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1. Modlitba

Dobrý Bože, chceme Ti ďakovať za rok 2018 a za všetko, čo si do  života cirkevného zboru,
ale i našich osobných životov dal. Daroval si mne, ale i nám všetkým toto vzácne spoločenstvo, kde
môžeme byť na ceste nášho života zachraňovaní a formovaní Tvojou milosťou, ktorú si nám zjavil
v našom Pánovi Ježišovi Kristovi. Ďakujeme Ti, Bože dobrý, že nás vyučuješ pokore a dôvere v Teba
aj  cez  kríž  bolesti,  aby  sme  ešte  viac  vo  viere  načúvali  Tvojmu  slovu.   Ďakujeme  za  všetko
požehnanie, ktoré sme prijali v uplynulom roku v našom cirkevnom zbore na službách Božích, ale
i na mnohých stretnutiach mimo chrámu. Ďakujeme, že si vo svojej milosti a láske pridával ochotných
spolupracovníkov, ale i modlitebníkov, ktorí slúžia tomuto zboru a podopierajú tých, ktorí sa ocitli
v ťažkostiach.  Veď  nás  Duchom  Svätým,  aby  sme  sa  spolu  s apoštolom  Pavlom  tešili  z nádeje,
záchrany, pomoci,  milosti, pokoja, života a večnosti, ktoré máme v Kristu, našom Pánovi.  V Jeho
mene prosíme, zmiluj sa nad nami a veď  nás Duchom Svätým, aby sme sa držali milosti zjavenej
v Pánovi Ježišovi,  ktorý nás neopustí v nijakej situácii  nášho života a je prameňom života, nádeje,
milosti,  pokoja a sily, v ktorej môžeme víťaziť nad našou neistotou a egoizmom.      

Amen.

2. Biblický úvod 

DOSŤ MÁŠ NA MOJEJ  MILOSTI...“  (2 K 12, 9a) 

Milý cirkevný zbor, bratia a sestry, velebný konvent v Pánovi! 
Keď sa máme pozrieť na rok 2018, nemôžem inak len v pokore vyznať, že to bol a pre mňa

zostane nezabudnuteľný rok MILOSTI.  Ak by mi bol niekto položil otázku, keď som začínal svoje
pôsobenie v Prešove (na konvente, ktorý sa konal 8. januára  1995, som bol zvolený za farára CZ
Prešov a vo februári som začal slúžiť v CZ), kedy budem končiť so svojou službou, určite by som
odpovedal, že keď príde dôchodkový vek. Lenže, milý zbor, bratia a sestry, rok 2018 je výnimočný,
lebo je to posledný rok mojej aktívnej služby nielen v CZ ECAV Prešov, s ktorým som sa počas 34-
ročnej  služby zrástol,  ale  je  to  aj  posledný rok mojej  aktívnej  služby v ECAV na Slovensku.  Na
zasadnutí ZP 28. 01. 2019  o ukončení PN  (začal som ju pre náročnosť liečby 26. 10. 2018 ) som
oficiálne povedal,  že by som sa chcel  rozlúčiť v CZ odísť  na invalidný dôchodok do Gerlachova
a uzavrieť tak moju službu v Prešove a ECAV na Slovensku.  Aj to, že Vám to môžem takto oznámiť,
považujem za milosť a všetko sa môže zmeniť, lebo cesta, ktorá je pred nami, je len darom Božej
milosti. Apoštol Pavel, ktorý prijal tie slová: „Dosť máš na mojej milosti...“,  si to plne uvedomoval
a plne si to uvedomujem aj ja. V podstate, všetci máme svoje predstavy a plány o živote, ale Božia
cesta je vždy cestou pokory a poznania, aký vzácny je „večerný čas“. Čas, v ktorom som rád, že som
zvládol zaviazať si topánky...  Nie je to jednoduché, keď zápas s chorobou vysáva naše sily, ale čo mi
je viac ľúto, že som nebol vnímavejší k potrebám ľudí okolo mňa a zvlášť tých najbližších, ľutujem,
že som skôr dostatočne neprosil o múdrosť pre svoje rozhodnutia i slová a nebol odvážnejší v nesení
evanjelia. Apoštol Pavel pochopil, čo mu Jeho Pán hovorí:  „Dosť máš na mojej milosti...“, že sa
nemusíš báť  ani  smrti.  Veď  on  vyznáva:  „Naša  otčina  je  v nebesiach;  odtiaľ  očakávame  aj
Spasiteľa,  Pána  Ježiša  Krista“ (F  3,  20).   Zrazu  sa  v jednom  okamihu  pre  Pavla  stáva
podstatným nie  to,  čo  si  praje,  čo  si  naplánoval,  ale  Jeho Pán.   Sám sa  vyjadril: „A iste  aj
pokladám všetko  za  stratu  pre  nekonečné  vzácne  poznanie  Ježiša  Krista,  svojho  Pána,  pre
ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal a aby som aj sám
bol v ňom ako taký,  ktorý nemá vlastnej spravodlivosti  zo zákona, ale z viery v Krista,  teda
spravodlivosť z Boha, založenú na viere“ (F 3, 8 – 9).
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Myslím, že rovnako ako apoštol Pavel aj my pod dotykom kríža alebo choroby, ktorá nám
uberá síl, si uvedomujeme krehkosť života a čas, ktorý máme pred sebou, je časom nášho zápasu, ale
i svedectva,  že  budujeme  svoj  život  na  Kristu.  Z  milosti  v Kristu  sa  stáva   život  apoštola  Pavla
požehnaním...  Nečaká  na  lepšie  podmienky,  na  zázračné  uzdravenie,  ale  zvestuje  evanjelium.  Po
duchovnom obrátení pred Damaskom sa plne stáva závislým od Krista a neustále sa pýta: „Čo chceš,
Pane, aby som činil?“ (Sk 9, 6). To je naša duchovná cesta alebo cesta viery. Všetci si musíme položiť
otázku,  ako  po  nej  kráčame.  Všetci  musíme  prísť  k poznaniu,  že  sme  zachránení  nezaslúžene,
milosťou. Nikto z nás, nech by zastával akúkoľvek cirkevnú hodnosť, narobil sa ako apoštol Pavel, si
nemôže  zaslúžiť  milosť.  Nemôžeme  na  pomyselnú  misku váh  spravodlivosti  položiť  svoje  dobré
skutky,  výkony,  zbožnosť  alebo  mravnosť  a povedať  Pánu  Bohu:  Mám  právo  byť  spasený.  Sme
zachránení, spasení len a len preto, pretože Boh sa rozhodol uplatniť voči nám jedine milosť. Túto
záchranu a spásu v Kristu si privlastňujeme  jedine vierou, nie vierou a skutkami či našou zbožnosťou.
Táto viera však nie je dobrým skutkom, ale dielom Ducha Svätého v nás a nikdy nie je viery bez činov
lásky.  Skutky lásky vieru  vždy sprevádzajú a viera  sa  v  nich  zviditeľňuje.  Dr.  M.  Luther  hovorí:
„Jedine viera, ale nikdy nie je sama – osamotená (Sola fides numquam sola).“ 

Apoštol Pavel nám je príkladom, keď hľadí na svoj život a službu, vyznáva: „Ale z milosti
Božej  som, čo som, a Jeho milosť nebola pri mne daromná“ (1K 15, 10). Pavel nám ukazuje na cestu
pokory. Dnes sú mnohí hrdí a namyslení, takým typickým prejavom tejto cesty je sebestačnosť, ja to
zvládnem, ja si poradím, keď si budem dosť veriť, dokážem to, vlastne nikoho nepotrebujem. Pýcha
potrebuje obdiv, potlesk, uznanie, obdiv... Apoštol Pavel nám ukázal cestu milosti. On hovorí, že je
tým, čím je, len preto, že ho Pán Boh z milosti prijal a zjavil mu záchranu v Kríži Pána Ježiša. Medzi
apoštolmi sa pokladá za posledného, najmenšieho: „Veď ja som najmenší z apoštolov, ani nie hoden
volať sa apoštolom, pretože som prenasledoval cirkev Božiu (1K 15, 9). A medzi hriešnymi ľuďmi,
kde patríme všetci,  za prvého,  kto potrebuje milosť.  „Je to verná reč a zaslúži si,  aby ju všetci
prijali: Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. Medzi nimi som ja prvý.“ (1Tim 1, 15).  On
nepovedal,  že  je  najväčší  hriešnik,  ale  prvý...  Teda  nikdy  nezabudol,  z akého  falošného  postoja
a nadradenosti  bol  zachránený,  vedel,  v akej  horlivosti  prenasledoval  cirkev.  Nemá sa čím chváliť
a všetko, čo sa s ním deje, je milosť, je neustále pretváraný Božou láskou a vedený Duchom Svätým.
No ohromuje i nás svojím svedectvom. Vidíme človeka žijúceho pod milosťou a zrazu rozumieme
jeho vďačnosti, radosti, nádeji a apoštol viac hovorí o Kristu než o sebe. Život z milosti – to je cesta
apoštola Pavla. Je to radosť z odpustenia v Kristu, z darovanej spravodlivosti, je to život v slobode,
o ktorej  apoštol  v liste  Galatským  hovorí:  „Úplne  ste  odlúčení  od  Krista,  ktorí  chcete  byť
ospravedlnení zo zákona; vypadli ste z milosti“ (G 5, 4).  Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to
nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil“ (Ef 2, 8 a 9).   

Dr. M. Luther písal list mníchovi, ktorý bol zúfalý zo svojich hriechov a láskavo ho napomína:
„Spriateľ sa s ukrižovaným Kristom. Nauč sa s ním rozprávať . Keď si zúfalý zo seba, povedz  mu:
Pane Ježišu, ty si moja spravodlivosť – ja som tvoj hriech. Ty si vzal na seba to, čo si zaslúžim ja,
a mne si dal to, čo si zaslúžiš ty. Ty si vzal na seba to, čím nie si, a mne si dal to, čo nie som ja .“ Podľa
reformátora to bola  „najväčšia výmena“ v dejinách. Naša spása je založená na dokonalom diele Pána
Ježiša, nie na našich skutkoch, výkonnosti, zbožnosti alebo pocitoch. On spravodlivý obetoval z lásky
sám seba za nespravodlivých. „Pretože Kristus umrel raz za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých,
aby vás priviedol k Bohu“ (1Pt 3, 18). „V Kristu máme vykúpenie, odpustenie hriechov“  (Kol 1, 14). 

To je to, čo je dôležité teraz aj pre mňa, ukázať cez to všetko, čo sa deje aj v mojom živote na
našu nádej v Pána Ježiša Krista. Viem, že pri pohľade na svoju službu v cirkevnom zbore môžem
prosiť, aby mi Pán odpustil to, čo som nezvládol a kde som zlyhal, a to, čo je požehnaním, nie je moja
zásluha, ale Jeho nekonečná milosť.  Aj to, čo sme spoločne prežili v roku 2018, čomu nemusíme plne
rozumieť,  prijmime  ako  prejav  milosti.  Neustávajme  v  modlitbách  za  náš  zbor,  cirkev,
spolupracovníkov v cirkevnom zbore a prijímajme aj bolesť  a utrpenie, pretože nás zbavuje pretvárky
a otvára nám oči, aby sme svoj život a Krista videli novým srdcom, v ktorom svieti pravda Božieho
slova. „A to je večný život, aby poznali Teba, jediného pravého Boha, a ktorého si poslal, Ježiša

Krista“  (J 17, 3).    
Tak ako apoštol Pavel aj ja mám pokoj v milosti, lebo aj keď sa neudeje zázrak uzdravenia, je

tu istota viery, že sme v tých najlepších rukách nášho Dobrého Pastiera.  On povedal: „Dosť máš na
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mojej milosti; lebo moja moc sa v slabosti dokonáva.“  Sestry a bratia, milý cirkevný zbor, hľaďme
aj na to, čím sme prešli v roku 2018, ako na výnimočnú cestu milosti. Apoštol nedostal to, o čo v
modlitbe  prosil,  ale  dostal  to,  čo  najviac  potreboval.  Pán  neodňal  od  svojho  služobníka  skúšky
a utrpenie, ale dal mu uistenie, že sa mu v Jeho živote a službe oslávi v moci svojej milosti.            
Amen.

3. Bohoslužboný život

Bohoslužobný život odráža náš  skutočný život viery, iste mnohí majú svoje výhovorky. Raz je
to  nevhodný  čas,  inokedy  počasie  a pravdou  je  aj  to,  že  v kostole  je  v zimných  mesiacoch  dosť
chladno. No napriek všetkému, je čas v spoločenstve cirkevného zboru vždy časom milosti pre nás.
Diabol nás rád klame vierou, ktorá je len názorom, správnou teóriou, ale viera sa ma prejaviť láskou...
Nesmie sa stať, že to, čo vieme o Kristu, čo sme počuli z Jeho slova, nemá vplyv na náš život, naše
postoje a zmýšľanie.  Pripomeňme si slová, ktoré Pán Ježiš hovorí Marte, keď obviňuje Máriu, ktorá
ju nechá samu obsluhovať. „Marta, Marta, starostlivá si a znepokojuješ sa pre mnohé veci. Len Jedno
je potrebné. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nikto nevezme.“ (L 10, 41 - 42) Lebo nebo a zem
sa pominú, ale Božie slovo zostáva. Počas uplynulého roka nám zvesťou slova Božieho poslúžili:
biskup VD ECAV S. Sabol, biskupský tajomník VD P. Mihoč, C. Westman, brat farár O. Koč st., sestra
farárka Lenka Janotková, brat senior ŠZS M. Chalupka, Ondrej Kotsch, študent teológie a doktorand
na EBF UK  Samuel Sabol. Ďakujem všetkým, ktorí vypomáhali  pri prisluhovaní Večere Pánovej. Aj
to je prejav Božej milosti, že počujeme evanjelium, zvesť Božieho slova od iných kazateľov. No tou
najdôležitejšou otázkou ostáva, nie počet bohoslužobných stretnutí, ale naše srdce ktoré spoznáva, že
svoj smäd po nádeji, živote, odpustení, pokoji, milosti môže uhasiť iba v Pánovi Ježišovi, v ktorom
máme  novú  perspektívu  života  nielen  ohľadom  našich  materiálnych  vecí,  ale  aj  našich  trápení,
sklamaní, bolestí a ťažkostí, ktoré nás na ceste viery stretávajú. Naša cesta do spoločenstva cirkevného
zboru je vždy vyznaním, že Ježiš Kristus je Pánom nášho života. 

Rok

počet členov hlavné sl. Božie večerné sl. Božie stredtýždňové SB

kartotéka sčítanie počet za rok

priemerná počet priemerná počet priemerná

účasť za rok účasť za rok účasť

2010 3678 5511

PO-9.00 h    
59 494

60 70 41 52
PO-11.00 h  
20 126

2011 3708 5511

PO-9.00 h    
52 495

52 63 37 55
PO-11.00 h  
15 111

2012 3736 4890

PO-9.00 h    
61 470

57 58 41 56
PO-11.00 h   
20 143

2013 3761 4890
PO-9.00 h    
61 459 51 62 40 49
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PO-11.00 h   
21 132

  

2014 3782 4890

PO-9.00 h    
61 462

52 59 41 50

PO-11.00 h   
22 127

  

2015 3787 4890

PO-9.00 h    
61 444

54 60 41 48

PO-11.00 h   
22 135

  

2016 3811 4890

PO-9.00 h    
61 432

51 48 39 47

PO-11.00 h   
20 108

  

2017 3827 4890

PO-9.00 h    
58 432

51 51 43 42

PO-11.00 h   
21 133

  

2018 3824 4890

PO-9.00 h    
61 407

52 51 41 47

PO-11.00 h  

22 125

 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Filia Rokycany Janov Kojatice Rokycany Janov Kojatice Rokycany Janov Kojatice

Počet služieb 
Božích

27 29 29 28 25 25 30 27 30

Priemerná účasť 81 75 29 78 76 27 71 81 26

Počet adventných 4 4 4 3 3 3 3 3 3

Priemerná účasť 19 23 13 16 22 14 20 21 14

Počet pôstnych 5 5 5 6 6 6 6 6 6

Priemerná účasť 22 24 13 17 22 11 18 24 13

Rok

Adventné večierne Pôstne večierne

Prešov Prešov

počet priemerná počet priemerná

za rok účasť za rok účasť

2012 3 53 6 50
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2013 3 61 6 49

2014 3 56 6 55

2015 3 60 6 52

2016 3 41 5 44

2017 3 38 6 39

2018 3 37 6 82

Rok ÚSTP Petrovany M. Šariš V. Šariš Gregorovce DSS
Veselá

Župčany Podhradík

2016 12 12 2 1 2 0 1 3

2017 12 12 2 0 2 12 0 2

2018 12 12 2 0 2 12 0 2

4. Sviatosti

 Večera Pánova 

       Bratia  a sestry,  ako  som v úvode  písal  a  rád to  opäť  pripomínam,  že  naše  spasenie  a
odpustenie hriechov získavame jedine z Božej milosti  a prijímame vierou. Je to dar,  ktorý si nijak
nemôžeme odrobiť alebo zaslúžiť si ho, môžeme ho iba prijať – „Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy
Božej, ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi, ktorého Boh
dal ako prostriedok zmierenia skrze vieru“ (Rim 3, 23). To vyznávame, aj keď pristupujeme k Večeri
Pánovej a odpovedáme na spovedné otázky – či veríme. Je nádherné pristupovať v slobode pokánia
k stolu Pánovmu a vedieť, byť si istý tým, že  nám je odpustené, že sme Bohom v Kristu milovaní
a prijímaní. A to nie na základe našich činov, ale jedine  na základe Kristovej obete a Jeho milosti.
          Našu pozornosť by som chcel však upriamiť na to, ako má táto milosť pretvárať aj naše
medziľudské vzťahy. Veľakrát totiž v sebe prechovávame voči druhým neodpustenie a naša horkosť sa
potom šíri nielen voči tomu, kto nám ublížil, ale nakazí aj iné vzťahy. Keď Pán Ježiš učil učeníkov,
ako majú odpúšťať blížnym ich previnenia, povedal im podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi (Matúš
18, 21 - 35). Toto podobenstvo vystihuje ako sa správame aj my – u Pána Boha je nám odpustený
zadarmo obrovský dlh, no hneď potom, ako zažijeme túto milosť a prijatie od Neho, dokážeme svojich
blížnych „škrtiť“, ako sluha v podobenstve, a žiadať, aby sa ospravedlnili, odčinili, čo nám spravili.
Pán Ježiš nás vystríha pred takýmto správaním: „...celý dlh som ti odpustil, pretože si ma prosil; či si
sa nemal aj ty zmilovať nad svojím spolusluhom, ako som sa aj ja zmiloval nad tebou?“ (Mat 18,32)
Preto  nás  všetkých  pozývam  k tomu,  aby  sme  pred  pristupovaním  k Večeri  Pánovej  naozaj
pripravovali aj naše srdce a pri vyznávaní našich hriechov, v modlitbe vyznávali Pánu Bohu aj to, že
odpúšťame konkrétnym ľuďom v našich životoch. Ak budeme myslieť, aký veľký dar sme dostali my,
budeme mať z čoho dávať ďalej. Apoštol Pavel nás varuje, keď píše:  „Preto ktokoľvek by nehodne
jedol chlieb alebo pil z kalicha Pánovho, previní sa proti telu a krvi Pánovej. Skúmaj sa teda, človeče,
a tak jedz z chleba a pi z kalicha; lebo kto nehodne je a pije, odsúdenie si je a pije, lebo nerozoznáva
telo Pánovo.“ (1 Kor 11, 23 - 30) To nehodné prijímanie je cestou lacnej milosti, keď nie sme ochotní
vykročiť od VP na cestu lásky. To znamená križovať každodenne naše sebectvo, náš hriech, aby sme
vedení Duchom Svätým dovolili Kristu meniť naše srdce. Mimo chrámu bola VP  prisluhovaná aj
v domácnosti,  nemocniciach,  v Domovoch  sociálnych  služieb  a na  Cemjate.  K stolu  Pánovmu
pristúpilo  16 mužov a 67 žien, spolu 85. 
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         Krst svätý

Vždy  je  pre  mňa  povzbudením,  keď v našom zbore  môžeme  krstiť  aj  dospelých  –  je  to
svedectvom o tom, že Pán Boh hľadá a zachraňuje ľudí v každom veku a že aj keď niekto nevyrastal
v kresťanskom prostredí, Pán Boh si Ho vie nájsť a osloviť. Prípravu ku krstu začali dvaja a tohto roku
(2019) by mali byť pokrstení. No to, čo je dôležité, aby sme pre pokrstených – dospelých či detí boli
svetlom pre blízkych v našich rodinách, v práci, susedov, aby  sme mohli naplniť tieto Ježišove slová
z Matúša 5. kapitoly: „Vy ste soľ zeme. Ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená? Na nič nie je už
súca, len ju vyhodiť, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť
skryté.  Ani sviecu nezažíhajú a nestavajú pod nádobu, ale na svietnik, a svieti všetkým v dome. Tak
svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“  

Problémom pri pastorálnych rozhovoroch je pribúdajúci počet tých, čo žiadajú krst a  nie sú
zosobášení.  (Tento  problém  bol  v  piatich  prípadoch).  Neraz  im  je  ťažko  vysvetliť,  že  pri  krste
odpovedajú na otázku:  „Sľubujete,  že  budete  vy,  rodičia i krstní  rodičia,  vychovávať dieťa v tejto
kresťanskej  viere;  sľubujte?“  Musíme  si  všetci  uvedomiť,  že  popri  Božej  láske  je  láska  rodiča
k svojmu dieťaťu asi  najsilnejším a najkrajším typom lásky tu  na zemi.  Výchovné lekcie  rodičov,
krstných rodičov a ich príklad viery sú základnými piliermi charakteru ich dieťaťa v budúcnosti. Je
dôležité, aby sme si všetci vytvorili proces odovzdávania  dedičstva viery  a zanechali tak dedičstvo
našim deťom a vnúčatám, ku ktorému sme sa zaviazali pre krste ako rodičia a krstní rodičia. 

 

Rok

K r s t y

Večera Pánova

chrám nemocnica doma

    spoludetí dospelých spolu m ž m ž m ž

2010 61 5 66 2073 3211 22 15 15 38 5374

2011 57 3 60 2031 3079 28 15 7 39 5199

2012 79 2 81 2009 3186 12 27 9 37 5280

2013 62 4 66 2015 3254 21 18 4 38 5350

2014 60 4 64 1874 3199 15 27 9 45 5169

2015 62 1 63 1901 3175 13 25 7 33 5154

2016 62 3 65 1865 3058 10 29 10 31 5003

2017 65 1 66 1843 3231 5 21 8 37 5145

2018 52 0 52 1905 2917 3 5 10 48 4888

5. Konfirmácia 

       Ako sme sa všetci mohli učiť počas našej vlastnej konfirmačnej prípravy, konfirmácia je
potvrdenie krstnej  zmluvy a verejné vyznanie našej  viery v Krista.  Smutné je to,  že veľa krát  pre
mladých je táto slávnosť a celková príprava, len nejaká formalita a súčasť tradície a uniká im zmysel
viery. Prípravu ku konfirmácii absolvujú konfirmandi z knihy: Verím a sľubujem.  Som však rád, že
paralelne môžeme aktuálne témy preberať  z knihy You Be, ktorú vydal Východný dištrikt ECAV
v roku 2018 – Evanjelický katechizmus pre mladých, ktorá je svojou grafickou úpravou pre mladých
veľmi lákavá, no zároveň je stále obsahovo kvalitná.  

