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Výročná kňazská správa za rok 2020 

CZ ECAV Žilina 
 

Verš na rok 2021: „Ajhľa, tvorím nové; už teraz to raší. Nebadáte to? Veru, robím 

cestu na púšti, rieky v pustatine“ Izaiáš 43,19 

Slovo na rok 2021: Ajhľa  
Vízia CZ: V službe evanjelia, spojení láskou Kristovou. 

Poslanie CZ: Poslaním cirkevného zboru je šíriť evanjelium Ježiša Krista s láskou k Bohu 

a ľuďom, žiť v milujúcom spoločenstve, rásť vo viere a slúžiť darmi v moci Ducha Svätého 

na všeobecný úžitok. 

 

Milé sestry, milí bratia, aký zvláštny rok máme za sebou. 

Rozdelil by som ho na dve časti a to prvé obdobie od 1.1.2020 do 8.3.2020 a druhé obdobie 

od 15.3.2020 až po súčasnosť. Týždeň od 9.3.2020 do 14.3.2020 bol medzi obdobím, kedy 

sa krajina postupne uzatvárala a  pripravovala na príchod pandémie.  

V prvom období sa ešte  štandardným spôsobom  rozvíjal život nášho cirkevného zboru. 

Od januára prebiehali  klasické aktivity, plánovali sme leto a rok pred nami. Mali sme 

nastavený spôsob práce. ktorý rokmi fungoval. Prebehli stretnutia, VMV, presbyterstva, 

konvent a konali sa štandardné podujatia.  

A potom prišiel covid. Od 15.3.2020  až po súčasnosť už nič nie je tak, ako bolo predtým. 

Zmenilo sa tak veľa vecí.   

Dejiny ľudstva si budú pamätať rok 2020 ako výnimočný rok, ako koniec jednej éry a 

začiatok novej éry. Tak zásadná epidémia akej čelí svet napomohla k tomu, že sa posunulo 

svetové dianie. Posunul sa svet, a už nie je taký, ako sme si ho pamätali. Je to tak dobre? 

To ukáže čas, ale podľa mňa tento zlomový okamih v dejinách ľudstva nám prinesie okrem 

množstva bolesti, smútku, nakoniec aj veľa požehnania.  

Ako na toto všetko zareagoval náš cirkevný zbor? Okamžite po zatvorení kostolov 

sme  dokázali fungovať v online priestore.. Nebolo to jednoduché, ale vďaka mnohým 

ľuďom sa to podarilo.  

Aby sme dobre rozumeli tomu, čo sa dialo, tak kvôli zmenám epidemiologickej situácie 

sme absolvovali 10 rôznych období, od 15.3.2020 až do začiatku roku 2021. 

1. Obdobie - nedeľa 8.3.2020 

 Posledná klasická  nedeľa pred pandémiou,  ktorá už ale prebiehala  s niektorými 

hygienickými opatreniami. Bol deň žien a už sme nedávali osobné požehnanie 

matkám a ženám, už sme si nepodávali ruky, bolo to veľmi špecifické. 

 Dopoludnia ešte na službách Božích spieval spevokol. 

 Poslednou udalosťou v cirkevnom zbore boli ekumenické modlitby žien večer o 18:00 

hod.  už bez občerstvenia, podávania rúk a v skrátenom poriadku. Po ich skončení sa 

ľudia rozišli domov rýchlejšie ako zvyčajne. Už bolo cítiť, že sa niečo vážne vo svete 

deje a dotýka sa to aj našej krajiny. 

2. Obdobie - od 15.3.2020 do 10.5.2020 

 okamžite po zatvorení kostolov, sme zastavili všetky prezenčné stretávania v našom 

cirkevnom zbore. Toto prvé, nové obdobie trvalo dva mesiace  

 Dôležité: hneď sme začali pripravovať online program - video pobožnosti, boli sme 

rýchli, kreatívni, promptní, inšpiratívni a pozeraní. 

 Dôležité: vytvoril sa hneď YouTube kanál cirkevného zboru, kde sa tieto pobožnosti 

nahrávali a ľudia si ich v čase konania služieb božích o 9:00 hod. mohli pozerať.   

 Dôležité: nahrali sme pašie na Smrtnú, Kvetnú nedeľu  a na Veľký piatok. Tie sú 

umiestnené a voľne prístupné na YouTube kanáli nášho cirkevného zboru.  

