
V ý r o č n á    s p r á v a  
predsedu Občianskeho združenia Pavla Valáška za rok 2015, 

Nitra,  23. jún 2016 
 
1. Organizačné zriadenie a činnosť Občianskeho združenia Pavla Valáška v r. 2015 
 
     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, Magdaléna Šeböková – hospodárka, Silvia Mandová, Darina Orbanová, 
Pravoslav Prablesk, Vlastimil Synak a Soňa Zmeková. Pracuje tiež trojčlenná Dozorná rada OZPV v zložení 
Radmila Kuťková - predsedníčka, Pavel Líška a Božena Slamečková. Všetky mandáty vo Výbore  a Dozornej 
rade boli obsadené a všetci funkcionári vykonávali svoju činnosť. 
     Výbor OZPV zasadol v r. 2015 raz, dňa 17. júna. Dozorná rada vykonala revíziu účtovníctva za r. 2014 dňa  
10. júna 2015. Vystavila o revízii správu v ktorej konštatovala, že v účtovníctve a pri fyzickej kontrole zostatku 
v pokladni nenašla žiadne nedostatky.  
     Členská schôdza sa konala 18. júna 2015. Okrem iného prijala správu predsedu OZPV za r. 2014, správu 
Dozornej rady o kontrole účtovníctva za r. 2014.   
     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. 2015 33 riadnych členov. Nikto nový do jeho radov nevstúpil, nikto nevystúpil, nikto nezomrel.  
Evidenciu členov vedie tajomníčka OZPV, s. Ľudmila Mižíčková. Členský poplatok v r. 2015 zaplatilo 30 členov (o 
18 viac, ako v r. 2014). Je to potešiteľné. I tak odporúčame členom OZPV, aby túto povinnosť pravidelne 
sledovali. 
 

     Ústredným zmyslom existencie a činnosti OZPV je v zmysle stanov podpora sociálnej, misijnej a vzdelávacej 
práce Cirkevného zboru ECAV v Nitre. Prirodzene teda najväčšia časť nášho administratívneho a organizačného 
snaženia smerovala do získavania prostriedkov z asignácie podielu z dane, ktoré boli potom presmerované ako 
podpora do daných oblastí. Predovšetkým do činnosti našej Evanjelickej zborovej diakonie Nitra, ktorá je životne 
závislá na finančnej podpore zo strany OZPV. 
 

     Pre propagáciu možnosti odviesť podiel z dane pre OZPV boli vykonané nasledovné aktivity: 
1. Od 9. febr. 2015 až do konca apríla 2015 bolo na osobné prevzatie postupne umiestnených pri východoch z 
kostola asi 350 balíčkov obsahujúcich manuál a tlačivá na odvedenie podielu z dane.  
2. V Evanjelickom posli spod Tatier bol uverejnený štyri krát inzerát o asignácii podielu z dane pre OZPV (268,80 
€), prvýkrát spolu s článkom Ivana Eľku o Jesennom zájazde Spoločenstva žien Spiš 2014 („Poznať príbeh 
vlastnej cirkvi“), zobrali sme 30 ks naviac (9,90 €), druhýkrát s článkom Ivana Eľku o telemoste s mužmi z Our 
Saviourś z Naperville („Telemost Božieho Slova“), zobrali sme 30 ks naviac (9,90 €) a štvrtýkrát s článkom Jána 
Hubu a Ivana Eľku o prenosoch Služieb Božích televíziou Nitrička („Správne rozhodnutie“), zobrali sme 30 ks 
naviac (9,90 €). Čísla s článkami boli zadarmo k odberu v kostole. 
3. V MY-Nitrianskych novinách bol uverejnený reklamný článok Ivana Eľku o farárovi Pavlovi Valáškovi a OZPV, 
pri 25. výročí jeho úmrtia („Občianske združenie nesie meno prvého evanjelického farára“). Uverejnený bol za 
protihodnotu odberu 200 ks novín (139,99 €). Boli zadarmo k odberu v kostole. 
4. Možnosť asignácie pre OZPV bola zverejnená na webe Evanjelickej cirkvi www.ecav.sk . 
5. Možnosť asignácie pre OZPV bola dlhodobo zverejnená na www.ecavnr.sk 
6. Možnosť asignácie pre OZPV bola pravidelne oznamovaná na Službách Božích, dvoje z nich boli prenášané aj 
do TV Nitrička a oznam mohol  počuť široký okruh ľudí. 
7. V časopise Otvorená náruč je pravidelná rubrika o činnosti OZPV. Časopis sa dostáva nie iba členom 
cirkevného zboru, ale aj širokému okruhu obyvateľov mesta, ktorí pri rozličných príležitostiach navštevujú kostol 
(hudobné podujatia, Noc kostolov a pod.). Balíček niekoľkých čísiel časopisu brávame vždy so sebou do každého 
cirkevného zboru, ktorý navštívime počas Jesenného zájazdu Spoločenstva žien. Časopis berieme sa veľké 
seniorálne podujatia, na farárske schôdze a občas posielame aj do cirkevných zborov po celej cirkvi, hlavne 
v období, keď sú uverejňované inzeráty v Evanjelickom posli. 
 

