
V ý r o č n á    s p r á v a  
predsedu Občianskeho združenia Pavla Valáška za rok 2016, 

Nitra,  1. jún 2017 
 
1. Organizačné zriadenie a činnosť Občianskeho združenia Pavla Valáška v r. 2016 
 
     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. Rok 2016 bol teda jubilejným 10. rokom od jeho zriadenia a rok 2017 je desiatym rokom od praktického 
zahájenia jeho činnosti. Už desať rokov teda slúži tento dobrý nástroj na podporu Božieho diela medzi nami! Sme 
za to Pánu Bohu vďační, veľmi sa z toho tešíme a s úžasom si uvedomujeme, koľko dobrých vecí sa vďaka 
OZPV mohlo uskutočniť. Skutočne platilo a platí, že „Každý cent dostáva zmysel v službe“. 
     Od r. 2015, kedy prebehli nové voľby funkcionárov, v ňom 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 - členovia. Pracuje 
tiež trojčlenná Dozorná rada OZPV v zložení Radmila Kuťková - predsedníčka, Pavel Líška a Božena 
Slamečková - členovia. Všetky mandáty vo Výbore  a Dozornej rade boli obsadené a všetci funkcionári 
vykonávali svoju činnosť. 
     Dozorná rada vykonala dňa  15. júna 2016 revíziu účtovníctva za r. 2015. Vystavila o revízii správu v ktorej 
konštatovala, že v účtovníctve a pri fyzickej kontrole zostatku v pokladni nenašla žiadne nedostatky.  
     Výbor OZPV zasadol v r. 2016 raz, dňa 17. júna 2016. 
     Členská schôdza sa konala 23. júna 2016. Okrem iného prijala správu predsedu OZPV za r. 2015, správu 
Dozornej rady o kontrole účtovníctva za r. 2015 a vykonala voľby funkcionárov.   
     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. 2016 33 členov, dvoch však nevieme podľa mena identifikovať a nevieme, či sa do evidencie 
nedostali omylom. Nikto nový do radov OZPV nevstúpil, nikto nevystúpil. Zomrela jedna členka – Anna Synaková.  
Evidenciu členov vedie tajomníčka OZPV, s. Ľudmila Mižíčková. Členský poplatok v r. 2016 zaplatilo 19 členov (o 
11 menej ako v r. 2015). 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 v r. 2016 smerovala do získavania prostriedkov z asignácie podielu z dane, ktoré boli potom 
presmerované ako podpora do daných oblastí.  
 

     Pre propagáciu možnosti poukázať podiel z dane pre OZPV boli vykonané nasledovné aktivity: 
1. Od 14. febr. 2016 až do konca apríla 2016 bolo na osobné prevzatie postupne umiestnených pri východoch z 
kostola 300 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 
€). Prvý inzerát bol uverejnený spolu s rozhovorom s Róbertom Ottotom („Život s hendikepom“), druhý 
s rozhovorom s riaditeľom našej diakonie Milanom Slezákom („Diakonia – opatrovanie za cudzie peniaze?“) 
a štvrtý s článkom Janky Nožkovej („Evanjelickí vysokoškoláci v Nitre“). Všetky tieto články s inzerátmi sme pre 
ďalších záujemcov rozmnožovali a distribuovali v kostole. 
3. Možnosť asignácie pre OZPV bola zverejnená na webe Evanjelickej cirkvi www.ecav.sk . 
4. Možnosť asignácie pre OZPV bola dlhodobo zverejnená na www.ecavnr.sk 
5. Možnosť asignácie pre OZPV bola pravidelne oznamovaná na Službách Božích. 
6. V časopise Otvorená náruč je pravidelná rubrika o činnosti OZPV a tiež diakonie. Časopis sa dostáva aj 
širokému okruhu ľudí, ktorí navštevujú kostol hlavne pri hudobných podujatiach. Balíček niekoľkých čísiel 
časopisu brávame vždy so sebou do každého cirkevného zboru, ktorý navštívime počas Jesenného zájazdu 
Spoločenstva žien. Časopis berieme sa seniorálne podujatia, farárske schôdze, či občas poštou zasielame i do 
iných zborov. 
 

