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Návrh programu

Návrh programu Výročného zborového konventu, konaného v 3. nedeľu 
po Svätej Trojici, dňa 20.6.2021 na Službách Božích v chráme Božom v 
Prievidzi:

1. Úvodná modlitba.
2. Zriadenie konventu – voľba skrutátorov, zapisovateľa, overovateľov 

zápisnice a návrhovej komisie.
3. Výročná kňazská správa za rok 2020.
4. Správa o činnosti zborového presbyterstva za rok 2020.
5. Správa Hospodárskeho výboru o finančnom hospodárení za rok 2020 

a cieľoch na rok 2021.
6. Správa revíznej komisie o finančnom hospodárení za rok 2020.
7. Návrh na zvýšenie cirkevného príspevku členov zboru od 1.1.2021.
8. Návrh finančného rozpočtu na rok 2021.
9. Zámer rekonštrukcie strechy kostola v Prievidzi a zriadenie Misijného 

centra pri evanjelikom kostole v Prievidzi.
10. Zámer odpredaja nehnuteľného majetku – budova fary a záhrada na 

Nedožerskej ceste 163/4, Prievidza.
11. Informácia o vzdaní sa mandátu presbytera.
12. Rôzne.
13. Zhrnutie uznesení.
14. Ukončenie konventu modlitbou.

Poznámky k bodom 7, 9, 10:

- Vzhľadom na nové zmeny vo financovaní cirkvi a potrebe začať prispievať 
do Fondu finančného zabezpečenia ECAV navrhuje zborové presbyterstvo 
zvýšiť cirkevný príspevok na člena zboru od 1.1.2021. O výške príspevku na 
rok 2021 by mal rozhodnúť zborový konvent uznesením.

- Na konvente chceme predstaviť zámer rekonštrukcie kostola v Prievidzi, pri 
ktorej by sme chceli havaríjny stav strechy, generálnu opravu organu, 
prebudovanie ďalších vnútorných priestorov kostola na zborové misijné 
centrum s kanceláriou farského úradu, ďalšími zborovými priestormi na 
stretávanie, kuchynkou a podobne. S týmto zámerom súvisí aj návrh na 
odpredaj nehnuteľného majetku – budovu fary a záhrady na Nedožerskej ceste 
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163/4. Budova by si v dohľadnej dobe vyžadovala ďalšie investície a 
momentálne sa využíva minimalné. Všetky účely, na ktoré je dnes pre zbor 
budova využívaná, dokážeme zabezpečiť aj v iných priestoroch a tak ako 
presbyterstvo na podnet hospodárskeho výboru navrhujeme odpredaj 
nehnuteľnosti s minimálne časťou záhrady.

Kňazská správa

 Správu pripravil: Emil Hankovský - námestný farár

Zborový život
Počet členov

K 31. 12 2019 evidoval cirkevný zbor  701 členov (v elektronickej kartotéke
666  členov).  K  31.  12.  2020 evidoval  cirkevný  zbor  697 členov  (v
elektronickej  kartotéke  669 členov)1.  Rozdiel:  pokles  -  4 členov.  Evidencia
členov  sa  počíta  sledovaním  počtu  v  kňazských  správach.  Infomácia  o
kartotéke  je  pre  túto  správu len  doplňujúca.  Ako počet  člnov k 31.12.2020
vykazujeme 697. 

Počet členov Kartotéka

31.12.2017 706 -

31.12.2018 693 -

31.12.2019 701 666

31.12.2020 697 669

rozdiel -4 +3

1 V minulosti kňazská správa uvádzala 1. číslo (počet členov) ako výpočet členov zboru, avšak 
podklady na základe ktorých bolo toto číslo uvádzané sú mi dnes ako námestnému farárovi 
neznáme a preto od roku 2021 budeme uvádzať len stav evidovanej kartotéky ako počet 
členov. Očakávam tak rapídne zníženie počtu členov na základe zreálňovania evidencie. 
Skutočný stav počtu evanjelikov v parochii však reprezentuje jedine údaj o sčítaní obyvateľov,
ktorý v roku 2011 vykazoval 1875 prihlásených. To je viac ako dvojnásobok mien v našej 
evidencii. 

4



Služby Božie
Konanie Služieb Božích bolo od februára ovplyvnené opatreniami spojenými
zo začínajúcou pandémiou. Služby Božie boli vykonávane vždy v nedeľu a na
cirkevné sviatky.  V roku 2020 sme sa  pokúsil  nadviazať na predošlý rok a
slúžiť v pôste a advente stredtýždňové večierne v Zemianskych Kostoľanoch a
v Prievidzi.  Najmä v  Prievidzi  to  však bolo po odchode jednej  z  kantoriek
pojené s problémami. Na základe nového štatútu cirkevného zboru, ktorý bol
prijatý na februárovom výročnom konvente 16.2.2020 sme vykonávali služby
Božie  pri  obsadenosti  zboru  jedným  duchovným.  Počet  Služieb  Božích  sa
znížil počas nedele bez obmedzení kvôli Covid-19 bol 3. V čase pandemických
obmedzení kapacity utrpeli najmenšie miesta pre bohoslužby v modlitebni v
Handlovej a v klube dôchodcov v Nit. Pravne. 

