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Výročná správa farára za rok 2015 

o živote Cirkevného zboru ECAV na Slovensku v Nitre. 
Výročný konvent, Nitra, 7. febr. 2016. 

 

1. Kázňový úvod 
Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný osteň do tela, anjel-
satan, deptať ma, aby som sa nepovyšoval. Tri razy som prosil 
Pána, aby ho odstránil odo mňa,  ale riekol mi: Dosť máš na 
mojej milosti; lebo moja moc sa v slabosti dokonáva. Najradšej sa 
teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc 
Kristova.                                                      2. Korintským 12, 7 – 9 
 

     Bratia a sestry, milí členovia cirkevného zboru, možno si 
spomínate: Uvedený citát z 2. listu apoštola Pavla Korintským bol 
mojim kázňovým textom na novoročných Službách Božích, 
ktorými sme privítali rok 2015. Keď si farár vyberá kázňový text 
– a hlavne ten na Nový rok – robí to trocha intuitívne, srdcom, 
tiež uvažuje nad tým, čo zbor v novom roku asi čaká, a, 
samozrejme, za výber textu a za samotnú kázeň sa modlí. Vidím, 
že je dobré k tomuto textu a k tejto kázni sa vrátiť, s otázkou, ako 
napokon farár vidí prežitý rok vo svetle tohto textu. 
     Pavlove slová sú jeho úprimnou osobnou spoveďou, v ktorej sa 
zdôveruje so svojim vážnym životným problémom a s 
modlitebným zápasom za jeho vyriešenie. Pavel nebol zdravý 
a silný človek, nezmar, ktorý bez akýchkoľvek obmedzení išiel za 
svojim cieľom. Bol chorým človekom. Veľmi slabo videl, svoje 
listy iba diktoval. Jeho nepriatelia v Korinte sa mu dokonca 
vysmievali za jeho chabý ľudský vzhľad. Pavla jeho stav trápil. 
Trpel. Hovorí, že v živote podstúpil tri veľké modlitebné zápasy 
o to, aby bol zdravý a silný. Jeho modlitebné zápasy neboli iba 
jednostranným opakovaním jeho prosieb, ale bol to obojstranný 
rozhovor. Pán ku nemu hovoril. Pavel sa zdôveruje s tým, čo 
v modlitbách od Pána vyrozumel. Boli to dve veci: Stačí ti moja 
milosť. Moja moc sa stáva dokonalou v tvojej slabosti. 
     Čo to znamená? Pavel pochopil, že už teraz, takému, aký je, 
teda slabému a chorému, je mu Pán veľmi milostivý.  Už teraz, 
slabý a chorý, prijíma plnú mieru Pánovej milosti, Pánovho 
veľkorysého, láskavého a dobrého zaobchádzania. Pavlov stav nie 
je zlé Božie dopustenie, ale veľká Pánova milosť. Dopustenie 
môže totiž vyzerať ešte oveľa, oveľa horšie. Pochopil tiež – a to je 
jedno z veľkých tajomstiev kresťanovho života – že práve jeho 
choroba a slabosť, to, že je ako človek usúžený, sú napokon 
najlepším prostriedkom na to, aby bolo upozadené jeho vlastné, 
hrdé a sebavedomé „ja“ a aby cez neho mohol konať samotný 
Pán. Nie Pavlova dobrá kondícia a vysoké sabavedomie, ale – 
paradoxne – Pavlovo zdeptanie nemocou boli najlepšou bránou 
k tomu, aby sa dostala k slovu nesmierna moc Ježiša Krista a aby 
cez Pavla bolo vykonané jedno nesmierne veľké misijné dielo. 
     Takto to Pavel pochopil, presne takto to prijal a celá jeho 
bytosť s tým vyjadrila spontánny súhlas. 
     Rok 2015 sme teda začali výzvou, aby sme sa učili sledovať, 
skúmať a rozumieť prejavom Božej milosti pri nás, podobne, ako 
to robil Pavel. Uisťovali sme sa navzájom, že Božia milosť je 
najspoľahlivejším správcom života tých, čo Bohu dôverujú. 
     Tieto slová sú i po roku stále živé. Naviac dostali i akési svoje 
naplnenie, keď v ich svetle skúmame už prežitý rok. Čo tým mám 
na mysli? 
     Ak by som mal priamo odpovedať na otázku, aký bol pre náš 
zbor rok 2015, odpovedal by som, že vôbec nie jednoduchý. Mal 
niekoľko pre mňa osobne dosť zložitých, bolestivých znamení. 
     Začnime tým, že to bol rok mnohých, štyridsiatichštyroch 
pohrebov. Asi prvýkrát som si vážne položil otázku, či na 
uvoľnené miesta v kostole, v našom zhromaždení cirkvi, zasadajú 
iní bratia a sestry, nová generácia tých, ktorých sme vychovali či 
prichádzajú odinakiaľ, alebo niektoré miesta zostanú prázdne. 
Touto otázkou sa musíme zamestnávať všetci bez rozdielu. 
     Kvôli vykonávaniu pohrebov som častokrát musel odvolávať 
náboženstvo, či iné povinnosti. Veľmi veľa krát som zatúžil mať 
kaplána. Niektoré situácie boli skutočne depresívne. Naša cirkev 

má v súčasnosti málo študentov teológie, ktorí sú ochotní ísť do 
služby. Ocitáme sa v kríze. 
     Do tohto kontextu zapadla hneď z kraja roka bolestivá udalosť, 
úmrtie nášho bývalého kaplána Vladimíra Šoltésa, výborného človeka, 
skromného, ale odhodlaného služobníka Pánovho. Z toho malého 
vojska nám ešte i ubúda. A ubúda žiaľ i inými spôsobmi. Iba v našom 
senioráte sme stratili dvoch pracovníkov po ťažkých morálnych 
pokleskoch. 
     V marci som sa stal administrátorom Zlatých Moraviec. Zbor je 
rozľahlý, má málo aktívnych cirkevníkov a predovšetkým má veľkú 
finančnú dlžobu. Okrem slušnej dávky každodennej administratívy 
v Nitre sme dávali do poriadku mnoho administratívnych 
a organizačných záležitostí tam. Katastrofický scenár môže byť aj 
taký, že zbor predá majetok, stratí samostatnosť a stane sa nitrianskou 
fíliou. Bolí ma, že všetky zlé veci v zbore sa stali za môjho 
seniorovania a neustrážil som ich. Situácia je živým príkladom toho, 
čo sa stane, ak členovia zboru úplne rezignujú a prestanú sa starať 
o správu svojich vecí. Veľmi smutná situácia má predovšetkým toto 
silné posolstvo. 
     Častým bolo i to, že dôkladne a s láskou pripravené podujatie 
bývalo napokon našimi vlastnými akoby nepovšimnuté. Napríklad v 
zbore evidujeme asi 150 detí, na nedeľnú besiedku ich príde do 10, na 
Veselé popoludnie pre deti ich príde 6. Samozrejme, nemôžu prísť 
všetci, ale 6? A niekoľko rokov za sebou? Toto sa týka podujatí 
naprieč ich spektrom: besiedky, dorastu, mládeže, mladých mamičiek, 
manželských párov ... Na prvých Službách Božích na Štedrý večer 
mávam s trochou preháňania pocit, že som sa ocitol v inom zbore. 
Kostol je plný mladých rodín, zhromaždenie však veľmi nespieva ani 
piesne, ani liturgiu, ľudia nemajú spevníky. Sme nesmierne radi, že 
sme v tej chvíli spolu a vážime si každého evanjelika, ktorý príde do 
nášho zhromaždenia, chceme byť skutočne „otvorenou náručou“. 
Každému musí byť ale jasné, že niečo nie je v poriadku. Niečo veľmi 
dôležité. 
     Založili sme 64 evidenčných kariet novým členom zboru. Tešíme 
sa z toho. Mnohí sa do Nitry prisťahovali. Sú však stále fyzicky, 
citovo i cirkevne viazaní na svoje rodiská. Prostredie nášho zboru je 
im zatiaľ cudzie, ich viera je úzko zviazaná s ich rodným domom, 
hrobmi predkov, konfirmujúcim farárom. Zaujímavé je, že iba jedna 
tretina z nich si zaplatila cirkevný príspevok, čo môže byť znakom 
toho, že so zborom v mieste svojho nového bydliska ešte necítia, 
neprijali ho za svoj, nenašli tu priateľov. Otázka na nás potom znie, či 
tak, ako žijeme, vytvárame pre prichádzajúcich milé a príťažlivé 
miesto? Ešte hlbšou otázkou je: Vytvárame vrúcne, rodinné vzťahy, 
skutočné spoločenstvo?  
     Pavel túžil po sile a zdraví. Pravdu povediac, ja som v priebehu 
roka tiež mnohokrát túžil - po tom, aby sme boli už ako zbor oveľa 
ďalej. Aby sme nemuseli krvopotne zápasiť o každé dieťa na 
náboženstve, nemuseli mesiace pripomínať zaplatenie cirkevného 
príspevku, oslovovať stále tú istú skupinku mládeže, aby prišla 
pomôcť do kuchynky, alebo mali viac mladších a sviežich hlasov 
v spevokole.  
     Vôbec po tom netúžim preto, aby som sa tým mohol raz chváliť. 
Túžim po tom preto, že sa mi zdá celkom zdravé a prirodzené, že by to 
takto mohlo byť. A trápim sa, ak to tak mnohokrát nie je. 
     Svetlo Božieho slova do tohto stavu je jasné: „Dosť máš na mojej 
milosti!“ Teda: Už to, čo teraz v zbore vidíš a zakúšaš, je moja milosť. 
Môžu sa diať omnoho horšie veci. Takto som s ročným odstupom 
porozumel Pánovmu novoročnému odkazu. A k tomu: „Moja moc sa 
stáva dokonalou v slabosti“. Na naplnenie tohto zasľúbenia, že Pán 
môže konať tam, kde je upozadená ľudská sila, sebavedomie a pýcha, 
v dôvere očakávam. 
     Až keď človek takto vstúpi do Pavlovho modlitebného zápasu, až 
keď pochopí zmysel Pánových odkazov a vidí v ich svetle vlastný 
život, otvoria sa mu oči, aby si dobre všimol, aké úžasné sú prejavy 
Božej milosti, ktoré dovtedy prehliadal, pretože v ňom prevážilo niečo 
iné, vyprovokované prílišnou človečinou. 
     Je milosťou, že sme mohli pripraviť a zažiť všetko, čo sa medzi 
nami udialo a presne s tými ľuďmi, ktorí prišli. Vďaka za nich, je to 
veľká milosť! 
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     Je úžasné mať takých najbližších spolupracovníkov, zborového 
dozorcu, kurátora, kostolníčku, účtovníčku, organistu,  
presbyterov, dobrovoľných pracovníkov v misii a vyučovaní, 
služobníkov, aktívnych mládežníkov i dospelých. Je to veľká 
milosť! 
     Je úžasné, že sa staráme o 30 seniorov a mnohým ďalším 
pomáhame, že všetci diakoni sú perfektný tím a že tí, ktorí ich 
pozorujú, majú pre nich slová uznania. Je to veľká milosť! 
     Je úžasné, že 15 rokov po stavbe kostola sa púšťame do stavby 
penziónu, že bratia katolíci to komentujú, že je to „rozhodnutie 
z Ducha Svätého“ a že zbor to prirodzene akceptuje ako súčasť 
našej služby evanjelia v našom meste. Je to veľká milosť! 
     Je úžasné, že členovia zboru ochotne prinášajú peniaze, že rok 
2015 bol najštedrejší za ostatných päť rokov. Je to veľká milosť! 
     Je úžasné, že naše občianske združenie získava v zložitej dobe 
toľko prostriedkov a že skutočne každý jeden cent dostáva zmysel 
v službe. Je to veľká milosť! 
     Je úžasné, že ľudia hľadajú cestu k Bohu, túžia po Ňom, ktorý 
je Láska a Pravda a Naplnenie našich malých životov nekonečne 
vzácnym obsahom. Mohli by si užívať svoj životný komfort, ale 
oni prichádzajú a tak ako môžu hľadajú, túžia, priatelia sa, 
spievajú liturgiu, dávajú milodar. Je úžasný pohľad na dve 
elegantné mamičky, ktoré na veľkých autách dovážajú svoje deti 
na náboženstvo, čakajú ich a farára pozdravia ako rodina. Je to 
veľká milosť!  
     Všetko je milosť. 
     Pane, ponechaj túto svoju milosť pri nás! Dovoľ nám v nej 
zotrvávať. Uspôsob nás rozumieť jej. Dávaj nám nový a nový 
úžas nad ňou. Nech nám ju nič ľudské, deptajúce, ťažké, 
nezoberie spred očí! 
     Amen.                                                                     
 