     OZPV a tiež diakonia boli propagované aj počas celomestského podujatia Noc kostolov 29. mája 2015, kde 
k zhromaždeniu prehovorili i Ján Huba, a to o financovaní cirkevného zboru a o poslaní OZPV a  Milan Slezák, 
o službách, ktoré poskytuje diakonia. Ponúkané boli Evanjelický posol a Nitrianske noviny s článkami o OZPV a 
diakonii,  informačný bulletin, výročná správa zborového farára za r. 2014, 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 2015 
v týchto rubrikách vyšli nasledovné články: 
1/2015: V rubrika OZPV vyšiel článok br. Jána Hubu „Presmerujte časť svojej dane nášmu OZPV“, všeobecná 
výzva s praktickými pokynmi a s poďakovaním darcom. V rubrike o diakonii bol článok Petra Globana, 
opatrovateľa, predstavujúci jeho osobu, život a prácu v diakonii. V tomto čísle bol uverejnený aj inzerát 
v rovnakom grafickom formáte, ako bol uverejnený v Evanjelickom posle. 
2/2015: V rubrike OZPV vyšiel článok br. Ivana Eľku „Jar býva horúca“, informujúci o aktivitách OZPV na jar 2015, 
smerujúcich k získaniu podielu z dane. V rubrike diakonie vyšiel článok ses. Zuzany Šurániovej, opatrovateľky, 
predstavujúci jej osobu, život a prácu v diakonii. 

http://www.ecav.sk/
http://www.ecavnr.sk/


3/2015: V rubrike OZPV vyšiel článok br. Jána Hubu, porovnávajúci objem asignovaných finančných prostriedkov 
v r. 2015 s predchádzajúcimi rokmi a ďakujúci asignujúcim. V rubrike diakonia vyšiel článok br. Milana Slezáka, 
riaditeľa diakonie, ktorý na konkrétnych príkladoch klientov diakonie, statočne nesúcich svoj kríž, povzbudzoval 
našich seniorov k trpezlivosti. 
4/2015: V rubrike OZPV vyšiel článok br. Ivana Eľku o cieľoch, ktoré OZPV podporilo v r. 2015 a stručné 
zhodnotenie celého roku. V rubrike diakonia bol publikovaný obsiahly článok br. Milana Slezáka, hodnotiaci celý 
rok 2015 z pohľadu činnosti diakonie a informujúci o náplni práce jednotlivých zamestnancov a dobrovoľníkov. 
 

     Ďakujeme podpredsedovi OZPV br. Jánovi Hubovi za dohľad nad celou touto kampaňou, i nad ďalšími 
mediálnymi aktivitami za účelom propagácie OZPV a diakonie v priebehu roku. Ďakujeme mu tiež za jeho 
milodary, ktorými vykryl platby za uverejnenie inzerátov a odber novín naviac, zabezpečenie tlače plagátov, 
kalendárikov, bulletinov atď. 
  