Taktiež  sa  teším,  že  konfirmandom  sa  venujú  aj  mladí  z nášho  zboru.  Organizujú  pre
konfirmandov víkendové stretnutia, kde spoločne študujú Bibliu a hovoria o praktickom živote viery.
Som tiež vďačný, že ma viac krát mohli zastúpiť pri výučbe, ak som to zo zdravotných dôvodov
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nezvládal. Je dôležité, aby si naši konfirmandi budovali vzťahy s mladými v našom zbore, aby bolo
pre nich po ukončení konfirmačnej prípravy prirodzenejšie ostať v zbore. Pretože po skúsenostiach
z minulých rokov môžeme vidieť, že bez vzťahov sa deti po konfirmácii zo zboru vytratia. Bol by som
rád, ak by naši konfirmandi ostávali v zbore aj po ukončení prípravy, aby sme mohli spoločne rásť
v poznávaní  Krista,  či  už  spolu  každú  nedeľu  na  službách  Božích,  ale  aj  na  iných  zborových
aktivitách,  stretnutiach  mládeže  a aby  ich  viera  v  Krista  prinášala  ovocie.   Je  to  milosť  ak  pre
konfirmandov  sú  príkladom  vo  viere  rodičia  a prichádzajú  s nimi  na  sl.  Božie.  No  smutnou
skutočnosťou je fakt, že ich je veľmi málo. Povzbudila aj konfirmácia dospelých. 

       Verím, že s Božou pomocou sa mi podarí ukončiť prípravu tohtoročných konfirmandov
slávnosťou  konfirmácie,  ktorá  bude  19.  mája  2019.  Konfirmovaných  by  malo  byť  40  detí.
V súčasnosti sa pripravuje   42 katechuménov. Konfirmácia Slávnosť konfirmácie sa konala v našom
chráme v nedeľu po Vstúpení 13. mája 2018, konfirmoval brat farár O. Koč a konfirmovaných bolo 23
detí.  

Rok

Konfirmácia detí

dospelých spoluchlapcov dievčat spolu

2010 22 12 34 2 36

2011 17 19 36 1 37

2012 15 14 29 1 30

2013 19 19 38 7 45

2014 16 18 34 3 37

2015 25 22 47 2 49

2016 16 15 31 2 33

2017 29 17 46 0 46

2018 10 13 23 4 27

Konfirmačná príprava v šk. roku 2018/ 2019

DEŇ Č A S ROČNÍK VYUČUJÚCI

Streda 15.15 1. Mgr. O. Koč

Utorok 1. skupina 15.00 2. Mgr. J. Bakalár

Štvrtok 2. skupina 15.00 2. Mgr. J. Bakalár

6. Pristúpili a vystúpili z cirkvi

     Problémom naďalej ostáva, že o fluktuácii členov nášho zboru nemáme prehľad a nie všetci
nám ohlásia zmenu trvalého bydliska, odchod alebo vystúpenie  z cirkevného zboru. Taktiež mnohí
členovia nášho zboru, ktorí sa prisťahovali z iných miest, sú stále „papierovo“  členmi iných CZ. Aj
keď to je formálna záležitosť, pre mnohých nepodstatná, boli by sme vďační, ak by si každý dal aj
tieto  záležitosti  do  poriadku  a tiež  svoj  kartotečný  lístok.  Problémom  tak  veľkého  zboru  ostáva
anonymita a to, že prejavujeme veľmi malý záujem o nových členov, ktorých sme prijali do cirkvi. Do
cirkevného  zboru  sa  prihlásili:  Pavol  Bomba  s manželkou  Evou  a dcéry  Viktória  a Natália,  Ján
Čerenský s manželkou Zuzkou a dcéry Zoe a Rebeka,  Ľubo Bendík s manželkou Ivanou a synovia
Boris a Benjamín, 
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  Z cirkevného  zboru  sa  odhlásili:  Daniel  Harčár,  Igor  Kysacky  s manželkou Adrianou a deti
Dávid, Denis, Timea; Erika Fecková, Ing. Daniel Fecko, Kaňáková Emília a Kaňáková Jana; Štefan
Lörinc

  Z cirkevného zboru a ECAV vystúpila Henrieta Vojtašková. 

Malo by byť pre nás výzvou, aby sme týchto nových bratov a sestry medzi sebou prijali, zoznámili sa
s nimi a pomohli im nájsť si v našom zbore svoj duchovný domov. Je to milosť, že sme mohli prijať
do cirkevného zboru brata Michala Karniša a sestru Máriu Lisikovú, ktorá sa po požehnaní manželstva
odsťahovala do zahraničia. 

Do/Zo zboru Do/Z cirkvi

prihl. odhl. prist. vyst.

2010 23 1 2 1

2011 9 6 7 0

2012 4 2 0 2

2013 12 8 0 0

2014 18 8 0 0

2015 8 4 2 1

2016 14 7 6 1

2017 6 6 2 1

2018 14 15 1 1

7. Bohoslužobné výkony

Sobáše  

              Veľmi ma oslovila časť prednášky brata farára O. Kolárovského, ktorý na minikonferencii
EVS povedal, že  manželstvo je najstabilnejšia forma rodiny. V čom to teda je? Čo robí ten rozdiel? A
čo potrebujeme mať, aby to fungovalo? 

Čo  by  ste  tipovali?  Možno  si  poviete,  že  láska,  porozumenie,  tolerancia,  konštruktívna
komunikácia,  schopnosť  odpúšťať…  a  mnoho  ďalších  dobrých  vecí.  Toto  všetko  je  súčasťou
funkčných vzťahov. Ukazuje sa však, že tým kľúčovým slovom je záväzok.  Čo je to záväzok? Podľa
definície je to dobrovoľný sľub, rozhodnutie niečo urobiť. Anglické slovo commitment pochádza z
latinského committere, čo znamená spojiť, zjednotiť, skombinovať, dať dokopy... A slovo commitment
sa vysvetľuje ako byť pripútaný emocionálne alebo intelektuálne k istému konaniu a/alebo inej osobe.
Čiže manželský záväzok, sľub ma viaže k druhej osobe a vedie ma správať sa k nej istým spôsobom.
To sa snažíme vysvetliť pri „poučeniach“ k cirkevnému sobášu a uvedomujeme si aj dopad krížnych
manželstiev  na  duchovný  život  nielen  nášho  cirkevného  zboru,  ale  vôbec  ECAV na  Slovensku.
(Otvoreným a neriešeným ostáva katolícky dišpenc k sobášu v ECAV.) 

 

Pohreby
Viac než inokedy si uvedomujem, že keď príde jeseň života, zaklope utrpenie a choroba na

dvere  nášho srdca,  mali  by  sme sa  pripraviť  na  stretnutie  s Pánom.  Človek dneška  nerád  hovorí
o smrti. No napriek tomu dnešné médiá sú plné násilia, smrti. Preto i ja prežívajúc krehkosť svojho
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života musím volať so žalmistom. „Čas nášho života je sedemdesiat, pri dobrej sile osemdesiat rokov;
ich pýchou je námaha, strasť; on rýchlo prejde, a my odletíme. Uč nás tak počítať dni života, aby sme
múdre srdce získali. (Ž 90, 10 a 12) To múdre srdce vie o nádeji života a istote  vzkriesenia v Pánovi
Ježišovi. Jeho zasľúbenie svieti do bolesti lúčenia a i zomierania: „Ja som vzkriesenie a život - kto
verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie, a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa.“ (Ján 11, 25
a 26). V realite pominuteľnosti a smútku svedčíme o tejto nádeji, ktorú všetci potrebujeme. 
Pri pohreboch v dome smútku nám aj v roku 2018 verne slúžila sestra kantorka Anna Štetinová, ktorej
veľmi ďakujeme za túto pomoc.  

Rok

S o b á š e Pohreby

evanj. krížne požehn. spolu muži ženy deti spolu

2010 7 21 6 34 29 23 1 53

2011 5 19 4 28 23 33 1 57

2012 3 20 4 27 27 25 1 53

2013 8 28 1 37 29 16 0 45

2014 5 14 3 22 25 28 0 53

2015 9 24 5 38 25 37 1 63

2016 5 18 6 29 24 29 0 53

2017 5 18 3 26 26 22 0 48

2018 9 16 4 29 26 27 1 54

8. Biblická a vnútromisijná práca v zbore

8.1 Biblické hodiny

              V našom cirkevnom zbore chýba tento rozmer vnútromisijnej práce, ale je to aj náročné 
vzhľadom na rozľahlosť cirkevného zboru a náročnosť služby zborových farárov.   

8.2 Práca s dorastom a mládežou

Rok 2018 sme spoločne na mládeži začali sériou o modlitbe. Zameriavali sme sa na modlitbu,
ktorú nám zanechal Pán Ježiš a taktiež sme sa venovali tomu, ako a v akých situáciách sa Pán Ježiš
modlil.  Koncom  februára  sme  mali  2  spoločné  mládeže  s mládežníkmi  z Košíc  a hovorili  sme
o dôležitosti evanjelia a o Božej vôli v našom živote. Následne nato sme na mládeži začali s novou
sériou s názvom „RAST“. Našou túžbou bolo rásť v Božom slove a v poznávaní Krista. Hovorili sme
o tom, že nie je dôležité len počúvať Jeho Slovo, ale aj naň reagovať a nechávať Božie slovo, aby
pôsobilo v našich srdciach. 

30. marca sa opäť už tradične konalo Stretnutie pod krížom v Evanjelickom chráme Svätej
Trojice, kde sme si spolu pripomenuli , že Ježiš je dokonalou obeťou za naše hriechy a spásou pre nás
a tento svet. V polovici mája sa uskutočnila Garden Party, ktorá je ako každý rok pripravovaná pre
konfirmandov.  Na  Garden  party  sme  hrali  rôzne  spoločenské  hry,  opekali  sme,  spoznávali  sa
a spoločne sme čítali Božie Slovo. Bol to pre nás priestor, kedy sme mohli konfirmandov viac spoznať
a skamarátiť sa s nimi a mohli sme ich osobne pozvať na piatkové mládeže. 
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V termíne 6. 8. - 11. 8. sa konal dorastový výlet s názvom Nie je hrdina ako hrdina. Hovorili
sme o tom, ako Biblia od začiatku až do konca hovorí o tom, že sa Boh rozhodol zachrániť človeka
skrze nezaslúženú milosť a obnoviť tak náš vzťah s Ním. Všetci starozmluvní hrdinovia ako napríklad
Mojžiš, Dávid, Ester, Jozef, ktorých si Boh povolal, aby sa stali súčasťou Jeho plánu, títo všetci boli
len  obrazom  pravého  a  lepšieho  Hrdinu  –  Ježiša  Krista.  Na  výlete  nás  bolo  okolo  60  a  mnoho
účastníkov po výlete začalo chodiť na mládeže. Novovzniknuté kamarátstva po dorastovom výlete tak
naďalej pretrvávajú. 

Na  konci  leta  sme mali  na farskej  záhrade After  summer party,  kde sme opäť prichystali
spoločný program, ktorý zahŕňal tému, či spoločné hry. Na začiatku nového školského roka sme na
mládeži  spoločne  študovali  príbeh  o Márii  a Marte  a takisto  sme  sa  spolu  venovali  podobenstvu
o stratených synoch. 

Počas októbra a novembra sme plynulo prešli  do novej  série,  kde sme sa viac zamerali  na
tvarovanie nášho charakteru. Každá téma sa samostatne týkala oblastí ako vďačnosť, pokoj, radosť,
pokora, porovnávanie sa a čistota. Začiatkom novembra sme mali spoločnú mládež s mládežníkmi
z Košíc z baptistického zboru, ktorí nám poslúžili chválami. 
23.  -  25.  novembra sa  konala  jesenná víkendovka takisto už tradične -  v Kukovej.  Bolo nás  tam
približne 35 a spoločne sme hovorili o identite a hodnote v Kristovi a vychádzali sme z listu Efezským
z prvej  kapitoly,  ktorá hovorí  o tom, kým sme v Kristovi  a čo všetko máme v Ňom. Hovorili  sme
o pevnom základe, ktorým je Pán Ježiš. 

Rok 2018 sme zakončili spoločnou veľkou mládežou a spoločnou kapustnicou. Počas celého
roka nás na mládeže chodilo približne 40 - 50 mládežníkov. Čas po mládeži sme najčastejšie trávili
v klubovni Puzzle, kde sme hrali spoločenské hry, mali sme občerstvenie a trávili sme čas so starými
či  novými kamarátmi.  Niektorí  mládežníci  sa  v klubovni podieľali  na chystaní  filmových večerov
a mnohých  iných  akcií,  a tým  vytvárali  skvelý  priestor  pre  mladých  ľudí  nielen  zo  zboru.  Za
poskytnutie možnosti a za pomoc pri  príprave mládeží počas celého roka a za podporu by sme sa
chceli úprimne  poďakovať bratom farárom a bratovi dozorcovi.  Tohtoročnou novinkou je pre nás
nový  koberec,  ktorý veríme,  že  nám  bude  dlho  a dobre  slúžiť.  Touto  cestou  by  sme  sa  chceli
poďakovať aj Mirovi Iľkovi, ktorý sa o to celé pre nás postaral.
 V súčasnosti  v mládežníckom tíme pôsobia:  Peter  Urbanec,  Norbert  Glankovič,  Šimon Tomečko,
Vanesa Kakaščíková, Aneta Leláková, Natália Hadbavná a Kristína Petrová.

Kristína Petrová

8.2.1 Letné tábory 

Aj v roku 2018 sme už po  15.  krát  organizovali  stredoškolský evanjelizačný tábor,  ktorý
voláme KECY camp. Už 15 rokov sa v našom zbore snažíme osloviť stredoškolákov dobrou správou,
ktorú na tento svet prináša Ježiš Kristus. Vedenie tábora a prípravného tímu mal na zodpovednosti
Jordán Motyľ a do organizovania sa zapojilo 24 mládežníkov a starších mládežníkov.

Tábor sa odohrával hneď na začiatku leta v prvý júlový týždeň. Takmer 60 stredoškolákov tak
mohlo odštartovať leto tým najlepším spôsobom - počutím evanjelia a pozvaním do nášho cirkevného
zboru. Tábor sa konal v stredisku Stará Voda a každý si prišiel na svoje. Čo je na táboroch také vzácne
a  čarovné,  že  prilákajú  každý  rok  desiatky  študentov?  Sú  to  samozrejme  hry,  športy,  otvorené
rozhovory,  zábava  a  bezpochyby aj  večerné  témy,  duchovné  výzvy a  veľa  priestoru  na  otázky a
budovanie hlbokých vzťahov.

Večery  sú  ten  najdôležitejší  čas,  za  ktorý  sa  veľa  modlíme.  Na  začiatku  je  samozrejme
zábavný  program plný  scénok,  vtipných  videí  a  fotiek  z  dňa.  Po  ukončení  zábavného  programu
prichádzajú biblické témy a príbehy, ktoré smerovali k evanjeliu a boli povedané jazykom, ktorým
mladí ľudia ľahko rozumejú. Témy a taktiež svedectvá mali vedúci z tábora. V posledný večer bolo
povedané evanjelium a taktiež sme spievali chvály. Počas celého tábora prebiehala pohodová nálada,
nedošlo k žiadnym väčším problémom a naplnili sa viaceré očakávania. Mnoho študentov sa rozhodlo
pre Krista a ostalo v zbore ďalej spoznávať Pána Boha počas stretnutí mládeže.
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Cítime veľkú vďaku  voči  mnohým osobám v  našom zbore,  ktoré  sa  za  prípravy  a  tábor
modlili, ktorí finančne podporili túto službu alebo prakticky pomohli napríklad s prepravou techniky
na tábor. Aj vďaka podpore cirkevného zboru ECAV-PO a organizácii Relevant môže existovať takáto
služba, ktorá prináša dospievajúcim chlapcom a dievčatám evanjelium do ich životov. Aj keď miera
vplyvu tohto týždňa nie je celkom zmerateľná s vierou a odhodlanosťou tvoriť ďalšie stretnutia počas
roka pre týchto študentov, veríme, že to na nich zanechá veľkú stopu, a že poznanie nášho Pána Boha
zmení ich životy.

Prípravný tím stredoškolského evanjelizačného tábora

8.3 Práca so staršou mládežou

Staršia  (vysokoškolská  a  pracujúca)  mládež  sa  v  roku  2018  stretávala  pravidelne  každý
týždeň, v stredu o 18:00. Počas tohto roku sme sa stretli približne 34 krát s priemernou účasťou asi 16
ľudí. 
Na  príprave  stretnutí  staršej  mládeže  sa  pod  vedením  brata  farára  Bakalára  podieľali:  Linda
Minaričová, Viktória Joščáková a Ján Čerenský. V novom školskom roku vedenie prevzali Dávid a
Alexandra Motýľovci spolu s tímom, ktorý tvorili Viktória Joščáková, Ján Čerenský, Táňa a Andrej
Velebírovci. Som rád, že manželia Motýľovci prevzali vedenie mládeže a vdýchli tak nové impulzy a
nápady do jej fungovania. 

Chcel by som tiež poďakovať bratovi farárovi a celému tímu za ich vernosť, za vytrvalosť a
ochotu pracovať v tejto službe. Vďaka však patrí hlavne nášmu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Jeho
láska a Jeho milosť nás motivuje do služby aj vtedy, keď to nie je jednoduché. 

V roku 2018 sme prechádzali sériou Apky. V našich telefónoch máme veľa aplikácií, ktoré
nám majú  nejakým spôsobom pomáhať  – budík,  aplikácia  na  sledovanie  našej  športovej  aktivity,
sledovanie  kalórií  atď.,  ale  žiadna  z  týchto  aplikácií  nám  reálne  nepomôže,  pokiaľ  sa  skutočne
neprinútime vstať, behať, dávať pozor, čo jeme. V Božom slove je tiež mnoho „aplikácií“ – modlitba,
odpočinok,  odpustenie,  pôst...  No pokiaľ to nepoužívame, nerobíme, ignorujeme Božie Slovo,  náš
vzťah s Bohom nebude rásť. 

V novom školskom roku sme začali striedať výklad Božieho slova, biblické štúdium, chvály a
mládež, ktorá je prispôsobená na to, aby sme tam mohli pozývať kolegov, priateľov (film, quiz a pod.).

Témami v roku 2018 poslúžili: brat farár Ján Bakalár, Zuzka Čerenská, Ján Čerenský, Daniel
Kobyľan, Slavomír Slávik, Peter Michalčík, Linda Minaričová, Vladimír Gál, Marek Ilenin, Alexandra
Motýľová. Týmto im za ich službu ďakujem.

Ján Čerenský

8.4 Zborový spevokol Sion

„Spievajte Hospodinovi, ktorý sídli na Sione; zvestujte Jeho skutky medzi národmi.“  Žalm 9, 12

Na začiatku tejto správy si dovolím byť trochu osobná. Práve sa totiž zavŕšil 15. rok mojej
služby ako dirigentky nášho zborového spevokolu Sion. Možno sa to mnohým nebude zdať veľa, ale
ak poviem, že to znamená 343 vystúpení a 810 piesní  zaspievaných počas týchto vystúpení,  azda
nadobudnú  aspoň  nejakú  predstavu  o tých  „iba  pätnástich“  rokoch.  A každé  jedno  vystúpenie  si
vyžaduje aj určitú moju i spoločnú prípravu – domácu, či počas nácvikov. Vždy je to aj o ochote prísť,
obetovať svoj čas i energiu na túto prácu a službu. Nehovoriac o určitom strese, či napokon po všetkej
tej príprave, zaspievame tak, aby to bolo pekné...  A veru nie vždy to vyjde tak, aby sme mohli byť
celkom spokojní. Jedno je však isté na 100% - vždy sa snažíme zaspievať, ako najlepšie vieme a vždy
nás poteší, ak sa medzi našimi poslucháčmi nájdu takí, ktorí povedia, že ich naše piesne potešili, že
sme prispeli  k tomu,  aby  slávnostné  chvíle  v našom chráme  boli  ešte  krajšie,  že  ich  naše  piesne
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oslovili. Ďakujem týmto všetkým členom nášho zborového spoločenstva. Teší nás to a povzbudzuje k
ďalšej službe. Nájdu sa však aj takí, ktorí hromžia, že iba zbytočne predlžujeme čas služieb Božích...
Tých prosím, aby nám to prepáčili. A je celkom možné, že sa dožijú i toho, že raz nebude mať kto
spievať a kto viesť zborový spevokol...  Lebo nás nepribúda, skôr ubúda...  a ubúdajú nám aj  sily...
Starneme... 

Túto smutnú poznámku prijmite, prosím, ako výzvu – príďte medzi nás, mladí i starší, ktorým
Pán  požehnal  dar  pekného  hlasu!  Nenechajte  nevyužitý  tento  dar,  pretože  my  máme  spievať
Hospodinovi a zvestovať Jeho skutky! (Žalm 9, 12) Zvlášť by som privítala niekoho, kto by vystriedal
mňa vo vedení zboru. Je potrebné, aby mal aspoň základné hudobné vzdelanie, ostatné sa postupne
naučí. A nevyhnutná je aj láska k zborovému spevu a ochota k službe.
              V roku 2018 náš zborový spevokol mal 25 vystúpení, v rámci ktorých zaspieval 57 piesní.
Počas slávnostnej polovice cirkevného roka to bolo 12 vystúpení v našom chráme (od adventu cez
Vianoce, Veľkú noc, svätodušné sviatky po sviatok Svätej Trojice a pamiatku posvätenia chrámu). Dva
razy sme spievali pri sobáši, dvakrát pri pohrebnej príležitosti. Na poslednej ceste sme odprevadili aj
členku nášho spevokolu sestru Helenu Fintorovú. 

Spievali  sme  tiež  na  ekumenických  sl.  Božích  (25.  januára)  a  pri  konfirmačnej  slávnosti
v našom zbore. V rámci VI. ECD vo Zvolene sme mali 3 vystúpenia – vo zvolenskom chráme pri
prisluhovaní VP, potom pri sl.  Božích, ktoré boli 30. júna v priamom televíznom prenose (kde na
výpomoc prišiel do basu aj brat farár v. v. Tomáš Semko – ďakujeme) a napokon v cirkevnom zbore
v Hornej Mičinej. Boli to mimoriadne náročné, a myslím, že úspešne zvládnuté vystúpenia.

Na  konci  augusta  sme  zaspievali  na  prezentácii  knihy  PIANISSIMO  (autorka  O.
Adamkovičová,  dirigentka  spevokolu).  Taktiež  sme  spievali  pri  Pamiatke  reformácie  a Pamiatke
zosnulých. 

16. decembra náš spevokol účinkoval pri inštalácii dozorcu VD brata Ľ. Pankucha v chráme
Božom v Lade.

S vďačnosťou voči Pánu Bohu za všetko, čo sme smeli vykonať pre oslavu Jeho svätého mena
nielen v priebehu roku 2018, ale aj počas už spomínaných 15 rokov končím svoju správu spolu so
žalmistom 66. žalmu:
„Zvučne plesaj Bohu, celá zem, ospevujte slávu Jeho mena 
A slávnym robte Jeho chválospev!“   Žalm 66, 1 - 2

Mgr. Oľga Adamkovičová, dirigentka spevokolu Sion

8.5 Stretnutia žien 

V roku 2018 sa stretnutia sestier konali pravidelne každý druhý utorok so začiatkom o 17.00
hod. v malej zborovej sieni na fare. V uplynulom roku bolo celkom 18 stretnutí s priemernou účasťou
22 žien. 