2. Naše ciele a dôležité udalosti 
Začnime našimi základnými cieľmi pre r. 2015, ktorých 
vymenovaním sa končila minuloročná výročná správa. Ako sme 
tieto ciele naplnili? 
     V roku 2015 sme si pripomenuli jedno vlastné jubileum – 15. 
výročie posvätenia nášho kostola a dve jubileá, o ktoré sme sa 
delili s mnohými inými: 600. výročie upálenia majstra Jána Husa 
a 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra. Naše vlastné jubileum 
bolo pre nás príležitosťou ku vďake za náš chrám a zbor, ktorý sa 
v ňom stretá. Bolo novým povzbudením na našej vlastnej ceste. 
Tak veľmi povzbudenie potrebujeme: Jednotlivci, spoločenstvá, 
celý zbor. Túžime byť nie iba meravým miestom, kde sa 
vykonávajú formálne náboženské obrady a tradujú zvyky, ale 
príťažlivým miestom, kde radi chodia domáci, ktoré pozýva 
a priťahuje tých, ktorí sú mimo a kde sa cez pôsobenie 
zvestovaného a vyučovaného evanjelia menia ľudské životy. Kde 
je radosť, posila a spoločenstvo a služba.  Husovo výročie bolo 
pre nás príležitosťou zopakovať v našom prostredí mnohé fakty, 
ktoré sa viažu k Českej reformácii a prízvukovať silný husovský 
dôraz vernosti Pravde. Štúrovo výročie bolo pre nás príležitosťou 
ďakovať Bohu za to, ako jeho osobnosť  a dielo ovplyvnili naše 
moderné dejiny a uvedomiť si silný štúrovský motív nesebecky 
prežitého života, pripraveného prinášať aj obete. I za naším 
spasením stojí takto prežitý život nášho Pána Ježiša Krista a Jeho 
zachraňujúca obeť. 
     Do každého nového roku ideme s odhodlaním opäť realizovať 
úplnú šnúru našich vlastných vnútromisijných podujatí, ktoré sa 
rokmi stali v prostredí nášho cirkevného zboru už tradičnými. 
Tých hlavných je každoročne osemnásť. V roku 2015 boli 
pripravené znova všetky, samozrejme, mnohé z nich by spôsobili 
v nás ešte väčšiu radosť a vďačnosť, ak by boli viac navštívené 
tými, pre ktorých boli pripravené. Pripravili a ponúkli sme 
i ďalšie. Častokrát si ťažko hľadajú adresáta a odozvu. 
Neskladáme však zbrane, skôr nech je to pre nás výzvou ešte 
k vernejšej službe a pokornejšiemu modlitebnému zápasu. 
     Štyrikrát do roka vyšiel náš časopis Otvorená náruč. Pravidelne 
sme aktualizovali našu web stránku www.ecavnr.sk. 

     Ponúkali sme spoľahlivú, s láskou a svedomite vykonávanú službu 
našej diakonie. Br. zborový dozorca pri niekoľkých príležitostiach 
zdôraznil, že sociálna práca cirkvi je jedna z posledných oblastí, cez 
ktoré sekulárny svet ešte vníma, že je tu cirkev a že ešte stále má pre 
život spoločnosti nejaký prínos. Naši diakoni vytvorili súdržný tím 
a ich služba naozaj budí našu spokojnosť. Nemuseli sme riešiť žiadny 
ľudský alebo pracovný konflikt. O činnosti diakonie pravidelne 
informujeme v Otvorenej náruči a k novoročnému benefičnému 
koncertu bola opäť vydaná aktuálna ročenka, kde sú informácie 
o našej diakonii a Občianskom združení Pavla Valáška (OZPV). 
Mnohí cirkevníci i priatelia diakoniu podporujú milodarmi. 
     OZPV sa uchádzalo o získanie podielu z daní. I keď sme sa opäť 
snažili pripraviť na začiatku roka silnú kampaň na oslovenie 
daňovníkov na získanie podielu z dane, výsledok nikdy nie je 
zaručený. Preto nás nesmierne potešilo, že v roku 2015 množstvo 
asignovaných prostriedkov prekonalo doterajšiu rekordnú výšku z r. 
2013 a bolo dosiaľ najvyššie. Hovoríme to stále, ale nemožno to 
prestať opakovať: Získané prostriedky sú pre nás nesmierne cenné. 
Popri cirkevnom príspevku, milodaroch a oferách tvoria štvrtý pilier 
príjmu nášho zboru. 80% z ich objemu sme nasmerovali do podpory 
diakonie, 20% do podpory misie, kultúry a vzdelávania. 
     Zamýšľané stretnutie s priateľmi zo Sázavy sa žiaľ neuskutočnilo, 
ani na jar, ani na jeseň sme nedokázali nájsť spoločný voľný termín. 
Ohlásená júnová návšteva seniorátu a Nitry od veľkej skupiny 
z partnerského dekanátu Kirchheim unter Teck sa neuskutočnila pre 
nejaký problém na nemeckej strane. Mali sme však dve stretnutia 
s našimi priateľmi z Naperville: Prvé bolo virtuálne, keď asi hodinu 
boli spojené  skupiny mužov z Nitry a z Naperville cez skype. Druhé 
bolo reálne, keď sme hostili skupinu piatich hostí z Naperville a Gene 
Ryana z Floridy, ktorí u nás strávili víkend začiatkom septembra. 
     Čo sa týka získania pozemku na stavbu penziónu, rok 2015 sa pre 
nás začal nezdarom, keď nám Mesto oznámilo, že pozemok na 
Krčméryho ulici, ktorý sa nám zdal veľmi vhodný na stavbu a okolo 
ktorého sa už od jari 2014 začala odvíjať veľmi nádejná komunikácia 
medzi MsÚ a nami, nám nepredá. Rok sme teda v istom zmysle 
začínali akoby od nuly, pretože žiaden z ďalších pozemkov, ktoré sme 
mali vo výhľade, nedosahoval jeho kvality. Pre históriu, ale aj pre 
informáciu členov zboru treba uviesť, že za tri roky hľadania sme mali 
dočinenia s 37-mimi pozemkami či budovami, o ktorých sme rokovali 
s vlastníkmi, videli sme ich, zisťovali situáciu okolo nich na MsÚ. 
V auguste sme dostali informáciu o pozemku na Bulharskej. Kvalitou 
sa dostal na prvé miesto medzi nádejnými pozemkami. Cítili sme, že 
definitívne rozhodnutie už nemožno odkladať. Presbyteri všetky 
pozemky spoločne navštívili a detailne prebrali všetky ich 
charakteristiky. Napokon dňa 10.9. presbyterstvo jednomyseľne 
rozhodlo o vyhlásení konventu na schválenie nákupu pozemku 
na Bulharskej. Konvent o veci vážne rokoval. Napokon prijal 
jednomyseľné uznesenie o kúpe pozemku. Jesenné mesiace sme 
strávili rokovaniami s majiteľmi a prípravou predkúpnej zmluvy, ktorá 
bola podpísaná 21.12.2015. Dosiahli sme zníženie kúpnej ceny. 32,78 
á pozemok sme kúpili za 400 tis. €, t. j. 122,- €/m2. Dodajme, že 
kúpno-predajná zmluva bola podpísaná dňa 22.1.2016, v deň  stého 
výročia narodenia farára Pavla Valáška. 
     V priebehu jesene predsedníctvo zboru a br. Pavel Otepka začali 
sériu rokovaní s povereným riaditeľom Evanjelickej diakonie Jánom 
Gasperom, ohľadom zisťovania možností čerpania finančných 
prostriedkov z európskych fondov na výstavbu a zariadenie penziónu. 
     Každá významnejšia udalosť bola pre pamäť zapisovaná farárom 
do kroniky  stavby penziónu. 
 

    Pozrime sa ešte bližšie do troch oblastí nášho života: 
1. Vnútorná misia  
     V r. 2015 pripravila TV Nitrička 9 televíznych prenosov Sl. 
Božích. Je to dobrá služba pre imobilných, či mimo Nitry 
pobývajúcich členov nášho zboru, prostriedok ekumenickej 
informovanosti, pre niektorých i misie. Prenosy nás nič nestoja. 
Problém býva so získavaním linku s videozáznamom Sl. Božích pre 
náš web. Pre televíziu je to technicky náročná vec a polovicu linkov sa 
nepodarilo zabezpečiť. Pre r. 2016 je nám prisľúbená náprava. 
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     Dovedna o 8 žiakov a študentov sa nám zvýšil počet na 
náboženstve na školách a gymnáziách. Nepodarilo sa nám síce 
obnoviť zaniknutú skupinku na ZŠ Topoľová, ale naopak 
radosťou je, že sa podarilo obnoviť zaniknutú skupinku na 
Golianovom gymnáziu, kde máme štyroch študentov! 
     Náš cirkevný zbor bol opäť iniciátorom prípravy dvoch 
večerov ekumenického Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 
a dvoch ekumenických stretnutí mládeže. Naši cirkevníci sa 
v porovnaní s minulosťou oveľa aktívnejšie stavajú k modlitbám, 
čo je radostný fakt. 
      Pripravili a uskutočnili sme 6. ročník podujatia Noc kostolov 
(29.5.), ktorému dávame nielen informatívny, ale aj misijný 
rozmer. Kostol sme mali otvorený do polnoci. Nitrianskej 
verejnosti sme prezentovali  život a službu nášho zboru a OZPV 
(Ján Huba), diakonie (Milan Slezák). Rozdávali sme Nové 
zmluvy, náboženskú literatúru, tlačoviny o našom zbore, diakonii, 
OZPV. Hrala a spievala skupina Trio Grande, naša mládežnícka 
kapela sprevádzala spev chvál a čítanie z Božieho Slova (Ivan 
Kühn), spieval Nitriansky evanjelický spevokol, premietali sme 
videofilm o Jánovi Husovi s krátkym predhovorom farára, na 
záver mal  organový minikoncert Dušan Hrubý.  
     Zažili sme veľmi pekný zborový večer s hosťami z Our 
Saviourś z  Naperville (5.9.), ktorým sme mohli rozprávať, ako 
v našom zbore žijeme svoju vieru a vykonávame svedectvo a 
službu. Sú to vzácne chvíle. Uvedomujeme si cez ne, ako sami 
členovia zboru slúžia a formujú zbor, a ako mnohí ľudia 
nachádzajú v zbore pevné zázemie pre svoj život. Chvíľa bola 
vzácna aj tým, že br. Gene Ryan mohol znova vyrozprávať príbeh 
o jeho prvej návšteve Nitry a o tom, ako sa začala veľká finančná 
pomoc nášmu zboru. Mnohí mladší už túto históriu nepoznajú. Je 
dobré, že ju zopakoval priamo jej ústredný aktér. 
  

2. Hospodárska oblasť     
     Tešíme sa, že sa nám dostáva prostriedkov na cirkevnozborový 
život z našich vlastných zdrojov. Nie je to samozrejmé. Tešíme sa 
z každého prineseného milodaru a z každej ochotnej ruky, ktorá 
poslúžila prácou. 
     V r. 2015 cirkevný zbor nezakúpil žiadne väčšie položky 
hnuteľného majetku, iba súčiastky a materiál na menšie opravy.  
     Vykonali sme opravu zatekajúceho vpustu dažďovej vody 
v strope spoločenskej miestnosti (437,54 €), namontovali sme 
elektromagnetické zamykanie dverí na farský úrad, po pokuse 
o vlámanie sa (600,- €) a vymenili sme rozvodovú armatúru vody 
vo vykurovacom systéme kaplánskeho bytu (494,40 €). 
     Br. kurátor Pavel Líška a br. presbyter Peter Globan sa starali 
o funkčnosť zariadení v kostole, kosili trávniky, starali sa o park 
na dvore, vykonávali ďalšie potrebné práce. Peter Globan sa 
staral o služobné vozidlá diakonie a zboru. 
     Máme piatich bohuznámych členov cirkevného zboru, ktorí 
poukazujú pravidelne mesačne na účet zboru milodar v pevnej 
výške. V závere roku ďalší traja členovia avizovali rozhodnutie 
takto zbor podporovať. 
 