Spolu bolo v roku 2020 odslúžených 124 (v roku 2019 to bolo 202) Služieb
Božích.  Vykonávané  boli  v  2  kostoloch,  modlitebni  (Handlová)  a v  Klube
Dôchodcov v Nitrianskom Pravne.  Z toho  115 hlavných  Služieb Božích na
nedele  a  sviatky  (180  v  roku  2019),  1 pôstna večiereň  (pred  zavedením
lockdownu)  a  7 adventných  a 1 stred-týždňové Služby Božie pred adventom.
Priemerná účasť v nedeľu bola spolu 67. V roku 2019: 76 a v roku 2018 to
bolo: 96 (v tom čase sme však vykonávali 4 služby Božie za nedeľu). Oproti
minulému roku je tu pokles o  9.  Spôsobené to bolo z objektívnych dôvodov,
ktoré  sme v roku 2020 zažili.  Viacero ľudí  prestalo chodiť so strachu pred
nákazou.  Priemerná  návštevnosť  Služieb  Božích  sa  teda  kvôli  pandemickej
situácii nedá objektívne porovnávať s predošlými rokmi. Najvýraznejší pokles
nastal  v  Prievidzi,  kde  Pandémia  odradila  približne  štvrtinu  ľudí.  A  v
Zemianskych  Kostoľanoch  až  tretinu  ľudí  oproti  zvyčajnej  návštevnosti  z
predošlých rokov. Počas obdobia medzi 1. a 2 vlnou pandémie a v závere roka,
keď sa Služby Božie smeli konať bolo badať viac ako tretinový pokles aj v
Prievidzi. Počas roka sme nekonali Služby Božie počas veľkonočných sviatkov
ani  počas  Vianočných  sviatkov.  I  Keď  boli  Služby  Božie  počas  Vianoc
oficiálne s obmedzeniami dovolené, rozhodli sme sa po 4. adventnej nedeli pre
dobrovoľný skorší lockdown. 17 nedieľ a sviatkov sme nahradili online videom
alebo audio nahrávkou kázne. 
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DO  priebehu  služieb  Božích  najmä  v  prispievajú  členovia  zboru  čítaním
biblických textov, modlitbami, br. dozorca vypomáha pri prisluhovaní Večere
Pánovej. 

Služby Božie vykonané na jednotlivých miestach v nedeľu:

Zemianske
Kostoľany

Prievidza Handlová Nitrianske Pravno

Počet 
SB

Priem. 
úč.

Počet 
SB

Priem. 
úč.

Počet 
SB

Priem. 
úč.

Počet 
SB

Priem. 
úč.

- 18 - 9 - 24 - 14 - 23 - 3 - 12 - 2

2020 41 22 40 30 14 8 17 8

2019 59 31 64 44 37 11 29 10

2018 61 30 62 49 38 8 45 9

Sviatosti a kazuálie

Krst svätý 
Krstom svätým sme do cirkevného zboru prijali 3 členov. Chlapcov: 1, dievčat:
2. Bol  vykonaný  aj  1  krst  dievčaťa bez  čísla  v  našej  matrike.  Krstom
predchádzala katechetická a pastorálna príprava vedená individuálne. 

Večera Pánova
Sviatosť Večere Pánovej bola v našom CZ prisluhovaná 37 krát (2019 to bolo
68 krát). Z toho 35 krát na službách Božích a 2 krát v domácnosti, nemocnici
alebo domove soc. služieb. Komunikantov Večere Pánovej bolo spolu: 494 (v
predošlom roku 931). Z toho bolo 149 mužov a 342 žien.
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Sobáše
V cirkevnom zbore sme vykonali 1 požehnanie sobáša zapísané do matriky s
číslom a 2 sobáše bez čísla. 1 požehnanie manželstva vykonané v CZ s číslom
bolo páru, kde manželka bola ev. a. v. a manžel bez vyznania. Predchádzala mu
pastorálna príprava manželov na 2 stretnutiach. 

Pohreby
V roku 2020 sme sa cirkevným pohrebom rozlúčili s  12 členmi.  4 ženy a  8
mužov. 
Pri  pohreboch  väčšinou  nie  je  prítomný  kantor.  Duchovnému  nemohli  pre
opatrenia  a  ochranu  vlastného  zdravia  vypomáhať  ani  iní  členovia  zboru
spevom. Smútočné zhromaždenie pri  pohrebe väčšinou nespieva,  liturg si  v
tom prípade odpovedá spevom sám. Zhromaždení spievajú len v matkocirkvi s
priľahlou diasporou, ak sa pohrebnej rozlúčky zúčastní viac aktívnych člnov
CZ.  Ľudia  väčšinou  pohrebné  spevníky  ani  piesne  nepoznajú  a  väčšina
prítomných na pohrebe je z inej konfesie alebo je bez vyznania. V roku 2020
sme sa nedozvedeli o civilnom pohrebe niektorého z našich členov.

Prihlásenia/odhlásenia do/zo zboru
Do cirkevného zboru bolo v 2019 prihlásených z iných cirkevných zborov  8
členov. Vo väčšine prípadov išlo o evanjelikov, ktorí neboli v CZ prihlásení, aj
keď sem parochiálne  patrili  a  bolo  treba  vykonať  pohreb.  Cestou  farského
úradu  bola prijatá  1 žiadosť  o  odhlásenie  do iného CZ,  kde  sa  odhlásila  1
rodina.  Treba  konštatovať,  že  sa  to  však  zvyčajne  nedeje  i  keď  sa  ľudia
odsťahujú.

Pastorálna služba
Pastorálne návštevy a pastorálne rozhovory
Zborový kaplán vykonal  mimo lockdownu  11 pastorálnych návštev (v roku
2019  bolo  celkovo  20).  Okrem  nich  slúžil  zborový  duchovný pri  ďalších
desiatkach pastorálnych rozhovorov a príprave k pohrebom, krstom a sobášom.
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Katechetická služba
Náboženská výchova
Spolu s lockdownom bola prerušená plynulá výuka náboženstva v Nitrianskom
Pravne, kde v jednej triede boli 3 deti (z rôznych ročníkov). Od septembra sa
obnovilo vyučovanie náboženstva v Prievidzi na ZŠ Mariánska pre skupinu 5
detí naprieč 1. a 2. stupňom ZŠ. Vyučovanie bolo znova prerušené. Vyučovanie
v oboch prípadoch prebiehalo ako 7 hodina, pre žiakov bola v rozvrhnú navyše.

Detská besiedka
Vyučovanie besiedky závisí na účasti  rodín s deťmi v kostole počas služieb
Božích v Prievidzi. Spolu sa zišla 3 krát. Vyučovanie viedla Iveta Krpelanová.
Pravidelná účasť bola 3 – 5 detí. Pre obmedzenia s Covid-19 sa ďalej detská
besiedka nestretávala. 

Konfirmačná príprava
V roku 2020 nebola konfirmačná slávnosť. V príprave pokračoval 1 chlapec z
Handlovej  a  k  vyučovaniu  prejavili  záujem  3  dospelí.  U  jednej  ženy
vyučovanie  prebiehalo  na  diaľku  cez  internet,  alebo  nebolo  v  roku  2020
ukončené, ďalší záujem neskôr vzdali z osobných dôvodov. V septembri začalo
vyučovanie katechumenov v počte 10, z toho 2 chlapci a 8 dievčat. Vyučovanie
katechumenov prebiehalo výlučne online. 

