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Výročná správa farára za rok 2017 

o živote Cirkevného zboru ECAV na Slovensku v Nitre. 
Výročný konvent, Nitra, 11. febr. 2018. 

 

 „Za všetko ďakujte, lebo to je vôľa Božia pri vás v Kristu Ježiši.“      

                                                                    (1. Tesalonickým 5, 18) 
 

     Ako farár, ktorý pripravoval túto výročnú správu a ktorý pri jej 

príprave veľa listoval v kalendári, v zápisniciach, v osobných 

poznámkach, v účtovných dokumentoch, v galérii obrázkov na 

našom webe, v článkoch nášho časopisu i vo svojej vlastnej 

pamäti musím vyznať, že mojim prvým a základným pocitom 

z prežitého roka 2017 bola a stále zostáva vďačnosť. Niekedy sa 

mi zdá neuveriteľné, ako sme toto všetko prežili a ako sa do 

niekoľkých dní v týždni zmestilo všetko to, čo sme museli 

spoločne vykonať – neordinovaní popri svojom zamestnaní. 

Hľadanie príhodnej biblickej výpovede, ktorá by ponúkla dobrú 

perspektívu pohľadu na prežitý rok 2017, ma teda úplne 

spontánne priviedlo k slovám apoštola Pavla, ktoré vyzývajú 

jednotlivého kresťana a celú cirkev k vďačnosti Bohu. Dôležité je, 

že postoj ďakovania si žiada sám Boh. Naše ďakovanie je Božou 

vôľou. Prečo  je vďačnosť Božou vôľou a čo sa v živote kresťana 

deje, keď Bohu ďakuje?  

    Pán Boh určite nie je ješitný. Nežiada vďačnosť preto, aby 

uspokojoval svoju samoľúbosť. Na to, prečo Boh žiada vďačnosť 

človek príde, až keď sa úplne ponorí do života viery a keď začne 

ďakovať. Význam vďačnosti sa teda neotvára v teoretickej rovine 

náboženských špekulácií, ale iba uprostred života. Dôvody 

ďakovania chápu až ďakujúci. Vydajme teda o nich svedectvo: 

     Prvým a najzákladnejším dôvodom, pre ktorý Boh žiada 

vďačnosť je ten, že cez vďačnosť sa buduje, prehlbuje a pevnie 

náš osobný vzťah s Ním. Bohu ďakujúci človek prežíva 

neporovnateľne osobnejší, dôvernejší, vrúcnejší, zdôvodnenejší, 

prečistenejší a stabilnejší vzťah s Bohom ako človek, ktorý 

neprežíva žiadnu vďačnosť. A Bohu práve o náš osobný vzťah 

s Ním ide. Vie, že vo vzťahu s Ním je ukryté pravé šťastie 

človeka. On nám ho praje. Preto nás vyzýva a vedie k vďačnosti.  

     Druhým dôvodom vďačnosti je ten, že až v ďakovaní si 

uvedomujeme, že sme dostali omnoho viac, ako sme prosili, 

túžili, očakávali, že Boh je nepochopiteľne veľkorysý, milostivý, 

dokonalý. U ďakujúceho človeka sa odohráva vnútorný prechod 

od obrazu „toho pánbožka“ k inteligentnému obrazu dokonalého 

Boha. Boh nechce, aby sme žili v nejakej pokrútenej predstave 

o Ňom, akú dokáže vytvoriť ľudová tvorivosť, ale aby sme Ho 

poznávali vpravde takého, aký je. Vďačnosť je cestou k poznaniu 

Boha. A preto nás k nej vyzýva. 

     Tretím dôvodom je to, že vďačnosť nás chráni pred pýchou 

a ak jestvuje nejaký prvá a najvážnejšia prekážka na našej ceste k 

Bohu, tak je to práve pýcha vo všetkých jej podobách. Vďačnosť 

robí stále väčší a väčší priestor v našom živote Bohu, pýcha Boha 

z nášho života vytláča. Ak by bol Boh pre našu existenciu niečo 

principiálne zlé a pýcha dobré, ani na chvíľu by sme vďačnosť 

neodporúčali. My však veríme a vyznávame, že práve v Bohu je 

pravé šťastie človeka. Viac vďačnosti, znamená menej pýchy a 

viac Boha.   

     Štvrtým dôvodom vďačnosti je to, že ona má vlastnosti, 

podobné leštidlu. Dobré leštidlo aj z ošumelého predmetu urobí 

krásny kúsok. Vďačnosť zrazu dáva udalostiam, ľuďom, veciam, 

úplne iný lesk a hodnotu. K udalostiam, ľuďom, veciam, za 

ktorých – za ktoré Bohu ďakujeme, zrazu pristupujeme úplne 

iným spôsobom. Predstavujú pre nás úplne inú hodnotu. Vidíme 

za nimi Božie požehnanie, Boha samotného. Tu sa kruh uzatvára 

a vraciame sa k tomu, čo sme o vďačnosti povedali ako prvé: Cez 

vďačnosť sa prehlbuje a pevnie náš osobný vzťah s Bohom. 

     Čo všetko môžeme v živote nášho cirkevného zboru 

rozoznávať cez perspektívu vďačnosti, za čo všetko môžeme byť 

vďační! 

     Vidíme päťsto rokov trvajúcu cestu evanjelického spoločenstva 

našimi národnými dejinami. Vidíme kríž, ťažkosti, pády 

a zlyhania. Vidíme ale aj úžasný duchovný a kultúrny poklad, 

príklad vernosti mučeníkov, službu, prácu a obete mnohých 

zanietených, skvelé, pamätné udalosti a činy a jednoduchý, Bohu 

odovzdaný život prostých mužov a žien. Možno to boli aj naši vlastní 

rodičia a starí rodičia, farári, učitelia. Za všetko toto úprimne 

ďakujeme! 

     Vidíme aj 70 rokov trvajúce samostatné dejiny nášho cirkevného 

zboru.  Sme vďační za trpezlivosť a neúnavné snahy tých, ktorí 

v minulosti túžili po vlastnom kostole, po zriadenom a napredujúcom 

cirkevnom zbore a mnoho sa pre to namáhali. Sme vďační za dar 

náboženskej slobody, z ktorého vyrástla stavba nášho kostola, za 

všetkých tých, ktorí vybojovali tento zápas. Náš kostol je zázrak a dar. 

V tejto správe pripomíname, akú úlohu pri jeho stavbe zohral 

predovšetkým  partnerský cirkevný zbor Our Saviourś z Naperville a   

žiaľ už zosnulý Gene Ryan. Celý tento dramatický kontext udalostí, 

ktoré boli napokon pre nás tak priaznivé, nech je zahrnutý pod našu 

stálu vďačnosť! 

     Tak veľmi túžime, aby sme jestvovali ako spoločenstvo, ktoré 

prirodzene drží svoju evanjelickú identitu – veď máme skutočne veľmi 

dobrý a zdravý duchovný základ a odkaz v reformačnom učení, ako 

spoločenstvo ktoré tiež jasne vyznáva vieru nie iba liturgickým 

spôsobom, ale premeneným životom jednotlivcov vo svete, v rodine 

a v súkromí, spoločenstvo ktoré má silné povedomie jednoty, je 

súdržné a dokáže sa starať o svoje vlastné veci, spoločenstvo ktoré sa 

otvára iným a slúži im v mene Kristovej lásky. Ďakujeme za to, že 

takto naznačenú víziu chápu, prijali ju a jej možno pomalému, ale 

veríme že postupnému naplňovaniu slúžia medzi nami veľmi mnohí! 

Sme vďační za našich presbyterov, funkcionárov, dobrovoľných 

pracovníkov v misii, lojálnych členov zboru milujúcich naše podujatia 

a zažívajúcich ich dobrý dopad pre život viery. Sme vďační za darcov 

finančných prostriedkov, vecí, pomoci, za pracovníkov diakonie, za 

našich modlitebníkov. Tento svet je možno zo svojej podstaty málo 

vďačný a ani tí všetci, o ktorých sa dá čítať v správe, sa nedožijú toho, 

aby ich zápasy a službu niekto správne rozoznal a ocenil. Mnohým na 

tom ani nezáleží a všetko to robia v pravej slobode Božích 

služobníkov.  