 Dôležité: TV Severka od 6. pôstnej nedele začala preberať naše pobožnosti a vysielala 

ich niekoľkokrát počas nedieľ.  

3. Obdobie - od 17.5.2020 do 28.6.2020 

 začali sme robiť prezenčné dvoje skrátené služby Božie o 9:00 hod. a 10:00 hod. 

Prvé služby Božie boli primárne pre vekovú kategóriu 65+  a druhé pre rodiny s 

deťmi a pre mladších ako 65 rokov.  

 Neskoršie  sme už iba doporučovali starším prvé služby Božie a ostatným druhé 

služby Božie. 

 Dôležité: v tomto období sme prvýkrát v určitom historickom úseku začali robiť 

dvoje dopoludňajšie služby Božie v Žiline. Robili sme ich kvôli epidemiologickej 

situácií. Kapacita kostola bola vtedy vyrátaná na jedny služby Božie podľa 

hygienických opatrení 85 ľudí.  

 Dôležité: v júni 21.6. a 28.6. sme vyskúšali nový experiment. Popri klasických 

nedeľných službách Božích sme vyskúšali aj druhé dopoludňajšie služby Božie 

formou z jarných video pobožností.  

 Dôležité: začali sme prisluhovať večeru Pánovu, víno z kalištekov. Nový spôsob 

prisluhovania Sviatosti, ktorý sme však v cirkevnom zbore prijali. 

4. Obdobie - júl-august 2020 

 počas letných mesiacov sme dopoludnia vykonávali jedny služby Božie v Žiline 

klasickým spôsobom. Epidemiologické opatrenia boli uvoľnejšie.  

5. Obdobie - September 2020 

 začiatok školského roku 6.9.2020 sme vykonali dvoje služby Božie dopoludnia v 

Žiline. Robili sme aj služby Božie večer a vykonávali sa  služby Božie aj v Rajci.  

 potom nedele: 13.9 - 20.9 - 27.9 sme v Žiline dopoludnia vykonávali  iba jedny 

prezenčné dopoludňajšie služby Božie a to o 9:00 hod. 

 pridávali sme tam do programu aj  mládežnícke piesne. Bol to mix klasických služieb 

Božích s piesňou mladých 

 prenosy na YouTube sme v tom čase  nerobili 

6. Obdobie - prvé dve októbrové nedele - účasť 50 ľudí maximálne na jedných 

službách Božích 
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 Od 1.10.2020 sa zmenila situácia a v kostole mohlo byť maximálne 50 ľudí. Hneď v 

nedeľu 4.10. sme začali robiť v nedeľu dvoje služby Božie a to o 9:00 - klasické 

služby Božie a 10:15 - formou video pobožnosti 

 Dôležité: služby Božie sme premietali zároveň do zborovej siene, kde sme vytvorili 

druhé prenosové miesto. live prenosy na YouTube sme nerobili.  

 Tak to bolo 4.10. a 11.10 a 13.10.2020 sa opäť zmenila epidemiologická situácia a 

kostoly sa zavreli a opäť sme začali robiť online pobožnosti. 

7. Obdobie - online pobožností od 18.10.2020 do 15.11.2020 - obdobie trvalo 

približne mesiac 

 v tomto období sme nahrávali v kostole online pobožnosť, ktorá bola vysielaná na 

Youtube kanáli nášho cirkevného zboru o 9:00 hod. 

 Dôležité: vtedy sme začali aj skúšať ZOOM po službách Božích ako spôsob 

budovania vzťahov a spoločenstva cirkevného zboru, keďže sme sa nemohli osobne  

stretávať v chrámoch. A osobné spoločenstvo je pre každého človeka veľmi dôležité. 

Bola to veľmi dobrá a potrebná forma budovania spoločenstva, aj keď si 

uvedomujeme, že nie každý v cirkevnom zbore sa mohol pripojiť.   

