
Výročná správa  
predsedu Ob čianskeho združenia Pavla Valáška za rok 2012, 

Nitra,  16.máj  2013 . 
 
 
1. Organiza čné zriadenie a činnos ť Občianskeho združenia Pavla Valáška v r.2012  
 
     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.  
     Výbor OZPV zasadol v r.2012 raz (17.mája). Dozorná rada vykonala revíziu účtovníctva za 
r.2011 dňa 24.mája 2012, vystavila o revízii správu v ktorej konštatovala, že v účtovníctve a pri 
fyzickej kontrole zostatku v pokladni nenašla žiadne nedostatky.  
     Členská schôdza sa konala 24.mája 2012. Prijala správu predsedu OZPV za r.2011, správu 
Dozornej rady o kontrole účtovníctva za r.2011 a schválila model poskytovania dotácií cirkevnému 
zboru z prostriedkov získaných z poukázania podielu z dane – 80% na činnosť diakonie, 20% na 
vnútornú misiu.   
     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. 
     Účtovníctvo OZPV spoľahlivo viedla s.Magdaléna Šeböková, za čo jej členovia OZPV ďakujú.  
     OZPV malo v r.2012 34 riadnych členov (tak isto ako v r.2011). Ich evidenciu vedie tajomníčka 
OZPV, s.Ľudmila Mižíčková. Členský poplatok v r.2012 zaplatilo 28 členov. 
 
     Vzhľadom na to, že prioritnou oblasťou činnosti OZPV je získavanie finančných prostriedkov 
na podporu sociálnej a misijnej práce Cirkevného zboru ECAV v Nitre, najväčšia časť nášho 
administratívneho a organizačného snaženia smerovala práve sem. V čase pred Veľkou nocou 
2012 bolo do firiem našich cirkevníkov vyexpedovaných 28 a domácností našich cirkevníkov 
približne 300 zásielok s časopismi Otvorená náruč a Evanjelický posol, 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 
priebežne pripravených na osobné prevzatie pri východoch z kostola.  
     Platený inzerát o možnosti poukázať podiel z dane na OZPV bol štyrikrát uverejnený 
v Evanjelickom posli, z toho jeden krát s krátkym zážitkových článkom o možnostiach našej 
diakonie „Ja vám rád pomôžem“ (zakúpili sme 100 ks novín naviac) a raz s celostranovým 
rozhovorom s riaditeľom diakonie br.Milanom Slezákom „Diakonia musí byť vykonávaná tak, aby 
vyjadrovala podporu a prinášala radosť“ (zakúpili sme 400 ks novín naviac).  
     Reklamný článok „Evanjelická zborová diakonia v Nitre opatruje chorých a osamelých ľudí“, 
ako rozhovor s riaditeľom diakonie a s farárom, bol uverejnený aj v MY Nitrianskych novinách, za 
protihodnotu odberu 200 ks novín.   
     Všetky tieto marketingové aktivity sa týkali predovšetkým ponúknutia služieb Evanjelickej 
zborovej diakonie (ďalej „diakonia“), ale mali úzky súvis s činnosťou OZPV.  
     Ďakujeme br.Jánovi Hubovi za organizačnú a odbornú garanciu nad celou touto jarnou 
kampaňou, i 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, knihy atď. 
  
     OZPV a tiež diakonia boli propagované aj počas celomestského podujatia Noc kostolov 1.júna 
2012, kde k zhromaždeniu prehovorili br.Ján Huba i br.Milan Slezák. Tu boli rozobraté posledné 
kusy Evanjelického posla a Nitrianskych novín, ponúkali sa infoletáky, výročná správa farára za 
r.2012, v ktorej bola i časť o OZPV a diakonií a pod. 
  
     V priebehu r.2012 sme vyrobili niekoľko druhov tlačovín (kalendárik, infoletáky, plagáty), ktoré 
sa týkali diakonie a OZPV. Ďakujeme s.Nine Michalovej za ich grafické spracovanie a pri 
niektorých i za zabezpečenie výroby. 



 
     Koncom r.2012 sme začali organizačné prípravy benefičného organového koncertu, ktorý sa 
konal 4.jan. 2013 a výťažok z ktorého bol určený na podporu diakonie. Pripravili sme a vyrobili 
informačné materiály, ktoré približovali históriu diakonickej práce v ECAV, činnosť našej diakonie 
a činnosť OZPV. Všetky tieto organizačné aktivity, vrátane financovania, budú predmetom 
výročnej správy OZPV za r.2013. Teraz uvádzame iba to, že koncom r.2012 sme začali intenzívne 
pripravovať podujatie, ktoré sa pekne vydarilo a otvorilo nám r.2013. 
 