     V r. 2016 sme OZPV výnimočne nepropagovali priamymi vystúpeniami počas Noci kostolov, pretože tá bola 
venovaná iba koncertu speváckeho súboru z Naperville Eagles Wings. Ponúkané však boli články 
z Evanjelického posla s inzerátmi,  Ročenka diakonie a OZPV, výročná správa zborového farára za r. 2015, 
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 2016 
v týchto rubrikách vyšli nasledovné články: 
1/2016: V rubrika OZPV vyšiel článok br. Jána Hubu „Presmerujte časť svojej dane nášmu OZPV“. V rubrike 
o diakonii bol článok br. Milana Slezáka „Diakonia – opatrovanie za cudzie peniaze?“.  
2/2016: V rubrike OZPV vyšiel článok br. Ivana Eľku o prípravách kampane 2016. V rubrike diakonie vyšiel článok 
br. Milana Slezáka „Diakonia – niekoľko rád na teplé dni“. 
3/2016: V rubrike OZPV vyšiel článok br. Jána Hubu, porovnávajúci objem asignovaných finančných prostriedkov 
v r. 2016 s predchádzajúcimi rokmi a s poďakovaním asignujúcim. V rubrike diakonia vyšiel článok br. Milana 
Slezáka „Riešenie za každú cenu!“. 
4/2016: V rubrike OZPV vyšiel článok br. Ivana Eľku a Jána Hubu o cieľoch, ktoré OZPV podporilo v r. 2016 
a stručné zhodnotenie celého roku. V rubrike diakonia vyšiel obsiahly hodnotiaci článok br. Milana Slezáka 
„Evanjelická zborová diakonia Nitra 2016“. 
 

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


     Ďakujeme podpredsedovi OZPV br. Jánovi Hubovi za dohľad nad celou touto kampaňou i nad mediálnymi 
aktivitami za účelom propagácie OZPV a diakonie v priebehu roku. Ďakujeme mu tiež za jeho milodar, ktorými 
vykryl platby za uverejnenie inzerátov, zabezpečenie tlače kalendárikov a Ročenky diakonie a OZPV, ktorá bola 
pripravená na januárový benefičný koncert na podporu diakonie. 
     Ďakujeme s. Nine Pastierikovej za grafickú prípravu týchto materiálov, či za zabezpečenie výroby. 
 

     Benefičný koncert na podporu diakonie sa konal 10. jan. 2016 (Marek Štrbák – organ). Koncert uviedol Milan 
Slezák informáciami o činnosti diakonie a OZPV. Výťažok z benefičného koncertu činil 713,- €.  
 

     Mnohí naši cirkevníci propagovali možnosť poukázania podielu z daní na OZPV aj v prostredí mimo nášho 
zboru, napríklad medzi spolupracovníkmi, príbuznými, priateľmi. Takáto aktivita je nesmierne cenná.  
 

     Aj vďaka tejto kampani bolo na účet OZPV ako podiel z dane v priebehu mája, júna, júla a neskôr potom ešte 
v septembri r. 2016 poukázaná dosiaľ v dejinách OZPV najvyššia čiastka, a to 12.135,88 €! Je to o 29% viac, ako 
bolo v dosiaľ rekordnom roku 2015, keď sme dostali 9.360,- €. 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. 2016 podporilo tieto 
základné oblasti a podujatia. Podotýkame, že pri táboroch detí a mládeže a pri zájazde žien nie je uvádzaná 
účtovná výška výdavku, ale čistá suma, ktorou podujatia dotovalo OZPV (teda účtovná výška výdavku mínus 
milodar z účastníckeho poplatku prijatý späť):  
 
1.  Podpora sociálnej práce 
Dotácia na Evanjelickú zborovú diakoniu Nitra v plnení jej poslania – opatrovania klientov v domácnostiach a v 
praktickej službe klientom i starším členom cirkevného zboru: 9.000,- eur.  
Boli použité predovšetkým na hradenie časti miezd a odmien a 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.).  
Tlačiareň pre potreby diakonie: 129,60 € 
Spolu: 9.129,60 eur 
 
2.  Podpora práce s deťmi, dorastom a mládežou 
Jarný Konfitábor konfirmandov v Jabloňovciach: 120,84 eur  
Letné tábory detí a mládeže: 2.360,- eur  (čistý výdavok OZPV) 
Jesenná víkendovka mládeže: 172,34 eur 
Adventné kalendáre pre deti: 300,- eur 
Spolu: 2.953,18 eur 
 