8. Obdobie posledná nedeľa cirk. roku 22.11. až po 3. adventnú 13.12 

 V tomto období sme sa mohli vrátiť do kostolov. Vykonávali sme  prezenčné služby 

Božie počas štyroch nedieľ 

 robili sme ich dvojakou formou, kvôli počtu účastníkov sme dopoludnia mali v 

Žiline dvoje služby Božie a to o 9:00 hod. - klasické liturgické služby Božie a 10:15 

hod. - formou pobožnosti z jarného obdobia  

 Dôležité: oboje služby Božie aj pobožnosť  sme priamo prvýkrát  live prenášali na 

YouTube kanál nášho cirkevného zboru. To je veľmi dôležitý moment, lebo toto je 

budúcnosť. Prenášať naživo služby Božie na Internet. Dnes nevieme, či  a  kedy sa 

nám a ktorá skupina vráti naspäť do kostolov. Zároveň online priestor je veľmi 

dôležitý misijný nástroj, kde dokážeme oslovovať aj ľudí mimo nášho cirkevného 

zboru.  

 potom pred koncom Adventu prebehla diskusia o tom, ako bude vyzerať duchovný 

život v našom zbore počas Vianoc. Pripravili návrh, ktorý sme si pár dní pred 4. 

adventnou nedeľou prediskutovali. Dohodli sme sa ako budeme v cirkevnom zbore  

fungovať, ale situácia sa opäť zmenila.  

9. Obdobie Vianoce 

 Dôležité: epidemiologická situácia sa opäť zhoršovala a my sme sa  rozhodli 

dobrovoľne uzavrieť kostoly na vianočné obdobie od 4. adventnej až do odvolania na 

základe epidemiologickej situácie. Bolo to rozhodnutie rozšíreného predsedníctva  

cirkevného zboru, ktorý bral v úvahu aj  názor presbyterov.  Síce podľa vládnych 

nariadení kostoly mohli byť za veľmi špecifických podmienok otvorené, teda dokopy 

s  cca 25% účasťou. Náš zbor sa napriek tomu rozhodol, že kostoly nebudeme 

otvárať. To bolo silné a dôležité  rozhodnutie. 

 4. adventná nedeľa už bola vykonávaná iba formou  video príhovorov. Aká bola 

potom naša alternatíva? Ja som chcel, aby sme to obdobie robili nízko nákladovo, 

kvôli epidemiologickej situácii, nepozývali ľudí do kostola, robili sme iba príhovory - 

bez piesní, bez ďalších vstupov, viacero videí nahrával zborový farár, chcel som 

ušetriť ľudí, stretávanie, vytvoriť iba ozaj základný model, aby sme pomohli krajine 

s epidemiologickou situáciou. 

 dvakrát sme však nahrali aj služby Božie a to na Štedrý večer a na 1. sviatok 

vianočný 

 2. sviatok vianočný - nedeľa po Vianociach - Silvester - Nový rok - Nedeľa po 

novom roku - Zjavenie Krista mudrcom - boli z nášho cirkevného zboru vysielané iba 

video príhovory ku jednotlivým bohoslužobným príležitostiam.  

 Pripravili sme aj online zborový Silvester 

10. Obdobie od nedele misie 10.1.2021 až po 13.6.2021, kedy sme sa opäť stretávali 

iba na online na službách Božích. 

 To bolo najdlhšie obdobie, kedy sme sa počas druhej vlny nestretávali prezenčne 

v chráme Božom. Viac ako polroka bez prezenčných služieb Božích. 

 od Silvestra 2020 bola v kostole povolená prezenčne účasť 6 ľudí, ale nie ako 

účastníkov, ale ako tých, ktorí zabezpečujú online prenosy. Duchovní pastieri spolu 

s tímom spolupracovníkov počas tohto obdobia pripravili online služby Božie, ktoré 

sa dopredu nahrávali, Filip Šimko so spolupracovníkmi ich upravil a v nedeľu sa 

vysielali.  

 Snažili sme sa aj volať najmä starším ľuďom, s ktorými sme nemali online  kontakt 

a povzbudzovali ich vo viere v Pána Ježiša Krista. 

 Dôležité: Na rozšírenom predsedníctve cirkevného zboru na začiatku roku 2021 sme 

sa dohodli, že urobíme na nedeľu misie služby Božie, ktoré nahráme v kostole za 

účasti maximálneho počtu ľudí a to je šesť.  Inovatívne na tom bolo to, že biskup VD 

Peter Mihoč vopred nahral svoju kázeň v Prešove. Tú sme  vložili do programu 

služieb Božích. Týmto spôsobom  môžeme mať aj viacerých rečníkov, aj keď v 

prostredí mládeže to nie je novinka, tam už mali hostí na mládežiach. Brat biskup sa 

ku nám po live prenose aj pripojil na ZOOM a strávil s nami nejaký čas vo vzájomne 

dobrej komunikácií. Počas tohto obdobia sme mali aj na online 25 Plus viacerých 

hostí, kde môžem spomenúť biskupa ZD Jána Hroboňa, riaditeľa Detskej misie 

Michala Fraňa, Ondreja Kollárovského z EVS a iných.  

