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CARMEL N.O.

Čo priniesol rok 2015...

V roku 2015 sa zišla správna rada celkovo trikrát. 

Na zasadnutí 30. marca 2015 riešila:

1, odstúpenie člena SR – Pavla Gurbaľa, návrh a schválenie nového člena 

2, výročná správa 2014, prezentácia, schvaľovanie

3, návrh výšky nájomného pre Zbor RKCS Sečovce za rok 2014

Na ďalšom zasadnutí 11. mája 2015:

1, Personálne zmeny v správnej rade Carmel n.o.

2, Pripomienky k úpravám Štatútu

3, Spoluprácu Carmel n.o. a Chaty Borda

4, Aktuálne projekty Carmel n.o./vízie

Na  svojom  poslednom  zasadnutí  12.  októbra  2015  správna  rada  prijala
likvidačnú  správu  zostavenú  riaditeľkou  n.  o.  a schválila  jej  znenie  spolu
s návrhom na výmaz spoločnosti  z registra neziskových organizácií  vedeného
Okresným úradom Košice, odborom všeobecnej vnútornej správy. 

VZNIK CARMEL CENTRA N.O. A NÁHRADA ZLIKVIDOVANEJ CARMEL N.O.
Nezisková organizácia Carmel centrum  vznikla ako nástupca pôvodnej Carmel
n.o.,  16.  9.  2015  zápisom  do  registra  neziskových  organizácií.  Stalo  sa  tak
rozhodnutím  zakladateľa,  ktorým  je  Reformovaná  kresťanská  cirkev  na
Slovensku –  Cirkevný  zbor  Sečovce.   V tom čase  bola  existujúca  Carmel  n.o.,
v likvidácii.  

Celá náplň práce a činnosti pôvodnej neziskovej organizácie Carmel n.o., prešli
plynulo  pod  novozaloženú  Carmel  centrum  n.o.,  vrátane  prevádzky  kaviarne
Carmel  Café.   Napriek  tejto  administratívnej  komplikácii  vnímame  zánik
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CARMEL N.O.

pôvodnej  neziskovky ako aj  vznik  novej  ako prirodzený posun,  ktorý  by bol
pravdepodobne v budúcnosti aj tak nevyhnutný.

Carmel  centrum  n.o.,   následne  poslala  žiadosť  na  Kanceláriu  synody  RKCS
s prosbou  o zaradenie  medzi  cirkevné  organizácie,  pretože  zriaďovateľom
Carmel centrum n.o., sa stal priamo cirkevný zbor. Tým bola splnená posledná
zostávajúca  podmienka,  ktorá  predtým  bránila  pôvodnej  Carmel  n.o.,
k zaradeniu medzi spomínané cirkevné organizácie. Uznesením Synodnej rady č.
ZST-148/2015 dňa 10. decembra 2015 Synodná rada uznala Carmel centrum
n.o., za cirkevnú organizáciu. 

PRVÉ ZASADNUTIE SPRÁVNEJ RADY CARMEL CENTRA N.O.
Prvé  zasadnutie  správnej  rady  Carmel  centra  n.o.,  sa  uskutočnilo  dňa  12.
októbra 2015 za účasti všetkých prítomných členov správnej rady a riaditeľky.
Diskutovalo sa o nasledovných skutočnostiach:

1. Správna rada potvrdila rozhodnutie presbyterstva Reformovaného 
cirkevného zboru v Sečovciach (zakladateľa n. o.) zachovať personálne 
obsadenie riaditeľa, predsedu správnej rady a revízora podľa pôvodnej 
Carmel n.o.

2. Správna rada schválila založenie pracovných skupín pre jednotlivé projekty 
a kaviareň

a,  za projekt Biblické tábory je zodpovedný Ľ. Slávik
b,  za projekt Otvorená ruka je zodpovedný M. Virik
c,  za kaviareň Carmel café je zodpovedná Z. Némethová

Úlohou zodpovedných osôb je zostaviť pracovnú skupinu a viesť jej 
stretnutia. Výsledky pracovných skupín potom tiež interpretovať správnej 
rade.

3. Správna rada schválila založenie finančnej rady v základnom zložení: 
riaditeľka a predseda správnej rady. Tiež upravila ich postup pri 
rozhodovaní o finančných príspevkoch. Ustanovila kompetencie, a tiež 
povinnosti predsedu správnej rady a riaditeľky.
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CARMEL N.O.