 3. Organizácia cirkevného zboru 
     V r. 2015 skončilo volebné obdobie br. zbor. dozorcovi Jánovi 
Hubovi (2009 – 2015). Vo svojej službe bol odhodlaný ďalej 
pokračovať. Zborovým presbyterstvom bol jednomyseľne 
kandidovaný. 
     V 26-člennom zborovom presbyterstve boli úmrtím br. 
Slavomíra Revaya st. a ses. Katiny Kühnovej uvoľnené dva 
mandáty. Na výročnom konvente sme novelizovali štatút zboru 
v tom zmysle, že sme znížili počet presbyterov z 26 na 25 
(nepárny počet). Naviac sa uvoľnil tretí mandát, skončením 
volebného obdobia br. Vlastimila Synaka (2009 – 2015). Členovia 
zboru mohli kandidovať a konvent potom voliť dvoch členov 
presbyterstva. Br. Vlastimil Synak bol ochotný kandidovať opäť, 
kandidovaní boli aj br. Ivan Kühn a Rastislav Vacho. 
     Volebný konvent sa konal dňa 17.5. Za zbor. dozorcu bol 
zvolený Ján Huba, za zborových presbyterov Ivan Kühn 
a Rastilav Vacho. Na Sl. Božích dňa 28.6. boli uvedení do úradu. 
Br. zbor. dozorca Ján Huba vyjadril  svojej osobné krédo pre 

ďalšie volebné obdobie: Za ešte dôležitejšie, ako vybavovanie 
množstva agendy, ktorá vznikne so stavbou penziónu a s denným 
životom cirkevného zboru, označil zdôrazňovanie lásky a budovanie 
vzťahov lásky.  Zhromaždenie tiež poďakovalo br. Vlastimilovi 
Synakovi za jeho službu presbytera. 
     Žiadosti zborového presbyterstva o pridelenie kaplána nebolo 
vyhovené. Zdôvodňujeme si to tak, že naša cirkev má v súčasnosti 
veľký nedostatok kaplánov. Smutné je, že za posledné dva roky sme 
nedostali ani písomnú odpoveď na našu žiadosť od Zboru biskupov.   
     Na jar bola ukončená kontrola činnosti našej diakonie zo strany 
Mesta, čo sa týka použitia finanč. prostriedkov a dokumentácie chodu 
opatrovateľskej služby. Riadiaci výbor diakonie bol pozvaný okrem 
iného na zasadnutie Mestskej rady, kde mu bol oznámený priaznivý 
výsledok kontroly. Vďaka patrí br. riaditeľovi Milanovi Slezákovi 
a ses. účtovníčke Magdaléne Šebökovej za to, že príslušnú agendu 
vedú tak, že neboli nájdené žiadne nedostatky. 
 

3. Bohoslužobný život 
Hlavné Služby Božie. V nedele a na cirkevné sviatky sme mali 
dovedna  67 hlavných Sl. Božích. Návštevnosť Služieb Božích sa 
vzhľadom na posledné roky nezmenila, kostol býva pekne zaplnený. 
Opäť pripomínam, že by nás potešila väčšia účasť mládeže, mladých 
ľudí do 35 rokov a mladých rodín.  
     V liturgii Sl. Božích čítali starozmluvné a epištolické texty  
členovia zboru Mária Števková, Ivan Kühn, Rastislav Vacho a Ján 
Beňuch.   
     Hlavné Služby Božie v čase neprítomnosti farára vykonali Peter 
Paluga (31.5., 2.8.), Janka Juššíková (26.7.) a Samuel Velebír (18.10.). 
Pavel Švec, Matthias Barth a Ján Beňuch pomáhali pri prisluhovaní 
Večere Pánovej. 
     Zo zvláštnych udalostí, ktoré sa udiali na Sl. Božích pripomíname 
nasledovné: 15.2. – výročný konvent, 19.4. – Sl. Božie s piesňami 
mládeže, obed a poobedie pre mládež, 17.5. – mimoriadny konvent 
(voľba zbor. dozorcu a dvoch presbyterov), 24.5. – 15. výročie 
posvätenia kostola, 25.5. – spomienka pri hroboch Andreja Orbana 
a Juraja Pecku (pred Sl. Božími), 4.6. a 7.6. – skúška a slávnostná 
konfirmácia, 21.6. – spomienka pri hrobe Zuzany Karlikovej, 15. výr. 
úmrtia (po Sl. Božích), 28.6. – slávnostný úvod zborového dozorcu 
a dvoch presbyterov, 600. výr. upálenia majstra Jána Husa, 18.7. – 
gratulácia kurátorovi Pavlovi Líškovi k „70“,  9.8. – Kajúca nedeľa,  
16.8. – gratulácia býv. zbor. dozorcovi  Pavlovi Stehlovi k „75“, 6.9. – 
úvod školského roku, požehnanie detí, vyslanie dobrovoľných 
pracovníkov do služby, pozdravy hostí z Naperville,  27.9. – 
Poďakovanie za úrodu, zbierka pre hladujúcich, 25.10. – pripomienka 
200. výr. narodenia Ľudovíta Štúra, po Sl. Božích pietne 
zhromaždenie pri jeho pamätníku, 1.11. - Pamiatka zosnulých, 15.11. 
– spomienka na Katinu Kühnovú, 1. výr. úmrtia, 12.12. – Sl. Božie 
s piesňami mládeže, obed a poobedie pre mládež. 
     Cirkevníci slávili ešte Služby Božie na Dištriktuálnych Sl. Božích 
na hrade Branč (5.7.), na Seniorálnom dni DNS v Jabloňovciach (5. 
9.), na zájazde žien v Rimavskej Sobote (18.10.) a mládežníci počas 
pobytov v Jabloňovciach (17.5. a 4.10.).  
 

Mimoriadne podujatia 
     V nedeľné poobedia – okrem stretnutí manželských párov -  boli 
členom cirkevného zboru ponúknuté tieto mimoriadne podujatia: 4.1. 
– benefičný koncert pre diakoniu, 15.2. – špeciálne stretnutie manž. 
párov pri Národnom týždni manželstva, 3.5. – festival spevokolov 
DNS v Bátovciach, 3. a 17.5. – organové koncerty Ars Organi, 11.5. 
a 14.12. – obed a poobedie pre mládež, 17.5. – Seniorálne stretnutie 
žien v Pribete, 7.6. – Veselé popoludnie pre deti, 14.6. a 29.11. – Sl. 
Božie pre najstarších s posedením, 21.6. – spomienkový večer pri 5. 
výr. úmrtia emeritného biskupa Jána Antala v Rastislaviciach,  6.9. – 
zborový večierok s priateľmi z Naperville, 27.9. – Tekviciáda, 8.11. – 
Šarkaniáda a 10.12. – Adventný organový koncert venovaný J. S. 
Bachovi a A. Schweitzerovi, s pohostením účastníkov. 
     Okrem nich treba spomenúť ešte výber niektorých vieru 
a spoločenstvo formujúcich podujatí, ktoré sa odohrali mimo nedieľ: 
22. 1. – Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v našom kostole, 6. 2. 
– ekumenické stretnutie mládeže v našom kostole, 14.2. – telemost 
s mužmi z Naperville, 30.3. – 1.4. – Pôstny modlitebný týždeň, 3.4. – 
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mládežnícky Veľký piatok,    15. – 17. 5. – Konfitábor 
Jabloňovce, 17.5. – výlet rodín na Farmu u sv. Františka, 29.5. – 
Noc kostolov, 6.6. – mládežnícky modlitebný večer, 27.6. – 
chlapci na športovom dni Bratislav. seniorátu v Trnave, 5. 7. – Sl. 
Božie na hrade Branč, 24.7. – mládežnícka grilovačka na farskom 
dvore, 5.9. – Seniorálny deň v Jabloňovciach, 6.9. – zborový 
večierok s hosťami z Naperville, 11.9. – Kostolfest, mládežnícke 
prenocovanie v kostole, 12.9. – chlapci na koncerte v Leviciach, 
19.9. – poobedie pre dievčatá, 2.-4.10. – mládežnícka víkendovka 
v Jabloňovciach, 14.11. – seniorálne stretnutie mládeže v Pohr. 
Ruskove, 21.11. – seniorálne stretnutie presbyterov v Iži, 8.12. – 
kapustnica pre vysokoškolákov, 18.12. – vianočný večierok 
mládeže, 19.12. – Adventné popoludnie pre deti, 31.12. – 
mládežnícky Silvester u rodiny Zmekovej. 
     Zborový farár Ivan Eľko bol od 26.3. administrátorom CZ 
Zlaté Moravce, kde sa konávali Sl. Božie v nedele poobede 
o 14.00 hod. Od 20.9. do 8.11. zastupoval nemocnú farárku Janku 
Juššíkovú v Nových Sadoch.  
 

Stredtýždňové večerné, adventné a pôstne Služby Božie. Navštívi 
ich asi 15 - 25 osôb, väčšinou dôchodcov. Stredtýždňové boli 23 
krát, pôstne 7 krát a adventné 6 krát.   
     Počas Veľkého týždňa pred Veľkou nocou sme mali tri 
modlitebné večery. 
 

V Domove dôchodcov na Považskej ulici sme sa stretali okolo 
Božieho Slova, modlitieb a piesní každú stredu o 9.00 hod., okrem 
prázdnin. Prichádzali 2 – 3 osoby, evanjelici. 
 

V Domove dôchodcov na Dolnočermánskej ulici sme sa stretali 
okolo Božieho Slova, modlitieb a piesní každý piatok o 9.00 hod., 
okrem prázdnin. Prichádzalo asi 20 osôb, evanjelik nebol nikto.  
     Na oboch  miestach sme v pôste a advente slávili Večeru 
Pánovu so spoveďou.  
 

V Domove soc. služieb pre mentálne postihnutých v Ľudovítovej 
sme v pôste a v advente mali Sl. Božie a slávili sme Večeru 
Pánovu. Prichádzajú 4 klienti a jedna opatrovateľka, evanjelici. 
     

Do DD na Železničiarskej  som chodil na požiadanie prisluhovať 
Večeru Pánovu, alebo navštíviť evanjelikov. 
 

4. Sviatosti 
Krst svätý. Pokrstili sme 21 detí (9 ch. a 12 d.). Okrem toho 
ďalšie 3 deti, ktorých rodičia sú naši cirkevníci, no momentálne 
bývajú kvôli práci mimo Nitry. S rodičmi pred krstom farár 
absolvuje pastorálny rozhovor o význame krstu a kresťanskej 
výchovy dieťaťa.  
     Celocirkevným, a tak isto našim vlastným problémom je, že 
väčšina mladých rodín, ktoré žiadajú krst, prichádza viac-menej 
z anonymity a po krste rovnako do nej odchádza. Stoja prakticky 
mimo zborového života. Sme k nim stále láskaví a otvorení, no 
nemáme dosah ani na rodičov, ani na deti. Čímsi im poslúžime  a 
oni sa nám znova strácajú vo svojom súkromnom živote. Sme 
veľký mestský zbor, ale štatisticky málo detí je na náboženstve, 
prichádza do kostola, na besiedku a na detské podujatia. Bolí ma 
to. Nie kvôli tomu, že by sme sa mohli popýšiť vyššími číslami. 
Bolí ma to principiálne. Tešíme sa z každého dieťaťa a mladých 
rodičov, ktorí do spoločenstva a na podujatia prichádzajú. No 
klasické povedomie, ktoré sa žiaľ za štyri storočia vytvorilo medzi 
evanjelikmi, že „vykonám ten alebo tamten obrad, prídem na 
Vianoce do kostola a to je maximum, ktoré som ochotný dať“, je 
vyslovene zlé, je hanbou, vinou a dnes možno ústredným 
problémom evanjelickej cirkvi, ktorá sa pýši, že vyšla z radikálnej 
reformácie. Nie letniční kresťania a skupinkové zbory, o ktorých 
siahodlho písal Posol, ale my sami a zbožnosť, ktorú sme my sami 
vytvorili a zvykli si na ňu ako na fakt, je našim ústredným 
problémom a nepriateľom. Sledujem zvláštny zvyk, že naši ľudia 
pri rozličných príležitostiach v kostole extrémne veľa fotia. Často 
sa sám seba pýtam, na čo je im toľko obrázkov, keď  im nakoniec  
pripomínajú smutný fakt, že o cirkev a život viery majú iba 
okrajový záujem?   

