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 Modlitba na úvod 

Nebeský Otče, máme hodnotiť uplynulý rok. Rok, ktorý bol úplne iný. Ďakujeme Ti za to, že Ty si 

iný nebol. Ty sa nemeníš. Ty si vždy Ten istý Boh. Boh spravodlivý, ale aj milostivý. Ďakujeme Ti, že 

napriek ťažkej situácii si sa stále ku nám prihováral svojím Slovom. Ďakujeme Ti aj za moderné technológie, 

ktoré pomáhajú šíriť Tvoje Slovo a budovať spoločenstvo veriacich. Ďakujeme za všetkých, ktorí aj v čase 

pandémie ochotne slúžili v Tvojej cirkvi. Ďakujeme, že nás Tvoje Slovo posilňovalo a premáhalo náš  

strach, neistotu a malovernosť. Bez Teba, by sme neobstáli. Odpusť nám všetky situácie, keď sme sa nechali 

premôcť strachom. Odpusť nám, že sme ti vždy nedôverovali. Odpusť nám, že sme reptali. Prosíme Ťa buď 

so všetkými, ktorí kvôli pandémii stratili svojich blízkych. Buď s tými, ktorí stratili prácu, alebo prežívali 

existenčné zápasy.   Veď svojím Duchom predstaviteľov našej krajiny, aby konali múdro a podľa Tvojej 

vôle. Prosíme, aj za cirkev a jej predstaviteľov, aby sme žili v duchu pokory a jednoty. Premáhaj  mocou 

svojej milosti rozdelenie, nepokoj a svár. Daj, aby sme v ťažkých časoch boli viac jednou rodinou,  Tvojím 

jedným ľudom. Zmiluj sa nad nami  pre Ježiša Krista, v Jeho mene sa modlíme. Amen
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1. Biblický úvod  

 

Milí bratia a sestry! 

Podávam svoju prvú výročnú správu ako zborový farár tohto cirkevného zboru. Zvolený som bol 4. 

8. 2019 a na zborovom konvente 23. 2. 2020 som v zmysle Zborového štatútu prevzal aj štafetu 

predsedajúceho zborového farára. Bolo to v situácii, keď sme čoraz viac počúvali správy o šíriacom sa 

korornavíruse a o chorobe COVID-19. Určite sa nám zo začiatku tento problém zdal ďaleký  a nevenovali 

sme až takú pozornosť. Predsa len Čína nie je našou susednou krajinou. Prešiel však pomerne krátky čas a o 

prvých infikovaných sme počuli aj u nás. 12. 3. 2020 boli zavedené prísne opatrenia na zabránenie šírenia 

koronavírusu – prvý lockdown. Vtedy sme ešte ani netušili ako koronavírus zasiahne všetky oblasti nášho 

života. Hospodársku, ekonomickú, pracovnú, taktiež školstvo a samozrejme aj život cirkvi. Nikdy sme čosi 

podobné nezažili a mnohé z toho, čo bolo pre nás samozrejmosťou, sa zrazu stalo vzácnosťou. Na druhej 

strane to, čo sme predtým brali len ako nevyhnutnosť, či dokonca nutné zlo, sa pre mnohých stalo jedinou 

cestou na vzdelávanie, prácu, aj duchovný život.  

V minulom roku sme sa učili nové slová: lockdown, homeoffice, či dištančné vzdelávanie. Neboli to 

však len nové slová, ale aj nové skúsenosti, čo to znamená učiť sa, či pracovať z domu. Taktiež sme sa učili 

dýchať v rúškach, či dezinfikovať si ruky. Museli sme si zvykať aj na to najťažšie, na izoláciu. Na život bez 

reálneho spoločenstva. Na život bez rodiny telesnej, ale aj duchovnej. Pre mňa a pre moju rodinu to bolo 

ťažké, keďže sme normálne fungovanie cirkevného zboru zažili len krátkych 5 mesiacov (september 2019-

marec 2020). Pre budovanie vzťahov to bolo obzvlášť náročné. Sme však vďační za všetky možnosti 

a príležitostí, keď sme sa mohli zoznamovať so životom cirkevného zboru a tiež poznávať aj vás  - našich 

bratov a sestry vo viere. Či už to bolo na spevokole, na mládeži, v rodinnom spoločenstve, v spoločenstve 

žien, samozrejme aj na Službách Božích, či pri rozličných iných príležitostiach a neformálnych stretnutiach. 

Tých príležitostí bolo omnoho menej ako by sme chceli a po koľkých sme úprimne túžili, ale napriek tomu 

sme v tomto cirkevnom zbore spoznali mnoho obetavých a ochotných ľudí, ktorí sú pre nás inšpiráciou a 

povzbudením. Sú nádejou, že tento zbor môže rásť a byť dobrým spoločenstvom postaveným na Pánovi 

Ježišovi Kristovi.  

Okrem zmien v rozličných oblastiach života sa nový koronavírus stal výzvou aj pre našu vieru. Spolu 

s vírusom sa totiž šíril strach a s ním ruka v ruke dezinformácie. Preto som si ako základ pre moju prvú 

výročnú správu o živote nášho cirkevného zboru vybral známe Ježišove slová: Neboj sa, len ver! Pán Ježiš 

ich adresoval ako povzbudenie pre zúfalého človeka. Pre otca, ktorému zomrela dcéra. Jairos mohol v tejto 

chvíli rezignovať a mal k tomu veľmi blízko. Keď prichádzal k Ježišovi vedel, že jeho dcéra je chorá, ale 

mal nádej. Keď mu oznámili, že je mŕtva, všetko sa v ňom zlomilo. Videl len čiernu budúcnosť. Preto mu 

Pán Ježiš adresoval práve tieto slová. Adresuje ich aj nám. Máme bytostnú skúsenosť s tým, čo to znamená 

byť zlomený, či vidieť budúcnosť v čiernych farbách. Preto Pán Ježiš hovorí: neboj sa...V minulom roku 

sme sa učili nebáť sa. Učili sme sa byť zodpovední, chrániť seba, aj svoje okolie a zároveň neprepadnúť 

strachu, panike, či nepokoju srdca. Lebo to je to najdôležitejšie. V ťažkých časoch, vo chvíľach absolútnej 

beznádeje  sa nedať pohltiť týmito pocitmi. Nedovoliť, aby nás ovládali a ničili. Je prirodzené, že nové 

a nepoznané veci, či situácie v nás vyvolávajú strach, avšak ako veriaci ľudia by sme sa nemali nechať 

„prevalcovať“ týmito pocitmi a postaviť sa proti nim. Preto Pán Boh vždy nanovo opakuje slovo: Neboj sa! 

Je to slovo, ktoré sa tiahne celými dejinami spásy, od Kristovho počatia, keď týmto slovom anjel Gabriel 

upokojuje vystrašenú Máriu v Nazarete, až po Kristovo vzkriesenie, keď pri Ježišovom prázdnom hrobe 

opäť zaznie: Nebojte sa! Strach nás paralyzuje, obmedzuje a niekedy sa stáva aj dobrou výhovorkou, aby 

sme nemuseli robiť veci, ktoré sa nám robiť nechce. Pán Ježiš chce premáhať náš strach svojím uistením.  

Uistením svojej blízkosti.  

Pán Ježiš nás pozýva na cestu. Na cestu s Ním. Pán Ježiš povzbudzuje Jaira aj nás slovom: ...len ver! 

Ponúka nám namiesto strachu dôveru. Dôveru, ktorá je väčšia ako strach. Iba viera premáha strach, dáva nás 

do pohybu, vlieva nám nádej a posilňuje nás, aby sme neboli pasívnymi, ale aktívnymi ľuďmi. Viera kráča 

v nádeji spolu s Ježišom a to aj do domu, kde zavládla smrť. Aj do situácií, ktoré sa zdajú stratené a do 

bojov, ktoré sa zdajú prehraté. Samozrejme je otázkou, čo buduje našu dôveru. Komu, alebo čomu veríme 

v ťažkých časoch? Je prekvapujúce, čomu všetkému dokážeme veriť. Spolu s koronavírusom sa rovnako 
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rýchlo a možno aj rýchlejšie šírili dezinformácie, konšpiračné teórie, niekedy totálne nezmyselné a absurdné. 

Týkali sa vzniku vírusu, testovania a tiež očkovania. Moderné technológie, internet a sociálne siete prinášajú 

záplavu informácií. Zdá sa, že každý je odborník na všetko, alebo sa musí ku všetkému „fundovane“ 

vyjadrovať. Je nesmierne náročné selektovať informácie, vyberať si hodnoverné zdroje a neveriť niečomu 

len preto, že „to bolo napísané na internete“. Niekedy to nezvládajú ani vzdelaní a inteligentní ľudia. Žijeme 

dobu, keď nie my pracujeme s informáciami, ale informácie pracujú s nami. Naša viera je ťažko 

manipulovaná. Naša dôvera je ťažko skúšaná.  

Samozrejme, že k našim pochybnostiam, frustrácii a nepokoju prispievajú aj protichodné vyhlásenia 

politikov, či nepokoje vo vládnej koalícii. Slovné prestrelky na úrovni chlapcov hrajúcich sa na piesku, nás 

unavujú a pripravujú o dôveru voči tým, ktorí majú zodpovedne viesť túto krajinu. Napriek tomu sa však 

za nich modlime. To nie je politikárčenie, ale niečo, čo nás učí Písmo. Modliť sa za tých, ktorí nesú 

zodpovednosť za spravovanie verejných vecí, je našou povinnosťou, bez ohľadu na to, aký máme politický 

názor.  

Našu dôveru naštrbujú aj zápasy v cirkvi. Je tu skupina ľudí, ktorá vytvorila vlastné štruktúry, vydáva 

noviny a de facto neuznáva predstaviteľov ECAV, ktorí boli zvolení v riadnych a legitímnych voľbách. Je to 

smutné, priam tragické. Na druhej strane sú kauzy v cirkvi, ktoré je potrebné raz a navždy jasným 

a čitateľným spôsobom vyriešiť. Práve v týchto ťažkých časoch by cirkev nemala byť rozdelená, ale 

jednotná. Modlime sa za svoju cirkev! Za jej jednotu, uzdravenie vzťahov, za budovanie dôvery.  

Komu sa dá ešte dôverovať v tejto atmosfére všeobecnej nedôvery vo všetko a vo všetkých? Na 

koho, alebo na čo sa dá spoľahnúť? Pán Ježiš, aj v týchto chvíľach chaosu a neistoty smeruje náš pohľad na 

Neho. Jemu máme dôverovať. Nie človeku, ani ľudským spolkom a organizáciám, ale Jemu. On nás pozýva 

na cestu dôvery voči Jeho konaniu uprostred nás. Veríme, že On konal a bude konať aj medzi nami. Do našej 

beznádeje, do tmavej budúcnosti, ba dokonca aj do smrti, prináša práve Pán Ježiš nádej, svetlo a život. V 

zmysle Jeho slova: „Neboj sa, len ver!“ chceme hodnotiť rok 2020, ale chceme sa pozerať aj do budúcnosti.  

2. Bohoslužobný život 

 

Ako som už v úvode napísal, nový koronavírus ovplyvnil všetky oblasti života spoločnosti aj cirkvi. 

Najviditeľnejším spôsobom to poznačilo bohoslužobný život. Služby Božie (SB) s účasťou verejnosti sa 

konali do 2. pôstnej nedele (8. 3. 2020). My sme však začali už v januári prenosy Služieb Božích cez 

internet, konkrétne cez zborový Facebook. Po zavretí kostolov sme v tom plynulo pokračovali a verím, aj sa 

zlepšovali. Výsledkom je kanál na Youtube, ktorý má v súčasnosti viac ako 1400 odberateľov. Vďaka patrí 

bratovi farárovi Matejovi Oráčovi, zborovému dozorcovi Miroslavovi Čurlíkovi, ktorí túto službu rozbehli, 

ale najmä bratovi Pavlovi Petričovi, ktorý túto službu technicky zdokonalil a až doposiaľ ju obetavo 

vykonáva. Poďakovanie takisto patrí aj bratovi Petrovi Gálovi, ktorý prispieva svojím dielom k tejto službe 

na našom youtube kanáli. Pre COVID-19 nebolo možné stretávať sa na SB spoločne v jednom priestore, no 

prostredníctvom techniky a vďaka mnohej obetavosti už spomínaných bratov, sme aspoň na diaľku mohli 

byť spojení. Dokonca i s tými, ktorí predtým možno do kostola ani nezavítali, prípadne tam prišli len 

zriedka. Takisto naše SB sledujú aj bratia a sestry z iných cirkevných zborov, dokonca aj ľudia žijúci mimo 

našej vlasti. Prosíme vás o modlitby za túto službu, aby fungovala technika, ktorému sme k tomuto účelu 

zakúpili. Hlavne sa však modlime za to, aby každý divák bol dobrou pôdou pre Božie Slovo. V myšlienkach 

a modlitbách sme boli a zostávame s tými, ktorí nemajú prístup k internetu, teda ani k online prenosom SB. 

Všímajme si ich a informujme aj vedenie cirkevného zboru, aby sme im mohli poslúžiť kázňou v tlačenej 

podobe, alebo prostredníctvom digitálnych nosičov. 

Celkovo bolo vykonaných  21 hlavných nedeľných a sviatočných Služieb Božích bez účasti 

verejnosti. Bolo to v čase: 15.3.-10.5.; 18.10.-15.11.; 24. 12. – 31. 12. Teda aj Veľkú noc a Vianoce sme 

prežili mimo spoločenstva v chráme. Presne vyhodnotiť sledovanosť online SB (účasť na nich) je len sotva 

možné. Veď mnohé z prenosov online SB sledovalo pri jednej obrazovke viacero ľudí (rodina). Podľa počtu 

zhliadnutí  najviac sledované SB v roku 2020 (majú viac ako 3000 zhliadnutí na youtube) boli tieto: Smrtná 

nedeľa, Kvetná nedeľa, 3. nedeľa po Veľkej noci, 4. adventná nedeľa, 2. slávnosť vianočná, Záver 

občianskeho roka. Aj ostatné Služby Božie, či zamyslenia mali veľkú sledovanosť a vysoký počet zhliadnutí.  
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Online priestor netreba podceňovať, ale ani preceňovať. Online SB pomohli nielen v čase úplného 

zavretia kostolov, ale aj v období, keď bol počet účastníkov SB úradne limitovaný. Uvítali ich aj ľudia na 

cestách, ktorí cez online prenos SB mali kontakt so svojím cirkevným zborom. Tiež tí, ktorí zo zdravotných 

dôvodov neriskovali osobnú účasť v zhromaždení. Na druhej strane si tiež uvedomujeme, že online SB 

nedokážu plnohodnotne nahradiť Služby Božie, kde sme prítomní osobne, smieme sa vidieť tvárou v tvár, 

spoločne prežívame Božiu prítomnosť a po SB sa môžeme porozprávať, či povzbudiť.  

V období, keď to bolo z hygienického hľadiska možné, sa SB v našom cirkevnom zbore, konali 

v obvyklých časoch, ale v Prešove do konca júna každú nedeľu aj o 10.30 hod. Tieto Služby Božie boli 

určené pre generáciu do 60 rokov. Stretlo sa to pozitívnym ohlasom a s prosbou, aby sa takto Služby Božie 

konali každú nedeľu aj v budúcnosti. Myslím, že táto požiadavka zostáva pre nás výzvou do budúcnosti 

a taktiež je výzvou aj stvárnenie Služieb Božích. Taký rozmanitý cirkevný zbor, ako je ten náš, by mal 

okrem tradičných Služieb Božích, ponúknuť aj Služby Božie stvárnené iným spôsobom. Spôsobom 

relevantným pre dnešnú dobu. Evanjelium nemožno meniť. Božie Slovo je nemeniteľné. Forma ako ho 

podávame by sa však meniť mohla a mala. O to sme sa snažili posledné nedele v mesiaci na Službách 

Božích, do ktorých boli zapojené rozličné generácie a to aj hudobne aj slovne. Je jednoduchšie pripravovať 

Služby Božie ako  záležitosť jedného človeka, lebo čím je viac zapojených ľudí, čím pestrejší program – tým 

viac času treba na prípravu a tiež treba ochotných ľudí. Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili a ktorým leží aj 

takáto forma Služieb Božích na srdci. Máme dostatok ľudí, ktorí sú obdarovaní na to, aby vedeli poslúžiť 

svojimi darmi v spoločnom zhromaždení. Ak som niekoho oslovil, či pozval, nikto neodmietol a mnohí sa 

naozaj tešili na službu v chráme.  

Informácie o počte vykonaných Služieb Božích s účasťou verejnosti  a tiež priemernej účasti na 

jednotlivých službách Božích nájdete v priložených tabuľkách, ktoré sú istým obrazom vývoji 

bohoslužobného života za posledné roky. V roku 2020 vidíme pokles v účasti a to aj v matkocirkvi ako aj na 

fíliách. Je samozrejme spojený s celkovou pandemickou situáciou a obmedzeniami v počte prítomných. 

Účasť bola ovplyvnená aj strachom ísť do spoločného zhromaždenia, či lenivosťou, keďže je pohodlnejšie 

sledovať online SB v obývačke pri káve, alebo v kuchyni a variť pri tom nedeľný obed. Nezvyknime si na 

to! Verím, že pandémia sa raz skončí a dvere pre spoločné zhromaždenie sa opäť otvoria naplno. Využijeme 

to? Vrátime sa s radosťou do našich chrámových spoločenstiev? 

Slávnostné Služby Božie sa v Chráme Sv. Trojice konali 19. 1. 2020 – inštalácia zborového farára 

Martina Chalupku a 2. 2. 2020 – inštalácia biskupa VD Petra Mihoča, v priamom prenose RTVS. Okrem 

toho sa konali aj ďalšie prenosy SB  (10. 5., 5.12. a 6.12.) do televízie. Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa 

podieľali na príprave a realizácii mojej inštalačnej slávnosti a takisto pomohli pri inštalácii biskupa VD.  

V úvode občianskeho roka sa konali aj dva ekumenické modlitebné týždne: Aliančný a Týždeň 

modlitieb za jednotu kresťanov, ktoré sú tradičnými ekumenickými podujatiami v našom meste. 

Z ekumenických podujatí sa 8. 3. konal aj tradičný Svetový deň modlitieb a to v priestoroch BÚ VD. Bola 

to posledné duchovné stretnutie pred zavedením prvých protiepidemiologických opatrení. Vďaka všetkým 

sestrám, ktoré ho zodpovedne pripravili.  

Počas uplynulého roka okrem domácich zborových farárov poslúžili zvesťou slova Božieho 

nasledujúci bratia: generálny biskup Ivan Eľko,  biskup VD  Peter Mihoč,  arcibiskup Ján Babjak (Týždeň 

modlitieb za jednotu kresťanov), biskup ECAV v ČR Marián Čop, konsenior ŠZS Marek Cingeľ, kazateľ 

Apoštolskej cirkvi Peter Ruščin (Aliančný modlitebný týždeň) a Jozef Juházy, nám. farár na mieste 

seniorátneho kaplána. Pri prisluhovaní Večere Pánovej vypomáhali duchovný správca ESŠ Matej Oráč, brat 

tajomník biskupa VD Marek Cingeľ a Vladimír Schvarc, ev. a. v. farár v. v. Všetkým ďakujem za 

zvestovanie evanjelia, či prisluhovanie vzácnej sviatosti.  

Ďakujem aj sestrám kantorkám Anne Štetinovej, Daniele Pastirčákovej a bratovi kantorovi Jurajovi 

Lenhardtovi za ich vernú a obetavú službu. Výzvou zostáva príprava aj ďalších kantorov z radov mladších, 

aby čím viacerí mohli slúžiť Pánu Bohu aj týmto spôsobom. Taktiež patrí poďakovanie kostolníkom 

v matkocirkvi aj fíliách, za prípravu  bohoslužobných priestorov a  taktiež sestrám, ktoré sa starajú o kvety 

na oltároch. Nech Pán Boh požehná ich snahu a vedie ich aj ďalej v ochotnej službe. Ďakujem aj bratom 

kurátorom  a sestrám kurátorkám za zabezpečenie a prípravu priestorov k službám Božím  a to či už v  

kostoloch, modlitebniach, či na obecných úradoch, resp. v dome smútku.  
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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 

      

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 3827 4890 

PO-9.00 h    

61 407 

52 51 41 47 

PO-11.00 h   

22 125 

2019 3869 4890 

PO-9.00 h    

60 405 

47 47 38 37 

PO-11.00 

h   

20 131 

2020 3862 4890 

PO-9.00 h    

39 244 

34 43 31 35 

PO-10.30 

a 11.00 h 
17 110  

 
 

  2018 2019 2020 

Fília Rokycany Janov Kojatice Rokycany Janov Kojatice Rokycany Janov Kojatice 

Počet služieb 

Božích 

30 27 30 30 27 27 15 27 23 

Priemerná 

účasť 

71 81 26 78 74 33 53 58 23 

Počet 

adventných 

SB 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Priemerná 

účasť 

20 21 14 13 19 12 20 21 14 

Počet 

pôstnych SB 

6 6 6 5 5 5 1 1 1 

Priemerná 

účasť 

18 24 13 17 18 14 12 19 21 

 



   

 

7 

 

Rok 

Adventné večierne Pôstne večierne 

Prešov Prešov 

počet priemerná počet priemerná 

za rok účasť za rok účasť 

2016 3 41 5 44 

2017 3 38 6 39 

2018 3 37 6 82 

2019 3 40 5 32 

2020 3 59 1 34 

 
 

3. Sviatosti 

3.1. Krst svätý 

  Ak som povedal, že pandémia ovplyvnila všetko, tak to bol aj počet krstov. Ich počet je najnižší za 

minimálne posledných 10 rokov. Pokrstených bolo 39 detí a jedna dospelá sestra. Nemanželských detí bolo 

8, čo predstavuje 20 % zo všetkých krstov. Je to vysoké číslo. V rámci Služieb Božích boli iba dva krsty – 

jedno dieťa a jedna dospelá sestra. Krst svätý nie je len súkromná rodinná udalosť. Je to vždy udalosť 

celého spoločenstva cirkvi. Miesto krstu, tak ako aj Večere Pánovej, je v rámci bohoslužobného 

zhromaždenia a nie mimo neho. Prisluhovanie krstu nepredĺži čas bohoslužieb na neúnosnú mieru a môže 

byť pre celé spoločenstvo povzbudením, že nám Pán Boh požehnal nového člena cirkvi.  