 Dôležité: na Youtube počas služieb Božích prebiehal live chat. Týmto spôsobom sa 

buduje komunikácia, aj keď niekto môže byť trochu vyrušovaný tým, že sa 

nesústreďuje na to, čo sa deje, ale zapája sa do interakcie na živom chate. Live chat 

vlastne spĺňa funkciu rozhovorov a pozdravov ľudí, keď sa stretávajú v predsieni 

kostola  pred službami Božími. 

Môžeme zhrnúť, že počas  pandémie sa udiali  viaceré  inovácie v našom cirkevnom 

zbore: 
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1. ONLINE - Cirkevný zbor sa kompletne preklopil do online - detské besiedky, 25 

plus, mládeže, konfirmácia. Vedeli sme dynamicky zareagovať, čo nie sa samozrejmá 

vec. Ale cirkev tu ukazuje svoju silnú stránku, že sa vie adaptovať do každého 

prostredia a stať sa jeho súčasťou.  

2. YOU TUBE kanál - vytvorili sme vlastný YouTube kanál cirkevného zboru, kde 

sme pripravovali a pripravujeme mnohé programy a začali sme streamovať služby 

Božie na Internet. 

3. VIDEA a VIDEOKLIPY  - dokázali sme pripraviť mnoho inšpiratívnych videí, 

ktoré sa nachádzajú na YouTube kanáli nášho CZ. Tiež naši hudobníci nahrali mnoho 

piesní, ktoré postupne Filip Šimko umiestňoval na Youtube kanál CZ Žilina.  

4. BOHOSLUŽOBNÝ ŽIVOT - rozbehli sme kvôli epidemiologickej situácií dvoje 

služby Božie. Druhé sme robili inou formou. Formou 21. st.  Boli na to pozitívne 

reakcie, aj nesúhlasiace. Ja som presvedčený, že aj iná forma tu má svoje miesto. 

Vyskúšali sme v online priestore  robiť liturgické služby Božie aj pobožnosť, 

príhovory, pozdravy atď. Urobili sme tiež raz  online prenos z konfirmácie a Krstu 

Svätého pre rodiny, ktoré sa nemohli zúčastniť slávnosti kvôli pandemickej situácii.  

5. SPOLUPRACOVNÍCI. Ukázalo sa, akých šikovných ľudí máme v našom 

cirkevnom zbore. To, že sme boli online a dokázali vysielať patrí veľká vďaka 

Filipovi Šimkovi a tímu okolo neho. Zároveň som vďačný všetkým kolegom v 

duchovnej službe, pracovníkovi s dorastom   a mládežou a tiež vedeniu cirkevného 

zboru.  Veľa dobrej práce robí aj zodpovedná za prácu s deťmi sestra Lýdia Plevová. 

Prišla k nám nová seniorátna farárka Lenka Janotková s rodinou, ktorá sa rýchlo 

zapojila do života cirkevného zboru. Veľmi potrebnú službu robila rodina Šimková a 

Janko Hlas so starostlivosťou o web cirkevného zboru. Podobne mnoho dobrého 

vykonali aj spolupracovníci na farskom úrade. Vďaka patrí všetkým. Sme vďační aj 

za službu EMŠ, čo bolo tiež mimoriadne náročné. 

6. ZA-ČÍTAJ SA dostal počas roku 2020 novú formu a štruktúru časopisu. Veľká 

vďaka patrí Zuzke Šimkovej, Hedwige Tkáčovej, Katke Lábajovej, korektorom a tiež 

grafikovi Mirkovi Valkovi. Veríme, že toto nové smerovanie časopisu bude ozaj pre 

náš zbor ako rodina vzácnym momentom. 

7. ZOOM. Aplikácia na videohovory sa stala súčasťou života nášho cirkevného zboru.  

8. VEČERA PÁNOVA. Začali sme prisluhovať VP z kalíškov. Bude potrebné kúpiť 

sadu na prisluhovanie do budúcnosti. 

9. TÁBORY. V roku 2020 sme urobili  detský denný tábor, denný KECY a pobytovou 

formou  dorastový tábor a KRT tábor sa dokonca konal v ČR.   