     Evidujem piatich dospelých, ktorí žiadajú o krst či konfirmáciu 
v dospelosti, či o vstup do ECAV. V priebehu roka sa mi však 
nedostalo toľko voľného času, aby som sa s týmito ľuďmi začal 
pravidelne stretať a pripravovať ich. Aj tu je bolestivo cítiť, ako by 
som potreboval spolupracovníka. Pre rok 2016 musím nájsť pre týchto 
ľudí nejaké riešenie. 
     

Večeru Pánovu sme slávili v rámci Sl. Božích 11 krát, po Sl. Božích 
10 krát, v rámci Sl. Božích pre najstarších 2 krát, v rámci Sl. Božích 
v soc. zariadeniach 6 krát, mládež slávila raz na letnom tábore.       
     Najviac osôb prijalo Večeru Pánovu na Veľký piatok (108), na zač. 
šk. roku (102) a na Pam. zosnulých (96).        
     Najmenší kruh prijímajúcich bol na Veľkonočný pondelok (34) 
a Smrtnú nedeľu (32). Počet žien vždy prevýšil počet mužov. 
     Počet prijímajúcich Večeru Pánovu v r. 2015:  
Na Sl. Božích v kostole :  1580 (-90) , m. 519 (-76), ž. 1061 (-14) 
Na Sl. Božích v soc. zariadeniach : 52 (m. 5, ž. 42) 
Jednotlivci doma, v nemocnici a soc. zariadeniach:  13 (m. 2, ž. 11) 
 

5. Konfirmácia 
     Konfirmačnú prípravu vedie farár, v čase neprítomnosti ho 
zastúpili vedúci dorastu a mali s konfirmandmi dorastenecký program. 
     So správaním konfirmandov problémy neboli. Konfirmandi  sa  
pekne pripravili na skúšku. 
     Uhlík vybratý z pahreby chladne. Preto je pre udržanie a rast viery 
našich konfirmandov dôležité, aby mali spoločenstvo s veriacimi 
rovesníkmi. To je dôvod, prečo konfirmandov dookola pozývame na 
stretnutia dorastu a mládeže, na Služby Božie a mládežnícke 
podujatia. Nie kvôli štatistickým číslam, ale kvôli udržaniu ich viery, 
čo v poslednom rade znamená, že kvôli ich večnému spaseniu. 
     Konfirmovaných bolo 5 konfirmandov (ch. 2, d. 3). Traja chodia 
ďalej na náboženstvo v škole, jeden chodí na Sl. Božie, jedna bola na 
letnom tábore, na stretnutia mládeže nechodí nikto. 
     Do 2. ročníka prešli 4 konfirmandi z pôvodne piatich, jeden sa 
odhlásil. Snažia sa chodiť na dorast, dvaja celkom pravidelne na Sl. 
Božie, na mládež a na tábory.  
     Do 1. ročníka sa prihlásilo 10 konfirmandov (ch. 5, d. 5), niektorí 
známi už z besiedky, z náboženstva či z detských táborov, niektorí po 
prvýkrát v priestoroch kostola. 
     Mládež pripravila pre minuloročných konfirmandov  jarný 
víkendový Konfitábor v Jabloňovciach, konfirmandi sa tiež mohli 
zúčastniť letného tábora či už na Ostrom Grúni alebo v Janoškovom 
dome, jesenného tábora v Jabloňovciach, seniorálneho stretnutia 
mládeže a dorastu a množstva domácich mládežníckych podujatí. 
     Dorast viedli Martina Globanová, Adam Zmeko, Tomáš Mesároš 
a Adam Eľko. 
 

6. Vnútromisijná práca 
Detské Služby Božie. Do tímu učiteľov a ich pomocníkov patria Mária 
Pindešová, Martina Globanová, Barbora Kmeťová, Magdaléna 
Eľková, Kristína Bednárová, Radka Absolonová, Róbert Ottot a na 
gitare Adam Eľko. Títo vytvorili dvojice a delili si deti na starších 
a mladších. Na Sl. Božích na začiatku školského roku 2015 / 2016 sme 
pracovníkov oficiálne vyslali do služby.  
     Pri Tekviciáde tradične vypomáhala ses. Martina Sýkorová.  
     Evidujeme asi 15 detí, ktoré pravidelne, alebo sporadicky 
navštevujú besiedku. Priemerná návšteva je okolo 10 detí, takáto 
skupinka je rozdeľovaná na starších a mladších.   
     Pre deti sme mali v r. 2015 Veselé popoludnie ku Dňu detí, veľmi 
pekný a dobre pripravený letný tábor na Ostrom Grúni (31 detí, plus 
učitelia a niekoľkí rodičia menších detí, ktorí veľmi dobre zapadli). 
Mali sme program na Svätodušnú nedeľu, požehnanie a detský spev 
pri začiatku školského roku, Šarkaniádu, Tekviciádu a Adventné 
popoludnie. Učitelia besiedky pripravili s deťmi veľmi pekný program 
na Štedrý večer.  
     Deti sme obdarovali štedrovečernou sladkou nádielkou. Po Sl. 
Božích na Št. večer o 15.00 hod., sme rozdali na jedenkrát dosiaľ 
najviac, 95 zo 100 pripravených balíčkov. To približne signalizuje, 
koľko detí v skutočnosti žije v našich rodinách a v priebehu roka 
s nimi žiaľ takmer vôbec neprichádzame do styku. 
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     Na detských podujatiach v priebehu roku tradične rozdávame 
neodmysliteľné banániky v čokoláde a diplomy.  
     Dievčatá – vedúce besiedky dbali na výzdobu a poriadok  
v besiedkárskej miestnosti a v sklade. 
 

Stretnutia dorastu. Bývali medzi dvoma vyučovaniami 
konfirmandov. V prvej polovici roka na dorast chodili z piatich 
druhákov 1-2 a zo štyroch prvákov 2-3. V druhej polovici roka na 
dorast zo štyroch druhákov chodia 2 – 3, noví desiati prváci 
chodia na dorast v počte 4 – 6. 
 

Spoločenstvo evanjelickej mládeže Stretnutia mládeže sa konajú 
každý piatok o 17.00 hod., častokrát aj počas prázdnin. Je to milé 
a zdravé spoločenstvo bez úletov a s túžbou ako kresťania žiť, 
rásť a slúžiť. 
     Hlavnú zodpovednosť za prípravu programu stretnutí mali 
Janka Nôžková, Barbora Kmeťová, Marek Kružliak, Miriam 
Solgajová, Tomáš Berecz a Adam Eľko. Návštevnosť sa pohybuje 
od 15 do 20 osôb. Nie všetci sú však z Evanjelickej cirkvi. Toto 
spoločenstvo je však dôležité pre ich život. 
     Po dve sobotné poobedia sa mládež zišla k spoločným 
modlitbám za mládež a za zbor. Vo februári sa v rámci Týždňa 
modlitieb za jednotu kresťanov  konali dve dobre pripravené 
ekumenické stretnutia mládeže u nás a na Klokočine. Po Veľ. noci 
a v advente pripravili Sl. Božie s piesňami mládeže. Na obede 
a spoločnom popoludní zostalo 24 a 35 mládežníkov. Hudobníci 
vždy zodpovedne pripravili sprievod ku spievaným piesňam. Na 
Veľký piatok si premietali kresťanský film. V máji pripravili 
Konfitábor pre konfirmandov. Mali sme veľmi dobrý letný tábor 
v Janoškovom dome (30 osôb) a letnú grilovačku.   Chlapci boli 
na športových hrách Bratislav. seniorátu v Trnave. V septembri 
zorganizovali spoločné prenocovanie v kostole („Kostolfest“) a 
mali októbrovú víkendovku v Jabloňovciach a novembrové sen. 
stretnutie v Hronovciach, kde poslúžili hudbou. 23.12. navštívili 
s misijným programom piesní, slova a s darčekmi s jedlom a 
pochúťkami Azylový dom pre matky s deťmi na Krčméryho ulici. 
Strávili spolu Silvester v domácnosti rodiny Zmekovej.  
     Mládežníci poslúžili pri príprave a prevedení pohostenia pri 
oboch Sl. Božích pre najstarších s posedením, pri ozdobovaní 
vianočného stromčeka, príprave balíčkov a pri detských 
podujatiach v priebehu roka. Je to vzácna služba ľudí, ktorí by 
mali v budúcnosti vytvoriť pevné jadro nášho zboru. Škoda, že ju 
konajú stále tie isté osoby. Väčšina konfirmovanej mládeže sa 
žiaľ do života a služby v zbore nezapája.  
     Jednotlivci z mládeže vedú besiedku a dorast, snažia sa 
poslúžiť kde len môžu, veľmi oceňujem ich horlivosť. 
 

Stretnutia vysokoškolskej mládeže. Bývajú každý utorok o 19.00 
hod. okrem letných prázdnin. Ak v roku 2014 došlo k zmenšeniu 
účasti, v r. 2015 sa vrátila k predchádzajúcemu stavu, keď príde 
do 15 osôb, polovica z nich sú vysokoškoláci, polovica bývalí 
vysokoškoláci z tohto spoločenstva, žijúci v Nitre. Na začiatku 
akademického roku sme v školách a na internátoch umiestnili 
pozývajúce oznamy na túto skupinku, rovnako ako na 
celocirkevnom webe Evanjelickej a. v.  cirkvi www.ecav.sk. 
Skupinku vedie Eva Eľková. Vo farskom byte vykoná množstvo 
pastorálnych stretnutí a rozhovorov s ľuďmi z tejto skupiny. Cez 
víkendy bývajú ľudia z tejto skupinky pozývaní do farárskej 
rodiny na obed. V advente mali kapustnicu a spoločne vyrábali 
vianočné pozdravy. 
 

Večery s Bibliou. Teda praktické biblické štúdium, bolo 22 krát. 
V r. 2015 sme preberali Zjavenie Jána. Stretania bývali vo štvrtok 
o 16.45, v zime o 15.45 h. Návštevnosť nie je vysoká, prichádza 
okolo 8 osôb - sestier.   
 

Spoločenstvo evanjelických žien. V r. 2015 sa spoločenstvo zišlo 
dvakrát, pripravené boli videoprezentácie a rozprávanie 
o jesenných zájazdoch žien v r. 2014 a 2015. Stretnutí sa 
zúčastnilo vždy asi 25 sestier.  
     Sestry sa zúčastnili na seniorálnom stretnutí SEŽ v Pribete 
(17.5.). Jesenný zájazd SEŽ sa uskutočnil 18. – 19.10. (44 osôb),  

smeroval do južných častí Novohradského a Rimavského seniorátu 
(Príbelce – Veľký Krtíš – Lučenec – Tornaľa – Rimavská Sobota – 
Hrachovo – Kokava nad Rimavicou). 
     Sestry ochotne poslúžili pečením či prípravou iných pochúťok pri 
všetkých zborových podujatiach a návštevách. 
     Jednotlivé sestry vykonávajú spontánnu návštevnú službu, keď sa 
snažia pomáhať tým priateľkám, ktoré sú pre nemoc odkázané na 
pomoc v domácnosti, navštevujú ich v penziónoch, či telefonujú im. 
Povzbudzujeme ich v takýchto prejavoch viery a lásky! 
      

Spoločenstvo mladých mamičiek. Stretlo sa 19 krát (každú druhú 
stredu okrem prázdnin, streda o 17.30). Mladé mamičky majú 
možnosť prísť i s deťmi, ktoré opatrovali Nina Pastieriková, 
Magdaléna Eľková, Janka Nôžková. Stretnutia viedla Eva 
Eľková. Zúčastňuje sa 6 - 8 mladých žien, nie len z našej cirkvi. 
 