Je zrejmé, že viacerí krst dieťaťa  odložili na priaznivejšie podmienky – bez obmedzení. Je však 

potrebné povedať, že krstiť sa mohlo aj v čase tých najprísnejších opatrení. Samozrejme, že len v počte 6 

ľudí, čo prakticky znamená len prítomnosť rodičov, krstných rodičov, krsteného a krstiaceho. Krst netreba 

odkladať. Nevnímame ho magicky, či ako vstupenku do neba, ale je to vzácny Boží dar, keď nad nami po 

prvý krát zaznie Božie: Neboj sa! Môj/moja si ty! Krst svätý je pre nás vzácnym uistením o Božej láske 

a Božej blízkosti, ktorú si nemožno nijako zaslúžiť. Na druhej strane ju nemožno ani zneužívať, ale žiť 

v poslušnosti a láske voči svojmu nebeskému Otcovi. 

  

3.2. Večera Pánova 

Pandemická situácia ovplyvnila aj prisluhovanie a prijímanie Večere Pánovej. A to nielen  frekvenciu 

prisluhovania, ale aj spôsob prisluhovania. Pri prisluhovaní  sme dodržiavali všetky protiepidemiologické 

opatrenia. Posvätený chlieb podávame do rúk prijímajúceho a posvätené víno podávame z kalíškov. Najskôr 

sme používali jednorazové – plastové, neskôr sme ich vymenili za dôstojnejšie - kovové. Je to pre nás niečo 

úplne nové a museli sme si na tento spôsob zvyknúť, ale v budúcnosti sa zrejme stane bežným a normálnym 

spôsobom prisluhovania a prijímania VP. Napriek tomuto novému spôsobu prisluhovania sa nič nemení na 

podstate Večere Pánovej – sú to stále Kristovo telo a Kristova krv, ktoré boli za nás vydané na Golgote. Aj 

v týchto vzácnych daroch Božej lásky počujeme Božie uistenie: Neboj sa, len ver! Prijímame ich na 

Rok CSS  

Vita Vitalis 

(ÚTP) 

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 

2019 12 12 2 0 2 12 0 2 

2020 7 9 0 0 1 5 0 2 
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odpustenie hriechov a posilnenie našej viery v Pána Ježiša ako nášho Spasiteľa. Preto je dôležité prijímať ich 

s úctou a dôstojnosťou, ktorú si tieto vzácne dary zaslúžia.  

 

Rok 

K r s t y 

Večera Pánova 

chrám nemocnica doma 

    spolu detí dospelých spolu m ž m ž m ž 

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 

2019 62 4 66 1998 3038 10 48 5 35 5134 

2020 39 1 40 520 900 4 40 16 34 1514 

   

 

4. Konfirmácia 

Konfirmačná príprava bola takisto poznačená pandemickou situáciou. Museli sme prejsť do online 

priestoru. Vytvoril som pre svojich konfirmandov skupinu na messengeri, kde som zadával úlohy. Takisto som 

vytváral testy v programe Alf. Bolo potrebné zvýšiť aj  komunikáciu s rodičmi prostredníctvom e-mailov. 

Podobne konala aj sestra farárka Wagnerová, ktorá od septembra začala vyučovať konfirmandov 1. ročníka. 

Od novembra sme začali vykonávať aj online hodiny cez aplikáciu ZOOM. V tomto školskom roku  je 

v prvom ročníku 36 a v druhom ročníku 30 konfirmandov. 

Pandémia ovplyvnila aj termín konfirmácie, ktorá  sa napokon konala v našom kostole až dňa 20. 

septembra 2020. Konfirmoval brat farár Ondrej Koč. Piesňou poslúžil zborový spevokol Sion, mládež a tiež aj 

konfirmandi, prihovoril sa zborový dozorca brat Miroslav Čurlík.  

Dôležitou súčasťou práce  s konfirmandi je budovanie spoločenstva a vzťahov medzi nimi a tiež 

s mládežou nášho cirkevného zboru. Som veľmi vďačný, že v našom cirkevnom zbore je skupina, ktorá robí 

túto službu pod vedením sestry Ivany Argayovej. Počas prezenčného vyučovania mali vyhradený  štvrtý 

štvrtok v mesiaci, kedy sa venovali konfirmandom. Môžem povedať, že konfirmandi sa na tieto chvíle tešili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pristúpili a vystúpili z cirkvi 

Do nášho cirkevného zboru bola  po predchádzajúcej duchovno - katechetickej príprave krstom 

prijatá jedna sestra. Z dôvodu zmeny konfesionálnej príslušnosti (prestup) boli do cirkvi prijaté 2 sestry. 

bratia a 1 sestra. Z ECAV na vlastnú žiadosť nikto nevystúpil.  

Z dôvodu zmeny trvalého bydliska, či na základe žiadosti, sa do nášho zboru prihlásilo 27 bratov 

a sestier a z toho istého dôvodu sa z nášho zboru odhlásilo 11 bratov a sestier.  

 

Rok 

Konfirmácia detí 

dospelých spolu chlapcov dievčat spolu 

2016 16 15 31 2 33 

2017 29 17 46 0 46 

2018 10 13 23 4 27 

2019 23 18 41 4 45 

2020 15 27 42 1 43 
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6. Bohoslužobné výkony 

6.1. Sobáše 

  Sobáš a svadba patria medzi najradostnejšie udalosti života. Väčšina z nás ich túži prežívať v kruhu 

rodiny a priateľov. Žiaľ, ani toto nebolo v minulom roku možné. Aj sobáše a ich konanie boli obmedzené 

rôznymi opatreniami. Niektorí preto uzavretie manželstva odložili na rok 2021, iní využili krátke chvíle 

uvoľnenia opatrení a niektorí sa zosobášili aj s obmedzeniami, pretože pre nich bolo rozhodujúce vstúpiť do 

manželstva pred Božou tvárou. To je napokon  pri sobáši to najpodstatnejšie. Urobiť záväzok pred Pánom 

Bohom a naplniť tak Božiu vôľu, ktorá platí pre manželstvo a platí už od stvorenia sveta. Totiž, že 

manželstvo je zväzok muža a ženy na celý život. Iné modely sú pre veriacich kresťanov neprípustné. Nikoho 

neodsudzujeme, ale ani nemôžeme podporovať to, čo odporuje učeniu Písma.  

 

6.2. Pohreby  

          Zatiaľ čo pri krstoch sme konštatovali najnižší počet za posledných 10 rokov, tak pri pohreboch platí 

presný opak. Bolo ich za posledných 10 rokov najviac. Zvlášť na jeseň a v závere roka. Štyria zosnulí mali 

uvedenú ako príčinu úmrtia COVID-19. Samozrejme, že aj pri pohreboch platili obmedzenia a tomu bola 

prispôsobený aj liturgický poriadok, ktorý bol skrátený. Zarazilo ma, že na veľkú väčšinu pohrebov si nikto 

neprinesie Funebrál a to ani členovia nášho zboru. Preto na pohreby, ktoré  vykonávam, pripravujem a 

tlačím celý poriadok pohrebnej rozlúčky. Ak je program vytlačený, tak sa do spevu zapoja viacerí, 

dokonca aj inoveriaci, čo prispieva ku dôstojnejšiemu priebehu pohrebu a nie je to iba „koncert“ kazateľa 

a kantora.  

 V roku 2020 sme sa rozlúčili s dvoma vzácnymi bratmi z nášho spoločenstva. Do večnosti sme dňa 25. 

júla vyprevadili brata farára Jána Bakalára, ktorý verne slúžil v tomto cirkevnom zbore takmer 25 rokov. 

Som vďačný za jeho službu a tiež za to, že  som mohol byť pri ňom vo chvíľach, keď opúšťal túto časnosť. 

Spolu s bratom farárom Marekom Cingeľom sme ho vyprevadili modlitbou, požehnaním a piesňou: Ježiši 

ako chceš, pri ktorej v tichosti odišiel. Bol to veľmi silný duchovný zážitok - vidieť ako Boží služobník po 

ťažkom a dlhoročnom zápase odchádza z tohto sveta v pokoji, lebo jeho oči videli Spasiteľa. Na pohrebnej 

rozlúčke sa zúčastnil veľký zástup veriacich a tiež 70 ordinovaných evanjelických duchovných. V rámci 

programu niekoľkokrát vystúpil zborový spevokol Sion. Generálny biskup Ivan Eľko v kázni na pohrebnej 

rozlúčke vychádzal zo Žalmu 27, ktorý obsahuje akýsi programový záväzok: „nežiť svoj život so sladko 

zatvorenými očami a snivým pohľadom, ale s aktívnym rozumom, ktorý túži Boha poznávať a s otvorenou 

slobodnou vôľou, ktorá chce pod Božiu nadvládu odovzdávať nové a nové oblasti nášho života“ – tak, ako to 

robil aj brat Ján Bakalár. 

 Takisto sme sa 15. 1. rozlúčili aj s bratom Vladimírom Ferencom dlhoročným zapisovateľom, 

bývalým zástupcom zborového dozorcu a presbyterom, ktorému sme vďační za presné a promptné písanie 

zápisníc z našich zasadnutí a zborových konventov. Taktiež za jeho službu v kancelárii farského úradu.  

Na pohreboch slúžila hrou na organe sestra  Anna Štetinová a vypomohol aj brat Juraj Lenhardt. Obom 

patrí srdečná vďaka za ich službu. Aj vďaka nim boli pohrebné rozlúčky dôstojné po liturgickej i hudobnej 

stránke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 
S o b á š e Pohreby 

Do/Zo 

zboru 
Do/Z cirkvi Presbyterstvo 

evanj. krížne požehn. spolu muži ženy deti spolu prihl. odhl. prist. vyst. členov zasad. 

2016 5 18 6 29 24 29 0 53 14 7 6 1 33 7 

2017 5 18 3 26 26 22 0 48 6 6 2 1 33 4 

2018 9 16 4 29 26 27 1 54 14 15 1 1 33 11 

2019 5 21 4 30 25 21 2 48 34 7 4 4 31 6 

2020 1 14 2 17 27 38 0 65 27 11 2 0 28 3 
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7. Biblická a vnútromisijná práca v zbore 

Táto práca bola, tak ako všetky ostatné, tiež zasiahnutá pandémiou a opatreniami, ktoré značne 

obmedzili stretávanie v menších spoločenstvách. Ja sám považujem vnútromisijnú prácu, stretávanie 

v menších spoločenstvách, za základný pilier duchovného života cirkevného zboru. Spoločenstvo sa buduje 

práve vďaka nim. Musím povedať, že som úprimne rád, koľko ochotných ľudí je v prešovskom CZ 

zapojených do služby v rozličných spoločenstvách a prípravných tímoch. Mnohé veci neležia priamo na 

pleciach zborového farára/farárov, ale na pleciach zodpovedných bratov a sestier. Zároveň s radosťou musím 

povedať, že nikto nechce svoju službu konať bez súčinnosti s duchovným. Práve naopak, všetky tímy túžia, 

aby sa zborový farár zúčastňoval ich stretnutí. Pokiaľ to bolo časovo možné, s radosťou som to robil. Bol to 

vzácny čas impulzov, spoznávania a budovania vzťahov a najmä budovania Božieho kráľovstva v našom 

spoločenstve. Celkovo som sa v CZ zúčastnil v roku 2020 na viac ako 60 zasadnutiach výborov, tímov, či 

prípravkách na tábory (detský a dorastový). Veľmi pozitívne vnímam prácu tímu mládeže, kde som bol asi 

najčastejšie zo všetkých stretnutí. Zvlášť vyzdvihujem spoluprácu s bratom Petrom Urbancom, ktorý vedie 

tím mladšej mládeže. Myslím, že aj spolupráca s ostatnými výbormi a tímami bola dobrá.  

Čo mňa osobne potešilo vo vnútromisijnej práci v minulom roku? V prvom rade to bol vznik detskej 

besiedky v Kojaticiach (aj keď vo výročnej správe je DB zaradená medzi výchovnú prácu). Veľmi som 

uvítal iniciatívu sestry Miroslavy  Karnišovej, aby takáto skupinka Detskej besiedky vznikla. Kiežby sa nám 

to podarilo aj na iných fíliách. Janov, Rokycany a okolité fílie majú potenciál na to, aby mali svoju detskú 

besiedku. Veď v týchto obciach žije viac ako 300 evanjelikov a z toho je okolo 20-30 detí. Viem, že 

v minulosti v Rokycanoch detská besiedka fungovala. Modlime sa za obnovenie fungovania, za 

spolupracovníkov aj za ochotu sa stretávať. Je to pre nás výzva a pozvanie.  

Takisto ma potešila túžba mužov byť v spoločenstve a tak mohlo vzniknúť spoločenstvo: Muži mužom. 

Inciátorom a organizátorom bol a je brat Miroslav Iľko. Takisto aj naše milé sestry túžili po svojom 

spoločenstve a tak vzniklo v roku 2021 spoločenstvo: Ženy ženám, ktoré už má za sebou niekoľko stretnutí.  

Výzvou pre nás zostáva, aby tak dobre ako fungujeme v menších spoločenstvách sme sa chceli stretnúť 

ako jedna rodina Božích. Ide o to, aby sme nevideli len to svoje spoločenstvo, ale cirkevný zbor ako celok. 

Každý z nás by mal vnímať seba ako súčasť veľkej Božej rodiny nášho zboru. Takýmto vyvrcholením 

všetkých aktivít, ktoré sa konajú počas týždňa, by malo byť spoločné stretnutie na nedeľných Službách 

Božích. V tomto máme značné rezervy. Toto mi v našom spoločenstve chýba. Dúfal som, že sa podarí 

zorganizovať zborový deň, ktorý by mohol byť celodenným stretnutím všetkých generácií, ale kvôli 

pandémii sa to žiaľ nepodarilo realizovať. Je to pre nás výzva do budúcnosti, aby sme po tom túžili a o to 

zápasili.  

 

7.1. Biblické hodiny dospelých  

V našom cirkevnom zbore sa nekonajú. Toto konštatovanie sa rok čo rok opakuje vo výročných 

správach. Má to svoje príčiny a dôvody – rozľahlosť CZ, vyťaženosť farárov... To je iste pravda. K tomu je 

potrebné povedať, že všetok duchovný život okrem Služieb Božích je sústredený do matkocirkvi v Prešove. 

Tu sa konajú stretnutia spoločenstiev, v ktorých centre je štúdium Božieho Slova. Sú vlastne akousi 

náhradou za biblické hodiny.  Preto ich potreba v matkocirkvi nie je aktuálna. Inak je to však na fíliách. Tie 

síce majú pravidelné, či príležitostné Služby Božie, ale nič viac. Je pochopiteľné, že rozľahlosť nášho CZ 

znemožňuje konať biblické hodiny na všetkých miestach a nie je to možné ani z časových dôvodov. Stálo by 

však za to hovoriť o tom, či biblické hodiny nekonať aspoň na tých fíliách, kde máme väčší počet 

evanjelikov, či vhodné priestory a najmä tam, kde by zo strany členov cirkevného zboru bol o to záujem. 

Bez biblického vyučovania sa ľahšie stávame obeťami rôznych falošných duchovných prúdov. Okrem toho 

môžu byť takéto spoločenstvá pri štúdiu Božieho Slova dobrým miestom zdieľania, modlitieb 

a povzbudzovania vo viere. Ja osobne vnímam konanie biblických hodín aspoň na niektorých fíliách  ako 

výzvu pre oživenie a prehĺbenie ich duchovného života.  
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7.2. Biblické hodiny mládeže 

ROK 2020 - rok skúšok, prekvapení, ťažkých období, neistoty, strachu. Takto by mnohí z nás opísali 

svoj rok 2020. Ale bol to naozaj taký zlý rok, ako o ňom všetci rozprávame? 

Mládež začínala tento rok zborovým výletom (teda jeho koncom), kde sme sa učili o modlitbe, o jej 

dôležitosti a jej sile. Plní nadšenia sme v januári začali novú sériu ktorá sa volala Kráľovstvo naopak. Učili 

sme sa, ako Božie princípy v rôznych oblastiach života fungujú zväčša úplne opačne, ako nám hovorí tento 

svet. Aj keď sme boli odhodlaní a túžili sme ďalej pokračovať a rozvíjať našu sériu, nedalo sa.  Nečakane 

sa dostal na Slovensko vírus COVID-19 a naše plány sa museli zmeniť. Boli sme zaskočení novou situáciu, 

ale určite sme to nechceli vzdať. Emócie ako strach, smútok, či pochybnosti prevládali v každom z nás, no 

spolu sme išli ďalej. 

Prvú online mládež sme mali 29. marca (cez zoom). Dovtedy sme si zdieľali rôzne modlitebné 

podnety, návrhy na chvály, povzbudenia. Aj to nás viedlo k vytvoreniu facebookovej skupiny ŠTAFETA, 

kde hocikto mohol zdieľať to, čo sa učí alebo prežíva. Nenechali sme vládnuť smútok a zabávali sme sa 

online hrami, či kvízmi a tešili sa, že aspoň prostredníctvom technológií vieme byť spolu. Uvedomovali sme 

si, akú veľkú hodnotu má pre nás spoločenstvo. Naša online séria tém bola o Duchovných disciplínach – 

rozjímanie, modlitba, samota, pôst. Vnímali sme, že keď nemáme osobné spoločenstvo, potrebujeme si 

budovať osobnú disciplínu, aby náš vzťah s Pánom Bohom ďalej rástol. Na Veľký piatok sme tradične 

pripravili Stretnutie pod krížom. To sa taktiež konalo online.  

Po jedenástich týždňoch sme sa konečne mohli stretnúť osobne. Pekné počasie nám dovoľovalo byť 

vonku. Čoskoro na to začali letné prázdniny, počas ktorých sme sa stretávali na rôznych výletoch a akciách. 

Okrem toho sme sa rozhodli chystať Dorastový výlet. Toto rozhodnutie bolo jednotné a veríme, že bolo 

vedené Duchom Svätým. Nezačali sme ako zvyčajne, samotnými prípravami, ale modlitbami. Dva týždne 

sme sa stretávali na ranných modlitbách a odovzdávali Pánu Bohu do rúk celé leto a samozrejme aj výlet. 

Bol to pre nás veľký krok viery. A Pán Boh nás naučil, že v ňom naozaj môžeme hľadať istotu. Výlet sa 

volal Na slobode a zúčastnilo sa ho 60 študentov + 25 dobrovoľníkov, vrátane brata farára Martina 

Chalupku. Týždeň plný zábavy, poznávania Pána Boha, kamarátov, nových vecí a hlavne evanjelizácie, bol 

pre všetkých veľkým zázrakom, požehnaním a nesmiernou milosťou. 

Začiatok školského roka sme ešte mohli tráviť na fare, resp. vo farskej záhrade. Na konci septembra 

sme pripravili pre konfirmandov Garden party a pozvali ich do nášho spoločenstva. Neskôr sme začali novú 

sériu – List Eperieškým. Prvé štúdium listu Efezským bolo ešte osobne, ale všetky ostatné do konca roka už 

opäť online. Rok 2020 sme ukončili v online svete Adventným kalendárom. Každý deň nás čakalo nejaké 

prekvapenie. Boli to pracovné listy, chvály, kvíz, hry, cvičenie, zamyslenia, inšpirácie, výzvy... Aj takouto 

formou sme sa spolu pripravovali na príchod Ježiša. Pri tvorbe tohto kalendára sme si uvedomili, ako naše 

spoločenstvo Pán Boh požehnáva kreativitou a talentmi. Adventný kalendár spojil mnohých ľudí, ktorí 

spolupracovali na jeho realizácii, začo sme veľmi vďační. Posledná Mládež v roku 2020 bola ako obvykle 

Vianočná mládež, taktiež online, kde sme sa spolu so Staršou mládežou, zamýšľali nad tým, či skutočne 

očakávame na Ježiša. Naša Mládež sa stretáva aj v období karantény stále v piatok a piatej.  

Rok 2020 slovami nášho tímu: 

Natália Hadbavná: „Prvý lockdown viedol Mládež do úplne novej situácie. Bolo to obdobie  

prečkávania, ale zároveň učenia sa, ako môžeme spolu aj naďalej fungovať ako spoločenstvo.“ 

Sabína Gallová: „Mládežníci počas druhého lockdownu prežívali frustráciu, lenivosť, smútok, 

samotu, ale aj podporu, pochopenie a blízkosť s priateľmi. Začali sme si priateľstvo, rodinu a zdravie vážiť 

ešte omnoho viac ako predtým.“ 

Vanesa Kakaščíková: „V tomto roku sme sa naučili, aké vzácne je pre nás spoločenstvo, uvedomili 

sme si, že ho nemôžeme brať ako samozrejmosť. Či nás bolo online 30, alebo 60 osobne, nikdy sa nezmenila 

jeho dôležitosť v našich životoch.“ 

Lýdia Lorincová: „Dorasťak 2020 bol veľkým požehnaním, dokonca až takým zázrakom, keďže 

všade okolo číhala korona. Vstúpili sme do nových vecí, do hlbšieho duchovného boja, aby mohla prísť 

sloboda. A aj prišla.“ 

Klaudia Timková: „Aj napriek tomu že skoro celý rok sme sa nemohli stretávať kvôli pandémii, tak 

práve počas toho času Pán Boh upevňoval naše vzťahy a zocelil ich ešte viac.“ 
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Šimon Tomečko: „Veľká opekačka na Sigorde bol skvelý začiatok leta a jeho vyvrcholenie bolo ešte 

lepšie. Parádny Dorasťak plný nových tvári, ktorých sa zrejme naozaj Pán Boh dotkol, lebo veľa z nich 

chodí teraz na mládež. Takže paráda.“ 

Daniel Verčimák: „Čo ja vnímam, že posúva náš tím vpred, sú vzťahy a dôvera navzájom, sme 

úprimní a potom na tom môžeme budovať. Taktiež láska, že proste nie sme v tom sami a že si pomáhame. 

To je masaker, že si nájdeme čas, keď potrebuje niekto z tímu pomôcť. “ 

Peter Urbanec: „Uplynulý rok bol pre mládežnícky tím veľkou výzvou. Pán Boh nás cezeň prevádzal 

a učil nové veci a ja som hrdý, akú vieru, vytrvalosť a starostlivosť o iných ľudia v tíme preukázali.“ 

Kristína Petrová: „Tento rok som vnímala mnoho výziev pre mládež, ktoré vyplývali z viacerých 

dôvodov. Jedným z nich boli meniace sa podmienky v spojitosti s koronavírusom, ktorý nám čiastočne alebo 

úplne (v závislosti od obdobia a zhoršenia situácie) zabránil v stretávaní sa a v istom zmysle nám to prinieslo 

aj veľkú výzvu v budovaní vzťahov na diaľku a v tom, aby sme sa neuzavreli len do seba.“ 

Ďakujeme vám za modlitby a vašu podporu, ktorá pre nás znamená veľa. Do roku 2021 vstupujeme 

s očakávaním a pokorou, čo nové má pre nás Pán Boh prichystané.                    