     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 tiež za vedenie administratívy 
OZPV ďakujeme tajomníčke s.Ľudmile Mižíčkovej. 
 
     Aj vďaka tejto kampani bolo na účet OZPV ako podiel z dane v priebehu r.2012 poukázaných 
celkovo 10.331,43 € (r.2011  7.662,- €). Z toho 8.160,- € bolo priamo poukázaných pre účely 
OZPV. Suma 2.171,- € bola pre OZPV poukázaná cirkevníkmi z CZ Diakovce a vrátená vo forme 
milodaru z účtu zboru pre CZ Diakovce.  
     Zo sumy 8.160,- € od právnických osôb (PO) sme dostali 1.757,-€ (r.2011 1.945,- €). Fyzické 
osoby (FO) poukázali 6.403,- € (v r.2011 5.717,- €), čo je ale zároveň najviac aj v porovnaní so 
všetkými predchádzajúcimi rokmi!  
     Celková asignovaná suma vzrástla oproti vlaňajšku o 500,- €.  Suma od firiem (PO) oproti 
vlaňajšku poklesla o 200,- €. Suma od  fyzických osôb (FO) sa oproti r.2011 zvýšila o 12 %  a je 
zo všetkých doterajších rokov najvyššia. Zo 116 tlačív, prinesených na farský úrad, sme odhadli 
priemernú asignáciu na jednu FO 22,45 €.  Na základe tejto sumy odhadujeme, že asignovalo 
približne 285 fyzických osôb. Sumu od darcov mimo Nitry na rozdiel od minulosti z výpisov z účtu 
OZPV nie je možné identifikovať. V r.2011 ich bolo vyše 30. 
     Stále ešte vidíme veľké možnosti v tom, aby podiel z dane pre OZPV poukázal ešte väčší 
počet ľudí, a to hlavne členov nášho cirkevného zboru. Od nich by sme očakávali najväčšiu 
lojalitu. Stále však tvoria asi iba polovicu asignujúcich, druhou polovicou sú nečlenovia zboru, 
ktorých niekto agilný z našich radov získa pre asignáciu. Uvedomujeme si, že je tu konkurenčný 
tlak aj zo strany iných poberateľov dane, ale rozhodne je tu aj istá pohodlnosť – ľuďom sa proste 
touto záležitosťou nechce zaoberať, nevyužijú možnosť podporiť napokon svoj zbor. Radšej 
nechajú celú daň štátu, ako by mali vykonať niekoľko úradných úkonov naviac.  Je to pre nás 
téma na premýšľanie, ako čo najviac uľahčiť človeku administratívny proces asignácie dane. 
 
     Na základe skúseností a diskusie na Výbore v máji 2012 o tom, že ľudia sa častokrát 
domnievajú, že pri poukázaní podielu z dane človek musí komusi dať peniaze naviac, sme sa 
dohodli, že pri kampani v r.2013 budeme intenzívne zdôrazňovať, že asignovanie podielu z dane 
človeka nič naviac nestojí, iba malú časť z aj tak zaplatenej dane usmerní inde, ako do štátneho 
rozpočtu. Tento motív sme zapracovali do svojej kampane v r.2013.  
 
     Ďakujeme všetkým darcom podielu z dane, či milodarov!  
 
     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 tábor detí a mládeže, zájazd žien a 
podporilo ešte niekoľko menších cieľov a propagáciu seba a diakonie.  
     Po prvýkrát OZPV vykonalo aj vydavateľský počin - vydalo knihu Jarmily Konkušovej „Ako 
skákať a pritom nespadnúť“. Časť nákladu bol ponúknutý záujemcom v cirkevnom zbore, časť 
v iných cirkevných zboroch, časť bude darovávaná konfirmandom a pokrsteným dospelosti, ako 
veľmi pekný a užitočný darček. Na knihu sme mali množstvo výborných ohlasov. Autorke knihy 
s.Jarmile Konkušovej, ilustrátorke a grafičke s.Nine Michalovej a zastrešovateľovi vydania 
b.Jánovi Hubovi, patrí naše úprimné uznanie.  
  
     Dotácia na diakoniu do konca r.2012 technickým nedopatrením nebola poukázaná. Bude 
poukázaná v r.2013, a to vo výške cca 7.000,- €. 
 