Spoločenstvo mužov. Stretlo sa 17 krát (v každý druhý pondelok, 
okrem  prázdnin, o 19.00 hod., v zimnom čase o 18.00 hod.) Aj keď sú 
tieto stretnutia stále navštevované 15 - 20-timi bratmi, neradi by sme, 
aby táto skupinka bola vnímaná ako voľnočasová aktivita mužov 
v strednom a staršom veku, ale ako spoločenstvo, ktoré je otvorené aj 
tridsiatnikom, kde sa chceme ľudsky zdieľať, priateliť, duchovne rásť 
a povzbudzovať sa v službe. Program zabezpečoval farár, alebo sami 
bratia, trikrát sme privítali hostí (Milan Kurucz, Branislav Rybnikár, 
Ján Čermák). Bratia raz vystúpili s vlastnou piesňou na Sl. Božích. 
Bratia poslúžili pri niekoľkých zborových podujatiach, v zime sa 
v dvojiciach hlásili na odpratávanie snehu pred kostolom. Vo februári 
mali cez skype spoločenstvo s mužmi z Naperville. 
 

Stretnutia manželských párov. Tie bežné boli 5 krát, jedno bolo veľké 
stretnutie pri Národnom týždni manželstva. Organizáciu a duchovný 
program zabezpečovali Matthias a Zdravka Barthovci. Zúčastňuje sa 
okolo 5 mladých rodín. O deti sa starala Margaréta Černáková, 
prípadne vypomohli mladé sestry. Mladé rodiny sa tiež zišli na 
Tekviciáde, Šarkaniáde, Veselom popoludní pre deti a Adventnom 
popoludní pre deti.  
     V sobotu 13. 6. sa uskutočnil spoločný výlet mladých rodín s deťmi 
na ranč u Sv. Františka v Horných Hámroch. Prihlásených bolo viac 
ako 40 osôb, napokon sa ho zúčastnilo 23 detí a dospelých.   
 

Nitriansky evanjelický spevokol.  Náš spevokol začal rok 2015  
novoročným posedením starých i súčasných členov (9.1.). Túžili sme 
spoločne zažiť lepší rok, ako ťažký rok strát 2014. 
     Štvorhlasný spevokol mal v r. 2015  29 členov, dvaja sú ako hostia 
z Nových Sadov. Dirigentom bol Ivan Eľko, korepetítorom Dušan 
Kovarčík. Nácviky boli jedenkrát v týždni, podľa potreby i dvakrát.  
     Spevokol vystúpil  na šiestich Sl. Božích, na šiestich pohreboch, 
počas Noci kostolov, pri spomienkovom večeri pri 5. výr. úmrtia 
emer. biskupa Jána Antala v Rastislaviciach, na seniorálnej prehliadke 
spevokolov v Bátovciach,  na mestskom podujatí Hoj, vlasť moja, na 
súťažnej prehliadke spevokolov Západného dištriktu (umiestnenie 
v bronzovom pásme) a na benefičnom koncerte pre Zväz zdravotne 
postihnutých NSK. 
     Spevokolisti si 16.11. pri hrobe Katiny Kühnovej pripomenuli  
svojich členov, zosnulých v r. 2014: Jaroslava Chorvátha, Lenky 
Ormisovej, Dušana Jurana, Katiny Kühnovej a Dáši Fiebigovej. 
     Spevokol zažíva generačnú výmenu a v súčasnosti by veľmi 
potreboval, keby ho posilnili noví, mladší členovia z radov nášho 
cirkevného zboru, ktorí majú základné hudobné a hlasové dispozície.      
 

7. Evanjelická zborová diakonia 
     EZD mala v roku 2015 celkovo 10 pracovníkov s rôznym typom 
pracovného úväzku. Tím tvoria: Milan Slezák, riaditeľ, Magdaléna 
Šeböková, a opatrovatelia Zuzana Šurániová, Oľga Čajkovičová, 
Mária Melišková, Zita Nová, Slávka Martišová, Dita Linerová, Lýdia 
Meňhárová a Peter Globan.   
     V priebehu roku 2015 bolo v EZD odpracovaných 11520 hodín 
(+2290) a z tohto počtu bolo poskytnutých dovedna 8722 hodín 
priamo pri opatrovaní, či už s prispením Mesta, alebo samotných 
klientov. Starali sme sa dovedna o 32 klientov. V priebehu roku nám 
pribudli 5-ti klienti a ubudli 10-ti klienti, z ktorých siedmi zomreli 
(jeden bol nami doopatrovaný v domácom prostredí), traja boli  
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umiestnení do špecializovaného zariadenia. 
     EZD poskytovala služby spojené so starostlivosťou o seniorov:  
obslužné úkony, starostlivosť o domácnosť, zabezpečenie 
základných sociálnych aktivít. V nadštandardnom režime diakonia 
pomáhala s prácami v záhrade, s drobnou údržbou v domácnosti 
s využitím vlastných nástrojov a zariadení, zapožičiavala 
zdravotné pomôcky, vykonávala poradenskú činnosť. Špeciálne 
upravené vozidlo bolo využívané nie len k preprave postihnutých 
osôb, ale za poplatok slúžilo všetkým klientom EZD i seniorom 
cirkevného zboru, ktorí si požiadali pomoc pri preprave, nákupoch 
či sťahovaní.    
     Na opatrovateľské výkony samotné Mesto prispelo pokrytím  
8221,5 hodiny, a to príspevkom 4,99 €  na jednu hodinu.  Celková 
dotácia Mesta teda predstavovala 41.025,25 €. Z tejto sumy bolo 
skutočne vyplatených 30.000,- €, nedoplatok 11.025,25 je 
prisľúbený na vyplatenie do konca februára 2016. Samotní klienti 
uhradili služby vo výške 13.695,63 €. Dôležitou časťou 
v príjmoch diakonie boli milodary členov cirkevného zboru a 
dotácia Občianskeho združenia Pavla Valáška. Slúžili na 
opatrovanie i na prevádzku. 
     Riaditeľ EZD predkladá správy o činnosti diakonie 
a vyúčtovanie prostriedkov príslušným orgánom Mesta. Tak isto 
osobne predkladá raz za štvrťrok správu o činnosti diakonie 
zborovému presbyterstvu a odpovedá na otázky. Presbyterstvo 
vyjadrilo s jeho prácou úplnú spokojnosť, tak isto ako i s prácou 
všetkých ostatných pracovníkov diakonie.  
     Pravidelne sa stretal a naliehavé záležitosti okolo zabezpečenia 
plynulého financovania diakonie, či prípravy stavby penziónu, 
operatívne riešil riadiaci výbor diakonie (riaditeľ, zbor. dozorca, 
farár), ktorý sa tiež stretal na pracovných rokovaniach 
s predstaviteľmi Mesta a príslušnými pracovníkmi MsÚ.  
     4. jan. sa uskutočnil benefičný koncert na podporu diakonie 
(výťažok 602,- €). K tej príležitosti sme vydali malú informačnú 
ročenku o diakonii a OZPV a kalendáriky s kontaktnými údajmi.  
(údaje pripravil br. Milan Slezák, riaditeľ EZD Nitra) 
     Ďakujeme br. riaditeľovi, ses. účtovníčke i opatrujúcim 
sestrám a bratovi za ich službu a želáme im mnoho lásky, 
vytrvalosti a sily v ich ďalšej činnosti!   
 

8. Výučba náboženstva v školách 
     Tešíme sa z detí, ktoré v podmienkach menšiny, v 
komplikovaných podmienkach mesta, poobede, v konkurencii 
krúžkov a doučovaní a v ovzduší ľahostajnosti, chodia na 
náboženstvo v škole. Tešíme sa z rodičov, ktorí deti do 
vzdialenejších škôl vozia a čakajú. Snažíme sa rodičov osobne 
oslovovať, v láske pozývať ich deti a snažíme sa  i pochopiť 
dôvody, pre ktoré niektoré deti skutočne na náboženstvo chodiť 
nemôžu, alebo pochopiť zvláštne rodinné situácie. Ostané už 
musíme ponechať iba ako hlboko osobnú záležitosť, ktorú si budú 
musieť raz zodpovedať rodičia pokrstených detí pred Bohom. 
     Učilo sa na ZŠ Benkova, Kráľa Svätopluka, Kniežaťa Pribinu 
a Beethovenova. Všetky hodiny vyučuje farár. 
     Povzbudzujeme rodičov, aby aj keď deti z nejakých dôvodov 
nemôžu chodiť na náboženstvo v škole, chodili na Sl. Božie, na 
besiedku, či na dorast. Zánik skupinky v škole, alebo malý počet 
detí na školách  nás vždy bolí, ale ak by sa deti vytratili 
z kostola, z detského či dorasteneckého spoločenstva, to by bola 
skutočná prehra. Znamenalo by to, že náš zbor stráca budúcnosť. 
     Po štyroch školských rokoch sa podarilo oživiť skupinku na 
Golianovom gymnáziu. Párovská sa stále drží. Úprimné uznanie 
všetkým gymnazistom, ktorí ráno vstávajú na nultú hodinu, aby 
počúvali farára.  
 

Vyučovanie ev. náboženstva na zákl. školách 
V šk. roku 2014 / 2015 
23 žiakov,  ch. 11 , d. 12 
(4 oddelenia)     
 

V šk. roku 2015 / 2016 
26 žiakov,  ch. 13 , d. 13 
(4 oddelenia)     
 

Vyučovanie ev. náboženstva na gymnáziu 
V šk. roku 2014 / 2015 
Párovské gymnázium: 
4 štud., ch. 3 , d. 1 
 

V šk. roku 2015 / 2016 
Párovské gymnázium: 
5 štud., ch. 3 , d. 2 
 

V šk. roku 2014 / 2015 
Golianovo gymnázium: 
nevyučovalo sa 
 

V šk. roku 2015 / 2016 
Golianovo gymnázium: 
4 štud., ch. 1 , d. 3 
 

10. Pastorálna činnosť 
Popredu vyžiadané stretnutia a rozhovory skutočne pastorálneho, či 
spovedného charakteru s farárom na farskom úrade – 8 
návštevy nemocných v domácnosti, hospici, v nemocnici (bez Večere 
Pánovej) - 16  
Prislúženie Več. Pánovej v domácnosti – 3 
Prislúženie Več. Pánovej v nemocnici, v soc. zariadení - 10  
Priateľská návšteva farára v domácnosti -  6 
Pred každým krstom a sobášom sa uskutoční pastorálny rozhovor 
s rodičmi, resp. snúbencami.  
     Ďalšie rozhovory pastorálneho charakteru a návštevy potrebných 
v domácnostiach či v nemocnici vykonala farárova manželka. Rodina 
farára sa snažila tiež pohostinne otvoriť svoju domácnosť pre prijatie 
iných. 
     Nad rámec svojich opatrovateľských povinností našich nemocných 
a potrebných navštevoval so slovom záujmu a ponuky na pomoc br. 
riaditeľ diakonie Milan Slezák. 
     Pastorálna starostlivosť o našich seniorov odkázaných na svoju 
domácnosť či hospitalizovaných, o rodiny, ktoré stratili svojich 
drahých, či o ľudí, ktorí zažili ťažké životné situácie, to je stály dlh, 
ktorý ako farár mám voči členom zboru. Je mi to úprimne ľúto. 
Považujem za nedobrý znak doby, že v cirkvi sa nedostáva času a síl 
na pastorálnu prácu a službu konkrétnym dušiam. Sme zamestnaní 
mnohým iným, čo je síce dôležité a potrebné, ale dôležitosť ľudskej 
duše to neprevýši. 
 