Náplňou  stretnutí bolo v prvom rade štúdium Božieho Slova. Konkrétne sme dokončili výklad
Ježišových  rečí  na  vrchu  (Mt  7.  kapitola)  a začali  sme  novú  tému:  učeníci  Pána  Ježiša  Krista.
Výkladmi  biblických textov  nám poslúžili  zboroví  farári  a sestra  farárka  Wagnerová.  Spev piesní
doprevádzala hrou sestra kantorka Anna Štetinová. O finančné prostriedky a organizačne záležitosti
SEŽ sa s láskou starala sestra Mária Kušnírová. Kantorke i sestre Kušnírovej za ich službu na tomto
mieste úprimne ďakujeme.

Súčasťou  stretnutí  sú  okrem  výkladu  a duchovných  piesní  aj  modlitby  za  zbor,  cirkev
i rozličné potreby rodín a blížnych. Rovnako aj spoločné rozhovory a výmena svojich duchovných
a náboženských  skúseností  a zážitkov,  ktoré  spoločenstvo  vzájomne  posilňujú  v živote  s Pánom
Ježišom Kristom.  Zvlášť milé sú spoločné chvíle i modlitby pri životných jubileách našich sestier. 
            Ďakujeme sestrám, že okrem spomínaných spoločných stretnutí, prichádzajú na služby Božie
do ÚTP na  Sídlisku  III,  do  Domova pre  seniorov na  Veselej  ulici,  organizujú  návštevy chorých,
starých  a osamelých, či už v DSS na Cemjate, v Ústave telesne postihnutých, v Domove dôchodcov, v
Barličke, v nemocnici alebo návštevy jednotlivcov v domácnosti.    
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Ich spoločná finančná zbierka predstavovala 584,90 eur. Bratom a sestrám v hore uvedených
domovoch zhotovili  a doručili 35 vianočných balíčkov v hodnote 122,44 eur. 

Ďakujeme Pánu Bohu aj za tieto pravidelné stretnutia.  Je to milosť pre nás a krásne svedectvo
viery našich sestier, ktoré slúžia v našom cirkevnom zbore a modlia sa za nás. Chceme zároveň pozvať
aj ďalšie sestry,  aby využili túto možnosť povzbudzovať sa vo viere a prišli do tohto  požehnaného
spoločenstva

8.6 Mami kluby

Mami  kluby  sú  miestom,  kde  sa  môžu  stretnúť  mamičky  na  materskej  a trochu  vybočiť
z každodennej  rutiny pri  starostlivosti  o  deti.  Na mami kluboch sa  zdieľame so skúsenosťami pri
výchove, snažíme si navzájom poradiť, a tak mnohokrát  nemusíme hľadať rady od skúsenejších na
internetových  fórach,  ale  môžeme  si  navzájom  pomôcť  a inšpirovať  sa.  Okrem  vzájomných
rozhovorov sa každý mami klub rozprávame aj s tým najdokonalejším „Rodičom“ – naším Otcom
a prosíme  Jeho o vedenie a múdrosť pri výchove, modlíme sa za seba navzájom, ak prežívame nejaké
ťažkosti.  Aj keď pri  maličkých aktívnych deťoch je čas na koncentrované počúvanie dosť krátky,
snažíme sa na každom stretnutí čítať si z Biblie a mať krátke zamyslenie.

Mami klub je vzácny čas nielen pre mamky, ale aj pre detičky. Pre mnohé z nich je to prvá
skúsenosť vo väčšom kolektívne rovesníkov, tak sa spoločne učia hrať. Okrem voľnej hry s hračkami,
ktoré  majú  detičky k dispozícii,  každý mami  klub si  spolu s nimi  spievame ukazovacie  pesničky,
tancujeme, hovoríme básničky.

V školskom roku 2017/2018 prebiehali mami kluby pod vedením Zuzany Martausovej,  v šk.
roku 2018/2019 pod vedením Anny Gálovej a Zuzany Alexovičovej. Mamičky sa stretávajú pravidelne
vo štvrtky o 9.30 na fare. Keďže život s malými detičkami  je nevyspytateľný (choroby, vyšetrenia
atď.), niekedy sa zídeme 3 mamičky, niekedy  nás je zas 12. Z čoho sa však tešíme, je to, že ku nám
chodia aj mamičky, ktoré nie sú z nášho zboru, a tak popri spoznávaní nových priateliek môžu na
mami kluboch spoznávať aj Pána Ježiša.    

Anna Gálová 

8.7  Stretnutia rodín – RoS (rodinné spoločenstvo)

Aj  v tomto  roku  sme  s Božou  pomocou  pripravovali  raz  za  mesiac  stretnutia  RoS,  ktoré
poskytujú priestor pre viacgeneračné spájania sa ľudí.  Každé stretnutie  začínalo oslovením našich
najmenších, po ktorom šli  deti  do klubovne Puzzle, kde sa im venovali naši mládežníci a mladšie
manželské páry. Sme veľmi vďační za ich službu, lebo týmto vytvárajú možnosť aj pre manželstvá
s deťmi, aby sa pokojne, bez starostí o to, čo akurát robia ich veľké alebo malé deti, mohli zastaviť
a nechať k sebe prehovoriť spolu s ďalšími mladými aj starými Božie slovo, ktoré je pre každého.
Spolu spievame, modlíme sa, zdieľame, rozprávame pri občerstvení... aby sme vo viere nestagnovali,
ale ďalej v nej rástli.  

Tohto  roku  sme  začali  novú  sériu  „Biblické  manželstvá“,  ktoré  odkryli  mnohé  postoje,
rozhodnutia, správania, aktuálne aj pre naše generácie a skúmali sme, čo z toho je správne a s čím
máme  bojovať,  aby  sme  neurobili  vo  svojich  životoch  a aj  v tom,  ako  prejavujeme  svoju  vieru,
podobné  chyby.  Prebrali  sme  nasledovné  témy:  Spoločne  čeliť  problémom  –  manželstvo  Jozefa
a Márie  (b.  f.  Koč),  Zajedno  v zlom  –  manželstvo  Ananiáša  a Zafíry  (b.  f.  Petro),  Rozpadnuté
manželstvo – manželstvá ženy pri studni (b. f. Dušan Cina), Späť do záhrady – manželstvo Adama
a Evy (manželia  Pončákovci),  Svedectvo  vlastného manželstva  –  počas  zborovej  grilovačky (b.  f.
Bakalár),  Zanedbané manželstvo – manželstvo Pótifara (s. f. Janotková), Manželské trojuholníky –
manželstvo Elkánu a Anny (manželia Mihočovci), Výlet rodín a mládeže (b. f. Mihoč, b. teológ Marek
Ilenin, s. f. Janotková, pracovníčka s mladými Denisa Harčárová). Každému jednému ďakujeme za
podanie Božieho slova, ktoré bolo človeku blízke.
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Okrem toho sa do našich stretnutí zapájali aj rôzni hudobníci z radov mládežníkov aj rodín,
a tak sme ďalšou formou, ktorou sú gitary, klavír, kachón mohli spoločne spievať piesne na oslavu
Pána Boha. Ďakujeme každému jednému z nich za ich ochotu. Rovnako ďakujeme aj všetkým, ktorí sa
zapojili do prípravy scénok, vymýšľania súťaží, prípravy občerstvení, techniky a všetkého ostatného,
aby sme mohli vytvoriť atmosféru, z ktorej pôjde požehnanie. 

Počas roka sme sa ako Ros zúčastnili  muzikálu Pútnik,  Misijných dní,  seminára O službe
v Indii, zapojili sme sa do modlitieb 24/7 v našom cirkevnom zbore a pripravili sme Mikuláš pre deti.
Nech si Pán Boh povoláva ľudí do práce v tíme RoS aj v ďalšom roku a nech otvára naše srdcia, aby
sme boli hladní a smädní po Jeho slove a mohli sme sa tak stretávať aj na týchto stretnutiach v roku
2019.
Za tím Ros Lenka Janotková 

9. Výchovná práca

9.1 Detská besiedka

Stretnutia  detskej  besiedky  (DB)  sa  konajú  pravidelne  každú  nedeľu  na  fare  o 9:00  hod.
(okrem poslednej nedele v mesiaci, prázdnin, vianočných a veľkonočných sviatkov). Poslednú nedeľu
v mesiaci pozývame rodiny s deťmi na služby Božie o 11:00 hod. s požehnaním detí.

V roku 2018 sa uskutočnilo 30 stretnutí detskej besiedky (DB), pričom priemerná účasť na
jednotlivých stretnutiach bola 40 detí, čo oproti minulému roku predstavuje nárast o 10 detí. Spolu
sme evidovali 64 detí, ktoré prišli aspoň raz.

V prvej polovici roka (2. polroku šk. roka 2017/2018) sme spolu s deťmi pokračovali v sérii
Na ceste, v ktorej sme preberali život a dielo Pána Ježiša Krista od Jeho narodenia po smrť. V novom
školskom roku 2018/2019 sme začali sériu s názvom  Bol raz jeden...,  ktorá je zameraná na Božie
mená. Pán Boh je síce iba jeden, ale v Biblii o Ňom nachádzame zmienky aj pod inými menami. Božie
mená  vlastne  odzrkadľujú  Božie  vlastnosti,  napr.  Boh  spásy,  Boh  všetkej  útechy,  Pastier,  Chlieb
života, či Uholný kameň. Poznanie a porozumenie Božím menám nám môže pomôcť lepšie pochopiť
to, aký Boh je a čo pre nás robí.

Počas letných prázdnin, v termíne 23. - 28. 7. 2018, sa na Mníchovskom potoku pri Bardejove
uskutočnila  „Audiencia  u kráľa“.  Práve  takýto  názov  niesol  tohtoročný  detský  biblický  tábor,
ktorého sa zúčastnilo 60 detí vo veku 7 až 12 rokov. Počas celého týždňa sme si rozprávali príbeh
o odvážnej kráľovnej Ester a záchrane židovského národa. Hovorili sme o vyvolenom Božom národe,
o Božom pláne pre naše životy, o vernosti Bohu a Jeho zasľúbeniam, ako aj o tom, že On je jediným
pravým Záchrancom.

V roku 2018 sa po ročnej prestávke uskutočnila aj Dávidova harfa - Seniorátne stretnutie detí
v neďalekých  Kapušanoch  (23.  6.  2018).  Do  príprav  sa  zapojili  aj  členovia  tímu  DB a akcie  sa
zúčastnilo  spolu  5  detí  z nášho  zboru.  Témou  stretnutia  bolo  Božie  Slovo  a počas  poobedňajšej
aktivity deti na jednotlivých stanovištiach odhaľovali jeho charakteristiky na vlastnej koži. Napríklad
to, že Božie slovo má moc očisťovať, si skúsili pri ručnom praní uhlíkom zašpinenej handričky.

Na Štedrovečerných službách Božích o 17:00 sme s deťmi poslúžili vianočným programom,
ktorý sme pripravili k téme školského roka 2018/2019 pod názvom  Ježiš – meno nad každé meno.
Bratom a sestrám v chráme sme predstavili niektoré z Božích mien, ktoré sme už preberali na DB.
Hoci ľudia očakávali príchod silného kráľa a bojovníka, ktorý ich zachráni,  Boh prišiel medzi nás
ako bezbranné  dieťa.  Časom  však  mnohí  pochopili,  že  nie  je  iba  obyčajným  dieťaťom,  ale  je
skutočným Záchrancom, Pokojom, Pravdou, Pastierom a chce prebývať v srdci každého z nás. Je len
na nás, či ho vpustíme dnu.

Ďakujeme Pánu  Bohu  za  možnosť  slúžiť  deťom  v našom  zbore.  Sme  radi,  že  na  DB
prichádzajú aj nové deti a pozývame aj ďalších, ktorí stále váhajú, aby prišli medzi nás. Vnímame, že
naša služba má zmysel a chceme naďalej verne a zodpovedne spravovať talenty a úlohy, ktoré nám
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boli zverené. Ďakujeme aj zboru za podporu a modlitby a v neposlednom rade aj rodičom, že nám
s dôverou  zverujú  svoje  ratolesti.  Dlhodobo  vnímame  úbytok  ľudí  z tímu,  modlíme  sa  preto  za
nových, mladších spolupracovníkov, ktorý by posilnili tím DB.
Aktuálny tím pracovníkov DB v Prešove: Zuzana Alexovičová, Peter Gál, Slavomír Kušnír, Martin
Pasierb, Matúš Bučko, Imrich Kostúr, Jana Valachová a Majka Macejová.

Za detskú besiedku Prešov Majka Macejová

9.2 Vyučovanie náboženstva

Bratia  a sestry,  ide  o náročnú službu v našom cirkevnom zbore,  lebo  prihlásených detí  na
vyučovanie náboženstva nie je veľa, a tak sa spájajú ročníky na ZŠ a vyučovanie je vždy poobede.
Učíme tak,  ako je to uvedené v tabuľke a ja som mohol vyučovať iba do 26.  10. 2018,  keď som
nastúpil  na  PN.  Ďakujem  ochotným  sestrám  na  ZŠ  V.  Šariš  za  ochotu  prevziať  na  seba  túto
zodpovednosť a vyučovať. Verím, že Školský výbor nájde ochotných bratov, či sestry, ktorí by mali
potrebnú kvalifikáciu a zapojili sa do tejto náročnej služby. Myslím na apoštola Pavla, lebo k tejto
službe nemotivujú financie, ale jedine život viery. Veď kresťan je človek, ktorý bol zachránený Božou
milosťou a sám sa zúčastňuje na realizácii projektu milosti – záchrany v Kristu, prostredníctvom zvesti
evanjelia. V zbore vyučujú ev. náboženstvo zb. farári, sestra farárka L. Wagnerová a katechétky Mgr.
Božena Štefániková, Mgr. Emília Sokolová, Mgr. Iveta Pavlovská a Mgr. E. Rodáková.  
Spolu  učíme   263  žiakov  na  základných  školách  a  63  na  stredných  školách  mimo žiakov  ESŠ.
Ďakujeme  všetkým  učiteľom,  ktorí  sa  podieľajú  na  náboženskej  výchove  detí  v našom  zbore
a modlíme sa, aby ich práca bola požehnaním pre deti a cirkevný zbor. Nie je to jednouché niesť zvesť
evanjelia vo svete, kde skoro každý žije len pre seba. Ako ukázať deťom, že exituje niečo, čo sa nedá
ani  zaplatiť,  ani  kúpiť?  Evanjelium je  zvesť  o milosti,  o tom najväčšom dare  lásky  –  o záchrane
a spáse, ktorá je zdarma. 
  

Vyučovania evanjelického náboženstva v šk. roku 2018/ 2019

DEŇ ŠKOLA Č A S
ROČNÍ

K
VYUČUJÚCI

P
O

N
D

E
L

O
K

ZŠ Lesnícka 12.35 - 13.20 1 - 4 Mgr. E. Sokolová

ZŠ Lesnícka 13.25 - 14.05 5 - 9 Mgr. E. Sokolová

ZŠ Májové námestie 14.15 - 15.00 1 - 4 Mgr. E. Sokolová

ZŠ Májové námestie 15.00 - 15.45 5 - 9 Mgr. E. Sokolová

ZŠ Kúpeľná 12.45 - 13.30 1 - 4 Mgr. B. Štefániková

ZŠ Kúpeľná 14.00 - 14.45 5 - 9 Mgr. B. Štefániková

ZŠ Petrovany 12.45 - 13.30 1 - 9 Mgr. L. Wagnerová

U
T

O
R

O
K

PaSA 7.05 - 7.50 1 - 2 Mgr. L. Wagnerová od 26.10.2018

ESŠ 8.00 - 8.45 II. O Mgr. J. Bakalár

ESŠ 8.50 - 9.35 IV. O Mgr. J. Bakalár

ZŠ Šrobárová 12.45 - 13.30 1 - 4 Mgr. E. Sokolová

ZŠ Šrobárová 13.45 - 14.25 5 - 9 Mgr. E. Sokolová

ZŠ Sibírska 14.45 - 15.25 1 - 9 Mgr. E. Sokolová
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ZŠ Svinia 13.00 - 13.45 5 - 9 Mgr. L. Wagnerová

ZŠ Kojatice 13.50 - 14.30 1 - 4 Mgr. L. Wagnerová

ZŠ Važecká 13.15 - 14.15 1 - 9 Mgr. O. Koč

SŠ Internátna P. Sabadoša 12.45 - 13.30 1 - 4 Mgr. I. Pavlovská

SŠ Internátna P. Sabadoša 14.00 - 14.45 5 - 9 Mgr. I. Pavlovská

ZŠ M. Nešpora 13.45 - 14.30 1 - 9 Mgr. B. Štefániková

S
T

R
E

D
A

ZŠ Ľubotice 7.15 - 7.55 1 - 9 Mgr. E. Sokolová

ZŠ Bajkalská 12.50 - 13.35 1 - 4 Mgr. E. Sokolová

ZŠ Bajkalská 13.35 - 14.15 5 - 9 Mgr. E. Sokolová

ZŠ Mukačevská 14.30 - 15.10 1 - 9 Mgr. E. Sokolová

SZŠ 13.40 - 15.10 1 Mgr. O. Koč

ZŠ Prostejovská 13.45 - 14.30 1 - 9 Mgr. B. Štefániková

ZŠ Bajerov 12.15 - 13.30 1 - 9 Mgr. L. Wagnerová

ZŠ Šmeralova 14.00 - 14.40 1 - 4 Mgr. L. Wagnerová

Š
T

V
R

T
O

K

SPŠ Strojnícka 8.00 - 8.45 1 - 9 Mgr. O. Koč

ESŠ 8.00 - 8.45 1 - 9 Mgr. J. Bakalár

ESŠ 8.50 - 9.35 1 - 4 Mgr. J. Bakalár

ZŠ Matice Slovenskej 13.15 - 14,30 5 - 9 Mgr. B. Štefániková

ZŠ Veľký Šariš 13.20 - 14.05 1 - 9 Mgr. E. Rodáková od 26.10.2018

Gymnázium Konštantínová 13.30 - 14.15 1 Mgr. O. Koč

ZŠ Československej armády 12.45 - 13.30 1 - 3 Mgr. E. Sokolová

ZŠ Československej armády 13.45 - 14.25 4 - 6 Mgr. E. Sokolová

ZŠ Československej armády 14.30 - 15.10 7 - 9 Mgr. E. Sokolová

PIATO
K

GJAR 13.30 - 14.15 1 - 4 Mgr. O. Koč

9.3 ESŠ – spolupráca

Ak nám ide o formovanie mladej generácie, môžeme sa len tešiť z ESŠ a jej zložiek. Nechcem
vymenovávať všetko, čo považujem za milosť, ale vždy nás poteší, keď učitelia našej školy s deťmi
poslúžia v rámci sl.  Božích programom. Pripravujú mnohé akcie,  ktoré majú duchovný dopad pre
rodiny nášho cirkevného zboru. Samozrejme prepojenosť je aj v možnosti členov cirkevného zboru
zúčastniť sa študentských služieb Božích, či prisluhovania Večere Pánovej. Dnes je veľa projektov na
záchranu  živočíšnych  druhov,  ktorým  hrozí  vyhynutie.  „Zachráňte  veľryby!“  hovoria  jedni.
„Zachráňte dažďové pralesy!“ hovoria druhí.  Ale je to milosť, keď môžeme spoločne pracovať na
záchrane našich detí. Možno by sme mali viac spolu kričať: „Zachráňme naše deti a  mládež!“ Pán vo
svojej milosti žehná všetkým, ktorí  to pochopili a prijali to, že cez ich svedectvo viery, zodpovednú a
náročnú  prácu  učiteľa  Boh  koná  svoje  dielo.  Snažíme  sa  v cirkevnom  zbore  vždy  informovať
o aktivitách školy nielen v oznamoch, ale aj na stránkach zborového časopisu Patmos. Som vďačný, že
táto  úzka  spolupráca  prináša  svoje  požehnanie,  nielen  pre  cirkevný zbor,  seniorát  ale  i  ECAV na
Slovensku. 
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9.4 Teológovia v zbore

            Z nášho cirkevného zboru v súčasnosti študujú teológiu  s prípravou na kňazskú službu dvaja 
študenti. Na EBF Univerzity Komenského v Bratislave je na doktorandskom štúdiu brat Samuel Sabol 
a na Wiedenskej univerzite študuje brat Ondrej Kotsch. Prajeme im Božie požehnanie a vedenie, aby 
štúdium úspešne ukončili a boli požehnaním v službe. 

10. Činnosť presbyterstva, výborov a konventy

Bratia a sestry považujem to za veľkú milosť, že zasadnutiach zborového presbyterstva, ktoré
zasadlo v roku 2018 desať krát, bolo vždy uznášaniaschopné, čo svedči o záujme pracovať. Pán nech
požehná  všetkých,  ktorí  s láskou  slúžili  a slúžia  v cirkevnom  zbore.  Zvlášť  chcem  poďakovať
zborovému dozorcovi, bratovi Miroslavovi Čurlíkovi,  ktorý zodpovedne a s láskou pripravoval každé
zasadnutie  a návrhy na riešenie  nie  jednoduchých otázok a problémov.  Modlime sa  bratia  a sestry
za vedenie  Duchom  Svätým  pre  členov  ZP,  aby  dokázali  správne  rozlišovať  a posúdiť  situáciu
duchovného života, ale  i problémy v cirkevnom tak, aby uznesenia prinášali pokoj a požehnanie pre
prácu  a život  v cirkevnom  zbore.  Taktiež   ďakujem  námestnému  dozorcovi,  ktorý  sa  snaží
o fungovanie VMV výborov. Ďakujem všetkým, ktorí pomáhali s prípravou zborových  konventov.
V roku 2018 sa v našom zbore konalo 7 zborových konventov, a to dňa 25. 02. 2018, 04. 03. 2018,
29. 04. 2018, 17. 06. 2018, 26. 08. 2018, 09. 09. 2018 a 25. 11. 2018. Zároveň sa chcem s pohľadom
do budúcnosti modliť, aby sa pri nás napĺňali slová: „Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, oblečte teda
srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. Znášajte sa vospolok a odpúšťajte
si, ak by niekto mal sťažnosť proti niekomu; ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy. A najmä priodejte
sa láskou, ktorá je spojivom dokonalosti.“ (Kol 3, 12 - 14)   

10.1 Zasadnutia zborového presbyterstva 2018

      Zasadnutia Zborového presbyterstva CZ ECAV Prešov sa po Zborovom konvente CZ ECAV
Prešov   konali 10 krát. Bolo to 25. 02. 2018, 13. 04. 2018, 26. 06. 2018, 06. 08. 2018, 19. 08. 2018,
13. 09. 2018, 30. 09. 2018, 16. 10. 2018, 03. 12. 2018, 18. 12. 2018. Na zasadnutí presbyterstva sme sa
25. 02. 2018 zaoberali prípravou volieb presbyterov, kostolníkov a delegátov na Seniorátny konvent
ŠZS ECAV.
13.  04.  2018 prijalo presbyterstvo uznesenie odporúčajúce zborovému konventu schváliť zmeny v
Štatúte CZ ECAV Prešov podľa pripomienok Seniorálneho presbyterstva ŠZS. Schválili sme Štatút
Vnútromisijného výboru CZ ECAV  Prešov, kde za členov podľa jednotlivých sekcií sme menovali
týchto  bratov  a sestry:  Mária  Macejová  (detská  besiedka),  Peter  Urbanec  a  Richard  Glankovič
(mládež), Ján Čerenský (staršia mládež), Slavomír Verčimák (Rodinné spoločenstvo), Jordán Motýľ a
Marek Ilenin (misia, evanjelizácia), Martin Janotka (Modlitebné spoločenstvo), Ivana Argayová (tím
konfirmačných víkendoviek), Lenka Wagnerová (spoločenstvo žien), Anna Gálová (Mami klub).  Za
predsedu Vnútromisijného výboru CZ ECAV Prešov bol konventom zvolený brat Miroslav Iľko.  