Carmel centrum – aktivity v roku 2015

Činnosti Carmel centra n.o., (Carmel n.o.) v minulom roku zahŕňali pravidelné
stretnutia,  jednak cirkevného zboru,  ako aj  Ondavsko-hornádskeho seniorátu
reformovanej cirkvi a samozrejme aktivity organizované priamo centrom, resp.
kaviarňou. 

Z pravidelných stretnutí zboru, ktoré sa konajú v priestoroch Carmel café a sú
teda otvorené aj verejnosti sú to:

- Poškoláci – biblické stretnutia pre strednú generáciu  -  konajú sa každú
stredu  v podvečerných  hodinách.  Vedie  ich  Miroslav  Kovaľ  –  farár
miestneho reformovaného zboru

- Mamičky –  pravidelné  štvrtkové  dopoludnia  pre  mamičky  s deťmi  sú
spoločným stretnutím o výchove, rodičovstve a rôznych iných témach

- Clubook – biblické kluby pre deti vo veku 5 až 13 rokov, každý piatok
popoludní s množstvom hier a piesní vedie Zuzana Némethová

- Vianočná  hra –  nácviky  vianočného  predstavenia  sa  konali  v čase
Clubooku od polovice novembra do štvrtej adventnej nedele – kedy deti
spoločne  vystúpili  so  svojím  predstavením  v reformovanom  zbore
v Sečovciach  aj  v Milhostove.  Nácviky  hier  viedla  Zuzana  Némethová
s pomocou Andrey Jenčíkovej

- Pečenie vianočných medovníčkov – je už tradičnou aktivitou, kedy deti
spolu pripravujú sladké drobnosti do balíčkov pre seniorov

- Nedeľné  besiedky detí  zboru  ECAV  a reformovaného  zboru  sú  každú
nedeľu

- Stretnutie  seniorov  domáceho  cirkevného  zboru  sa  uskutočňuje  raz
v mesiaci pod vedením Zlatky Marcinovej
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Kaviareň Carmel café organizovala niekoľko podujatí, konkrétne:
- Kreatívne kurzy – v prvej polovici roka sa konali 1x v mesiaci (spolu 5

kurzov). V druhom polroku to boli 4 nedeľné popoludnia počas adventu,
ktoré  otvorili  priestor  pre  tvorivé  nápady  s rôznymi  vianočnými
dekoráciami. Stretnutia pripravila a „režírovala“ Mária Hredzáková.

- Národný týždeň manželstva  – opäť sme sa pridali  do celonárodného
projektu  na  podporu  manželského  zväzku  párov  rôznymi  aktivitami
(súťaž o najstarší žijúci pár v okolí, diskusný večer, špeciálna Carmel café
ponuka pre všetky páry a pod.)

- Koncert Kristiana Lundgaarda – prvý z koncertov v roku 2015 sa konal
9. mája 2015. Náš zahraničný hosť si k nám priniesol zmes príjemných
kresťanských folkových piesní.

- Lentilková detská párty – bol názov minuloročného podujatia určeného
najmenším pri príležitosti MDD. Farebný svet sa nám všetkým páčil .

- Letný  koncert Andreja  Dubrova  a Romana  Dikeja  –  príjemný  horúci
podvečer chvál, ktorý pripravili ľudia blízki Carmel café sa konal 25. júla.

- „...A bola farba“ – výstava malieb a kresieb Mišky Vasiľovej (pracovníčky
Carmel  café),  ktorá  odštartovala  vernisážou  spojenou  s koncertom  29.
novembra.  Výstava  bola  predajná  a trvala  až  do  konca  januára  2016.
Vernisáž a výstavu pripravovala Eva Viriková.

- Vianočný koncert nás príjemne potešil  v predvečer Štedrého dňa, ktorý
pripravili  po  druhýkrát  v tomto  roku  Roman  Dikej  s priateľmi
v spolupráci s Evkou Virikovou.
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Vernisáž obrazov ...A bola farba, 29. 11. 2015, Carmel café

Spolupráca s Ondavsko-hornádskym seniorátom RKCS

Carmel centrum tiež poskytol priestory pre uskutočnenie niekoľkých podujatí
Ondavsko-hornádskeho seniorátu, resp. sa spolupodieľal na ich organizácii.  

- Išlo o stretnutie pre pracovníkov s deťmi a dorastom pod názvom „Učme
sa dívať ich očami“. Na jar 25. apríla sa konalo prvé stretnutie na Borde
a druhé stretnutie na jeseň 21. novembra priamo v Carmel café.