              Mládežnícky tím  

 

 

7.3. Biblické hodiny staršej mládeže  

 

TÍM STARŠEJ MLÁDEŽE:  

Dávid Motyľ, Alexandra Motyľ, v prvom polroku 2020 spoločne s: Andrej Velebír, Táňa Velebírová, Anna 

Kundrátová , Ján Čerenský; v druhom polroku 2020 spoločne s: Monika Glankovičová a Richard Glankovič. 

AKTIVITY TÍMU 

- Stretnutia tímu, na ktorých sme plánovali jednotlivé mládeže a spoločne sa za ne modlili, prebiehali 

dvakrát do mesiaca a to pomocou online platforiem 

- Natáčanie mládeží vo forme videí, alebo zamyslení na youtube staršej mládeže 

- Na jeseň 2020 sme sa zúčastnili jednodňového stretnutia tímov, ktorú slúžilo na povzbudenie a inšpiráciu 

pre prácu s mládežou v koronovom období. Stretnutie organizovalo TC Kompas 

STARŠIA MLÁDEŽ V ROKU 2020 

Stretnutia staršej mládeže sa v roku 2020 potrebovali ako každá jedna služba vysporiadať s 

pandemickou situáciou a zákazom stretávania. Nábeh do tohto nového štandardu bol dosť kostrbatý a stálo 

nás to nejaký čas, kým sme si privykli na túto neistú situáciu. 

V roku 2020 prešiel aj náš organizačný tím istými skúškami. Pred letom a počas neho nás postupne 

opustili 4 členovia. Od augusta do októbra sme sa intenzívne modlili za nových členov a niekoľko ľudí sme 

aj oslovili. Jediní, ktorí prijali naše pozvanie boli manželia Glankovičovci a tak sa náš tím od septembra 

ocitol v novej, štvorčlennej, zostave. 

VYUČOVANIE NA STARŠEJ MLÁDEŽI V ROKU 2020 

Napriek všelijakým prekážkam sme sa snažili aj naďalej pracovať so zabehnutou formou stredajších 

stretnutí, ktoré sú tvorené 4 rôznymi typmi večerov. Jedná sa o večer chvál, biblické štúdiu, 

vyučovanie  a oddychový večer, počas ktorého usporadúvame buď zábavný, vedomostný kvíz, alebo turnaj v 

spoločenských hrách. Začiatok roka 2020 sa niesol v téme Falošní bohovia, kde sme rozoberali jednotlivé 

modly, ktoré sa snažia nahradiť miesto Pána Boha v našom srdci. Do príchodu pandémie sme stihli prebrať 

témy ako moc a sláva, či šťastný život. Stretnutia staršej mládeže sa však od marca 2020 konali dosť 

sporadicky, nakoľko sme si hľadali cestu v tom, ako sa vysporiadať so situáciou ohľadom covidu. Postupne 

sme nabehli na nový systém a osvojili sme si natáčanie video pozdravov alebo povzbudení na náš youtube 

kanál. Koncom šk. roka 2019/2020 sa nám podarilo stretnúť aspoň raz osobne, keď sme v klubovni 

zorganizovali záverečné stretnutie s chválami a modlitbami.  

Nakoľko bola situácia v lete ohľadom covidu priaznivá, podarilo sa nám v auguste vyraziť na spoločnú 

dovolenku do Roztokov. Skupinka 30 dospelých a 7 detí sa na štyri dni ocitla na krásnej chate so skvelým 

vonkajším priestorom. V útulnom prostredí sme tak pokope oddychovali, hostili sa, modlili a užívali si 

spoločný čas. Počas 3 večerných programov sme sa zahĺbili do štúdia duchovných disciplín. Od októbra sme 

na staršej mládeži začali so sériou, ktorej sme dali názov Srdcové arytmie. Tá sa zameriava na niekoľko 
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ťažko rozoznateľných hriechov, ktoré škodia nášmu srdcu. Základ tejto série vychádza z ranokresťanskej 

tradície siedmych kardinálnych hriechov a vyučovania od Andyho Stanleyho Nepriatelia srdca. Preberali 

sme arytmie ako: pýcha, lakomstvo, závisť, lenivosť, vina, žiadostivosť, obžerstvo a hnev, na ktoré sme si 

volali domácich rečníkov ale aj pár “cezpoľných” hostí. Online stretnutia staršej mládeže navštevuje v 

súčasnosti asi 15 ľudí vo veku od 23 rokov vyššie. 

VÝZVY STARŠEJ MLÁDEŽE V ROKU 2021 

Medzi najväčšiu výzvu nadchádzajúceho roku je pre nás vysporiadanie sa so zložitou covidovou 

situáciou, ktorá nám nedovolí stretávať sa osobne. Od nového roka sme youtube videá vymenili za 

osobnejšie zoomové stretnutia, avšak stále veríme tomu, že nič nenahradí osobný kontakt. Ďalšou veľkou 

výzvou, ktorej čelíme, je rozšírenie tímu, resp. odovzdanie vedenia mladšej generácií. Preto sa modlíme a 

prosíme Pána, aby nám poslal do cesty ľudí, ktorí budú ochotne slúžiť skupine starších mládežníkov, 

mladých rodín, či single ľudí v našom zbore. Našou víziou aj na rok 2021 ostáva budovať komunitu 

kresťanov, ktorí zažívajú trvalú premenu vo vzťahu s Pánom Bohom, budujú hlboké priateľstvá a majú 

pozitívny vplyv na svoje okolie. 

Dávid Motýľ 

 

 

7.4. KECY služba  

 

Služba KECY začala byť v roku 2020 aktívna podobne ako v ostatných rokoch v mesiaci február, kedy 

sme sa ako tím začali stretávať, modliť a pripravovať na to, do čoho nás Pán Boh v tomto lete bude viesť. 

Začali sme plánovať organizovanie tábora, ktorý teda zvyčajne v rámci tejto služby pripravujeme. 

Avšak vzhľadom na vývoj pandemickej situácie na Slovensku, ako aj vo svete, sme sa pre zachovanie 

bezpečia a zdravia rozhodli pre zrušenie KECY CAMPU 2020. Na miesto tradičného campu sme sa v lete 

roku 2020 rozhodli zamerať na budovanie komunity a oslovovanie ľudí, ktorí na campe už možno aj v 

minulosti boli, avšak nemali záujem ostať v spoločenstve. Začali sme preto robiť takzvané “štvrťáky”, na 

ktoré z hľadiska pandemickej situácie mohol prísť len obmedzený počet ľudí. Štvrťáky sa teda počas leta 

organizovali zhruba každý druhý štvrtok, bolo ich teda spolu 7 a najobľúbenejší štvrťák bola cyklistika s 

nasledovnou opekačkou, na ktorej sa zúčastnilo cca 35 študentov. 

Ďalšou zaujímavou aktivitou bol počas leta 2020 takzvaný “Amazing Race”, a teda preteky viacerých 

tímov zo Slovenska, ktorého cieľom bolo posilniť vzťahy v tíme, ako aj zdieľanie evanjelia pre ľudí, ktorí 

nepoznajú Pána Boha.  

Predošlé leto teda bolo pre KECY službu, ako aj iste pre ostatné služby iné, avšak verím, že aj s tým 

málom, čo sme vedeli spraviť my, sa mohol Pán Boh osláviť a spraviť v našich srdciach omnoho viac, než 

čo sme my plánovali. 

             Karolína Habinová 
 

7.5. Spoločenstvo evanjelických žien 

 

Spoločenstvo sestier sa stretáva každý druhý /párny/ utorok v mesiaci o 17 hod. na fare. V uplynulom 

roku sa sestry kvôli pandémii stretli žiaľ iba 7 x s priemernou účasťou 21 sestier.  Výkladom slova Božieho 

poslúžila sestra farárka Wagnerová.  

Náplňou týchto stretnutí bol v prvom rade výklad Božieho slova a jeho aplikácia do života. 

V uplynulom roku sme pokračovali vo výklade 2.Kniha kráľov – prorok Elizeus. Neoddeliteľnou súčasťou 

každého nášho stretnutia sú okrem výkladu Božieho slova, spoločného čítania žalmov a spevu piesní zo 

spevníka aj modlitby za cirkev, za náš cirkevný zbor, za naše rodiny i konkrétne potreby jednotlivcov.  

Hudobným doprovodom nám poslúžila sestra kantorka Anna Štetinová. O organizačné záležitosti 

a financie, /z ktorých ženy pripravujú pred Vianocami balíčky pre seniorov, kupujú kyticu pre jubilanta 

či pomáhajú tam, kde je to potrebné/ sa s láskou starala sestra Mária Kušnírová. Obom im za ich obetavú 

službu úprimne ďakujeme.  

Naše sestry slúžia tiež v zbore, každá tým darom, ktorý od Pána prijala.  Či už je to v podobe služby 

pre dôchodcov alebo návštevná služba chorých, starých a osamelých /v DSS na Cemjate (4), vo Vita vitalis 
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(4), v Domove dôchodcov na Veselej (11), v Domove sociálnych služieb Haniska (4), v Barličke (4) v 

nemocnici alebo návštevy jednotlivcov v domácnostiach.  

Ďakujeme Pánu Bohu za to, že nám bolo umožnené stretávať sa, hoci len obmedzene, že On 

požehnával naše stretnutia a priznával sa k nim. Momentálne tieto naše stretnutia neprebiehajú ani na online 

úrovni, keďže prevažná časť sestier nemá internet. 

   Lenka Wagnerová 

 

 

 

7.6. Modlitebné spoločenstvo 

 

Táto služba sa v našom zbore zrodila z túžby a aj potreby pravidelne sa spolu modliť za dianie 

v našom spoločenstve, niesť sa navzájom v rozličných životných situáciách, prihovárať za vedenie zboru 

a zjednotenie jeho rôznych súčastí a generácií, tiež z túžby utíšiť sa pred Bohom a hľadať Jeho vôľu. 

Veríme, že spoločné modlitby majú moc a Pán Boh sa k nim priznáva. 

„...a čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby Otec bol oslávený v Synovi. Keď ma teda budete 

prosiť o niečo v mojom mene, ja (to) učiním.“ J 14, 13-14 

Na spoločných modlitebných stretnutiach sa snažíme vytvoriť neformálny priestor otvorený pre všetky 

generácie zo zboru, od mládeže až po dôchodcov. Stretávame sa raz mesačne v nedeľu na fare vo veľkej 

zborovke a počas stretnutí sa modlíme za rôzne podnety a potreby ľudí z nášho zboru aj mimo neho. 

Súčasťou sú aj spoločné chvály a krátke biblické zamyslenie. Bežne sa zíde približne 10-15 modlitebníkov. 

Avšak počas roka 2020 sa nám kvôli karanténnym opatreniam podarilo zorganizovať iba štyri stretnutia. A 

vzhľadom na to, že pri spoločných modlitbách je potrebná značná vzájomná interakcia, stretnutia počas 

karantény neprebiehajú online formou. No dúfame, že čoskoro sa nám podarí vrátiť do normálneho režimu. 

Výborné však je, že aj keď sa momentálne nemôžeme schádzať, môže sa každý z nás modliť osobne, 

prípadne doma s rodinou, a modlitebný boj tým pádom nemusí ustávať.  

V tomto období prebieha Pôstna modlitebná reťaz, kde sa opäť môžeme ako zbor zjednotiť na 

modlitbách a zároveň aj pôstom vyjadriť našu túžbu po Bohu a Jeho konaní medzi nami. V rôznych 

modlitebných aktivitách plánujeme pokračovať aj v budúcnosti. Veríme, že Pán Boh bude povolávať aj 

ďalších, ktorým položí modlitebný zápas na srdce, pretože má rád, keď k Nemu Jeho deti volajú.  
 

Vlado Gál 

    

 7.7. RoS – Rodinné spoločenstvo Prešov 

 

 RoS sa v roku 2020 tak ako aj po minulé roky stretávalo v priestoroch Veľkej zborovej siene na fare. 

Prvé stretnutie sa konalo 12.1.2020 o 16:00, kde nám ešte v mysliach rezonovali výzvy zo silvestrovského 

výletu o modlitbe. O modlitbe ako o dare od Pána Boha a jeho význame pre naše životy a duchovný rast. 

Danú nedeľu sme prežili spoločne pri Slove, svedectvách s výzvami na Nový rok a chválami s novou 

kapelou ROS band. Bol pripravený program pre deti, výborné občerstvenie a aj zbierka pre núdznych. 

 Počas februára sme toho ako spoločenstvo stihli ešte viac. V nedeľu 16. 2. podvečer bolo v našom 

chráme v rámci ukončenia NTM (Národný týždeň manželstva) požehnanie manželských párov s veľmi 

hojnou účasťou. Ako memento na túto udalosť si manželské páry nechali vygravírovať drevené kľúčenky v 

tvare srdca so svojimi menami. Po skončení sme sa stretli v klubovni Puzzle a strávili prijemný a požehnaný 

čas pri rozhovoroch.  

 V prvej polovici februára sme mali taktiež modlitebné stretnutie k nadchádzajúcim voľbám, kde sme 

sa spoločne s našimi bratmi a sestrami z iných cirkví modlili za: voličov, kandidátov, budúcu vládu, sudcov, 

prokurátorov a policajtov. 

 Žiaľ v marci sa nám kvôli zhoršujúcej pandemickej situácii už nepodarilo stretnúť a ako tím sme 

zvážili, že online forma pre také veľké spoločenstvo nebude vhodná. Viacerí z RoS – iek sme sa stretli na 

konci júna pri otvorení a požehnaní kaviarne Café Relevant.  

 V lete 2020 odišla z nášho zboru rodinka Janotkovcov, ktorí dlhoročne slúžili na Ros-kách a spoločne 
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im vyprosujeme u nášho Pána vedenie v ďalšej službe a požehnanie do života. Veľmi smutná správa zasiahla 

naše spoločenstvo, zbor aj cirkev 22. 7. 2020 kedy nás opustil náš brat farár Ján Bakalár, ktorý naše 

spoločenstvo viedol od jeho vzniku. Ostalo po ňom veľa vykonanej práce a veľa požehnania v našich 

životoch. 

 Žiadne ďalšie stretnutia neboli možné a veríme, že sa daná situácia v tomto roku zlepší a my budeme 

opäť spolu aj osobne. Tešíme sa na každého jedného z vás. 

Apoštol Pavol v liste Kolosenským ukazuje smer pre naše spoločenstvo aj v týchto zložitých časoch, 

keď nemôžeme byť spolu: "na modlitbách zotrvajte, bdejte pri nich a vzdávajte vďaku”. 

  

    Miroslav Iľko 

 

7.8. Zborový spevokol Sion 

 

„Hospodin svoju milosť vo dne posiela, v noci je pri mne Jeho pesnička, modlitba k Bohu môjho 

života.“(Žalm  42, 9) 

9. apríl 2004, to bol deň, keď sme spolu – členovia nášho spevokolu SION a ja – prežili naše prvé 

spoločné vystúpenie. Bol Veľký piatok a spievali sme pieseň Bol si tam?...  A odvtedy sme nevynechali ani 

jeden Veľký piatok... až do roku 2020. Každoročne to bolo vždy viac ako 20 vystúpení. Som za ne Pánu 

Bohu skutočne vďačná. Až vlani – celá Veľká noc prešla bez našich piesní...  Niežeby sme nechceli 

spievať, ale – nesmeli sme. Naše chrámy boli zatvorené... A tak je to i teraz... 

Spomínam si na jedno koncoročné hodnotenie práce nášho spevokolu... Vo svojej správe, ktorú som 

čítala na našom výročnom večierku, som uviedla 22 vystúpení za uplynulý rok. Tu sa ozval jeden z našich 

bratov, že sa mu to zdá priveľa, že by sme radšej mali spievať menej často a kvalitnejšie... Dodnes som toho 

názoru, že spievať na oslavu nášho Pána by sme mali stále viac, čím lepšie,  a najmä z celého srdca. On iste 

nehľadí na to, či spievame ako profesionálny filharmonický zbor... Jemu záleží na tom, či v tých piesňach je 

aj naše srdce.  

S vďakou sa pozerám na záznamy o našich vystúpeniach v uplynulom roku, hoci ich bolo iba 11. 

Žalostne málo. Takú bilanciu sme doteraz nezaznamenali.  Ale – k tomu musíme pripočítať aj naše online 

vystúpenia, ktorými sme (bez stresu ) oživovali online prenosy sl. Božích. 

Pre oživenie  pamäte – spievali sme na Nový rok, na inštalácii br. farára Martina Chalupku, na 

ekumenických sl. Božích, na inštalácii br. biskupa VD Petra Mihoča, na svätodušnú nedeľu, na sviatok Sv. 

Trojice, na konfirmácii, 2x na pohrebe – keď sme odprevádzali do večnosti Erika Lipovského a potom nášho 

zborového farára  brata Janka Bakalára, raz pri sobášnej príležitosti a naposledy pri prezentácii knihy 

Kantiléna srdca (O. Adamkovičová).  Naživo spolu 11 vystúpení –  27 piesní.  Končili sme piesňou Nech ťa 

požehná Hospodin, čo vnímam ako naše stále prianie do budúcna. 

Touto vetou by som mohla svoju krátku správu ukončiť. Ale nechcem to urobiť. Mám totiž nádej, že 

naše chrámy sa čoskoro otvoria, že sa znova začneme stretávať, že zase budeme môcť našimi piesňami 

oslavovať svojho Pána! Lebo „Hospodin svoju milosť vo dne posiela, v noci je pri mne Jeho pesnička, 

modlitba k Bohu môjho života.“ Mám nádej, že len čo to bude možné, opäť sa stretneme nielen v pôvodnom 

počte, ale že k nám pribudnú aj noví členovia – hlavne z radov mladších, že sa azda nájde aj niekto ochotný 

zaujať moju dirigentskú pozíciu, že si všetci uvedomíme, že pred Bohom je vzácne každé naše vystúpenie, 

lebo každou piesňou Ho chceme oslavovať a vyjadriť svoju vďačnosť za všetko, čo nám v tomto ťažkom 

čase dáva.  

Ja osobne ďakujem za každého člena nášho spevokolu, ktorý prekonal koronavírus a je stále medzi 

nami. Ďakujem za modlitby, ktoré sme jedni za druhých vysielali, keď bolo potrebné prosiť o zdravie 

jednotlivcov, za náš cirkevný zbor, za našich bratov farárov a sestru farárku. A vopred ďakujem za deň, keď 

sa otvorí náš kostol (i tie ostatné), aj naša zborová miestnosť a opäť budeme spolu. 

Drahí moji! Nezabudnite si chrániť, ale aj stále precvičovať svoje hlasivky!  

 

Oľga Adamkovičová 
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7.9. MamiKlub 

Mami klub je miesto, kde sa stretávajú mamky a deti počas pracovného týždňa. 

Je to veľkým spestrením pre každú jednu mamku na materskej, ale taktiež pre deti, ktoré tak prichádzajú do 

kontaktu s inými deťmi. Deti sa učia požičiavať si hračky, zdieľať jedlo, hrať sa s inými deťmi, ale aj iba byť 

v inom prostredí. Pre mamičky je to miesto, kde si môžu trocha oddýchnuť, dať si kávu, porozprávať sa, 

prípadne pozdieľať svoje modlitebné podnety. 

V roku 2020 tých stretnutí bolo kvôli pandémii pomenej. V školskom roku 2019/2020 viedla mami 

klub Anna Gálová a prechádzali sme spolu postupne knihu: Ako milovať svoje dieťa. 

Počas lockdown obdobia mami klub prebiehal formou inšpiratívnych emailov od Anny. 

Od Septembra 2020 je mami klub pod vedením Soni Hrickovej. Osobné stretnutia boli ale práve kvôli 

pandémii asi iba 3. Od októbra prebieha mami klub opäť formou emailov, skrze ktoré preberáme knihu, 

ktorú sme v Septembri začali spolu čítať-  Dosť bolo dokonalých mám. Učíme sa, že dokonalé mamy 

neexistujú a prosíme Pána Boha o silu do každého jedného dňa, najmä v tomto náročnom období. 

 

Soňa Hricková 

 

7.10. Muži mužom 

 

 V septembri pribudla v našom zbore nová služba, ktorá už ako názov napovedá, je venovaná mužom. 

Miroslav Iľko, zástupca zborového dozorcu a zakladateľ tejto  iniciatívy, vysvetľuje jej vznik takto: 

„Vnímam, že sa málo vyučuje biblické postavenie muža v spoločnosti, rodine, manželstve a muži majú 

rôzne pokrivené vzory a pohľady na svoju rolu. Radšej sa stiahnu, rezignujú, prípadne pod tlakom okolia a 

vlastnej pohodlnosti či lenivosti prechádzajú k pasivite. Uvedomujem si, že mať za vzor Ježiša ako muža a 

Jemu sa približovať je cesta a potrebujeme k tomu aj spoločenstvo mužov, kde sa navzájom vieme 

povzbudiť, modliť sa, chváliť a nechať sa vyučovať. Chceme tvoriť spoločenstvo, kde budeme vedieť aj 

prakticky poslúžiť našimi darmi.“ 

Téma stretnutí je Obraz muža, ktorá je rozpracovaná do konkrétnych vlastností, ktoré by mal Boží 

muž mať. Toto spoločenstvo je určené pre všetkých nedokonalých mužov, ktorí sú ochotní na sebe pracovať 

a meniť sa.  

Frekvencia stretávania je  2 x mesačne, vždy každú druhý štvrtok večer. Od októbra sme prešli na 

online formu, takže vieme absolvovať stretnutie bezpečne z našich domovov. Prvé mesiace bola účasť veľmi 

hojná - okolo 20 mužov a v poslednom čase sa pripája vždy aspoň 10-12 mužov. 

Ak by ste sa chceli k nám pripojiť, napíšte nám na: casopispatmos@gmail.com a my Vás 

o stretnutiach budeme ďalej informovať. Všetci muži sú srdečne pozvaní!  

Povzbudenie na záver. Apoštol Peter vo svojom liste píše: „ Ako poslušné deti nepripodobňujte sa 

predošlým žiadostiam z časov nevedomosti, ale ako je svätý Ten, ktorý vás povolal, aj vy svätí buďte v celom 

svojom počínaní, veď je napísané: „Buďte svätí, lebo aj ja som svätý.“ 1PT 1, 14-16 

 

Miroslav Iľko 

 

7. 11. Heart to heart 
 

Heart to Heart sú inšpiratívne stretnutia dievčat a mladých žien, kde spolu hľadáme viac. Spoločne s 

tímom dievčat, v ktorom tieto stretnutia pripravujeme, si vyberáme témy, ktorými sa vieme dievčatám čo 

najviac priblížiť a zaujať ich. Sú to témy, ktoré sa bytostne dotýkajú ich životov, no mnohokrát o nich vedia 

málo, alebo sa o nich hanbia rozprávať. S dievčatami, ktoré prídu, sa snažíme nadviazať priateľstvo a ísť s 

nimi do väčšej hĺbky už v osobnej rovine konverzácií. Stretnutia sa bežne konajú raz do mesiaca počas 

celého školského roka, väčšinou v Klubovni Puzzle.  