Mediálnu prácu, ktorá sa týka časopisu Patmos, zborovej stránky www.patmos.sk, facebookového
profilu CZ ECAV Prešov a zverejňovania zvukovej nahrávky kázní zabezpečuje aj Mediálny výbor CZ
ECAV Prešov, kde pracujú bratia Peter  Gál,  Pavol Petrič,  Matej Oráč, a sestry Ivana Majerníková
a predsedníčka Zuzana Martausová. Na zasadnutí sme sa zaoberali aj požiadavkou  na Obecný úrad
Rokycany o úpravu cesty až k nášmu kostolu v Rokycanoch.
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26. 06. 2018 sa presbyterstvo zaoberalo vyučovaním náboženskej výchovy evanjelickej na školách na
území  cirkevného  zboru.  Na  danom  zasadnutí  zborové  presbyterstvo  v súlade  so  stanovami
spoločnosti Patmos s.r.o. podľa § 10 odst.3) písmeno b) súhlasilo s odvolaním konateľa spoločnosti
Patmos s.r.o. Jaroslava Ferja k 9. 7. 2018 na jeho vlastnú žiadosť. Zborové presbyterstvo CZ ECAV
Prešov  zároveň  v súlade  so  stanovami  spoločnosti  Patmos  s.r.o.  podľa  §  10  odst.3)  písmeno  b)
súhlasilo s menovaním Viktora Čopa za konateľa spoločnosti Patmos k 10. 7. 2018. Konateľa menuje
a odvoláva  po  odsúhlasení   ZP  CZ  Valné  zhromaždenie  Patmos  s.r.o.,  čo  v našom  prípade  je
Predsedníctvo  CZ  ECAV  Prešov.  Zborové  presbyterstvo  CZ  ECAV  Prešov  vymenovalo  za
šéfredaktorku časopisu Patmos: Zuzanu Martausovú a za  členov redakčnej rady časopisu Patmos:
Jána Bakalára, Vladimíra Ferenca, Katarínu Kendickú, Martina Sabola a vyslovilo doterajšej členke
sestre Alene Bodnárovej poďakovanie za jej prácu. 
06. 08. 2018 presbyterstvo CZ ECAV Prešov sa zaoberalo východiskovou správu o majetku CZ ECAV
Prešov, ktorú predložil Viktor Čop. Presbyterstvo CZ ECAV Prešov súhlasilo s návrhom na menovanie
za člena Dozornej rady Patmos s.r.o. Ing. Vladimíra Gála. V Dozornej rade sú ďalšími členmi Daniel
Hanko, Dušan Majerník, Martina Štúrová, Milan Dreveňák. 
Na zasadnutí  19. 08. 2018  sme odporúčali Zborovému konventu CZ ECAV Prešov schváliť kúpnu
zmluvu  č.  30803/KZ-494/2018/Kapušany/1971/MPV  PO,  medzi  CZ  ECAV  Prešov  a Národnou
diaľničnou spoločnosťou a.s. Bratislava s dohodnutou kúpnou cenou po navýšení koeficientom 1,2 :
142 570,82 € bez DPH, pre potreby majetkovoprávneho vysporiadania pre stavbu rýchlostnej cesty R4
Prešov - Severný obchvat.
 Kandidačné presbyterstvo na základe určenia termínu Predsedníctvom ŠZS ECAV zvolalo kandidačné
presbyterstvo  13.  09.  2018,  kde  podľa  §  11  Cirkevného  zákon  č.  11/1994 o  cirkevných
predstaviteľoch,  ich  voľbách  a  o charakteristike  niektorých  funkcií,  v znení  cirkevného  zákona  č.
1/2011 navrhlo obsadiť miesto zborového farára pozvaním viacerých kandidátov. Zároveň poverilo
Miroslava Čurlíka,  Miroslava Iľka,  Miroslava Maceja,  Petra  Gála  a sestra  Máriu Kysackú osloviť
viacerých kandidátov na funkciu zborového farára CZ ECAV Prešov.  Oslovení boli brat farár Ondrej
Koč a brat farár Dušan Cina. Vzhľadom na to, že pokladníkom bol doposiaľ brat Jaroslav Ferjo, ten sa
funkcie vzdal, presbyterstvo  poverilo sestru Janu Pramníkovú funkciou pokladníka CZ ECAV Prešov
až do zvolenia do tejto funkcie na zborovom konvente. 
30.  09.  2018  presbyterstvo  CZ  ECAV  Prešov  schválilo  nájomnú  zmluvu  č.  30803/NZ-
434/2018/Kapušany/1971/MPV PO, medzi  CZ ECAV Prešov a Národnou diaľničnou spoločnosťou
a.s. Bratislava s dohodnutou dĺžkou nájmu po dobu výstavby rýchlostnej cesty R4 Prešov - Severný
obchvat. Jedná sa o pozemky, ktoré budú využívané počas výstavby R4, príjem z nájmu bude príjmom
zboru.  Ďalšie  zasadnutie  kandidačného presbyterstva  sa  uskutočnilo  16.10.2018,  presbyterstvo CZ
ECAV Prešov schválilo kandidátov na miesto zborového farára CZ ECAV na Slovensku Prešov, a to
menovite: Mgr. Dušana Cinu, ev. a. v. farára t. č. vedúceho biskupského úradu VD a Mgr. Ondreja
Koča,  súčasného  zborového  farára  v Prešove.  Zborové  presbyterstvo  zároveň  pripravilo  vokátor
a určilo termín konania sa volebného zborového konventu.
03.  12.  2018 presbyterstvo  schválilo  Východiskovú  správu  o  stave  nehnuteľného  majetku  vo
vlastníctve CZ ECAV Prešov vypracovanú Ing. Viktorom Čopom a prijalo ju ako súpis nehnuteľného
majetku  CZ.  Predsedníctvo  CZ zabezpečí  kompletizáciu  dokumentácie  ku  každej  nehnuteľnosti  v
zmysle  Zákona  2/1999  CPP o  hospodárení  COJ.  Súčasne  vypracuje  samostatný  súpis  národných
kultúrnych  pamiatok  vo  vlastníctve  CZ  ECAV  Prešov  v  zmysle  platných  štátnych  predpisov.
Schválená bola aj  Zmluva o správe majetku (ZoSM) CZ ECAV Prešov spoločnosťou Patmos s.r.o.
Presbyterstvo schválilo aj žiadosť o registráciu  CZ ECAV Prešov (IČO: 31947042, DIČ 2020544042)
ako platcu DPH na Daňovom úrade Prešov. Daňový úrad danú žiadosť schválil. Taktiež účtovníctvo
cirkevného  zboru  bude  od  roku  2019  vedené  ako  podvojné  účtovníctvo.  Zaoberali  sme  sa  aj
zefektívnením prenajímania  priestorov v ZD PATMOS.  Konateľ  spoločnosti  Patmos bol  poverený
rokovať s novozvoleným starostom obce o možnostiach rekonštrukcie a nájmu budovy vo vlastníctve
CZ ECAV Prešov v Rokycanoch.
18. 12. 2018 schválená bola aj zmluva o poskytovaní administratívno-účtovných služieb podľa §269
ods.  2  Zákona č.  513/1991 Zb.  Obchodného zákonníka,  medzi  zmluvnými stranami Patmos s.r.o.
a Cirkevný zbor ECAV Prešov, uvedené služby bude vykonávať pracovníčka, ktorá je zamestnaná
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v Patmos s.r.o. Vzhľadom na to, že v roku 2018 sme sa zaoberali množstvom hospodárskych vecí,
presbyterstvo sa rozhodlo zvolať zborové presbyterstvo za účelom hodnotenia aktivít Vnútromisijného
výboru CZ ECAV Prešov v zmysle štatútu CZ v prvom polroku 2019.  

Za uvedené obdobie sestry a bratia Zborového presbyterstva CZ ECV Prešov zasadali mnohokrát,
prijali  množstvo  uznesení  a vykonali  množstvo  práce,  vďaka  patrí  všetkým  a taktiež  aj  členom
výborov, ktoré iniciatívne prinášali množstvo návrhov a riešení úloh v cirkevnom zbore. 

Pán nech žehná všetkých, ktorí s radostným srdcom slúžia v zbore v rôznych úlohách, službách
a zároveň na seba berú aj  zodpovednosť plnenia  úloh v presbyterstve cirkevného zboru.  Ďakujem
Bohu za požehnanie tejto práce a všetkým bratom a sestrám za pomoc. 

Miroslav Čurlík, zborový dozorca CZ ECAV Prešov  

11. Diakonická práca v zbore

           Táto práca stále ostáva pre náš zbor výzvou, no som rád, že sa aj na spoločných zasadnutia ZP
otvára aj táto otázka a hľadáme spôsoby a možnosti,  ako by sme mohli byť v našom zbore v tejto
službe  aktívnejší.  Stále  je  však  veľa  otázok  ohľadom konkrétnej  realizácie  a spolupráce  v  rámci
diakonie, na ktoré nemáme odpovede a je potrebné sa za to modliť. 
               Zároveň som veľmi vďačný Relevantu ,ktorý zriadil a vedie ADS, ktorá čiastočne pokrýva aj
túto  službu  a už  niekoľko  rokov  sprostredkúva  opatrovateľskú  službu  tým,  ktorí  to  potrebujú.
Konkrétne  ďakujeme  bratovi  Marekovi  Ileninovi,  že  hľadá  spôsoby,  ako  túto  službu  klientom
zabezpečiť, a Marike Macejovej za koordinovanie celej tejto náročnej  služby. Taktiež veľká vďaka
patrí ochotným sestrám, ktoré navštevujú dôchodcov v DSS na Veselej, v DSS na Cemjate a v DSS na
Volgogradskej a povzbudzujú ich príkladom viery a lásky. 

12. Prehľad udalostí v zbore za rok 2018

29. 12. -2.1.2018 – Zbrový výlet ROS, Mníchovský potok 
10. 1. 2018 – 14. 1. 2018 – Aliančný modlitebný týždeň 
22. 1. – 25. 1. 2018 – Ekumenický modlitebný týždeň. Téma EMT -  Ef 2,14
11. 02. 2018      Krvavý súd, divadlo Kino Scala 
25. 02. 2018 Konal sa výročný zb. konvent   
11. 03. 2018 Žiaci Biblickej školy Švajčiarskej misie viery nás piesňou a slovom pozdravili na sl. 

Božích. Viedol ich brat Emanuel Lippuner, ktorý sa k nám prihovoril
4. 03. 2018    Volebný konvent CZ – voľba presbyterov a funkcionárov CZ
11. 03. 2018 V spolupráci CB a Biblickej školy Švajčiarskej misie sme pripravili možnosť vidieť 

Muzikál – Pútnik, na základe knižnej predlohy Johna Bunyana Cesta pútnika
13.- 18.03.18    Prochrist.sk – vždy o 18:00 hod v klubovni Puzzle
24. 03. 2018 Konal sa seniorálny konvent ŠZS v Harhaji
30. 03. 2018   Veľký piatok, kázal brat farár Ondrej Koč a cirkevný zbor mu zablahoželal k jeho 90. 

Narodeninám
20.04.2018        Biblická olympiáda ŠZS Prešov – ESŠ 
 6. 05. 2018        V rámci sl. Božích úvod novozvolených funkcionárov a predstaviteľov CZ  
12. 05. 2018 Skúška konf. o 14,00h v kostole s VP pre rodičov
13. 05. 2018 Slávnosť konfirmácie v zbore – konfirmoval brat farár Ondrej Koč a príhovor  k VP 

mal brat farár Bakalár. Poslúžil spevokol a mládež, zborový dozorca príhovorom.
18.05.2018     Gardenparty vo farskej záhrade 
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20. 5. 2018 V rámci sl. Božích na 1. slávnosť Svätodušnú vystúpili s programom (dve piesne, 
slovo a modlitba) deti z 1. stupňa EZŠ so svojimi p. učiteľkami a pozdravili naše 
matky pri dni matiek, ktorý pripadol na 13. 5. 2018

17. 06. 2018 Volebný konvent predsedníctva ECAV a dozorcu VD
17.06. 2018       Grilovačka – farská záhrada, vyhodnotenie DSB 
29.- 1. 7. 18       Evanjelické cirkevné dni – slúžil spevokol Sion, Zvolen
05. 07. 2018 EKM SLB sv. CM za účasti mesta, r. kat. a gr. kat. cirkvi, kázala sestra farárka 

Wagnerová, spievali spevokoly z Chmeľova (d. Emília Gállová) zo Sveržova (d. 
Tipul) a spevácky zbor gr. kat. Jána Krstiteľa (d. Hricová). Za Maticu slovenskú sa 
prihovoril p. Kleban. Zazneli aj dve básne

29.O7.2018        Na sl. Božích kázal Curt Westman a pozdravila nás skupina 40 hosti z Nórska
 9. 09. 2018        Kajúca bohoslužby, ako prejav ľútosti nad protižidovskými postojmi v Prešove
25. 11. 2018 Konal sa volebný konvent zb. farára. Na základe rozhodnutia kandidačnej porady boli 

na voľbu kandidovaní bratia farári:  Dušan Cina a Ondrej Koč 

13. Nebezpečné vplyvy

     Každá doba má svoje vplyvy a isté „posolstvá“, ktoré sa k nám cez médiá veľa krát podvedome
dostávajú a ovplyvňujú nás. V poslednom období si môžeme všimnúť, že sa veľa rozpráva o šťastí,
ako o hodnote, ktorú by sme mali dosiahnuť... „rob to, čo ťa robí šťastným“, „ak nie si šťastný, tak to
nerob“...  A preto, kvôli  osobnému šťastiu, sa rozpadajú manželstvá,  rodičia kvôli  svojim záľubám
nemajú čas na svoje deti,  alebo práve dospelé deti  na svojich starnúcich rodičov,  v zbore chýbajú
služobníci... to preto, lebo tieto „aktivity“ im nespôsobujú šťastie. Problém je však v tom, že hľadanie
osobného  šťastia  je  zradné  v tom,  že  ak  hľadáme  šťastie  ako  cieľ  nášho  života,  nikdy  šťastní
nebudeme. V tom spočíva to veľké klamstvo dnešnej doby - že nás motivuje hnať sa za niečím, čo je
mizivé a trvalo nedosiahnuteľné.  V Biblii  nikde nenájdeme verše  o tom,  že ak chceš  byť šťastný,
hľadaj šťastie. Práve naopak, pravé šťastie nájdeme vtedy, ak budeme hľadať Krista. On sám hovorí
v ev. podľa Matúša 6. kapitole: „Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko
toto  bude  vám  pridané.“ A toto  hľadanie  Božieho  kráľovstva  nie  vždy  je  na  prvý  pohľad  plné
osobného šťastia, ale ako Pán Ježiš na inom mieste hovorí, je plné zomierania sebe a svojmu šťastiu.
„Ak niekto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž na seba a nasleduje ma!
Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho; ale kto by stratil život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží
človeku, ak získa hoci celý svet, ale utrpí škodu na duši? Alebo čo človek dá ako protihodnotu na
vykúpenie svojej duše?“  (Ev. Matúša 16, 25 - 26) No čo po tomto zomieraní nasleduje, je presne to,
čo Kristus zasľúbil  – nájdeme skutočný život,  radosť ktorú nám nikto nevezme. Radosť,  ktorá  je
v Kristu. Verím, že všetci budeme môcť vyznávať so žalmistom: „Hovorím Hospodinovi: Ty si môj
Pán! Niet pre mňa šťastia mimo Teba!“ (Žalm 16)

14. Mimozborová činnosť farárov

                 V uplynulom roku bratia farári pracovali aj iných cirkevných grémiách, kde bolo potrebné
pracovať a venovať týmto zasadnutia čas a svoje schopnosti. 
Brat farár Ondrej Koč je členom  Právneho výboru ECAV a Generálneho presbyterstva ECAV. 
Brat farár Ján Bakalár je členom seniorálneho presbyterstva ŠZS, Člen rady ESŠ a člen redakčnej rady
Ev. východu. 
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15. Pastorálna činnosť
 Je to prejav Božej milosti, že som mohol stretávať ľudí na ceste ich života, s ich krížom a bolesťou
priamo v čakárni...  Neboli  to  dlhé  rozhovory,  ale  bol  to  požehnaný čas  vzájomného povzbudenia
a modlitebného zápasu. Apoštol Pavel v liste Galatským píše: „Jedni druhých bremená znášajte, a tak
naplníte zákon Kristov.“ (G 6, 2) Spolu s kolegami sme vykonali aj 155 pastorálnych návštev a sme
viedli pastorálne rozhovory pri krstoch, sobášoch a pohreboch... Milosťou pre nás je aj služba sestier,
ktoré  konajú  pastorálne  návštevy  v ústavoch.  Samozrejme  sme  len  vďační,  keď  členovia  nášho
cirkevného zboru sa dokážu pastorálne, v láske ujať práve tých, čo nesú akýkoľvek kríž  a skrze nás
pocítia dotyk lásky nášho Pána Ježiša Krista. Som vďačný aj osobne za pastorálnu podporu a  záujem
nielen mojich kolegov v službe, ale i zborového presbyterstva a mnohých, ktorí na modlitbách prosia
nielen za mňa.  

16. Evanjelická tlač, internetová stránka zboru

          V roku 2018 sa podarilo vydať šesť čísel nášho zborového časopisu Patmos. V tomto roku
taktiež nastali zmeny v obsadení redakčnej rady. Ďakujeme všetkým, ktorý ochotne pracovali na tomto
diele doposiaľ – pomáhali  či už finančne, prispievali  článkami,  pomáhali s korektúrami, grafickou
úpravou časopisu. Verím, že práve aj tento rozmer práce zbor nepodcení,  ale že sa nájdu aj ďalší
spolupracovníci a prispievatelia do obsahu nášho zborového časopisu. 

         Ďakujem za službu  setre Zuzke Martausovej, ktorá prevzala zodpovednosť za Mediálny
výbor a v určitom zmysle vnútromisijnú prácu cez „médiá“ v našom cirkevnom zbore. 

        Ostatné cirkevné časopisy si máme možnosť zakúpiť v predajni Pamtos a ďakujem sestrám,
ktoré  slúžia  aj  v  nedeľu,  aby sme si  ich mohli  zakúpiť.  Teším sa,  že našom zbore máme aj  túto
predajňu, ktorá je výborným priestorom na  misijnú prácu vo vnútri zboru, ale aj pre naše mesto.

16.1 Internetová stránka zboru

      V zbore funguje od roku 2015 vynovená internetová stránka: www.patmos.sk
Čitatelia  tu  nájdu  rozpis  služieb  Božích,  potrebné  informácie  o fungovaní  farského  úradu,
kníhkupectva Patmos, tlačivá ku všetkým cirkevným úkonom ako je krst, konfirmácia, sobáš, pohreb...
taktiež zborový časopis Patmos v elektronickej forme.
Záujemcovia o zborové aktivity získajú informácie o detskej besiedke, doraste, mládeži, mami klube,
rodinnom spoločenstve (RoS), spevokole, stretnutiach žien...
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Najnovšie však odporúčame do pozornosti audio kázne ktoré uverejňujeme od júna minulého roka na
adrese:

www.patmos.sk/kazne
Kázne sa  v kostole  každú nedeľu od 9:00 h nahrávajú a v priebehu týždňa sa  ich snažíme

spracovať  a uverejniť  na  internetovej  stránke.  Je  to  služba  povzbudenia  pre  všetkých,  ktorí  sa
z rôznych dôvodov nemôžu dostaviť  na  služby Božie.  Ak poznáte  v rodine alebo vo vašom okolí
človeka, ktorý potrebuje duchovne načerpať, ale kvôli veku alebo chorobe nemôže prísť medzi nás do
chrámu, upozornite ho aj  na túto možnosť.  Tu patrí  veľká vďaka bratovi  Jánovi Haluškovi,  ktorý
ochotne každú nedeľu robí nahrávky a bratovi Paľovi Petričovi za úpravu a spracovanie.
Ak niekoho zaujíma história zboru, nájde na stránke tiež veľmi kvalitne a podrobne spracované dejiny
cirkevného zboru aj históriu nášho kostola a ďalších cirkevných budov.
Mladým a deťom tiež odporúčame pozrieť si vzdelávacie podstránky o našej vierouke, ktoré sú fajn
pomôckou pri konfirmačnej príprave, alebo na hodinách náboženstva.
Vďaku  za  dlhoročné  spravovanie  internetovej  stránky  chceme  tiež  vyjadriť  bratovi  Karolovi
Furdíkovi, ktorý bol už pri jej vzniku a odviedol obrovské kvantum kvalitnej práce.
Ak by ste mali nejaké ďalšie nápady ako vylepšiť našu zborovú stránku, prípadne ste našli chybu,
napíšte nám na emailovú adresu ev.fara@patmos.sk. 
Prajeme požehnané čítanie a počúvanie.

