
Správa o činnosti Farskej charity sv. Jozefa za rok 

2018 

 

     V súčasnej dobe na Farskej charite pracujú piati dobrovoľníci : 

- vedúci FCH :  

Pavol Pšenák 

- dobrovoľníci pri výdaji trvanlivých potravín a šatstva : 

Katarína Moravčíková, Magdaléna Penzešová a František Nádaský 

- správca objektu a údržbár FCH : 

Imrich Nagy 

- príležitostní dobrovoľníci : 

distribúcia potravinových a hygienických balíčkov v okresoch Nové Zámky a  

Šaľa : Jakub Pšenák, Filip Pšenák, Ján Kozár a dobrovoľníci, ktorí sa prihlásia. 

 

     Činnosť FCH  bola v roku 2018 sústredená do 4 oblastí : 

1. výdaj trvanlivých potravín 

2. výdaj šatstva 

3. distribúcia PB a HB v okresoch Nové Zámky a Šaľa 

4. údržba a rekonštrukcia v priestoroch FCH 

 

     Trvanlivé potraviny  

sme získavali najmä z pravidelnej zbierky organizovanej  hypermarketom Tesco. Vyzberali sa 

potraviny od návštevníkov Tesca v celkovom objeme 1.686 kg a sume 2.362,50 Eur, za čo patrí 

vďaka všetkým ľuďom, ktorí prispeli, ale aj ľuďom, ktorí pomáhali pri tejto zbierke – žiaci 

Spojenej katolíckej školy, rodina Pšenákových a iní dobrovoľníci.      

     Z nepravidelných zbierok napr. v období keď sme museli prestať vydávať potraviny, lebo 

sme už žiadne nemali-6.-9. mesiac/bola to výzva vyhlásená v kostole, a tu prispeli najmä 

veriaci v objeme  250 kg a hodnote 187 Eur/.  

     Zbierka ,ktorá sa už stáva  tradičnou vďaka osvetovej činnosti p. Horvátha na gymnáziu 

Pázmanya s vyučovacím jazykom maďarským a Strednej zdravotníckej školy. Ďakujú deti 

v núdzi.  

     Z finančných príspevkov pravidelných prispievateľov na účet. 

      

     Výdaj šatstva 

vydáva sa z darov ľudí, ktorí nosia šatstvo na FCH, tu sa šaty triedia a poškodené, alebo špinavé 

sa odvážajú do zberného dvora mesta. 

 

     Distribúcia PB a HB  

4x do roka podľa harmonogramu a zoznamu konečných príjemcov z ÚPSV a R. 

 



     Údržba a rekonštrukcia v priestoroch FCH 

Najdôležitejšou prácou na FCH je rekonštrukcia priestorov a ich príprava pre hlavnú plánovanú 

činnosť, núdzovým ubytovaním osamelých matiek s deťmi a týraných žien. V r.2019 bude 

dokončené miesto hygienickej očisty pre ľudí bez strechy nad hlavou. 

 

Plánové akcie na r. 2019 : 

- oprava strechy – potrebná suma cca 18 000,- Eur 

- administratívna zmena užívania budovy – závislé od projektového spracovania budovy 

- priebežne prerábať zostávajúce priestory potrebné k prevádzke / vodoinštalačné 

práce, výmena starej a poškodenej kanalizácie, výmena deravých odkvapových žľabov, 

montáž nové ho dymovodu..../ - 6 750,- Eur. 

 

Finančné hospodárenie v období 1.1.2018 – 31.12.2018  

stav na účte k 1.1.2018................................................................195,26 Eur 

príjmy z darov do 31.12.2018................................................... 3 087,21 Eur 

celkový príjem za rok 2018 ......................................................  3 282,78 Eur 

stav účtu k 31.12.2018.................................................................   76,82 Eur     

 

Výdaje v roku 2108 boli : 

administratívna činnosť.................................................................813,47,- Eur 

prerábky priestorov a údržbárske práce podľa evidencie.........  2 298,66,- Eur   

účtovné poplatky............................................................................. 93,83,- Eur 

celkové výdaje za rok 2018........................................................   3 205,96,- Eur  

 

     Na záver by som sa chcel poďakovať Pánu Bohu  a všetkým známym pravidelným 

prispievateľom, ktorí prispeli na činnosť FCH spolu sumou  1 933,32 Eur. Ďakujem aj malým 

prispievateľom, čo si však veľmi vážime, lebo viem ako sú finančne na tom oni sami.  

     Tak isto by som sa chcel poďakovať za či už finančnú, alebo materiálnu pomoc najmä rodine 

pána P., pána Kamila K., Martina K., Ľubomíra I., pána Romana L., pána B., pána Jána H., pána 

Františka Š., ale aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí odpracovali v prospech ľudí v núdzi, na 

opravy a údržbu FCH spolu 7 710 hodín bez nároku na akúkoľvek finančnú odmenu. 

     Ďakujeme aj všetkým veriacim, ktorí sa za činnosť FCH modlia. Pozývame všetkých, ktorí 

majú záujem vidieť čo všetko sa na budove opravilo a vybudovalo, aby prišli k nám a pozreli sa 

ako budova vyzerá teraz. Všetci ste vítaní. 

     Úplne na záver, aj keď by to malo byť na prvom mieste sa chcem poďakovať p. vikárovi 

Zoltánovi Ďurčovi, ktorý je neúnavným podporovateľom či už finančne, alebo duchovne našej 

charity a vďaka patrí aj našim priateľom františkánom. 

   

 

V Nových Zámkoch  30.12.2018 

 

 

                                                                                                                       vedúci FCH Pavol Pšenák 