Vnútromisijná činnosť
Biblické hodiny
V roku 2019 boli biblické hodiny pravidelne v Prievidzi na fare 1x za týždeň
okrem mesiacov júl a august. Stretávala sa tu skupina najme seniorov, ktorých
nepravidelne dopĺňali niektorí mladší presbyteri ale aj ďalší -  spolupracovníci
v CZ. Preberané boli výklady Žalmov a od jari Galéria postáv Novej zmluvy.
Od  septembra  do  adventu  sa  brat  kaplán  venoval  výkladom  o  apoštolovi
Petrovi. Avšak s lockdownom sme až do leta prestali s Biblickými hodinami.
Len nepravidelne sme pridávali zamyslenia na internet ako čiastočnú náhradu.
Biblické štúdium sa čiastočne obnovilo počas letných mesiacov. Od jesene sme
už  s  ďalším  zákazom bohoslužieb  a  rizikom pre  seniorov  nepokračovali  v
Biblických hodinách. Spolu bolo vykonaných len 10 biblických v Prievidzi s
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účasťou:  10  pred  1.  volnou  Covid-19  a  7  zúčastnených  v  lete.  Spolu  bola
priemerná účasť 8 osôb (oproti 42 biblickým hodínám a priemernej účasti 13 v
roku 2019).
Témami biblického štúdia boli v zime Apoštolovia a v lete výklady k Formule
svornosti. 

Stretnutia mužov
Stretnutie mužov, ktoré bolo pevnou súčasťou našej vnútromisijnej činnosti sa 
naživo konalo len 1x a 2x online. Brat kaplán viedol biblické stíšenie. 
Súčasťou boli spoločné raňajky. Téma, ktorú sme chceli preberať bol Dekalóg. 

Stretnutia mládeže
Začiatkom roka 2020 sme začali v zbore aj novú činnosť. Stretnutia mládeže. 
Začali sme 11. 01. 2020. Do lockdownu sme sa osobne stretli na fare v 
Prievidzi spolu 2 krát. Najprv sme sa chceli stretávať raz za dva týždne v 
sobotu.  No stretnutia mládeže sa potom prerušili. Znovu sme ich naštartovali v
online priestore na jeseň. Spolu sme sa stretli ešte 7 krát online cez 
videohovory. Polu teda 9x a priemerná účasť bola 6. Stretnutia mládeže 
plánujeme v ďalšom období robiť pravidelne na týždňovej báze. 

Modlitebné spoločenstvo
Modlitebné spoločenstvo sa samostatne počas roka nestretávalo. Stretli sme sa
len pred pandémiou 2 krát. Spoločné modlitby za potreby zboru a jednotlivcov
pokračovali ďalej len vrámci Biblických hodín. 

Spevokol
Spevokol  aj  v  roku  2020 viedla  Barbora  Hankovská,  študentka  teológie.
Spevokol  vystúpil  na  novoročnom  koncerte  v  Zemianskych  Kostoľanoch
5.1.2021, ktorý sa konal v našom artikulárnom kostole. Spevokol sa stretával
pri nácvikoch 5 krát a potom jeho činnosť ostala do konca roka pre pandémiu
zastavená. má okolo 8 - 10 členov, je 4-hlasný - zmiešaný. 
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Nácvik piesní z funebrála
V advente 2019 inicioval brat kaplán prvé stretnutie k nácvikom funebrálových
piesní, ktorých cieľ je skvalitnenie spevu pri pohreboch. Stretnutie pri nácviku
pohrebných piesní sa bolo v 05. 02. 2021, ale marcové sa už pre pandemické
opatrenia nekonalo.

Ekumenická spolupráca
V roku 2020 sme sa v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov pridali v
našom  kostole  v  Prievidzi  ekumenickým  pobožnostiam,  ktoré  putovali  po
viacerých  kostoloch  v  meste  (v  dňoch  21.  -  25.1.2021) spoločne  s  RKC
farnosťami Prievidza-Mesto a Zapotôčky sme ekumenický týždeň ukončili v
sobotu 25.1.2021 spoločnou bohoslužbou v RKC kostole na Zapotôčkoch, kde
bol kazateľom zborový kaplán E. Hankovský.

Ďalšie významné udalosti roka
Nový  štatút. Na  výročnom  zborovom  konvente  16.02.  v  Zemianskych
Kostoľanoch sme prijali úplne nový štatút cirkevného zboru, ktorý pokladáme
za krok vpred. Štatút priniesol jednoduchšie rozhodovanie o termínoch Služieb
Božích, upravil práva a povinnosti jednotlivých predstaviteľov a funkcionárov
zboru. Lepšie definoval jednotlivé oblasti  služby zboru a načrtol hrubé rysy
vízie, ktorú sme v tom čase pre zbor pripravovali. Avšak i s ohľadom na realitu
a  dopad  pandémie  na  život  cirkvi  a  ľudí  okolo  nás  budeme  víziu  ďalej
aktualizovať v duchu štatútu a  potrieb v našom okolí.  Štatút  tiež  definoval
vznik nového Výboru zborovej diakonie, ktorý ale v priebehu roka nebol zatiaľ
sformovaný.  Definoval  presne  pôsobenie  ďalších  výborov.  Prvý  krát  sme
oficiálne  definovali  rozdelenie  diaspory  zboru  do  misijného  pôsobenia
matkocirkvi a filiálok a iné.