              Daniela Surmiková 

 

 

 

mailto:casopispatmos@gmail.com
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8. Výchovná práca 

 

8.1. Detská besiedka Prešov 

Rok 2020 začal podobne ako predošlé roky a po zimných prázdninách sme sa opäť začali stretávať na 

detských besiedkach. Pokračovali sme v téme šk. roka 2019/2020 – „Život stromu“. Zo zasadeného 

semienka začal rásť strom a my sme sa učili, ako sa oňho starať, čo potrebujeme, aby v nás Božie slovo 

mohlo rásť. Ani sme netušili, ako veľmi sa veci v novom roku zmenia a čomu všetkému budeme čeliť. 

Vo februári sme začali plánovať Potáborové stretnutie, ktoré sa malo konať 21.3.2020. Chceli sme sa 

stretnúť s deťmi, ktoré boli predošlé leto na Detskom biblickom tábore 2019 - Hrdinovia, hovoriť 

o najväčšom Hrdinovi zo všetkých a spolu sa zabávať a rozprávať pri dobrom občerstvení. Naše plány však 

prekazila zhoršujúca sa epidemiologická situácia a stretnutie sme odložili, avšak ani v nadchádzajúcich 

mesiacoch ho nebolo možné kvôli opatreniam uskutočniť. 

V marci začali platiť obmedzenia týkajúce sa konania hromadných akcií v interiéri, ktoré nám 

skomplikovali aj stretávanie sa na DB. Keďže deti nechodili do školy ani na krúžky, po diskusii s rodičmi 

sme sa dohodli, že DB na fare nebudú a po Veľkej noci sme sa presunuli do online priestoru. Zo začiatku to 

bolo veľmi náročné a pomáhali sme si aj videami z iných zborov alebo Detskej misie. S odstupom času sme 

vďační za to, na akej úrovni je dnes technika, a že sme sa mohli vidieť aspoň virtuálne. 

Pre stretnutia DB sme si vybrali platformu Zoom a zaviedli sme si nový čas stretávania, o 10:30, po službách 

Božích, aby rodičom ani deťom neunikol duchovný program, ak majú iba jedno zariadenie na pripojenie. 

Boli sme povzbudení tým, že účasť na online DB bola porovnateľná s účasťou na klasických DB na fare. 

Občas sa k nám dokonca pripojí aj niekto nový, alebo deti z iných miest, čo je výhodou online priestoru, 

lebo je dostupný pre každého s internetovým pripojením kdekoľvek sa nachádza. 

Posledné DB v šk. roku 2019/2020 v júni sme mali vo farskej záhrade a napriek opatreniam, ktoré sme 

museli dodržiavať - rúška-odstup-ruky - sme sa tešili zo spoločných chvíľ pred prázdninami a boli sme radi, 

že sa po dlhšom čase opäť naživo vidíme a môžeme spolu chváliť Pána Boha. 

V tíme sme verili, že epidemiologická situácia sa v lete zlepší, preto sme s vierou začali plánovať letný 

Detský biblický tábor 2020. Veľa sme sa modlili za situáciu, za zdravie ľudí a za Božie vedenie pri 

prípravách. Našou túžbou bolo pripraviť tábor, na ktorom bude okrem zaujímavého programu a Božieho 

slova priestor, kedy sa deti budú môcť po dlhom čase spolu hrať a zabávať, keďže to počas uplynulých 

mesiacov bolo obmedzené. Do tímu sme zapojili aj mladších vedúcich, čerstvo konfirmovaných, ktorí už na 

tábor ako účastníci nemohli ísť. Mali byť akýmisi pomocníkmi a prostredníkmi medzi nami a deťmi a 

zároveň to mala byť pre nich možnosť zažiť tábor z druhej strany, ktorá so sebou už prináša aj určité 

povinnosti a zodpovednosť. Témou tábora mala byť misia medzi Indiánmi a tomu sme prispôsobovali všetky 

aktivity. 

Neustále sme sledovali odporúčania a nariadenia vlády a RÚVZ, a keďže to vtedajšie pravidlá za 

dodržania prísnych hygienických opatrení dovoľovali, všetci sme sa na tábor tešili. Deň pred táborom, 

v nedeľu poobede, sme naložili všetky rekvizity do dodávky, nasadli do áut a vyrazili smer Mníchovský 

potok. Keď sme všetko vybalili, tí z nás, ktorí na chate ostávali prespať, sa pustili do príprav hlavnej 

miestnosti – uložiť stoly a stoličky, rozprestrieť koberec, vybaliť techniku, zatemniť okná, naaranžovať 

kulisy. Keď už bola miestnosť takmer pripravená a my sme sa nevedeli dočkať detí, ktoré mali prísť ráno, 

prišla správa, že niektorí z nás mohli byť v kontakte s pozitívne testovanou osobou na Covid-19. Cítili sme 

sa zdrvene. Rozhodnutie o konaní, resp. zrušení tábora bolo na pleciach predsedníctva zboru. Myslím, že to 

bolo jedno z najťažších rozhodnutí, ktoré museli urobiť. Nakoniec teda padlo rozhodnutie, že tábor sa 

neuskutoční, a verte, že plakali nielen deti. Jediné, čo bolo v tej chvíli v našich silách boli modlitby. Sadli 

sme si v pripravenej spoločenskej miestnosti, a hoci sme boli plní sklamania, smútku, či hnevu, odovzdali 

sme vzniknutú situáciu do Božích rúk a prosili sme o zdravie a útechu. Pripomínali sme si verše z Jeremiáša: 

"Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami - znie výrok Hospodinov - úmysly smerujúce k blahu, a nie k 

nešťastiu. Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás. Budete ma 

hľadať a nájdete ma; keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť." (Jer. 29, 11-14a). Pán Boh 
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nás nesie ukrytých vo svojej dlani, a hoci my teraz nerozumieme tomu, čo a prečo sa deje, On je nad 

všetkým a aj takúto situáciu môže použiť pre naše dobro. 

Veríme, že sily a prostriedky, ktoré sme vynaložili na prípravu minuloročného tábora neboli márne a 

budeme ho môcť uskutočniť v roku 2021. Rovnako dúfame, že všetci, ktorí sa zapojili do príprav, napriek 

sklamaniu nezanevrú na túto službu a pripoja sa k tímu aj v budúcnosti. 

Koncom leta sme začali uvažovať, čo s novým školským rokom. Aké témy s deťmi preberať? Čo potrebuje 

táto generácia detí počuť a učiť sa? Vieme priniesť na besiedky niečo nové? 

Pre mňa ako vedúcu bolo povzbudením, že sa do príprav DB chceli zapojiť noví služobníci, ktorí už 

predtým s nami slúžili na táboroch. Náš tím sa tak rozrástol a omladol. Do nového školského roka sme 

vstúpili v zostave: Slavomír Kušnír, Slávka Alexovičová, Veronika Kočišová, Evka Chalupková, Martin 

Pasierb, Dávid Namešpetra, Daniel Verčimák, Lukáš Bačo a Mária Šalamunová. S prípravou tém na školský 

rok nám pomohli aj brat farár Martin Chalupka s manželkou Máriou. 

Po lete v nás rezonovali rôzne emócie...hnev, smútok, znepokojenie, očakávanie...a to nás priviedlo k 

myšlienke, že by sme na DB mohli hovoriť o pocitoch - emóciách. Našou víziou bolo učiť sa z Božieho 

slova porozumieť naším emóciám a učiť sa s nimi vysporiadať. Pri výbere jednotlivých emócií sme zistili, že 

Božie slovo je pocitmi preplnené a veľa sa z neho môžeme naučiť, či už v Starej alebo Novej Zmluve. 

Okrem novej témy sme pripravili aj nový koncept DB. Každý mesiac sme sa rozhodli venovať jednej 

emócii, aby aj deti, ktorým sa nepodarí prísť na každú DB neboli o nič z danej emócie ochudobnené a počuli 

posolstvo, ktoré im chceme v daný mesiac odovzdať. 

Situácia a hlavne počasie nám v septembri dovolili stretnúť sa na DB vo farskej záhrade. Školský rok 

2020/2021 sme začali s emóciou HNEV a hneď na úvod sme si zahrali hru Človeče, nehnevaj sa! so živými 

figúrkami a na chvíľu sme sa cítili ako na tábore. V októbri však prišla druhá vlna pandémie a sprísnené 

opatrenia nás opäť preniesli do online priestoru. Odvtedy sa viac-menej pravidelne každú nedeľu o 10:30 

stretávame na Zoom-e a okrem témy sa vždy snažíme pripraviť aj nejakú zábavnú alebo tvorivú aktivitu, 

chvály a modlitby, učíme sa naspamäť verše z Biblie a tešíme sa, že sa aspoň takto vidíme a počujeme. 

Keďže sme z týždňa na týždeň technicky zdatnejší a naša túžba šíriť evanjelium neutícha, rozhodli sme sa 

pripraviť Vianočný videoprogram a napriek zrušeniu konania služieb Božích počas Vianoc tak priniesť 

povzbudenie a Vianočné posolstvo do mnohých domácností. Sme vďační za spoluprácu rodičov a detí, ktorí 

spolu s nami vydali svedectvo o našom Kráľovi. Všetkým nám chýbajú priatelia a blízki, ako aj stretávanie 

sa na DB na fare. Modlíme sa, aby nás Pán Boh chránil a previedol cez túto nezvyčajnú situáciu. A veríme, 

že keď to opäť bude možné, v hojnom počte sa zídeme na DB a budeme Pána Boha chváliť za to, že sa o nás 

stará. 

Rok 2020 bol iný. Náročný, plný obáv a zrušených plánov, prispôsobovania sa novým situáciám, ale 

zároveň naplnený Božím požehnaním. Sme vďační, že sme sa mohli stretávať na fare aj online a tvoriť tak 

spoločenstvo napriek zúriacej pandémii. Nevieme, čo prinesú nasledujúce mesiace, ale našou túžbou je aj 

naďalej sa starať o duchovný rast detí v našom zbore. Vidíme ovocie práce našich predchodcov v tom, že sa 

k nám v službe pripájajú tí, ktorí pred rokmi navštevovali DB ako deti. Oni sami sú najlepším svedectvom o 

zmysle služby deťom. Chceme naďalej budovať pevný základ viery v detských srdiečkach, na ktorom budú 

môcť stavať počas celého svojho života. Veríme, že má zmysel "púšťať svoj chlieb po vode" a tešíme sa, 

keď vidíme, že Božie slovo je živé aj v životoch našich besiedkárov. Chceme spolu tvoriť jednotnú Božiu 

rodinu, v ktorej sa každý bude cítiť prijatý a milovaný, napriek tomu, že sme odlišní a máme iné názory a 

potreby. Prajeme si, aby detské besiedky boli priestorom, kde sa nikto nebude báť položiť akúkoľvek otázku 

a dostane odpoveď, ktorá ho vyburcuje k ďalším otázkam, uvažovaniu a hľadaniu pravdy. 

Našou víziou pre tím je, aby sme boli nádobami v Hrnčiarových rukách. Aby sme si boli oporou a 

niesli sa navzájom na modlitbách. Aby sme sa povzbudzovali i karhali v láske. Aby naším cieľom bolo 

nasledovanie Krista. Aby sme boli príkladom našimi slovami aj skutkami. Aby sme boli jedným telom, hoci 

sme každý samostatným údom; jedineční, ale spojení k spoločnému cieľu. Aby sme sa od seba vzájomne 

učili a vychovávali ďalších služobníkov, ktorí po nás prevezmú štafetu a budú pokračovať v boji o detské 

srdiečka. 

Mária Šalamunová 
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8.2. Detská besiedka Kojatice 

 

Vďaka Pánu Bohu aj deti z fílie Kojatice sa tento rok začali stretávať na Detskej besiedke. Myšlienka 

stretávať sa bola spomínaná skôr, no počet detí bol naozaj veľmi nízky. Preto tohto roku, keď naši najmenší 

podrástli, sa podarilo besiedku rozbehnúť aj za pomoci a podpory brata seniora Martina Chalupku. Zo 

zapísaných 8 detí sa ich priemerne zúčastňovalo 6. Išlo väčšinou o deti predškolského veku a žiakov 

1.stupňa základnej školy.  

Keďže sa v Kojaticiach konajú Služby Božie 2x mesačne o 9:30 hod. aj naša besiedka sa prispôsobila 

tomuto režimu. Besiedka prebiehala počas Služieb Božích v zadnej časti modlitebne, ktorá bola na takéto 

aktivity určená. Tešili sme sa z každého stretnutia, aj keď ich tento rok nebolo veľa.  Stretli sme sa 6x a to 

v mesiacoch september, október a november. Decembrové stretnutia boli určené na nácvik vianočného 

programu s názvom „Narodil sa Kráľ.“ Deti sa z programu veľmi tešili a keď to epidemiologická situácia 

nedovolila, rozhodli sme sa vianočné vystúpenie nahrať. K sladkej odmene, ktorú si naši najmenší zaslúžili, 

tento rok dostali aj CD s vianočným vystúpením.  Brat kurátor osobne doručil tento vianočný darček do 

každej domácnosti, aby sa potešili nielen deti ale aj ostatní členovia fílie.  

Preberané témy boli identické s obsahom Detskej besiedky v Prešove. Venovali sme sa emóciám a to 

hnevu, pokániu, hanbe či očakávaniu, ktoré sme primeraným spôsobom pretavili do podobenstiev Starej či 

Novej zmluvy. Konkrétne sme hovorili o Kainovi a Ábelovi, Dávidovi a Goliášovi, Milosrdnom 

Samaritánovi či Stratenej ovečke. Neoddeliteľnou súčasťou bol aj spev biblických piesní, ktoré sme čerpali 

zo spevníka K trónu slávy. Detská besiedka bola ozvláštnená zavedením biblického slovníčka, do ktorého 

deti vlepovali zaujímavé informácie, texty piesní, obrázky alebo biblické verše. 

Preto v závere ďakujeme Pánu Bohu za možnosť mať sa kde stretnúť, mať si čo povedať, o čom si 

zaspievať, mať nielen radosť so spoločenstva dospelých. ale aj spoločenstva detí. Predovšetkým ďakujeme, 

že môžeme odovzdávať a ukazovať svoju vieru v Ježiša Krista aj našim deťom. Veríme, že sa čoskoro opäť 

stretneme a potešíme sa navzájom nielen prítomnosťou, ale aj opätovným zapojením sa do duchovného 

života. 

Miroslava Karnišová  

 

 

8.3. Školská náboženská výučba 

 

Učíme 27 hodín týždenne na základných školách, 7 hodín týždenne na stredných školách a 4 hodiny 

na ESŠ.  Náboženskej výučby sa školskom roku 2020/2021 na základných i stredných školách, okrem ESŠ 

zúčastňuje spolu 352 žiakov.  

Od marca sme prešli do online priestoru aj pri vyučovaní náboženskej výchovy. Je to nová skúsenosť 

a takisto veľká vymoženosť, že môžeme byť spojení so žiakmi aj napriek pandémii.  

Vyučovanie náboženstve by sme mali v našom zbore vnímať ako misijnú príležitosť. Je to možnosť 

osloviť  deti a rodičov, ktorých kontakt s cirkevným zborom nie je živý. Snažil som sa prostredníctvom 

správ pozývať ich na Služby Božie s požehnaním detí. Bol som prekvapený, že niektorí zareagovali a na 

tieto Služby Božie aj prišli. Bolo to pre mňa povzbudenie, že  to má zmysel – oslovovať aj tých, ktorí 

nemajú pravidelný kontakt so svojou duchovnou rodinou.   

V zbore vyučujú ev. náboženstvo zb. farári, sestra farárka Lenka Wagnerová a  katechétky Mgr. 

Emília Sokolová a Mgr. Iveta Pavlovská.  Na konci školského roka 2019/2020 ukončila svoju katechetickú 

službu Mgr. Božena Štefániková, ktorej patrí poďakovanie za dlhoročnú prácu v tejto dôležitej oblasti. 

Ďakujem všetkým katechétkam za túto službu a prajem im vytrvalosť a milosť Božiu, pri ďalšej práci 

s deťmi na školách v našom cirekvnom zbore.  
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Vyučovania evanjelického náboženstva v šk. roku 2020/ 2021 

     DEŇ ŠKOLA Č A S ROČNÍK VYUČUJÚCI 

P
O

N
D

E
L

O
K

 

ZŠ Lesnícka 12.35 - 13.20 1 - 5 Mgr. E. Sokolová 

ZŠ Lesnícka 13.25 - 14.05 6 - 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. O. Koč 

ZŠ Kúpeľná 14.00 - 14.45 5 - 9 Mgr. O. Koč 

ZŠ Petrovany 13.45 - 14.30 1 - 9 Mgr. L. Wagnerová 

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

U
T

O
R

O
K

 

ESŠ 8.00 - 8.45 V. A Mgr. M. Chalupka 

ESŠ 8.50 - 9.35 I. O Mgr. M. Chalupka 

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

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

ZŠ Sibírska 14.45 - 15.25 1 - 9 Mgr. E. Sokolová 

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

SŠ Internátna P. Sabadoša 11.50 - 12.35 1 - 4 Mgr. I. Pavlovská 

ZŠ M. Nešpora 14.00 - 14.45 1 - 9 Mgr. M. Chalupka 

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

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

S
T

R
E

D
A

 

PaSA 7.10 - 7.55 1 - 2 Mgr. L. Wagnerová 

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

SPŠ Strojnícka 7.15 - 7.55 2 Mgr. O. Koč 

SPŠ Strojnícka 8.00 - 8.45 1 Mgr. O. Koč 

ZŠ Bajkalská 13.50 - 14.30 1 - 9 Mgr. E. Sokolová 

SZŠ 13.40 - 15.10 1 Mgr. O. Koč 

ZŠ Prostejovská 13.45 - 14.30 1 - 9 Mgr. M. Chalupka 

ZŠ Bajerov 12.00 - 12.45 1 - 9 Mgr. M. Chalupka 

ZŠ Svinia 12.00 - 12.45 5 - 9 Mgr. L. Wagnerová 

ZŠ Kojatice 13.00 - 13.45 1 - 4 Mgr. L. Wagnerová 

Š
T

V
R

T
O

K
 

SPŠ Elektrotechnická 7.10 - 7.55 1 - 2 Mgr. O. Koč 

ESŠ 8.00 - 8.45 V. A Mgr. M. Chalupka 

ESŠ 8.50 - 9.35 1. O Mgr. M. Chalupka 

ZŠ Matice Slovenskej 13.40 - 14.25 1 - 9 Mgr. L. Wagnerová 

ZŠ Veľký Šariš 13.40 - 14.25 1 - 9 Mgr. M. Chalupka 

Gymnázium Konštantínova 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 

PIATOK GJAR 13.30 - 14.15 1 - 6 Mgr. O. Koč 
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9. Činnosť presbyterstva 

Zborové presbyterstvo malo s predsedníctvom zboru 28 členov a zišlo sa  na svojom zasadnutí  

v zborovej sieni na fare len 3 krát.  Vzhľadom na opatrenia, ktoré bránili zhromažďovaniu sme sa viackrát 

stretnúť nemohli.  

 

Prvé zasadnutie bolo dňa 6. 2. 2020 (prítomných 24 členov) a prerokovalo tieto záležitosti:  

 Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia ZP ( 4.2.2019) a ZK (24. 2. 2019) 

 Výročný konvent CZ – príprava podkladov 

 Kňazská správa za rok 2019 

 Správa o hospodárení za rok 2019 

 Rozpočet na rok 2020 

 Správa o hospodárení Patmos s.r.o. 

 

Druhé zasadnutie ZP sa uskutočnilo 23. 6. 2020 (prítomných 25 členov) s týmto programom: 

 Otvorenie 

 Biblický úvod, pieseň a modlitba  

 Určenie zapisovateľa a overovateľov 

 Schválenie programu zasadnutia   

 Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia ZP CZ 6.2.2020  

 Vnútro - misijné  a mediálne aktivity CZ ECAV Prešov 

 Plánované aktivity – termíny  

 Časopis Patmos  

 Služby Božie – informácia, prenosy, rozpis, služby presbyterov  

 Kartotéka členov CZ ECAV Prešov- aktualizácia kontaktov  

 Konfirmácia, vyučovanie náboženstva – informácia  

 Hospodárske záležitosti CZ ECAV Prešov  

 Informácia zo zasadnutia HV CZ ECAV 14.5.2020, 11.6.2020 

 Obnova fasády a balkónov ZD Patmos  

 Terasa kaviarne Relevant  

 Nájomná zmluva s firmou 4SPORT s.r.o výpoveď, uzatvorenie novej zmluvy   

 Správa o  likvidácii Patmos s.r.o.  

 Stav účtov k 31.5.2020 (CZ ECAV Prešov, Patmos s.r.o. v likvidácii)  

 Rôzne  

 Informácia o zjednocovaní údajov na listoch vlastníctva CZ ECAV Prešov 

 Projekt GDPR CZ ECAV Prešov  

 Informácie o financovaní ECAV 

 Záver 

   

  Tretie zasadnutie ZP sa konalo 27. 11. 2020 (prítomných 18 členov) s nasledovným programom: 

 Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia ZP CZ 23.6.2020  

 Vnútro - misijné  a mediálne aktivity CZ ECAV Prešov 

 Kartotéka členov CZ ECAV Prešov – aktualizácia, sektory   

 Časopis Patmos – adventno-vianočné číslo (misijné oslovenie členov zboru)  

 Služby Božie – technické zabezpečenie prenosov, služby presbyterov  

 Hospodárske záležitosti CZ ECAV Prešov  

 Obnova fasády a balkónov ZD Patmos – ukončenie prác   

 Správa o  likvidácii Patmos s.r.o. – ukončenie  

 Výstavba schodiska ku kostolu v Rokycanoch  
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 Stav účtov k 31.10.2020 (CZ ECAV Prešov, Patmos s.r.o. v likvidácii) 

 Kníhkupectvo Patmos – informácia (čas predaja, ponuka tovaru)    

 Cirkevný ústavný zákon o finančnom zabezpečení poslania a činnosti ECAV prijatý Synodou 

ECAV 9.10.2020 v Ružomberku  

 Sčítanie obyvateľov 2021 

 TV SB – 5. a 6. 12. 2021  

 

            Máme aj neobsadené miesta kurátorov a presbyterov a to konkrétne: kurátor Malý Šariš, kurátor 

Veľký Šariš a štyri miesta zborových presbyterov. Jedno miesto je už dlhšie neobsadené, brat Vladimír 

Ferenc zomrel, a bratia Jaroslav Ferjo a Martin Janotka sa odsťahovali z nášho CZ. Brata Vladimíra Ferenca 

a jeho službu v CZ  som už spomínal vyššie. Tu chcem poďakovať bratovi Jaroslavovi Ferjovi za jeho 

službu v presbyterstve, aj prácu v kancelárii FÚ. Poďakovanie patrí aj bratovi Martinovi Janotkovi a tiež 

jeho manželke sestre farárke Lenke Janotkovej za ich  mnohostrannú službu v cirkevnom zbore, najmä vo 

vnútromisijných aktivitách, ale aj pri vykonávaní Služieb Božích.  