Peter Gál
(správca webu)

17. Zborový archív, knižnica, kronika, inventár

  Archív CZ je  uprataný a  pripravený na ďalšie  spracovanie,  zborová  knižnica sa  pravidelne
dopĺňa novými titulmi. Zborová kronika je taktiež pravidelne dopĺňaná. Inventár sa v zmysle CPP
kontroluje HV, ktorý ho predkladá presbyterstvu či VZ Patmos na odsúhlasenie. Ďakujeme všetkým,
ktorý sa starajú aj o tieto praktické záležitosti v zbore.
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18. Počet členov v zbore

          To čo je  stále  aktuálnou úlohou,  ku ktorej  by sa  mohol  niekto dobrovoľne prihlásiť je
aktualizácia zborovej kartotéky. Ďakujeme bratovi  V. Ferencovi, ktorý to s láskou vykonával. Niet
priestoru  a času  pre  pracovníka  FÚ,  aby  z kartotéky  vymazal  zomrelých,  povpisoval  novo
prihlásených...  je to náročná práca - elektronická aktualizácia zborovej kartotéky. Počet členov zboru
k 31. 12. 2018 je  3824 podľa sčítania ľudu sa k Evanjelickej cirkvi prihlásilo  4890 ľudí. 
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19. Hospodársky život zboru

20.1 Správa o hospodárení za rok 2018 a činnosti HV CZ ECAV Prešov

HOSPODÁRENIE CZ PREŠOV ZA ROK 2018 

Správu o hospodárení CZ Prešov za rok 2018 predkladám v súlade s Cirkevný zákonom 2/99
o hospodárení cirkevných organizačných jednotiek v znení CZ č. 05/00, 5/01, 2/02 a 3/05 a v súlade
Cirkevným  nariadením  č.  2/96  o  pokladničnej  a  účtovnej  službe  v  cirkevných  organizačných
jednotkách a na základe platnej metodiky upravenej vo Výkaze hospodárenia 01 – 2009 cirkevno-
organizačnej jednotky ECAV na Slovensku. 
Podľa uvedenej metodiky Výkaz o hospodárení obsahuje okrem všeobecných informácii, hlavné časti:
I – príjmy, II – výdavky, III – majetok a časť IV – záväzky

1.1.1 Príjmy

TAB 1 - Príjmy v súlade s výkazom hospodárenia COJ 01-2009:
Čísl

o
Názov položky

Rozpočet Skutočnosť
v roku    2018 v roku    2018

1. Zostatok  z finančných prostriedkov predchádzajúceho roka 2 157,38 2 157,38

2. Príjmy z majetku (stĺ. a+b denníka) 3 342,62 3263,64

3. Príjmy z darov a príspevkov (stĺ. c+d+e+f+g denníka) spolu:         84 500,00 98 304,59

4. z toho: z darov (stĺ. c denníka) 50 000,00 37 045,93

5.             z ofier (stĺ. d denníka) 9 500,00 14 022,24

6.             z cirk. príspevku (stĺ. e denníka) 25 000,00 32 158,00

7.             z iných COJ (stĺ. f denníka)  0,00  0,00

8.             ostatné (stĺ. g denníka)  0,00  15 078,42

9. Príjmy z dedičstva (stĺ. h denníka)  0,00  0,00

10. Príjmy z organizovania akcií (stĺ. ch denníka)  7 000,00  0,00

11. Príjmy z dotácií (stĺ. i denníka)  0,00 0,00

12. Príjmy z predaja majetku (stĺ. j denníka) 0,00 142 570,82

13. Príjmy z poskytnutých služieb (stĺ. k denníka)  0,00  0,00

14. Ostatné príjmy (stĺ. l+m+n denníka) spolu:          5 000,00 256,02

15. z toho: úroky (stĺ. l denníka)  0,00 0,00 

16.             pôžičky  (stĺ. m denníka)  0,00 0,00

17.             ostatné  (stĺ. n denníka)  5 000,00 256,02

 Príjmy celkom:       102 000,00 246 552,45

Výrazný kladný rozdiel  na  príjmovej  strane  bol  spôsobený v prevažnej  miere  predajom pozemku
v Kapušanoch Národnej diaľničnej spoločnosti. 
Zmeny v ostatných príjmových položkách v porovnaní s rozpočtom:

- Pokles milodarov bol spôsobený najmä ukončením aktivizácie zbierok na opravu strechy ZD

PATMOS a prakticky sa vrátil na úroveň milodarov z rokov predminulých;
- Veľmi pozitívny ja nárast ofier o približne 50 %;
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- Nárast cirkevného príspevku bol ovplyvnený zvýšením CP z 10 € na 15 €;

- Zmena v ostatných príjmoch r. 8 ide na úkor poklesu ostatných príjmov v r. 10 a 14;

TAB 2 - Prehľad ostatných príjmov – podrobne

20.1.2  Výdavky
Výdavky zboru uvádzam ponajprv v predpísanej štruktúre v nasledujúcej tabuľke.
TAB 3 - Výdavky v súlade s výkazom hospodárenia COJ 01-2009
Čísl

o
Názov položky

Rozpočet v roku
2018

Skutočnosť v roku
2018

18. Zásoby (stĺ. I. denníka)

19. Služby (stĺ. II. až X. denníka) spolu:         37 100,00            19 695,22
 20. z toho: opravy (stĺ. II. denníka)          6 000,00    490,00
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POLOŽKA PRÍJEM 2017 PRÍJEM 2018

- cirkevná daň:       20 983,00 32 158,00

- milodary (položkovite):      53 274,69 37 045,93

- cirkevno-zborové ciele      18 083,53 22 546,93

- kostol        4 980,00 4 706,00

- domáci tlačový fond         1 960,00 1 935,00

- pre mládež            110,00

- besiedka             80,00 50,00

- pre spevokol            510,00 555,00

- Rokycany           280,00

- Janov           160,00

- Červenica           930,00 670,00

- Ev. posol 40,00 30,00

- ESŠ           345,16 1 225,00

- DBT           570,00 155,00

- pravidelný príspevok        2 736,00 2 853,00

- rodinné spoločenstvo             50,00 30,00

- oprava strechy zbor.domu 22 40,00  2 230,00

- Evanjelický východ 10,00

- Hniezdo 20,00

- Petrovany 30,00

- ofery:         9 350,80 14 022,24

- výnosy z nájmov(pôdy) a predaja:        9 070,78 142 570,82

- iné príjmy (položkovite):      37 182,56 18 334,44

- pôžičky      24 500,00

- poplatok za DBT+ dorast.tabor        6 984,20 7 485,00

- úhrady réžie z Tlii        2 514,33 2 190,26

- ofery na iné ciele 791,13 490,00

- kniha Reformator Luther           756,00

- príspevky na opatrovateľskú službu 4 873,16

- podiel na zisku Patmos        1 000,00 3 000,00

- ostatné           636,90 296,02

- zostatok z predchádzajúceho roku:      16 622,91 2 157,38

Príjmy spolu:    146 484,74 246 552,45



21.             obstaranie majetku (stĺ. III. denníka)            25 000,00             1 151,86   
22.             cestovné (stĺ. IV. denníka)            1 500,00               1 604,30   
23.             reprezentácia (stĺ. V. denníka)            1 000,00   350,21
24.             telefón (stĺ. VI. denníka)   
25.             stočné (stĺ. VII. denníka)            1 100,00               1 009,70   
26.             revízie (stĺ. VIII. denníka)  248,40
27.             poistky (stĺ. IX. denníka)            1 500,00               1 310,76   
28.             ostatné (stĺ. X. denníka)            1 000,00    13 529,99
30. Mzdy (stĺ. XI. denníka)   
31. Poistné fondy (stĺ. XII. denníka)   
32. Prevádzková réžia (stĺ. XIII. až XXVI. d.):         35 600,00           37 656,76
33. z toho: spotreba  - časopisy (stĺ. XIII. denn.)               200,00   691,01 €           81,95
34.             spotreba - ceniny (stĺ. XIV. denníka)   
35.             spotreba - kanc. potreby (stĺ. XV. d.)               100,00                   71,38   
36.             spotreba - čistiace potr. (stĺ. XVI. d.)               200,00                  172,63   
37.             spotreba - PHM (stĺ. XVII. denníka)               400,00                  334,01   
38.             spotreba - ostatné (stĺ. XVIII. denn.)            10 000,00             7 577,97   
39.             spotreba - vodné (stĺ. XIX. denníka)            1 100,00               1 010,00   
40.             spotreba - el. energia (stĺ. XX. denn.)            8 500,00               7 219,83   
41.             spotreba - uhlie/ plyn (stĺ. XXI. denn.)          12 000,00             16 375,18   
42.             daň z príjmu (stĺ. XXII. denníka)               200,00                  1 904,86   
43.             daň s nehnuteľností (stĺ. XXIII. denn.)            2 800,00               2 625,60   
44.             daň zrážková  (stĺ. XXIV. denníka)   
45.             úrok (stĺ. XXV. denníka)   
46.             poplatky (stĺ. XXVI. denníka)               100,00                    283,35   
47. Sociálny fond (stĺ. XXVII. denníka)   
48. Ostatné výdavky (stĺ. XXVIII. až XXXI. denníka) spolu:         38 500,00           28 322,49 
49. z toho: príspevok vyššej COJ (stĺ. XXVIII. d.)            4 800,00               5 013,37   
50.             príspevok iným COJ (stĺ. XXIX. denn.)   3 435,96
51.             ostatné výdavky (stĺ. XXX. denníka)          16 200,00   4 873,16             
52.             pôžičky (stĺ. XXXI. denníka)* 17 500,00             15 000,00   

 Výdavky celkom:        93 700,00         85 674,47 

Na strane výdavkov pri tvorbe rozpočtu došlo k súčtovej  chybe,  a tak v celkovom súčte výdavkov
neboli  započítané  výdavky  v r.  52.  splátky  pôžičiek.  Napriek  tejto  chybe  sú  celkové  výdavky
v porovnaní s rozpočtom nižšie o približne 8 tis. €. Hlavným dôvodom je, že obstaranie investícii r. 21
nebol  realizovaný  v plánovanej  miere.  Ostatné  výdavky  r.  28  výrazne  prevyšujú  rozpočtované
výdavky. Ide o zámenu výdavkov s r. 51, kde je naopak skutočný výdaj nižší o porovnateľnú sumu,
akú robí rozdiel plánovaných a skutočných výdavkov na r. 28. Za zmenu ešte stojí pomerne vysoký
nárast ceny plynu – o viac ako 4 tis. €. Tento nárast je významný najmä z dôvodu dlhšie trvajúceho
vykurovacieho obdobia. Ostatné skutočné výdavky zodpovedajú rozpočtovaným.  

TAB 4 - Prehľad ostatných výdavkov – podrobne:

POLOŽKA
VÝDAVOK

2017
VÝDAVOK 2018

- režijné náklady (najväčšie položky):       33 645,97 36 109,95

- elektrina (fara, kostol, fílie) 8 627,31 7 219,83

- plyn (fara, kostol, fílie) 12 207,87 16 375,18
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- vodné, stočné 2 071,13 2 019,70

- vývoz domového odpadu 189,35 189,35

- poplatky banke 70,80 66,80

- príspevok-vokátor               2 560,56 2 560,56

- časopis Patmos                  998,00 1 957,75

- ostatné (nákup čist. a kanc. potr., výzdoba kostola, žiarovky, oplatky, víno a i.)               5 084,57 4 174,20

- občerstvenia a pohostenia                  406,94 350,21

- dary                  561,00 533,06

- knihy, časopisy, učebnice náboženstva                  789,49 475,35

 -  materiál na údržbu a opravy                    78,95 187,96

- cestovné výdavky:          1 855,73 1 938,31

- investície a opravy (položkovite):         77 888,71 1 890,26

- opravy v kostole 738,40

- strecha zborového domu 72 828,44

- Práčovňa + práčka           1 500,93

- vykurovacie panely - Rokycany  2 092,29

- elektrorevízia 773,76

- ostatné opravy a drobné nákupy 693,29 1 151,86

- programové náklady:      11 187,57 11 556,94

- finančné výdavky cirkevné:        4 687,53 5 013,37

- finančné výdavky ostatné:       15 061,85 29 165,64

- daň z príjmu            120,96 1 904,86

- ofery a milodary na iné ciele          2 576,29 2 255,96

- daň z nehnuteľnosti          2 625,60 2 625,60

- odvod prijatých milodarov       1 230,00 1 180,00

- poistenie          1 337,70 1 310,76

- príspevok pre Relevant            171,30 4 873,16

- vrátená pôžička      7 000,00 15 000,00

15,30

Výdavky spolu 144 327,36 85 674,47

Celkový výsledok hospodárenia CZ za rok 2018 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
TAB 5 - Rozdiel príjmov a výdavkov za rok 2018:
Názov položky Rozpočet - 2018 Skutočnosť - 2018 Rozdiel +/-

Príjmy celkom:       102 000,00 €       246 552,45 €        144 552,45 €

Výdavky celkom:       93 700,00 €  85 674,47 € - 8 025,53 €

Rozdiel príjmov a výdavkov:           8 300,00 €           160 877,98 €

20.1.3 Majetok
Majetok cirkevného zboru je možné rozčleniť nasledovne:

A. Nehnuteľný  investičný  majetok   –  je  reprezentovaný  jednotlivými  nehnuteľnosťami  (súpis
nehnuteľností je uvedený v správe konateľa PATMOS s.r.o. za rok 2018), tieto nie sú súčasťou
výkazníctva CZ, nakoľko majetok nebol ocenený, cirkevný zbor neuplatňuje odpisy majetku
a v súčasnosti  prebieha  pasportizácia  majetku  cirkevného  zboru  v súlade  s platnými  CPP
ECAV na Slovensku. 

V registri Pamiatkového úradu SR sú evidované dva objekty v správe CZ:
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a. Evanjelický kostol – Hlavná 143, Prešov, č. rozhodnutia: SKK ONV Prešov 32/63
b. Altánok v areáli ev. fary – Svätoplukova 11, Prešov, č. rozh.: MK SR-513/97-400 

B. Hnuteľný investičný majetok   – je reprezentovaný:
a. Inventár budov – súpis majetku bez ocenenia
b. Stroje a zariadenia v odpísanej, resp. bezodpisovej podobe, bez primeraného ocenenia,

resp. v cene nadobúdacej – kúpnej
c. Merkantílie – cenné (vzácne, pamiatkové) bohoslužobné predmety – súpis majetku

bez znaleckého ocenenia
d. Umelecké diela, historické a pamiatkové predmety bližšie neurčenej ceny
e. Historická knižnica cirkevného zboru

C. Kapitálové investície a     cenné papiere   :
a. Vklad  jediného  spoločníka  v  obchodnej  spoločnosti  PATMOS  s.r.o.  a podiel  na

vlastnom imaní spoločnosti
b. Akcie v obchodnej spoločnosti TRANOSCIUS a.s. v počte 2 ks v nominálnej hodnote

akcie vo výške  500 € a 2 ks v nominálnej hodnote 100 €
c. Podielový list Šarišsko-zemplinského seniorátu ECAV na Slovensku Kellerova 2, 085

01 Bardejov zo dňa 24.9.2011.  
D. Finančný majetok:  

a. Na účte v banke (k 31.12.2018): 158 591,13 EUR 
b. V pokladni CZ (k 31.12.2018):     2 286,85 EUR
c. Finančné prostriedky spolu: 160 877,98 EUR

20.1.4 Záväzky

Záväzky CZ k 31.12.2018 vo výške 802,90 EUR - faktúry za služby, uhradené v priebehu januára
2019. 

20.2 Činnosť hospodárskeho výboru CZ Prešov

Hospodársky výbor je 5-členný a v roku 2018 pracoval v zložení:
Ing. Viktor Čop – predseda HV
PhDr. Marián Damankoš, PhD. – člen HV
JUDr. Juraj Gall – člen HV
Mgr. Martina Štúrová – člen HV
Ing. Slavomír Verčimák – člen HV

HV sa pri výkone svojej činnosti riadil  platným Štatútom CZ, Štatútom hospodárskeho výboru, ďalej
platnými  cirkevno-právnymi  predpismi,  rozhodnutiami  presbyterstva  i požiadavkami  predsedníctva
CZ. 
HV v roku 2018 zasadal 4x a zaoberal sa nasledovnými úlohami:
12.1.2018         

- Prehodnotenie zmluvných vzťahov medzi CZ ECAV Prešov a PATMOS s.r.o.
- Dotazník k ďalšiemu zabezpečovaniu hmotného zaopatrenia svojho duchovného pastiera – 
úloha z P CZ ECAV PO 
- Štatút Fondu pravidelných prispievateľov CZ ECAV Prešov – návrh
- Kontrola pokladničných kníh filiálok CZ ECAV Prešov

9.2.2018               
- Prerokovanie Zmluvy o Správe majetku CZ ECAV Prešov firmou PATMOS s.r.o. ako správcom;
- Vyhodnotenie plnenia rozpočtu CZ ECAV Prešov za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018;
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- Kontrola pokladničných kníh filiálok a CZ ECAV Prešov;
10.4.2018

- Prerokovanie Návrhu organizačného poriadku farského úradu;
- Prerokovanie návrhu pracovných náplní pracovníkov farského úradu (PATMOS s.r.o.);
- Návrh spôsobu obsadenia uvoľnených (novovzniknutých) pracovných pozícii;

22.10.2018
- Informácia o fungovaní kancelárie CZ ECAV Prešov – (Uzn. HV 12/2017 – čiastočne) , Uzn. 
HV 9/2018
- Prerokovanie Východiskovej správy o stave majetku CZ ECAV Prešov – Uzn. ZP 28/2018
- Prerokovanie Zmluvy o správe majetku CZ ECAV Prešov spoločnosťou PATMOS s.r.o. vrátane 
príloh – Uzn. HV 4/2018
- Prerokovanie Zámeru zefektívnenia prenajímania priestorov v ZD PATMOS – prehodnotenie 
výšky nájmov – Uzn. HV 14/2017, ZP 31/2018
- Oprava školy Rokycany, zámer prenájmu na účel MŠ v Rokycanoch – OU v Rokycanoch
- Príprava 2. fázy Investície Rekonštrukcia a zateplenia strechy v ZD PATMOS – Uzn. ZP 
22/2018

Hospodársky  výbor  na  svojom  riadnom  zasadnutí  dňa  4.2.2019  a 11.2.2019  vykonal  kontrolu
hospodárenia cirkevného zboru v súlade s platnými CPP, prerokoval výkazy o hospodárení CZ za rok
2018 a pripravil návrh rozpočtu CZ na rok 2019.
Predseda HV CZ ECAV Prešov v súlade s CZ 2/99 o hospodárení cirkevného zboru § 24, ods. b,
a po prekontrolovaní plnenia rozpočtu CZ za rok 2018 a kontrole účtovania a vedenia pokladní
cirkevného  zboru  a  filiálok,  odporúča  presbyterstvu  CZ,  aby  prijalo  uznesenie,  v ktorom
navrhne konventu CZ schválenie záverečného účtu hospodárenia CZ ECAV Prešov za rok 2018
s prebytkom 160 877,98  EUR.

Ing. Viktor Čop, predseda HV CZ 

20.3 Rozpočet CZ Prešov na rok 2019

Číslo
účtu

Text
Číslo
riadk

u

Činnosť Pezprostred.
predchádzajúc

e obdobie
Hlavna

nezdaňovaná
Zdaňovan

á
Spolu

501 Spotreba materiálu 1 4 000,00 2 500,00 6 500,00 5 381,97

502 Spotreba energie 2 26 000,00  26 000,00 24 605,01

504 Predaný tovar 3   0,00  

511 Opravy a udržiavanie 4 1 600,00 5 000,00 6 600,00 1 641,86

512 Cestovné 5 1 700,00  1 700,00 1 604,30

513 Náklady na reprezentáciu 6 500,00  500,00 350,21

518 Ostatné služby 7 2 000,00 32 000,00 34 000,00 2 852,21

521 Mzdové náklady 8   0,00  

524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 
poistenie

9   0,00  

525 Ostatné sociálne poistenie 10   0,00  

527 Zákonné sociálne náklady 11   0,00  
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528 Ostatné sociálne náklady 12   0,00  

531 Daň z motorových vozidiel 13   0,00  

532 Daň z nehnuteľností 14 2 626,00  2 626,00 2 625,60

538 Ostatné dane a poplatky 15   0,00  

541 Zmluvné pokuty a penále 16   0,00  

542 Ostatné pokuty a penále 17   0,00  

543 Odpísané pohľadávky 18   0,00  

544 Úroky 19   0,00  

545 Kurzové stráty 20   0,00  

546 Dary 21   0,00  

547 Osobitné náklady 22   0,00  

548 Manka a škody 23   0,00  

549 Iné ostatné náklady 24   0,00  

551
Odpisy dlhodobého nehnotného a 
hmotného majetku

25   0,00  

552
Zostatková cena predaného dlhodobého 
nehmotného a hmotného majetku

26   0,00  

553 Predané cenné papiere 27   0,00  

554 Predaný materiál 28   0,00  

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 29   0,00  

556 Tvorba fondov 30   0,00  

557 Náklady na precenenie cenných papierov 31   0,00  

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 32   0,00  

561
Poskytnuté príspevky organizačným 
zložkám 

33 10 675,00  10 675,00 8 309,12

562
Poskytnuté príspevky iným účtovným 
jednotkám (5000+2253+3600)

34 10 853,00  10 853,00 5 013,37

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35 2 856,00  2 856,00 2 856,00

565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej 
dane

36   0,00  

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37   0,00  

 Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 38 62 810,00 39 500,00 102 310,00 55 239,65

Číslo
účtu

Text
Číslo
riadk

u

Činnosť Pezprostred.
predchádzajúc

e obdobie
Hlavna

nezdaňovaná
Zdaňovan

á
Spolu

601 Tržby za vlastné výrobky 39   0,00  

602 Tržby z predaja služieb 40   0,00  

604 Tržby za predaný tovar 41   0,00  

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42   0,00  

612 Zmena stavu zásob polotovarov 43   0,00  

613 Zmena stavu zásob výrobkov 44   0,00  

614 Zmena stavu zásob zvierat 45   0,00  
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621 Aktivácia materiálu a tovarov 46   0,00  

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47   0,00  

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48   0,00  

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49   0,00  

641 Zmluvné pokuty a penále 50   0,00  

642 Ostatné pokuty a penále 51   0,00  

643 Platby za odpísané pohľadávky 52   0,00  

644 Úroky 53   0,00  

645 Kurzové zisky 54   0,00  

646 Prijaté dary 55   0,00  

647 Ostatné výnosy 56   0,00 256,02

648 Zákonné poplatky 57   0,00  

649 Iné ostatné výnosy 58 1 000,00  1 000,00  

651
Tržby z predaja dlhodobého nehnotného a 
hmotného majetku

59   0,00 142 570,82

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60   0,00  

653
Tržby z predaja cenných papierov a 
podielov

61   0,00  

654 Tržby z predaja materiálu 62   0,00  

655
Výnosy z krátkodobého finančného 
majetku

63   0,00  

656 Výnosy z použitia fondu 64   0,00  

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65   0,00  

658 Výnosy z nájmu majetku 66  55 000,00 55 000,00  

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67   0,00  

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68   0,00  

663 Peijaté príspevky od fyzických osôb 69 49 000,00  49 000,00 52 124,35

66301
0

Milodary  37 000,00   37 045,93

66302
0

Poplatky a príspevky na akcie  12 000,00   15 078,42

664 Prijaté členské príspevky - CP 70 33 000,00  33 000,00 32 158,00

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71   0,00  

667
Prijaté príspevky z verejných zbierok - 
ofera

72 12 000,00  12 000,00 14 022,24

691 Dotácie 73   0,00  

 Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až 73 74 95 000,00 55 000,00 150 000,00 241 131,43

 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r.
74 - r. 38

75 32 190,00 15 500,00 47 690,00 185 891,78

591 Daň z príjmov (21%) 76  3 255,00 3 255,00  

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77   0,00  

 Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 
- (r. 76 + r. 77)) (+/-)

78 32 190,00 12 245,00 44 435,00 185 891,78
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20.3.1 Komentár k rozpočtu CZ ECAV Prešov na rok 2019

Rozpočet  CZ  pre  rok  2019  je  výrazne  odlišný  vo  svojej  štruktúre  od  rozpočtu  aj  účtovným
výkazom za rok 2018, čo je spôsobené najmä nasledujúcimi dvoma faktormi:

a) Rozpočet  pre  rok  2019  je  vypracovaný  v systéme  podvojného  účtovníctva  pre  neziskové
organizácie,  kým  rozpočet  a účtovanie  CZ  do  roku  2018  bolo  realizované  v systéme
jednoduchého účtovníctva.

b) Rozpočet  CZ  pre  rok  2019  je  vypracovaný  v dvoch  rovinách,  a to  na  jednej  strane  ako
nepodnikateľská  (nezdaňovaná)  činnosť  –  doterajšie  aktivity  CZ a na  druhej  strane  sú  to
podnikateľské  aktivity  spojené  s prenájmom  cirkevno-zborového  majetku  –  činnosť
realizovaná prostredníctvom správcovskej  spoločnosti  PATMOS s.r.o.,  ale  účtované tak na
strane výnosov ako aj nákladov v rámci podvojného účtovníctva CZ.