     V priebehu r. 2015 sme vyrobili niekoľko druhov tlačovín, napr. kalendárik na r. 2016 s údajmi diakonie a 
OZPV, informačný bulletin o diakonii a OZPV, ktorému začíname hovoriť „ročenka“, pretože ho vždy pripravujeme 
na januárový benefičný koncert na podporu diakonie a sú v ňom čerstvé údaje o diakonii a OZPV 
z predchádzajúceho roku. Ďakujeme s. Nine Pastierikovej za grafickú prípravu týchto materiálov, či za 
zabezpečenie výroby. 
 

     Benefičný koncert na podporu diakonie sa konal 4. jan. 2015. V programe vystúpil špičkový koncertný majster, 
organista Ján Vladimír Michalko. Koncert uviedli Milan Slezák a Ivan Eľko informáciami o činnosti diakonie a 
OZPV. K dispozícii bol aktuálny informačný bulletin – ročenka, približujúca históriu diakonickej práce v ECAV, 
činnosť našej diakonie a činnosť OZPV. Výťažok z benefičného koncertu činil 602,- €.  
 

     Mnohí naši cirkevníci propagovali možnosť poukázania podielu z daní na OZPV aj v prostredí mimo nášho 
zboru, napríklad medzi spolupracovníkmi, príbuznými, priateľmi. Takáto aktivita naviac je nesmierne cenná. 
Ukazuje sa nám totiž, že pre členov nášho cirkevného zboru nie je samozrejmosťou poukázať podiel z dane 
práve na OZPV. Žiadateľov je totiž značné množstvo a platcovia dane volia častokrát uprednostnia toho 
najbližšieho, na koho majú životnú väzbu a komu môžu podiel dane asignovať - trebárs rodičia škôlkarov či 
školákov podporujú zariadenia, ktoré navštevujú ich deti a pod.   
     Je tu však stále i pohodlnosť, či obyčajné nezaoberanie sa touto témou v zhone života. Je škoda, že vzácne 
dielo nášho cirkevného zboru a diakonie tým prichádza o podporu, ktorú by mohlo od našich vlastných členov  
dostať. Pritom my sami im zabezpečujeme vysokú mieru komfortu a poradenstva pri asignovaní (príprava 
a ponuka tlačív, manuál, možnosť konzultácií a pod.). 
     O to je vzácnejšie, že nás podporujú iní. 
 

     Aj vďaka tejto kampani bolo na účet OZPV ako podiel z dane v priebehu mája, júna a júla r. 2015 poukázaná 
dosiaľ v dejinách OZPV najvyššia suma, a to 9.360,- € (je to o 16 % viac, ako v r. 2014, keď to bolo 8.023,- € 
a o 6 % viac, ako dosiaľ v rekordnom roku 2013, keď to bolo 8.822,- €).  
     Pripomíname, že už niekoľko rokov sa nedá zistiť ani to, z ktorého miesta peniaze prišli, ani to, či ich zaslala 
fyzická, či právnická osoba.   
 

     Ďakujeme všetkým darcom podielu z dane, či milodarov!  
      

     OZPV v súlade so svojim štatútom a príslušnými štátnymi zákonmi a predpismi v r. 2015 podporilo 
predovšetkým tieto základné oblasti a podujatia:  
     Evanjelickú zborovú diakoniu Nitra v plnení jej poslania – opatrovania klientov v domácnostiach a v praktickej 
službe klientom i starším členom cirkevného zboru, sumou 8.000,- eur. Boli použité predovšetkým na hradenie 
časti miezd a odmien, no i na hradenie prevádzkových nákladov (elektrina, kúrenie, telefón, kancelárske potreby,  
pohonné hmoty, poistenia, školenia, poplatky a prevádzka motorového vozidla, nákup zdravotníckych pomôcok a 
materiálu, nákup ochranných prostriedkov pre zamestnancov a pod.).  
     OZPV ďalej nakúpilo ako svoj inventár notebook na vedenie účtovníctva zboru, diakonie a OZPV (462,- €). 
 

