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Výročná kňazská správa za rok 2022 CZ ECAV Žilina 

 
Verš na rok 2023: Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Amen.  

                                                                                                                               Mt 28, 20b 

Slovo na rok 2023: Prítomný 
Poslanie CZ: V službe evanjelia, spojení láskou Kristovou a 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  a milí bratia,  v tomto mojom príspevku vám prinášam  pohľad na uplynulý 

rok a náčrt toho, čo  nás čaká v roku 2023. Ak sa pozrieme na minulý rok, tak to bol v 

niektorých oblastiach, v zmysle hesla roku 2022, rok “nových začiatkov.” Som veľmi 

vďačný za mnohé veci, čo sme zažívali v minulom roku. Vznikli nám viaceré nové 

stretnutia, ktoré sa postupne udomácňujú v našom zbore.  Prečo vznikli tieto stretnutia?  (1) 

Je tu aktuálna potreba, aby každá generácia mala priestor na svoje stretávanie popri 

nedeľných službách Božích. (2) Aby sme vytvárali menšie komunity, kde ľudia sa môžu 

osobne zdieľať a rozprávať o viere. (3) Aby sme mohli pozvať a priviesť našich známych, 

priateľov, kamarátov, ktorí možno majú rešpekt prísť do kostola. (4) Aby to boli stretnutia, 

ktoré nie sú zamerané iba na mužov, či na ženy. Chcem, aby sme mali stretnutia, ktoré sú 

otvorené pre všetkých. Zdá sa, že je veľmi potrebné v tejto dobe, aby sme sa stretávali 

spolu. Zároveň majú v cirkevnom zbore dôležité miesto aj stretnutia pre jednotlivé 

pohlavia. Jedno nevylučuje druhé.  

Nedeľné služby Božie sú hlavným miestom spoločného stretávania sa členov cirkevného 

zboru naprieč celým vekovým spektrom. A to zároveň hovorí, že ak tam chceme mať 

všetky generácie, tak musia si tam nájsť miesto všetky generácie. Forma by mala byť 

nápomocná k tomu, aby sa  tam dobre cítili všetky generácie. Nie iba jedna. Všetky. A to je 

samozrejme veľká výzva, o ktorej je potrebné citlivo  a s láskou sa rozprávať.  

Ak  sa pozrieme na cirkevný zbor podľa vekových kategórií, tak vidíme, že popri 

nedeľných službách Božích majú ľudia nasledujúce možnosti:  

1. 0-3 roční:  St - Ma-mi klub - týždenne stretávanie 

2. 3-12 roční:  Ne - Detské besiedky - týždenne.   

3. 12-14 roční:  Pi - KÓD (konfirmácia-dorast) - týždenne.  

4. 15-cca 20 roční: Pi - Mládež - týždenne.  

5. 20-30 (35) roční: Št - Pri stole: mladí dospelí - raz za dva týždne. 

6. 30-cca-45 roční: Ne - Rodiny so školopovinnými deťmi - druhá a štvrtá nedeľa po 

službách Božích. 

7. Momentálne sa pripravuje stretávanie (40) 45-65 roční - po odchod do dôchodku. 

Malo by sa skúšobne konať od Veľkej noci do letných prázdnin a to dvakrát mesačne. 

8. 65 a viac roční: Št - 65 plus - Senior klub - raz mesačne/tretí štvrtok v mesiaci. 

Každá generácia členov cirkevného zboru dnes má priestor na svoje stretávanie. Je to v 

súčasnosti potrebné a je to dobrá správa. Aj v zmysle hesla na rok 2023. Byť prítomný. 

Zažívať osobnú prítomnosť bratov a sestier je veľmi zdravé a potrebné.  

Čo boli vzácne momenty v roku 2022? Pozrime sa na  to na základe zborového poslania: 

“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.” Toto poslanie by sme mohli rozdeliť na štyri dôležité oblasti: (1) Misia a 

evanjelizácia. (2) Spoločenstvo. (3) Vzdelávanie. (4) Služba.  Popri konaní služieb Božích, 

detských besiedok, Mami klubov, kávičiek pre maminy,  večerov pre maminy, vyučovania 

konfirmácie, náboženstva, mládeže, B70, Girls  only, spevokolu, biblických hodín, 

rodinných skupiniek, modlitebnej skupinky, či ďalších podujatí  pokúsim sa zdôrazniť ozaj 

vzácne a dôležité podujatia v jednotlivých oblastiach v roku 2022.  