Ďalším faktorom,  ktorý výrazne mení  filozofiu rozpočtu a účtovania  od 1.1.2019 je  fakt,  že  kým
rozpočtovanie  v jednoduchom  účtovníctve  narába  s pojmami  príjmov  a výdajov,  v podvojnom
účtovníctve rozpočtujeme výnosy a náklady, teda nejde vždy o príjmy a nejde vždy o výdaje. Rozdiel
v čase  medzi  účtovným  vznikom  výnosov/nákladov  a fyzickou  úhradou  –  príjmom  a výdajom
zachytáva  samotné  účtovníctvo  a popisuje  tento  stav  ako  pohľadávky  alebo  záväzky.  Rovnako
v podvojnom účtovníctve dochádza k podchyteniu iných účtovných záznamov najmä týkajúcich sa
majetku  v rôznej  podobe  -  teda  na  jednej  strane  aktív  a na  strane  druhej  podvojné  účtovníctvo
zachytáva  adresnejšie  spôsob  financovania  činnosti  podnikateľského  (ale  aj  nepodnikateľského)
subjektu a delí tieto zdroje na vlastné a cudzie a zaznamenáva ich v účtovnej súvahe na strane tzv.
pasív. 
Rozpočet pre rok 2019 z technických dôvodov, krátkosti času, ale aj iných objektívnych prekážok nie
je  vypracovaný  v celkovej  forme,  ale  prechodne  je  rozpočtované  len  o výnosoch  (príjmoch)
a nákladoch (výdajoch). 
Zvláštnym a teda odlišným pohľadom medzi jednoduchým účtovníctvom a podvojným je pohľad na
investície  a opravy.  Kým  v jednoduchom  účtovníctve  obidva  prípady  sú  spájané,  v podvojnom
účtovníctve  je  účtovanie  o opravách  realizované  priamo  do  nákladov,  bez  ohľadu  na  úhradu
a investície  sú  účtované  do  výdajov,  zaradzujú  sa  do  majetku  a v zmysle  účtovných  predpisov
dochádza k postupnému umorovaniu – odpisovaniu a teda postupnému nákladovaniu daného majetku
spravidla od 3 do 20, resp. 40 rokov. 

20.3.2 Plán investícii na rok 2019

Pri  plánovaní  investícií  na  rok  2019  sa  vychádzalo  zo  skutočného  stavu:  voľných  –
investičných zdrojov CZ, ktoré sú reprezentované finančnou hotovosťou na účtoch CZ k 31.12.2018. 
Stav účtov (hotovosť + bankový účet) k 31.12.2018 bol vo výške 160 877,98 € 
Z uvedených finančných prostriedkov je potrebné odpočítať daň z príjmu, ktorá predbežne vychádza
vo výške cca 30 000,- €. Celková investičná rezerva pre rok 2019 je teda vo výške približne 130 tis. €.
HV CZ zvážil  skutočnosť,  že tento HV za minulý rok bol  dosiahnutý najmä predajom pozemkov
v Kapušanoch, čo je jednorazová záležitosť a nemožno očakávať jej opakovanie v najbližších rokoch.
Po zrelom uvážení  navrhol  použiť  na  investície  pre  rok  2019 sumu vo výške  60  tis.  €  a  zvyšok
navrhuje ponechať ako investičnú rezervu do iných rokov.
V rámci investičných zámerov HV navrhuje najmä:

1. Pokračovať v rekonštrukcii ZD PATMOS s využitím približne 50 tis. € z vlastných zdrojov
a s použitím  úverových  prostriedkov  na  dofinancovanie  podkrovných  bytov  a zateplenie
budovy.

2. Realizovať nutné investičné aktivity (opravy väčšieho rozsahu) v celkovom objeme približne
10 tis. € na potrebné opravy kostola v Prešove 
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20.3.2.1 Projektové investície - 2019

Ide o špecifický druh investícií, ktoré vo svojej podstate nie sú investíciami v priamom slova
zmysle, avšak sú investíciami v prenesenom chápaní, nakoľko ide o podporu vnútromisijnej činnosti
CZ, teda ide o investície do rozvoja duchovného života a podpory projektov rôznych vnútrocirkevných
jednotiek.
HV CZ ECAV Prešov navrhol na základe požiadaviek jednotlivých sekcií nasledovne:
Účet: Názov subjektu Príspevok CZ pre rok 2019
561 010 Detská besiedka 2 000,- €
561 020 Konfirmandi    500,- €
561 030 Dorast + mládež (Kecy) 4 000,- € (D+M – 3 000,-, Kecy – 1 000,- )
561 040 Staršia mládež    475,- €
561 050 Rodinné spoločenstvo – ROS 2 500,- €
561 060 Spevokol 1 000,- €
561 070 Spoločenstvo žien         0,- €
561 080 Modlitebné spoločenstvo     200,- €
561 Spolu              10 675,- €
Ostatné príspevky
562 Relevant n. o. – opatrovateľská služba v roku 2019: 3 600,- €

Odvody vyšším COJ    5 000,- €
2 % odvod z predaja majetku vyššej COJ 2 253,- €

Ing. Viktor Čop
Predseda HV CZ ECAV Prešov

20.4 Dobročinnosť v cirkevnom zbore 

Bratia a sestry nechcem nič iné spomenúť, len našu podporu pre ESŠ vo výške 4603 eur. Je  to
svedectvo lásky a toho, že nám na tejto škole záleží. Samozrejme prispeli sme aj v rámci predpísaných
ofier a odvodov do vyšších COJ. Spolu to bolo viac ako 12000 eur. 

20.5 Dobrovoľní pravidelní prispievatelia

Aj to je milosť, sestry a bratia, že sú... nejako rapídne ich počet nenarastá. Ale v cirkevnom
zbore to bude jediná možná cesta, ako napredovať a budovať náš cirkevný zbor po každej stránke.
Neviem si predstaviť, že by sme mali takýchto prispievateľov tisíc, čo nie je nereálne... Tu nejde o
desiatky, ani o nejaké duchovné vyvyšovanie sa, ale o osobné svedectvo lásky. Ak budeme chcieť mať
teplo v kostole a inštalovať nové kúrenia a následne pravidelne platiť za energie, to nepokryje nedeľná
ofera.  Chcem poďakovať všetkým, čo aj takouto formou podporujú život a prácu cirkevného zboru.
Počas roka pravidelne cirkevný zbor podporovali: Bakalár Ján, Baranová Viera, Čop Viktor, Čurlík
Miroslav, Damankoš Marián, Dreveňák Milan, Gajdošová Marta, Gallová Anna, Harbačová Margita,
Hadbavná  Anna,  Janošková  Viola,  Kušnírová  Mária,  Malá  Darina,  Oráč  Matej,  Partila  Ján,
Pastirčáková Daniela, Ščešňaková Drahomíra, Štúrová Martina. Pravidelných prispievateľov  máme
osemnásť  a spoločne  počas  roka  podporili  cirkevný  zbor  sumou:  2853,00  Eur.  Naše  dávanie
milodarov, príspevkov a vôbec finančná podpora cirkvi je vždy svedectvom, že sme obdarovaní a 
správcami Božích darov,  za  ktoré sme vďační.   Ak dávame,  tak máme dávať z  vďačnosti  a lásky
k Pánu Bohu. 
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20.6  Zamestnanci a pracovníci v CZ a v Patmose, s. r. o.

Chcem  poďakovať  aj  všetkým  spolupracovníkom  v cirkevnom  zbore,  nechcem  písať
zamestnanci, lebo odmena, ktorú dostávajú, nie sú platom. Ďakujem kantorom: Ing. Anne Štetinovej,
MUDr.  Daniele Pastirčákovej, Jurajovi Lenhardtovi. Taktiež ďakujem našim kostolníkom Františkovi
Kuropčákovi  s manželkou  a správcovi  bratovi  Petrovi  Kuropčákovi.  V mene  predsedníctva,  ale
cirkevného zboru ďakujem za ich obetavú službu a prajem Božej milosti a požehnania v živote. Máme
aj zamestnancov v Patmose s.r.o. 

V predajni Patmos pracuje Ľuboslava Majerníková  a Jaroslav Ferjo pracoval ako konateľ. Na
FÚ začal pracovať  1.6.2009 a skončil 31.4.2018. Postupne mu pribudla práca a povinnosti. Stal sa
konateľom spoločnosti Patmos, ktorým  bol od 5.10.2009 a do 11.7.2018 nám pomáhal preklenúť
náročné  obdobie prevzatím povinnosti a agendy novým konateľom Ing. Viktorom Čopom.  Ďakujeme
bratovi J. Ferjovi za jeho dlhoročnú službu a ochotu pomáhať a starať sa, aby fungoval chod farského
úradu.  Ďakujeme aj  za  službu pokladníka,  konateľa,  a za  to,  že  bol  nám vo farskom úrade  vždy
nápomocný pri riešení problémov. Prajeme mu Božej milosti a požehnania v rodine a osobnom živote.
Na farskom úrade ako zamestnanec Patmosu pracuje od septembra 2018 sestra Janka Pramníková. Aj
za tak krátky čas sa veľmi vhodne ujala svojej práce a požehnane slúži cirkevnom zbore. Aj vďaka ich
službe a práci môže fungovať činnosť cirkevného zboru,  Patmosu s. r. o. a služba na farskom úrade.
Pán nech sa priznáva k tejto  službe a stojí pri Vás na ceste života vo svojej láske.
 

20.7 Správa konateľa Patmos, s.r.o.

20.7.1 Úvod

Obchodná spoločnosť PATMOS s.r.o.  bola založená cirkevným zborom ECAV Prešov dňa
14.10.1999. V tomto roku teda „slávi“ 20. výročie od svojho založenia. Je to čas jednej generácie.
PATMOS s.r.o. bola a je významným prínosom pre cirkevný zbor, a to nielen vo finančnom ohľade,
ale aj organizačne, administratívne a odborne. Dnes rekapitulujeme, prehodnocujeme a nastavujeme
nový kurz smerovania spoločnosti tak, aby efekt pre cirkevný zbor bol čo najvýznamnejší. Súčasne si
uvedomujeme, že organizačná zložka PATMOS s.r.o.  je iba forma, ktorá v žiadnom prípade nemá
„spásonosný“  význam  z pohľadu  CZ.  Rok  2019  je  v CZ  rokom  významných  účtovno-
administratívnych zmien.  Vyhodnocujeme  tieto  zmeny a nevylučujeme  ani  fúziu  –  zlúčenie,  resp.
splynutie  PATMOS  s.r.o.  s cirkevným  zborom.  Rok  2019  má  byť  takým  časom  pre  dôkladné
posúdenie a súčasne pre načrtnutie novej perspektívy tak pre CZ ako aj samotnú spoločnosť PATMOS
s.r.o.

20.7.2 Organizačné zmeny

Uplynulý rok bol v spoločnosti PATMOS rokom zmien. V jarných mesiacoch bol ukončený
pracovný pomer s p.  Jaroslavom Ferjom na jeho  žiadosť  a následne  sa  vzdal  aj  funkcie  konateľa
spoločnosti.  Novým  konateľom  spoločnosti  na  základe  rozhodnutia  predsedníctva  CZ,  po
predchádzajúcom  prerokovaní  a schválení  v  presbyterstve  CZ,  bol  menovaný  s platnosťou  od
12.7.2018 Ing. Viktor Čop. Keďže menovaný dovtedy vykonával funkciu člena a predsedu dozornej
rady, na vlastnú žiadosť bol odvolaný z tejto funkcie a na jeho miesto bol zvolený Ing. Vladimír Gál.
Do funkcie administratívneho pracovníka vykonávajúceho súbežne aj  funkciu pracovníka farského
úradu bola od septembra 2018 prijatá p. Bc. Janka Pramníková. 

Hlavnou organizačnou zmenou roku 2018 bola zmena postavenia PATMOS s.r.o. vo vzťahu
k CZ ECAV Prešov. Kým od svojho založenia v roku 1999 bola firma PATMOS s.r.o. prenajímateľom
vybraných  cirkevno-zborových  objektov  na  základe  exkluzívnych  zmlúv,  na  sklonku  roka  2018
s účinnosťou od 1.1.2019 sa stala oficiálnym správcom všetkého cirkevno-zborového nehnuteľného
majetku.  Táto  transformačná  zmena  bola  vyvolaná  celým  radom  predovšetkým  vonkajších
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legislatívnych  vplyvov.  Medzi  tie  hlavné  patrí  definovanie  vzťahu  medzi  „matkou“  –  CZ  ECAV
Prešov a „100% dcérou“ – PATMOS s.r.o. ako vzťahu vzájomne viazaných osôb, čo v praxi znamená,
že tento vzťah vyžaduje vypracovanie tzv. „transférovej“ dokumentácie (§18, ods. 1, zákona 593/2003
Z.  z.  o  dani  z príjmov),  ktorá  vyžaduje  úpravu  vzájomných  obchodných  vzťahov  v obvyklých
(trhových)  cenách.  Transférová  dokumentácia,  ako  ju  zákon  definuje  pre  podnikateľské  subjekty,
akým je PATMOS s.r.o., je vyžadovaná v tzv. skrátenej podobe, čo praktický znamená, že je tvorená
troma zmluvami a to Zmluvou o správe majetku CZ ECAV Prešov, PATMOS ako správca majetku,
Zmluvou  o administratívno-účtovných  službách,  na  základe  ktorej  je  PATMOS  poskytovateľom
vybraných služieb a Zmluvou o nájme, kde je upravené postavenie PATMOS s.r.o. ako nájomcu vo
vzťahu k vlastníkovi nehnuteľností,  ktorým je CZ ECAV Prešov. Každý ďalší iný vzťah, ktorý by
v budúcnosti  vznikol  medzi  obidvoma  subjektmi,  musí  byť  podchytený  samostatnou  zmluvnou
úpravou v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka, občianskeho zákonníka alebo
iného legislatívneho predpisu.

Túto  zmenu  postavenia  PATMOS  do  pozície  správcu  majetku  CZ  podnietila  aj  vnútorná
potreba samotného CZ. V júli  2018 bola Ing.  Viktorom Čopom vypracovaná východisková správa
o stave  majetku  cirkevného  zboru,  ktorá  bola  tak  HV CZ ako  aj  samotným predsedníctvom CZ
označená ako východisková správa pre komplexnú pasportizáciu majetku CZ ECAV Prešov v súlade
splatnými CPP, resp. v prípade kultúrnych a historických pamiatok aj v súlade s platnými predpismi
SR. V tejto východiskovej správe jej autor definuje majetok CZ v 9 katastrálnych územiach na 28
listoch  vlastníctva,  spolu  135  nehnuteľností,  z čoho  je  11  stavieb  a pozemkov  o celkovej  výmere
takmer 100 ha. Je zrejmé, že tak rozsiahly majetok a jednotlivé nehnuteľnosti vyžadujú individuálny
prístup a starostlivosť na jednej strane majetok ochrániť, či uchovávať v prevádzkyschopnom stave, na
strane  druhej  je  potrebné  individuálne  s majetkom  nakladať  tak,  aby  ak  neslúži  bezprostredne
potrebám cirkevného zboru, prinášal úžitok finančný na základe jeho prenájmu a pod. 

20.7.3 Zhodnotenie podnikateľských činností za rok 2018

PATMOS  s.r.o.  v hodnotenom  období  vykonávala  najmä  dve  podnikateľské  aktivity.  Tou
prvou bol  prenájom nehnuteľností  –  ZD PATMOS, Škola  Rokycany,  Jazdecký areál  a parkovisko
v areáli fary. Druhou podnikateľskou aktivitou je prevádzka kníhkupectva PATMOS. 

20.7.3.1 Prenájom nehnuteľností 

             Kondície všetkých prenájmov s výnimkou prenájmu pozemkov v Jazdeckom areáli, možno
hodnotiť ako málo efektívne a najmä prenájom ZD PATMOS zaostáva ďaleko za jeho skutočným
potenciálom.  Okrem všeobecne  nízkych nájmov,  je  dlhodobo neblahý stav,  že  sa  priestory  v  ZD
prenajímali skôr spôsobom daru než komerčne. Nejasná koncepcia využitia ZD PATMOS dlhodobo
spôsobuje  problémy,  a to  najmä  v tom,  že  napriek  viacerým  investíciám  (výmena  okien,  nová
strecha...), ZD predstavuje akéhosi mačko-psa. ZD bol pred takmer 100 rokmi vybudovaný ako bytový
dom podľa vtedajších požiadaviek a legislatívnych predpisov. Po roku 1989, keď bol opätovne cirkvi
vrátený, bol v značne devastovanom stave a keď sa konečne podarilo celú budovu získať v prospech
potrieb CZ, razom sme sa ocitli vo finančných ťažkostiach. Urobili sa narýchlo najnutnejšie opravy
a ZD mal slúžiť potrebám CZ. No zakrátko po istej počiatočnej eufórii v cirkvi sa aj aktivity zboru
skoncentrovali do farskej budovy a ZD ostal akosi nevyužitý. Prirodzene, že po zlých skúsenostiach
s predchádzajúcimi obyvateľmi ZD, bol  zámer iný,  a to najmä komerčný.  Tak sa bytové priestory
v ZD preklasifikovali na nebytové a ZD sa začal prenajímať. Najmä v prvej dekáde tohto storočia to
bolo veľmi pozitívne, a to tak z hľadiska obsadenosti, ako aj finančného efektu. Neskôr však v centre
mesta pribudli komerčné priestory, a teda dnes je ponuka ďaleko širšia a konkurencia ponúka i keď
o čosi drahšie, ale podstatne kvalitnejšie priestory na prenájom. Situácia v meste je dnes taká, že na
každom rohu je  veľa voľných priestorov,  čo tlačí  ceny prenájmu prirodzene dole.  Vývoj  na trhu
s nehnuteľnosťami však spôsobil, a to najmä v posledných rokoch, zvýšený záujem o bytové priestory
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a to zvlášť v centre mesta. Ak ide o kvalitné priestory, ceny nájmov bytov prevyšujú 1,5 – 2 násobne
ceny nájmov komerčných priestorov.  Iná možnosť využitia  ZD sa ponúkala  najmä v súvislosti  so
zámerom  CZ  o zriadenie  domova  sociálnych  služieb  (DSS).  Tento  zámer  je  veľmi  atraktívny
a potrebný  aj  v našom  meste,  no  na  druhej  strane  sú  tam  aj  značné  riziká,  nakoľko  hlavným
investorom by mal byť štát  sprostredkovane cez VÚC, resp.  samosprávu.  Grecko-katolícka cirkev
v Prešove v súčasnosti  ruší  3 či  4  takéto zariadenia z titulu nezabezpečenia financovania.  Druhým
faktorom, ktorý spojenie DSS so ZD nie je v najideálnejšej kondícii,  je práve poloha ZD v centre
mesta. Ak by totiž išlo o denný stacionár, poloha v meste by povedzme ako-tak vyhovovala, no DSS
so  stálou  klientelou  by  bol  vhodnejší  v tichších  okrajových  častiach  mesta  ako  v centre.  Tretím
faktorom proti DSS v ZD Patmos je už predchádzajúce rozhodnutie CZ vybudovať v podkroví 3 byty
pre farárov. 

V rámci  uvedeného sa  javí  zrejme ako najideálnejšie  riešenie  upraviť  ZD na polyfunkčnú
budovu s prebudovaním na viacero menších 2 – 3 izbových bytov s istou časťou v rozsahu možno
jedného  podlažia  s komerčným  využitím.  Tento  zámer  by  bol  aj  z hľadiska  finančnej  realizácie
pomerne reálny, nakoľko v súčasnosti  banky výrazne podporujú financovanie takýchto aktivít,  kde
prenájom bytov predstavuje vysokú garanciu investície. Prirodzene je potrebné o všetkých zámeroch
diskutovať na pôde cirkevného zboru a rozhodnúť sa pre riešenie zabezpečujúce dlhodobé napĺňanie
poslania CZ a súčasne dlhodobo finančne udržateľné riešenie.

Škola v Rokycanoch, predstavuje ďalší „horúci zemiak“. Kedysi bola využívaná a doposiaľ aj
je ako MŠ, pred časom tiež ako špeciálna MŠ. V súčasnosti je stav taký, že v značne schátralej budove
je jedna trieda s 8 či 9 deťmi v správe Obce Rokycany. Ešte pred komunálnymi voľbami v roku 2018
sme sa s bývalým starostom pokúsili navrhnúť obci projekt, že budovu zrekonštruujeme a bude v nej
možné zriadiť 2 triedy spolu s cca 25 deťmi. Poslanci obce zámer neschválili a tak „čierny Peter“ je
opäť v našich rukách, lebo vlastníme budovu v zlom technickom stave bez prijateľného využitia. Opäť
je  tu  potrebné  realisticky  zvážiť  dlhodobé  využite  tejto  budovy  a nájsť  spôsob  financovania
a následného prevádzkovania objektu.

Pre významnejšie aktivity ohľadne prenájmu iných objektov v uplynulom roku akosi nezostal
voľný čas, nakoľko zásadné organizačné zmeny si vyžiadali tú najvyššiu pozornosť. Táto úloha je
preto otvorená a chceme aj v oblasti  prenájmov pozemkov pod mestským cintorínom v Prešove, či
iných  pozemkov  v Radaticiach,  Kapušanoch  či  Rokycanoch  vyvinúť  isté  úsilie  s cieľom získania
finančného efektu resp. väčšej kontroly nad tým, čo sa na uvedených pozemkoch deje.  

20.7.3.2Kníhkupectvo PATMOS

             V prvom rade je tu potrebné konštatovať, že v prípade kníhkupectva nejde o podnikateľskú
činnosť  v pravom  slova  zmysle,  nakoľko  táto  činnosť  je  dlhodobo  stratová,  a tak  tomu  bolo  aj
v uplynulom roku. V prvom rade ide o to, že tu máme svoj priestor, kde vieme ponúknuť a usilujeme
sa to napĺňať, kvalitnú kresťanskú literatúru, ktorú takto a v takom rozsahu fakticky v blízkom okolí
nenájdete.  Slúži  teda  nielen  cirkevníkom nášho  zboru,  ale  aj  bratom a sestrám z iných  okolitých
zborov a prirodzene občanom mesta Prešov a okolia. Pohľad do predajne nám za takmer 20 rokov jej
fungovania akosi zovšednel a i to môže mať nedobrý vplyv na tržby a možno i nižší záujem, ako by
sme  očakávali.  Stojíme  preto  pred  výzvou,  čo  a ako  ďalej.  Som  presvedčený,  že  vieme  urobiť
opatrenia pre minimálne vyrovnané hospodárenie predajne, niektoré kroky by sa mali realizovať už
v najbližšom období.     

20.7.4 Hospodársky výsledok a stav majetku k 31.12.2018

Vzhľadom ku skutočnosti, že zúčtovanie roku 2018 k termínu konania výročného konventu
nie  je  ešte  konečné,  aj  informácie  tu  prezentované  môžu  vykazovať  isté  odchýlky  od  konečnej
uzávierky odovzdanej správcovi dane. 
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Dosiahnutý hospodársky výsledok za rok 2018 je porovnateľný s rokom 2017, čo by mohlo
viesť k istej spokojnosti. Efekt – prínos pre CZ ECAV Prešov spoločnosťou PATMOS s.r.o. možno
hodnotiť  v nasledujúcich aspektoch,  vyjadrených tak finančne ako aj  nefinančne.  O prevádzkovaní
kníhkupectva som sa už vyjadril, ďalej to bolo zabezpečenie prenájmu vybraného majetku CZ, ako
ďalší  prínos je možné vnímať vykrytie istých nákladov spojených s prevádzkou zborových budov.
Zhodnocovanie  majetku  spoločnosti  PATMOS,  ktorej  CZ  je  jediným  spoločníkom  a v konečnom
dôsledku je to tiež podiel na zisku, ktorý je následne preúčtovaný na CZ. 