10. KONFIRMÁCIA a DORAST. Začali sme inak vyučovať konfirmáciu. Spojili sme 

dorast a konfirmačné. Vytvorili KÓD. Ktorý prebiehal prezenčne a pokiaľ to nebolo 

možné, tak online. Vďaka patrí celému tímu. 

11. INŠPIRÁCIA. Máme sa čoho držať pre budúcnosť. Z toho, čo sme my robili sa 

inšpirovali  viaceré cirkevné zbory, ktoré podľa nás robili pobožnosti. Náš cirkevný 

zbor sa stal inšpiráciou pre viaceré zbory a formy práce. 

12. STARŠIA GENERÁCIA. o ktorú sme sa tak báli, sa dokázala presadiť aj v online 

sfére. Mnohí z nich dokázali používať YouTube, ZOOM, vyhľadávali možnosti ako 

sa pripojiť. To bolo pre mňa ohromné povzbudenie,  vďaka Bohu za to. 

Nebolo to jednoduché obdobie, ale bolo to silné, inovačné a reformačné obdobie.  Z tohto 

obdobia budeme čerpať ešte mnoho rokov. Bol to zlomový okamih. Ku mnohým veciam 

nás v zbore povzbudil až Covid, možno by to trvalo roky, kým by sme sa k nim dostali. 

Aký bude rok 2021. Už je polovica roka za nami a v  plánovaní musíme byť opatrní, 

pretože vývoj epidemiologickej situácie  je ešte nestabilný. 

1. Mnohé aktivity budú pokračovať online, samozrejme na základe epidemiologického 

vývoja. Keď však bude možnosť stretávať sa prezenčne, určite sa o to pokúsime.     

2. V našom cirkevnom zbore plánujeme viaceré štandardné podujatia ako konfirmáciu, 

letné tábory dennou, či pobytovou formou. Na VMV sme pripravili viaceré návrhy 

aktivít a plánov. 

3. Vycítili sme, že je potrebné spoločne diskutovať na zborových grémiách o tom, čo 

sme sa naučili, čo sa udialo za posledné dva  roky. A to aj robíme.  

4. Plánujme zriadiť miesto pracovníka s deťmi 

5. Pripravujeme vzdelávanie spolupracovníkov.  

6. Radi by sme rozbehli jednoduchý denný stacionár, teda  stretávanie sa starších ľudí v 

dopoludňajších hodinách v zborovej sieni pri našom kostole 

Základné informácie o zborovom živote za rok 2020: 

 Počet členov kartotéka – 2240 (2019 - 2258, 2018 – 2280, 2017 – 2286, 2016 – 2356) 

 Krsty – 17 (2019 - 23, 2018 – 28, 2017 – 28, 2016 – 33) 

 Pohreby – 38 (2019 - 53, 2018 – 44, 2017 – 45, 2016 – 53) 

 Sobáše – 7 (2019 - 9, 2018 – 9, 2017 – 6, 2016 – 5) 

 Konfirmácia – 12 (2019 - 11, 2018 – 19, 2017 – 11, 2016 – 14) 

 Prestup do ECAV – 0 (2019 - 3, 2018 – 2, 2017 – 1, 2016 – 2) 

 Prihlásenie do zboru – 3 (2019 8, 2018 – 15, 2017 – 21, 2016 – 21) 

 Výstup z ECAV – 0 (2019 - 0, 2018 – 0,  2017 - 1, 2016 - 1) 

 Odhlásenie zo zboru - 0 (2019 - 3, 2018 - 7, 2017 - 74, 2016 - 42) 

 Podľa sčítania v roku 2011 sa k evanjelikom na území nášho cirkevného zboru 

prihlásilo spolu 3512 ľudí (sčítanie 2001 – 3843 ľudí). 

Rozširujúce  štatistické údaje zo zborového života z roku 2020: 

 Návštevnosť – služby Božie  – 2020 (279) – 2019 (272) – 2018 (273) – 2017 (270)  

 Ev. náboženstvo – 2020 (142) – 2019/2020 (127 detí) – 2018/2019 (125) – 2017/18 

(126)  

 V školskom roku 2020/2021 vyučujeme evanjelické náboženstvo na 17 školách + 

EMŠ.  2020/2021 – počet detí v EMŠ je 40.  