     Z ďalších dôležitých výdavkov OZPV uvádzame nasledovné: 
1. Výdavky podporujúce činnosť cirkevného zboru: 
     Jarný Konfitábor konfirmandov v Jabloňovciach: 137,44 eur  
     Letné tábory detí a mládeže: 2.424,- eur (následne milodar z účast. poplatku v prospech zboru 650,- eur,  
                                                   skutočný výdavok je teda 1.774,- eur). 
     Jesenná víkendovka mládeže: 82,73 eur 
     Jesenný zájazd Spoločenstva evanjelických žien: 685,- eur. 
     Umelecké podujatia v kostole: 126,10 eur 
 

2. Výdavky na propagáciu poukázania podielu z dane na OZPV 
     Inzercia Evanj. posol: 268,80 eur 
     Tri krát 30 ks Evanj. posol s našimi článkami pri inzerátoch naviac: 29,70 eur 
     MY-Nitr. noviny, reklamný článok „Evanjelický cirkevný zbor zriadi penzión pre seniorov“, odber 200 ks ako   
     odplata: 139,99 eur 
     MY-Nitr. noviny, reklamný článok „Koncerty v evanjelickom kostole pripomenú géniov Schweitzera a Bacha“,  
     odber 200 ks ako odplata 180,- eur   
 

     Na základe skúseností a diskusie na Výbore  a na Členskej schôdzi OZPV ešte v máji 2013 o tom, že ľudia sa 
často krát domnievajú, že pri poukázaní podielu z dane človek musí komusi dať peniaze naviac, sme pri kampani 
v r. 2015 opäť zdôrazňovali, že asignovanie podielu z dane človeka nič naviac nestojí, iba malú časť z aj tak 
zaplatenej dane usmerní inde, ako do štátneho rozpočtu. Túto informáciu sme uvádzali vo všetkých dôležitých 
textoch, ktoré boli určené verejnosti, br. podpredseda OZPV Ján Huba ju zdôrazňoval v príhovore pri Noci 



kostolov, bola opakovaná pri oznamoch na Sl. Božích, v článku v ON 1/2015, teda v čísle, ktoré bolo rozhodujúce 
pre povzbudenie k asignácii podielu z dane v r. 2014 a bola uvedená v manuáli pre asignujúcich.  
 

     Špecifikácia použitia podielu zo zaplatenej dane za r. 2012, prijatej v r. 2013 a míňanej do 31. dec. 2014, bola 
podľa §50 odst.13 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov zverejnená do príslušnej požadovanej lehoty do 
konca mája r. 2015 v Obchodnom vestníku, pod číslom 98/2015, zn. Š001476. 
 

     Zvyšné prostriedky pochádzajúce z odvodu podielu z daní v r. 2015 bude môcť OZPV vyčerpať do 31.12. 
2016.   
  
                 
2. Finančná správa  Občianskeho združenia Pavla Valáška za r.2015 
                    
K začiatku účtovného obdobia (01.01.2015) : 
 

Občianske združenie nemalo  sume na začiatku účtovného obdobia  r. 2015 žiadne zásoby, pohľadávky, záväzky 
a úvery. Majetok združenia tvoril finančný majetok v členení: peniaze v pokladni v sume 2,83 EUR, peniaze na 
bankovom účte v sume 3.192,99 EUR, ktorý je vedený v Československej obchodnej banke, pobočka Nitra. 
 
Ku koncu účtovného obdobia (31.12.2015 ): 
 

Občianske združenie nemalo na konci účtovného obdobia r. 2015 žiadne zásoby, pohľadávky, záväzky a úvery. 
Majetok združenia tvoril finančný majetok v členení: peniaze v pokladni v sume 6,38 EUR a na bankovom účte 
v sume 1.434,06 EUR vedenom v Československej obchodnej banke, pobočka Nitra. 
 
Príjmy nezdaňované: 
 

Príjmy v roku 2015 v sume 10.922,79 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 9.360,29 EUR, 
dary 1.305,00 EUR  (vrátane daru 650,- eur od detí a mládeže za tábory), 
členské príspevky 185,00 EUR  (zaplatilo 30 členov, niektorí dali viac ako 5,- eur), 
Tranoscius 72,50 EUR  (za predaj kníh Jarmily Konkušovej „Ako skákať a pritom nespadnúť“). 
  