Pri  finančnom  hodnotení  jednotlivých  podnikateľských  aktivít  je  dôležité  konštatovať,  že
výnosy z nájmov v roku 2018 klesli o približne 10 %, čo bolo spôsobené najmä ukončením prenájmu
MŠ v Rokycanoch p. Švaňom a taktiež odchodom jedného nájomníka zo ZD PATMOS. 
Tržby  v kníhkupectve  rovnako  poklesli  o cca  10  %,  no  hrubý  zisk  zostal  nezmenený,  čo  bolo
dosiahnuté istými opatreniami najmä pri nákupe kníh a časopisov.

Náklady  –  pri  pohľade  na  výkaz  ziskov  a strát  do  očí  udrie  vysoký  pozitívny  rozdiel
v nákladoch na služby (r. 2017 – 53 237 €, r. 2018 – 8 081 €). V roku 2017 bola realizovaná poistná
udalosť,  v rámci  ktorej  boli  v tomto roku na jednej  strane zvýšené ostatné výnosy z hospodárskej
činnosti vo výške približne 44 tis. €, na strane druhej náklady na služby boli na úrovni 53 tis. €. Keďže
v roku 2018 nebola žiadna takáto udalosť, náklady na služby sú vo výške približne 8 tis €, čo približne
zodpovedá rozdielu ostatných výnosov a služieb v roku 2017.  Mzdové náklady,  napriek výrazným
organizačným zmenám, zostali prakticky nezmenené.

Pri hodnotení majetku spoločnosti PATMOS s.r.o. možno konštatovať, že nedošlo k výrazným
majetkovým zmenám. Malý rozdiel je medziročne v pohľadávkach, kde v roku 2017 boli vo výške
6 414 € a v roku 2018 vo výške 1 597 € a na druhej strane vo finančnej hotovosti, kde v roku 2017 boli
financie vo výške 1 947 € a v r. 2018 vo výške 10 672 €. Obidve čísla je potrebné vnímať v súčte
a rozdiel hovorí iba o tom, že v uplynulom roku 2018 boli pohľadávky z väčšej miery uhradené ešte
v roku 2018, kým pohľadávky v roku 2017 boli uhradené viac v nasledujúcom roku 2018. Záväzky sú
porovnateľné so záväzkami v roku 2017. Dôležité je konštatovať, že vlastné imanie spoločnosti z roka
na rok rastie.

Konečný hospodársky výsledok za rok 2018 po zdanení je predbežne vo výške – 2 938,41 €.
Návrh  na  rozdelenie  zisku  bude  predložený  predsedníctvu  CZ,  ktoré  plní  funkciu  valného
zhromaždenia, po konečnom uzatvorení účtov za rok 2018.

Tab. – Účtovná závierka (v skrátenej podobe)

Súvaha
Označ
.

Názov 2018 2017

SPOLU MAJETOK 52 136,02 50 577,71
A. Neobežný majetok 13 902,86 16 443,66
A.II. Dlhodobý hmotný majetok 13 902,86 16 443,66
B. Obežný majetok 38 233,16 34 134,05
B.I. Zásoby 22 156,15 21 748,99
B.III. Krátkodobé pohľadávky   5 404,52 10 437,42
B.IV. Finančný majetok 10 672,49   1 947,64

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 52 136,02 50 577,71
A. Vlastné imanie 47 552,70 41 682,87
A.I. Základné  imanie 10 422,89 10 422,89
A.II. Kapitálové fondy 521,14 521,14
A.III. Fondy zo zisku 51,98 51,98
A.V. Nerozdelený zisk minulých rokov 27 686,96 25 915,48
A.VI. Výsledok hospod. za účtovné obdobie po zdanení 8 869,73 4 771,17
B. Záväzky 4 583,32 8 894,74
B.IV. Krátkodobé záväzky 4 387,21 8 115,05
B.V. Krátkodobé rezervy 196,11 779,69
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Výkaz ziskov a strát
Označ
.

Názov 2018 2017

VÝNOSY Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI 80 932,85 131 721,65
I. Tržby z predaja tovaru 26 378,31 30 534,75
II. Tržby z predaja vlastných služieb 54 553,56 56 457,08
VI. Ostatné výnosy 0,98 44 729,82

NÁKLADY NA HOSPODÁRSKU ČINNOSŤ 71 752,74 125 293,62
A. Náklady vynaložené na obstaranie tovaru 20 283,53 24 241,95
B. Spotreba materiálu a energií 21 474,53 26 676,91
C. Služby 8 081,49 53 237,29
D. Osobné náklady 17 908,34 16 609,51
E. Dane a poplatky 283,73 328,80
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku 2 540,80 2 990,80
I. Ostatné náklady na hospod. činnosť 1 180,32 1 208,98

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z HOSPOD. 
ČINNOSTI

9 180,11 6 428,03

PRIDANÁ HODNOTA 31 092,32 -17 164,32
** Náklady na finančnú činnosť 310,38 329,49

VÝSLEDOK HOSPOD. PRED ZDANENÍM 8 869,73 6098,57
P. Daň z príjmov 1 327,09

VÝSLEDOK HOSPOD. PO ZDANENÍ* 8 869,73 4 771,48
Poznámka: * HV za rok 2018 sú predbežné. Daň z príjmu ešte nie je vypočítaná nakoľko účtovníctvo nie je uzatvorené. 
Konečné výsledky budú známe po vykonaní riadnej účtovnej závierky a po schválení VZ PATMOS s.r.o.

20.7.4 Plán činnosti pre rok 2019

Zmena  pozície  PATMOS  s.r.o.  ako  správcu  majetku  CZ,  má  významný  vplyv  aj  na
administratívno–organizačné  zabezpečenie  v spoločnosti  samej.  Okrem  štandardných  prenájmov
v roku  2019  pribudne  celá  rada  nehnuteľností,  ktorých  správa  prechádza  do  kompetencií  a úloh
správcu. Táto zmena vyvolala už v roku 2018 nutnosť oddeliť administratívnu činnosť od činnosti
správy a konateľských funkcií. Druhá významná zmena je na strane cirkevného zboru, ktorý od 1.
januára  bol  registrovaný  ako  platiteľ  DPH  a súčasne  začal  účtovať  v podvojnom  účtovníctve,
rozdeľujúc účtovníctvo na nepodnikateľskú činnosť – doterajšia činnosť CZ a podnikateľskú činnosť,
ktorou od januára bude prenájom nehnuteľností. Teda hlavnou zmenou je tá skutočnosť, že všetky
nehnuteľnosti  vo vlastníctve CZ prenajíma vlastník prostredníctvom správcu,  ktorým je  PATMOS
s.r.o.  Praktický dopad pre CZ bude v tom, že tak výnosy ako aj  náklady v spojitosti  s prenájmom
nehnuteľností bude účtovať vlastník, teda CZ. PATMOS s.r.o. bude zabezpečovať administratívno-
organizačný servis.  Tento servis bude pozostávať z administratívnych služieb v kancelárii  farského
úradu, ďalej v spracovaní účtovníctva, vo výkone upratovacích a údržbárskych služieb a prirodzene
v širokej škále činností spojených s prenájmom nehnuteľností, opravou nehnuteľností a prípravou či
realizáciou investícií.

20.7.5.1 Vedenie a administratíva

Medzi  hlavné úlohy na tomto úseku bude v roku 2019 patriť  predovšetkým prispôsobenie
formy účtovníctva a samotnej účtovnej osnovy potrebám CZ tak, aby z účtovníctva bolo zrejmé, aké
výnosy  má  spoločnosť  PATMOS  ako  celok,  ktoré  výnosy  a náklady  sú  viazané  na  prenájom
nehnuteľností  a súčasne,  aby  sme  vedeli  interaktívnejšie  sledovať  kníhkupectvo  ako  samostatné
ekonomické  stredisko.  Navyše  v oblasti  správy  majetku  CZ,  chceme  majetok  –  nehnuteľnosti
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klasifikovať tak, aby netvorili jeden celok, ale aby všetky náklady a výnosy boli adresne pridelené ku
každému  objektu,  čím  by  sme  získali  veľmi  transparentný  prehľad  o každej  budove,  či  každej
samostatnej  nehnuteľnosti.  Túto  aktivitu  vidím ako  veľmi  významnú  z hľadiska  najmä  dlhodobej
správy, plánovania opráv, údržby, sledovania revízií a prípadných skúšok a pod. 
Druhou  významnou  úlohou  na  tomto  úseku  bude  vytvorenie  primeraného  systému  vzájomnej
fakturácie s minimálnou duplicitou fakturačných úkonov od nájomcov, cez správcu ku vlastníkovi.
Prirodzene, že systém, ktorý zavádzame, vytvára určitý druh administrácie, ktorá v minulosti nebola,
no na strane druhej,  ako som už vyššie  spomenul,  táto činnosť by mala priniesť  mnohé pozitíva
v prehľadnosti správy CZ majetku. 
Treťou úlohou na tomto úseku pre rok 2019 budú úlohy smerujúce k zlepšeniu koordinácie všetkých
úsekov firmy – vedenie, správa majetku a kníhkupectvo, zlepšenie operatívneho riadenia, prehĺbenie
vnútropodnikovej komunikácie s cieľom zvládnuť túto štrukturálnu zmenu v správe majetku CZ s čo
možno najmenším stresom, ale hlavne s minimom chýb, či elimináciou iných nežiaducich vplyvov. 

20.7.5.2 Správa a prenájom nehnuteľností

Ako  som  už  uviedol  vyššie,  na  základe  východiskovej  správy  o stave  majetku  CZ  bol  majetok
rozdelený na nasledujúce samostatné objekty:
01 – EVANJELICKÁ FARA – Svätoplukova 11, Prešov
02 – GARÁŽE – Svätoplukova 11, Prešov
03 – ZD PATMOS – Svätoplukova 12, Prešov
04 – PARKOVISKO A ZÁHRADA – Svätoplukova 11, Prešov
05 – EVANJELICKÝ KOSTOL – Hlavná ul., Prešov
06 – JAZDECKÝ AREÁL – Jazdecká 1, Prešov
07 – POZEMKY POD MESTSKÝM CINTORÍNOM – Prešov
08 -  ZÁHRADA – Gregorovce
09 – MODLITEBŇA – Janov
10 – POZEMKY – Kapušany
11 – ZVONICA – Podhradík
12 – EVANJELICKÝ KOSTOL – Rokycany
13 – ŠKOLA – Rokycany
14 – POZEMKY – Rokycany
15 – POZEMKY – Radatice
16 – EVANJELICKÝ CINTORÍN – Vyšná Šebastová
17 – ZVONICA – Vyšná Šebastová
18 – ZVONICA - Bzenov

Každý z uvedených objektov má samostatný list vlastníctva, sú pri ňom definované parcely, prípadne
iné náležitosti o stave nadobudnutia a pod. Plán činností by prirodzene mal byť adresný a viazaný ku
každému jednému objektu individuálne. Pre rok 2019 máme v predstave realizovať najmä tieto úlohy:

a) Nájom  
1. Zabezpečiť prenájom nebytových a bytových priestorov v ZD PATMOS – Od 1.1.2019 bol

schválený nový cenník nájmov,  bola  pripravená intenzívna propagácia voľných priestorov.
Cieľom je  zvýšiť  obsadenosť  zo  súčasných  cca  70  % na  90  % -  100% a zvýšiť  výnosy
z nájmov cca o 20 %. (V dobe podávania správy je úloha zrealizovaná.)

2. Parkovisko – prehodnotiť obsadenosť parkoviska v nadväznosti na nájomcov v ZD PATMOS,
prehodnotiť ceny nájmov a preznačiť parkovacie miesta jednoznačným systémom – Názov
organizácie + EČV a všetky nájmy podchytiť v zmluvnej forme.

3. MŠ  Rokycany  –  pokračovať  v rokovaniach  s Obcou  Rokycany  o možnosti  zefektívnenia
využitia  budovy  pre  potrebu  rozšírenia  škôlky,  prípadne  hľadať  nové  možnosti  využitia
budovy. 
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4. Jazdecký areál – prehodnotiť výšku nájmu dlhodobých nájomných zmlúv v súvislosti s rastom
cien  nehnuteľností  a v súvislosti  s platným  VZN  Mesta  Prešov  o minimálnych  cenách
prenájmov nehnuteľností. (V dobe podávania správy je úloha zrealizovaná.)

5. Pozemky  pod  Mestským  cintorínom  –  otvoriť  rokovania  s Mestom  Prešov  a správcom
cintorína Komunálnymi službami mesta Prešov.

6. Pozemky  Kapušany  –  bol  podpísaný  návrh  nájomných  zmlúv  v súvislosti  so  stavbou
severného  obchvatu  mesta  Prešov  na  pozemky,  ktoré  by  mali  slúžiť  ako  prístupové,  či
obslužné pri výstavbe komunikácie, a to počas termínu výstavby. V roku 2019 bude potrebné
sledovať tento vývoj a primerane reagovať na podnety z NDS a.s.

7. Ostatné  pozemky – je  zrejmé,  že  aj  ostatné pozemky,  ktoré  sú  vo  vlastníctve CZ niekde
prináležia,  niekto  ich  obhospodaruje,  či  využíva,  bude  potrebné  hľadať  pozemkové
spoločenstvá  so  snahou  uzatvoriť  nájomné  zmluvy,  prípadne  vstúpiť  do  pozemkových
spoločenstiev, najmä pokiaľ ide o pozemky v spoluvlastníctve (Radatice).

b) Správa   
1. Keďže  ide  o novú  oblasť  činnosti  PATMOS  s.r.o.,  bude  potrebné  v tomto  roku  sa

predovšetkým  postupne  oboznámiť  so  stavom  nehnuteľností,  a to  najmä  v komunikácii
s kurátormi,  spolu  identifikovať  prípadné  úlohy  pri  oprave  alebo  údržbe,  či  prevádzke
objektov.

2. V rámci správy prirodzene primárnymi úlohami zostáva zabezpečenie prevádzky ZD Patmos,
Farskej budovy, školy v Rokycanoch.

3. Významnou  úlohou  by  mala  byť  činnosť  súvisiaca  s pasportizáciou  majetku  CZ  v súlade
s CPP, čo je aj úloha presbyterstva a predsedníctva CZ.

c) Investície  
1. ZD  PATMOS  –  pokračovanie  v započatej  investícii,  prehodnotenie  možnosti  komplexnej

rekonštrukcie budovy s využitím vlastných a úverových finančných prostriedkov.
2. Škola  Rokycany  –  hľadať  dlhodobú  koncepciu  využitia  budovy,  pripraviť  PD,  a vybaviť

stavebné povolenie, zabezpečiť financovanie opráv, prípadne rekonštrukcie.

20.7.5.3 Kníhkupectvo PATMOS

Aj  keď  kníhkupectvo  nepatrí  k finančným  ťahúňom  spoločnosti,  ba  práve  naopak,  stále
zostáva akoby výkladnou skriňou našich podnikateľských aktivít a je hlbokým svedectvom o živote
a viere evanjelikov v našom meste. Aj z tohto dôvodu a práve preto, som hrdý, že toto kníhkupectvo
máme a istotne ho nechceme nechať napospas osudu. 
Aj keď finančná situácia našej spoločnosti nám nedovolí výrazné zmeny v predajni, predsa sa v tomto
roku chceme pokúsiť  urobiť  také  kroky a opatrenia,  ktoré  by  na  jednej  strane  viedli  k rozšíreniu
sortimentu  ponúkaného tovaru,  lepšej  dostupnosti  pre  zákazníkov a najmä k  zvýšeniu  finančného
efektu.  Všetky uvedené marketingové aktivity  sa  budeme pokúšať realizovať postupne v priebehu
roka, budeme sledovať, ako ktorá zmena ovplyvňuje predaj tak, aby na konci roka sme mali ďalšiu
činnosť predajne odladenú v čo možno najlepšej finačno-ekonomickej kondícii. Je pravda, že nás to
bude čosi stáť, preto tieto kroky budú koordinované aj s ekonomickým vývojom firmy ako celku.

20.7.6 Plánovaný rozpočet na rok 2019

Výnosy
P.č. Účet Názov Suma
1 6021.. Tržby z predaja služieb – vlastné služby 7 000 €
2 6025.. Tržby z predaja služieb - správa majetku CZ 30 000 €
3 604 Tržby z predaja tovaru 30 000 €
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4 648 Iné výnosy 500 €
Výnosy spolu 67 500 €

Náklady
P.č. Účet Názov Suma
1 501 Spotreba materiálu 1 500 €
2 502 Spotreba energií 300 €
3 504 Náklady na nákup tovaru 22 000 €
4 511 Oprava a údržba 400 €
5 518 Ostatné služby 9 000 €
6 521 Mzdové náklady – zamestnanci + DoVP 15 000 €
7 523 Odmeny štatutárnych orgánov 5 000 €
8 524 Zákonné sociálne zabezpečenie 5 000 €
9 527 Zákonné sociálne náklady 2 500 €
10 531 Cestná daň 100 €
11 538 Ostatné dane a poplatky 200 €
12 548 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 900 €
13 551 Odpisy majetku 2 500 €
14 568 Ostatné finančné náklady 300 €

Náklady spolu 64 700 €

Zisk/strata
P.č. Názov Suma

Zisk/strata pred zdanením (+/-) 2 800 €
Daň z príjmu PO (21 %) 588 €
Zisk/strata po zdanení (+/-) 2 212 €

20.7.7 Záver

Stál som pri zrode založenia PATMOS s.r.o., stál som dlhé roky v jej rôznych grémiách a dnes
som jej konateľom. Ďakujem predovšetkým Pánu Bohu za toto požehnané dielo v našom cirkevnom
zbore v duchu slov so 115. žalmu: „Nie nám ó Hospodine, nie nám, ale menu svojmu daj česť pre
svoju milosť a vernosť.“ 

Úprimne chcem poďakovať aj svojim predchodcom v tejto funkcii konateľa a to konkrétne
Mgr. Ondrejovi Kočovi, ktorý stál vo funkcii konateľa spolu so mnou od založenia firmy v roku 1999
do roku 2004, Ing. Vladimírovi Ferencovi v období rokov 2004 – 2010 a napokon Jaroslavovi Ferjovi
v roku 2010 – 2018. Rovnako chcem poďakovať všetkým, ktorí sa vystriedali v rôznych funkciách ako
členovia valného zhromaždenia a dozornej  rady od založenia až po súčasnosť.  Chcem sa úprimne
poďakovať  všetkým  pracovníkom,  ktorí  kedy  boli  zamestnaní  v riadnom  alebo  aj  čiastočnom
pracovnom úväzku, alebo svoje služby v prospech spoločnosti po dlhé roky vykonávali na živnosť.
Chcem sa poďakovať vám drahé sestry a bratia, že sme vo vzájomnej dôvere a porozumení prešli toto
dnes takmer 20-ročné obdobie. 

Ing. Viktor Čop, konateľ
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20.8 Správa riaditeľa Relevant, n.o. za rok 2018

20.8.1 Domáca opatrovateľská služba

Vďaka  Pánu  Bohu  sme  mohli  aj  v roku  2018  poskytovať  opatrovateľskú  službu  (OS).
Zamestnávali  sme 3  opatrovateľky,  jednu na plný  pracovný úväzok a dve  na polovičný pracovný
úväzok. Na dohodu pracovalo 5 opatrovateliek, ktoré pomáhali pri zastupovaní počas dovoleniek a pri
krátkodobej  výpomoci  dočasným  klientom.  Do  konca  apríla  sme  využili  financie  z Národného
projektu  Ministerstva  práce,  sociálnych  vecí  a rodiny  SR.  Od  mája  do  konca  decembra  sme  OS
poskytovali v rovnakom rozsahu ako v predchádzajúcom období, teda dva plné úväzky opatrovateliek,
čo bolo podmienkou, ak sme sa v nasledujúcom období chceli zapojiť do ďalšieho projektu. Výdavky
OS sme financovali z vlastných zdrojov, príspevku z Mesta Prešov a z podpory od CZ ECAV Prešov.
V auguste sme podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy pre dopytové projekty,
schvaľovanie  bolo  zdĺhavé  a predkladali  sa  mnohé  dokumenty.  V novembri  nám MPSVaR  SR
schválilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu „Ľudské zdroje" –
„Podpora  opatrovateľskej  služby"  a v decembri  bola  podpísaná  zmluva  na  čiastočné  pokrytie
mzdových nákladov pre 4,25 plného úväzku opatrovateliek na 26 mesiacov. 
Spolu sme v roku 2018 poskytli 3228 hodín opatrovania striedavo 19 klientom. S viacerými klientmi
sme ukončili zmluvu z dôvodu umiestnenia v sociálnom zariadení.
Ďakujeme za Vaše modlitby pre túto službu, ktorá je stále viac potrebná a žiadaná, no uvedomujeme
si, že nemôže nahradiť rodinu a lásku najbližších.

20.8.2 Domov na pol ceste Hniezdo

Rok  2018  sme  začínali  so  štyrmi  ubytovanými  klientkami,  z ktorých  sú  2  študentky  na
odborných školách a 1 študentka vysokej  školy.  Všetky 4 mladé dospelé ženy pracujú,  pravidelne
alebo sporadicky. K nim sme postupne prijali ďalších 5 klientok, čo bolo možné vďaka  rozšíreniu
kapacity Domova na polceste Hniezdo z 5 na 9 klientok. Dozariaďovali sme  druhý susediaci byt na
Sídlisku Sekčov.  Jedna z klientok sa osamostatnila – našla si prácu a samostatné bývanie. Iná mladá
žena, žiaľ, musela opustiť naše zariadenie z dôvodu častého a opakovaného porušovania vnútorných
pravidiel bývania. Nenechali sme ju na ulici, našli sme jej ubytovanie v nocľahárni Archa. 

Jednou z náročnejších klientok bola mladá žena, ktorej sme sa intenzívne venovali v priebehu
2 mesiacov od 7. do 24. hodiny, a to aj napriek tomu, že naše zariadenie štandardne neposkytuje svoje
služby v nočných hodinách. Bol to náročný čas pre všetkých zamestnancov,  ako aj  pre ubytované
klientky. Pán Boh nás učil vzájomnej spolupráci, tolerancii, tvorivosti v riešení neobvyklých situácií.
Po zrelej  úvahe sme nakoniec klientku s pretrvávajúcimi psychiatrickými problémami previezli  do
vhodnejšieho zariadenia. 

Dve novoprijaté klientky s nami kráčajú do nového roka 2019, pričom jedna z nich študuje
mimo mesta Prešov a u nás trávi víkendy. Počas letných prázdnin vycestovala za prácou do zahraničia.
Druhá novoprijatá klientka stojí pred výzvou radikálnej zmeny života.
Záujem o naše zariadenie prejavili aj štyri mladé dospelé ženy, ktoré sme v tom čase z personálnych
a kapacitných  dôvodov  prijať  nemohli.  Ku  koncu  roka  2018  poskytujeme  sociálnu  službu  6
klientkam.