     Sme za nich a za všetko prežité a zakúsené veľmi Bohu vďační, 

v mene Pána Ježiša Krista, v ktorom Boh ukázal, aký je veľkorysý 

darca a že do zbierky Jeho darov pre nás patrí aj ten, ktorý si ani 

nedokážeme predstaviť, ktorý prekonáva rozmery tejto správy, 

prežitých udalostí i reality celého života  – večnosť s Ním, pravý cieľ 

našej existencie. Vďaka buď Bohu v mene Pána Ježiša Krista! 

     To, čo sa udialo a čo hodnotí táto výročná správa, sledujme teda 

stále pohľadom vďačnosti: 
 

2. Naše ciele a dôležité udalosti 

     V závere minuloročnej výročnej správy sme si pre rok 2017 

stanovili tieto základné ciele: 

     Chceli sme si pripomenúť tri vzácne jubileá: 500. výročie vzniku 

Lutherovej reformácie sme si pripomenuli na slávnostných Sl. Božích 

31.10. a na Reformačnom večeri 23.11. Boli mu celoročne venované 

články v Otvorenej náruči. Jubileu boli zvlášť venované štyri nedeľné 

kázne pred 31. októbrom. So študentmi na gymnáziách a s krúžkom 

z Večerov s Bibliou sme preberali a dosiaľ preberáme Augsburské 

vyznanie. Boli sme spoluorganizátormi seniorálnych slávností 

„Oslobodení Božou milosťou“ 24.9. Vycestovali sme na výstavu 

Gutenbergova knižnica 26.3., Seniorálny deň 28.10., na divadelné 

predstavenie Krvavý trón 26.11. a zažili sme adventný a silvestrovský 

koncert, ktoré všetky prízvukovali reformačné jubileum. 

     70. výročie osamostatnenia cirkevného zboru sme si pripomenuli 

počas Pamiatky posvätenia chrámu, 4.6. a venovali sme mu číslo 

Otvorenej náruče. 20. výročie znovuobnovenia spevokolu sme 

pripomenuli minirecitálom a pripomenutím si histórie spevokolu na Sl. 

Božích 11.10. 

     Chceli sme pripraviť všetkých našich 21 tradičných zborových 

podujatí, čo sa nám opäť podarilo. Tešili by sme sa, keby boli niektoré 

hojnejšie navštívené (hlavne podujatia pre deti). Všetky naše menšie 

spoločenstvá sa pravidelne stretali. Potešil by väčší záujem 

o pravidelné stretanie manželských párov. 

     Chceli sme pravidelne vydávať Otvorenú náruč a aktualizovať náš 

web www.ecavnr.sk, čo sa nám darilo. 
 

http://www.ecavnr.sk/
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     Chceli sme ponúkať spoľahlivú službu Evanjelickej zborovej 

diakonie Nitra (EZD). Naša diakonia sa stala naozaj 

akceptovaným poskytovateľom terénnej opatrovateľskej 

starostlivosti v meste i okolí a oporou mnohým seniorom. Aj keď 

Občianske združenie Pavla Valáška nemohlo byť v r. 2017 

poberateľom podielu z dane, finančná podpora pre diakonické 

dielo tu predsa len zostala. Podiel z dane sme nasmerovali pre 

Evanjelickú diakoniu na Slovensku a tá spätne nám poukázanými 

prostriedkami podporila diakoniu (január 2018). 
 

     Rok 2017 mal byť rokom, v ktorom sme chceli získať stavebné 

povolenie na stavbu penziónu. Predpokladali sme, že sa tak stane 

v júli. Stavebné konanie však bolo zložité, naviac v jeho priebehu 

zomreli dve osoby, ktoré boli jeho účastníkmi. Veci sa  tým 

komplikovali a časovo naťahovali. Stavebné povolenia sme 

dostali v decembri, v závere roka. Z tohto dôvodu sme nevykonali 

plánovaný výber a zazmluvnenie dodávateľskej firmy a prvé 

stavebné práce na parcele. 

     Chceli sme spracovať stavebno-technický audit nášho kostola  

a začať odstraňovať problémy po 20-tich rokoch od postavenia 

stavby. Audit sme vykonali (architekti, nimi doporučená 

špecializovaná firma a členovia stavebného výboru). Arch. Polyák 

spracoval všetky zistené údaje a zhodli sme sa, že treba začať 

generálnou opravou všetkých striech. Táto akcia je navrhnutá na 

začiatok apríla 2018, je rozpočtovaná na 48.125,92 €. Stavebný 

výbor i presbyterstvo ju odporúčajú vykonať celú naraz.  
 

    Z najdôležitejších faktov života nášho zboru uveďme tieto: 
 

2.1. Vnútorná misia  

     Hlavnou misijnou udalosťou boli prenosy evanjelizácie 

ProChrist, ktoré po päť večerov bežali v našom kostole. Boli 

príležitosťou pre hľadajúcich počuť mocné svedectvá tých, ktorí 

našli Krista a zmysel života v Ňom, prijať slovo vyučovania a tiež 

príležitosťou pre kresťanov prijať posilu a povzbudenie viery.  

     Tešíme sa, že neklesol, ale mierne nám stúpol počet detí 

a študentov, navštevujúcich výučbu náboženstva v škole.  

     Boli sme opäť iniciátormi dvoch večerov ekumenického 

Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. 

     Pripravili sme 9. ročník podujatia Noc kostolov (10.6.). Pri tom 

sme rozdávali Nové zmluvy, náboženskú literatúru, výročné 

správy za r. 2016, tlačoviny o našom zbore, diakonii, OZPV. 

     TV Nitrička priniesla štyri prenosy z našich Sl. Božích. 

Začiatkom r. 2018 boli získané linky na ne a dodatočne 

umiestnené na náš web. Misijnú a tiež informačnú službu 

širokému spoločenstvu robia kázne, nahrávané a ukladané na web 

Pravoslavom Prableskom. 
       

2.2. Hospodárenie     

     Prostriedky na život zboru pochádzajú predovšetkým z troch 

základných zdrojov. Sú nimi milodary, ofery a cirkevný 

príspevok. Vzrástla nám suma milodarov, z ktorej i keď 

odpočítame jeden špeciálny milodar vo výške 9.500,- €, ešte stále 

zostane 20.005,- €, predtým 17.576,73 €, čo je pekný údaj. Mierne 

nám vzrástla i suma za cirkevný príspevok (12.954,50 €, predtým 

12.324,- €), i keď si cirkevný príspevok do 31.12. zaplatilo menej, 

iba 71,1 % členov cirkevného zboru. Mnohí platiaci totiž dali 

viac, ako iba minimálnu výšku cirk. príspevku. Mierne nám klesli 

ofery (9.158,29 €, predtým 9.429,- €). Vzácny je nám skutočne 

každý finančný dar, darovaná vec, či každá služba a pomoc, ktorú 

konajú členovia zboru! 

     Máme desiatich bohuznámych členov cirkevného zboru, ktorí 

majú trvalý mesačný príkaz v banke a poukazujú na účet zboru 

milodar v pevnej výške. Ročne je to spolu 2.640,- eur. 

     Náš cirkevný zbor nechce  samoúčelne bohatnúť a samúčelne 

kumulovať finančné prostriedky. Ľahko zapamätateľným údajom 

je, že ak je finančná dobročinnosť taká, ako to vidíme napr. 

v posledných piatich rokoch, potom cirkevný zbor z príjmov 

dokáže zaplatiť režijné náklady na chod budovy, bývanie farárovi, 

programy s ľuďmi, vykonať niekoľko menších nákupov 

potrebných vecí a usporí si asi 3 tis. € ročne. Ak máme urobiť 

nejakú väčšiu opravu či investíciu, musíme načrieť do svojich 

finančných zásob. Ak máme podporiť chod diakonie sumou 7 – 10 tis. 

ročne,  potrebuje OZ Pavla Valáška (OZPV), bez ktorého finančnej 

podpory by chod diakonie nebol možný. 