Prievidzký kostol bez kostolníkov.  Začiatkom roka 2020 sa vzdala funkcie
kostolníčky sestra Anna Pagáčova. Od jej odstúpenia sme nového kostolníka
nezaúčali ani nevolili. O túto službu sa spočiatku delili presbyteri a zborový a
filiálny kurátori. Neskôr počas roka sa o väčšinu povinností staral brat filiálny
kurátor Eľko.
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Život zboru spomalila pandémia Covid-19. Tak, ako všetky oblasti života v
našej  krajine  aj  naše  kostoly  zostali  od  3.  pôstnej  nedele  zatvorené.  Bez
osobného spoločenstva cirkvi sme strávili aj veľkonočné sviatky. Spolu sme sa
v kostoloch opäť stretli až vo 4. nedeľu po Veľkej noci. Za obmedzení sme sa v
kostoloch stretávali do 11.10.2021, kedy začal pre cirkev jesenný lockdown.
Znova  sme  sa  stretli  v  poslednú  nedeľu  cirkevného  roka  22.11.2021  a  v
advente. Nakoniec sme kostoly pred Vianocami opäť uzavreli v dobrovoľnom
vianočnom lockdowne, hoci sme sa pôvodne pripravovali na slávenie sviatkov
v kostoloch.  Rešpektujúc  platné opatrenia  sme napríklad chystali  na  Štedrý
večer spolu 5 Služieb Božích na 3 miestach.

Prievidzký  evanjelik.  Pred  Veľkonočnými  sviatkami  sme  vydali  zborový
občasník v náklade 100 ks, ktorý bol distribuovaní do niektorých domácnosti v
CZ, kde sme mali po ruke dostupné overené adresy. Druhé číslo vyšlo pred
Vianocami v náklade 150 kusov a bolo distribuované najmä starším ako 60
rokov vo filiálke Prievidza a Zemianske Kostoľany. Obsahom občasníka boli
kázne, inšpiratívne články a informácie o duchovných aktivitách. 

Online  video  a  audio.  Počas  prvej  vlny  pandémie  sa  pokúsil  brat  kaplán
poskytnúť náhradu za zatvorené kostoly a  v online priestore  pod hlavičkou
zboru uverejňoval podcasty a videozamyslenia. Spolu bolo takto nahratých 17
nahrávok.  Po uvoľnení  v  lete  boli  niektoré  nedeľné služby Božie  vysielané
naživo  online  na  internet  cez  smartfón.  Počas  Veľkonočných  a  Vianočných
sviatkov priniesol brak kaplán a ďalší nahrávky v sviatkom. Na príprave online
obsahu v roku 2020 spolupracovali Barbora Hankovská, Štefan Hurný, Marta
Šuňalová, Renáta Bartová.

25. výročie posvätenia kostola v Prievidzi. Štvrťstoročie kostola sme chceli
pôvodne osláviť slávnosťou no boli sme nakoniec radi, že sa tam v ten deň
vieme  aspoň objaviť.  S  liturgiou  pomáhala  študentka  teológie  Patrícia  Sára
Šimková.

Farárske skúšky.  Po úspešnom absolvovaní farárskych skúšok bol v októbri
2020  Emil  Hankovský  menovaný  br.  biskupom  VD  Petrom  Mihočom
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námestným farárom CZ Zemianske Kostoľany a od br. farára Jozefa Havrilu st.
prevzal agendu farského úradu.

Rekonštrukcia fary v Zemianskych Kostoľanoch. Na výročnom zborovom
konvente 2020 bol schválený zámer rekonštrukcie fary v Zem. Kostoľanoch.
Na výmenu okien a kúrenia žiadal CZ od ZED finančnú podporu na určenú na
tento účel. Schválených bolo požadovaných 5000€. Prípravne práce začali v 1.
septembrový týždeň i keď peniaze z dotácie sme mali k dispozícii už skôr. V
rámci  rozsahu  prác  schválil  hospodársky  výbor  rozšírenie  farského  bytu  o
bývalú  zborovú sieň  a  kanceláriu,  ktoré  boli  aj  pôvodne súčasťou farského
bývania.  Vymenené  boli  rozvody  kúrenia,  kotol,  boiler  aj  prívod  teplej  a
studenej vody. V ďalšej etape boli v októbri vymenené okná a dvere na budove.
Výhradne  z  vlastných  prostriedkov  a  bez  dotácie  bola  financovaná  zmena
dispozície domu, znížené stropy v 4 miestnostiach, vytvorenie novej zborovej
miestnosti na mieste pôvodnej kuchynky, vyspravenie stien a vymaľovanie v
miestnostiach, kde sa znižovali stropy. 
Z prác zostáva dokončiť opravu vonkajšej fasády okolo vymenených okien a
dverí. 
Do budúcna by sme chceli pridať solárny ohrev teplej vody. Pri prácach sa
zistilo, že rekonštrukciu si bude v budúcnosti vyžadovať aj hlavná kúpeľňa a
rozvod vody v nej. Bude potrebné znížiť stropy ešte v dvoch obytných izbách,
dvoch chodbách a spomenutej kúpeľni.

Zhrnutie vnútro-misijných podujatí
Takmer všetky vnútro-misijné aktivity plánované na rok 2020 sme nekonali.

20. - 25. 01. 2020 – Spoločný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v 
spolupráci s RKC farnosťami Prievidza-Mesto a Prievidza-Zapotôčky

12. 09. 2020 - Zborový deň v Zemianskych Kostoľanoch – Zídení ako rodina. 
Program tvorila rodinná pobožnosť, spoločný guláš, ktorý pripravila rodina 
Jungová a krátky organový koncert Petra Čertíka, kantora RKC farnosti 
Zemianske Kostoľany.
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Zájazdy a celocirkevné podujatia a iné, ktorých sme sa zúčastnili. 
21. júla 2020 zorganizovali členovia zboru v spolupráci so Spoločnosťou M. R.
Štefánika  –  klub  Prievidza  zájazd  na  oslavy  140.  výročia  narodenia  M.  R.
Štefánika v Košariskách. 
V cirkevnom zbore  sme na  september  pripravovali  zájazd  po artikulárnych
kostoloch  LOS. Pre obavy z nastupujúcej druhej vlny pandémie sme zájazd
zrušili a odložili ho na rok 2021.

Osobný pohľad na výzvy roka 2021
Každá kríza so sebou nesie aj šancu na nový začiatok. Osobne si želám, aby to 
bola šanca aj pre náš zbor. Aby sme si uvedomili, čo je a čo nie je podstatné. 
Najväčšie výzvy vnímam v 3 oblastiach, rast a jednota spoločenstva, 
autentickosť a aktuálnosť toho, čo robíme a posledná oblasť je obetavosť a 
financie. 

