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Výročná správa Občianskeho združenia ThDr. Jána Hanu za rok 2019
Hlohovec, 8.3.2020
1.
Organizačné zriadenie a činnosť Občianskeho združenia ThDr. Jána Hanu v r. 2019
Občianske združenie ThDr. Jána Hanu (ďalej len OZJH) vzniklo v prostredí Cirkevného zboru ECAV
Hlohovec (ďalej len zbor) v roku 2017, ako odpoveď na potrebu zvýšenia efektivity financovania života a aktivít
v zbore; bolo dňa 8.12.2017 zaregistrované na MV SR pod číslom VVS/1-900/90-52687 a bolo dňa 13.4.2018
organizačne zriadené.
Členovia Výboru OZJH zvolení na 5 ročné obdobie (2018 – 2023): Mgr. Ľuboš Vontorčík – predseda,
Mgr. Zuzana Medveďová – podpredseda, PharmDr. Anna Šándorová – tajomník, Jana Makýšová – hospodár,
a členovia: Mgr. Andrej Kuruc, Mgr. Ing. Elena Vallovics – Lutovská a PhDr. et Mgr. Barbora Vontorčíková
(zvolená 26.5.2019). Z členstva vo Výbore OZJH odstúpil na vlastnú žiadosť Ing. Radovan Ostrovský, PhD. Za
jeho doterajšiu činnosť vo Výbore OZJH mu úprimne ďakujeme! Výbor OZJH sa v roku 2019 stretol v riadne
zvolaných termínoch 2x (3.5. a 22.10.), 1x mimoriadne časť členov Výboru pri písaní dotácií (4.3.)
Členovia Dozornej rady OZJH zvolení na päť ročné obdobie (2018 – 2023): JUDr. Katarína Peružeková
– predseda, a členovia: Emília Kurucová a Ing. Miloš Makýš. Dozorná rada OZJH vykonala dňa 1.2.2019 revíziu
účtovníctva za rok 2018. Vystavila o revízii správu, v ktorej konštatovala, že v účtovníctve a pri fyzickej kontrole
v pokladni nenašla žiadne nedostatky.
Členská schôdza OZJH sa konala v dvoch termínoch: mimoriadna 30.1.2019 – príprava jubilea ThDr.
Jána Hanu a zmena stanov OZJH; a riadna, výročná 26.5.2019. Okrem iného prijala správy: predsedu Výboru za
rok 2018, hospodára a predsedu Revíznej komisie za rok 2018.
OZJH prijalo v roku 2019 v zmysle stanov 5 nových členov, a tak bol počet členov k 31.12.2019 – 20.
Všetci členovia si riadne zaplatili členský príspevok, noví členovia aj jednorazový príspevok pri registrácii
nového člena.
OZJH sa v r. 2019 venovalo dotiahnutiu zostávajúcich právnych náležitostí. V januári 2019 bolo OZJH
pridelené DIČ. OZJH bolo v r. 2019 po opätovne zaregistrované v notárskej kancelárii, ako poberateľ 2% (3%)
z daní z príjmov FO a časti dane z príjmov PO. Ako v kostoloch, tak i dobrovoľníkmi boli distribuované tlačivá
„Vyhlásenie“ o poukázaní 2% (3%) z daní z príjmov FO a časti dane z príjmov PO. Priebežne bola pre OZJH
aktualizovaná a dopĺňaná podstránka na zborovej webstránke: www.ecavhc.sk/oz-thdr-jana-hanu/.
OZJH vo svojej činnosti pokračovalo v jednom stretnutí Večer s hosťom, ktoré bolo 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 pred Vianocami expedovaných vyše 30
balíčkov. V spolupráci s OcÚ v Pastuchove spoločne prevzalo záštitu nad tretím 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. Tento
projekt bol financovaný TT SK, od ktorého získalo OZJH dotáciu vo výške 500,- €. Okrem toho získalo
i účelovú dotáciu od mesta Hlohovec vo výške 350,- €, z ktorej boli zakúpené: pingpongový stôl a stolný futbal
ako podpora stretávania sa detí a mládeže na výchovno – vzdelávacích a preventívnych podujatiach. OZJH
taktiež zakúpilo vybavenie spoločenských hier pre deti a mládež, ktoré boli po prvýkrát použité na pobytovom
tábore detí v Jabloňovciach. V rámci činnosti zorganizovalo niekoľko členiek OZJH spolu s deťmi
a dobrovoľníkmi predvianočné šitie bábik, ktoré boli taktiež predávane ako podpora charitatívnej činnosti
OZJH.
OZJH čiastočne podporilo: 4. zborový deň v Sasinkove, účastníčku seniorálneho kola Biblickej
olympiády na EBF UK v Bratislave a deti v núdzi. OZJH v priebehu roka prevzalo do svojej podpory nákup
detských časopisov Dúha a Perlička ako aj čiastočnú podporu vydávania zborového občasníka Nové
smerovatky.
Možnosť podporiť OZJH bola okrem oznamov v kostoloch, webovej stránky i 1x vypublikovaná
v zborovom občasníku Nové smerovatky (1/2019).
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2.
Finančná správa
K začiatku účtovného obdobia (01.01.2019):
OZJH malo na začiatku účtovného obdobia r. 2019 finančný majetok 536,74 € v členení: peniaze
v pokladni v sume 450,49 € a na bankovom účte v sume 86,25 € vedenom v Slovenskej sporiteľni, pobočka
Hlohovec.
Ku koncu účtovného obdobia (31.12.2019):
OZJH nemalo na konci účtovného obdobia r. 2019 žiadne pohľadávky, záväzky a úvery. Na konci
účtovného obdobia r. 2019 malo OZJH finančný majetok v členení: peniaze v pokladni v sume 516,53 € a na
bankovom účte v sume 565,90 € vedenom v Slovenskej sporiteľni, pobočka Hlohovec.
Príjmy nezdaňované:
Príjmy v roku 2019 v sume 3.803,40 € získalo OZJH z členských príspevkov, darov, dotácií, 2% daní
z príjmu FO a z charitatívnej akcie. Z toho:
 členské príspevky:
145,€
 dotácie:
1.150,€
 dary:
170,€
 charitatívne podujatie:
350,€
 2% z daní FO:
1.988,40
€
Príjmy zdaňované:
Zdaňované príjmy OZJH nemalo.
Výdavky nezdaňované a zoznam podporených aktivít:
Výdavky na činnosť a plnenie cieľov OZJH v celkovej sume 3.257,71 € boli použité v súlade s jeho
poslaním v zmysle cieľov stanov OZJH:
 Podpora vzdelávacích a kultúrnych aktivít detí:
911,84
€
 Organizácia a podpora misijných a vzdelávacích podujatí: 2012,09
€
 charitatívna činnosť:
192,27
€
Výdavky ostatné:
 administratíva a poplatky:
 bankové poplatky na b.ú. v SlSp v celkovej čiastke:

76,71
64,80

€
€.

3.
Hodnotenie a ciele na rok 2020
Aj napriek drobným organizačným chybám hodnotím druhý rok fungovania OZJH ako rok postupných
nových krokov. Pokračovali sme v činnosti – ako vlastnej – tak aj podpornej. Máme fungujúci Výbor i Dozornú
radu a splnili sme všetky ciele, ktoré sme si v uplynulom roku stanovili. Z nových drobných organizačných chýb
sme si vzali poučenie, ktoré nás opäť posunulo dopredu. OZJH si riadne plnilo svoju spoločenskú funkciu,
vytýčenú v cieľoch 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 pokračovanie už rozbehnutých a naplánovaných projektov
(Vianočné pečenie, šitie bábik, balíčky do Srbska a pod.), na zvýšenie ich propagácie v širšej verejnosti
a prípadne na spoluprácu s obdobnými o.z. Je pred nami výzva pripomenúť si 100. výročie narodenia (2020)
ThDr. Jána Hanu počas zborového dňa v Pastuchove začiatkom septembra 2020 (publikácie a propagácia). No
najdôležitejšie bude zamerať sa na efektívnu asignáciu 2% (3%) z daní z príjmov FO a časti dane z príjmov PO
a na vypracovávanie dotácií, či projektov na podporu činnosti OZJH.
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
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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 8.3.2020
S.L.
M.P.
Jana Makýšová
hospodárka OZJH
hospodárka OZJH

Mgr. Ľuboš Vontorčík
predseda Výboru OZJZ
predseda Výboru OZJH
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