11. Členstvo v zbore 
     V r. 2015 s. Mária Števková dokončila niekoľko rokov trvajúci, 
neľahký proces spresnenia evidencie členov cirkevného zboru. 
Nemusíme teda uvádzať už dva údaje, ako doposiaľ, teda „počet 
evidovaných členov“ (osôb, o ktorých vieme, že sú evanjelici, tých 
bolo viac) a počet „členov s evidenčnou kartou“ (osôb, ktoré majú 
založenú evidenčnú kartu s osobnými údajmi, tých bolo menej).  
Vieme prezentovať jeden presný údaj, že k 31.12.2015 sme mali 1336 
členov s evidenčnými kartami (+37, mužov 583, žien 753).  
     V r. 2015 sme založili 64 nových evidenčných kariet. Z toho 34 
osôb boli pokrstené deti, ich evanjelickí rodičia, či osoby, ktoré sa 
sobášom prisťahovali do Nitry, 12-ti sa riadne prihlásili vyplnením 
dotazníku, 18-ti po prvýkrát zaplatili cirkevný príspevok a vniesli sme 
ich do evidencie.  
     Zo 44 zosnulých bolo 24 členmi nášho cirkevného zboru. Ostatní 
boli buď evanjelici, žijúci v Nitre bez členstva v zbore (12), inoveriaci 
(2), osoby nebývajúce v Nitre (4). Dvaja naši členovia nemali 
cirkevný pohreb.  
     Do požadovaného termínu 31. 10. 2015 si cirkevný príspevok 
zaplatilo 802 členov ( v r. 2014 763 členov), čo je 60,02 %. Do 31. 12. 
2015 1050 členov (v r. 2014 1036 členov), čo je 78,6 %. Číselne sa 
nám počet členov, ktorí si zaplatia cirkevný príspevok síce zvýšil, 
percentuálne však stále zostávame približne na tej istej hladine, keď si 
ho zaplatí niečo menej ako 80% členov zboru. V anonymnom 
prostredí krajského mesta a v dnešnej situácii cirkvi to nie je zlý údaj, 
avšak jednoduchý cieľ, aby si cirkevný príspevok zaplatili prosto 
všetci, zostáva akoby nedosiahnuteľný. Pritom je treba zdôrazniť, že 
peniaze nám vôbec neslúžia samoúčelne, aby sme ich minuli na plyn v  
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kostole, ale cirkevný zbor v súčasnosti slúži minimálne trom 
desiatkam seniorov, chystá sa stavať sociálne zariadenie na ďalšiu 
službu a snaží sa venovať výchove detí a mládeže. Už roky je 
nastavený na dnešné pomery naozaj v prijateľnej výške: 
minimálne 10,- € za rok od konfirmovaného člena zboru. Naši 
americkí priatelia pri septembrovej návšteve nechceli tomu veriť, 
mysleli si, že je to suma za mesiac. Koľko spotrebujú naše deti 
a vnúčatá na prevádzku svojich telefónov a tabletov?    
     Láskavo žiadame členov zboru, aby si cirk. príspevok zaplatili 
osobne, zloženkou, alebo prevodom na účet, počnúc prvým dňom 
nového roku až do sviatku Pamiatky reformácie, teda 31.10. 
bežného roku. Odporúčame, aby si platiaci odkladali doklad 
o zaplatení cirkevného príspevku z dôvodu vlastnej kontroly.  
     Ses. Mária Števková má na starosti evidenciu členov CZ 
a evidenciu platieb cirkevného príspevku. U nej je možné 
aktualizovať svoje údaje (zmena bydliska, narodenie dieťaťa, 
zmena priezviska pri sobáši a pod.), alebo skontrolovať, či máte 
zaplatený cirkevný príspevok.  
     V r. 2015 sa z našej evidencie odhlásili štyria členovia 
z dôvodu odsťahovania sa z Nitry. Z ECAV vystúpil jeden člen.  
(údaje pripravila Mária Števková) 
 

12. Štatistika 
Údaje zo zborových matrík za r. 2015 a porovnanie s r. 2014 
Pokrstení :   21 (+5), chl. 9 (+1), diev.  12 (+7), dosp. 0 (-3) 
Okrem toho boli pokrstené ešte 3 deti, ktorých rodičia sú naši 
členovia, ale momentálne z pracovných dôvodov nebývajú na 
území cirkevného zboru   

Konfirmovaní : 5 (-3), chl. 2 (-3), diev. 3 (tak isto), dosp. 0 (tak 
isto) 
 

Vstup do ECAV: 0 (-2)     
                 

Výstup z ECAV : 1 (+1) 
 

Prihlásenie sa do zboru : 64 (+21), z toho 34 našich pokrstených a 
sobášených  a 30 cez prihlášku, alebo zaplatenie si CP 
           

Odhlás. sa zo zboru: 4 (-4)  
 

Sobášení: 9 (+2), dva páry evanjelické, ostatné zmiešané 
 

Požehn. manželstva: 0   (-2) 
 

Zosnulí : m. 11 (-3), ž. 13 (+1), spolu 24 (-2), plus ďalších 20 
pohrebov nečlenov zboru a ostatných. 
 

13. Spravovanie cirkevného zboru 
     Konal sa jeden výročný konvent za r. 2014 (15.2.), jeden 
volebný konvent na voľbu zbor. dozorcu a dvoch členov 
presbyterstva (17.5.) a mimoriadny konvent, týkajúci sa zakúpenia 
pozemku na Bulharskej ulici (27.9.). 
     Zborovým farárom bol Ivan Eľko (volebné obdobie 2009 – 
2019). Zborovým dozorcom bol Ján Huba (volebné obdobie 2015 
– 2021). Predsedníctvo zboru, aj ako riadiaci výbor diakonie, sa 
okrem spoločného vybavovania úradných povinností pravidelne, 
minimálne  raz do týždňa, stretalo k poradám o vedení zboru a 
diakonie. Br. zborový dozorca bol opäť iniciátorom i donátorom 
množstva misijných a informačných aktivít nášho zboru a OZPV 
(web stránka www.ecavnr.sk, časopis Otvorená náruč, získanie 
podielu z dane pre OZPV, plagáty, letáky, kalendáriky, reportáže 
do novín, propagácia koncertov a pod.). 
     Zborové presbyterstvo sa zišlo na riadnych a mimoriadnych 
zasadnutiach 13 krát. Malo 24, od volebného konventu 25 členov, 
ktorí tvoria štyri skupiny podľa toho, do kedy trvá ich mandát. 
Presbytermi boli: Ján Beňo, Danica Bobčeková, Ivan Eľko (ako 
zbor. farár), Peter Globan, Vladislav Horvát, Ján Huba (ako zbor. 
dozorca), Maroš Korenko, Radmila Kuťková, Ivan Kühn (od mája 
2015), Viera Lisá (zároveň zástupkyňa zbor. dozorcu), Pavel 
Líška (zároveň kurátor), Elena Líšková, Silvia Mandová, Miroslav 
Marták, Anna Maričová, Tibor Mesároš, Dušan Novotný, Alena 
Panisová, Slavomír Revay,   Vlastimil Synak (do mája 2015), 
Magdaléna Šeböková, Mária Števková, Soňa Štubňová, Zuzana 
Švecová, Rastislav Vacho (od mája 2015) a Milan Zmeko.  
     Všetci presbyteri vykonávali svoj mandát. Potešujúce je, že 
členovia presbyterstva pravidelne navštevujú Služby Božie. 

     Ďalej sú obsadené tieto funkcie: 
Kostolníčkou bola Zuzana Dobiašová. 
Organistom bol Dušan Kovarčík.  
Kostol upratovala Magdaléna Šeböková. 
Účtovníčkou zboru  a v tom i diakonie a hospodárkou OZPV bola 
Magdaléna Šeböková.  
Pokladníkom bol Dušan Kovarčík.  
Milodary a cirkevný príspevok od členov zboru vyberajú Mária 
Števková, Pavel Líška, Margaréta Černáková a Radmila Kuťková.  
Evidenciu cirkevníkov vedie Mária Števková. 
Zapisovateľkou presbyterstiev a konventov je Mária Števková. 
Predajňu literatúry vedú Milota a Peter Arbetovci.  
Službu pri dverách kostola pri všetkých podujatiach má Róbert Ottot. 
Niektoré pohreby s farárom vykonával Dušan Kovarčík.  
Svadby s farárom vykonávali Dušan Kovarčík a Zuzana Dobiašová. 
O zvukovú aparatúru v kostole a počítač sa staral Pravoslav Prablesk.  
Opravy zariadení v budove, údržbu trávnatých plôch pred kostol a na 
dvore a parčíku vykonávali kurátor Pavel Líška a Peter Globan. 
Bratia zo spoločenstva mužov odpratávali v dvojiciach v zime sneh.  
O skladové priestory, stav a prevádzku technického príslušenstva 
diakonie a áut diakonie a cirkevného zboru sa staral Peter Globan. 
O prevádzku garsónky pre hostí sa stará Magdaléna Eľková. 
Našu internetovú stránku www.ecavnr.sk spravovala, grafickú 
prípravu Otvorenej náruče i rozličných tlačovín pripravovala 
a fotoreportáže robila Nina Pastieriková. Fotoreporáže robili tiež Pavel 
Otepka, Ján Huba, Slavomír Revay. 
Nahrávanie kázní a ich umiestňovanie na stránku www.ecavnr.sk 
vykonával Pravoslav Prablesk, ktorý v prípade potreby vypomohol 
i s grafikou Otvorenej náruče. 
     Každú nedeľu počítajú na farskom úrade vybranú oferu kurátor, 
pokladník, ďalší člen presbyterstva. Každá ofera je na mieste 
zaevidovaná v knihe ofier a je na ňu vystavená mincovka a príjmový 
doklad, ktorý je zaevidovaný v účtovníctve. Takto isto sú úradne 
prebraté a v účtovníctve zaevidované aj milodary a cirkevné 
príspevky.  
     Inventarizačná komisia vykonala inventúru predajne literatúry a 
hnuteľného majetku 9. a 16.1.2016. Nový inventár je priebežne 
doplňovaný do zoznamov a nepoužiteľný je vyraďovaný. 
     Revízna komisia hosp. výboru (Radmila Kuťková, Božena 
Slamečková a Mária Lukačková) vykonala 4 krát kontrolu stavu 
pokladne a polročnú a koncoročnú revíziu účtovníctva.  
     Stavebný výbor (Pavel Líška, Peter Globan, Milan Zmeko, Ivan 
Eľko)  v priebehu jari rieši agendu ohľadom realizovaných 
opráv, zamýšľaného zastrešenia farskej budovy a ochladzovania 
chrámovej lode v letných mesiacoch.  
     Hospodársky výbor pripravil rozpočet zboru a v tom i diakonie na 
r. 2015 (Pavel Líška, Magdaléna Šeböková, Vlastimil Synak 
a predsedníctvo zboru). 
     Elena a Pavel Líškovci v spolupráci so Spoločenstvom 
evanjelických žien, mládežníkmi a ďalšími dobrovoľníkmi, v duchu 
kresťanskej pohostinnosti privítali, starali sa a pohostili množstvo 
návštev a podujatí, našich i mimozborových.   
     Mládežníkom pri pobytoch v Jabloňovciach varila Eva Vašeková. 
     Redakčná rada (Ján Huba, Nina Pastieriková, Ivan Eľko) pripravila 
štyri čísla zborového časopisu Otvorená náruč.  
     Zbor má študenta teológie, br. Pavla Šveca od sept. 2015 študuje 
v 3. ročníku na EBF UK v Bratislave. V jeseni sa však s rodinou 
presťahoval do Štefanovičovej, CZ Svätoplukovo. 
     S plným vnútorným súhlasom a uznaním sledujem obetavú a seba 
nešetriacu službu nášho brata zborového dozorcu. Rovnako sú mi milí 
a úprimne si vážim službu všetkých členov zborového presbyterstva, 
funkcionárov,  dobrovoľných spolupracovníkov v misii, pracovníkov 
diakonie, spevokolistov, hostiteľov, brigádnikov, podporovateľov, 
modlitebníkov a mnohých ďalších. Neberú svoj život viery tak, že 
pasívne prichádzajú, uvoľňujú sa a vychutnávajú, čo im je pripravené, 
ale, ako len vedia, slúžia tak, ako Pán poslúžil nám. 
     Pravý služobník je služobník, ktorý napokon nič nečaká od ľudí, 
i keď, prirodzene, neporozumenie a nevďak nás dokážu raniť. Prosím, 
aby samotný náš milostivý Pán odplatil všetkým, ktorí stoja v našom  
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zbore v Jeho, i keď tej najnenápadnejšej službe. Nech dá svojim 
služobníkom nadšenie viery a pevné zdravie, aby sme takto, bok 
po boku, mohli spolu stáť naďalej!  
 