1) Rast a jednota spoločenstva.
Náš cirkevný zbor už svojou rozsiahlosťou aj históriou vytvára predpoklady na 
to, že pod strechou jedného zboru býva viacej spoločenstiev a komunít. Tak 
ako máme 4 bohoslužobné miesta, vnímam aj 4 komunity, ktoré navzájom 
ťahajú za jeden povraz. Už pred pandémiou bola výzva vytvárať povedomie 
jednoty, tvoriť dobré vzťahy a usilovať sa rozvoj vzťahov vrámci komunít 
filiálok a matkocirkvi. Výzvou na rok 2021 je obživenie nášho fungovania v 
spoločenstve. Chceli by sme znova postaviť na nohy živú komunitu 
matkocirkvi. Upevňovať a budovať komunitu v Prievidzi a Handlovej 
vytváraním príležitostí na budovanie vzťahov a spoločných zážitkov. Dôležité 
bude v tom celom intenzívnejšie posilňovanie osobných vzťahov, návštevná 
služba a diakonia, pastorálne vedenie ľudí a pod.

2) Autentickosť a aktuálnosť.
Dôležité pre cirkev po pandémii bude, aby zostala svojou zvesťou a službou 
blízka, zrozumiteľná a evanjeliu Pána Ježiša verná. V našom kontexte to 
znamená byť prítomnými vo svete okolo nás, byť zrozumiteľní a robiť našu 
evanjelickú identitu blízkou pre ľudí okolo nás. Či už budeme spolu na 
Službách Božích, na Biblickom štúdiu, na zájazde, či pri práci na čomkoľvek 
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inom, potrebujeme byť otvorenými a to zvesťou, formou aj službou. 
Evanjelium budeme musieť prinášať aktívnejšie a jasnejšie my všetci. Naše 
zvestovanie slovami aj tým, čo v zbore konáme má prinášať ľuďom do ich 
životom nádej a povzbudenie, či už sú členovia zboru, alebo nie. 

3) Obetavosť a financie
Misijná služba cirkvi je i o tom, že ju treba podporovať modlitbami, osobným 
zapojením a finančnou podporou. Od roku 2021 sa mení spôsob financovania 
ECAV. Cirkevné zbory musia v súlade s novým zákonom o financovaní 
odvádzať príspevok do Fondu finančného zabezpečenia ECAV. Táto zmena si z
dlhodobého hľadiska žiada aj zmenu myslenia v našej obetavosti pre cirkev. 
Našou výzvou je motivovať ľudí k angažovanosti v cirkvi, k modlitebnému 
zápalu a aj k jej pravidelnej finančnej podpore vrámci ich možností (napríklad 
urobiť záväzok a prispievať na zbor okrem cirkevného príspevku a nedeľnej 
ofery určitou sumou každý mesiac).

Osobné poďakovanie
Poďakovanie patrí v prvom rade Pánu Bohu za ochranu a opateru, ktorú nám
prejavil  v  minulom  roku  2020.  Uvedomujeme  si,  že  bez  Pána  Boha  nič
nemôžeme činiť a ani vo výzvach, ktoré pred nami sú, bez Neho samého a jeho
požehnania neobstojíme. 

Ako  duchovný  správca  zboru ďakujem  všetkým  Vám,  že  svojou  mierou
prispievate k chodu tohto cirkevného zboru, ktorý je rozľahlý a služba v ňom je
často zložitá. Ďakujem br. dozorcovi, ktorý sa snaží svedomito slúžiť vo svojej
funkcii  dozorcu a  spolu  s  ostatnými  členmi  presbyterstva  sa  snaží  posúvať
život  nášho  zboru  dopredu.  Osobitne  ďakujem Pánu  Bohu  za  príklad  jeho
viery.  Ďakujem  všetkým  v  našom  cirkevnom  zbore,  ktorí  stoja  v  určitej
cirkevnej službe ako kantori, presbyteri, kurátori, kostolníci, členovia výborov
a podobne.   Ďakujem za  nápady,  nadšenie  a  vernosť  Pánu Bohu.  Ďakujem
brigádnikom, ktorý chodievali aj v minulom roku poslúžiť pri čistení, kosení a
upratovaní vo farskej záhrade, okolo kostola a na našom starom cintoríne v
Zemianskych Kostoľanoch. Chcem menovite poďakovať br. B. Eľkovi za jeho
obetavosť  a  správu  vecí  vo  filiálke  Prievidza,  kde  mnohokrát  zachraňoval
strechu kostola, čistil záhradu fary, stal sa okrem kurátora i kostolníkom a vo
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svojej  službe  prejavoval  veľkú  pokoru  a  vernosť  pri  návštevách  mnohých
členov cirkevného zboru s pozdravom, oznamami, či prinesením Evanjelického
posla  spod  Tatier.  Ďakujem  všetkým,  ktorí  pomohli  s  vypratávaním,
rekonštrukčnými  prácami  a  upratovaním  po  rekonštrukcii  na  fare  v
Zemianskych Kostoľanoch.  Vyprosujem pre Vás a pre  celý náš zbor,  Božie
požehnanie  i  silu  do  množstva  úloh,  ktoré  sú  pred  nami.  Na  záver  chcem
poďakovať aj svojej rodine a najmä manželke Barborke za všetku podporu a
obetavosť.

V Zemianskych Kostoľanoch, 31. mája 2020

Správa Hospodárskeho výboru CZ ECAV na Slovensku
Zemianske Kostoľany za rok 2020 a plán na rok 2021

Pripravil: Ivan Junga – zborový kurátor

1. Úvod
Hospodárky  výbor  (ďalej  len  HV)  zastrešuje  činnosti,  ktoré  sa  týkajú
účtovníctva  a  materiálno-technického  zabezpečenia  (ekonomicko-
hospodárske záležitosti)  nášho zboru. Pripravuje podklady a návrhy pre
zasadnutia  presbyterstva  v spomenutých  oblastiach,  tzn.  podklady  pre
rekonštrukcie  (opravy)  /  investície  a  finančné  krytie  zborových  aktivít.
Stretnutia HV sa konajú nepravidelne. V poslednom sledovanom období
(od minulého konventu) sa HV stretol tri krát. Je však potrebné spomenúť,
že členovia  HV sú v kontakte  aj  mimo oficiálnych stretnutí  a priebežne
riešia nové výzvy, ktoré sú pred nich stavané. V roku 2020 bolo takýchto
stretnutí viacej ako obyčajne, keďže sme čelili Covid kríze na pozadí ktorej
sme vykonávali prerábku fary v Zemianskych Kostoľanoch a celý rok bol
podčiarknutý prípravou na nové financovanie chodu ECAV :