- Pomáhali  sme  pripravovať  biblické  mládežnícke  výlety (BMW)  na
Borde v čase jarných prázdnin, na konci letných prázdnin a na jeseň.

Carmel café  využili aj jednotlivci a menšie skupiny k zorganizovaniu menších
stretnutí,  schôdzí,  a pod.  (napr.  školenie  farárov  RKCS,  pracovné  schôdze
prípravného tímu BMW, tímu besiedkárov,...). 
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Projekt 

Projektom otvorená ruka chceme podporiť rodiny a deti v našom okolí, ktorí sa
dôsledkom rôznych okolností ocitli v ťažkej životnej situácii. Sme presvedčení,
že ich príbeh sa nás týka a jeho pokračovanie závisí aj od našich rozhodnutí.
Týmto rodinám a deťom poskytujeme dva typy pomoci:

Finančnú
 táto  pomoc  je  súčasťou  našich  aktivít  takmer  od  začiatku  existencie

neziskovej organizácie (ešte v pôvodnej Carmel n.o.), 
 vďaka rôznym darcom vieme zabezpečiť pravidelný príspevok k nízkemu

príjmu  rodín  a  sme  si  pri  nich  istí,  že  tento  príspevok  bude  využitý
zmysluplne,

 pomáhajú nám aj jednorazové príspevky darcov, vďaka ktorým môžeme
deťom a rodinám napr. zaplatiť letný tábor pre deti,

 cieľom  je  tiež  dlhodobo  udržať  podporu  v rodinách,  kde  je  situácia
nemenná (napr. siroty a polosiroty).

V roku 2015 sme finančne podporovali pravidelným mesačným príspevkom tri
deti.

Materiálnu
 je určená pre širší záber rodín, ktorú realizujeme zatiaľ hlavne vo forme

búrz šatstva a rozdávania balíčkov (šatstvo, školské potreby, hračky).

Burzy oblečenia organizujeme 2x v roku, na jar a na jeseň. V máji sa konal bazár
šatstva a hračiek. Na začiatku školského roka druhýkrát, kedy sme pre rodiny
pripravili  poukážky  na  nákup  školských  potrieb  v miestnom  papiernictve
v hodnote 5 alebo 10 eur. 
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Projekt  Letné biblické tábory   

Pod hlavičkou Carmel n.o., sa aj tento rok (už po tretíkrát) organizovali biblické
tábory, a to prvé dva augustové týždne. Opäť v lákavom prostredí nekonečných
lesov  v  lokalite  Bordy,  kde  sa  mali  možnosť  ukryť  v  čase  veľkých  letných
horúčav deti z rôznych končín od Košíc až po Michalovce. Aktuálny ročník mal
názov "Izák, ktorý nechcel vidieť". Starozákonný príbeh praotcov bol ponúkaný
v rôznych epizódach životných udalostí Izáka, jeho otca Abraháma, aj jeho synov
Ézava  a  Jákoba.  Ústredné  biblické  pravdy  si  deti  osvojovali  v  témach  a
sprievodných  divadelných  scénkach,  spievaných  veršíkoch,  v  rôznych
zaujímavých hrách a skúškach,  v ranných či  večerných stíšeniach.  Pre deti  je
veľmi zaujímavé sa takýmto spôsobom vnoriť do biblických dejín, vyskúšať či
zažiť  si  náročnosť situácií,  v  ktorých sa ľudia dennodenne rozhodovali.  Prvý
týždeň patril mladším deťom, ktorých sa prihlásilo približne 35. Zároveň však
súbežne s programom pre tieto deti bežal pilotný ročník predškolskej skupinky
detí.  Títo  najmenší mali oddelene spracovanú tému a do hier sa zapájali podľa
náročnosti, resp. mali pripravený samostatný program. 

Druhý týždeň bežal tábor pre dorast. 30 dorastencov malo program spestrený o
zaujímavú  noc  a  deň  prežitia  s  prespaním  pod  holým  nebom.  Deti  si  tiež
vlastnoručne vyrábali hlinenú pec, v ktorej si pripravovali mäso a piekli chlieb.
Pán Boh sa postaral o skutočne úžasný program a vynikajúce počasie. Zažili sme
 dva týždne plné radosti. Deti mali možnosť nájsť v sebe skryté možnosti. Mohli
hľadať,  kde a  čo  skrývajú sami  pred sebou či  pred inými,  tak  ako aj  Izák  si
zakrýval oči pred pravdou. Nájsť si nových kamarátov a hlavne priblížiť sa viac k
tomu najlepšiemu Priateľovi, akého môžu mať. 
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Kaviareň    

Kaviareň Carmel café vznikla  v roku 2012. Nachádza sa v prízemí zborového
domu Reformovanej  cirkvi  v  Sečovciach.  Prevádzka kaviarne bola spustená v
septembri 2012 pre návštevníkov zboru a ich priateľov. Od februára 2014 bola
oficiálne otvorená pre verejnosť. Slúži ako komunitné centrum pre členov zboru
navzájom aj pre širšiu verejnosť mesta Sečovce a okolia. 

