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Výročná správa Občianskeho združenia ThDr. Jána Hanu za rok 2018
Hlohovec, 4.4.2019
1.
Organizačné zriadenie a činnosť Občianskeho združenia ThDr. Jána Hanu v r. 2018
Občianske združenie ThDr. Jána Hanu (ďalej len OZJH) vzniklo v prostredí Cirkevného zboru ECAV
Hlohovec (ďalej len zbor) v roku 2017, ako odpoveď na požiadavku zvýšenia efektivity financovania života
a aktivít v zbore.
Po zaregistrovaní OZJH na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (ďalej len MV SR) v r. 2017, bola
dňa 13.4.2018, v zmysle zaregistrovaných stanov, zvolaná ustanovujúca členská schôdza, na ktorej bolo
prerokované a schválené:
 Pripravené stanovy, zaregistrované na MV SR, v rámci ktorých boli zapracované upresnenia a zmeny
v niektorých bodoch.
 Členský príspevok na kalendárny rok vo výške 5,- € a jednorazový registračný príspevok 10,- €.
 Ciele OZJH a to z krátkodobého i dlhodobého pohľadu dopredu (v rámci oboznámenia sa, tento bod
nebol schvaľovaný).
 Voľba Výboru a Dozornej rady OZJH.
 Rôzne (zriadenie účtu, pridelenie DIČ a možnosti čerpania 2% z daní).
Do Výboru OZJH boli zvolení na obdobie 5 rokov (2018 – 2023): Mgr. Andrej Kuruc, Jana Makýšová,
Mgr. Zuzana Medveďová, Ing. Radovan Ostrovský, PhD., PharmDr. Anna Šándorová, Mgr. Elena Vallovics –
Lutovská a Mgr. Ľuboš Vontorčík.
Do Dozornej rady OZJH boli zvolení na obdobie 5 rokov (2018 – 2023): Emília Kurucová, Ing. Miloš
Makýš a Mgr. Katarína Peružeková.
Výbor OZJH sa stretol v r. 2018 3x, prvé stretnutie bolo po ustanovujúcej členskej schôdzi dňa
13.4.2018, na ktorom si členovia Výboru OZJH zo svojho stredu zvolili:
 Predsedu: Mgr. Ľuboš Vontorčík
 Podpredsedu: Mgr. Zuzana Medveďová
 Tajomníka: PharmDr. Anna Šándorová
 Hospodára: Jana Makýšová
Po voľbe Výbor OZJH formálne schválil členstvo 15 zakladajúcich členov OZJH a dohodol sa na
termíne nasledovného stretnutia.
Počas ďalších stretnutí sa Výbor OZJH zaoberal možnosťami financovania jednotlivých podujatí
a projektov, ktoré by OZJH mohlo v krátkodobom i dlhodobom horizonte podporiť, vytváraním
prezentačného portfólia OZJH, ako aj praktickými vecami ohľadom fungovania OZJH.
Počas ďalších stretnutí už Výbor OZJH neschvaľoval nové žiadosti o členstvo v OZJH, počet členov
OZJH bol k 31.12.2018: 15.
Dozorná rada OZJH sa taktiež stretla po ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 13.4.2018, na ktorej si
členovia Dozornej rady OZJH zo svojho stredu zvolili za predsedníčku Mgr. Katarínu Peružekovú.
OZJH sa v r. 2018 venovalo najmä otázkam dotiahnutia organizačne – právnych náležitostí. Bol zriadený
účet OZJH v Slovenskej sporiteľni, a.s., pobočka Hlohovec (ďalej len SlSp). OZJH bolo v r. 2018 po prvý krát
zaregistrované v notárskej kancelárii, ako poberateľ 2% (3%) z daní z príjmov FO a časti dane z príjmov PO.
Taktiež bola pre OZJH vytvorená podstránka na zborovej webstránke: www.ecavhc.sk/oz-thdr-jana-hanu/.
OZJH vo svojej činnosti prevzalo záštitu nad Večermi s hosťom, ktoré boli dovtedy realizované na pôde
CZ ECAV Hlohovec, a ktoré boli následne 2x zrealizované na pôde mesta Hlohovec v AXA klube. Taktiež
prevzalo záštitu nad prípravou vianočných balíčkov pod názvom: „Koľko lásky sa zmestí do škatule od
topánok“, ktoré pripravovali deti spolu s rodičmi pre deti zo sociálne slabších rodín v partnerskom CZ SEAVC
Vojlovica v Srbsku, kam bolo počas Vianoc expedovaných 32 balíčkov. V spolupráci s OcÚ v Pastuchove
1