     Hovoríme o dnešnom stave, keď asi dve tretiny členov zboru si 

zaplatia cirkevný príspevok, asi tretina členov zboru pravidelnejšie či 

raz za dlhý čas prinesie milodar a keď asi tretina členov zboru 

pravidelnejšie či raz za dlhý čas vhodí po Sl. Božích svoju oferu do 

pokladničky. Pri takomto stave si nasporíme asi 3 tis. € ročne, na 

väčšie investície potrebujeme siahnuť do zásob a na chod diakonie 

potrebujeme OZ Pavla Valáška.  

     Dnes sme samozrejme veľmi vďační za našu ekonomickú situáciu. 

Vážime si prínos všetkých, ktorí na chod zboru prispievajú. My máme 

iba minimálne príjmy z nájmov poľnohosp. pôdy (asi 300,- € ročne). 

Na celú svoju prevádzku si musíme vyzbierať sami, iba plat farára 

hradí štát. Ak by cirkevný príspevok zaplatili všetci členovia zboru 

a polovica členov by ho podporovala oferami a milodarmi - čo by 

v evanjelickej cirkvi mohla byť úplná samozrejmosť - mali by sme 

citeľne viac prostriedkov. Nie na samoúčelné bohatnutie, ale na 

službu. Prízvukujeme to práve teraz, keď stojíme pred stavbou 

penziónu, keď sa stále chceme venovať deťom a mládeži, slúžiť 

odkázaným seniorom, či postarať sa o dobrý technický stav budovy 

kostola.  

     Z väčších výdavkov v r. 2017 mimo režijných nákladov spomeňme 

tieto: úhrada faktúr za vykonávanie inžinierskej činnosti za získanie 

územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre stavbu penziónu – 

spolu 3.600,- €, generálna oprava služobného auta – 1.791,26 €, 

úhrada faktúry za vyhotovenie projektu penziónu k stavebnému 

povoleniu – 44.400,- €, oprava kotlov v bytoch farára a kaplána – 

360,- €, platba za pripojenie parcely na Bulharskej na rozvod elektriny 

– 142,60 €. 

     Naše finančné zásoby sa medzi 31.12.2016 a 31.12.2017 znížili 

o 90.905,20 €. Bolo to kvôli výdavkom spojeným s prípravou stavby 

penziónu (celkom 48.142,60 €), pôžičke Zl. Moravciam (50 tis. €) 

a zaplateniu dane z príjmu (9.936,- €), za predaj poľnohosp. pôdy v r. 

2016. 
 

     V apríli a v septembri sme mali päť brigád mužov i žien na veľké 

upratovanie kostola a údržbu parku na dvore. 
 

2.3. Organizácia cirkevného zboru 

     V organizácii cirkevného zboru nastali dve zmeny. V máji zo 

zdravotných dôvodov sa vzdala funkcie upratovačky kostola s. 

Magdaléna Šeböková. Túto náročnú službu svedomite vykonávala od 

januára 2010. Sme jej veľmi vďační. Od októbra začala kostol 

upratovať s. Janka Globanová. Želáme jej pevné zdravie, trpezlivosť 

v službe. V prechodnom období kostol upratovali Mária Melíšková 

a Zuzana Dobiašová. 

     Zo zdravotných dôvodov sa vzdala funkcie revízorky dlhoročná 

členka revíznej komisie Božena Slamečková. Ďakujeme jej za 

svedomitú službu. Na výročnom konvente vo febr. 2017 sme zvolili 

troch nových členov revíznej komisie: Oľgu Bereseckú, Ľubomíru 

Plesníkovú a Bohumila Kubisa.  
 

2.4. Charakteristické udalosti 

     Naši dvaja bratia, bývalý zbor. dozorca Pavol Stehlo a bývalý 

zástupca zbor. dozorcu Milan Halák, boli na návrh Sen. presbyterstva 

DNS gen. predsedníctvom ECAV ocenení dňa 24.9. pamätnou 

medailou a ďakovným listom za obetavú a zanietenú prácu v ECAV 

na Slovensku. Vážime si službu týchto bratov a tiež celej tej generácie, 

ktorú oni reprezentujú! Prajeme im Božie požehnanie. Na tej istej 

slávnosti odovzdali ocenenie nášmu cirkevnému zboru za jeho službu 

pre členov cirkvi i širšiu komunitu predseda Nitr. samosprávneho 

kraja Milan Belica a primátor Mesta Nitra Jozef Dvonč. 

     Náš vzácny brat a priateľ Gene Ryan zomrel dňa 4.9. na Floride. 

Pán Boh si tohto muža použil, aby cez neho vykonal neuveriteľné 

poslanie: V priebehu rokov 1998 – 2001 zásluhou neutíchajúcej 

aktivity Gene Ryana náš cirkevný zbor dostal celkovo 495 tis. USD na 

stavbu kostola, či už od členov cirkevného zboru Our Saviourś, alebo 

od iných darcov, oslovených Genom. Gene mal Nitru a náš zbor veľmi 

rád. Aj vďaka nemu môžeme už vyše 17 rokov používať náš kostol, 

môžeme mať konečne domov po desať a storočiach bez kostola. 

Genova smrť nás úprimne zarmútila. Súcitíme s manželkou Carolyne, 
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rodinou, priateľmi. Nech nikto z našich potomkov nezabudne na 

Gene Ryana spomínať! Vďaka Bohu zaňho.... 

     V roku 2017 sme urobili gesto pomoci cirk. zboru Zlaté 

Moravce. V nesmierne zložitej situácii, ktorej tento zbor čelí, sme 

mu poskytli  bezúročnú pôžičku vo výške 50 tis. €, ktorá bude 

splatná 20 rokov. Zlaté Moravce v decembri 2017 riadne vrátili 

prvú časť – 2.500,- €. 

     V závere roku 2017 sme dostali aj posledné z troch stavebných 

povolení na stavbu nášho penziónu. V návale iných povinností 

sme si to možno ani nestačili pripomenúť a potešiť sa z toho. 

Udalosti letia ďalej a my spojito robíme ďalšie kroky smerom 

k stavbe penziónu. 

     V závere roku nedostal súhlas k opätovnej voľbe za seniora 

DNS br. Ján Jančo, ktorý tento úrad svedomito vykonával v r. 

2012 – 2018. Zdôvodnením gen. predsedníctva ECAV bolo, že na 

„vo svojej službe neosvedčil a zlyhal ako senior i ako farár vo 

vlastnom zbore, keď nezabezpečil riadne vykonanie volieb dištr. 

dozorcu“. Udalosť zaraďujem medzi pamätné a charakteristické, 

pretože odzrkadľujú atmosféru v ECAV v posledných rokoch, 

atmosféru úskokov, ktorá jedným vyhradila štatút 

nedotknuteľných a druhých postihuje. Bývalý senior Ján Jančo si 

zaslúži aj naše poďakovanie za jeho svedomitú službu. 

Neudelenie súhlasu k ďalšej voľbe, po jednomyseľnej kandidácii 

predsedníctvami cirkevných zborov, je kopanec namiesto 

poďakovania. Ján Jančo ho nesie silou ordinačného sľubu.  
  

3. Bohoslužobný život 

Hlavné Služby Božie. V nedele a na cirkevné sviatky sme mali 

dovedna  66 hlavných Sl. Božích. Tešíme sa z toho, že náš kostol 

býva bezmála, alebo úplne zaplnený. Samozrejme že by sme 

privítali v našom zhromaždení ešte viac mladých ľudí, mladých 

rodín a ľudí strednej generácie.  