Ďakujem bratovi dozorcovi  Miroslavovi Čurlíkovi za dobrú vzájomnú spoluprácu, otvorenú 

komunikáciu, zodpovednú prípravu zasadnutí presbyterstiev a tiež jeho osobnú angažovanosť pri riešení 

problémov v CZ.  

Ďakujem aj zástupcovi zborového dozorcu Miroslavovi Iľkovi, ktorý je aj predsedom Vnútromisijného 

výboru, za jeho nasadenie, obetavosť a tiež za dobrú spoluprácu na poli organizovania a prípravy duchovnej 

práce v CZ.  

Ďakujem taktiež všetkým presbyterom a kurátorom za ich službu a prácu v uplynulom roku. Zvlášť 

ďakujem kurátorom na fíliách za ich ochotu navštevovať domácnosti pri výbere cirekvného príspevku a 

starať sa aj o hmotné zveľaďovanie dedičstva predkov.  

Tiež ďakujem členom zborového presbyterstvu za všetky podnety pre skvalitnenie mojej služby a tiež 

duchovného života cirkevného zboru.  

10.  Diakonická práca v zbore 

      

Návštevná služba  

Je pre mňa veľkým požehnaním, že Cirkevný zbor v Prešove zastrešil návštevnú službu v rámci 

diakonie. Návštevná služba sa deje na dobrovoľníckej báze, nie je rozsiahla, ale žije. Príčiny sú na oboch 

stranách, jednak je malý záujem na strane dobrovoľných pracovníkov, ale napodiv aj na strane potrebných. 

Korení to možno v nedôvere, ale nanucovať nič nemôžeme, takže sme radi aspoň tomu, čo je. Nie je to 

nejako hromadne organizované, veľa dobrovoľníkov je „anonymných“, a ani nechcú, žeby za túto svoju 

bohumilú službu boli nejako „glorifikovaní“. Okrem toho v tejto „zvláštnej dobe“ sa nenavštevujeme ani 

súkromne, takže aj návštevná služba bola v roku 2020 obmedzená. 

Dobrovoľnícka návštevná služba sa diala rôznymi spôsobmi a na rôznych miestach. Viaceré 

dobrovoľníčky –členky nášho cirkevného zboru navštevovali klientov v Domove sociálnych služieb na 

Volgogradskej ulici (tu im pomáhali s nákupmi, viedli s nimi rozhovory, pomáhali hlavne zo začiatku 

zásobovaním rúškami vlastnej výroby alebo aspoň sprostredkovali ušitie rúšok, či zabezpečenie látok na 

rúška... Ďalšie členky CZ chodili na návštevy do DD na Veselej ulici a na Cemjate. Skupinka zo 

Spoločenstva žien v čase pred Vianocami pripravila balíčky pre starkých evanjelikov a pohľadnice – 

Vianočné pozdravy a rozniesla ich hlavne do domovov dôchodcov a aj do domácností. Skupinka žien 

pripravila akciu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ – boli to vlastne balíčky pre deti 

chudobných a aj pre deti, ktoré mali niektorého rodiča vo väzení.    

Všetci dobrovoľníci to robia s láskou a ochotne, majú vždy pre navštívených milý úsmev, dobré slovo 

a sprostredkujú v prípade záujmu aj Božie slovo aspoň modlitbou alebo prečítaním si pár viet z Biblie alebo 

iným spôsobom. Vďaka vám, všetkým, či už anonymným alebo známym, ale hlavne bohuznámym  dobrým 

ľuďom, ktorý týmto spôsobom darujete svoj čas tým, ktorí to potrebujú.   

Boh Vám žehnaj                                                   

Alena Bodnárová   
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11.  Prehľad udalostí v zbore 

JANUÁR 

8. - 12. 1.  -  Aliančný modlitebný týždeň. Z hostí poslúžil u nás brat  kazateľ AC Peter Ruščin.  Téma 

modlitebného týždňa: Na ceste domov- ako cestovať bezpečne.  Spoločných stretnutí sa zúčastnili 

nasledovné cirkvi: Apoštolská cirkev, Cirkev bratská, Bratská jednota baptistov, Cirkev adventistov 

siedmeho dňa a naša cirkev.   

19. 1.  - inštalácia zborového farára Mgr. Martina Chalupku. Kázal: Mgr Marián Čop, biskup ECAV 

v ČR; inštaloval: Mgr. Marek Cingeľ, konsenior ŠZS. Poslúžili: zborový spevokol Sion; detský 

Spevokol Úsmev z CZ Marhaň; Katka, Evka a Zuzka Chalupkové.  

20.- 24.1.  – Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. K spoločným modlitbám sa schádzali bratia a 

sestry z týchto cirkví: R. kat., Gr. kat., Cirkvi bratskej a Ev. a. v. cirkvi. Na stretnutí v našom chráme 

poslúžil zvesťou Božieho slova  brat arcipiskup  gr. kat. cirkvi Ján Babjak, zhromaždenie pozdravili: 

brat Bernard Bober, arcibiskup RKC z Košíc  a tiež biskup Slavomír Sabol, ktorý sa rozlúčil 

s ekumenickým spoločenstvom na záver svojej služby biskupa ECAV. Spevokol Sion poslúžil tromi 

piesňami.  

FEBRUÁR 

2. 2.  – inštalácia biskup VD Petra Mihoča v našom chráme. Kázal: Ivan Eľko, generálny biskup 

ECAV. Poslúžil aj náš spevokol Sion. Priamy prenos RTVS.  

23. 2. – Výročný zborový konvent za rok 2019 v chráme Božom.  

MAREC 

8. 3.  – posledné Služby Božie pred prvým lockdownom.  

8. 3. – Svetový deň modlitieb. Program pripravili ženy  zo Zimbabwe.  

APRÍL 

Veľkonočné sviatky sme prežili v online spoločenstve.  

MÁJ 

10. 5.  – Deň matiek. Priamy prenos SB cez RTVS. Kázal: Peter Mihoč, biskup VD. Hrala Kapela 

Východného dištriktu.   

17. 5. – obnovenie bohoslužieb s obmedzeniami. 

JÚL 

25. 7. – pohrebná rozlúčka s bratom Jánom Bakalárom, bývalým zborovým farárom a seniorom ŠZS. 

Kázňou poslúžil Ivan Eľko, generálny biskup ECAV. Aj tu poslúžil spevokol Sion.  

26. 7. – krst dospelej, konfirmácie dospelého a prijatie do cirkvi v rámci SB o 10.30 hod. Piesňami 

poslúžili členovia staršej mládeže. Pokrstená bola: Monika Štofanová; konfirmovaný: Dávid Nosek; do 

ECAV vstúpili: Monika  Miškufová a Alexandra Motýľ.   

Posledný júlový týždeň sa mal konať detský tábor, ktorý bol kvôli pandemickej situácii zrušený.  

AUGUST 

25. – 30. 8.  - dorastový výlet s  témou: Na slobode. Zúčastnilo sa 85 mladých ľudí spolu so zborovým 

farárom Martinom Chalupkom.   

SEPTEMBER 

20. 9.  – slávnosť konfirmácie. Konfirmovaných bolo 42 chlapcov a dievčat. Konfirmoval: Ondrej 

Koč. Príhovor ku VP mala sestra farárka Wagnerová, ktorá polovicu konfirmandov aj vyučovala. V 

sobotu príhovorom ku skúške konfirmandov a k VP pre rodiny poslúžil brat Peter Mihoč, biskup VD.  

OKTÓBER 

11. 10. – organový koncert. Na organe hral: István Nagy. Organizátor: Prešovská gotika.  

18. 10. – bohoslužby len online.  

NOVEMBER 

15. 11.  – obnovenie bohoslužieb s obmedzeniami.  

DECEMBER 

5. 12.  – Priamy prenos SB cez RTVS. Kázal: Martin Chalupka, zborový farár a senior ŠZS. Poslúžili: 

hudobná skupina Alltide; čítaním modlitieb poslúžili členovia CZ.   
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6. 12. – priamy prenos SB cez RTVS. Kázal: Peter Mihoč, biskup VD. Poslúžili: hudobná skupina 

KVD, čítaním biblických textov a modlitbami poslúžili členovia CZ, takisto aj deti z detskej besiedky. 

24. 12.  – SB opäť iba online. Aj vianočné sviatky sme prežili pri Božom Slove vďaka internetovému 

spoločenstvu. Deti z detskej besiedky v Prešove aj v Kojaticiach pripravili pod vedením  svojich 

vedúcich vianočný videoprogram.  

12.  Nebezpečné vplyvy 

Ak som už v úvode povedal, v minulom roku sme boli ohrození šírením ochorenia COVID-19 

a s tým súvisiacim pocitom strachu, ohrozenia a samozrejme šírením dezinformácií, hoaxov a výslovných 

klamstiev. Akoby sme mnohokrát stratili vieru, ale zároveň aj kritické uvažovanie. Niektorí prejavili až 

panické obavy o svoj život, či život svojich blízkych. Akoby sme zabudli na to, že celú situáciu má Pán Boh 

stále pod kontrolou, že svet sa mu nevymkol z rúk a ani nikto z nás. Iní tvrdili a tvrdia, že žiadna choroba 

neexistuje. Netreba sa chrániť, ani dodržiavať žiadne opatrenia. Falošné chápanie slobody, v ktorej môžem 

všetko a nemusím nič sa ešte viac prehĺbilo. Mnohí hovoria, že nie sú ovce a nebudú poslúchať žiadne 

nariadenia, na druhej strane slepo veria „zaručeným“ informáciám z pochybných internetových portálov. 

Akoby si neuvedomovali, že práve takto sa stávajú ľahko manipulovateľnými ovcami.  

Nebezpečenstvom môže byť aj to, že spohodlnieme a zľahostajnieme. Zvykneme si na duchovný 

život vo svojej obývačke. Prestane nám chýbať reálne spoločenstvo, stretnutia s bratmi a sestrami. Hrozí, že 

stúpajúci individualizmus táto kríza ešte viac prehĺbi. Nielen v cirkvi, ale aj v bežných vzťahoch. Na druhej 

strane, môže byť práve táto ťažká situácia pozvaním po hlbšom budovaní vzťahov s druhými ľuďmi.  

13.  Pastorálna činnosť 

Pastorálne návštevy slúžia vždy k vzájomnému   obohateniu a posilneniu, aj keď v minulom roku sa 

tiež konali v obmedzenom režime. Zboroví farári vykonali spolu 68 (-69) pastorálnych návštev. Ich účelom 

bolo prislúžiť Večeru Pánovu, porozprávať sa, vypočuť, povzbudiť vo viere. Priniesť potešenie 

a povzbudenie do života trpiacich, alebo sprevádzať zomierajúcich.  Keďže sa pastorálne návštevy konali 

v obmedzenom režime, nahradili ich telefonáty, či SMS-ky a maily členom zboru, ktorí sa ocitli v ťažkej 

životnej situácii.  

Vďaka patrí aj všetkým sestrám, či už zo Spoločenstva ev. žien nášho zboru, či členkám 

dobrovoľníckej návštevnej službe za návštevy v rodinách, v domovoch sociálnych služieb, či v nemocnici, 

kde potešovali a povzbudzovali bratov a sestry v rozličnom životnom položení. Ďakujem aj za to, že nás 

upozorňovali na potrebu niekoho osobne navštíviť, či povzbudiť vo viere, alebo o potrebe sa za niekoho 

modliť.   

14.  Mimozborová činnosť farárov 

 

Aj v tom uplynulom roku boli mimo zborové aktivity, kde bolo potrebné venovať čas a energiu. Sú 

to prakticky ďalšie úlohy a povinnosti mimo našej zborovej práce. Sme vďační, že nachádzame aj pre tieto 

aktivity v zbore podporu a pochopenie. 

Brat farár Martin Chalupka:  

  1. Senior ŠZS  

2. Člen Bohoslužobného výboru 

3. Náhradný člen Dištriktuálneho presbyterstva VD   

Sestra Lenka Wagnerová: 

  1. Pokladníčka  Združenia ev. duchovných v ŠZS 
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15.  Médiá 

15.1. Kníhkupectvo Patmos 

Naša predajňa bola v uplynulom roku taktiež zasiahnutá pandémiou a bola niekoľkokrát zatvorená. 

Inak plnila svoj účel a ponúkala množstvo kvalitnej kresťanskej literatúry. Jej prostredníctvom sa šírilo 

posolstvo evanjelia do sveta. Poďakovanie patrí sestre  Ľuboslave Majerníkovej za jej zodpovednú 

a svedomitú prácu. Takisto patrí poďakovanie aj sestrám Eve Chalupkovej a Jane Cingeľovej, ktoré 

pomáhali zastupovaním, či sprístupnením predajne v niektoré sviatky a nedele po službách Božích, aby sme 

si mohli nakúpiť kresťanskú literatúru. Tu treba spomenúť aj veľmi dobrú  a požehnanú iniciatívu: Daruj 

knihu – daruj radosť. Mali sme možnosť zakúpiť a darovať knihy pre detské oddelenie Mestskej knižnice. 

Ďakujem  všetkým, ktorí sa do tejto  akcie zapojili a podporil ju. Prispeli ste ku šíreniu kresťanskej literatúry 

a tiež podporili naše kníhkupectvo. Výzvou pre nás ostáva vytvorenie možnosti internetového predaja 

kníh, o ktorom uvažujeme. 

 

  15.2. Predaj cirkevných časopisov 

Cirkevné noviny a časopisy sú dôležitou cestou na informovanie členov cirkvi o dianí v nej. Ich 

úlohou je taktiež povzbudzovať nás všetkých na ceste viery. Cirkevná tlač nie je bulvárom na vynášanie 

a riešenie káuz, či zavádzanie čitateľovi do problematiky, ktorej mnohokrát nerozumejú. Na riešenie 

problémov máme v cirkvi patričné grémiá – presbyterstvá, konventy, synodu, či cirkevné súdy. S bolesťou 

vnímame rozdelenie v oblasti cirkevnej tlače, ktoré je svedectvom o vnútornom rozdelení cirkvi.  

Povzbudzujem vás k tomu, aby ste sa prihlásili k odberu Evanjelického Posla spod Tatier, ktorý už 

viac ako 110 rokov informuje o dianí v cirkvi a pomaly sa znovu stáva kvalitným printovým médiom 

určeným pre všetky generácie. Takisto vás povzbudzujem aj k odberu Evanjelického Východu. Obe 

periodiká sú kvalitným duchovným čítaním, snažia sa o objektívne informovanie a najmä formovanie 

duchovného života čitateľov. Keďže nie je možné tieto periodiká si zakúpiť po Službách Božích, objednajte 

si ich prosím do svojich domácností.  

V našom zbore (do kancelárie FÚ) odoberáme nasledovné časopisy: Tvorba T, Cirkevné listy, 

Evanjelický posol, Evanjelický východ, Rozmer,  Cestou svetla.  

 

15. 3. Správa za Mediálny výbor 

 

V roku 2020 fungoval Mediálny výbor v nasledovnom zložení a zodpovednosťami: Zuzana 

Martausová – predsedníčka, Peter Gál – webstránka, grafické spracovanie časopisu Patmos, Ivana 

Majerníková – zborový facebook, Dušan Majerník – fotografia, Pavol Petrič – online vysielania, Katarína 

Kendická – korektúry časopisu Patmos a Martin Sabol - grafické spracovanie časopisu Patmos. Celkovo 

zasadal mediálny výbor 4x za rok, zasadnutí sa podľa svojich časových možností zúčastňovali aj zboroví 

farári (Martin Chalupka, Ondrej Koč, Lenka Wagnerová) a zborový dozorca (Miroslav Čurlík) a jeho 

zástupca (Miroslav Iľko). 

Rok 2020 bol pre výbor výzvou – online priestor sa stal oveľa dôležitejší pri zvesti Božieho Slova a pri 

pohľade naspäť sme Pánu Bohu vďační za to, že požehnal aj tento typ služby. Počiatočné skúšobné 

facebookové vysielania služieb Božích mohli prejsť vďaka bratovi  Pavlovi Petričovi a Petrovi Gálovi do 

profesionálnych online vysielaní prostredníctvom youtube kanálu CZ ECAV Prešov. Zborové presbyterstvo 

odsúhlasilo nákup potrebnej techniky a v priebehu krátkej doby sme získali viac ako 1000 sledovateľov. 

Nedeľné služby Božie majú v priemere 2000 zhliadnutí (častokrát aj 3000...) a večerné zamyslenia 

v priemere 700 zhliadnutí. Chcem ešte raz vyjadriť vďaku Pánu Bohu za to, že aj v dobe „lockdownu“ 

a izolácie môže v domovoch znieť Božie Slovo týmto spôsobom a zároveň ďakujem dvom spomínaným 

bratom za ich dobrovoľnú ochotnícku službu každú nedeľu. 

Webová a facebooková stránka fungovali celý rok ako základné informačné médium. Pravidelne tam 

boli pridávané oznamy, aktualizácie a novinky o našom cirkevnom zbore. 
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Novinkou bolo schválenie vydávania Spravodaja, ktorý bol v čase zatvorenia kostolov zverejňovaný 

online, počas prezenčných služieb Božích bol nakopírovaný pri dverách chrámu. Spravodaj sa stretol 

s pozitívnym ohlasom, veríme, že bude slúžiť našim členom aj naďalej! 

Časopis Patmos prešiel tiež svojou obnovou. Ako ste si mnohí všimli, zmenil svoju grafickú podobu 

a je tlačený plnofarebne. Verím, že mnohých z Vás potešil aj ako darček na Vianoce, keď ste si ho mohli 

nájsť vo svojich poštových schránkach. Rozniesli sme ho do všetkých domácností podľa dostupnej databázy 

adries v kartotéke zboru. 

Výzvou v nasledujúcom roku 2021 pre náš výbor je pomoc pri aktualizácii zborovej kartotéky. Chcela 

by som Vás, milí členovia, poprosiť o spoluprácu pri vytváraní kartotéky. Nahláste prosím zmenu svojich 

údajov (adresu, emailovú adresu), aby v nej boli aktuálne údaje.  

Ďalším naším cieľom je posielanie „emailových newslettrov“ o aktivitách a novinkách nášho zboru. 

Zároveň myslíme aj na tých, ktorí nie sú „online“. Ak viete o ľuďoch, ktorí nemajú prístup k online službám 

Božím, nahláste ich na farský úrad. My im po dohode sprístupníme nahrávky kázní v pre nich vyhovujúcej 

forme.  

Verím, že Pán Boh nám dá múdrosť a požehná aj toto naše snaženie a že aj naďalej budeme môcť 

novými rôznymi spôsobmi informovať a oslovovať členov nášho zboru. 

Zuzana Martausová 

 

16.  Zborový archív, knižnica, kronika, inventár 

Stav archívu je nezmenený, knižnica sa priebežne dopĺňa novými titulmi. Zborovú kroniku je 

elektronickej forme.   

17.  Počet členov v zbore 

Počet členov nášho zboru je k 31. 12. 2020 podľa zborovej kartotéky 3.862 a podľa sčítania ľudu 

4.890.  

18.  Vízia práce v zbore 

Predtým, než si prečítate správu o hospodárskom živote cirkevného zboru, chcel by som podať krátku 

víziu o duchovnom aj hospodárskom živote cirkevného zboru do budúcnosti. Slovo vízia je pre niektorých 

nebezpečné. Vízia však nie je vidina, či halucinácia. Vízia je obraz o budúcnosti, ktorú zamýšľame. 

Niektoré svoje konkrétne predstavy o budúcnosti som naznačil už počas písania správy. Chcel by som ich 

zhrnúť do niekoľkých bodov a to aj v duchovnej aj v hospodárskej oblasti života nášho cirekvného zboru. 

Berte ich prosím ako podnet na diskusiu a najmä na modlitby:   

 

Duchovný život:  

 Budovať v cirkevnom zbore  vedomie, že sme jedna duchovná rodina 

 Zdôrazňovať misijné poslanie zboru 

 Vnímať Služby Božie ako vyvrcholenie duchovného života a stretnutie všetkých generácií 

 Služby Božie ponúkať v rozličnej forme aj so zapojením členov zboru 

 Prehlbovať vnútromisijnú prácu s dôrazom na jednotlivcov (menšie spoločenstvá, skupinky)  

 Venovať zvýšenú pozornosť vnútromisijnej práci na fíliách  

 Pokračovať v budovaní tímov pre jednotlivé oblasti vnútromisijnej práce 

 Pravidelne vzdelávať a povzbudzovať vnútromisijných pracovníkov (vedúcich skupiniek, 

členov tímov, vedúcich tímov) 

 Uvažovať o zborovom vnútromisijnom pracovníkovi s mládežou 
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Hospodársky život:  

 Viesť členov zboru k pravidelnému dobrovoľnému darcovstvu 

 Vytvoriť stavebný výbor pre riadenie a koordináciu opráv a investícií 

 Vytvoriť výbor pre využívanie fondov, pre tvorbu projektov a hľadanie zdrojov 

 Generálne opraviť interiér Chrámu Sv. Trojice v Prešove (najdôležitejšia a finančne 

najnáročnejšia investícia na najbližšie roky) 
 

 

II. Hospodársky život zboru 

a) Príhovor zborového dozorcu 

Milé sestry a bratia, všetkých Vás by som najradšej privítal  na výročnom zborovom konvente za rok 

2020 a to 28. februára 2021 v Chráme Svätej Trojice. Nebolo to možné vzhľadom na to, aké 

protiepidemiologické opatrenia boli platné vo februári. Aj teraz, keď predkladáme správy na zasadnutie 

zborového presbyterstva ešte nevieme kedy nám situácia umožní zrealizovať výročný zborový konvent. Na 

hospodárskom výbore CZ a Zborovom presbyterstve CZ sme však život a prácu v našom cirkevnom zbore 

za rok 2020 od posledného konventu, konaného 23.2.2020 zhodnotili a pripravili podklady k zasadnutiu. 