 Večera Pánova – 2020 (1394) – 2019 (2918) – 2018 (3160) – 2017 (3114) 
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Štatistické údaje za rok 2020 Poznámka: v celocirkevnej online štatistike sme uviedli: Rodiny-ROS = stredné generácie a Iná činnosť = muži  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 
Počet členov Krst Svätý Konfirmácia Sobáš Požehnanie 

Spolu 
Schématizmus Kartotéka Sčítanie Deti Dospelí Spolu Deti Dospelí Spolu Evanjelické Krížne  Evanjelické Krížne 

2020 2458 2240 3512 17 0 17 11 1 12 1 6 0 0 7 

2019 2458 2258 3512 20 3 23 10 1 11 3 5 0 1 9 

Rok 

Pohreby  Do/Zo zboru Do/ Zo cirkvi Presbyterstvo     

Muži Ženy Deti Spolu Prihlásení Odhlásení  Pristúpili Vystúpili 
Počet 

členov 

Počet 

zasadnutí     

2020 20 18 0 38 3 0 0 0 17 3     

2019 22 31 0 53 8 3 3 0 17 3     

Rok 

Večera Pánova Hlavné služby Božie Nešporné SB Večerné SB  

chrám nemocnica-ústavy doma celkom Počet za 

rok 

Priemerná 

účasť 

Počet za 

rok 

Priemerná 

účasť 
Počet za rok 

Priemerná 

účasť 
 

muži ženy muži ženy muži ženy spolu  

2020 440 935 0 4 3 12 1394 86 190 0 0 32 32  

2019 944 1885 2 65 7 15 2918 154 245 0 0 53 43  

Rok 
Stredtýždňové več. SB Advent. večierne Pôstne večierne Mládežnícke SB 

Stredtýždňové rannné 

SB    

Počet za 

rok 

Priemerná 

účasť 

Počet 

za rok 

Priemerná 

účasť 

Počet za 

rok 

Priemerná 

účasť 

Počet za 

rok 

Priemerná 

účasť 

Počet za 

rok 

Priemerná 

účasť 
    

  

2020 
0 0 3 13 1 16 21 8 0 0     

2019 0 0 4 35 8 24 0 0 0 0     

Rok 

Deti - DB Dorast Mládež - SEM Dospelí Ženy - SEŽ Rodiny – RoS (25+) Stredné generácie  

Počet za 

rok 

Priemerná 

účasť 

Počet 

za rok 

Priemerná 

účasť 

Počet za 

rok 

Priemerná 

účasť 

Počet za 

rok 

Priemerná 

účasť 

Počet za 

rok 

Priemerná 

účasť 

Počet za 

rok 

Priemerná 

účasť 

Počet 

skupiniek, 

buniek  

 

2020 13 11 34 42 19 39 9 21 2 20 12 21  
 

 

2019 70 19 27 32 28 31 23 22 15 20 18 23   

Rok 

Mod.spol- MoS Modlitebné týždne Spevokol Hudobné skupiny Muži Mami-Klub  

Počet za 

rok 

Priemerná 

účasť 

Počet 

za rok 

Priemerná 

účasť 

počet počet Počet za 

rok 

Priemerná 

účasť 

Počet za 

rok 

Priemerná 

účasť skupín členov skupín členov 

2020 33 5 1 79 1 30 1 10 5 12 6 15 

2019 144 20 8 50 1 30 1 10 13 11 17 15 
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Podujatia v roku 2020 

6.1. 
Zborová 

kapustnica 
26.7. 

Bachovský koncert Musica 

Temporis 

18.-25.1. TMZJK 13.-16.8. Krátky Rodinný Tábor 

19.1. 

Prezentácia 

z misijnej práce 

na Ukrajine 

18.-23.8. 
Dorastovo – mládežnícky 

tábor  

8.2. 
Konferencia 

pre mužov 
25.-30.8. Detský hudobný tábor 

9.2. 
Zborový 

konvent 
9.9. 

Prezentácia zborového 

farára z cesty na Island 

10.-16.2. 
Národný týždeň 

manželstva 
16.9. 

Prezentácia organizácie 

Misia na Níle 

15.2. 
Mládežnícky 

ples 
20.9. Voľba predsedníctva TUS 

8.3. 
Svetový deň 

modlitieb 
27.9. Po stopách našich predkov 

6.-12.4. 

Pôstna 

modlitebná 

reťaz 

26.9.-4.10. 
Týždeň kresťanskej 

kultúry 

29.-30.5. 
Noc modlitieb 

ONLINE 
30.9. Verejné čítanie Biblie 

21.6. 
Seniorátny 

konvent 
11.10. 