24.6.2020 – na ktorom sme preberali:
 Zhodnotenie hospodárenie za prvý polrok 2020
 Nastavenie výdavkov na chod zboru do konca roka 202
 Úvaha na tému rekonštrukcie strechy kostola v PD
 Príprava rekonštrukcie fary v ZK
 Poskytnutie práva poľovníctva na pozemkoch zboru pre PZ Bystričany

27.1.2021 – na ktorom sme preberali:.
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 Aktuálne dianie v zbore
 Čerpanie rozpočtu a návrh na 2021
 Cirkevný príspevok (návrh HV 30/10 – dospelý / dieťa)
 Využitie nehnuteľností v Prievidzi

29.3.2021 – na ktorom sme preberali

 Aktuálne dianie v zbore (nájomná zmluva s LESY SR / Poľnovtáčnik / 
nájomníci v HA)

 Fixné náklady na prevádzku budov
 Vyúčtovanie prestavby fary v ZK
 Určenú výšku cirkevného príspevku v rámci nového modelu financovania
 Projekt rekonštrukcie Kostola v PD

2. Plnenie plánu a návrh rozpočtu
V tabuľke 1, uvádzam prehľad o plnený finančného plánu roku 2020 ako aj
návrh rozpočtu (finančný plán) na rok 2021. Pri stanovovaní plánu sme
vychádzali z dát z roku 2020, ako aj zo skutočností, ktoré ho ovplyvňujú
a sú nám známe. 
Hospodárenie  v zbore  bolo  veľkou  mierou  ovplyvnené  nevykonávaním
Bohoslužieb v priestoroch zboru. Čo malo za následok istú stratu kontaktu
veriacich so zborom a vecami zboru. Na tomto mieste je nutné poďakovať
a vyzdvihnúť  prístup  a enormnú  snahu  duchovného,  br.  farára
Hankovského,   preniesť  kontakt  s  veriacich  do  online  priestoru  a tak
zabezpečiť v rámci daných možností spolužitie zboru s veriacimi. 
Podrobný  prehľad  o hospodárení  predkladám  v tabuľke  1.  V príjmovej
časti je vidieť, že naše plány neboli naplnené v plánovaných milodaroch
a príjmoch  z ofier.  Pripisujeme  to  hlavne  už  spomenutej  nemožnosti
vykonávať  Bohoslužobnú  činnosť  v priestoroch  kostolov.  Znepokojujúci
naďalej  ostáva  údaj  o výške  cirkevných príspevkov členov,  kde sa  nám
stále  nedarí  aktivovať  väčšiu  časť  evidenčnej  členskej  základne  zboru.
Dlhodobo  si  plní  túto  základnú  povinnosť   člena  akéhokoľvek
spoločenstva  či  klubu  v priemere  asi  len  cca  20% našich  evidovaných
členov.  Tento  fenomén pretrváva  dlhé  roky  a jeho význam vystúpi  ešte
viacej do popredia so zmenou financovanie cirkvi v roku 2021. Hlavnou
úlohou všetkých predstaviteľov  zboru je  tento  dlhodobí  problém reálne
riešiť a prijať zákonné riešenie aktualizácie členskej základne. V roku 2020
sa nám podarilo získať dotáciu na rekonštrukciu fary v ZK v výške 5 000€,
plánovanú dotáciu na pokračovanie rekonštrukcie kostola v PD vo výške
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33 019 € sa nám získať nepodarilo. Na výdavkovej strane rozpočtu by som
bližšie  v správe  popísal  výdavky  na  rekonštrukciu  fary  v ZK.  Ostatné
výdavky  sú  bežného  charakteru  spojené  s prevádzkou  budov
a zabezpečením  bežného  chodu  zboru.  V roku  2020  sa  nám  podarila
významná investícia do rekonštrukcie  fary v Zemianskych Kostoľanoch.
Rekonštrukcia  sa  vykonala  v mesiaci  september  –  november.  Celková
výška  vynaložených  finančných  prostriedkov  bola  20 984,42  €  z toho
kúrenie a úprava vodovodných sieti 9 642€, nákup okien a dverí  5 727,42
€ a murárske práce 5 615€.  Rozsah vykonaných prác  (preinvestovaných
financií) bol väčší ako sme pôvodne plánovali, žiaľ stav nehnuteľnosti si
ich  vyžiadal.  Pre  nasledujúce  obdobie  neplánujeme  žiadne  významné
investície.  Prvoradým  cieľom  pre  rok  2021  je  stabilizovať  finančnú
situáciu  v zbore  hlavne z pohľadu zmeneného financovania  ECAV. Stav
veci si viac ako kedykoľvek v minulosti vyžaduje, aby členovia zboru cítil
zodpovednosť za jeho chod a podieľali  sa  na ňom, tak  ako je  to  úplne
bežné  a neprekvapivé  v ktoromkoľvek  inom spolku  či športovom klube,
kde sa za členstvo platí na mesačnej báze nie výnimočne rovnaká suma,
ako my platíme za rok!

3. Pohľadávky
K 31.12.2020 sme evidovali  pohľadávky vo výške 1 331,62 €. Uvedené
pohľadávky sa vzťahujú na vyúčtovanie energií – dobropisy. Pohľadávky
boli v lehote splatnosti.

4. Záväzky
K 31.12.2020 evidujeme záväzky vo výške 42 226,8 €. Uvedené záväzky
sa skladajú z:

 Úver SZRB : 30 959,55  € (úver rekonštrukcia zborového domu Handlová)
 Úver auto : 5 385 €
 Došlé faktúry: 4 173,44 € neuhradené faktúru

Všetky uvedené záväzky náš zbor splní v stanovenom termíne. 