Oblasť misie a evanjelizácie: 

 V lete sa konali štyri zborové tábory, ktoré majú vždy aj misijný rozmer, zvlášť tábor 

pre stredoškolákov KECY. 

 V Žiline sa konala v máji misijná konferencia EVS, ktorá bola veľmi vzácnym 

podujatím pre našu cestu viery. 

 V júli sme mali medzi nami vzácneho hosťa, nemeckého evanjelistu svetového 

formátu Ulricha Parzanyho, ktorý poslúžil nielen zvesťou slova Božieho, ale tiež aj 

seminárom o evanjelizovaní v dnešnej dobe. Podobne vzácnym hosťom bol nórsky 

farár a misionár Curt Westman, ktorý nám v júni poslúžil zvesťou slova Božieho na 

službách Božích.  

Oblasť budovania spoločenstva: 

 Vytvára sa priestor na stretávanie sa pre každú vekovú kategóriu členov CZ. V roku 

2022 pribudlo stretávanie mladých dospelých Pri stole a tiež Stretávanie seniorov. 

 Na začiatku a na konci školského roka sa konali dva Mini zborové dni spojené 

s občerstvením a vzácnym spoločenstvom, na ktorých vystúpili domáci i hostia.  

 Veľmi pekným momentom bol aj filiálny deň v Rajci, ktorý sa konal v auguste 2022 a 

bol výborným nástrojom budovania bratskosesterských vzťahov. 

 Pred Svätodušnými sviatkami sa v našom CZ konala Noc modlitieb. V roku 2022 sme 

mali štvorhodinový Večer modlitieb a chválospevov k Duchu Svätému. Bol to veľmi 

vzácny večer. 

 Ustálil sa čas modlitebného stretnutia (zborových modlitieb) na piatok 17:00 hod. v 

spodnom byte na fare.   

 Viackrát sa konalo podujatie Spolu na chválach, ktoré ponúka priestor na chválospevy, 

modlitby a duchovné povzbudenia.  

 Veľmi hodnotný bol zájazd po stopách Moravských bratov na Sliezsku, ktorého sa 

zúčastnilo okolo 50 členov cirkevného zboru.  

 Potešila ma účasť na Štedrovečerných službách Božích, ktorá nám ukázala, že je tu 

stále veľký počet ľudí, ktorí aj po pandémii chcú prísť na sviatky do kostola.  
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 Na konci kalendárneho roka sme namiesto zborového Silvestra po silvestrovských 

službách Božích mali  spoločné modlitby. Bolo to veľmi milé a vzácne podujatie. 

Myslím si, že budúci rok by sme sa mohli vrátiť ku konaniu klasického zborového 

Silvestra. 

 Veľmi som rád, že máme pri cirkevnom zbore rôzne skupinky. Mužské, ženské, 

mládežnícke. Malá skupinka je vynikajúci priestor na prehĺbenie bratsko-sesterského 

spoločenstva.  Zároveň je to jedna z foriem pre fungovanie cirkvi v 21. storočí. 

Oblasť vzdelávania: 

 Počas roka sme mali viaceré tematické série kázni: (1) Nedele  13.2.-27.3.: Zjavenie 

Jána, listy siedmim zborom: Vykročenie k obnove. (2) Nedele po Sv. Trojici 3.7.-28.8: 

Blahoslavenstvá: Kázeň na hore Mt 5,1-16 - vykročenie ku zmene života. (3) Jesenná 

séria TU SOM 11.-25.9. (4) Adventná séria Vykroč v rámci adventných nedieľ. 

 V prvej polovici roka 2022 sa dokončilo vzdelávanie členov CZ pod názvom 

Akadémia ECAV ZA.V jeseni 2022 sa konal vynikajúci Kurz modlitieb, ktorého sa 

zúčastnilo okolo 30 členov cirkevného zboru.   