Posviacka organu po 

generálnej oprave 

1.-3.7. 
Detský denný 

tábor 
18.-20.12. 

Adventná modlitebná 

reťaz 

20.-25.7.  
Denný KECY 

tábor 
31.12. 

Zborový Silvester 

ONLINE 

 

 

 

 

Plány na rok 2021 (prevažne podujatia do augusta 2021) 
24.1. TMZJK 6.-9.7. Detský denný tábor 

7.-14.2.  
Nár. týždeň 

manželstva 
18.-.24.7. KECY 

5.3. 
Svetový deň 

modlitieb 
1.8. Koncert s vernisážou 

7.-9.5. Konferencia EVS 13.-16.8. Krátky rodinný tábor 

8.3. 
Svetový deň 

modlitieb 
18.-22.8. 

Detský hudobný 

tábor 

21.-22.5. Noc modlitieb 19.8. Pro-life koncert 

13.6. 
Skúška 

konfirmandov 
21.-26.8. 

Dorastovo-

mládežnícky tábor 

20.6. Konfirmácia 26.8. Koncert 

27.6. 
Služby Božie na 

záver školského roka 
27.-29.8. Víkendovka tímov 

5.7. 
Stretnutie pri guláši 

v Rajci 
9.9. Koncert 

 
 

Konajú sa aj pravidelné aktivity:  

 Detská besiedka 

 MaMi klub 

 Mládež  

 KOD (konfi + dorast) 

 Modlitby 

 Raňajky pre mužov 

 Stretnutie 25+ 
 

 

 

 

 

Hospodárenie v roku 2020 - príjmy a výdavky roku 2020 v základnom členení : 
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A) PRÍJMY:      196 291,- € 
Z toho: 

Cirkevný príspevok         13 324,- € 

Ofery           19 174,- € 

Milodary CZ          48 341,- € 

Ostatné príjmy                                                                                  0,- € 

Dotácia na EMŠ                                                             108 196,- € 

Príjmy EMŠ (príspevok na prevádzku, dary)         6 810,- € 

Milodary oproti roku 2019 klesli o 23%, čo bolo spôsobené či už pandémiou COVID-19, 

resp. zvýšeným výberom milodarov v roku 2019 pri oprave organu. Ofery oproti 

predchádzajúcemu roku mierne klesli o cca 8% a výber cirkevného príspevku taktiež klesol, 

konkrétne o 14%. Pri cirkevnom príspevku konštatujeme, že v roku 2020 si ho zaplatilo 1 060 

členov CZ, čo je pokles o 118 členov oproti predchádzajúcemu roku. Počet platiacich 

predstavuje 46,5 % z počtu evidovaných členov zboru.  

Okrem milodarov sme s vďakou prijali aj podporu od Pánu Bohu známych jednotlivcov i 

firiem vo forme vecných darov a služieb. Vecné dary boli napr. technika na zabezpečenie 

online prenosov počas pandémie, obnova trávnika pred kostolom a vedľa zborovej miestnosti, 

vianočný stromček, dezinfekčné prostriedky a pod. Ďalej občerstvenie na zb. akciách, doprava, 

odvoz trávy a lístia atď. Za všetky finančné i vecné dary pre cirkevný zbor srdečne všetkým 

ďakujeme. 

Zároveň sa chceme poďakovať za všetky financie, ktoré cirkevný zbor a EMŠ mohli 

získať prostredníctvom 2% zo zaplatených daní roku 2019. Počas roka 2020 bolo 

prostredníctvom občianskeho združenia MUDRLAND prijatých celkovo 3 762,46€. Z tejto 

sumy bolo pre potreby EMŠ účelovo viazaných 594,88€. Počas roka 2020 sme z OZ 

MUDRLAND prijali celkovú dotáciu na tábory v CZ vo výške 1 200€. Taktiež sme z týchto 

prostriedkov financovali nákup kancelárskeho materiálu, kníh a materiálov na náboženstvo vo 

výške 3 099,74€. Zostávajúcu výšku príspevkov využijeme na financovanie aktivít a nákup 

potrebných  materiálov v roku 2021 v cirkevnom zbore i v EMŠ. 

Na prevádzku EMŠ sa nám podarilo získať od štátu finančnú podporu v rámci pomoci na 

udržanie pracovných miest vo výške cca 14 tis. €. 