3. Podpora práce s dospelými 
Jesenný zájazd Spoločenstva evanjelických žien: 624,72 eur  (čistý výdavok OZPV) 
 
4. Podpora umenia a kultúry 
výlep plagátov: 34,66 
tlač pozvánok: 83,24 eur 
poštovné pozvánky na koncerty: 48,- eur 
Spolu: 165,90 eur 
 
5. Vlastná propagácia 
Inzercia Evanj. posol: 268,80 eur 
 
     V takomto čistom vyjadrení sa dá povedať, že na podporu diakonie venovalo OZPV 68% svojho príjmu 
z podielu z dane, z členských poplatkov a milodarov. Na ostatné oblasti to bolo 32%. Nedodržali sme teda 
tradičnú zásadu 80% na diakoniu a 20% na všetko ostatné, ale i tak diakonia dostala na svoju činnosť 
postačujúcu sumu.  
     Navrhujeme členskej schôdzi, aby sme sa ani v budúcnosti striktne nedržali modelu 80+20. Na jednej strane 
totiž nikdy dopredu nevieme, aké príjmy hlavne z podielu z daní OZPV bude mať a naviac v r. 2017 je situácia 
ešte komplikovanejšia, keďže samotné OZPV mimoriadne nemohlo prijať podiel z dane.  
     Do budúcnosti by mohla skôr platiť zásada, že OZPV sa zo svojho príjmu bude snažiť prioritne podporiť chod 
diakonie a zvyšok rozdelí na ostatné oblasti. 
 
     Špecifikácia použitia podielu zo zaplatenej dane za r. 2013, prijatej v r. 2014 a míňanej do 31. dec. 2015, bola 
podľa §50 odst.13 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov zverejnená v príslušnej lehote dňa 17. mája 2016 
v Obchodnom vestníku pod číslom 98/2016, zn. Š001429. 
 

     Žiaľ, koncom roka 2016 ako predseda OZPV som zabudol vykonať administratívny proces preregistrovania 
OZPV. Združenie preto nemohlo v r. 2017 prijímať podiel z dane. Spolu s podpredsedom OZPV br. Jánom 
Hubom sme sa snažili ďalej veci zariadiť tak, aby hlavne naša zborová diakonia nezostala v r. 2017 bez dotácie, 
ktorá je pre ňu existenčne dôležitá. 
     Na začiatku r. 2017 sme rokovali s povereným riaditeľom Evanjelickej diakonie na Slovensku Jánom 
Gasperom o možnosti poskytnúť podiel z dane celocirkevnej diakonii s tým, že nami pozitívne preukázané 
a zdokladované prostriedky budú nám môcť byť následne vrátené späť. Br. Ján Gasper preukázal veľkú mieru 



pochopenia a s návrhom súhlasil. Jarná kampaň sa teda niesla netradične v znamení propagácie poukazovania 
podielu z dane pre Evanjelickú diakoniu. To je však už téma pre r. 2017. 
     Za vzniknutú situáciu sa úprimne členom OZPV a našim priaznivcom ospravedlňujem. 
 
2. Finančná správa  Občianskeho združenia Pavla Valáška za r. 2016 
                    
K začiatku účtovného obdobia (01.01.2016) : 
 

Občianske združenie nemalo  sume na začiatku účtovného obdobia  r. 2016 žiadne zásoby, pohľadávky, záväzky 
a úvery. Majetok združenia tvoril finančný majetok v členení: peniaze v pokladni v sume 6,38 EUR, peniaze na 
bankovom účte v sume 1.434,06 EUR, ktorý je vedený v Československej obchodnej banke, pobočka Nitra. 
 
Ku koncu účtovného obdobia (31.12.2016 ): 
 

Občianske združenie nemalo na konci účtovného obdobia r. 2016 žiadne zásoby, pohľadávky, záväzky a úvery. 
Majetok združenia tvoril finančný majetok v členení: peniaze v pokladni v sume 80,26 EUR a na bankovom účte 
v sume 788,96 EUR vedenom v Československej obchodnej banke, pobočka Nitra. 
 
