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Cieľ, poslanie a aktivity 

Občianske združenie Novozámocké svetielko bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra 
SR pod číslom VVS/I-900/90-33352 dňa 1. 4. 2009. 

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Novozámocké svetielko je: 

 napomáhať všestrannému harmonickému rozvoju (telesnej, duševnej 
a duchovnej stránky osobnosti) detí a mládeže na základe princípov 
kresťanskej etiky, 

 vykonávať prevenciu sociálno-patologických javov, a to najmä 
prostredníctvom vytvárania možností pre zmysluplné využitie voľného času 
detí a mládeže predovšetkým z Nových Zámkov a okolia. 

 

Činnosti vykonávané za účelom dosiahnutia cieľov a naplnenia poslania združenia sú: 

 klubové stretnutia a záujmové krúžky, v rámci ktorých sa rozvíja úcta 
k prírode a životnému prostrediu, demokracia, tolerancia, zodpovednosť, 
kresťanské hodnoty, 

 výlety, pobytové a denné tábory, 

 športové aktivity,  

 charitatívna a sociálna činnosť orientovaná najmä na rodiny, 

 vzdelávacie aktivity v oblasti kultúry, umenia, prírody, vlastivedy, 
organizovanie koncertov a vystúpení,  

 medzinárodné kontakty s cieľom vzájomného spoznania rôznych kultúr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naša činnosť v roku 2016 

 naše aktivity boli určené pre žiakov základných aj stredných škôl a väčšina z nich bola 

bezplatná 

 počas prvého polroka sme sa stretávali vždy vo štvrtok o 16:00 v detskom klube 

Novozámocké svetielko, v druhom polroku sme klub nemali 

 mali sme špeciálne kluby a akcie, napr. 

 stretávka po anglickom tábore  

 večery spoločenských hier 

 stretnutia s inými klubmi 

 party (marshmallow a iné) 

 opekanie 

 letný anglický klub pre teenagerov 

 športové aktivity 

 výlet do Patiniec 

 futbal, pingpong, volejbal 

 jún – víkendový výlet na Chvojnicu 

 júl – anglický denný letný tábor s lektormi z USA 

 september – táborová stretávka s vystúpením kúzelníka 

 

 
 



Finančná správa za rok 2016 

Občianske združenie Novozámocké svetielko k 31. 12. 2016 nemalo žiadne zásoby, 
pohľadávky, záväzky ani úvery. K 31. 12. 2016 majetok občianskeho združenia tvoril 
finančný majetok v pokladni a na bankovom účte v celkovej sume 8 631,89 EUR. 
  
Získané finančné prostriedky  
 
 

*z toho 5 500 eur vybraných menom Martinka Pjechu 
 

Použitie finančných prostriedkov  

VÝDAVKY 2015 (EUR) 2016 (EUR) 

Webhosting 64 166 

Tábor 2 084 2 277 

Prevedené prostriedky – M. Pjecha 0 2 000 

Výlety 177 416 

Klubová činnosť 134 201 

Ostatné  314 80 

SPOLU 2 773 5 140 

 
Členovia výboru:  Andrej Barkóczi – predseda o.z. (štatutár) 
   Michaela Sedmáková – podpredsedníčka o.z. (štatutár) 
   Júlia Barkócziová 
   Peter Sedmák 

 
Novozámocké svetielko, o.z., Holubičia 26, 940 01 Nové Zámky 
Adresa klubu: Boženy Němcovej 8, Nové Zámky 
Tel. č. 0908 454 846 
IČO: 42 125 499 
www.nzsvetielko.sk 

PRÍJMY 2015 (EUR) 2016 (EUR) 

Členské príspevky  0 0 

Účastnícke poplatky  2 915 3 215 

Dary 400 170 

Príjmy z 2 % dane z príjmov 0 6 008* 

Ostatné (úroky) 8 7 

SPOLU 3 323 9 400 

http://www.nzsvetielko.sk/