 Zborový farár začal v informačnom liste raz mesačne okrem letných prázdnin písať 

Slovo zborového farára. Cieľom je informovať členov CZ o tom, čo  nás čaká v 

nasledujúcom mesiaci a ohliadnutie sa za minulým obdobím. V roku 2022 to bolo 

uverejnené v Informačnom liste 10x a 2x v zborovom časopise. 

 Zborový farár tiež pripravil video-sériu Denné stíšenia. Je to praktický video manuál 

ako si pripravovať denné stíšenia. Nájdete ho na Youtube kanáli  cirkevného zboru. Na 

jesennom mini zborovom dni zaznela prednáška zborového farára na tému Ako 

rozpoznávať Boží hlas.  

 V lete 2022 sa obnovilo stretávanie žien. 

 Sme vďační za vyučovanie náboženstva, kde každým rokom pribúda detí, ktoré  

učíme. 

Oblasť služby: 

 Pomoc CZ a členov CZ vojnou skúšaným Ukrajincom - počas celého roka sa diala 

táto pomoc, či už organizovane alebo spontánnymi aktivitami členov CZ. Som osobne 

veľmi vďačný za pomoc a starostlivosť všetkých vás  tejto vojnou ťažko skúšanej 

krajine. 

 Veľmi som vďačný aj za členov nášho diakonického výboru, ktorí sa v rámci svojich 

možností snažili dobrovoľne pomáhať ľuďom, ktorí to potrebovali.  

Iné.  
Tu chcem ešte pomenovať viaceré podujatia, či projekty, ktoré sa týkajú viacerých  oblastí 

nášho zborového poslania a  nevieme ich “zaškatuľkovať” do konkrétnej špecifickej 

oblasti, lebo sú s presahom: 

 Online prenosy služieb Božích - od januára po Veľkú noc sme robili online prenosy. 

Potom bola pauza a pokračujeme od septembra 2022. Sme vďační za technický team, 

ktorý sa nám rozšíril a prináša kvalitnú prácu. 

 Z nášho cirkevného zboru v Žiline sa v roku 2022 vysielali priamym prenosom dvakrát 

rozhlasové služby Božie. Oboje sme pripravili dôstojne a mali sme veľmi dobré  

reakcie. V roku 2023 z nášho cirkevného zboru sa budú konať tri prenosy  a to 26.3., 

27.8. a 31.12.  

 EMŠ. Sme vďační za našu EMŠ. Momentálne ju navštevuje plný počet detí. Do leta 

bola poverená vedením EMŠ zborová farárka Olinka Kaňuchová, následne  bola 

poverená ako riaditeľka Ika Zajacová, ktorá je zároveň učiteľkou EMŠ.  

 Služby Božie Čadca. Počas pandémie sa z pochopiteľných dôvodov nemohli konať 

služby Božie v nemocnici v Čadci. Hľadali sme preto vhodný priestor. Cez mesto nám 

bola ponúknutá  sobášna sieň mesta Čadca, kde pravidelne konáme služby Božie. 

 Na fare  v Žiline sa vymenila strecha, čo bola veľká, ale nutná investícia. Viac info je 

k tomu v správe o hospodárení. 

 Som vďačný aj za ekumenický život v meste Žilina. Z môjho pohľadu máme teraz 

jedny z najlepších vzťahov medzi predstaviteľmi jednotlivých kresťanských cirkvi. To 

je veľmi pekné svedectvo a zároveň to otvára dvere pre mnoho vzácnych a 

mimoriadných podujatí. 

 Pred 1. adventnou nedeľou sa do nášho kostola namontovali dve zobrazovacie 

jednotky, ktoré sme získali z grantu VÚC. Pomáhajú nám s premietaním textov, 

prezentácií a rôznych multimediálnych programov. 