Otváracia doba je v čase 14.00 až 20.00 hod. každý deň s výnimkou pondelkov.
Priestor kaviarne je možné si  rezervovať na rôzne stretnutia,  rodinné oslavy,
posedenia. Kapacita pri plnej obsadenosti je približne 30 osôb. V kaviarni je k
dispozícii priestor pre detské šantenie s hračkami, hracou podložkou, detským
kresliacim  kútikom.  V  teplejších  mesiacoch  je  vyhľadávané  deťmi  hlavne
vonkajšie detské ihrisko pri terase.

V  roku  2015  sme  v  jarných  mesiacoch  uskutočnili  rozsiahlu  rekonštrukciu
osvetlenia  v  celej  kaviarni  a  predovšetkým  „premenu“  vedľajšej  miestnosti
skladu  na  čitáreň  s knižnicou.  Túto  rekonštrukciu  sme  financovali
z prostriedkov, ktoré získal reformovaný cirkevný zbor Sečovce z holandského
podporného fondu Stichting Hulp Oost Europa. 

Ku koncu roka 2015 bol pracovný tím kaviarne v zložení Miška Vasiľová a dvaja
študenti: Marianna Hrindová a Timotej Slávik. 

Prevádzka  kaviarne  po  necelých  2  rokoch  vyžaduje  neustále  dotáciu  z
pravidelných  príspevkov  neziskovej  organizácie.  Cieľom  je,  aby  sa  časom
náklady prevádzky (mzdové a prevádzkové) vykrývali plne z príjmov samotnej
kaviarne.
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Plány pre rok 2016

V roku 2016 chceme pokračovať v aktivitách v dvoch hlavných projektoch, a to  :

- OTVORENÁ  RUKA: Pracovný tím si dal za úlohu zjednotiť systém 
schvaľovania pravidelných finančných príspevkov a ich následného 
pravidelného prehodnocovania, a tiež lepšej komunikácie 
s podporovanými rodinami. Opäť chceme ponúknuť možnosť príspevku 
na letné tábory, či iné nepeňažné benefity (finančné poukážky na začiatok
školského roka a pod.).  V pláne je tiež  zorganizovať jarný aj jesenný 
bazár materiálnej pomoci pre širšiu skupinu sociálne odkázaných rodín 
z okolia mesta Sečovce.

- LETNÉ BIBLICKÉ TÁBORY na Borde: V prvej polovici augusta chceme 
opäť usporiadať 2 turnusy pre deti a dorast. V každom z nich sa deti 
(alebo dorastenci) rôznym spôsobom  (scénkami, piesňami, hrami, 
debatami) zoznamujú s biblickými príbehmi, ktoré sú vyústením, či 
pokračovaním tematického celku  na detských kluboch (Clubook)

Pracovný tím kaviarne, ktorý sa začal stretávať v pravidelných dvojmesačných 
intervaloch priebežne pripravuje a organizuje rôzne aktivity. Pre rok 2016 sú 
naplánované: 

- Koncerty 
- Kreatívne dielne pre deti aj dospelých
- Detské popoludnia (divadielko, hry, projekcia)
- Diskusné večery
- Výstavy fotografií a obrazov
- Literárne stretnutia
- Jarný denný tábor pre deti
- Národný týždeň manželstva - sprievodné podujatia
- Video-projekcie 
- Medzinárodný deň detí - sprievodné podujatie

Strana 9



CARMEL N.O.

Finančná správa  (Carmel n.o. + Carmel centrum n.o.)