14. Občianske združenie Pavla Valáška 
     OZPV, ktoré pôsobí v prostredí nášho cirkevného zboru, 
podporuje sociálne, misijné, vzdelávacie a kultúrne aktivity nášho 
zboru. Jeho prínos je neoceniteľný. 
     Od 8.2. sme začali veľkú kampaň, smerujúcu k členom zboru, 
k členom ECAV i k verejnosti, za účelom získania podielu z dane 
pre OZPV. V kostole k priamemu odberu sme pripravili postupne 
asi 400 balíčkov  s informačným listom o OZPV a s tlačivami na 
odvedenie podielu z dane pre OZPV.  Oznam o možnosti 
poukázať podiel z dane na OZPV bol štyrikrát uverejnený v Posli, 
raz s článkom o jesennom zájazde žien, raz s článkom o telemoste 
mužov z Nitry a z Naperville a raz s článkom o prenosoch Sl. 
Božích v TV Nitrička. V MY-Nitr. novinách bol uverejnený 
článok o zamýšľanej stavbe penziónu,  práci diakonie a inzerát 
o OZPV. Informácie boli na našom zborovom i celocirkevnom 
webe. Celú túto širokú mediálnu kampaň manažuje a kryje 
osobnými milodarmi br. zbor. dozorca Ján Huba, za čo mu patrí 
úprimná vďaka. Mnohí naši cirkevníci propagovali možnosť 
poukázania podielu z dane na OZPV aj v prostredí mimo nášho 
zboru. Za spracovanie agendy spojenej s prinesenými tlačivami 
ďakujeme tajomníčke OZPV Ľudmile Mižíčkovej. 
     Aj vďaka tejto kampani bolo na účet OZPV ako podiel z dane 
v r. 2015 poukázaných celkovo  9.360,- €, v r. 2014 to bolo 
8.023,- €. Zo štruktúry bankových výpisov sa už nedá určiť, koľko 
poukázali právnické a koľko fyzické osoby.  
    Pripomíname, že asignovanie podielu z dane človeka nič naviac 
nestojí, iba malú časť z aj tak odvedenej dane usmerní inde, ako 
do štátneho rozpočtu.  
     Ďakujeme všetkým darcom podielu z dane, či milodarov!  
     OZPV v súlade so svojim štatútom a príslušnými štátnymi 
zákonmi a predpismi v r. 2015 dotovalo tieto oblasti:  
- Evanjelickú zborovú diakoniu Nitra v plnení jej poslania – 
opatrovania klientov v domácnostiach - podporilo sumou 8.000,- 
€.  
- jarný Konfitábor a jesennú víkendovku mládeže 
v Jabloňovciach, letný tábor detí a letný tábor mládeže, Jesenný 
zájazd Spoločenstva žien a niekoľko menších kultúrno-
umeleckých podujatí v kostole celkovo sumou 2.795,- €. 
     Podrobná správa o činnosti OZ Pavla Valáška bude v písomnej 
podobe predložená Výboru, Členskej schôdzi a sprístupnená 
cirkevnej i sekulárnej verejnosti na www.ecavnr.sk  v obvyklom 
jarnom období r. 2016. 
     OZPV riadne vedie svoje účtovníctvo (Magdaléna Šeböková), 
vypracováva účtovnú uzávierku a voči štátu vypracováva správu 
o použití podielu z dane, ktorá je uverejnená vo Verejnom 
vestníku.  
     Deväťčlenný Výbor OZPV zasadol 17.6., členská schôdza sa 
konala 18.6. Trojčlenná Dozorná rada vykonala polročnú 
a koncoročnú kontrolu účtovníctva.  
 

15. Mimozborová činnosť predstaviteľov a členov  zboru 
     Zborový farár Ivan Eľko je členom seniorálneho presbyterstva, 
vzdal sa však funkcie seniorálneho zapisovateľa. Synodou bol 
zvolený za generálneho presbytera.     Poskytol príležitostné 
príhovory pre TV Lux a TV Nitrička, texty a články do Tesnej 
brány,  Ev. východu, Cirkevných listov, Ev. posla, MY-
Nitrianskych novín. Kázal na pohrebe br. farára Vladimíra Šoltésa 
v Bardejove, na ekumenickom modlitebnom večeri u Sv. Gorazda 
na Klokočine, na inštalácii Evy Germanovej v Spišskej Belej, 
počas Jesenného zájazdu žien v Rim. Sobote. Rečnil na mestskom 
zhromaždení pri 70. výročí bombardovania Nitry. S manželkou 
boli hosťami na oblastnom stretnutí žien v Diakovciach. 
     Zborový dozorca Ján Huba napísal články pre Ev. posol,  
úvodníky a články do Otvorenej náruče. Viackrát poskytol 
anketové odpovede pre Ev. posol a Ev. východ. 

     Predsedníctvo zboru spoločne bolo hosťom diskusného večera 
novinára Michala Havrana v Starom divadle (1.10.) o odluke cirkvi od 
štátu. 
     Br. Vlastimil Synak je sen. dozorca DNS, z úradu člen synody, 
volený dištr. presbyter a volený predseda Generálneho hospodárskeho 
výboru ECAV.   
     Ako každý rok i v r. 2015 bol člen cirkevného zboru Ján Jančovic 
najplodnejším autorom článkov pre evanjelickú verejnosť. V Ev. posli 
vyšlo množstvo jeho článkov s tematikou histórie ECAV a jej 
osobností na bývalej Dolnej zemi. Články boli umiestňované aj na 
weboch našich krajanov v Maďarsku. 
      Ján Beňo a Peter Globan odpracovali jeden brigádnický deň 
v Misijno - rekreačnom zariadení DNS v Jabloňovciach. 
     Manželia Líškovci darovali chlieb na Seniorálny deň do 
Jabloňoviec, br. Rastislav Vacho recitoval. 
      

16. Tlač a knihy 
     Predajničku literatúry pred a po Sl. Božích vedú manželia Peter 
a Milota Arbetovci. 
     Cirkevný zbor odoberá 20 ks časopisu Evanjelický posol spod 
Tatier, 15 ks Cirkevných listov (ponúkame ich na odber zadarmo), 5 
ks Cestou svetla, 5 ks Dúhy. Pripravuje vlastný štvrťročník Otvorená 
náruč v náklade 300 - 500 ks. 
     Cirkevný zbor ako súčasť misie darováva pri sobáši 
mladomanželom Bibliu, deťom pri krste detské knižky, konfirmandom 
knižku Jarmily Konkušovej „Ako skákať a pritom nespadnúť“, pri 
ostatných  príležitostiach inú vhodnú kresťanskú literatúru.  
Predaj literatúry a časopisov: 
Prenos kníh z r. 2014 v hodnote:  497,68 € 
Nákup kníh v r. 2015 v hodnote:  1.545,73 € 
Spolu hodnota kníh v r. 2015:  2.043,41 € 
Predaj kníh v r. 2015 v hodnote:  1.466,28 €  (+52,01 €) 
Hodnota kníh, ktoré sa prenášajú do r. 2016:  577,13 € 
Pokladničná hotovosť:  24,31 € 
Nákup  a predaj časopisov v r. 2015: EPST – 624,- €, Dúha – 60,- €.  
     Inventúra bola vykonaná dňa 17. 1. 2016. Neboli zistené rozdiely 
vo vedení evidencie a predaja kníh a časopisov. Nie sú evidované ani 
neuhradené záväzky voči dodávateľom kníh a novín.  
(údaje pripravil Pavel Líška, kurátor). 
 

17. Zborový archív 
Všetky knižné zväzky sú utriedené podľa druhov a opečiatkované.  
Písomnosti sú uložené podľa jednotlivých druhov. 
 

18. Hospodárenie a dobročinnosť v r. 2015 
I.  Príjmy                      rozpočet    skutočnosť     rozpočet 
Príjmy nezdaňované     na r.2015    v r. 2015      na r. 2016                    
Cirk. príspevok              10.500,-       10.579,-        10.500,-   
Milodary                        12.000,-       15.499,70     15.000,-  
Ofery                                8.000,-         8.813,93       8.000,-     
 

Ostatné príjmy              
Popl. od klientov diak.  13.700,-     13.300,63     17.000,-     
Dotácie                           
OZ PV  na diakoniu          6.000,-      8.000,-           6.000,- 
MsÚ Nitra  na diakoniu  42.000,-    29.941,15      37.000,- 
VÚC na Ars organi           1.000,-         999,07        1.000,-    
Iní                                                          300,-                 
ostatné                                   500,-     2.446,77*       2.500,- 
(*dotácie Mesta na ladenie organu a na spevokol, časť za stravné 
lístky zamestnancov diakonie)                                               
                                 

Príjmy zdaňované                             
predaj majetku               -                                       55.000,-             
nájomné                       500,-                246,44            200,-     
úroky z vkladov      10.000,-           10.436,63         5.000,-    
 

II.  Výdavky    
Réžia zboru a diakonie, programy s ľuďmi, opravy, investície: 
opravy                      1.500,-             2.207,21*     30.000,-        
(*v budovách) 
obstar. majetku            200,-               250,-               200,-    
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hostia (reprez.)          1.500,-                 85,77            500,- 
telefóny, internet       2.400,-           1.968,86          2.000,- 
revízie                          200,-                31,02             200,-                                 
poistky                       2.000,-           2.071,64         2.000,-                 
mzdy diakonia        44.500,-          32.528,62       40.000,-                                                                          
odvody z miezd      15.500,-          18.248,64       15.000,-             
soc. fond                      270,-               223,29            270,-     
rezerva na krytie straty diakonie                          10.000,- 
spotreb. materiál          500,-              392,18*          500,-        
(*bohoslužobné výdavky)                                          
poštovné                       500,-             132,30            300,- 
strav. lístky. pre prac. 
diakonie                    2.000,-           3.700,45         2.400,-             
kanc. potreby, tlač    1.500,-              651,34         1.000,-              
čist. prostriedky           150,-                78,91            150,- 
cestovné nákl. diak.  5.900,-           4.760,93*       5.000,-     
(*prevádzka služ. auta, MHD zamestnancov) 
cestovné náklady CZ 1.000,-                -                   -                                            
PHM diak. a zbor     3.000,-           2.434,43        4.000,-                              
voda, stočné              1.100,-           1.235,82        1.200,-               
elektrina                    3.000,-           3.566,93        3.500,-    
plyn                          7.000,-            5.348,55        6.000,-        
ostatné výdavky       3.000,-            5920,56*       6.000,-                      
(*opravy služ. áut,  sanita/vodárenský mat., nákupy deti/mládež, 
nákupy pre diakoniu, materiál do cirk. kuchyne...)  
                                         

daň z príjmu                300,-                  -                 500,-        
daň z nehnut.               115,-               197,47          200,-      
a cestná daň 
daň z úrokov             2.000,-            1.985,10       1.000,-                                                                              
 

bank. poplatky            500,-                255,18         250,-                             
   

Príspevky na účely mimo zboru:               
dištr. príspevok                 850,-          751,33          850,-        
podpora iným zborom    1.000,-         500,00       1.000,-        
(mimoriadne žiadosti)                                                                              
sen. ofera                           170,-          170,-            170,-        
Povinné ofery GBÚ          650,-        1.060,-*          650,- 
(*uhradené roky 2014 a 2015)                   
 

Penzión: 
nákup pozemku penzión  300.000,-    12.000,-     388.000,-                               
(30 á x cca 100,- €) preddavok 
projekt penziónu                45.000,-         -              45.000,- 
(3% z cca 1,5 mil. €)  
Stavba penziónu                                                    150.000,-      

 

Zostatok z r. 2014:       1.224.899,13                               
Príjmy v r. 2015:             100.363,32 
Výdavky v r. 2015:         102.956,53  
Stav. ku 31. 12. 2015:  1.222.305,92 
(Treba odpočítať ešte čiastku „priebežné položky“, t. j. mzdy, 
odvody a soc. fond prac. diakonie vyplatený v 1/2015: 3.811,96 
a pripočítať tvorbu sociálneho fondu za rok 2015: 223,29        
1.218.717,25 
 

Rozpočtované príjmy na r. 2016:         157.200,- 
Rozpočtované výdavky na r. 2016:      717.840,- 
Rozdiel príjmov a výdavkov:             - 560.640,- 
(*schodok rozpočtu bude hradený z finančných zásob na účtoch) 
 

Teoretický pohľad na hospodárenie zboru v r. 2015, kde príjem 
tvoria iba milodary, ofery a cirk. príspevok, bez príspevku OZPV 
a výdaj nerátal s nákladmi na diakoniu a penzión: 
Ofery, milodary a cirk. príspevok: 34.892,- 
Réžia budovy, programy s ľuďmi a ost. výdavky zboru bez 
diakonie a penziónu: približne 28.500,-  
Prebytok: 6.392,-* 
*V r. 2015 sa neuskutočnili veľké opravy a nákupy. Za takého 
stavu by bol zbor finančne sebestačný, schopný plniť záväzky 
a dobročinnosť voči iným a ešte usporiť asi 6.300,- €.  
Ofery, milodary a cirk. príspevok v r. 2015, boli najväčšie za  

posledných 5 rokov (okrem r. 2012, keď bol o niečo vyšší cirk. 
príspevok). Je to úžasne povzbudzujúci fakt. Nech Pán Boh odplatí 
všetkým darcom! 
V rozpočte na r. 2016 predpokladáme, že zbor z vlastných príjmov, 
bez diakonie a penziónu, môže nasporiť asi 3.730,- €.  