Príjmy nezdaňované: 
 

Príjmy v roku 2016 v sume 16.811,88 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 12.135,88 EUR 
 

Dary 4571,00 EUR  (vrátane darov 653,- + 1.636,- + 1.902,- čo bol vrátený zbytok z účast. poplatkov od detí 
a mládeže za tábory a zo zájazdu žien) 
Dostali sme vlastne iba jeden klasický milodar 300,- EUR od br. Jána Hubu a potom ešte od dvoch osôb na účet 
v celkovej výške 80,- EUR. Pri nich však nevieme, či to nebol cirkevný príspevok omylom uhradený na účet 
OZPV. Takýchto prípadov, ktoré sa dali identifikovať, bolo totiž asi osem. 
 

Členské príspevky 105,00 EUR  (zaplatilo 19 osôb, niektorí dali i viac ako 5,- EUR) 
 
Príjmy zdaňované: 
 

Zdaňované príjmy v sume 0,52 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 9.129,60  EUR  (diakonia) 
  

-  výdavky podľa písmena b/ - podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých  v celkovej sume        
4.942,22 EUR  (letné tábory detí, mládeže, víkendovky) - plný výdavok za tábory,  bez časti z účast. poplatku, 
vrátenej ako milodar na OZPV 
 

 - výdavky podľa písmena a/ a e/ - podpora vzdelávania v celkovej sume 2.526,72,-  EUR (zájazd žien) – plný 
výdavok,  bez časti z účast. poplatku, vrátenej ako milodar na OZPV 
 

 - výdavky podľa písmena d/ a e/ - zachovanie kultúrnych hodnôt v celkovej sume 165,90 EUR (koncerty).  
 

Režijné výdavky  spolu : 698,40 EUR (inzercia, tlačiareň diakonia, kalendáre deti ). 
 
 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 79,30  EUR. 
 
Štruktúra výdavkov: 
 

▪ Réžia: 
Tranoscius                      268,80  (4 inzeráty Posol) 
Tlačiareň                         129,60 
     

Spolu:                              398,40                           
 
▪ Podpora Evanj. zborovej diakonie 
Podpora EZD                9000,00 
 

Spolu:                           9000,00 
 
▪ Deti a mládež: 
Konfitábor potraviny        120,84   (Jabloňovce) 
Tábor deti                      1000,00  (záloha, )  



Tábor deti                      1709,00  (časť doplatku, ostatné z účast. poplatku) 
Tábor mládež                1940,00  (ubytovanie, ) 
Potraviny víkendovka     172,38 (Jabloňovce) 
Kalendáre deti               300,00    
 

Spolu:                          5242,22                                                     
 
▪ Ženy: 
Zájazd žien                   2526,72 (ubytovanie a strava, ) 
 

Spolu:                           2526,72  
  
▪ Kultúra: 
Tlač plagátov                   83,24    
Pozvánky                         48,00    
Výlep plagátov                 34,66    
        

Spolu:                             165,90 
 
Spolu výdavky:     :     17.333,24  
 
 
3. Ciele Občianskeho združenia Pavla Valáška pre r. 2017 
      
     Vzhľadom na to, že v r. 2017 mimoriadne nebolo OZPV prijímateľom podielu z dane a pred nami sú rokovania 
s Evanjelickou diakoniou o vrátení našimi ľuďmi pre ňu poukázaných finančných prostriedkov, nevieme povedať, 
kedy presne a v akej výške sa finančné prostriedky vrátia. Nevieme, či budú poskytnuté na účet OZPV, alebo 
priamo na účet  cirkevného zboru. Ak vrátené prostriedky prídu na účet OZPV, predpokladáme, že Výbor OZPV 
zasadne tohto roku na jeseň a na základe výšky späť vrátených finančných prostriedkov rozhodne o ich použití. 
Ak budú vrátené na účet cirkevného zboru, rozhodne o ich použití zborové presbyterstvo. 
    V každom prípade však bude platiť, že OZPV v r. 2017 bude hospodáriť s tými vlastnými prostriedkami, ktoré 
sú zvyškom z minulého roku, resp. budú prijaté v r. 2017 ako členský poplatok alebo milodary. Tieto prostriedky 
sú v skromnejšej výške, ale chceme ich spravovať čestne a v poriadku. 
     Na jeseň r. 2017 včas vykonáme preregistráciu OZPV, aby v r. 2018 mohlo byť združenie  opäť poberateľom 
podielu z dane a aby my sme robili jarnú kampaň 2018 opäť pre OZPV tak, ako sme boli zvyknutí. 
 

     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 OZPV v r. 2016 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 
                          

 

 

 


