Tento istý článok bol zverejnený na webe Evanjelickej cirkvi www.ecav.sk 
5. V Evanjelickom východe (marec) bol uverejnený krátky inzertný článok o diakonii, OZPV a s kontaktnými 
informáciami na poskytnutie podielu z dane. 
6. V Evanjelickom východe (júl) bol uverejnený dlhý rozhovor s Jánom Hubom, ktorého časť bola venovaná 
priamo OZPV a tiež diakonii. Zobrali sme 80 ks naviac (120,- €), boli zadarmo k odberu v kostole. 
7. V rozhlasovej relácii Cesty (apríl, Slovenský rozhlas) odznel rozhovor s Jánom Hubom, Milanom Slezákom 
a Ivanom Eľkom i o OZPV a diakonii. 
8. Možnosť asignácie pre OZPV bola dlhodobo zverejnená na www.ecavnr.sk  
 
     K týmto aktivitám môžeme ešte pripočítať poradensko-analytický článok br. Jána Hubu o možnosti pomôcť 
našim cirkevným zborom v ich sociálnej a misijnej činnosti cez zakladanie neziskových organizácii a asignovanie 
podielu z dane, ktorý bol uverejnený v zborníku správ na seniorálny konvent Dunajsko-nitrianskeho seniorátu 
(Svätý Peter, 6. apr. 2013) a ktorý vychádzal z našich skúseností s činnosťou OZPV. Tak isto uverejnenie článku 
v MY-Nitrianskych novinách o našej reformačnej tradícii v súvislosti s jubileom Cyrila a Metoda a jeho 
pripomenutím si v našom cirkevnom zbore („V evanjelickom chráme bude akadémia k výročiu príchodu 
vierozvestcov“), za protihodnotu odberu 200 ks novín, ktoré boli zadarmo k odberu v kostole (120,- €). 
 
     OZPV a tiež diakonia boli propagované aj počas celomestského podujatia Noc kostolov 24. mája 2013, kde 
k zhromaždeniu prehovorili i Ján Huba, a to o zmysle poslania OZPV a  Milan Slezák, o službách, ktoré poskytuje 
diakonia. Ponúkané boli Evanjelický posol a Nitrianske noviny s článkami o OZPV a diakonii,  infoletáky, výročná 
správa farára za r. 2012, v ktorej bola i časť o OZPV a diakonii a pod. 
 



     Náš cirkevnozborový časopis Otvorená náruč má pravidelné rubriky, venované OZPV a diakonii. V roku 2013 
v týchto rubrikách vyšli nasledovné články: 
1/2013: Rubrika OZPV nebola mimoriadne publikovaná, v rubrike diakonia vyšla reportáž o benefičnom koncerte 
pre diakoniu a článok „Predbežná pomoc diakonie“. 
2/2013: V rubrike OZPV vyšiel článok sumarizujúci zasadnutie Výboru a Členskej schôdze OZPV a informácia 
o použití prostriedkov z asignácie v r. 2012. V rubrike diakonie vyšiel článok o nákupe špeciálneho služobného 
auta a o možnosti rozšírenia služieb diakonie. 
3/2013: V rubrike OZPV vyšiel článok, porovnávajúci objem asignovaných finančných prostriedkov v r. 2013 
s predchádzajúcimi rokmi. V rubrike diakonia vyšiel článok o predaji pozemku na Šindolke a o zahájení aktivít 
vedúcich k výstavbe penziónu. 
4/2013: V rubrike OZPV vyšiel článok o cieľoch, ktoré OZPV podporilo v r. 2013 a stručné zhodnotenie celého 
roku. V rubrike diakonia bol publikovaný článok, sumarizujúci celoročnú činnosť diakonie. 
 
     Autormi článkov, rozhovorov a ďalších textov boli Ján Huba, Milan Slezák a Ivan Eľko. 
     Ďakujeme podpredsedovi OZPV br. Jánovi Hubovi za organizačnú a odbornú garanciu nad celou touto 
kampaňou, i nad mnohými ďalšími mediálnymi aktivitami za účelom propagácie OZPV a diakonie v ďalšom 
priebehu roku  a za jeho milodary, ktorými boli financované uverejnenie inzerátov a tlač novín naviac, 
zabezpečenie tlače plagátov, kalendárikov, atď. 
  