Čo som vnímal ako výzvy: 

 Nižšia účasť na službách Božích po pandémii. Je to všeobecný trend v celej cirkvi, že 

poklesla účasť na službách Božích. Je pravda, že časť ľudí zostala v online priestore, 

ale je to pre nás veľká výzva. Každý môžeme pozývať tých, ktorých medzi nami teraz 

nevidíme. 

 S tým je spojené aj konanie služieb Božích inou formou, kde namiesto organu 

sprevádza spev hudobná skupina,  a to raz mesačne druhú nedeľu o 9:00 hod. Je to tiež 

experiment, ale zároveň hľadáme nové cesty a nové formy ako osloviť ľudí, najmä 

z radov mladšej generácie, ktorú chceme tiež pozvať do kostola. Zároveň v cirkvi by 

mali byť viaceré formy služieb Božích. Tešíme sa z týchto služieb Božích? Máme 

odvahu ich konať?  

 Veľmi sa nám osvedčilo občerstvenie po ranných službách Božích v Žiline. Ale 

momentálne nevieme osloviť k tomu ľudí, ktorí by boli ochotní poslúžiť. Možno 

riešením by bolo rozdelenie si “služieb s občerstvením” medzi rodiny, skupinky, či 

iných. Maličké občerstvenie je vynikajúci priestor na rozhovory, budovanie vzťahov a 

spoločenstva.  Dlhé roky tak prirodzene fungujú v Rajci, či Čadci. Akurát my v Žiline 

to nevieme uchopiť. Zatiaľ. 

Čo je pred nami v roku 2023? Chceme robiť podujatia tak, aby ľudia na nich zažívali  

Božiu blízkosť a prítomnosť a tiež vzájomné bratsko-sesterské spoločenstvo. To je 

výzva pre všetky podujatia konané v našom zbore. Preto ani nemusíme konať veľa 
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podujatí, skôr ich konajme tak, aby tam bola vnímaná Božia prítomnosť a zároveň sa 

budovali bratsko-sesterské vzťahy.  

 Verš a slovo na rok 2023. Verš na rok 2023 je text z Mt 28,20b: „Ajhľa, ja som s 

vami po všetky dni, až do konca sveta. Amen.” Slovo na rok 2023 je: PRÍTOMNÝ. 

Toto slovo má jednoducho a prakticky uchopiť tento verš a povzbudiť nás. To znamená 

(1) zažívať Božiu prítomnosť všade a (2) byť prítomný v cirkevnom zbore, vo 

vzťahoch, v službe, vo svojich rodinách, na pracovisku. Dnešný svet a ľudia v ňom 

žijúci potrebujú  prítomnosť Božiu a našu. 

 V roku 2023 chceme pokračovať mnohých klasických zborových podujatiach a tiež 

ustáliť a zabehnúť  fungovanie nových podujatí (Pri stole, 65 plus, 45 plus?..) 

 Nádejame sa v klasický zborový deň 11.6.2023. Veríme, že sa ho podarí zorganizovať. 

 Po Veľkej noci by sme chceli mať sériu kázni “Prítomný”, kde chceme bližšie 

rozoberať príbeh Emauzských učeníkov (L 24) s praktickými aplikáciami pre náš 

každodenný život. Ich príbeh, keď zažili Kristovu prítomnosť, je veľmi inšpirujúci. Z 

ľudí bez nádeje a vízie  sa stali horliví zvestovatelia vzkrieseného Krista.  

 Kiež v každej oblasti, na stretnutiach, skupinkách nášho CZ vieme podľa zborového 

poslania konať (1) misiu a evanjelizáciu, (2) budovať spoločenstvo, (3) vzdelávať a (4) 

slúžiť. 

 Určite sme otvorení aj novým výzvam, ktoré nám prinesie rok 2023. Veľmi by som bol 

rád, keby všetkým ľudom, ku ktorým máme prístup a sú v našej blízkosti sme všetci 

dokázali niesť všetko, čo nám Pán Ježiš odovzdal. To by zároveň mohla byť aj výzva 

na obdobie pred nami, roky 2023-2033. V roku 2033 bude 2000. výročie vzniku 

kresťanskej cirkvi. Kiež by každý člen zboru bol dovtedy aktívnym kresťanom, ktorý 

nesie všetko evanjelium všetkým ľuďom, svet by mohol byť iný.   