5. Nehnuteľný majetok
Cirkevný zbor má vo svojom nehnuteľnom majetku pozemky a budovy. 
Lesné pozemky o výmere cca 162 Ha, ornú pôdu o výmere cca 110 Ha
a trvalé  trávnaté  porasty  o výmere  cca  19  Ha.  Uvedené  pozemky  sú
v prenájme. Našimi hlavnými nájomcami pôdy sú:

 spoločnosť Lesy SR š.p. - lesná pôda -
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 spoločnosti Poľno Vtáčnik s.r.o.,  - poľnohospodárska pôda

Cirkevný zbor ďalej vlastní šesť nehnuteľností:
 Farská budova v Zemianskych Kostoľanoch,
 Hospodárska budova v Zemianskych Kostoľanoch,
 Kostol v Zemianskych Kostoľanoch,
 Farská budova v Prievidzi,
 Kostol v Prievidzi,
 Zborový dom v Handlovej.

6. Plány pre rok 2021
Plány  pre  nasledujúce  obdobie  roku  2020  už  boli  rámcovo  načrtnuté
v texte. Nižšie ich zhrnutie v bodoch:
1. Stabilizovať finančnú situáciu v zbore
2. Aktualizovať členskú základňu
3. Riešiť využitie budovy fary v PD
4. Navrhnúť spôsob financovania rekonštrukcie kostola v PD

8. Záver
Výzva z minulého roku, ktorá odznela v správe hospodárskeho výboru, je
stále platná „Buďme bližšie k nášmu zboru!“  Výziev, ktoré sú stále pred
nami neubúda. Mám pocit, že ich skôr pribúda a sú čím ďalej zložitejšie
a existenčnejšie. Je čas si naplno uvedomiť, že čo nespravíme SPOLU, za
nás nikto iný nespraví. Hra na „externé financovanie“, tak krásne a úspešne
zosnovanej minulým režimom, ktorá nás dostala do letargie a ktorá žiaľ
dlhodobo nebola riešená na úrovni ECAV, nás dobehla. Chyby minulých
období,  kedy sa situácia neriešila,  je škoda rozoberať nakoľko sú už za
nami.  Je  čas  pozrieť  sa  pravde  do  očí  a neviesť  sa  na  vlne  naivného
presvedčenia,  že  sa  o nás  niekto  postará.  Je  čas  priznať  sa  k zboru
a uvedomiť si, že jeho chod a služba, ktorú dáva, nie je zadarmo. Pokiaľ
chceme,  aby  tu  zbor   bol  aj  zajtra,  pokiaľ  chceme,  aby  zbor  slúžil
a rozširoval  živé  kresťanstvo  aj  naďalej,  tak  sa  na  jeho  chode  musíme
zúčastňovať vo väčšej miere, ako sme boli roky zvyknutí. 

Na tomto mieste by som chcel poďakovať všetkým, ktorí si v uplynulom
období našli čas a ochotne v rámci svojich možností priložiť ruku k dielu. 
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Osobitné poďakovanie  patrí  s.  Marte  Šuňalovej  a s.  Renáte  Bártovej  za
svedomité vedenie zborového účtovníctva, ako aj prípravu podkladov pre
túto správu.

V Zemianskych Kostoľanoch, dňa 18.4.2021                     

Rozpočet 2020 a návrh rozpočtu 2021

Tabuľka č.1 Plnenie rozpočtu v roku 2020 a plán rozpočtu na rok 2021. 
Rozpočet Skutočnosť Rozpočet

A. Príjmy na rok 2020 k 31.12.2020 2021
Príjmy z majetku:        20 000,00        13 279,00        13 500,00
Príjmy z darov a prís-
pevkov:        20 000,00        13 378,00        15 400,00
     z toho:
 - z milodarov, sponzor-
ské          8 000,00          4 688,00          5 000,00
 - z ofier          7 000,00          5 345,00          5 400,00
 - z cirkevných príspev-
kov          5 000,00          3 345,00          5 000,00
Príjmy z dotácií:        38 019,00          5 000,00                    -
Ostatné príjmy:          3 000,00          2 639,00          5 300,00
     z toho:
 - úroky
 - úvery, pôžičky 2000
 - ost.príjmy (z podujatí), 
energie HA          3 000,00          2 639,00          3 300,00
Celkom príjmy:        81 019,00        34 296,00        34 200,00

B. Výdavky
Výdavky na služby        54 995,00        24 454,00        10 230,00
        z toho:
 - na opravy        49 915,00        21 098,00          6 500,00
 - obstaranie majetku
 - na cestovné             500,00               93,00             200,00
 - na rezprezentáciu             400,00               26,00             200,00
 - na telefón,internet             680,00             629,00             680,00
 - na stočné             400,00             462,00             500,00
 - revízie          1 000,00             761,00             800,00
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 - poistky             900,00             860,00             850,00
 - ostatné          1 200,00             525,00             500,00
Výdavky na prevádz-
kovú réžiu:        22 355,00        13 231,00        16 100,00
       z toho:
 - na časopisy          1 300,00             919,00          1 000,00
 - na kancelárske po-
treby             250,00               37,00             150,00
 - na čistiace potreby                    -             102,00             100,00
 - na pohonné látky          2 000,00             403,00             800,00
 - ostatná spotreba 
materiálu          1 000,00             731,00          1 000,00
 - vodné             550,00             523,00             550,00
 - spotreba elektrickej 
energie          5 500,00          5 217,00          5 000,00
 - plyn          6 200,00          2 128,00          3 700,00
 - daň z príjmu          3 000,00             930,00          1 450,00
 - daň z nehnuteľnosti             155,00             202,00             250,00
 - úroky z úverov          1 700,00          1 488,00          1 500,00
 - daň zrážková
 - poplatky             700,00             551,00             600,00
Ostatné výdavky:          7 560,00          7 738,00        13 800,00
      z toho:
 - príspevky vyššej COJ             700,00             833,00          5 400,00
 - príspevky iným COJ          1 100,00             705,00             700,00
 - ostatné výdavky(vráte-
ná zábezp.)             500,00
 - úver a pôžičky          5 760,00          5 700,00          7 700,00
Celkom výdavky:        84 910,00        45 423,00        40 130,00
Prebytok
Schodok -        3 891,00 -      11 127,00 -        5 930,00
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Tabuľka 2 Prehľad finančných prostriedkov zboru
Finančné 
prostriedky