Zároveň chceme prerokovať a schváliť zámery na rok 2021. Výročný konvent bol riadne ohlásený 

a podklady predložené vo Výročnej kňazskej správe za rok 2020. Zborové presbyterstvo CZ ECAV Prešov 

zasadlo online a prerokovalo kňazskú správu vrátane správ jednotlivých aktivít v zbore. Hospodárenie nášho 

cirkevného zboru za rok 2020 je zhodnotené v správe na strane nákladov a výnosov. V roku 2020 bola 

zrealizovaná a ukončená likvidácia spoločnosti Patmos s.r.o v likvidácii. K 30.12.2020 bola spoločnosť 

vymazaná z obchodného registra. CZ ECAV Prešov si uplatnil vyplatenie zisku zo spoločnosti vo výške 

37 758 €. V kňazskej správe je predložená aj správa likvidátorky spoločnosti.  

Všetky tieto správy zborové presbyterstvo prerokovalo a odporučilo konventu na schválenie. Zároveň 

tieto správy máte k dispozícii v tlačenej podobe, a taktiež aj na zborovej web stránke www.patmos.sk. 

Keďže správy sú vo vytlačenej podobe v dostatočnom časovom predstihu, čítať sa už nebudú, bude k nim 

len diskusia a môžete sa k nim vyjadriť.  Z hospodárskeho hľadiska, bol rok 2020 výrazne ovplyvnený 

pandemickými opatreniami od marca 2020 do júna 2020 a následne aj od októbra 2020, ktoré pretrvávali až 

do roku 2021. V rámci hlavnej činnosti sa to prejavilo zmenou príjmov v rámci ofier, vďačný som za všetky 

príspevky, ktoré sú zasielané na účet zboru a nahrádzajú oferu po skončení služieb Božích, taktiež prijaté 

milodary výrazne napomáhajú zabezpečiť chod zboru. Podľa schváleného plánu investícií sme v roku 

zrealizovali obnovu fasády zborového domu Patmos so zateplením v období od júla do októbra 2020, 

uvedená investícia ponížila výrazne energetické straty, vylepšilo sa estetické hľadisko a zamedzilo sa 

z opadávajúcej omietky poškodenie majetku a zdravia. Je pred nami rok 2021, kde výraznom zmenou 

v rámci výdavkov na základe prijatia Cirkevného ústavného zákona č.2/2020 o finančnom zabezpečení 

poslania a činnosti ECAV je platba do Fondu finančného zabezpečenia ECAV. Každý cirkevný zbor prispeje 

do uvedeného zboru na základe počtu svojich členov, počtu kňazských miest a 3% z príjmov, uvedené 

prostriedky sú určené aj na navýšenie platov duchovných vzhľadom na rast minimálnej mzdy a zníženú 

dotáciu z Ministerstva kultúry SR pre ECAV. Uvedené zvýšené náklady sa tak prejavia aj v návrhoch na  

zvýšenie cirkevného príspevku na rok 2021.  

 V roku 2020 sme v rámci šírenia prenosu služieb Božích, pre tých čo sú v zahraničí, nemôžu byť 

v chráme zo zdravotných a iných dôvodov  zaviedli šírenie videoprenosu na sociálnych sieťach. V rámci 

pokračovania pandemickej situácie sa videoprenosy profesionalizovali, za čo vďačím hlavne bratovi Pavlovi 

Petričovi, umožnené je tak všetkým s prístupom na internet, byť aspoň takto účastným na službách Božích. 

Pre všetkých sme vianočné číslo časopisu Patmos plánovali priniesť do domácností, naša kartotéka však 

obsahuje aj neaktuálne údaje a tu je pre nás a pre členov cirkevného zboru údaje aktualizovať. Vďaka 

všetkým, ktorí sa podieľajú na vydávaní časopisu a jeho distribúcii do domácností.  

Za službu a spoluprácu v minulom roku sa chcem poďakovať bratom zborovým farárom, Martinovi 

Chalupkovi, Ondrejovi Kočovi,  sestre farárke Lenke Wagnerovej, duchovným a  farárom vo výslužbe a na 

materskej dovolenke, námestnému dozorcovi, presbyterom, kurátorom, pracovníkom farského úradu, 

pracovníkom s mládežou, s detskou besiedkou, rodinným spoločenstvom, spevokolu Sion, kantorom 

http://www.patmos.sk/
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a kostolníkom. Po dlhoročnej službe v našom zbore, sme sa rozlúčili 22. júla 2020 v pozemskom živote s 

bratom Jánom Bakalárom, po jeho službe v našom zbore, a taktiež aj v mojom živote ostane nezmazateľná 

stopa. Nezabúdam ani na tie sestry a bratov, ktorí akýmkoľvek spôsobom poslúžili pri ďalších akciách 

v zbore, senioráte, dištrikte. Chcem sa poďakovať všetkým ktorí finančne alebo akýmkoľvek spôsobom 

podporili náš zbor.  

Nech sú nám všetkým na povzbudenie slová zo Žalmu 3,9 verš: “Hospodin je záchranou. Nech 

Tvoje požehnanie spočinie na Tvojom ľude.”  

     Prajem nám všetkým veľa Božieho požehnania v tomto roku 2021, aby sme mali dostatok síl 

zveľaďovať náš zbor. 

                  Miroslav Čurlík, zborový dozorca 

 

b) Správa o hospodárení CZ ECAV Prešov za rok 2020 

V zmysle Cirkevného zákona č. 2/1999 o hospodárení cirkevných organizačných jednotiek v znení 

cirkevného zákona č. 4/2010 CZ ECAV Prešov hospodáril s hmotným majetkom so starostlivosťou. Eviduje 

hnuteľný a nehnuteľný majetok. CZ hospodáril podľa schváleného rozpočtu. V roku 2020 CZ viedol 

podvojné účtovníctvo, podľa zákona č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve. 

 ECAV na Slovensku a jej cirkevno-organizačné jednotky, sú účtovnými jednotkami, ktoré nie sú 

zriadené na účel podnikania. Presunom podnikateľských aktivít z PATMOS s.r.o.  (predajňa Patmos) na 

cirkevný zbor, CZ musí účtovať v sústave podvojného účtovníctva. Súčasti účtovnej závierky neziskovej 

účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva sú Súvaha (Úč NUJ 1-01), Výkaz ziskov a strát (Úč 

NUJ 2-01) a Poznámky (Úč NUJ 3-01). Náklady a výnosy sú sledované v členení na náklady a výnosy 

z hlavnej nepodnikateľskej činnosti a vedľajšej podnikateľskej činnosti. Taktiež CZ ECAV má povinnosť 

vykazovať  hospodárenie podľa predpísaných výkazov Príjmov a Výdajov, Majetku a Záväzkov (Výkaz 

COJ). HV CZ ECAV Prešov predkladá (1.1) Rozpočet finančného hospodárenia, (1.2) Výkaz Majetku 

a záväzkov (z výkazu COJ) a (1.3) Plnenie plánu v hlavnej a podnikateľskej činnosti, (1.4) Záverečný účet 

CZ.   

Rozpočet finančného hospodárenia a jeho plnenie v roku 2020 

I. PRÍJMY 

 
Riadok 

Rozpočet na rok                                                                                                    

2020 (€) 

Plnenie v roku                                                                                           

2020 (€) 

plnenie za rok 

2020 % 

Príjmy z majetku 01 76 800   78 389   102% 

Dary a príspevky   02 104 100   106 470   102% 

z 
to

h
o

: 

z darov 2a 38 000   62 857   165% 

z ofier 2b 15 000   11 578   77% 

z cirkevného príspevku 2c 31 100   32 035   103% 

z iných COJ 2d 0   0     

ostatné 2e 20 000   0   0% 

Príjmy z organizovania akcií 04 0   4 505     

Príjmy z dotácii 05 0   3 000     

Príjmy z predaja majetku 06 0   0     

Príjmy z poskytnutých služieb 07 0   27     

Ostatné príjmy 

spolu   
08 0   72 662     

z 
to

h
o

: 

úroky 8a 0   0     

pôžičky 8b 0   0     

ostatné 8c 0   72 662     

PRÍJMY CELKOM 9 180 900   265 053   147% 
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Záverečný účet CZ ECAV Prešov za rok 2020  

Cirkevný zbor k 31.12.2020 mal v hlavnej pokladni hotovosť 163,09 € a ceniny v hodnote 

31,50 €, v pokladniach filiálok hotovosť 15.199,85 € a na bežnom účte vedenom v SLSP Prešov 

96.029,64 €. Záverečný účet bol v objeme 111.424,08 €. 

 

Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho obdobia             88 889,27 €  

Príjmy v roku 2020 celkom            265 052,83 €  

Výdaje v roku 2020 celkom            242 518,02 €  

Rozdiel príjmov a výdajov (zostatok na účte a v pokladni)           111 424,08 €  

 

 

II. VÝDAVKY Riadok 
Rozpočet na rok                                                                                                    

2020 (€) 

Plnenie v roku                                                                                           

2020 (€) 

plnenie 

za 

1.Q.2020 

% 

Zásoby 10 18 500   19 631   106% 

Služby spolu   11 36 000   136 407   379% 
z 

to
h o
: 

opravy 11a 10 600   3 018   28% 
  obstaranie majetku 11b 0   106163   

  cestovné 11c 1 200   459   38% 

  repre (progr. nákl.) 11d 300   987   329% 

  telefón 11e 300   462   154% 

  stočné 11f 1 600   2 087   130% 

  poistky 11h 2 000   1 936   97% 

  ostatné 11i 20 000   21 295   106% 

Mzdy   12 11 600   11 376   98% 

Poistné fondy 13 3 600   3 303   92% 

Prevádzková 

réžia   
14 58 138   46 995   81% 

sp
o
tr

eb
a 

m
at

er
iá

lu
 časopisy 14a 2 000   2 148   107% 

ceniny 14b 1 200   520   43% 

kancelárske potreby 14c 200   387   193% 

čistiace potreby 14d 200   341   170% 

PHM 14e 500   561   112% 

ostatné  14f 4 400   5 881   134% 

sp
o
tr

eb
a 

en
er

g
ií

 vodné 14g 1 000   1 209   121% 

elektrická energia 14h 11 300   10 537   93% 

plyn 14i 22 300   14 436   65% 

o
st

at
n

é daň z príjmu 14j 0   7 127     

  daň z nehnuteľností 14k 2 626   3 264   124% 

  poplatky 14n 12 412   586   5% 

Sociálny fond 15 0   51     

Ostatné 

výdavky   
16 22 048   24 756   112% 

z 
to

h
o
: 

príspevok vyššej 

COJ 
16a 5 000   6 074   121% 

príspevky iným COJ 16b 2 000   1 387   69% 

ostatné  16c 15 048   17 295   115% 

pôžičky 16d 0       

VÝDAVKY CELKOM 17 149 886   242 518   162% 

C
. 

R
o
zd

ie
l 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

8
-1

7
 Prebytok 18 

                  31 014                  22 535   73% 
Schodok 19 



   

 

30 

Majetok a záväzky 

III. MAJETOK 

Za bezprostredne 

predchádzajúce 

obdobie 2019 (€) 

Za bežné účtovné 

obdobie 2020 (€) 

A 1 2 

Dlhodobý nehmotný majetok     

Dlhodobý hmotný majetok 

 
208 783 305 171 

z 
to

h
o
: 

budovy a stavby   82 302 

pozemky 71 504 71 504 

ostatné 137 279 151 365 

Dlhodobý finančný majetok     

Umelecké diela a kultúrne 

pamiatky 

 

    

Pohľadávky 

 
36 722 7 787 

z 
to

h
o
: 

za predaný 

majetok     

za nájom 1 213 520 

ostatné 35509 7 267 

Pôžičky 

 

    

Zásoby 

 
20 544 20 190 

Peniaze (hotovosť) 10 213 15 363 

Ceniny 

 

392 32 

Bankové účty 78 284 96 030 

Priebežné položky (+/-) 

 

    

Krátkodobé cenné papiere a ostatný KFM     

MAJETOK CELKOM 354 546 444 572 

    

IV. ZÁVAZKY 

Za bezprostredne 

predchádzajúce 

obdobie 2019 (€) 

Za bežné účtovné 

obdobie 2020 (€) 

A 1 2 

Záväzky 
 

21280 10266 

Sociálny fond 8 24 

Úvery, pôžičky     

ZÁVAZKY CELKOM 21 288 10 290 

    

 

Za bezprostredne 

predchádzajúce 

obdobie 2019 (€) 

Za bežné účtovné 

obdobie 2020 (€) 

A 1 2 

ROZDIEL MAJETKU A ZÁVAZKOV 333 258 434 282 

 

 

Plnenie plánu z hlavnej a z podnikateľskej činnosti 

PLNENIE PLÁNU CZ ECAV na Slovensku Prešov  rok 2020  

Číslo 

účtu 
NÁKLADY Činnosť 

Plán 2020 

(€) 

Skutočnosť  

2020 (€) 

Plnenie 

plánu% 
Skutočnosť 

2019 (€) 

501 
Spotreba materiálu - kancelárske, 

čistiace potreby,  časopisy (Patmos), 

atď. 

hlavná  6 000   8 489   141,48 x 

podnikateľská  2 500   807   32,29 x 

spolu 8 500   9 296   109,37 24 606 

502 
Spotreba energii- elektrina, plyn, 

voda 

hlavná  27 000   16 014   59,31 x 

podnikateľská  7 600   9 847   129,56 x 
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spolu 34 600   25 861   74,74 30 568 

       

504 Predaný tovar -kníhkupectvo Patmos 

hlavná  0   0     x 

podnikateľská  18 500   19 032   102,88 x 

spolu 18 500   19 032   102,88 10 743 

511 
Opravy a udržiavanie-motorové 

vozidla, dvere, brána 

hlavná  10 000   2 081   20,81 x 

podnikateľská  600   937   156,21 x 

spolu 10 600   3 018   28,48 13 193 

512 Cestovné 

hlavná  1 200   459   38,23 x 

podnikateľská  0   0     x 

spolu 1 200   459   38,23 1 148 

513 
Náklady na reprezentáciu- 

občerstvenie, káva a po. +catering 

inštalácia brata farára  

hlavná  300   987   328,89 x 

podnikateľská  0   0     x 

spolu 300   987   328,89 305 

518 
Ostatné služby-nájom kníhkupectvo, 

stočné, telekom.služby, vedenie 

účtovníctva, poštovné, DT-ubytov. 

hlavná  16 000   14 314   89,46 x 

podnikateľská  7 800   5 810   74,49 x 

spolu 23 800   20 124   84,56 37 700 

521 Mzdové náklady 

hlavná  0   0     x 

podnikateľská  11 600   11 216   96,69 x 

spolu 11 600   11 216   96,69 6 734 

524 
Zákonné sociálne poistenie a 

zdravotné poistenie 

hlavná  0   0     x 

podnikateľská  3 600   3 216   89,32 x 

spolu 3 600   3 216   89,32 2 102 

527 Zákonné sociálne náklady 

hlavná  0   0     x 

podnikateľská  1 200   744   61,98 x 

spolu 1 200   744   61,98 562 

528 
Ostatné sociálne náklady- náhrada za 

nemoc 

hlavná  0   0     x 

podnikateľská  0   84     x 

spolu 0   84     0 

531 Daň z motorových vozidiel 

hlavná  0   0     x 

podnikateľská  54   92   170,37 x 

spolu 54   92   170,37 54 

532 Daň z nehnuteľnosti 

hlavná  2 626   1 791   68,21 x 

podnikateľská  0   1 473     x 

spolu 2 626   3 264   124,31 2 626 

538 Ostatné dane a poplatky 

hlavná  0   10     x 

podnikateľská  58   0   0,00 x 

spolu 58   10   17,24 58 

541 Zmluvné pokuty a penále 

hlavná  0   7     x 

podnikateľská  0   0     x 

spolu 0   7     9 

546 Poskytnuté dary 

hlavná  800   3 526   440,80 x 

podnikateľská  0   0     x 

spolu 800   3 526   440,80 763 

547 Osobitné náklady 
hlavná  0   0     x 

podnikateľská  7 000   357   5,10 x 
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spolu 7 000   357   5,10 6 982 

548 Manka a škody 

hlavná  0   0     x 

podnikateľská  0   24     x 

spolu 0   24     56 

549 Iné ostatné náklady 

hlavná  400   1 648   411,90 x 

podnikateľská  3 000   724   24,14 x 

spolu 3 400   2 372   69,76 2 138 

551 
Odpisy dlhodobého hmotného a 

nehmotného majetku 

hlavná  527   622   117,96 x 

podnikateľská  816   2 138   261,95 x 

spolu 1 343   2 759   205,45 1 343 

562 

Poskytnuté príspevky-Relevant, 

Seniorát,Generálna podpor.,na 

podporu EBF, na cirkevné školstvo 

VD 

hlavná  17 705   12 461   70,38 x 

podnikateľská  0   0     x 

spolu 17 705   12 461   70,38 14 250 

563 
Poskytnuté príspevky FO- vokátor, 

prísp.FO Mukačevská 7, 

hlavná  3 000   9 819   327,31 x 

podnikateľská  0   0     x 

spolu 3 000   9 819   327,31 7 857 

  účtovná trieda 5   

hlavná  85 558   72 228   84,42 x 

podnikateľská  64 328   56 500   87,83 x 

spolu 149 886   128 728   85,88 163 797   

 

Plán nákladov bol splnený na 85,88%. Významne boli prekročené náklady v poskytnutých 

príspevkoch fyzickým osobám, išlo o príspevky konkrétnym rodinám, ktoré boli postihnuté výbuchom 

bytového domu  na Mukačevskej ulici č.7, tieto príspevky sú z verejnej zbierky v r.2019-2020. Odpisy 

dlhodobého majetku narástli preto, lebo do majetku bola zaradená nová investícia, technické zhodnotenie 

Zborového domu Patmos, Svätoplukova 12, Prešov. Technické zhodnotenie bolo realizované rekonštrukciou 

fasády, zateplením obvodového plášťa, obnovou balkónov s hydroizoláciami. Súčasťou bolo aj uloženie 

povrchových sietí pod novú fasádu, ich rozvod do vnútorných priestorov (internet, zvonček). Stavebné práce 

realizovala firma SIKO-SK s.r.o. Strojnícka 7, Prešov. Plán výnosov nebol v skutočnosti významne 

prekročený. O 40,44% bol prekročený iba plán prijatých darov.  Čo súviselo s účtovaním pokladní filiálok a 

s finančnými darmi, ako náhradou za kvetinové dary pri poslednej rozlúčke s bratom farárom Janom 

Bakalárom.  

 Výsledok hospodárenia po zdanení 96 264 €, viď nasledujúca tabuľka plnenie výnosov. 

 

PLNENIE PLÁNU CZ ECAV na Slovensku Prešov  rok 2020  

Číslo 

účtu 
VÝNOSY Činnosť 

Plán 2020 

(€) 

Skutočnosť  

2020 (€) 

Plnenie 

plánu% 
Skutočnosť 

2019 (€) 

602 Tržby z predaja služieb- nájmy 

hlavná        x 

podnikateľská  52 000   50 327   96,78 x 

spolu 52 000   50 327   96,78 51 323 

604 Tržby za predaný tovar kníhkupectvo 

hlavná  0   0     x 

podnikateľská  24 800   25 396   102,40 x 

spolu 24 800   25 396   102,40 14 431 

647 Ostatné výnosy-príspevky na DBT,  

hlavná  11 000   4 505   40,95 x 

podnikateľská  9 000     0,00 x 

spolu 20 000   4 505   22,53 20 899 

649 
Iné ostatné výnosy-likvid.zostatok, 

podiel na zisku (Patmos s.r.o.) a 

hlavná  0   37 278     x 

podnikateľská  0   480     x 
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poistná udalosť  
spolu 0   37 758     0 

661 
Prijaté príspevky od organizačných 

zložiek 

hlavná  0       x 

podnikateľská  0   0     x 

spolu 0   0     15 000 

662 
Prijaté príspevky od iných organizácii-

Obec Rokycany-príspevok na schody 

hlavná  0   3 000     x 

podnikateľská  0       x 

spolu 0   3 000     0 

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 

hlavná  53 000   74 435   140,44 x 

podnikateľská  0       x 

spolu 53 000   74 435   140,44 58 062 

664 Prijaté členské príspevky CP 

hlavná  31 100   32 035   103,01 x 

podnikateľská  0       x 

spolu 31 100   32 035   103,01 31 100 

  účtovná trieda 6 

hlavná  95 100   151 253   159,05   

podnikateľská  85 800   76 203   88,81   

spolu 180 900   227 456   125,74 190 815   

  
Výsledok hospodárenia pred 

zdanením   31 014   98 728     27 018   

              

  
HV pred zdanením 

podnikateľská č.   21 472   19 703       

591 Daň z príjmov 
podnikateľská/spolu    2 463       

  
Výsledok hospodárenia po 

zdanení     96 264       

 

c) Správa o činnosti HV CZ Prešov 

Hospodársky výbor pracoval v roku 2020 v tomto zložení : 

Ing. Helena Jurašová – predsedníčka HV, 

PhDr. Marián Damankoš, PhD. – člen HV 

Mgr. Ivana Petričová – členka HV 

Ing. Slavomír Verčimák – člen HV 

Ing. Daniel Hanko – člen HV  

1. zasadnutie HV 30.1.2020 a 4.2.2020 

- Kontrola pokladničných dokladov, došlých a odoslaných faktúr 

- Vyhodnotenie plnenia rozpočtu CZ ECAV Prešov za rok 2019 

- Návrh rozpočtu CZ ECAV Prešov na rok 2020 

- Informácie o stave účtov CZ ECAV Prešov  

- Nájomná zmluva medzi CZ ECAV Prešov a Relevant n.o. – tento bod programu zostal na ďalšie 

jednanie.  

2. Zasadnutie 14.5.2020 

- Informácie o živote a práci farského úradu počas pandémie 

- Informácie o stave finančných prostriedkov CZ ECAV Prešov, hospodárenie za 1.Q.2020, stav 

pohľadávok a záväzkov k 30.4.2020. 

- Kontrola pokladničných dokladov CZ ECAV (hlavná pokladňa, pokladne filiálok), došlých 

a odoslaných faktúr,  účtovných dokladov za 1.Q.2020 – čiastočne . 