     V priebehu r. 2013 sme vyrobili niekoľko druhov tlačovín (kalendárik, infoletáky, plagáty), ktoré sa týkali 
diakonie a OZPV. Ďakujeme s. Nine Pastierikovej za ich grafické spracovanie a pri niektorých i za zabezpečenie 
výroby. 
 
     Prvý benefičný koncert na podporu diakonie sa konal 4. jan. 2013. V programe vystúpili Mária Plšeková 
(organ) a Matej Benda (spev). Koncert uviedli Ján Huba, Milan Slezák a Ivan Eľko informáciami o činnosti OZPV 
a diakonie. Pripravili sme a vyrobili informačný bulletin, na ktorom bol jednak program koncertu, ale hlavne text, 
ktorý približoval históriu diakonickej práce v ECAV, činnosť našej diakonie a činnosť OZPV. Výťažok 
z benefičného koncert činil 480,- €.  
 
     Mnohí naši cirkevníci propagovali možnosť poukázania podielu z daní na OZPV aj v prostredí mimo nášho 
zboru, napríklad medzi kolegami, priateľmi.  
 
     Aj vďaka tejto kampani bolo na účet OZPV ako podiel z dane v priebehu mája, júna a júla r. 2013 
poukázaných celkovo 8.822,- € (r. 2012  8.160,- €). Od právnických osôb (PO) to bolo 1.245,- € (r. 2012 1.757,- 
€).      Fyzické osoby (FO) poukázali 7.577,- € (v r. 2012 6.403,- €), čo je   najviac od r. 2008 a je to i najväčší 
medziročný nárast (dosiaľ najväčší bol medzi rokmi 2011/12 cca 700,- €, teraz cca 1.100,- €).  
     Celková asignovaná suma vzrástla oproti predchádzajúcemu roku o 700,- €. Suma od firiem (PO) poklesla 
o 500,- €. Suma od fyzických osôb sa oproti vlaňajšku zvýšila o 18 % a je zo všetkých doterajších rokov 
najvyššia. Zo 124 tlačív, prinesených na farský úrad, sme odhadli priemernú asignáciu na jednu osobu 23,25 €. 
Na základe tejto sumy odhadujeme, že asignovalo približne 325 fyzických osôb, čo je veľmi povzbudivé a máme 
z toho veľkú radosť. 
     OZPV naviac dostalo sumu  2278,32  € od jednej právnickej osoby, ktorá chcela podporiť činnosť Zväzu 
zdravotne postihnutých Nitrianskeho samosprávneho kraja (ZZPNSK), ktorý stál pred finančným kolapsom. 
Poukazujúci zdokladoval potvrdením z Daňového úradu, že suma ním asignovaná pre OZPV bola skutočne 
Daňovým úradom na účet OZPV poukázaná. Túto sumu sme potom obratom poslali na účet ZZPNSK. Urobili 
sme to z túžby podporiť Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho samosprávneho kraja, s ktorým nás dlhoročne 
spájajú blízke priateľské vzťahy a spolupráca (hlavne adventné benefičné koncerty) a vedeli sme, že tomuto 
subjektu, ktorý robí peknú prácu medzi zdravotne postihnutými, hrozí zastavenie činnosti pre úplnú 
nesolventnosť.  
      
     Ďakujeme všetkým darcom podielu z dane, či milodarov!  
      
     OZPV v súlade so svojim štatútom a príslušnými štátnymi zákonmi a predpismi v r. 2013 dotovalo 
predovšetkým tri oblasti: 1. Letný tábor mládeže  sumou 1.575,- €, 2. Jesenný zájazd Spoločenstva evanjelických 
žien do Hontianskeho seniorátu sumou 500,- €, 3. Cirkevnému zboru, konkrétne na činnosť diakonie, poskytlo 
dotáciu 1.700,- € (posledná časť na nákup služobného motorového vozidla diakonie), 8.000,- € pre r. 2012 a 
8.000,- € pre rok 2013 na hradenie prevádzkových nákladov diakonie (časť miezd a odmien, elektrina, kúrenie, 
telefón, kancelárske potreby, stravné lístky, pohonné hmoty, poistenia, školenia, poplatky a prevádzka 
motorového vozidla, nákup zdravotníckych pomôcok a materiálu, nákup ochranných prostriedkov pre 
zamestnancov a pod.).  
     OZPV z ďalších prostriedkov (členské, milodary) podporilo ešte niekoľko menších cieľov, propagáciu seba, 
diakonie a pod. 
 