Príjmy zdaňované: 
 

Zdaňované príjmy v sume 0,55 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 8.000,-  EUR  (diakonia) 
  

-  výdavky podľa písmena b/ - podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých  v celkovej sume        
   2.644,17 EUR  (letné tábory detí, mládeže, víkendovky), 
 

 - výdavky podľa písmena a/ a e/ - podpora vzdelávania v celkovej sume 685,-  EUR (zájazd žien),  
 

 - výdavky podľa písmena d/ a e/ - zachovanie kultúrnych hodnôt v celkovej sume 126,10 EUR (koncerty).  
 

Režijné výdavky  spolu :  1.135,64 EUR (inzercia Tranoscius a Petit Press, Notebook, notársky poplatok pri 
preregistrácii). 
 
 Výdavky ostatné: 
 

- daň z príjmov - daň z úrokov na bankovom účte v Československej obchodnej banke,   pobočka Nitra v sume 
0,08 EUR. 
- bankové poplatky na bankovom účte v ČSOB v celkovej čiastke 87,70  EUR. 
 
Štuktúra výdavkov: 
 

▪ Réžia: 
notársky poplatok              53,80  (preregistrácia) 
Tranoscius                      268,80  (4 inzeráty Posol) 
Tranoscius                          9,90  (naše články, 30 ks čísla naviac) 
Tranoscius                          9,90  (naše články, 30 ks čísla naviac) 
Tranoscius                          9,90  (naše články, 30 ks čísla naviac) 
Petit Press                      139,99  (reklamný článok o OZPV) 
Petit Press                      180,00  (rekladný článok Bach – Schweitzer) 
Poštovné                            1,35 
Notebook                       462,00 
     

Spolu:                           1135,64                    
 
 



▪ Podpora Evanj. zborovej diakonie 
Podpora EZD                8000,00 
 

Spolu:                           8000,00 
 
▪ Deti a mládež: 
Konfitábor potraviny        46,14   (Jabloňovce) 
Konfitábor potraviny        91,33   (Jabloňovce) 
Tábor deti                      500,00  (záloha, Ostrý Grúň)  
Tábor deti                    1000,00  (časť doplatku, ostatné z účast. poplatku) 
Tábor mládež                 924,00  (ubytovanie, Janoškov dom) 
Potraviny víkendovka      82,73  (Jabloňovce) 
 

Spolu:                           2644,20                           
 
▪ Ženy: 
Zájazd žien                    685,00  (ubytovanie a strava, Rim. Sobota) 
 

Spolu:                            685,00 
 
▪ Kultúra: 
Výlep plagátov                  60,60  (Bach – Schweitzer) 
Poštovné-koncert              45,90  (adventný a novoročný koncert) 
Výlep plagátov                   9,80   (adventný koncert) 
Výlep plagátov                   9,80   (novoročný koncert) 
 

Spolu:                             126,10 
  
 
3. Ciele Občianskeho združenia Pavla Valáška pre r. 2016 
      
     Rok 2016 už plynie. 25. jan. 2016 sme mali prvé stretnutie s br. podpredsedom OZPV Jánom Hubom, aby 
sme pripravili marketingovú stratégiu na získavanie podielu z dane. Rozsahom sme ju chceli udržať na tej istej 
úrovni, ako v r. 2015. Chceme motivovať ľudí i k iným druhom darcovstva, z ktorého sa stále tešíme (finančné 
dary, výťažky z benefičných podujatí a pod.). 
    Ak nenastane nejaký dramatický pokles príjmu z prijatého podielu z dane, OZPV chce v r. 2016 80% 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, 20%-tami 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. Päťročný volebný 
mandát sa im všetkým v r. 2016 končí a nastávajúca členská schôdza musí vykonať voľby do Výboru i Dozornej 
rady 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. 2015 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 
                          

 

 