     Táto túžba patrí do širokého kontextu každodenných zápasov 

o každú jednu dušu, ako sú verím že čitateľné v častiach tejto 

výročnej správy. Či už tá duša patrí besiedkárovi, školákovi, 

dorastencovi, mladým ľuďom, dospelým, seniorom, alebo či ten 

zápas vedú farár s dozorcom a presbytermi, dobrovoľní pracovníci 

slúžiaci v misii, alebo jednoduchí modlitebníci, ktorí denne 

predkladajú Bohu prosby za cirkevný zbor. Túžime ľuďom 

prinášať evanjelium, ak sa dá čo najzrozumiteľnejšie 

a najrelevantnejšie dobe v ktorej žijeme, upriamovať ich na 

Krista, pomáhať im porozumieť Biblii a žiť podľa Božej vôle, 

budovať z ľudí priateľov žijúcich v spoločenstve a viesť ich 

k službe a k svedectvu. Je nespočetne veľa prekážok, ktoré sú 

dedičstvom minulosti, alebo ktoré generuje prítomnosť, ktorým 

musíme v tomto zápase čeliť. Áno, zažívame aj sklamania. 

Zažívame ale aj stále svedectvá o tom, aký je Boh mocný a ako si 

mocou Svätého Ducha On sám dokáže pritiahnuť ľudskú dušu 

k sebe. Sme za to veľmi vďační! Toto je horúcou pahrebou, okolo 

ktorej sa dejú naše spoločné Služby Božie i stretávanie všetkých 

spoločenstiev v zbore. 

     Liturgické texty čítali Mária Števková, Ivan Kühn, Rastislav 

Vacho, Ján Beňuch a Adam Zmeko.   

     Hlavné Služby Božie namiesto farára vykonali Rastislav 

Vacho (čítané, 6.1., 7.5., 6.8., 3.9.),   Ján Beňuch (čítané, 29.1., 

13.10., 15.10.), Peter Paluga (11.6., 10.7.) a Janka Juššíková 

(19.2.). Matthias Barth, Rastislav Vacho, Ján Beňuch, Pavel Líška 

a Martina Globanová pomáhali pri prisluhovaní Večere Pánovej. 

     Zo zvláštnych udalostí, ktoré sa udiali na Sl. Božích 

pripomíname nasledovné: 5.2. – blahoželanie Vlastimilovi 

Synakovi, 12.2. – výročný konvent, 19.3. – pripomienka 200. 

výročia narodenia Jozefa M. Hurbana, 30.4. a 10.12. – Sl. Božie 

s piesňami mládeže, obedom a popoludním pre mládež, 7.5. – 

mimoriadny konvent, schválenie pôžičky pre Zlaté Moravce, 18. a 

28.5. – skúška a slávnostná konfirmácia, 4.6. – 17. výročie 

posvätenia kostola, 70. výročie osamostatnenia sa cirkevného 

zboru, 25.6. – kázala farárka Frida Rothe, poďakovanie za jej 

službu vedúcej partnerstva v dekanáte Kirchheim unter Teck, 

10.9. - úvod školského roku, požehnanie detí, vyslanie 

dobrovoľníkov do služby, blahoželanie Jánovi Hubovi 17.9. –  

návšteva cirkevníkov z Kokavy nad Rimavicou, kázal farár Vladimír 

Ticháň, 24.9. – oslavy 500. výročia reformácie, Sl. Božie a slávnosť 

„Oslobodení Božou milosťou“, kázal biskup zo Slovinska Geza Filo, 

prítomní najvyšší predstavitelia ECAV, 8.10. – Poďakovanie za úrody 

zeme, zbierka pre hladujúcich,  31.10. – 500. výročie reformácie, 5.11. 

– Pamiatka zosnulých, potom spomienka na Jozefa M. Hurbana pri 

Dome Matice slovenskej, 12.11. – 20. výročie znovuzaloženia 

Nitrianskeho evanjelického spevokolu, 19.11. – blahoželanie Radmile 

Kuťkovej, Magdaléne Šebökovej a Anne Maričovej, 26.11. – kázal 

farár Ján Bakalár z Prešova 

     Cirkevníci slávili ešte Služby Božie na Dištriktuálnych Sl. Božích 

na hrade Branč (5.7.), na Seniorálnom dni DNS v Leviciach (28.10.), 

na zájazde žien v Skalici (15.10.) a mládežníci počas pobytu 

v Jabloňovciach (14.5.).  
 

Mimoriadne podujatia 

     V nedeľné poobedia boli členom cirkevného zboru ponúknuté tieto 

mimoriadne podujatia: 8.1. – benefičný koncert pre diakoniu, 26.3. – 

návšteva výstavy Gutenbergova knižnica v Oponiciach, 30.4. – 

evanjelizácia ProChrist, 7., 14. a 21.5. -  organové koncerty Ars 

Organi 2017, 14.5. – festival spevokolov DNS v Bátovciach, 28.5. – 

Seniorálne stretnutie žien v Leviciach, 4.6. -  Veselé popoludnie pre 

deti, 2.6. a 3.12. – Sl. Božie pre najstarších s posedením, 8.10. – 

Tekviciáda, 5.11.- stretnutie manželských párov s manželmi 

Pankúchovcami, 12.11. – Šarkaniáda a tiež Konferencia presbyterov 

v Kalnej n. Hronom, 26.11. – divadelná hra „Krvavý trón“ v Novom 

Tekove, 10.12. - Adventný organový koncert, 31.12. – Silvestrovský 

benefičný koncert. 

     Mimo nedieľ sa uskutočnilo: 19. 1. – Týždeň modlitieb za jednotu 

kresťanov v našom kostole (24.1. na Klokočine), 4.2. – vychádzka 

mládeže na Zobor, 18.2. – stretnutie manželských párov s manželmi 

Ferenčíkovými a kapustnica, 18.3. a 11.11. – prespávačky dorastu 

v kostole,  10.-12.4. – Pôstny modlitebný týždeň, 14.4. – mládežnícky 

Veľký piatok, 22.4. – seniorálne stretnutie mládeže a dorastu v Nitre,    

26.-30.4. - evanjelizácia ProChrist, 12.-14.5. – Konfitábor Jabloňovce, 

9.6. – Noc kostolov, 17.6. – výlet rodín na Farmu u sv. Františka, 24.6. 

– stretnutie rodín navštevujúcich Klubík a mládež na športových hrách 

v Senci, 5. 7. – Sl. Božie na hrade Branč, 19.8. – návšteva cirkevníkov 

zo Spišskej Belej, 8.9. – Kostolfest, noc spomínania na leto, 29.9.-

1.10. – mládežnícka víkendovka v Jabloňovciach, 14.-15.10. - zájazd 

„Záhorie 2017“, 28.10. – Seniorálny deň v Leviciach,  18.11. – dorast 

a mládež na stretnutí mládeže v Jure n. Hronom,  12.12. – vian. 

večierok vysokoškolskej mládeže, 15.12. – vian. večierok mládeže, 

16.12. – Adventné popoludnie pre deti, 20.12.  – vian. stretnutie 

mladých mamičiek, 21.12. - spoločné ozdobovanie vian. stromčeka,  

31.12. – mládežnícky Silvester u rodiny Zmekových. 

     Zborový farár Ivan Eľko bol administrátorom CZ Zlaté Moravce, 

kde sa bývali Sl. Božie v nedele poobede o 14.00 hod. 

     Kázal u sv. Gorazda na Klokočine (24.1.), u Kresťanských zborov 

(11.3.), v Bystřici (11.6.) a v Pastuchove (3.9.). Prednášal v Krajnom 

(19.2.), na mládeži v Bratislave (19.4.), na synode SCEAV v Českom 

Tešíne (20.5.) a so zbor. dozorcom Jánom Hubom v Pastuchove (3.9.).     
 

Stredtýždňové večerné, adventné a pôstne Služby Božie. Navštívi ich 

asi 15 - 25 osôb. Stredtýždňové boli 17 krát, pôstne 10 krát a adventné 

6 krát.   