      
 
 



 
 
 
     Špecifikácia použitia podielu zo zaplatenej dane za r.2009 a prijatej v r.2010 bola podľa §50 
odst.13 zákona č.595/2003 Z.z.o dani z príjmov zverejnená do príslušnej požadovanej lehoty 
v r.2012 vo verejnom Vestníku. 
 
     Zvyšné prostriedky pochádzajúce z odvodu podielu z daní v r.2012 bude môcť OZPV vyčerpať 
do 31.12. 2013.   
 
                  
2. Finančná správa  Ob čianskeho združenia Pavla Valáška za r.2012  
                    
 
K začiatku účtovného obdobia (01.01.2012): 
 
Občianske združenie nemalo na začiatku účtovného obdobia  r. 2012 žiadne zásoby, pohľadávky,                    
záväzky a úvery. Majetok združenia tvoril finančný majetok v členení: peniaze v pokladni v sume: 
21,37 EUR  a peniaze na bankovom účte v sume 6.903,27 EUR, ktorý je vedený 
v Československej obchodnej banke, pobočka Nitra. 
 
 
Ku koncu účtovného obdobia (31.12.2012): 
 
Občianske združenie nemalo na konci účtovného obdobia r. 2012 žiadne zásoby, pohľadávky, 
záväzky a úvery. Majetok združenia tvoril finančný majetok v členení: peniaze v pokladni v sume 
520,86 EUR a na bankovom účte v sume 14.408,82 EUR, vedenom v Československej 
obchodnej banke, pobočka Nitra.  
 
 
Príjmy nezdaňované: 
 
Príjmy v roku 2012 v sume 13.088,74 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 
10.331,43 EUR, dary suma 2.617,31 EUR a členské príspevky 140,00 EUR.  
  
 
Príjmy zdaňované: 
 
Zdaňované príjmy v sume 1,12 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. 
     Na podporu aktivít detí a mládeže boli použité peňažné prostriedky v celkovej sume 3.871,62 
EUR, v členení: tábor detí 1.177,- €, tábor mládeže 1.616,- €, vydanie knihy pre mládež 1.078,- €. 
Mládež dala spätne milodar na OZPV za tábory 1.155,- €. Čistá suma na podporu detí, mládeže 
a knihy pre mládež bola vo výške 2.716,- €.  
     Kultúrna činnosť, spoločenské a vzdelávacie podujatia boli podporené sumou 61,76 EUR.  
     Pre Spoločenstvo evanjelických žien, boli použité prostriedky v sume 480,00 EUR.  
     Na  priblíženie a propagáciu činnosti diakonie a OZPV  sme použili sumu 38,26 EUR.  
 
 
 
 
 



 
Výdavky ostatné: 
 
- daň z príjmov - daň z úrokov na bankovom účte v Československej obchodnej banke, pobočka 
Nitra v sume 0,20 EUR 
- bankové poplatky na bankovom účte v ČSOB v celkovej čiastke 66,30 EUR. 
- výdavky v sume 566,68 EUR zahŕňajú poštovné, notársky poplatok, inzerciu (tento výdavok bol 
napokon pokrytý milodarom), poplatok v  Obchodnom vestníku. 
 
 
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 Občianskeho združenia Pavla Valáška pre r.2013  
 
     Zdá sa, že v poslednom období sa počet členov OZPV už viditeľne nezvyšuje. Radi by sme 
docielili, aby sme získali pre členstvo v OZPV ďalších členov nášho cirkevného zboru. 
     OZPV chce v r.2013 väčšinu svojich prostriedkov nasmerovať do finančnej podpory činnosti 
Evanjelickej zborovej diakonie Nitra, v druhom rade chce podporiť misiu zboru. 
     Chceme sa efektívne uchádzať o poukázanie podielu z daní a motivovať ľudí i k iným druhom 
darcovstva. To všetko s jedným cieľom – slúžiť získanými prostriedkami v súlade so stanovami, 
ktoré definujú charakter nášho združenia a v súlade so zákonmi nášho štátu. Zdôrazňujeme, že 
poriadok a čestnosť voči darcom i zákonom štátu je pre nás predpokladom našej vierohodnosti 
a predpokladom rozhodnutia 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 a našim priateľom za pochopenie zmyslu existencie nášho združenia 
a podporu. Tešíme sa, že OZPV bolo v r.2012 skromným, ale užitočným Božím nástrojom na 
podporu a napredovanie Božieho diela v našom cirkevnom zbore, v našej drahej cirkvi 
i v prostredí mesta Nitra. 
 
 
 
     Vypracovali : Ivan Eľko, predseda OZPV, Magdaléna Šeböková, hospodárka OZPV 
                          
 
 


