
VÝROČNÁ SPRÁVA 2019 
 

 



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 2019 

 
Naše aktivity v tomto roku boli určené okrem žiakov ZŠ a SŠ aj manželským 

párom: 

❖ príbeh manželov Staroňovcov a Večer 

o nás dvoch (spojený so spoločnou 

večerou a zamyslením odpustení) pre 

manželské páry 

❖ príprava kulís a dekorácií na anglický 

tábor s tímom dobrovoľníkov 

❖ výlet pre dobrovoľníkov a amerických 

lektorov spojený s plánovaním tábora  

❖ anglický denný letný tábor s lektormi z USA od 10. do 13. 7. 2019 

❖ americké večery – stretnutia s deťmi a rodičmi (pizza, hotdogy...) počas tábora 

❖ stretávka po tábore s hrami a súťažnými aktivitami pre deti 

❖ predvianočná party so scénkou, príbehom, zdobením medovníkov, hrami 

a darčekmi pre deti 

 

 

 

 



Finančná správa za rok 2019  

Občianske združenie Novozámocké svetielko k 31. 12. 2019 nemalo žiadne zásoby, 

pohľadávky ani úvery. Záväzok v sume 1 524,39 EUR predstavuje nepoužitá suma 

2 % podielu dane z príjmov. Majetok občianskeho združenia tvoril finančný 

majetok v pokladni a na bankových účtoch v celkovej sume 4 400,96 EUR. 
 

 

*z toho 1 240 eur zahraničný dar pre Martinka Pjechu 

**z toho 2 760 eur vybraných menom Martinka Pjechu 

 

 

VÝDAVKY 2018 (EUR) 2019 (EUR) 

Webhosting 66 66 

Tábor 3 501 3 621 

Prevedené prostriedky (M. Pjecha) 3 965 4 100 

Klubová činnosť (party) 341 94 

Národný týždeň manželstva 0 260 

Výlety 638 1 888 

Ostatné (poplatky, administratíva) 685 325 

SPOLU 9 196 10 354 

  

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 2018 (EUR) 2019 (EUR) 

Účastnícke poplatky   3 450 3 110 

Dary 1 400* 180 

Príjmy z 2 % dane z príjmov 3 542** 1 542 

Ostatné (úroky, predaj hry Duet) 7 131 

SPOLU 8 397 4 963 

http://www.nzsvetielko.sk/