 Ak by sa našiel priestor počas roka prakticky uvažovať o výsledkoch sčítania 

obyvateľstva, o misii na Kysuciach, o Hornej dvorane (miesto stretávania a budovania 

kľúčových služobníkov zboru), o pamätnej izbe na biskupa F. Ruppeldta v predsieni 

kostola, o vytvorení archívu, bolo by to skvelé. V roku 2024 nás čakajú voľby 

presbyterov a v roku 2025 nás čaká, nádejame sa, obnovenie zmluvy o využívaní 

priestorov pre našu EMŠ. Modlitby vás sú v tomto veľmi potrebné. 

 Hospodárske, stavebné  a finančné úlohy a projekty sú súčasťou správy o hospodárení.  

Na záver 
Veľmi si vážim to, že v našom cirkevnom zbore máme odvahu konať aj “experimenty”. 

Hľadáme nové riešenia, nové cesty práce a služby, čo je veľmi dobré. Ide nám predsa o to, 

aby sme oslovili ľudí. Získali  k nim cesty a pozvali ich ku Kristovi a do nášho 

spoločenstva. V roku 2022 sme ukončili fungovanie 25 plus a namiesto toho vznikli: Spolu 

pri stole, Rodiny po nedeľných službách Božích, Stretnutie seniorov 65 plus a pripravuje sa 

stretávanie pre generáciu 45 plus. Jedno semienko odumrelo a namiesto neho vyklíčili  

nové. Úžasné.  

Ďakujem všetkým spolupracovníkom za ochotu pomáhať, tvoriť, slúžiť, povzbudzovať, 

modliť sa, ale aj napomínať, či pripomienkovať, to čo sa deje.   

Bratia a sestry, nežijeme v jednoduchých časoch, ale v žijeme v nových, kreatívnych a 

odvážnych časoch.  

Cirkevný zbor Žilina je inšpiráciou pre mnohých na Slovensku aj v zahraničí. Vďaka vám. 

Vďaka nekonečnej Božej dobrote a Jeho prítomnosti medzi nami.  

Ďakujem vám za trpezlivosť a pochopenie.  

Ďalšie informácie o vývoji počtu členov cirkevného zboru za rok 2022: 

 Kartotéka: 2193 (2021 – 2222, 2020 – 2240, 2019 - 2258, 2018 – 2280, 2017 – 2286) 

 Prestup do ECAV – 5 (2021 – 2, 2020 – 0, 2019 - 3, 2018 – 2, 2017 – 1) 

 Prihlásenie do zboru – 4 (2021 – 14, 2020 – 3, 2019 8, 2018 – 15, 2017 – 21) 

 Výstup z ECAV – 2 (2021 – 0, 2020 – 0, 2019 - 0, 2018 – 0, 2017 - 1) 

 Odhlásenie zo zboru - 5 (2021 – 2, 2020 – 0, 2019 - 3, 2018 - 7, 2017 - 74) 

 

Vyhodnotenie hospodárenia CZ za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023 prerokoval 

na základe podkladov predložených sestrou účtovníčkou Alenou Míškovou a zborovým 

dozorcom Jánom Šimkom, hospodársky výbor na svojich zasadnutiach dňa 3. 11. 2022 a 

25. 1. 2023. Na zasadnutí boli prítomní okrem zborových farárovcov aj zástupca zborového 

dozorcu Ivan Trepáč, bratia kurátori Czelis a Jurčaga, bratia Olszar, Lábaj a brat dozorca 

Šimko. 

Príjmy a výdavky v roku 2022 v základnom členení: 

A) PRÍJMY: 257 059,- € 

Z toho:  

Cirkevný príspevok 25 104,- € 

Ofery 22 867,- € 

Milodary CZ 68 664,- € 

Granty 3 000,- € 

Dotácia na EMŠ 117 168,- € 

Príjmy EMŠ (príspevok na prevádzku, dary) 17 315,- € 

Celkové príjmy CZ stúpli oproti roku 2021 o 9%. Milodary prakticky kopírovali 

predchádzajúci rok aj na základe vyhlásenej zbierky na opravu strechy na budove fary. 