 

III. Stav finan čných prostriedkov k 31. 12. 2015 
   Pokladňa :                                       608,70 
   Bež. účet v ČSOB :                  510.640,19 
   Term. vklad v ČSOB :                        1,69 
   Term. vklad v Sberbank I. :  353.145,69 
   Term. vklad v Sberbank II. : 353.145,69 
    Bež. účet Diakonia             :     1.175,29  
                         Celkovo:      1.218.717,25 
 

IV. Majetok cirkevného zboru k  31. 12. 2015 
(Uvádzame v obstarávacej hodnote) 
Aktíva cirkevného zboru: 
Akcie Tranoscia a.s.: 6 akcií           600,- €    (akcie zvýšili hodnotu) 
Akcie Oikokredit:     2 akcie           400,-  USD 
Hodnota kostola v obstarávacej hodnote                     1.661.722,-  
Hodnota pozemku pod kostolom                                      51.492,-         
Inventár v kostole a organ                                              256.260,- 
Inventár v byte farára                                                          7.852,-  
Inventár v byte kaplána                                                       4.578,-                                             
Inventár v garsónke                                                             1.655,-  
Inventár v cirkevnej kuchynke                                            3.650,- 
Inventár farský úrad                                                            5.942,- 
Inventár diakonie a auto                                                    20.843,- 
Služobné auto zboru                                                          12.985,-  
Spolu majetok v obstarávacej hodnote:                   2.027.579,- €* 
(*bez akcií Oikokredit, ktoré sú v USD) 
 

     Cirkevný zbor nemal k 31. 12. 2015 žiadne záväzky.  
     Cirkevný zbor z väčších majetkových položiek v r. 2015 nadobudol 
sedadlo pre organistu (darované), policový systém do garáže (materiál 
i práca darované) a 2 ks zdravotníckych pomôcok pre diakoniu 
(darované). 
     V r. 2015 sme vyradili z far. úradu nefunkčnú tlačiareň v hodnote 
67,- €. 
 

     Cirkevný zbor vlastní pozemky:  
     V k. ú. Zobor prac. č. 4767/2, výmera podľa LV č. 3595 je  0,37 ha. 
Je to zvyšok pozemku „pod diaľnicou“ na Šindolke, konkrétne 
pozemok pod cestou 1 tr. v smere na Topoľčany. CZ ponúkol 
odkúpenie pozemku Slovenskej správe ciest. Naša žiadosť bola 
zaevidovaná. Čakáme na jej vybavenie. 
     V k. ú. Kolíňany par. č. 1889/4 a 1889/5 s výmerou 1,3548 ha, 
poľnohospodárska pôda, nájomné od Školského majetku SPU Nitra 
v r. 2015 vyplatené: 81, 29 €. 
     V k. ú. Čakajovce viac malých parciel s celkovou výmerou 2,4862 
ha, poľnohospodárska pôda, nájomné od PD Čakajovce v r. 2015 
vyplatené: 165,15 €. Z tejto výmery sme predali v auguste 3,2 á 
a potom v decembri 33,4 á štátu, zastúpeného firmou MH Invest, pre 
potreby výstavby závodu Land Rover – Jaguar. Cena v oboch 
prípadoch bola 15,11 €/m2. Zbor za prvý predaj obdržal v januári 
2016 4.563,- €, koncom mája 2016 čakáme za druhý predaj 50.477,- €. 
Vzhľadom na prísne termínové podmienky  zo strany kupujúceho 
o oboch predajoch rozhodlo jednomyseľne zborové presbyterstvo. 
Predaje boli dodatočne jednomyseľne schválené konventom dňa 
17.1.2016. Oba predaje schválilo Sen. presbyterstvo DNS. 
(správu pripravili Magdaléna Šeböková, Danica Bobčeková a Ivan 
Eľko) 
 

Dobročinnosť  
     Na mimozborové ciele sme v r. 2015 prispeli takto: 
     Začiatkom roka sme urobili zbierku pre vdovu po našom kaplánovi 
Vladimírovi Šoltésovi, ses. Vierku Šoltésovú.  
     Pre CZ Tornaľa ako pomoc na hradenie režijných nákladov  –  
500,- €. 
     CZ Zlaté Moravce sme odpustili cestovné administrátora 
služobným autom zboru za celý rok 2015.  
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     Pre CZ Želiezovce ako seniorálnu oferu na stavbu modlitebne - 
170,- €. 
     Povinné celocirkevné ofery: na Generálnu podporoveň – 170,- 
€,  štipendiá teológov – 120,- €,  Svetový luteránsky zväz – 120,- 
€  a nepovinná ofera – Evanjelickí Slováci v zahraničí – 120,- €. 
     Hostili sme seniorálne školenie pokladníkov a účtovníkov 
DNS (28.11.) 
     Pre postihnutých hladom vo svete (cez sestry vincentky) sme 
urobili zbierku vo výške 275,49 €., a tiež pre Centrum Slniečko 
(viď nižšie, 195,50 €). 
     Celý rok bežala zbierka plastových vrchnákov na pomoc dvom  
deťom pri liečbe ich ochorení. Celú akciu manažujú Ivan Kühn a 
Katarína Čičová.   
     Cirkevný zbor si riadne splnil všetky finančné povinnosti voči 
seniorátu, dištriktu a generálnej cirkvi.  
  

19. Služba nášho zboru pre komunitu Mesta      
     Zbierka pri Týždni modlitieb za jednotu kresťanov bola 
tradične určená mestskému zariadeniu Centrum Slniečko, naša 
časť bola vo výške 195,50 €. 
     Zbor bezplatne poskytuje v každý utorok podvečer našu 
zborovú miestnosť na schádzanie Klubu anonymných alkoholikov 
„Otvorené srdce“. Účinnú pomoc na kresťanských základoch 
a povzbudzujúce spoločenstvo tu nachádzajú ľudia, bojujúci so 
závislosťou na alkohole.  
     V kostole sa na báze nášho donátorstva konal Adventný 
benefičný koncert pre Zväz zdravotne postihnutých NSK. 
Chrámový organ slúžil na výučbu pre študentov Katedry hudobnej 
výchovy Pedag. fakulty UKF.    
     Sami sme pripravili a verejnosti ponúkli novoročný benefičný 
koncert na podporu našej diakonie (4.1., Ján Vladimír Michalko, 
organ) a adventný organový koncert (12.12., venovaný jubileám 
Johanna S. Bacha a Alberta Schweitzera, Vladimír Kopec, organ, 
sprievodné slovo Ivan Eľko, „Johann – cesta hudby, Albert, cesta 
lásky“) s pohostením účastníkov, čím sme chceli poďakovať 
našim partnerom a priateľom za celoročnú dobrú spoluprácu. 
     CZ ako spoluorganizátor s Mestom, bez vynaloženia  vlastných 
prostriedkov, ale cez dotáciu VÚC a cez rozpočet Mesta, zastrešil 
8. ročník medzinárodného organového festivalu Ars organi 2015 
Nitra, ktorý sa konal v piaristickej katedrále Sv. Ladislava (3 
koncerty) a v našom kostole (2 koncerty, 3. a 17.5.). Festival 
dramaturgicky a organizačne pripravila koncertná organistka 
Mária Magyarová Plšeková, správu a vyúčtovanie darovaných 
finančných prostriedkov má na starosti náš zbor.   
     Vo veľkej zborovej sieni sa konali zasadnutia Spolku M. R. 
Štefánika v Nitre (zasadnutia Výboru, Valné zhromaždenia, 
prednáškové večery s videoprojekciou). 
 

20. Pohľad viery dopredu na r. 2016 
     Rok 2016 bude rokom dvoch jubileí. Pripomenieme si 380. 
výročie vydania prvého uceleného spevníka slovenských 
evanjelikov – Tranovského Písní duchovních (Cithara sanctorum 
– Tranoscius – Kancionál – Tranovského kancionál). 
Pripomenieme si tiež 470. výročie úmrtia reformátora Martina 
Luthera (18.2.1546). 
     Chceme sa zapojiť do známeho evanjelizačného podujatia 
ProChrist, ktoré sa bude konať po prvýkrát na Slovensku, v apríli, 
v Ružomberku. 
     Chceme sa zúčastniť V. evanjelických cirkevných dní 
v Békešskej Čabe (Maďarsko), teda stretnutia evanjelikov 
stredoeurópskeho regiónu (6. – 8.7.2016). 
     Chceme pripraviť všetky naše vlastné zborové podujatia 
v takom formáte, na aký sme zvyknutí. Pravidelne vydávať 
Otvorenú náruč a spravovať našu web stránku www.ecavnr.sk. 
 

     Chceme naďalej ponúkať svedomitú a spoľahlivú službu našej 
diakonie. 
     Občianske združenie Pavla Valáška sa bude uchádzať 
o získanie podielu z daní, získanými prostriedkami chceme 
podporovať diakoniu, misiu, vzdelávanie a kultúru. 
 

     Na výročnom konvente vykonáme voľbu šiestich členov 
presbyterstva. Teším sa, že kandidatúru opäť prijali piati doterajší  
presbyteri: Vladimír Horvát, Anna Maričová, Tibor Mesároš, 
Slavomír Revay a Milan Zmeko. Ďalej kandidovať nebude ses. Viera 
Lisá, mnohoročná presbyterka a zástupkyňa zbor. dozorcu. 
Odsťahovala sa do Podhorian a kvôli komplikovanému spojeniu 
s Nitrou nemá istotu, že by úrad mohla naplno vykonávať. Zbor jej 
úprimne ďakuje za mnohoročnú službu. 
     V júni budeme hostiť veľkú návštevu z Our Saviour´s z Naperville. 
Príde mládežnícky spevokol Eagles Wings so sprievodom niekoľkých 
dospelých a s farárom Brianom Wisem.    S priateľmi zo Sázavy sa 
chceme stretnúť pravdepodobne na jar, na moravsko – slovenskom 
pomedzí. Kvôli obhliadke moderných zariadení pre seniorov zrejme 
čaká riadiaci výbor diakonie čo najskoršie vycestovanie k našim 
priateľom do Kirchheim unter Teck. 
      
     Rok 2016 bude rokom, v ktorom sa staneme majiteľmi pozemku na 
Bulharskej ulici. Z toho, čo dosiaľ vieme, sa nám javí pre náš zámer 
ako najideálnejšie, aby sme do konca septembra získali stavebné 
povolenie. Bude to náročná úloha. Čaká nás veľa práce s prípravou 
projektu,  vybavovaním administratívnych záležitostí a snahou získať 
dotácie z európskych fondov. 
     Zamýšľame tiež dať zhotoviť prestrešenie rovnej strechy nad 
farskou budovou a vymeniť obkladačky na niektorých toaletách v 
kostole.  
 

     S dôverou voči Pánovmu vedeniu vstupujeme do nového roku 
2016. Ľudsky očakávame, že vzhľadom na pripravovanú stavbu 
penziónu nebude jednoduchý. V dôvere sme však pripravení opäť 
opakovať: 
     Všetko je milosť. 
     Pane, ponechaj túto svoju milosť pri nás! Dovoľ nám v nej 
zotrvávať. Uspôsob nás rozumieť jej. Dávaj nám nový a nový úžas 
nad ňou. Nech nám ju nič ľudské, deptajúce, ťažké, nezoberie spred 
očí! 
  
     Ivan Eľko, zborový farár 
 
 

(Výročnú správu farára a kalendár udalostí a podujatí za r. 2015 nájdete na 
www.ecavnr.sk) 
 
 