 

B) VÝDAVKY: 192 253,- € 
Z toho:  

Osobné náklady (mzdy, odvody, SF) 21 067,- € 

Spotreba energií (plyn, el. energia, vodné, stočné) 13 751,- € 

Opravy a investície CZ 38 101,- € 

Cestovné 777,- € 

Ostatné služby, réžia  (tel., poist., čas., knihy, odpad,dane) 6 358,- € 

Príspevky na vyššie COJ (VD,TUS) 3 354,- € 

Príspevky iným COJ 785,- € 

Podpora vnútromisijných podujatí, táborov 8 814,- € 

Priame náklady EMŠ 98 952,- € 

Najvýznamnejšími opravami v roku 2020 boli: práce súvisiace s opravou organu vo výške 

20.800€), práce na modlitebni v Rajci, ako aj mnoho menších opráv. V neposlednom rade 

náklady tvorili aj nevyhnutný servis, údržba areálu a odvoz trávy a lístia. Z programových 

výdavkov misijných podujatí najväčšou položkou bola podpora mládežníckych táborov, 

víkendových sústredení. Ostatné výdavky sú fixné alebo úzko spojené s duchovným 

a hospodárskym životom CZ. Výsledok hospodárenia v roku 2020 predstavuje prebytok vo 

výške 4 018,- €, namiesto plánovaného schodku 26 660,- €. Významný podiel na zmene tohto 

plánovaného stavu majú milodary na opravu organu a taktiež štátna pomoc pre EMŠ. 

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2020 predstavoval čiastku 42 781,26 € a bol 

uložený na bankových účtoch (41 446,15 €) a v pokladničných hotovostiach (1 335,11 €). 

Návrh rozpočtu, ako aj plán opráv a investícií, je uvedený v predloženej výročnej správe. 

Rozpočet na rok 2021 predpokladá príjmy vo výške 198 660, -, výdavky vo výške 238 063,- €. 

Rozdiel príjmov a výdavkov je plánovaný ako schodok vo výške 39 403,- €. Tento schodok je 

tvorený najmä plánovanou opravou strechy na budove fary a potrebnými investíciami do 

zobrazovacej techniky v kostole. Finančné prostriedky na tieto opravy a investície sú z veľkej 

časti kryté zostatom z roku 2020 vo výške viac ako 42 tisíc €. Avšak ak budeme chcieť 

zrealizovať opravu strechy, bude potrebné vyhlásiť zbierku na tento konkrétny účel. Rozpočet 

taktiež predpokladá zvýšený príjem formou výberu zvýšeného cirkevného príspevku. 

Presbyterstvo na svojom zasadnutí prijalo uznesenie a navrhuje konventu schváliť výšku 

cirkevného príspevku (CP) na hodnotu 15€/člena CZ. Avšak ak by sme chceli zvýšením CP 

získať celkový objem financií, ktorý bol nášmu CZ vypočítaný a ktorý máme povinnosť 

odviesť do Fondu finančného zabezpečenia ECAV a nemalo by to mať dopad na fungovanie 

cirkevného zboru, mala by byť výška CP až na úrovni 24€/člena CZ. Presbyterstvo sa obracia s 

prosbou na členov CZ, aby tí, ktorým by navýšenie (na 24€) nespôsobilo problém, uhradili CP 

vo výške 24 €, resp. zvyšných 9 € venovali formou milodaru alebo pravidelných darov. 

Zároveň dávame členom CZ do pozornosti, že CP si nemusia platiť jednorazovo, ale pokojne si 

to môžu rozdeliť na viacero platieb počas roka. 

Očakávané najväčšie opravy a investície: (1) Oprava strechy na budove fary 42.000€ (2) Nákup 

zobrazovacej techniky do kostola 6.000€, (3) sedačka do kancelárie na fare 1.000€. 

Nakoniec hospodársky výbor konštatuje, že hospodárenie v roku 2020 bolo v zmysle 

konventom schváleného rozpočtu a jednomyseľne sa uzniesol, že odporúča zborovému 

presbyterstvu, ale aj zborovému konventu, správu o hospodárení za rok 2020 prijať 

a predložený rozpočet na rok 2021 schváliť. 

V prípade, že máte otázky ku hospodárskym záležitostiam, kontaktujte počas týždňa zborového 

dozorcu, Jána Šimka (0908 702 477) v čase od 16:00 – 18:00 hod. 