Ofery stúpli o takmer 40% a výber cirkevného príspevku (CP) stúpol o 21%. Aj napriek 

zvýšenej sume prijatej za CP, si CP v roku 2022 zaplatilo iba 916 členov, čo je menej ako v 

roku 2021 o 166. Avšak viacero cirkevníkov platilo CP aj spätne za predchádzajúce roky. 

Počet platiacich predstavuje 41,5 % 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 a 

príslušenstvo na audio a video projekciu, držiaky na veľkoplošné obrazovky, smart hlavice 
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na radiátory na fare a pod. Ďalej išlo zabezpečenie odvozu trávy a lístia, kosenie areálu 

a pod.. Za finančné i vecné dary, ako aj práce 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 2021. Počas roka 2022 bolo 

prostredníctvom občianskeho združenia MUDRLAND prijatých celkovo 3 267,86,-€. 

Počas roka 2022 sme od OZ MUDRLAND prijali celkovú dotáciu na všetky tábory v CZ 

vo výške 1 600€. Taktiež sme z týchto prostriedkov financovali nákup materiálov na 

náboženstvo a do EMŠ vo výške 1 145€. Niektoré prostriedky boli využité ešte z roku 

2021. Zostávajúcu výšku príspevkov využijeme na financovanie aktivít a nákup potrebných  

materiálov v roku 2023 v cirkevnom zbore i v EMŠ. 

A) VÝDAVKY: 271 952,- € 

Z toho:  

Osobné náklady CZ (mzdy, odvody, SF) 29 202,- € 

Spotreba energií (plyn, el. energia, vodné, stočné) 9 162,- € 

Opravy a investície CZ 66 799,- € 

Cestovné 2 181,- € 

Ostatné služby, réžia  (tel., poist., časopisy, knihy, odpad, dane) 14 607,- € 

Príspevky na vyššie COJ (FFZ, VD,TUS) 19 627,- € 

Príspevky iným COJ, dary Ukrajina 781,- € 

Podpora vnútromisijných podujatí, táborov 12 122,- € 

Priame náklady EMŠ 117 471,- € 

 V roku 2022 sa zrealizovala oprava poškodenej strechy na budove fary. Celková cena 

opravy, vrátane prác, ktoré sa nedali predpokladať pred odkrytím strechy, vyšla na 

61.046,33€. Aj keď strecha na prvý pohľad zdola vyzerala dobre, po odkrytí krytiny sa 

zistilo, že strecha potrebovala na viacerých miestach nevyhnutnú opravu, resp. tam boli 

mechanické poškodenia krytiny. Hydroizolácia bola rozpadnutá, nebolo zateplené priečelie 

od cesty, zatekalo pri každom väčšom daždi v podkrovnom byte, vlhli múry nielen 

v podkrovom byte, ale aj o podlažie nižšie u farárovcov. Strecha sa zrekonštruovala, urobili 

sa nové odkvapové rúry, nové strešné okná, nový bleskozvod vrátane uzemňovacích platní 

a nainštalovali sa lapače snehu. Boli použité kvalitné materiály, ktoré zabezpečia dlhoročnú 

bezproblémovú funkciu. 

Investičné náklady v roku 2022 sa použili najmä na veľkoplošné obrazovky v kostole, 

počítačovú zostavu a potrebné káble a prevodníky na zabezpečenie videoprojekcie. Všetky 

tieto komponenty boli financované z prostriedkov účelového grantu z VÚC Žilina vo výške 

80% obstarávacej ceny. Ďalšie náklady tvorili aj nevyhnutný servis, údržba areálu a pod. 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 2022 

predstavuje schodok vo výške 33 445,- €, namiesto plánovaného schodku 57 830,- €. 

Významný podiel na nižšom schodku majú milodary (účelová zbierka na opravu strechy) 

a zvýšený výber cirkevného príspevku. 