Príjmy Celková 
suma

Výdavky Celková 
suma

1. Základný vklad 300,00 11. Mzdy v kaviarni s odvodmi 4690,65
2. Likvidačný zostatok 633,93 12. Mzda riaditeľky s odvodmi 3978,28
3. Príjmy z tržieb kaviarne 2533,84 13. Zásoby do kaviarne 2009,97
4. Príjmy z prav. darov 10206,00 14. Nákup majetku 591,80
5. Kreditný úrok v banke 0,01 15. Poplatky za služby 1464,43
6. Príjmy zo stretnutí v CC 616,32 16. Sashe a komis. predaj 376,03
7. Príjem Sashe predaj 235,20 17. Príspevky Otvorená ruka 1388,69
8. 2% dane 795,16 18. Výdavky tábory 5345,50
9. Príjem tábory 5185,15 19. Výdavky Borda stretnutia 13416,51
10. Príjmy Borda stretnutia 13010,85

SPOLU 33516,46 SPOLU 33261,86

Vysvetlivky:

1. Základný vklad zakladateľa – RKCS – Cirkevného zboru Sečovce – pri založení Carmel centra n.o.
2. Likvidačný zostatok prevedený pri likvidácii Carmel n.o.
3. Tržby z predaja v kaviarni Carmel café
4. Príjmy z pravidelných darov prispievateľov
5. Kreditný úrok  na bežnom účte v banke
6. Príspevky zo stretnutí organizovaných v kaviarni
7. Príjem – predaj výrobkov cez www.sashe.sk
8. Príjem z 2% z daní
9. Príspevky z letných táborov
10. Príspevky z ostatných stretnutí realizovaných na Borde
11. Mzdy pracovníkov kaviarne Carmel café s odvodmi
12. Mzda riaditeľky 
13. Zásoby: potraviny, čistiace prostriedky, kancelársky tovar, nákup tovaru hand made, materiál na 
dielne
14. Nákup majetku – zariadenie kaviarne
15. Výdavky na služby: banka, poštovné, kolky, správne poplatky, notárske poplatky, komunálny odpad
16. Provízia Sashe a odplaty za komisionálny predaj Hand made výrobkov (Barut)
17. Vyplatené príspevky pre rodiny v projekte „Otvorená ruka“
18. Výdavky súvisiace s letnými tábormi
19. Výdavky súvisiace s ostatnými stretnutiami na Borde
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Personálne obsadenie a kontakty

MARTIN VIRIK
PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY, 
KOORDINÁTOR PROJEKTU 
OTOVRENÁ RUKA

ZUZANA NÉMETHOVÁ
RIADITEĽKA,
KOORDINÁTORKA CARMEL 
CAFÉ

ĽUBOMÍR SLÁVIK
ČLEN SPRÁVNEJ RADY, 
KOORDINÁTOR PROJEKTU 
BIBLICKÝCH TÁBOROV

Tel. 0905348126

mvirik@gmail.com

Tel. 0902630163 

nemethovazu@gmail.com

Tel. 0910983203

slaviklubo@yahoo.com

ZLATA MARCINOVÁ
ČLENKA SPRÁVNEJ RADY

ZUZANA BRINDOVÁ
ČLENKA SPRÁVNEJ RADY

MÁRIA BRECKOVÁ
ČLENKA SPRÁVNEJ RADY

MIROSLAV KOVAĽ
ČLEN SPRÁVNEJ RADY

MICHAELA ANTOLÍKOVÁ
ČLENKA SPRÁVNEJ RADY

JANA ČAČKOVÁ
REVÍZORKA
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Poďakovanie

Ďakujeme Bohu za Jeho neúnavné vedenie, za príležitosti slúžiť, ktoré nám dáva,
za trpezlivosť, ktorú má s nami, za lásku, ktorou nás nekonečne miluje. 

Ďakujeme  našim  pravidelným  darcom  aj  príležitostným  prispievateľom,  bez
ktorých  by  boli  naše  možnosti  značne  obmedzené.  Ceníme  si  Vašu  ochotu
pomáhať aj Vašu dôveru v nás.

Ďakujeme všetkým našim priateľom, sympatizantom, pomocníkom pri všetkých
našich aktivitách, šíriteľom nášho pozitívneho mena vo svete aj tým, ktorí si na
nás spomenú vo svojich modlitbách.

Ďakujeme  všetkým  návštevníkom  Carmel  café.  Tiež  tým,  ktorí  nás  podporili
svojimi 2 % (príp. 3 %) zo svojich daní. 

ĎAKUJEME

Zuzana Némethová

Riaditeľka n. o.

Výročná správa za rok 2015 schválená Správnou radou Carmel centra n.o., na svojom
zasadnutí dňa 15.  februára 2016.

Martin Virik

Predseda správnej rady
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