- Informácie o investičných akciách- fasáda ZD Patmos, terasa, elektroinštalácia v bytových 

jednotkách ZD Patmos. 
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3.  Zasadnutie 11.6.2020 

- Dokončenie Kontroly pokladničných dokladov CZ ECAV (hlavná pokladňa, pokladne filiálok), 

došlých a odoslaných faktúr,  účtovných dokladov za 1.Q.2020 

4. Zasadnutie 26.11.2020 

- Informácie o stave finančných prostriedkov CZ ECAV Prešov 

- Kontrola pokladničných dokladov CZ ECAV (hlavná pokladňa, pokladne filiálok), došlých 

a odoslaných faktúr,  účtovných dokladov za 3.Q.2020 

- Kontrola hlavnej knihy za obdobie 1-9/2020 

Zasadnutia HV CZ ECAV boli značne ovplyvnené pandémiou Covid-19. Harmonogram plánovaných 

stretnutí sa nedal dodržať. No napriek všetkému, zrealizované zasadnutia boli prospešné a tvorivé.    

Pracovné stretnutia k príprave materiálov o plnení plánu hospodárenia za rok 2020 a príprave plánu 

na rok 2021 sme mohli zrealizovať až začiatkom marca 2021.  

 

HV CZ ECAV Prešov v súlade s CZ 2/99 o hospodárení cirkevného zboru a po prekontrolovaní 

plnenia plánu CZ za rok 2020 a kontrole účtovania a vedenia pokladní cirkevného zboru (hlavnej 

pokladne a pokladní filiálok), odporúča presbyterstvu CZ, aby prijalo uznesenie, v ktorom navrhne 

konventu CZ schválenie záverečného účtu hospodárenia CZ ECAV Prešov za rok 2020 s prebytkom 

hospodárenia 111.424,08 €.  

 

 

d) Návrh rozpočtu CZ ECAV Prešov na rok 2021 
 

Hospodársky výbor na svojich online zasadnutiach 5.3. a 10.3.2021 pripravil návrh plánu na rok 2021. 

Pri zostavovaní plánu sa riadil skutočnosťou za bezprostredne predchádzajúce obdobie hoci bolo poznačené 

pandémiou, CZ hospodáril s prebytkom hospodárenia. Všetky misijné podujatia boli zrušené. Vďaka Pánu 

Bohu a všetkým bratom a sestrám, či už z Vnútromisijného výboru, alebo z iných zložiek, vďaka bratovi 

dozorcovi, bratom farárom a sestre farárke, vďaka kantorom a všetkým ostatným, za ich obetavú prácu pri 

zabezpečovaní  prenosov služieb Božích z kostola sv. Trojice. Osobitné poďakovanie patrí predovšetkým 

bratovi Pavlovi Petričovi, ktorý realizujem, bez prerušenia, doteraz tieto prenosy od sprísnenia 

epidemiologických opatrení.    Vývoj v roku 2021 bude pravdepodobne podobný.  HV zohľadnil pri 

plánovaní pravidelné aktivity, známe skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť hlavne náklady a výdaje CZ ECAV 

Prešov. Predpokladané sú vyššie mzdové a sociálne náklady, vplyvom zvýšenia minimálnej mzdy a s tým 

súvisiaci minimálny mzdový nárok a  zvýšené odvody. Bežné výdavky je potrebné udržať v čo najmenších 

číslach, aby CZ mohol investovať viac do majetku, viac na opravy kostola, ZD Patmos, fary, modlitební, 

atď.  Do nákladov a výdajov pribudol nový príspevok do Fondu zabezpečenia ECAV, ktorý za náš CZ bude 

cca vo výške 23 261 €. Výpočet výšky vychádza z prijatého Cirkevného ústavného zákona č.2/2020 

o finančnom zabezpečení poslania a činnosti ECAV na Slovensku.  Vo výnosoch nemôžeme počítať 

s vyšším príjmom za predaný tovar, nakoľko predajňa kníhkupectva Patmos je stále zatvorená. V rozpočte sa 

počíta s milodarmi, príspevkami aspoň vo výške ako v roku 2020. V rozpočte sa počíta s navýšením 

cirkevného príspevku už v roku 2021.  

ECAV na Slovensku a jej cirkevno-organizačné jednotky, sú účtovnými  jednotkami, ktoré nie sú 

zriadené na účel podnikania. Takže stále hlavným zdrojom príjmu sú cirkevné príspevky a milodary. 

Veľkým prínosom do rozpočtu je príjem, výnos z prenájmu nehnuteľného majetku.  

 

Plán bežných, prevádzkových nákladov a výnosov 

Číslo 

účtu 
NÁKLADY 

Hlavná ne 

podnikateľská 
Podnikateľská Spolu 

501 Spotreba materiálu 10 030   1 000   11 030   

502 Spotreba energie 16 000   10 000   26 000   

504 Predaný tovar   15 500   15 500   
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511 Opravy a udržiavanie 9 000   1 000   10 000   

512 Cestovné 500     500   

513 Náklady na reprezentáciu 1 000     1 000   

518 Ostatné služby 34 820   6 000   40 820   

521 Mzdové náklady   11 600   11 600   

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie   3 600   3 600   

527 Zákonné sociálne náklady   700   700   

528 Ostatné sociálne náklady   100   100   

531 Daň z motorových vozidiel   100   100   

532 Daň z nehnuteľností 1 800   1 500   3 300   

546 Dary 800     800   

547 Osobitné náklady   2 800   2 800   

548 Manka a škody     0   

549 Iné ostatné náklady 1 700   1 000   2 700   

551 Odpisy dlhodobého nehnotného a hmotného majetku 500   1 700   2 200   

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám * 39 000     39 000   

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 5 000     5 000   

  Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 120 150   56 600   176 750   

Číslo 

účtu 
VÝNOSY 

Hlavná 

nepodnikateľská 
Podnikateľská Spolu 

602 Tržby z predaja služieb   45 000   45 000   

604 Tržby za predaný tovar   20 000   20 000   

647 Ostatné výnosy 20 000     20 000   

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 60 000     60 000   

664 Prijaté členské príspevky - CP 55 000     55 000   

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok     0   

691 Dotácie     0   

  Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až 73 135 000   65 000   200 000   

  

Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 

38 14 850   8 400   23 250   

 

 

 

Z toho :  

   

 

*tieto náklady sú už započítané v návrhu plánu  

  

 

VZ CZ - vlastné zdroje cirkevného zboru 2021 * 

  

VZ CZ- 

materiálové 

náklady 

VZ CZ-  

náklady na 

služby 

 príspevky 

účastníkov 

1. Inovácia interiérov,  výdavky DrHM - fara * 2 000 € 0 € 0 € 

          

2. Materiálne zabezpečenie mediálny výbor    * 2 000 € 0 € 0 € 

          

3. Oprava organu v kostole v Rokycanoch   2 000 €   

          

4. výzdoba interiérov kostola, fary-kvety a pod. * 1 000 € 100 € 0 € 
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5. 

podpora vnútromisijnej činnosti      * 1 030 € 8 890 € 10 100 € 

** Detská besiedka 100 € 2 100 € 5 000 € 

** Mladšia mládež 930 € 2 870 € 0 € 

**Staršia mládež 0 € 420 € 1 000 € 

**RoS 0 € 3 500 € 4 100 € 

6. 

RELEVANT n.o. - opatrovateľská služba            

* 0 € 6 000 € 0 € 

  SPOLU : 6 030 € 16 990 € 10 100 € 

 

 

Plán investícii na rok 2021 : 

Pokračovanie v rekonštrukcii ZD PATMOS – 50 tis. €, vlastné zdroje financovania. Investícia by 

smerovala do pokračovania dokončenia troch bytových jednotiek v nadstavbe Zborového domu 

Patmos, Svätoplukova 12, Prešov. V roku 2020 boli realizované elektroinštalačné práce podkrovných 

bytov. Vzhľadom na potrebu zvýšenia príjmov z prenájmu odporúčame postupne dokončiť bytové 

jednotky a prenajímať ich.  

 

Plán investícii dlhodobých (5-10 rokov) 

 Rekonštrukcia interiéru Chrámu Sv. Trojice 

Rekonštrukcia interiéru kostola sv. 

Trojice Prešov rok VZ+zbierky CZ-dotácie 

projekčné práce, štúdie, povolenia 2021 10 000 €                x 

realizácia stavebných prác 2024-2025 75 000 € 150 000 € 

realizácia elektroinštalačných prác 2024-2025 25 000 € 50 000 € 

nátery stien, maľby  2026-2027 25 000 € 50 000 € 

rekonštrukcia lavíc 2027 19 400 € 20 000 € 

 

spolu 154 400 € 270 000 € 

zbierka začiatok 2022 (1642-položený prvý kameň) 

  plánované ukončenie rekonštrukcie rok 2027 

  Plán investícií na rok 2021 je nasmerovaný na spracovanie projektovej dokumentácie a podkladov 

k povoleniam na rekonštrukčné práce s povoleniami Krajského pamiatkového úradu Prešov.  

 

Rozpočet finančného hospodárenia na rok 2021 

I. PRÍJMY Riadok 
Rozpočet na rok                                                                                                    

2021 (€) 

Príjmy z majetku   01 65 000   

Dary a príspevky   02 135 000   

z 
to

h
o
: 

z darov 2a 45 000   

z ofier 2b 15 000   

z cirkevného príspevku 2c 55 000   

z iných COJ 2d 0   

ostatné 2e 20 000   

Príjmy z organizovania akcií 04 0   

Príjmy z dotácii   05 0   

Ostatné príjmy spolu   08 0   

PRÍJMY CELKOM   9 200 000   
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II. VÝDAVKY Riadok 
Rozpočet na rok                                                                                                    

2021 (€) 

Zásoby   10 15 500   

Služby spolu   11 40 800   

z 
to

h
o

: 

opravy 11a 10 000   

obstaranie majetku 11b 0   

cestovné 11c 500   

repre (progr. nákl.) 11d 1 000   

telefón 11e 300   

stočné 11f 2 000   

poistky 11h 2 000   

ostatné 11i 25 000   

Mzdy   12 11 600   

Poistné fondy   13 3 600   

Prevádzková réžia   14 37 000   

sp
o

tr
eb

a 
m

at
er

iá
lu

 časopisy 14a 2 000   

ceniny 14b 1 300   

kancelárske potreby 14c 200   

čistiace potreby 14d 200   

PHM 14e 500   

ostatné  14f 3 000   

sp
o

tr
eb

a 

en
er

g
ií

 vodné 14g 1 000   

elektrická energia 14h 10 500   

plyn 14i 14 500   

o
st

at
n

é daň z príjmu 14j 0   

daň z nehnuteľností 14k 3 300   

poplatky 14n 500   

Sociálny fond   15 50   

Ostatné výdavky   16 66 000   

z 
to

h
o

: 

príspevok vyššej COJ 16a 28 000   

príspevky iným COJ 16b 2 000   

ostatné  16c 36 000   

pôžičky 16d 0   

VÝDAVKY CELKOM 17 174 550   

C
. 
R

o
zd

ie
l 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  

8
-1

7
 Prebytok 18 

       25 450  

Schodok 19 

 

 

Helena Jurašová, predsedníčka HV CZ ECAV Prešov 
 

e) Dobrovoľní  pravidelní prispievatelia 

Aj v uplynulom roku sme mali dobrovoľných darcov, ktorí pravidelne – každý mesiac prispievajú na 

účet zboru a to vo výške od 4,- po 30,- €. Celkovo ich bolo 22 (+5), sú medzi nimi zárobkovo činní, ale aj 

dôchodcovia. Potešiteľné je, že stúpol počet pravidelných prispievateľov a takisto aj suma, ktorá sa takto 

vyzbierala. Celková výška príspevkov: 3.304,- € (+ 636,- €).  

Predstavme si, že by sme mali 100 takýchto dobrovoľných prispievateľov. Ak by každý prispel sumou 

20,- € mesačne, tak by sme za rok vybrali len týmto spôsobom 24.000,-€. To predstavuje takmer náš 
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celoročný príspevok do Fondu ECAV, ktorý bol vytvorený na dofinancovanie cirkvi. Nepridáte sa? Verím, 

že v našom zbore sa takých 100 jednotlivcov, či rodín určite nájde. Som presvedčený, že to dokážeme 

a povzbudzujem nás k tomu! Stačí mať ochotné srdce a zadať trvalý príkaz vo vašej banke.  

 

Zoznam dobrovoľných pravidelných prispievateľov v roku 2020: 

 

1. Ján Bakalár      9. Anna Gallová                    17. Anna Hadbavná 

2. Marta Gajdošová    10. Miroslav Čurlík   18. Dávid Motýľ  

 3. Milan Dreveňák    11. Ján Partila    19. Marek Bačo  

 4. Marián Damankoš    12. Matej Oráč     20. Miroslav Iľko 

 5. Daniela Pastirčáková  13. Margita Harbačová   21. Zlatica Mlejová 

6. Mária Kušnírová   14. Martin Chalupka   22. Pavol Ištvan 

7. Viera Baranová   15. Drahomíra Ščešňáková  

8. Darina Malá    16. Martina Štúrová  

 

 

f) Patmos s.r.o 

Konečná správa o priebehu likvidácie spoločnosti (záverečná správa likvidátora) 

 

Spoločnosť Patmos, s.r.o., vznikla zápisom do Obchodného registra dňa 14.10.1999. Jediný 

spoločník spoločnosti: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi na Slovensku Prešov v zastúpení štatutárnym 

orgánom: Mgr. Ondrejom Kočom, predsedajúcim zborovým farárom a Mgr. Miroslavom Čurlíkom, 

zborovým dozorcom, dňa 25.5.2019 rozhodlo o zrušení spoločnosti k 30.6.2019 so vstupom do likvidácie od 

1.7.2019. Za likvidátora spoločnosti bola ustanovená Bc. Jana Pramníková.. Všetky uvádzané skutočnosti 

boli zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Prešov. 

Bc. Jana Pramníková sa po prevzatí funkcie likvidátora oboznámila so základnými údajmi 

o spoločnosti. 

Majetok a záväzky spoločnosti 

Na základe žiadosti likvidátora bola dňa 23.07.2019 v Obchodnom vestníku zverejnená výzva 

veriteľom, aby si v lehote troch mesiacov prihlásili svoje pohľadávky u likvidátora. V stanovenej lehote si 

neprihlásil pohľadávku žiaden veriteľ. 

 Mesto Prešov a Colný úrad Prešov ako správcovia dane udelili spoločnosti súhlas s návrhom na 

výmaz z obchodného registra. 

 V priebehu likvidácie bolo zistené, že spoločnosť nevlastní žiaden majetok, s výnimkou peňažných 

prostriedkov na bežnom účte vedenom v Slovenskej Sporiteľni a. s. IBAN: SK10 0900 0000 0005 0101 

4523. 

Počas doby trvania likvidácie spoločnosti, táto nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť 

a likvidátor postupoval v zmysle ustanovení § 72 ods.1 zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v platnom znení. 

Z účtovnej závierky za obdobie likvidácie spoločnosti, t.j. od 01.7.2019 do 31.10.2020 vyplýva, že 

majetkový zostatok spoločnosti sa rovná 5706,81 Eur. 

Z uvedených dôvodov predkladá likvidátor valnému zhromaždeniu na prejednanie túto záverečnú 

správu spolu s účtovnou závierkou k 31.10.2020 a navrhuje prijať uznesenia v nasledovnom znení: 

a) valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku ku dňu 31.10.2020 -  súvaha,  výkaz ziskov a strát, 

poznámky 

b) valné zhromaždenie schvaľuje záverečnú správu likvidátora o priebehu likvidácie 

c) valné zhromaždenie schvaľuje likvidačný zostatok vo výške 5706,81 € 

d) valné zhromaždenie schvaľuje ukončenie likvidácie k 31.10.2020 
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Návrh na rozdelenie likvidačného zostatku 

Likvidačný zostatok spoločnosti vo výške 5706,81 € po jeho schválení valným zhromaždením 

spoločnosti bol vyplatený jedinému spoločníkovi: Cirkevnému zboru ECAV na Slovensku Prešov, v zmysle 

§ 153 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a v zmysle § 22 bod 3 Stanov 

spoločnosti.  

 

Zánik spoločnosti 

 Po schválení účtovnej závierky a konečnej správy o priebehu likvidácie spoločnosti likvidátor podal na 

príslušný registrový súd návrh na výmaz spoločnosti z Obchodného registra, čo sa udialo 30. 12. 2020. 

 

         Jana Pramníková  

 

 

g) Relevant n.o. 

 
Domáca opatrovateľská služba  

Aj v roku 2020 sme pokračovali v poskytovaní domácej opatrovateľskej služby (DOS). V rámci 

projektu Implementačnej agentúry MPSVaR SR sme zamestnávali sedem opatrovateliek na 4,25 plného 

úväzku – dve opatrovateľky na plný 8-hodinový úväzok, jednu na 6-hodinový a štyri na 4-hodinový 

pracovný úväzok. Jedna opatrovateľka pracovala na dohodu.  

V roku 2020 sme DOS financovali z projektu Implementačnej agentúry, avšak ten kryje len časť mzdových 

nákladov opatrovateliek, na ostatné náklady sme využili príspevok z mesta Prešov, pomoc CZ Prešov 

a financie od dobrovoľných prispievateľov. V decembri sme vďaka príspevku z Úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny mohli prijať ďalšiu opatrovateľku na 8-hodinový úväzok. Príspevok je poskytnutý na 95 % 

z jej celkovej ceny práce na deväť mesiacov.  

Spolu sme v roku 2020 poskytli 5817,5 hodín opatrovania striedavo 22 prijímateľom, čo je o približne 

670 hodín menej ako v roku 2019. Hlavným dôvodom bolo viacero odhlásených prijímateľov z dôvodu obáv 

zo šírenia koronavírusu, ako aj dlhodobejšie čerpanie OČR a PN opatrovateliek počas roka. Napriek tomu 

sme za minulý rok vďační, lebo Pán Boh nad nami držal ochrannú ruku a v mnohom sa k tejto službe 

priznával.   

Financovanie z projektu Implementačnej agentúry skončilo vo februári 2021. Nová výzva by mala byť 

zverejnená počas najbližších týždňov. Plánujeme sa do nej zapojiť, no aj v prípade, že budeme podporení, 

potrebujeme túto službu udržať aj v medziobdobí (bez financovania z projektu), čo môže trvať cca 6 

mesiacov. Našou víziou je mať 10 opatrovateliek a aspoň tri, ktoré môžu byť financované mimo projektov 

a tým stabilizovať domácu opatrovateľskú službu a naplno sa jej venovať v našom zbore a v meste. Chce to 

ale veľa modlitieb. Nech sa Pán Boh oslávi. Dôležitou výzvou je aj prepojiť túto službu s dobrovoľníkmi 

v zbore (mládež, ale aj starších ľudí). Máme veľký potenciál, len sa musíme naučiť prijímať ľudí takých, akí 

sú. O domácu opatrovateľskú službu je stále záujem. Pravidelne nám volajú ľudia, ktorí potrebujú 

starostlivosť pre svojich rodičov alebo iných príbuzných. Máme aj veľmi dobrú spätnú väzbu od súčasných, 

príp. bývalých prijímateľov, resp. ich rodinných príslušníkov. Je to predovšetkým z dôvodu, že medzi 

prijímateľmi a opatrovateľkami sú dobré vzťahy, je medzi nimi atmosféra prijatia a môžu viesť vzájomné 

duchovné rozhovory. Opatrovateľky sa snažíme nestriedať, ale pokiaľ je to možné, nechať pri senioroch tú 

opatrovateľku na ktorú sú zvyknutí.  

Ďakujeme za Vaše modlitby, ale aj finančnú podporu, vďaka ktorej môžeme oceniť úsilie 

opatrovateliek, ktorých srdcia sú ochotné pomáhať našim seniorom. Zároveň prosíme o modlitby, aby nám 

Pán Boh ukázal cestu ako ďalej s realizáciou tejto služby.  
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Hospodárenie Opatrovateľská služba 

2020 

    

      Náklady: 

     Účet Názov  Suma  

   501 001 Materiál všeobecne  37,96 €  

   501 002 Kancelárske potreby  19,91 €  

   501 004 Čistiace a hygienické potreby  39,00 €  

   501 005 Drobný majetok  39,90 €  

   502 001 Energie kancelária  934,40 €  

   512 001 Cestovné príkazy  1,32 €  Výnosy: 

  518 001 Nájomné Kancelária  585,00 €  Účet Názov  Suma  

518 005 

Telekomunikačné poplatky - 

mobily 

 142,60 €  

602 001 Tržby za sociálne služby - klienti OS 

 13 047,80 €  

518 008 Poštovné  31,65 €  662 006 Prijaté príspevky od ECAV PO:   

518 012 Koordinácia Opatrov. služby  4 440,00 €    prijaté v roku 2019*  1 997,27 €  

521 000 Mzdové náklady opatrovateliek  32 476,57 €    prijaté v roku 2020  5 416,38 €  

521 100 

Mzdový náklad administratíva, 

účtovníctvo, mzdové účtovníctvo 

približne 1/3 nákl. za org. 

 2 538,50 €  

663 003 Príspevok na OS od FO  405,00 €  

524 000 

Odvody do SP a ZP 

opatrovateľky 

 11 216,41 €  

691 002 Dotácia MPSVaR 

 24 544,56 €  

524 100 

Odvody do SP a ZP admin., 

účtovníctvo, mzdy približne 1/3 

nákl. za organizáciu 

 1 459,29 €  

691 004 Dotácia Mesto Prešov 

 3 333,00 €  

527 300 Nemoc  623,26 €  691 001 UPSVaR  5 128,33 €  

527 100 Stravné  1 608,64 €  695 001 2%  1 080,12 €  

  Náklady spolu:  56 194,41 €    Výnosy spolu:  54 952,46 €  

        Hospodársky výsledok: -1 241,95 €  

   
663 001 

Z iných zdrojov(Všeob. dary od FO) 

sme uhradili:   1 241,95 €  

 

 

Domov na polceste Hniezdo 

Počas roka 2020 sme v Domove na polceste (DPC) Hniezdo spolupracovali s jedenástimi mladými 

ženami. Tri prijímateľky tejto sociálnej služby ukončili školu a následne si hľadali prácu. Jednej z nich sa 

podarilo zamestnať a prácu si aj udržať. Dve si vyskúšali rôzne brigády a pokračujú ďalej v hľadaní. Dvom 

v Hniezde najdlhšie bývajúcim žienkam sa darilo viac než rok si udržať prácu a šetriť. Tie sa od nás posunuli 

do samostatného bývania. Jedna z nich sa vydala a dokončila bakalárske štúdium sociálnej práce. Svoje 

životné skúsenosti teraz uplatňuje aj v našej sociálnej službe v Hniezde. Chce tak ísť pozitívnym príkladom 

pre ostatné mladé ženy, ktoré sú ešte len na pol ceste za svojou samostatnosťou. Druhá pracuje ako 

opatrovateľka v domove pre seniorov a býva v byte, ktorý sme zakúpili s finančnou podporou nadácie 

Velux, za zvýhodnený nájom. Veríme, že sa jej v priebehu roka podarí presunúť do vlastného nájmu a tento 

byt bude môcť poslúžiť ďalším, ktorí to potrebujú.  