Stav k
01.01.2020

Stav k
31.12.2020

Stav v pokladni:          1 954,70          1 361,64
Stav na BÚ 91:          4 601,82          3 447,63
Stav na BÚ 55:          6 444,77          1 060,52
Termínovaný účet:          4 178,41          178,75
Spolu:        17 179,70        6 048,54

Správa revízneho výboru o finančnom hospodárení za rok 2020
Pripravil: Jozef Karola - predseda revízneho výboru

   
        Revízia finančného hospodárenia za rok 2020 v Cirkevnom zbore ECAV 
na Slovensku Zemianske Kostoľany bola vykonaná dňa 9. apríla 2021 
v Prievidzi v zložení:
 
Jozef Karola – predseda revíznej komisie
Ing. Ján Kuneš – člen
Mária Mikulášová - člen 

       Revízna komisia prekontrolovala všetky účtovné, príjmové a výdavkové 
doklady. Všetky účtovné doklady sú zhodné so zápismi v denníku príjmov 
a výdavkov.

Stav na účtoch  k 31.12.2020:
• bežný účet                        1.060,52 €

• fondový účet                    3.447,63 €

• termínovaný účet               178,75 €

• spolu  na účtoch               4686,90 € 

• Stav pokladne:               1.361,64 €
• Spolu účty + pokladňa:  6.048,54 €   
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Správa o činnosti zborového presbyterstva CZ ECAV na
Slovensku Zemianske Kostoľany za rok 2020

Pripravil: Štefan Hurný - zborový dozorca
 

„Usiluj sa postaviť pred Boha ako osvedčený, ako pracovník, ktorý sa
nepotrebuje hanbiť a správne podáva slovo pravdy.“  2.Timotejovi 2:15

Pandémia COVID-19 zasiahla v roku 2020 celú našu spoločnosť a ovplyvnila
tak aj činnosť nášho zborového presbyterstva. V porovnaní s predchádzajúcimi
rokmi bol počet stretnutí podstatne menší, avšak v súlade s platným štatútom
CZ,  ktorý  stanovuje  min.  2.  stretnutia  v roku.  Predsedníctvo  CZ  zvolalo
celkovo 4 riadne a jedno mimoriadne zasadnutie tohto grémia.  Po schválení
novej štruktúry presbyterstva na Výročnom konvente vo februári 2020, došlo
k zmene pôvodného počtu 26 členného zboru na 21 + 4. náhradníci. Riadnym
členom zborového presbyterstva sa stal zborový kaplán, ktorý bol do tejto doby
na  zasadnutia  presbyterstva  pozývaný  ako  hosť.  V období  od  januára  do
októbra 2020 predsedníctvo CZ pracovalo v zložení: brat Mgr. Jozef Havrila –
administrátor  zboru  a Štefan  Hurný  –  dozorca  zboru.  V októbri  2020,  po
úspešnom  zložení  farárskych  skúšok  bratom  Mgr.  Emilom  Hankovským,
doterajším  kaplánom  zboru,  odvolal  senior  TUS  brata  Havrilu  z miesta
administrátora  zboru  a menoval  brata  Hankovského  za  námestného  farára
nášho CZ, čím sa brat Hankovský zároveň stal členom predsedníctva zboru.
Počas  roka  2020  nebolo  obsadené  miesto  filiálneho  kurátora  za  Handlovú,
rovnako nebolo obsadené 1 miesto presbytera za Nitrianske Pravno a 1 miesto
za  Zemianske  Kostoľany.  Doplnenie  týchto  pozícií  plánujeme  s Božou
pomocou v r.2021.

Jednotlivé  zasadnutia  zborového  presbyterstva  sa  konali  v termínoch  a s
hlavným programom takto:

 10.1.2020 – plán aktivít CZ na rok 2020, príprava výročného konventu, 
príprava podkladov   k žiadosti o dotáciu zo ZED na rekonštrukciu fary 
v Zemianskych Kostoľanoch.

 16.2.2020 – mimoriadne presbyterstvo pred Výročným konventom – 
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schválenie žiadosti na ZED, schválenie zmien v Štatúte CZ ohľadom 
zloženia presbyterstva.

 10.7.2020 – presbyterstvo nebolo uznášania schopné pre nízku účasť.

 28.8.2020 – príprava volebného konventu v CZ k voľbe seniora TUS 
a dozorcu TUS, príprava aktivít na obdobie do konca roka 2020.

 21.9.2020 – informácie k jednotlivým navrhovaným modelom 
financovania EVAC od 1.1.2021 a následná diskusia k nim.

Po zavedení lockdownu v závere roka 2020 sme operatívne riešili v právomoci
predsedníctva,  resp.  príslušných  výborov  CZ  iba  tie  záležitosti,  ktoré
nepodliehali schváleniu presbyterstvom.
Chcem sa na tomto mieste  z úprimného srdca poďakovať br.  Mgr.  Jozefovi
Havrilovi  za  jeho  2.  ročné  pôsobenia  ako  administrátora  v našom  CZ
a vyprosiť pre neho u nášho Nebeského Otca pevné zdravie a požehnanie do
ďalších  dní  života.   Poďakovanie  samozrejme  patrí  aj  všetkým  sestrám
a bratom  presbyterom,  ktorí  aj  neľahkom  období  uplynulého  roka  prispeli
k práci na Pánovej vinici.   Osobitne sa však chcem poďakovať členom HV
a zvlášť  sestre  Šuňalovej  a Bartovej  a bratom  Hankovskému  a Jungovi,  pri
koordinácii  administratívnych  a finančných  záležitostí  spojených
s rekonštrukciou fary v Zemianskych Kostoľanoch.

                                                                           

23


	Návrh programu
	Správa Hospodárskeho výboru CZ ECAV na Slovensku Zemianske Kostoľany za rok 2020 a plán na rok 2021
	Rozpočet 2020 a návrh rozpočtu 2021
	Správa revízneho výboru o finančnom hospodárení za rok 2020
	Správa o činnosti zborového presbyterstva CZ ECAV na Slovensku Zemianske Kostoľany za rok 2020