     Stále ešte vidíme veľké možnosti v tom, aby podiel z dane pre OZPV poukázal ešte väčší počet  hlavne členov 
nášho cirkevného zboru. Stále tvoria asi iba polovicu asignujúcich. Druhou polovicou sú nečlenovia zboru, 
ktorých niekto pre asignáciu získa. Uvedomujeme si, že je tu tlak aj zo strany iných poberateľov dane, ale 
rozhodne je tu aj istá pohodlnosť – ľuďom sa proste touto záležitosťou nechce zaoberať, nevyužijú možnosť 
podporiť svoj zbor. Radšej nechajú celú daň štátu, ako by mali vykonať niekoľko administratívnych úkonov 
naviac. Pritom my sami - dovolím si tvrdiť - zabezpečujeme vysokú mieru komfortu a poradenstva pri asignovaní 
(príprava a ponuka tlačív, manuál, možnosť konzultácií a pod.).  



 
     Na základe skúseností a diskusie na Výbore  a na Členskej schôdzi OZPV v máji 2013 o tom, že ľudia sa 
častokrát domnievajú, že pri poukázaní podielu z dane človek musí komusi dať peniaze naviac, sme v ďalšom 
priebehu času a hlavne pri kampani v r. 2014 zdôrazňovali, že asignovanie podielu z dane človeka nič naviac 
nestojí, iba malú časť z aj tak zaplatenej dane usmerní inde, ako do štátneho rozpočtu. Táto informácia bola 
uvedená vo výročnej správe farára o živote Cirkevného zboru ECAV v Nitre za r. 2013 v časti o OZPV, br. 
podpredseda OZPV Ján Huba ju zdôrazňoval v príhovore pri Noci kostolov, bola opakovaná pri oznamoch na Sl. 
Božích a špeciálne tejto téme bol venovaný celý stĺpček v ON 1/2014, teda v čísle, ktoré bolo rozhodujúce pre 
povzbudenie k asignácii podielu z dane v r. 2014.  
 
     Špecifikácia použitia podielu zo zaplatenej dane za r. 2010, prijatej v r. 2011 a míňanej do 31. dec. 2012, bola 
podľa §50 odst.13 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov zverejnená do príslušnej požadovanej lehoty do 
konca mája r. 2013 v Obchodnom vestníku. 
 
     Zvyšné prostriedky pochádzajúce z odvodu podielu z daní v r. 2013 bude môcť OZPV vyčerpať do 31.12. 
2014.   
                  
2. Finan čná správa  Ob čianskeho združenia Pavla Valáška za r. 2013  
 
K začiatku účtovného obdobia (01.01.2013) : 
Občianske združenie nemalo  na začiatku účtovného obdobia  r. 2013 žiadne zásoby, pohľadávky, záväzky 
a úvery. Majetok združenia tvoril finančný majetok v členení: peniaze v pokladni v sume 520,86 EUR, peniaze na 
bankovom účte v sume 14.408,82 EUR, ktorý je vedený v Československej obchodnej banke, pobočka Nitra. 
 
Ku koncu účtovného obdobia (31.12.2013 ): 
Občianske združenie nemalo na konci účtovného obdobia r. 2013 žiadne zásoby, pohľadávky, záväzky a úvery. 
Majetok združenia tvoril finančný majetok v členení: peniaze v pokladni v sume 163,69 EUR a na bankovom účte 
v sume 4.489,48 EUR vedenom v Československej obchodnej banke, pobočka Nitra. 
 
Príjmy nezdaňované: 
Príjmy v roku 2013 v sume 13.798,15 EUR OZPV získalo z 2% z dane z príjmov fyzických a právnických osôb, 
z členských príspevkov a darov. Z toho príjem z 2% tvorila suma 11.100,50 EUR, dary 2608,65 EUR, členské 
príspevky  89,00 EUR. 
  