     Počas Veľkého týždňa pred Veľkou nocou sme mali tri modlitebné 

večery. 
 

V Domove dôchodcov na Považskej ulici sme sa na jar stretali okolo 

Božieho Slova, modlitieb a piesní každú stredu o 9.00 hod. Prichádzali 

2 seniori, evanjelici. Od leta vzhľadom na ich zdravotný stav boli už 

iba navštevovaní. 

     V pôste sme ešte spolu slávili Večeru Pánovu so spoveďou. 
 

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 - 30 osôb, dvaja sú evanjelici.  

     V pôste a advente sme slávili Večeru Pánovu so spoveďou, ktorú 

príjmu všetci.  
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V Domove soc. služieb pre mentálne postihnutých v Ľudovítovej 

sme v pôste a v advente mali Sl. Božie a slávili sme Večeru 

Pánovu so spoveďou. Prichádzajú 4 klienti a jedna opatrovateľka, 

evanjelici. 
     

V DD na Železničiarskej  pravidelné zhromaždenie nebýva, farár 

chodil na požiadanie prisluhovať Večeru Pánovu, alebo navštíviť 

evanjelikov. 
 

4. Sviatosti 

Krst svätý. Pokrstili sme 18 detí (10 ch., 8 d.). Rodičia mohli 

rozhodnúť, či to bude v rámci, alebo po Službách Božích. Svätý 

krst v rámci Sl. Božích je našou prioritou, jestvujú však 

akceptovateľné dôvody, pre ktoré sa rodičia rozhodnú inak. 

S rodičmi pred krstom farár absolvuje pastorálny rozhovor 

o význame krstu a kresťanskej výchovy dieťaťa.  

     Dvaja dospelí mali záujem o krst v dospelosti. Po 

predchádzajúcej príprave boli tieto krsty vykonané. 
     

Večeru Pánovu sme slávili v rámci Sl. Božích 15 krát, po Sl. 

Božích 8 krát, v rámci Sl. Božích pre najstarších 2 krát. Pri 

spoločných stretnutiach v soc. zariadeniach 5 krát.       

     Počet prijímajúcich klesol o 89 osôb. Najviac osôb prijalo 

Večeru Pánovu na 1. sv. vianočný (104), na zač. šk. roku (95)  

a na Pamiatku zosnulých (85).  Zaujímavé je, že tak veľký sviatok 

ako Veľký piatok, evanjelikmi všeobecne pokladaný za 

najpríhodnejší deň na slávenie Večere Pánovej, sa u nás na prvých 

troch miestach neumiestnil (v r. 2016 bol na treťom mieste).        

     Počet žien vždy citeľne prevýšil počet mužov, avšak na 

Veľkonoč. pondelok sviatosť prijalo o dvoch mužov viac ako 

žien! Toto sa stáva raz za desaťročie. 

     Počet prijímajúcich Večeru Pánovu v r. 2017:  

Na Sl. Božích v kostole :  1491 (-89), m. 510 (- 21), ž. 981 (-59) 

V zhromaždení v soc. zariadeniach :  53 (-6),   m., ž. 49 

Jednotlivci doma, v nem. a soc. zariadeniach: 12 (+2) m. 2, ž. 10 
 

5. Konfirmácia 
     Konfirmačnú prípravu vedie farár, v čase neprítomnosti ho 

zastúpili vedúci dorastu a mali s konfirmandmi dorastenecký 

program. Medzi dvoma vyučovaniami býva stretnutie dorastu. 

     So správaním konfirmandov problémy neboli. Konfirmandi  sa  

pekne pripravili na skúšku. 

     Pre udržanie a rast viery mladých ľudí je dôležité spoločenstvo 

s veriacimi rovesníkmi. Preto i konfirmandov neustále pozývame 

na stretnutia dorastu a mládeže, na Služby Božie a mládežnícke 

podujatia u nás doma i v senioráte. Snažíme sa budovať 

priateľstvá a ukazovať, ako je možné žiť v dnešnom svete 

kresťanský život. 

     Konfirmovaní boli 10-ti konfirmandi (ch. 5, d. 5).  

     Do 2. ročníka prešli 4 konfirmandi.   

     Do 1. ročníka sa prihlásili 8 konfirmandi (ch. 4, d. 4).  

     Na konfirmáciu v dospelosti bola súkromne pripravovaná 

jedna osoba. 
 

6. Vnútromisijná práca 

Detská besiedka. Bola 36 krát, v čase hlavných Sl. Božích. Do 

tímu pracovníkov s deťmi patria Mária Pindešová, Barbora 

Kmeťová, Magdaléna Eľková, Kristína Bednárová, Radka 

Absolonová, Róbert Ottot a  na hrával gitare Adam Eľko. Títo 

vytvorili dvojice a delili si deti na starších a mladších. Na Sl. 

Božích na začiatku školského roku 2017 / 2018 sme pracovníkov 

oficiálne vyslali do služby.  Učitelia sa zúčastnili celodenného 

odborného školenia pracovníkom Detskej misie (20.5.). 

     Evidujeme asi 15 detí, ktoré pravidelne, alebo sporadicky 

navštevujú besiedku. Návšteva je 7 - 10 detí, takáto skupinka je 

rozdeľovaná na starších a mladších.   

     Pre deti sme mali v r. 2017 Veselé popoludnie ku Dňu detí, 

žiaľ, zúčastnilo sa iba 5 detí. Vydarený a dobre pripravený bol 

letný tábor na Látkach (23 detí, plus učitelia a niekoľkí rodičia 

menších detí). Mali sme  požehnanie pri začiatku školského roku, 

Šarkaniádu, Tekviciádu a Adventné popoludnie. Deti spievali na 

slávnosti „Oslobodení Božou milosťou“ a učitelia besiedky 

pripravili s deťmi veľmi pekný program na Štedrý večer.  

     Deti, ktoré chodia na náboženstvo a besiedku, sme obdarovali 

komixom o živote a diele Martina Luthera. Pre všetky deti bola 

pripravená štedrovečerná sladká nádielka. Po dvoch Sl. Božích na Št. 

večer sme rozdali 92 zo 100 pripravených balíčkov. Toľko detí je 

schopných prísť s rodičmi na Sl. Božie na Štedrý večer. 

     Na detských podujatiach v priebehu roku tradične rozdávame  

banániky v čokoláde a diplomy.  

     Dievčatá – vedúce besiedky dbali na výzdobu a poriadok  

v besiedkárskej miestnosti a v sklade. 

     Na letný tábor sme dostali dotáciu 1.500,- € z VÚC, ktorú sme 

riadne vyúčtovali. Dostali sme i jeden veľký milodar a niekoľko 

ďalších finančných a vecných darov. Ďakujeme za ne! 
 

Klubík. Bol 31 krát, vo štvrtok o 9.30 hod. Zúčastňujú sa ho Mamičky 

s deťmi do 3 rokov. Viedli ho Jarmila Konkušová a Lucia Proksová, 

v druhom polroku Miriam Solgajová a Andrea Némethová. 
 

Dorast. Bol 30 krát, v piatok medzi dvoma konfirmačnými 

vyučovaniami. Tím pracovníkov s dorastom tvorili Martina 

Globanová, Adam Zmeko a Adam Eľko. Z prvákov a druhákov, no 

i čerstvo konfirmovaných sa schádza asi 5 – 8 členná skupina. 

     Vedúci dorastu a tiež mládežníci pripravili pre dorastencov  

Konfitábor, dve sobotné „prespávačky“ v kostole, boli spolu na dvoch 

seniorálnych stretnutiach, pozývali ich na mládežnícke podujatia. 

Dorastenci mohli ísť na letný tábor. Radi by sme dosiahli, aby 

stretnutia dorastu rodičia vnímali ako neoddeliteľnú súčasť 

konfirmačnej prípravy, prisúdili im patričnú dôležitosť a podporovali 

v navštevovaní dorastu svoje deti. 
 