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2022 predstavoval čiastku 67 607,- € a bol 

uložený na bankových účtoch (66 620,- €) a v pokladničných hotovostiach (987,- €). 

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

správe. Celkový rozpočet (CZ a EMŠ spolu) na rok 2023 predpokladá príjmy vo výške 243 

874, -€, výdavky vo výške 247 580,- €. Rozdiel príjmov a výdavkov je plánovaný ako 

schodok vo výške 3 706,- €. Tento schodok je tvorený najmä plánovanou výmenou okien 

na prízemí farskej budovy, nárastom personálnych nákladov pracovníkov FÚ i EMŠ. 

Predpokladáme aj ďalšie bežné opravy. Finančné prostriedky na tieto opravy a investície sú 

z veľkej časti kryté zostatkom na bankových účtoch. Rozpočet taktiež predpokladá 

obdobný príjem financií v časti milodarov a cirkevného príspevku.  

Zároveň informujeme, že nášmu cirkevnému zboru bol vypočítaný príspevok do Fondu 

finančného zabezpečenia ECAV (FFZ) podľa pravidiel prijatých Synodou vo výške 

17 654,-€. Aj z toho dôvodu by sme chceli opätovne požiadať členov CZ, aby sa zaviazali 

k pravidelnej mesačnej podpore CZ formou zriadenia trvalých príkazov zo svojich 

bankových účtov s vyznačením účelu platby s variabilným symbolom (VS) č. 333. Svoju 

podporu môžu smerovať aj na konkrétnych zamestnancov cirkevného zboru uvedením 

príslušného VS alebo ju určiť pri platbách v hotovosti na farskom úrade. 

Záverom informujeme, že na základe uznesenia Generálneho presbyterstva boli od 

1.1.2023 zrušené celocirkevné ofery ECAV. Všetky účelové aktivity budú hradené z FFZ 

ECAV. 

Očakávané najväčšie opravy a investície: (1) Výmena okien na budove fary 14.000€ (2) 

oprava vitráže kostola 2.000€ (3) sedacia zostava do kancelárie na fare 2.000€. 

Nakoniec hospodársky výbor konštatuje, že hospodárenie v roku 2022 bolo v zmysle 

konventom schváleného rozpočtu a jednomyseľne sa uzniesol, že odporúča zborovému 

presbyterstvu, ale aj zborovému konventu, správu o hospodárení za rok 2022 prijať 

a predložený rozpočet na rok 2023 schváliť. 

 

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

dozorcu Jána Šimka (0908 702 477) v čase od 16:00 – 18:00 hod. 
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Štatistické údaje za rok 2022 Poznámka: v celocirkevnej online štatistike sme uviedli: Rodiny/ROS = stredné generácie a Iná činnosť = muži  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 
Počet členov Krst Svätý Konfirmácia Sobáš Požehnanie 

Spolu 
Schematizmus Kartotéka Sčítanie Deti Dospelí Spolu Deti Dospelí Spolu Evanjelické Krížne  Evanjelické Krížne 

2022 2458 2193 3637 23 0 23 11 0 11 1 5 0 0 6 

2021 2458 2222 3637 18 1 19 23 1 24 2 4 0 0 6 

Rok 

Pohreby  Do/zo zboru Do/z cirkvi Presbyterstvo    

 

Muži Ženy Deti Spolu Prihlásení Odhlásení  Pristúpili Vystúpili 
Počet 

členov 

Počet 

zasadnutí    

2022 25 29 0 54 4 5 5 2 16 3    

2021 28 23 0 51 14 2 2 0 16 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 

2022 715 1289 0 21 4 17 2046 147 186 0 0 49 34 

2021 470 855 0 3 13 36 1377 60 142 0 0 26 26 

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 
   

 

2022 
0 0 3 14 5 15 0 0 0 0    

2021 4 21 0 0 0 0 32 8 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 

2022 72 15 31 35 36 30 25 14 12 12 39 73 3 

2021 33 13 33 23 37 30 6 12 40 7 25 55  

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 

2022 41 69 2 78 1 20 1 10 50 9 37 13 

2021 30 15 2 35 1 30 1 10 46 22 20 10 