Príjmy zdaňované: 
Zdaňované príjmy v sume 1,31 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 19.978,32 EUR, 
 
 - výdavky podľa písmena a/ a e/ - podpora vzdelávania v celkovej sume 1.575,00 EUR 
 
 - výdavky  podľa písmena d/ - zachovanie kultúrnych hodnôt a e/ v celkovej sume 870,97 EUR.  
 
Režijné výdavky  spolu : 794,90  EUR (poštovné, inzercia, notársky poplatok pri preregistrácii). 
 
 Výdavky ostatné: 
- daň z príjmov - daň z úrokov na bankovom účte v Československej obchodnej banke,   pobočka Nitra v sume 
0,23 EUR 
- bankové poplatky na bankovom účte v ČSOB v celkovej čiastke 87,90  EUR. 
 

Výdaje: 
Réžia:  
Notár. popl.                      53,80   (pravidelná povinná preregistrácia) 
Poštovné                          41,40   (zásielky do domácností) 
Tranos. Posol                   26,40   (100 ks naviac) 
MY-Nitr. noviny               120,00   (200 ks naviac) 
Tranos. Posol                   79,20   (300 ks naviac) 
MY-Nitr. noviny              120,00    (100 ks naviac) 
Ev. východ                     120,00    (80 ks naviac) 
Tranoscius                      234,10   (za 4 inzeráty)        
SPOLU                           794,90                                       
 
Dotácie na sociálnu prácu:  
Podpora EZD na činnosť      8000,00  (pre r. 2012) 



Podpora EZD na činnosť      8000,00  (pre r. 2013) 
Podpora EZD na auto           1700,00  (posledná časť na nákup špeciálneho služobného auta)          
Zväz zdrav. postih. NSK       2278,32  (prijaté od práv. osoby a ihneď odoslané ako dotácia na účet Zväzu) 
SPOLU:                      19978,32 
 
Dotácia na prácu s mládežou:  
Tábor Látky                 1575,00   (dotácia na letný tábor „Látky 2013“) 
SPOLU:                       1575,00 
 
Dotácia na prácu so ženami/seniormi:  
Zájazd SEŽ Nitra             500,00    (dotácia na poznávaní zájazd „Hont 2013“)   
 
Dotácia na kultúru:  
Pohostenie - Pašie           280,00    (večera pre ochotníkov z Prešova) 
Tlač                                    72,72     (benef. koncert, informačný bulletin o OZPV a diakonii) 
Výlep plagátov                   18,25     (benefičný koncert) 
SPOLU :                          870,97                            
 
SPOLU použitie        22.424,29 
 
Úhr. fa z účast. popl.        768,65   (tábor mládeže, predchádzajúci príjem z účast. poplatku) 
Bank. popl.                         87,90 
Daň z úroku                         0,23 
 
SPOLU:                           856,78 
         
S P O L U výdaje:     24.075,97                        
 
     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 Ob čianskeho združenia Pavla Valáška pre r. 2014  
      
     Uplynul už bezmála polrok z r. 2014 a my sme činnosť OZPV a možnosť asignácie propagovali v tak isto 
širokom a intenzívnom rozsahu, ako v r. 2013. Očakávame výsledok tejto kampane. Chceme motivovať ľudí 
i k iným druhom darcovstva, z ktorého sa stále tešíme (dary, výťažky z benefičných podujatí a pod.). 
    OZPV chce v r. 2014 väčšinu svojich prostriedkov 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, v druhom rade chce podporiť misiu zboru, vzdelávanie a kultúru. 
    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 Výboru a Dozornej rady za ich činnosť v riadiacich orgánoch OZPV.  
 
     Ďakujem členom OZPV, členom cirkevného zboru i našim priateľom za pochopenie zmyslu existencie nášho 
združenia a za jeho podporu. Tešíme sa z toho, akým spôsobom mohlo v r. 2013 OZPV konať svoje poslanie 
a ako mohlo byť nápomocné tomu vzácnemu sociálnemu, misijnému a vzdelávaciemu cieľu, ktorý má Cirkevný 
zbor Evanjelickej cirkvi a. v. v Nitre vo svojom prostredí. 
 
 
 
     Vypracovali : Ivan Eľko, predseda OZPV, Magdaléna Šeböková, hospodárka OZPV 
                          