Mládež. Bola 40 krát, v piatok o 17.15 hod. Často krát sa mládež zíde 

aj počas sobôt či prázdnin, či už k spevu a modlitbám, alebo 

k spoločne strávenému času. 

     Zodpovednosť za prípravu stretnutí mali Janka Nôžková, Barbora 

Kmeťová, Marek Kružliak, Tomáš Berecz, Jakub Zmeko, Adam 

Zmeko a Adam Eľko. Návštevnosť sa pohybuje od 15 do 20 osôb. Nie 

všetci sú však z Evanjelickej cirkvi, toto spoločenstvo je však pre nich 

dôležité.          

     Po Veľ. noci a v advente mladí pripravili Sl. Božie s piesňami 

mládeže. Na obede a spoločnom popoludní zostalo 24 a 17 

mládežníkov. Hudobníci zodpovedne pripravili sprievod ku 

spievaným piesňam. V máji pripravili Konfitábor pre konfirmandov. 

Mali sme veľmi dobrý letný tábor v Zuberci (25 účastníkov). V 

septembri zorganizovali spomínanie na prázdniny „Kostolfest“, mali 

októbrovú víkendovku v Jabloňovciach. Na jar pripravili seniorálne 

stretnutie mládeže v Nitre (program a hudba), na jeseň boli na 

seniorálnom stretnutí v Jure n. Hronom. Strávili spolu Silvester u rod. 

Zmekovej.  

     Mládežníci poslúžili pri malom programe, obsluhe a upratovaní pri 

oboch Sl. Božích pre najstarších s posedením, pri ozdobovaní 

vianočného stromčeka, príprave balíčkov a pri detských podujatiach 

v priebehu roka.    
      

Vysokoškolská mládež. Bola 27 krát, v utorok o 19.00 hod.  Prichádza 

okolo 10 - 12 osôb, polovica z nich sú vysokoškoláci, polovica bývalí 

vysokoškoláci, 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, v prípade nutnosti 

zastúpili Janka Nôžková alebo Zdenka Žihlavski.  
 

Večer s Bibliou. Bol 20 krát, vo štvrtok o 15.45, v letnom čase 16.45 

hod. Dobrali sme list Galatským a začali sme preberať Augsburské 

vyznanie z pohľadu Písma. Návštevnosť nie je vysoká, prichádza 

okolo 8 osôb. Objavil sa i jeden brat!   
 

Spoločenstvo evanjelických žien. V r. 2017 sa spoločenstvo zišlo iba 

jeden krát. Br. zbor. dozorca Ján Huba hovoril o svojom pohľade na 

reformáciu. Účasť sestier bola pekná, 30 osôb.  

     Sestry sa zúčastnili na seniorálnom stretnutí SEŽ v Nových 

Zámkoch 28.5. (10 osôb). Jesenný zájazd SEŽ „Záhorie 2017“ sa 

uskutočnil 14. – 15.10. (i s niekoľkými mužmi 48 osôb). 

     Sestry ochotne poslúžili pečením či prípravou iných pochúťok pri 

všetkých zborových podujatiach a návštevách. 
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Spoločenstvo mladých mamičiek. Bolo 14 krát, každú druhú 

stredu o 17.30 hod. Mladé mamičky majú možnosť prísť 

i s deťmi, ktoré opatrovala Nina Pastieriková. Stretnutia viedla 

Eva Eľková. Zúčastňuje sa 6 - 8 mladých žien, nie iba z našej 

cirkvi. 
 

Spoločenstvo mužov. Bolo 12 krát, každý druhý pondelok o 18.00 

hod. Tieto stretnutia navštevuje 15 – 20 bratov. Radi by sme sa 

otvorili ďalším, hlavne mladším, tridsiatnikom. Program 

zabezpečoval zbor. dozorca, farár, alebo sami bratia. Raz sme 

privítali hosťa (Martin Riecky). 11.9. sme okrem blahoželania br. 

zbor dozorcovi Jánovi Hubovi k „50“ si pripomenuli aj 5. výročie 

založenia tohto spoločenstva. Bratia poslúžili pri niekoľkých 

zborových podujatiach. V zime v dvojiciach zabezpečovali 

odpratávanie snehu pred kostolom.  
 

Stretnutia manželských párov. Boli 3 krát. Organizačne 

a programovo ich zabezpečovali Matthias a Zdravka Barthovci, 

o deti sa starala Grétka Černáková. Spoločenstvo sa vo väčšom 

počte zišlo na dvoch diskusných stretnutiach - s manželmi 

Ferenčíkovými (plus kapustnica) a Pankúchovými. Jedno ďalšie 

stretnutie nebolo tak navštívené. Manželské stretnutia napriek 

veľkej snahe organizátorov nie sú žiaľ tak využívané, ako by 

mohli byť. Mladé rodiny sa ďalej zišli na tradičnom výlete na 

Ranč u sv. Františka, na  Tekviciáde, Šarkaniáde, na Veselom 

popoludní pre deti a Adventnom popoludní pre deti.  
 

Nitriansky evanjelický spevokol.    

     Náš spevokol si v r. 2017 pripomenul 20. výročie svojho 

znovuobnovenia pod vedením už zosnulej Katiny Kühnovej.     

Umenšil sa, mal  24 členov v štyroch hlasoch (dvaja sú ako hostia 

z Nových Sadov). Dirigentom bol Ivan Eľko, korepetítorom 

Dušan Kovarčík, ktorí i spoločne viedli nácviky.   

     Spevokol vystúpil  na siedmich Sl. Božích, vždy s dvoma 

novými piesňami. Vystúpil na seniorálnej prehliadke spevokolov 

v Bátovciach, počas Noci kostolov, počas slávností „Oslobodení 

Božou milosťou“ a na benefičnom koncerte pre Zväz zdravotne 

postihnutých NSK. Absolvoval zájazd na Sliezsko do Bystřice, 

kde mal veľmi vydarený väčší koncert v rámci Sl. Božích. 

     Spevokolisti mali novoročné stretnutie bývalých i súčasných 

členov. Spomenuli na svojich zosnulých spevákov pri hrobe 

bývalej dirigentky Katiny Kühnovej. Spomíname na všetkých 

zosnulých členov spevokolu z jeho novodobej histórie, ktorí radi 

stáli v jeho radoch. Pozdravujeme všetkých, ktorí s nami ešte 

nedávno spievali, ale z dôvodu veku, zdravia či hlasovej kondície 

sa už členstva v spevokole vzdali. Želáme zdravie a zdar všetkým 

súčasným členom Nitrianskeho evanjelického spevokolu. Ten 

potrebuje nových, mladších spevákov z radov nášho cirkevného 

zboru, ktorí majú základné hlasové dispozície a nadšenie pre túto 

službu. Kedysi bývalo výsadou a vyznamenaním spievať 

v spevokole. Dnes je to trocha divná záľuba, na ktorú – ako na 

mnoho iného - nieto času a nálady. Cirkev, ktorá vie spievať a 

rada spieva, či už v bohoslužobnom zhromaždení, alebo 

v špeciálnych súboroch je cirkvou, ktorá má vrúcny vnútorný 

život viery, má a vyjadruje svoju nádej a prejavuje znaky 

životaschopnosti. Obnovme sa vôbec v láske ku spevu! Spievajme 

s nadšením, keď sme spolu! 
 

7. Evanjelická zborová diakonia (EZD) 

     EZD mala v roku 2017  šesť pracovníkov: Milana Slezáka - 

riaditeľa a opatrovateľa, Magdalénu Šebökovú - účtovníčku, 

Zuzanu Šurániovú - opatrovateľku a sociálnu poradkyňu, Oľgu 

Čajkovičovú - opatrovateľku a rehabilitačnú sestru, Máriu 

Meliškovú - opatrovateľku a Petra Globana – opatrovateľa a 

šoféra.  V čase nutnosti pri opatrovaní vypomáhali Zita Nová 

a Janka Globanová. Anna Slezáková našim opatrovaným často 

napiekla či navarila. 