Najväčšou výzvou v predošlom roku bolo nájsť nové ženy po odchode z detského domova,
ktorým by sme mohli pomáhať pri osvojovaní si potrebných zručností a postupnom začleňovaní sa do
bežného  života.  Dnes  môžeme  konštatovať,  že  BOH JE DOBRÝ.  Poslal  nám  do  cesty  viacero
úžasných mladých žien, ktoré nás utvrdili v tom, že práca pre dobro iných má zmysel. 
Nadácia SPP v programe OPORA 2018 nám poskytnutím finančného príspevku pre dve klientky
podala pomocnú ruku. Prvá z nich začala navštevovať cvičné jazdy v autoškole. Tá druhá sa vrátila ku
kresbe  a maľbe,  začala  rozvíjať  nadanie  na  gitarovú  hru  a v neposlednom  rade  sa  ako  gazdinka
v domácnosti učila variť.
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Dá sa práca na sebe odmerať? Je možné cieľavedomú systematickú spoluprácu sociálneho
pracovníka alebo psychológa s klientom označiť za prínosnú? Sčasti určite áno. Predpokladá to určitý
vzťah  a dôveru  vybudovanú  medzi  pracovníkom a klientom,  vďaka  ktorým je  možné  naplánovať
krátkodobý  cieľ rozvoja osobnosti. A podporu vôľových vlastností a motivácie zo strany pracovníka
pri ich napĺňaní klientom. Preto s klientkami tvoríme individuálne plány rozvoja osobnosti, ktoré po 3
mesiacoch vyhodnocujeme. Byť súčasťou Domova na polceste Hniezdo znamená „byť online“ aj keď
sa mi práve nechce.
Nezáujem  a nečinnosť  liečime  pracovnou  terapiou  alebo  zapojením  klientok  do  výrobného
procesu Dielne pre život. Tú od apríla tohto roka začal manažovať mladý muž – špeciálny pedagóg.
Štyri klientky pod jeho dohľadom vyrábali vizitky, potlačené hrnčeky a tričká, triedili a balili rôzne
výrobky pre zákazníkov. Mnoho produktov Dielne bolo prezentovaných v našom stánku počas trhov,
festivalov  a  iných  akcií.  Všetok  zisk  z predaja  originálnych  predmetov  s  vlastným  grafickým
designom bol použitý na výplatu mzdy mladým ženám, ktoré v nej pracovali.
„Keď som pracovala v dielni, dostala som viac workskills, znalostí, naučilo ma to chodiť do práce
každý deň. Keď som videla Mateja, hneď som mala dobrú náladu, za to som vďačná, že mi ukazoval,
ako  sa  pracuje,  že  mi  pomáhal  a  dal  mi  rady  do  života.  Bola  to  pre  mňa  skúsenosť,  ktorá  ma
inšpirovala k práci.” Alexa, 19
Rada by som vyjadrila obdiv všetkým mladým ženám v našom Domove na polceste Hniezdo, ktoré
zažili  v roku  2018  viaceré  zmeny. Skúsme  si  predstaviť  vlastnú  domácnosť,  ktorá  je  pre  nás
bezpečným  miestom,  miestom  stability,  pokoja,  zdroja  nových  síl.  Každý  nový  človek  v našom
domove by do istej miery znamenal stratu súkromia a priestoru. Zároveň nepozvane vstúpil do našich
ustálených  vzťahov  a nárokoval  si  pozornosť.  A občas  urobil  aj  chybu  alebo  nevedome  spôsobil
konflikt...  V tomto  roku  k nám  prišlo  viacero  nových  žien,  ktoré  sa  stávali  krátkodobými
spolubývajúcimi. Riešenie bežných problémov preto ustupovalo mimoriadnym udalostiam, s ktorými
sa museli popasovať všetky ubytované klientky. 
Ako pracovníci a predovšetkým ako ľudia sme s nimi prežívali tieto turbulencie. Klientky sa na nás
pozerali  s dôverou  pri  riešení  vzťahových  problémov.  V priebehu  roka  však  došlo  k personálnej
zmene, kedy v úvodných mesiacoch roka 2018 postupne odišli 3 zamestnanci a koncom roka ďalší
štyria.  Relevantský  kolektív  obohatili  traja  noví  zamestnanci.  Dobrovoľnícky  manželský  pár
z Nemecka  vystriedal  iný  nemecký  dobrovoľník.  Nečudo,  že  jedna  z našich  klientok  upadla  do
niekoľkomesačného  odporu  voči  našej  organizácii.  Veď  pre  ľudí  bez  stabilnej  rodiny  môže  byť
množstvo zmien v krátkom časovom období mimoriadne zaťažujúce. 
Výzvou neziskovej  organizácie  Relevant  pre  rok 2019 môže byť aj  zastabilizovanie  personálneho
tímu, ktorý tvorí dočasnú rodinu ubytovaným klientkam.

20.8.3 Vzdelávanie

Soft skills tréningy
Vďaka projektu Veľký krok do života dánskej nadácie The Velux Foundations sme v tomto

roku realizovali mesačné školenia a dva tábory zamerané na rozvoj mäkkých zručností a budovanie
komunity, určené nielen našim ubytovaným klientkam v Domove na polceste Hniezdo, ale aj mladým
dospelým mužom zo Strediska Evanjelickej Diakonie Veľký Slavkov. 
Zážitkový tábor na prelome januára a februára 2018 niesol názov  „Útek z väzenia“ a prebiehal vo
Vikartovskom mlyne v Nízkych Tatrách. Bol zameraný na tému nezávislosti, asertivity, tlaku skupín,
na vzťahy a hodnoty. Všetky témy boli zakomponované do hry „Útek z väzenia“, v ktorej sa účastníci
s každou splnenou úlohou posúvali bližšie k slobode tak, ako im v reálnom živote majú naše tréningy
pomôcť posunúť sa  bližšie  k  samostatnosti.  Tábora sa  zúčastnilo 25 klientov a 12 pracovníkov a
dobrovoľníkov. 
Septembrový  zážitkový  tábor  s názvom  „Som  tu  pre  Teba“  bol  situovaný  neďaleko  kúpeľov
Dudince. Venovali  sme sa v ňom téme štedrosti, empatie, vzťahov a mentorstva. To si mohli naši
mladí dospelí otestovať v rôznych aktivitách podporujúcich schopnosť dávať alebo v hre Pošli to ďalej
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–  v  reťazi  dobrých  skutkov,  prípadne  vo  vzájomnej  službe  v komunite.  Tábora  sa  zúčastnilo  19
klientov a 8 pracovníkov a dobrovoľníkov. 
Mimo toho sme počas minulého roku zorganizovali viac ako 18  tréningov pre mladých dospelých na
témy ako: hospodárenie s financiami, komunikačné zručnosti, riešenie konfliktov, partnerské vzťahy,
dôležitosť a význam hodnôt, boj so závislosťou,  pomoc iným, a mnoho ďalších. 
Dôležitým prvkom našej práce je vzdelávanie iných, ale aj nás samých.

V rámci projektu  Veľký krok do života, ktorý podporuje nadácia The VELUX Foundations
sme v dňoch 30. a 31. mája 2018 v Medzinárodnom Evanjelickom Mládežníckom Centre Ichthys vo
Veľkom Slavkove zorganizovali konferenciu pod názvom Veľký krok do života. Jej zámerom bolo
predstaviť  komplexné  prístupy  pomoci  človeku  v núdzi  so  zameraním na  mladých  dospelých  po
ukončení  náhradnej  starostlivosti.  Cieľom  bolo  predstaviť  konkrétne  metódy  a nástroje  v procese
osamostatňovania  sa,  poskytnúť  priestor  odborníkom  zo  Slovenska  aj  zahraničia,  vymieňať  si
skúsenosti a inšpirovať sa navzájom fungujúcimi príkladmi. Súčasťou konferencie boli  workshopy,
ktoré priblížili  rôzne metódy,  ako motivačné interview či  koučovací  model.  Svoje programy prišli
predstaviť aj hostia zo Švédska, u ktorých sme v minulom roku absolvovali odbornú stáž. Relevant je
taktiež súčasťou siete Synapsia, ktorá už takmer 10 rokov pomáha  deťom a rodinám v kríze  a
ktorá je taktiež výborným priestorom na výmenu skúseností a informácií.
Počas  roka  sme  spoločne  s pracovníkmi  SED  z Veľkého  Slavkova  absolvovali  ďalších  5  školení
k získaniu  certifikátu  150-hodinového  kurzu  štandardizácie  kvality  v sociálnych  službách
akreditovaného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

Kurz  úspešne absolvovalo spolu 15 pracovníkov z Relevantu a SED Veľký Slavkov. 

20.8.4 Hosťovanie dobrovoľníkov zo zahraničia

Vďaka programu Európskej  únie  Erasmus+ boli  do  septembra  2018 súčasťou nášho tímu
dobrovoľníci Anne a Jonathan z Nemecka, ktorých vystriedal ich krajan Phillip. V rámci Európskej
dobrovoľníckej služby sa plynule zapojil do plánovania školení osobnostného rozvoja pre mladých
ľudí z domovov na polceste, prípravy Klubovne PUZZLE a plánovania jej budúcich aktivít. Zároveň
sa začal zapájať do výučby nemčiny na Evanjelickej spojenej škole v Prešove. Dobrovoľníci sú pre
činnosť Relevantu obohacujúci a sme radi, že sú aj touto formou súčasťou nášho tímu. 

20.8.5 Klubovňa PUZZLE

V Klubovni Puzzle máme za sebou zaujímavý a dá sa povedať aj úspešný rok 2018. Všetky
práce, ktoré bolo treba po požiari dokončiť, sa dokončili. Vyladili sme posledné detaily a z PUZZLE
klubovne bolo krásne miesto pripravené pre akcie. Pomaly sme dali dokopy tím ľudí, prerozdelili sme
úlohy  a  začali  sme  už  aj  samotné  plánovanie  a  prípravu  akcií.  Zodpovednosť  a starostlivosť
o klubovňu  a  koordináciu  jednotlivých  aktivít  od  marca  prevzali  naši  dobrovoľníci  z  Nemecka,
Jonathan a Anne. Pravidelne viedli tím ľudí, ktorý tvorili zväčša mladí dospelí, počas ktorého chystali
akcie pre verejnosť. Tento rok bola klubovňa dostupná len počas akcií a podľa potreby. Peniaze na
aktivity, ktoré sa v klubovni realizovali od apríla, sme získali cez podaný projekt na mesto Prešov,
ktoré nám ho schválilo a oddelilo peňažnú čiastku, ktorá pokryla základné výdavky pre prebiehajúce
aktivity.

V roku  2018  sa  v klubovni  uskutočnili  inšpiratívne  Večery  pod  povrchom  s hosťami  so
zaujímavými príbehmi, Povolania – diskusné večery o rozmanitých povolaniach, oddychové Filmové
večery pre mládež, ich priateľov a spolužiakov, dievčenské večery na rôzne témy „Heart to Hearth“
a konverzačné skupinky pre tých, ktorí sa chceli zdokonaliť v nemčine. Zaujímavou aktivitou boli aj
večery Svet v Prešove, kde mohli ľudia spoznať vybrané krajiny, ktorú predstavil vždy rodák v jazyku
krajiny (samozrejme s prekladom) spojený s malým občerstvením, ktoré bolo typické pre ich kultúru.
Pozitívnou aktivitou boli aj akcie Hráme offline, čo je čas pre mladých strávený pri stolových hrách
mimo internetových sietí. Klubovňu Puzzle naďalej pravidelne využívajú aj ľudia zo zboru ECAV
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v Prešove,  či  už  na  stretnutia  mládeže,  modlitebné  stretnutia,  chválové  večery  alebo  stretnutia
skupiniek a tímov. Priestory klubovne naďalej používa aj OZ Návrat, ktoré tu usporadúva kluby pre
mládež  a rodiny  s deťmi,  Prešovský  Pathfinder,  prebiehali  tu  aj  stretnutia  Synapsie  Prešov,  ktoré
združuje  organizácie  a jednotlivcov,  ktorých činnosť  je  zameraná  na  rôzne  formy pomoci  a prácu
s rodinami, deťmi a mládežou.    
Spolu sa uskutočnilo približne 106 zborových akcií, 72 akcií organizovaných Relevantom a mnoho
ďalších (hlavne OZ Návrat a Pathfinder)
Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám v minulom roku pomohli pri chode klubovne. Bez nich
by sme jednotlivé  aktivity  neuskutočnili.  Od septembra  to  boli  aj  dobrovoľníci  z DOFE,  ktorí  si
v rámci projektu vyhradili dobrovoľnícku časť práve pre našu klubovňu. 

20.8.5 Zamestnanci

- priemerný počet zamestnancov – 10
- počet opatrovateliek na pracovnú zmluvu - 3 - spolu dva úväzky
- počet osôb pracujúcich na dohody - 19 (spolu za celý rok),   pričom spolu odpracovali 1369 

hodín 
- z toho dievčatá z Hniezda pracujúce na dohodu - 3
- z toho počet zastupujúcich opatrovateliek, pracujúcich na dohodu - 5 (spolu za celý rok)

20.8.6 Prehľad príjmov a výdavkov za rok 2018 

Prehľad príjmov a výdavkov za rok 2018

Položky  Suma Položky Suma
Počiatočný stav na účtoch a v 
pokladni

                    36 481,03 € Výdavky  

Tržby z tvorivých dielni                       1 494,96 € Spotreba materiálu z toho:              9 293,64 €

Tržby za služby z toho:                     16 935,34 € 
bežný materiál (spotrebný mater., 
kanc. potreby, čist. prostriedky)              2 707,13 €

za sociálne služby - klientky Hniezda                       2 515,54 € pohonné hmoty              1 420,98 €

za opatrovateľskú službu - klienti                       5 675,80 € potraviny              1 223,74 €

za prenájom priestorov 
klubovne/zdanené

                         127,50 € drobný hmotný majetok
             3 077,67 €

z kreatívnej dielne/zdanené                       2 793,22 € 
materiál pre Kreatívnu 
dielňu/zdanený                 836,62 €

za tréning pracovných zručností                       2 000,00 € materiál do Puzzle zdanený                   27,50 €
ostatné sl. z HČ (konferencia, tábor, 
origo)

                      3 823,28 € Spotreba energie z toho:              7 415,15 €

Dotácie z toho:                     27 145,67 € Hniezdo              4 185,15 €

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a 
rodiny

                      6 078,00 € byt dobrovoľníci              3 230,00 €

Prešovský samosprávny kraj                     13 936,80 € Cestovné náklady               806,87 € 

Mesto Prešov                       3 300,64 € Opravy a údržba áut                 451,13 €
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
Prešov

                      3 830,23 € Náklady na reprezenzáciu
                    9,70 €

Príspevky od osôb                       8 570,97 € Služby z toho:            22 941,41 €

Účastnícke poplatky                       9 458,90 € nájomné kancelária              2 400,00 €

Dary od organizácií z toho:                     16 101,16 € nájomné Hniezdo              1 331,71 €

CZ ECAV Prešov                       4 873,16 € nájomné byt dobrovoľníci                 370,00 €
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CZ ECAV Svätý Jur                          717,40 € telekomunikačné služby                 692,40 €

SED Veľký Slavkov                       3 262,50 € ubytovacie a stravovacie služby              2 367,97 €

Tréningové centrum Kompas                          950,00 € 
služby pre Kreatívnu 
dielňu/zdanené

                510,06 €

ERC - Európska dobrovoľnícka služba                       5 049,30 € koordinácia Klubovne/zdanené                 100,00 €

KPMG                          900,00 € 
koordinácia Opatrovateľskej 
služby                 475,00 €

Iné organizácie (EVS, Neos…..)                          348,80 € 
Ostatné služby (preprava, 
poštovné, úradné popl. registrácia 
2%..)

                457,75 €

Granty                     34 653,65 € KECY            10 408,99 €

Nadácia SPP                          950,00 € SYNAPSIA              1 355,00 €

Vellux                     33 703,65 € 
voľnočasové aktivity s 
klientkami+tábor

                406,00 €

Príspevky z podielu zaplatenej dane 
2%

                      6 540,71 € 
program OPORA (autoškola, 
psychosoc.výcvik)

                700,00 €

za rok 2016                            43,24 € podpora kultúry                 500,00 €

zarok 2017
                      6 497,47 € 

PUZZLE( filmové večery + EDS - 
cest.lístky, voľnočasové aktivity, 
koord.klubovne)

                738,13 €

Ostatné príjmy                          430,28 € 
licencie účtovný a mzdový 
program

                128,40 €

preplatky na energiach Hniezdo
                         430,28 € Osobné náklady z toho:

            82 680,43
€ 

  
mzdové náklady - hrubé mzdy a 
dohody o vykonaní práce

            59 181,00
€ 

  
náklady na sociálne zabezpečenie -
odvody

            19 978,78
€ 

  
sociálne náklady - stravné lístky, 
sociálny fond

             3 520,65 €

  
Poistenie majetku a 
osôb+bankové poplatky

                825,55 €

  
Ostatné náklady (poplatky, 
kolky, poskytnuté dary,....)

                400,80 €

Príjmy celkom                   121 331,64 € Výdavky celkom          124 824,68 €

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je strata -            3 493,04 €

    
ĎAKUJEME  všetkým,  ktorí  podporujú  našu  službu,  či  už  pravidelne  alebo  jednorazovo,

venujú 2% z dane, alebo sa MODLIA. To všetko pomáha pomáhať a my sme za to NESMIERNE
vďační. Ak vidíte zmysel a niečo Božie, nie iba ľudské, môžete to podporovať aj v tomto roku.
Ďalšie informácie o tom, čo sa dialo, deje a bude diať nájdete na www.relevant.sk

Hlavný podnet na modlitby na rok 2019 sú priestory organizácie. Také, ktoré budeme vedieť
finančne  potiahnuť  a prechod  opatrovateľskej  služby  pod  Evanjelickú  diakoniu.  (Buď  plánovanú
zborovú, alebo pod organizáciu zriadenú východným dištriktom na tieto účely.)

Vďaka a Chvála za to všetko patrí Pánu Bohu, lebo bol dobrý a verný aj tento rok.

S prianím hodného Božieho požehnania
Tím Relevant n.o.
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20. Záver a poďakovanie 
Apoštol Pavel, ktorý prijal tie slová: „Dosť máš na mojej milosti...“, uvedomoval si  veľkosť
Božej milosti a záchrany  a pochopil, že tým najväčším požehnaním pre jeho život je Kristus.
Pochopil, že jeho láska je len odpoveďou, odozvou na Božiu lásku zjavenú na kríži. Tak to
vyznáva aj apoštol Ján. „V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás
a poslal svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy. My milujeme, lebo On nás miloval
ako prvý.“ (1J 4, 10 a 19) Tak si musíme uvedomiť, že poznávacím znamením kresťana je
láska, a to je záujem nielen o druhých, ale aj život a prácu cirkevného zboru.  Ďakujem
všetkým, ktorí s láskou pomáhali a slúžili v cirkevnom zbore aj v uplynulom roku a prejavili
tak  svoju  lásku.  Ďakujem  bratovi  farárovi  a sestre  farárke,  dozorcovi  a námestnému
dozorcovi,  presbyterom,  spolupracovníkom  jednotlivých  sekcií  VMV,  kantorom,
pracovníkom  Patmosu  s.r.o.,  cirkevného  zboru,  sestrám  ktoré  sa  starajú  o čistotu  farskej
budovy, sestre ekonómke, pracovníkom Relevantu, n.o.... Všetkým, ktorí ste vo svojej láske
pomáhali, modlili sa a slúžili, finančne podporovali materiálnu ale i duchovnú prácu,   aby náš
cirkevný zbor bol miestom požehnania pre všetky generácie. Aj keď hľadíme na uplynulý rok
2018, chcem vás sestry a bratia  pozvať k svedectvu viery,  ktoré svetu a ľuďom okolo nás
ukazuje, že existuje niečo, čo sa nedá zaplatiť, ani kúpiť... a že je tu aj niečo viac ako svet
súťaživosti, závisti, egoizmu a sebectva. To dokážeme len tak, že sa necháme viesť Duchom
Svätým a náš život sa v Kristu stane darom lásky pre druhých. Keď hľadím na svoj život a na
svoju službu, uvedomujem si tento nedostatok,  že som prijímal dar milosti  od Pána Boha
v kríži Pána Ježiša, ale málo som premýšľal, ako byť darom lásky druhým... Veď nasledovať
Krista  znamená  ísť  v šľapajach  Toho,  ktorý  investoval  svoj   život  do  služby  ľuďom.
V cirkevnom zbore a cirkvi  sme preto,  aby sme v nej  žili  s Kristom.  To tajomstvo,  ktoré
apoštol Pavel vyjadril slovami: „...Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus“ (Gal 2, 20).

SOLI DEO GLORIA! 
V Prešove 24. februára 2019 

Mgr. Miroslav Čurlík              Mgr.  Ján Bakalár
zborový dozorca                                                                           predsedajúci zborový farár 
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POKRSTENÍ  

(október - december)

Adam Kadlic 7. októbra

Lilly Šándorová 3. novembra

Lívia, Ema Mikušová 24. novembra

Oliver, Adam Mikuš 24. novembra

Michal Kočiš 25. novembra

Lujza Petrová 25. novembra

Lucas Draganovský 8. decembra

Jakub Huba 8. decembra

Jerguš Kaščák 8. decembra

Alexander Mats 29. decembra

SOBAŠENÍ  

(október - december)

Branislav Sabol

a Emília rod. Molnárová

5. októbra

požehnanie
manželstva

Miroslav Lukáč

a Jana Bodyová
6. októbra

Milan Valík

a Ivana Štarmachová
13. októbra

Tomáš Vysocký

a Ľudmila Lenhardtová
13. októbra

Miroslav Grega

a Katarína Richtáriková
20. októbra

Zdenko Mats

a Viera rod. Stuparská

29. decembra

požehnanie
manželstva

ZOSNULÍ  

(október - december)

Oľga Rybárová, 72 r 2. októbra

Margita Kancírová, 77 r 7. októbra

Mária Olejárová, 91 r 13. októbra

Emília Murínová, 73 r 16. októbra

Alžbeta Hudáková, 85 r 31. októbra

Slavomír Popelka, 71 r 31. októbra

Radoslav Michalský, 40 r 24. novembra

Alžbeta Kurucová, 93 r 25. novembra

Ján Košťálik, 89 r 4. decembra

Ľudmila Tobiašová, 67 r 16. decembra

Helena Hrivnáková, 86 r 16. decembra

Róbert Tinschmidt, 55 r 17. decembra

Mária Dzurišová, 82 r 25. decembra

Vladimír Velebír, 55 r 30. decembra

Domáci tlačový fond

Od 1. októbra do 31. decembra 2018 na DTF prispeli:

Adamová Ľudmila 10 €, Benková Oľga 10 €, Čarná Marta 10 €, Čebrová
Anna 20 €, Chrapčiaková Janka 10 €, Dolná Alžbeta 10 €, Dudášová
Libuša  20  €,  Fačková  Ingrid  10 €,  Gajdošová  Božena  10 €,  Glevická
Gabriela  10  €,  Guzová  Ľubica  10  €,  Hudáková  Saskia  20  €,  Hulvej
Miroslav  5  €,  Janotková  Šarlota  10  €,  Klima  Miroslav  20  €,  Kožlej
Miroslav  10  €,  Krajňáková  Mária  10  €,  Krupová  Mária  15  €,
Kuropčáková Mária 10 €, Lenhardtová Anna 5 €, Lukáčová Mária 10 €,
Madzinová Alžbeta 10 €, Matsová Ľudmila 10 €, Medňanský Karol 20
€, Petrová JusBna 20 €, Priputenová Helena 10 €, Richterová Danka 10
€, Rišková Valéria 5 €, Sabo Milan 20 €, Ščesňáková Drahomíra 20 €,
Šebeňová Mária 10 €, Sepešiová Helena 5 €, Šimková Ema 10 €, Siska
Emil 20 €, Štefániková Božena 10 €, Straková Mileta 5 €, Tirčová Anna 5
€, Vagaský Štefan 10 €

Spolu: 455,0 €