o.z. ThDr. Jána Hanu, Rázusova 796/4, 920 01 Hlohovec

spoločne prevzalo záštitu nad vianočným pečením v Pastuchove, na ktorom boli pripravené vianočné ozdoby,
výrobky a pečivo, a tie boli následne predávané za dobrovoľný príspevok počas vianočných trhov v Pastuchove
a Hlohovci. Výťažok z tohto charitatívneho predaja je určený na pomoc deťom zo sociálne slabších rodín
v rámci obvodu CZ ECAV Hlohovec. OZJH úplne podporilo vydanie 3. čísla zborového občasníka Nové
smerovatky a čiastočne podporilo: 3. zborový deň v Hlohovci, účastníčku seniorálneho kola Biblickej olympiády
na EBF UK v Bratislave a deti v núdzi.
2.
Finančná správa
K začiatku účtovného obdobia (01.01.2018):
OZJH nemalo na začiatku účtovného obdobia r. 2018 žiadne zásoby, pohľadávky, záväzky, úvery
a finančný majetok.
Ku koncu účtovného obdobia (31.12.2018):
OZJH nemalo na konci účtovného obdobia r. 2018 žiadne zásoby, pohľadávky, záväzky a úvery.
Majetok združenie tvoril finančný majetok v členení: peniaze v pokladni v sume 450,49 € a na bankovom účte
v sume 86,25 € vedenom v SlSp.
Príjmy nezdaňované:
Príjmy v roku 2018 v sume 1.106,96 € získalo OZJH z členských príspevkov, darov, dotácie
a charitatívneho podujatia. Z toho:
 členské príspevky:
245,- €
 dotácia:
300,- €
 dary:
200,- €
 charitatívne podujatie:
361,96 €.
Príjmy zdaňované:
Zdaňované príjmy OZJH nemalo.
Výdavky nezdaňované:
Výdavky na činnosť a plnenie cieľov OZJH v celkovej sume 427,51 € boli použité v súlade s jeho
poslaním v zmysle cieľov stanov OZJH:
 Podpora vzdelávacích a kultúrnych aktivít detí:
112,41 €
 Organizácia a podpora misijných a vzdelávacích podujatí: 54,70 €
 Podpora vydávania zborového občasníka Nové smerovatky: 260,40 €.
Výdavky ostatné:
 administratíva a poplatky:
 bankové poplatky na b.ú. v SlSp v celkovej čiastke:

101,91 €
40,80 €.

3.
Zoznam podporených aktivít a podujatí
V zmysle cieľov OZJH, uvedených v stanovách, boli OZJH v r. 2018 celkovo podporené tieto podujatia
a aktivity:
 Podpora vzdelávacích a kultúrnych aktivít detí:
112,41 €
 Organizácia a podpora misijných a vzdelávacích podujatí: 54,70 €
 Podpora vydávania zborového občasníka Nové smerovatky: 260,40 €.
4.
Hodnotenie a ciele na rok 2019
Aj napriek drobným organizačným chybám hodnotím prvý rok fungovania OZJH ako dobrý rok.
Postupne sme rozbehli činnosť – ako vlastnú – tak aj podpornú. Máme fungujúci Výbor i Dozornú radu
a splnili sme všetky ciele, ktoré sme si v uplynulom roku stanovili. Z drobných organizačných chýb sme si vzali
poučenie, ktoré nás posunulo dopredu. OZJH si riadne plnilo svoju spoločenskú funkciu, vytýčenú v cieľoch
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stanov OZJH, a má nádej byť nielen dobrým podporným nástrojom v misijnej a spoločenskej činnosti CZ
ECAV Hlohovec, ale ako samostatný subjekt vo vytváraní vlastného portfólia humanitárnej, vzdelávacej
a diakonickej činnosti.
Činnosť OZJH je stále iba na začiatku. Do nového roka nie je nutné dávať si veľké ciele, či vymýšľať
veľké projekty. Skôr sa potrebujeme sústrediť na stabilizovanie už rozbehnutých a naplánovaných projektov, na
zvýšenie ich propagácie v širšej verejnosti a na spoluprácu s obdobnými o.z. Taktiež je pred nami výzva
pripomenúť si 30. výročie úmrtia (2019) a 100. výročie narodenia (2020) ThDr. Jána Hanu. No najdôležitejšie
bude zamerať sa na efektívnu asignáciu 2% (3%) z daní z príjmov FO a časti dane z príjmov PO.
V závere ďakujem všetkým členom OZJH, najmä členom Výboru a Dozornej rady za ich angažovanosť,
ako ďalším členom zboru, ktorí sa v uplynulom roku podieľali na činnosti OZJH. Ďakujem tiež všetkým darcom
a prispievateľom, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli a podporili činnosť OZJH. Ďakujem i za všetky
dotácie, ktoré taktiež nemalým spôsobom vytvárali finančné a materiálne zázemie OZJH.
Každý cent dostáva svoj zmysel v službe!
V Hlohovci, dňa 3.4.2019

S.L.
M.P.

Jana Makýšová
hospodárka OZJH

Mgr. Ľuboš Vontorčík
predseda Výboru OZJH
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