     V roku 2017 bolo v EZD odpracovaných 10198 hodín (+1141) 

opatrovania 31 zazmluvneným klientom. Mesto prispelo na 

mzdové náklady sumou 47.114,76 €, samotní klienti sumou 

13.655,- €. Cirkevný zbor prispel na prevádzkové náklady sumou 

6.416,94 € a OZPV sumou 569,60 €. Okrem toho sme 

poskytli 2856 (+373) hodín inej pomoci 12-tim nezazmluvneným 

seniorom, ako samoplatcom. Starali sme sa teda dovedna o 43 osôb.  

     EZD poskytovala obslužné opatrovateľské úkony, starostlivosť 

o domácnosť, zabezpečenie základných sociálnych aktivít. 

V nadštandardnom režime pomáhala s prácami v záhrade, s drobnou 

údržbou v domácnosti s využitím vlastných nástrojov a zariadení. 25-

tim seniorom sme pomohli zapožičaním zdravotných pomôcok. 

Prerozdelili sme darovaný zdravotnícky materiál (plienky, absorbčné 

podložky a pod.) v hodnote bezmála 800,- €. Poskytli sme 48 hodín 

sociálneho poradenstva. Špeciálne upravené vozidlo bolo využívané 

k preprave postihnutých osôb, ale za poplatok slúžilo i všetkým 

klientom EZD i seniorom cirkevného zboru, ktorí si požiadali pomoc 

pri preprave, nákupoch či sťahovaní.    

     Riaditeľ EZD predkladá správy o činnosti diakonie a detailné 

vyúčtovanie prostriedkov príslušným orgánom Mesta, ktoré koná 

pravidelné revízie. Tak isto osobne predkladá raz za štvrťrok správu 

o činnosti diakonie zborovému presbyterstvu a odpovedá na otázky. 

Presbyterstvo opäť vyjadrilo s jeho prácou úplnú spokojnosť, tak isto 

ako i s prácou všetkých ostatných pracovníkov diakonie.  

     Riadiaci výbor diakonie (riaditeľ, zbor. dozorca, farár) sa 

pravidelne stretal a riešil záležitosti hlavne okolo financovania 

diakonie a niektorých častí administratívnej agendy.  

     8.1. a 31.12. sa uskutočnili benefičné koncerty na podporu 

diakonie, výťažok bol 506,60 a 365,- €. V decembri 2017 sme 

pripravili kalendáriky na r. 2018 s kontaktnými údajmi cirkevného 

zboru a diakonie, sponzorsky ich vydal zbor. dozorca Ján Huba.  

(údaje  pripravil br. Milan Slezák, riaditeľ EZD Nitra) 

     Ďakujeme br. riaditeľovi, ses. účtovníčke i opatrujúcim sestrám a 

bratovi za ich službu lásky v mene Kristovej lásky! Želáme im mnoho 

sily, trpezlivosti a lásky v  každodennej službe našim potrebným. 

     O činnosti Evanjelickej zborovej diakonie pravidelne informujeme 

v časopise Otvorená náruč.   
 

8. Výučba náboženstva v školách 

     V šk. roku 2016/17 sa učilo na ZŠ Benkova, Kráľa Svätopluka 

a Beethovenova, v 5 oddeleniach. Na ZŠ Kniežaťa Pribinu kvôli 

stavebnej rekonštrukcii sa vyučovanie náboženstva začalo až po 

polroku.  

     V šk. roku 2017/18 sa učilo na ZŠ Benkova, Kráľa Svätopluka, 

Kniežaťa Pribinu, Topoľová a Beethovenova, v 6 oddeleniach. Tešíme 

sa, že po niekoľkých rokoch sme sa vrátili na ZŚ Topoľová a vznikla 

tam  hneď 7 členná skupinka. 

     Teší nás očividný záujem niektorých rodičov či starých rodičov, 

ktorí robia všetko preto, aby ich dieťa na náboženstvo chodilo, aj keď 

by ho mali niekam vodiť, dovážať, alebo preorganizovať mu krúžky. 

     Povzbudzujeme rodičov, aby aj keď deti z nejakých dôvodov 

nemôžu chodiť na náboženstvo v škole, vodili ich na Sl. Božie, na 

besiedku, či na dorast a zborové podujatia. Malý počet detí na školách  

nás vždy bolí, ale najbolestivejšie je, ak sa deti vytratia z besiedky či 

zo zhromaždenia Sl. Božích, z detského a dorasteneckého 

spoločenstva. Ich prítomnosť v živom spoločenstve cirkvi, po boku 

rodičov, je našou prioritou. 

     Úprimné uznanie všetkým gymnazistom, ktorí ráno kvôli 

náboženstvu vstávajú na nultú hodinu.  
 

Vyučovanie ev. náboženstva na zákl. školách 

V šk. roku 2016 / 2017  

21 žiakov,  ch. 12, d. 9,  (4 školy, 5 skupiniek) 
 

V šk. roku 2017 / 2018  

29 žiakov, ch. 14, d. 15 (5 škôl, 6 skupiniek) 
   

Vyučovanie ev. náboženstva na gymnáziách 

V šk. roku 2016 / 2017, Párovské gymnázium: 

6 štud., ch. 4, d. 2 
 

V šk. roku 2017 / 2018, Párovské gymnázium: 

7 štud., ch. 5, d. 2  
 

V šk. roku 2016 / 2017, Golianovo gymnázium: 

5 štud., chl. 1, d. 4 
 

V šk. roku 2017 / 2018, Golianovo gymnázium: 

5 štud., d. 5  
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9. Pastorálna činnosť 

Pastorálne rozhovory na far. úrade (majú prísne osobný, spovedný 

charakter, sprevádza ich modlitba) – 5 

Návštevy nemocných v domácnosti, hospici, v nemocnici bez 

Večere Pánovej - 11  

Prislúženie Več. Pánovej v domácnosti – 3 

Prislúženie Več. Pánovej v nemocnici, v soc. zariadení - 9  

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 otvoriť svoju domácnosť pre prijatie 

a pohostenie iných, študentov či dospelých. 

     Nad rámec svojich opatrovateľských povinností našich 

nemocných a potrebných navštevoval br. riaditeľ diakonie Milan 

Slezák i ďalší diakoni. Tak isto to robia niektoré sestry voči 

priateľkám, odkázaným na pomoc v domácnosti, či v penziónoch. 

Sú to vzácne prejavy dobrovoľníckej diakonie. 
 

10. Členstvo v zbore a štatistika 

K 31.12.2017 sme mali 1403 členov, m. 620, ž. 783. 
 

Pokrstené deti:   18 (+3), chl. 10, diev. 8   

Pokrstení dosp.: 2 (tak isto)   

Konfirmovaní : 10 (+6), chl. 5, diev. 5  

Konfirmovaní dosp.: 1 (-2) 
 
           

Sobášení: 5 (-1), iba zmiešané páry 
 

Požeh. manželstva: 1   (+1) 
 

Zosnulí : 31 (+2), m. 12, ž. 19. Z pochovaných zosnulých 17 bolo 

evidovanými členmi zboru a platili si cirkevný príspevok, 14-ti 

boli evanjelici žijúci mimo cirkvi.  
 

     Do riadneho termínu 31. 10. 2017 si cirkevný príspevok 

zaplatilo 705 členov, čo je 61,8% (v r. 2016 716 členov). Do 31. 

12. 2017 998 členov, čo je 71,1% (v r. 2016 965 členov).  

V posledné roky platí, že bezmála 30% členov cirkevného zboru 

si nezaplatí cirkevný príspevok, ktorý je v dobrovoľnej výške, 

minimálne však 13,- € od konfirmovaného člena za rok. Nevieme 

rozlíšiť, nakoľko tu hrá úlohu prosté zabudnutie, nedopatrenie 

a nakoľko nezáujem. Uvedomujeme si však, že množstvo 

mladých rodín s pokrstenými deťmi (tie platia pevne 1,50 € za 

rok) a mladých ľudí nie je zvyknutých platiť cirkevný príspevok, 

nevedia ani, čo to je. Platievali ho za nich rodičia, či starí rodičia. 