Počas pandemickej situácie,  keď ešte mohli byť otvorené terasy sa dievčatá podieľali v  rámci nácviku 

pracovných zručností pri upratovaní kaviarne Café Relevant, ktorá slúži nielen na príjemne strávený čas a 

získavanie pracovných návykov, ale aj na prepájanie rôznych komunít, získavanie sociálnych a 

komunikačných zručností. Niektoré z nich sa postupne zaúčali aj do prípravy nápojov a obsluhy. Avšak pre 

krátkosť času, počas ktorého bola kaviareň otvorená, sa tento nácvik pracovných zručností nerozvinul 

v plnej miere.   
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V tomto období menších pracovných príležitostí sme sa s dievčatami pustili do pestovania zeleniny na 

vlastnú spotrebu, ale venovali sme sa aj osobnému rozvoju ako nácviku pracovných pohovorov, 

hospodáreniu s financiami a zvládaniu rôznych životných situácií. 

 

Dielňa pre život 

Aj v roku 2020 mohli rozvíjať dievčatá z DPC Hniezdo svoje pracovné zručnosti v Dielni pre život. 

Naďalej sme spolupracovali s firmou Fimes:Art, ktorá nám sprostredkovala pracovné príležitosti v oblasti 

propagačnej tlače – vizitky, plagáty a potlače na textil. Týmto by sme sa im chceli poďakovať za možnosti 

pre prijímateľky zlepšiť svoje pracovné návyky, ale aj motorické, koordinačné a komunikačné zručnosti. 

Avšak kvôli zlej pandemickej situácii bola dielňa v priebehu roka častejšie mimo prevádzky.   

Produkty z dielne ako aj z nácviku pracovných zručností – handmade mydlá, náušnice a brošne sme 

prezentovali v kaviarni Café Relevant a na vianočných trhoch v OC Eperia, kde mohli obyvateľky Hniezda 

trénovať svoje komunikačné schopnosti a zapojiť sa do svojej prezentácie.  

Finančné prostriedky, ktoré sme z dielne pre život získali, sme využili na náklady s ňou spojené a na 

zabezpečenie potrieb pre znevýhodnené mladé ženy, ktoré u nás získavajú pracovné návyky a osobnostný 

rast.  

 

Vzdelávanie  

Vzdelávanie mladých dospelých po skončení ústavnej starostlivosti  

Začiatkom roka 2020 sme pre mladé ženy z Domova na polceste Hniezdo a mladých mužov zo 

strediska Evanjelickej Diakonie Veľký Slavkov zrealizovali v poradí už siedmy zážitkový tábor na ktorom 

sme sa venovali téme Dobrý život. Sústredili sme sa v ňom predovšetkým na vzťahy, konkrétne na tlak 

okolia a ako sa s ním vysporiadať, ako slušne povedať nie, keď sme do niečoho tlačení, ale aj ako sa 

nenechať zmanipulovať nejakým „dobrým známym“.  Tento tábor nebol plánovaný, ale mohli sme ho 

zorganizovať aj vďaka tomu, že sme si na troch predošlých táboroch varili sami a tým sme ušetrili dosť 

financií na zrealizovanie tohto tábora. Uskutočnil sa 27. – 31. januára 2020 vo Vikartovskom mlyne pri 

Liptovskej Tepličke. Tábora sa zúčastnilo 22 prijímateľov sociálnej služby a 12 pracovníkov 

a dobrovoľníkov.  

Od marca sme aj vďaka projektu „Na ceste k nezávislosti“ podporeného mestom Prešov a dotácii 

Ministerstva informatizácií, regionálneho rozvoja a investícii SR realizovali s dievčatami z Domova na 

polceste Hniezdo rôzne vzdelávacie a zážitkové aktivity, počas ktorých sme preberali rozmanité témy od 

nástrah pri opustení detského domova, hľadaní  práce, cez poznávanie seba, podpornej komunity až 

k plánovaniu ďalšieho života a zvládaniu konfliktov vo vzťahoch. Viacero stretnutí bolo v súvislosti so 

šírením vírusu Covid-19 zameraných aj na prevenciu a ochranu zdravia. S výnimkou leta sme sa na takýchto 

vzdelávacích a zážitkových aktivitách stretávali pravidelne každý druhý štvrtok. Zúčastňovali sa ich všetky 

mladé ženy z Domova na polceste Hniezdo, ktoré neboli v tom čase v práci. V realizovaných aktivitách by 

sme radi pokračovali aj v roku 2021. S tým, že chceme nadviazať na rok 2019, kedy sme realizovali tieto 

školenia aj pre mladých mužov z Domova na polceste Veľký Slavkov. Ak to okolnosti umožnia, radi by sme 

tiež zorganizovali minimálne jeden zážitkový tábor pre týchto mladých ľudí.  

 

Vzdelávanie zamestnancov 

Vďaka dotácii Ministerstva informatizácií, regionálneho rozvoja a investícii SR sme sa mohli rozvíjať 

aj my a to aj pomocou vzdelávania XPAND, ktoré realizuje Slovenské evanjelizačné stredisko. Vzdelávanie 

nám pomohlo nájsť si čas na zamyslenie sa nad svojimi schopnosťami a ich lepším využitím v práci aj 

v osobnom živote, ale aj nad tým, akým spôsobom môžeme posilniť naše schopnosti vysporiadať sa so 

stresom. Mohli sme si nájsť taktiež aj priestor na znovu zadefinovanie hodnôt, ktoré sú základom pre našu 

prácu. Bolo to obohacujúce ako pre jednotlivcov, tak aj pre celý tím. Počas roka sme sa vzdelávali aj 

individuálne absolvovaním viacerých školení súvisiacich s pracovnou náplňou jednotlivých zamestnancov.  

Relevant je taktiež súčasťou siete Synapsia, ktorá už viac ako 10 rokov pomáha  deťom a rodinám v kríze a 

ktorá je taktiež výborným priestorom na výmenu skúseností a informácií. 

 

 

http://www.socialnypresov.sk/rodina/pomoc-rodine/synapsia/co-je-synapsia/1246-vznik-a-charakteristika-synapsie
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Vzdelávanie odbornej verejnosti 

Vzdelávacie prednášky a diskusie sme v tomto roku nemohli organizovať vo väčšej miere kvôli 

opatreniam proti šíreniu vírusu Covid-19. Preto sme zorganizovali aspoň dva webináre o ktoré bol už 

dávnejšie záujem. Prvý bol venovaný téme Motivačný rozhovor v sociálnej práci. V druhom sme predstavili 

a odprezentovali vydanú metodiku Fázy života pre prácu s mladými dospelými po skončení ústavnej 

starostlivosti. Webinára Motivačný rozhovor sa zúčastnili odborní pracovníci, ktorí pracujú s mladými 

dospelými ešte v rámci ústavnej starostlivosti. Účastníci vyjadrili nádej, že pokračovanie webinára 

zorganizujeme aj v prezenčnej forme. Predstavenie metodiky viac zaujímalo odborných zamestnancov 

organizácií, ktoré sa venujú mladým ľuďom po skončení ústavnej starostlivosti v Domove na polceste, ale aj 

ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii, často pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít. 

Obsah metodiky Fázy života pozostáva z aktivít, ktoré sme realizovali v období troch rokov na školeniach 

a táboroch pre mladých dospelých po skončení ústavnej starostlivosti. Metodika je zverejnená na: 

http://www.relevant.sk/metodika-fazy-zivota/ 

 

Kaviareň Café Relevant  

Začiatkom minulého leta sa nám podarilo zriadiť a otvoriť kaviareň s názvom CAFÉ RELEVANT. 

Ako už iste viete, kaviareň sa nachádza v suteréne zborového domu Patmos a patrí k nej aj terasa, ktorá bola 

postavená vďaka finančnej podpore nášho cirkevného zboru.  

Prvý rok fungovania kaviarne samozrejme nebol jednoduchý. Krátko po otvorení sa začala aj  nutná 

rekonštrukcia fasády zborového domu Patmos, ktorá trvala až do jesene. To výrazne poznačilo rozbeh 

kaviarne. V letnom období bola pre návštevníkov najatraktívnejšia terasa. Tú však obmedzoval do veľkej 

miery stavebný ruch. Vzhľadom na nemalé investičné náklady na zriadenie kaviarne sme boli nútení 

zabezpečiť personál kaviarne vo veľkej miere z radov dobrovoľníčok, čo tiež nebolo jednoduché. S Božou 

pomocou sme však zvládli tieto neľahké podmienky. A ak Pán Boh požehnal a  pomohol zabezpečiť 

rekonštrukciu i zriadenie kaviarne v našom cirkevnom zbore, tak veríme, že to chce robiť aj naďalej. 

Naďalej napĺňať jej cieľ. Cieľ, ktorým je vytvárať priestor pre stretávanie sa ľudí z nášho zboru na 

udržiavanie a budovanie dobrých vzťahov. A tento priestor potrebujú asi najviac naši mladí. Sú budúcnosťou 

nášho zboru i cirkvi, preto si zaslúžia našu podporu a pomoc. Chceme tu vytvoriť taktiež aj misijný priestor 

pre širokú verejnosť, ktorá by tak mala možnosť viac spoznať náš cirkevný zbor, cirkev, ale hlavne Pána 

Ježiša Krista. Cieľom je aj zvýšiť obrat kaviarne tak, aby aspoň na 70 – 80 % pokryl režijné náklady.  

Určite opäť nebude jednoduché naplniť uvedené ciele v čase zúriacej covidovej epidémie. Taktiež 

hľadáme na novú sezónu vedúceho kaviarne, ktorý by dokázal zastrešiť vyššie uvedené výzvy. Preto 

vstupujeme do toho s vierou, že náš Boh má v rukách všetko, aj epidémiu, aj finančné problémy. Veriacim 

nič nie je nemožné, ak je to v súlade s Božími plánmi. Ak by ste sa aj vy chceli podieľať na napĺňaní 

uvedených cieľov a byť súčasťou aj tohto Božieho diela, tak môžete prispieť na účet uvedený na našej 

webovej stránke. Za Vašu doterajšiu podporu Vám úprimne ďakujeme.  

 

518 020 Rekonštrukcia Kaviarne         779,08 €  

   z toho: Jadrové vŕtanie         140,08 €  

     Projekt         300,00 €  

     Elektromontážne práce         200,00 €  

     Montáž terasy         139,00 €  

   518 099 Zdravotné preukazy           29,00 €  Výnosy: 

  518 102 Odvoz odpadu           64,80 €  Účet Názov  Suma  

538 001 Kolky k hygiene         350,00 €  602 106 Tržby z predaja služieb     3 393,47 €  

521 000 Mzdy     7 410,04 €  604 001 Tržby za tovar     1 092,12 €  

  Mzdy zamestnanci 6249,54 662 006 

Príspevok od ECAV PO -

použitý na mzdu koordinátora     1 253,04 €  

  Mzdy dohodári 1160,5 662 008 Velux     9 432,92 €  

524 000 Odvody     2 435,37 €    

Velux na rekonštrukciu a 

zariadene      7 810,54 €  

  Odvody zamestnanci 2212,97   Velux na mzdy      1 622,38 €  

http://www.relevant.sk/metodika-fazy-zivota/
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  Odvody dohodári 222,4 662 020 KHK Brot fur die Welt     3 152,48 €  

527 307 Náhrada PN 
        105,99 €  663 001 

Dary od fyzických osob na 

Kaviareň         100,00 €  

549 100 Bankové polatky terminál             7,38 €  691 005 MIRRI na mzdy     1 011,24 €  

551 003 Odpisy kávovar 
695,44 691 001 

UPSVaR Praxou k 

zamestnanie     1 890,88 €  

  Náklady spolu:   24 786,82 €    Výnosy spolu:   21 326,15 €  

        Hospodársky výsledok: -   3 460,67 €  

   

649 003 

Financovanie straty z 

vlastných zdrojov z min.rokov 

(pp po požiari+ dary od FO)     3 460,67 €  

 

Klubovňa PUZZLE  

Podobne ako po minulé roky sa v klubovni Puzzle od začiatku roka realizovali pravidelné aj 

nepravidelné stretnutia, akcie a prednášky. V pondelky využívala priestory klubovne organizácia Návrat na 

Kluby mládeže, stredy Staršia mládež, štvrtky poobede sa stretávali mladšie a staršie deti na stretnutiach 

organizácie Pathfinder, piatky zvykli prísť do Puzzle po skončení mládeže mladí ľudia na čaj či hranie 

spoločenských hier. Pokračovali aj mesačné stretnutia dievčat Heart to heart a rôzne nepravidelné stretnutia 

tímov a skupiniek chlapcov a dievčat. V prvých dvoch mesiacoch sa realizovalo aj stretnutie Iniciatívy žien 

k lepšiemu pôrodu Prešov a prednáška o domácom vzdelávaní. 10. – 16. 2. 2020 sa v klubovni Puzzle 

uskutočnila séria podujatí v rámci „Národného týždňa manželstva v Prešove“, kedy boli k dispozícii rôzni 

poradcovia v oblasti manželského života – ako sú rodinné financie či prirodzené plánovanie rodiny, ale aj 

odborníci na duchovné a psychologické poradenstvo. Všetky spomínané aj plánované aktivity boli od marca 

do júna prerušené kvôli opatreniam súvisiacim so šírením vírusu Covid-19. Počas letných mesiacov 

a v septembri sme znovu v rámci možností a s väčšou opatrnosťou začali s poskytovaním priestorov pre 

pravidelné aj nepravidelné aktivity v klubovni, ako napr. stretnutia Iniciatívy žien k lepšiemu pôrodu Prešov, 

či stretnutia mužov a mládeže, ako aj občianskych združení spomenutých vyššie. Tieto aktivity ale museli 

byť v priebehu októbra znova zastavené kvôli rovnakým opatreniam ako v prvej vlne. Napriek tomu sa 

uskutočnilo viacero zaujímavých a nových stretnutí ako bolo augustové Modlitebné stretnutie, kurz 

angličtiny, školenie pre pracovníkov s mládežou, ktoré organizovalo Tréningové centrum Kompas, stretnutie 

študentov Evanjelického kolégia Domino a pod. V období, keď sa nemohli realizovať aktivity pre verejnosť, 

sme klubovňu využívali na vzdelávanie mladých žien z Domova na polceste Hniezdo, kde si v rámci týchto 

stretnutí mohli pripravovať aj spoločné obedy.   
  

   

      Náklady: 

     Účet Názov  Suma  

   
501 001 

Spotreba materiálu na údržbu aj 

aktivity 
     516,27 €  

   

501 002 Kancelárske potreby      187,29 €  
   

501 003 
Spotreba - potraviny - 

občerstvenie - aktivity Puzzle 
     753,39 €  

   

501 006 Spotreba PHL      206,88 €  Výnosy: 
  

501 015 
Spotreba - čistiace a hygienické 

prostriedky - aktivity Puzzle 
     304,52 €  

Účet Názov  Suma  

518 004 Nájomné      450,00 €  602 102 Prijem z prenájmu      455,50 €  

518 005 Telefónne poplatky      156,88 €  662 020 KHK Brot fur die welt   3 386,55 €  

518 106 Internet      157,88 €  663 004 Príspevky FO      594,84 €  

521 142 Mzdy   4 046,68 €  662 011 Ekumenická rada cirkvi      922,93 €  

521 142 Odvody   1 298,36 €  691 005 MIRRI   1 011,24 €  

549 003 Poistenie majetku a osob 
        98,92 

€  665 001 

2%  daní z príjmov od 

FaPO   1 806,01 €  

 

Náklady spolu:   8 177,07 €    Výnosy spolu   8 177,07 €  

 
      Hospodársky výsledok:               -   €  
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Dobrovoľníci 

Dôležitou oblasťou nášho pôsobenia je aj rozvoj dobrovoľníctva a získavanie životných zručností 

mladých ľudí. Snažíme sa, aby mali mladí ľudia stále priestor realizovať rôzne verejnoprospešné činnosti 

a tým sa rozvíjať rozličným spôsobom. Zároveň je bezodplatná pomoc ľudí pre činnosť našej organizácie 

významnou pomocou. Aj keď práca s dobrovoľníkmi nie je u nás ešte plne rozvinutá, napriek tomu sú 

dobrovoľníci našou trvalou a dôležitou súčasťou.  

Aj v roku 2020 tomu nebolo inak a pomoc dobrovoľníkov sa postupne uplatňovala už od začiatku 

roka, najprv pri realizácií prác súvisiacich s otvorením kaviarne, kedy nám jednorazovo pomáhalo viacero 

dobrovoľníkov zo strany mládeže. Neskôr po spustení kaviarne boli dobrovoľníci dôležitou pomocou pri 

zabezpečovaní jej chodu a obsluhe. Spolu odpracovali zdarma viac ako 500 hodín. V rámci roka sme 

nadviazali spoluprácu s ôsmymi novými dobrovoľníkmi, ktorí pomáhali v kaviarni a s jednou dobrovoľníčkou, 

ktorá sa venovala mladým ženám v Domove na polceste Hniezdo. Naďalej nám tiež rôznym spôsobom pomáhali 

viacerí ochotní ľudia, ktorí už dlhodobo stoja za Relevantom bez nároku na odmenu. Či už je to pomoc 

s technickými záležitosťami, údržbou, odbornými radami a podobne. Za každú nezištnú pomoc všetkým úprimne 

ďakujeme.  

 

 

Hosťovanie dobrovoľníkov zo zahraničia 

Vďaka programu Európskej únie Erasmus+ bola do septembra 2020  súčasťou nášho tímu 

dobrovoľníčka Melania Zecca z Nemecka (s výnimkou mesiacov marec až jún, kedy sa kvôli šíreniu 

koronavírusu vrátila domov). V rámci Európskej dobrovoľníckej služby (EDS) nám Melanie na začiatku 

roka veľmi pomohla pri realizovaní zážitkového táboru Dobrý život, pri organizovaní aktivít v klubovni, ale 

tiež pri prácach súvisiacich s plánovaným otvorením kaviarne. V letných mesiacoch po spustení kaviarne sa 

aktívne zapájala do prác v kaviarni, od upratovania a sanitácie, cez prípravu jedál a nápojov až po obsluhu 

a komunikáciu so zákazníkmi. Melanie bola nápomocná aj pri vyučovaní nemčiny na Evanjelickej spojenej 

škole, ako aj tých, ktorý majú záujem zlepšiť sa v nemeckom či anglickom jazyku. Aj z dôvodu šírenia 

koronavírusu sa projekt EDS od septembra 2020 nerealizoval. Avšak od nového školského roka 2021/2022 

by sme v ňom radi pokračovali, ak sa nájdu zahraniční dobrovoľníci a umožnia to vonkajšie okolnosti. 

 

 

Záver 

Vďaka a chvála za to všetko patrí Pánu Bohu, lebo sa o nás postaral, porástli sme v Ňom a videli Jeho 

konať aj tento rok. 

ĎAKUJEME tiež všetkým, ktorí podporujú našu službu, či už pravidelne alebo jednorazovo, venujú 2 

% z dane, alebo sa MODLIA. To všetko pomáha pomáhať a sme za to veľmi 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 

V roku 2021 pred nami stoja nové výzvy a podnety na modlitby. Stabilizovať domácu opatrovateľskú 

službu; nájsť človeka, ktorý by bol zodpovedný za kaviareň, alebo zmysluplné využitie tohto nového 

priestoru v týchto koronových a pokoronových časoch; rozšíriť možnosti nácviku pracovných zručností pre 

dievčatá v Hniezde v rámci pestovania plodín a ich spracovania či zorganizovať nové školenia pre mladé 

ženy aj mužov po skončení ústavnej starostlivosti. Túžime v tom všetkom hľadať Jeho vôľu a vedenie aj 

v tomto novom roku.   

                                              S prianím hojného Božieho požehnania 

   

 

 

                                                                              Tím Relevant n.o. 

http://www.relevant.sk/
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III. Poďakovanie a záver 

 

Milí bratia a sestry!  

Ak hľadíme na zložitý a ťažký uplynulý rok, sme vďační za uistenie Pána Ježiša: Neboj sa, len ver! 

Je to povzbudenie žiť bez strachu a pozvanie veriť Kristovi – Jeho moci a Jeho Slovu.  To je pre nás istota 

v neistých časoch. To je posilnenie v slabosti. To je nádej v tme. Pán Ježiš sa nás nevzdal a Jeho požehnanie, 

vedenie a pomoc vidíme aj v obmedzených podmienkach.  

Som vďačný spolu so svojou rodinou za prvý rok, ktorý sme mohli prežiť uprostred vás. Bol to ťažký 

rok. Zvykať si na nové prostredie, nových ľudí, budovať vzťahy uprostred zúriacej pandémie nebolo pre nás 

jednoduché. Ďakujem všetkým z vás, ktorí ste nám to uľahčili, ktorí ste si nás všimli, povzbudili, ktorí sa za 

nás modlíte. Som vďačný, za akýkoľvek prejav záujmu a podpory.   

Ďakujem za spoluprácu mojim kolegom bratovi farárovi Ondrejovi Kočovi a sestre farárke Lenke 

Wagnerovej.  

Ďakujem sestre Jane Pramníkovej za zodpovednú prácu vo farskej kancelárii a tiež za starostlivosť 

o zborový dom. Poďakovanie patrí aj Emílii Ondíkovej, za vedenie účtovníctva a takisto aj za prácu 

v kancelárii farského úradu.  

Ďakujem sestrám, ktoré udržiavajú spoločné priestory fary a zborového domu v náležitej čistote. 

Ďakujem všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na živote nášho zboru - tým, čo som ich už spomenul 

v jednotlivých častiach správy, ako aj ďalších ochotných. Bez vás by tento zbor nefungoval tak, ako funguje! 

Ďakujem členom všetkých výborov – hospodárskeho, vnútromisijného aj mediálneho za zodpovednú 

prácu, kreatívne myšlienky a snahu posúvať život nášho zboru dopredu. 

 Ďakujem všetkým, ktorí ste pre náš cirkevný zbor v ťažkých časoch čokoľvek urobili. Vďaka za 

vašu službu, modlitby  a prejavy akejkoľvek podpory. Vďaka za všetky milodary, ofery a príspevky, ktoré 

napriek zložitej situácii neklesali.  

Nevieme, čo nás čaká v tomto roku, či v ďalších rokoch, ale vieme, že budúcnosť je v rukách Pána 

cirkvi a Pána celého sveta. Môžeme dôverovať Jeho Slovu: Neboj sa, len ver!  

 

V Prešove 25. júla 2021 

 

 

 

 

Miroslav Čurlík              Martin Chalupka  

                      zb. dozorca                           zb. farár - senior 

 


