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Výročná správa Občianskeho združenia ThDr. Jána Hanu za rok 2017
Hlohovec, 24.4.2018
1. Vznik Občianskeho združenia ThDr. Jána Hanu
Občianske združenie ThDr. Jána Hanu (ďalej len OZJH) vzniklo v prostredí Cirkevného zboru ECAV
Hlohovec (ďalej len zbor), ako odpoveď na požiadavku zvýšenia efektivity financovania života a aktivít v zbore.
Jeho vznik bol prerokovávaný už počas roka 2016, pri hľadaní ciest, ako prerozdeliť príjmy zboru takým
spôsobom, aby bolo možné rásť nielen v nutných hospodárskych a investičných aktivitách (materiálna stránka),
ale aj v možnostiach vytvárania širokého spektra aktivít pre život a rast zboru (duchovná stránka). Práve OZJH
v jeho právnom rozhraní (v zmysle zákona č. 83/1990 Zb.), sa ukázalo ako najvhodnejšie riešenie na naplnenie
cieľov tohto širokého spektra novo vytváraných, ako aj prebiehajúcich a plánovaných aktivít na zabezpečenie
duchovného rastu a rozvoja zboru a jeho okolia.
Zbor schválil vznik OZJH počas výročného konventu (Hlohovec, 12.2.2017) za rok 2016 v rámci
plánovania cieľov na rok 2017. Tento cieľ sa nám podarilo naplniť nielen informatívne (predbežne vypracované
stanovy OZJH, diskusia s predsedníctvom podobného o.z. Pavla Valáška v rámci zborového dňa v Pastuchove),
ale aj skutkovo, keď bol dňa 30.11.2017 podaný návrh na registráciu OZJH na Ministerstve vnútra SR (ďalej len
MV SR) prípravným výborom v zložení: Mgr. Ľuboš Vontorčík, Mgr. Zuzana Medveďová a PharmDr. Anna
Šándorová. Samotné OZJH bolo MV SR zaregistrované dňa 14.12.2017 pod číslom spisu VVS/1-900/90-52687
a Štatistickým úradom SR mu bolo pridelené IČO 51257483.
Do konca roka 2017 však už OZJH nebolo organizačne zriadené. Túto úlohu sme posunuli do prvého
polroka roka 2018.
2. Finančná správa
Nakoľko OZJH nebolo do konca roka organizačne zriadené, nemalo a neprijalo žiaden finančný dar, či
členský príspevok, a ani nemohlo poberať 2% z daní, finančnú správu so všetkými jej náležitosťami neuvádzam.
3. Zoznam podporených aktivít a podujatí
Z obdobného dôvodu, ako bolo uvedené v bode 2., neuvádzam ani zoznam podporených aktivít
a podujatí.
4. Hodnotenie a ciele na rok 2018
Vzhľadom k skutočnosti, že OZJH bolo zaregistrované až na konci kalendárneho roka, v čase Adventu
a príprav na slávenie Vianoc, nebolo možné organizačne zriadiť OZJH. Naším prvoradým cieľom teda zostáva
organizačné zriadenie OZJH (zvolenie Výboru a Dozornej rady) v zmysle stanov, ktoré potrebujú byť schválené
(prípadne upravené pred schválením) zriaďujúcim valným zhromaždením.
Ešte predtým potrebujeme vytvoriť pečiatku OZJH, zakúpiť príjmové a výdavkové doklady ako aj
pokladničnú knihu a pokladnicu. Následne môžeme v rámci Výboru OZJH prijať prvých členov a začať riešiť
konkrétne úlohy, ktoré budú pred nami. V rámci Výboru stojí pred nami úloha vypracovať plán cieľov na rok
2018 v krátkodobom, strednom a dlhodobom horizonte, ako aj stratégiu na čo najefektívnejšie získavanie
financií v roku 2018, a po ročnom zúčtovaní aj 2% v roku 2019.
Po ich vypracovaní môže byť znovu zvolaná členská schôdza členov OZJH, ktorej budú predostreté:
výročná správa predsedu za rok 2017, plán aktivít na rok 2018, finančná stratégia na roky 2018 – 2019.
V závere ďakujem členkám prípravného výboru za ich angažovanosť, ako ďalším členom zboru, ktorí sa
podieľali na vzniku OZJH. V konečnom dôsledku je OZJH prostriedkom, ako podporovať zbor, nie jeho
konkurentom. Verím, že bude dobrým a efektívnym nástrojom nášho rastu na ceste nasledovania Pána Ježiša
Krista v rodine Hlohovského zboru.
V Hlohovci, dňa 24.4.2018
Vypracoval: Mgr. Ľuboš Vontorčík, predseda výboru OZJH
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