Keď majú teraz vlastný život, nemajú vôbec vybudovaný zvyk 

nejakú platbu cirkevného príspevku sledovať.  

     Pripomeňme teda, že cirkevný príspevok je niečo ako povinný 

členský príspevok v organizácii, platí sa raz do roka. Predstavuje 

jeden z troch základných príjmov cirkevného zboru (okrem 

milodarov a ofier), z ktorých zbor hradí všetky svoje výdavky. Iba 

mzdu farára hradí štát.  Cirkevný zbor musí z prijatého cirkevného 

príspevku odviesť za každého svojho člena, či už dieťa alebo 

dospelého, 0,50 € seniorátu a 0,53 € dištriktu.  

     Láskavo prosíme predovšetkým mladé rodiny s pokrstenými 

deťmi, ako aj všetkých, ktorí si z nejakého dôvodu nezaplatili 

cirkevný príspevok, aby si splnenie tejto povinnosti viac strážili 

a zaplatili si ho osobne, zloženkou, alebo prevodom na účet, 

počnúc prvým dňom nového roku až do 31.10. bežného roku. 

Treba si odložiť doklad o zaplatení z dôvodu vlastnej kontroly.  

     My sme pripravení slúžiť všetkým. Nepýtame sa, kto si ako 

plnil  povinnosti. Z cirkvi nechceme robiť prikazovanie, 

úradovanie  a poplatky. Z opačnej strany by však malo platiť, že 

aspoň túto jednoduchú finančnú povinnosť si raz do roka splním, 

ak sa považujem za evanjelika. 

     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.  

(údaje  pripravila Mária Števková) 
 

 

11. Spravovanie cirkevného zboru 

     V priebehu r. 2017 sa konal výročný konvent za r. 2016 (12.2.). 

Tiež sa konal jeden mimoriadny konvent (7.5.), ktorý schválil druhú 

pôžičku vo výške 25 tis. € pre CZ Zlaté Moravce a schválil Zmluvu 

o pôžičke na požičanie celkovo 50 tis. € pre Zlaté Moravce. 

     Zborové presbyterstvo malo 25 členov. Na riadnych 

a mimoriadnych zasadnutiach sa zišlo 13 krát. Tvorí ho 23 volených 

členov, tvoriacich tri skupiny podľa toho, do kedy im trvá mandát a  

dvojčlenné predsedníctvo zboru. Členmi v r. 2017 boli: Ján Beňo, Ján 

Beňuch, Danica Bobčeková, Ivan Eľko (zbor. farár), Peter Globan,  

Ján Huba (zbor. dozorca), Maroš Korenko, Radmila Kuťková, Ivan 

Kühn, Pavel Líška (kurátor), Elena Líšková, Sylvia Mandová, 

Miroslav Marták, Anna Maričová, Tibor Mesároš (zást. zbor. 

dozorcu), Dušan Novotný, Pavol Otepka, Alena Panisová, Slavomír 

Revay, Magdaléna Šeböková, Mária Števková, Soňa Štubňová, 

Zuzana Švecová, Rastislav Vacho a Milan Zmeko. Všetci presbyteri 

vykonávali svoj mandát a navštevovali Služby Božie. Členovia 

výborov boli aktívni v práci výborov. 

     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 záležitostí stretalo najmenej  raz do 

týždňa k poradám a riešeniu bežnej agendy zboru a diakonie. Br. 

zborový dozorca bol iniciátorom i sponzorom množstva aktivít nášho 

zboru a OZPV (aktualizácia webu www.ecavnr.sk, články do časopisu 

Otvorená náruč, agenda okolo získavania podielu z dane, plagáty, 

letáky, kalendáriky, propagácia koncertov).    

     Ďalej boli obsadené tieto funkcie: 

Kostolníčkou bola Zuzana Dobiašová. 

Organistom bol Dušan Kovarčík.  

Kostol upratovala do mája Magdaléna Šeböková, od októbra Janka 

Globanová. 

Účtovníčkou zboru  a v tom i diakonie a hospodárkou OZPV bola 

Magdaléna Šeböková.  

Pokladníkom bol Dušan Kovarčík. 

Členmi revíznej komisie boli Radmila Kuťková (predsedníčka), 

Božena Slamečková (do febr. 2017), Mária Lukačková, Oľga 

Beresecká (od febr. 2017), Ľubomíra Plesníková (od febr. 2017) 

a Bohumil Kubis (od febr. 2017).    

Milodary a cirkevný príspevok od členov zboru vyberajú Mária 

Števková, Margaréta Černáková, Pavel Líška, 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. 

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 a pomoc v budove, údržbu trávnatých plôch pred 

kostol a na dvore a parčíku vykonávali Pavel Líška, Peter Globan, 

Maroš Korenko, Ján Beňo a Milan Zmeko. 

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 starala Magdaléna Eľková. 

Našu internetovú stránku www.ecavnr.sk spravovala, grafickú 

prípravu Otvorenej náruče i rozličných tlačovín pripravovala 

a fotoreportáže robila Nina Pastieriková. Fotoreportáže robili tiež 

Zdenka Žihlavski (tiež spolupráca na webe), Maroš Korenko, Pavol 

Otepka, Ján Huba, Slavomír Revay a členovia mládeže. 

Nahrávanie kázní a ich umiestňovanie na stránku www.ecavnr.sk 

vykonával Pravoslav Prablesk. 

     Po Službách Božích počítajú na farskom úrade vybranú oferu 

kurátor, pokladník a ďalšia osoba. 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.  

http://www.ecavnr.sk/
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     Inventarizačná komisia (Pavel Líška, Danica Bobčeková) 

vykonala inventúru predajne literatúry (13.1.2018) a inventúru 

hnuteľného majetku a aktualizáciu inventárnych zoznamov 

(4.1.2018).  

     Revízna komisia hosp. výboru (Radmila Kuťková, Mária 

Lukačková, Oľga Beresecká, Ľubomíra Plesníková, Bohumil 

Kubis) vykonala polročnú a koncoročnú revíziu účtovníctva a 

stavu pokladne.   

     Hospodársky výbor pripravil rozpočet zboru a v tom i diakonie 

na r. 2017 (Pavel Líška, Magdaléna Šeböková, Rastislav 

Vacho, predsedníctvo zboru a Milan Slezák za diakoniu). 

     Elena a Pavel Líškovci v spolupráci so Spoločenstvom 

evanjelických žien, mládežníkmi a ďalšími dobrovoľníkmi, 

vytvorili hostiteľské zázemie pre množstvo zborových podujatí 

a návštev.   

     Mládežníkom pri pobytoch v Jabloňovciach varila Eva 

Vašeková. 

     Redakčná rada (Ján Huba, Eva Hubová, Nina 

Pastieriková, Ivan Eľko) pripravila štyri čísla zborového časopisu 

Otvorená náruč.  

     Martina Globanová sa v septembri stala študentkou 1. ročníka 

EBF v Bratislave, študijný odbor evanjelická teológia. Adam 

Zmeko je študentom 2. roč. EBF v Bratislave, študijný smer 

teológia so zameraním sa sociálnu prácu. 
 

12. Občianske združenie Pavla Valáška (OZPV) 

     OZPV bolo založené v prostredí nášho cirkevného zboru v r. 

2008. Finančne podporuje sociálne (diakonia), misijné, 

vzdelávacie a kultúrne aktivity nášho zboru.  

     Žiaľ, z dôvodu zameškania termínu vykonania povinnej 

preregistrácie OZPV, ono v roku 2017 nemohlo byť prijímateľom 

podielu z dane. Tieto dôvody však pominuli a v r. 2018 sa bude 

OZPV znova o podiel z dane uchádzať. V zložitej situácii v r. 

2017, keď sme o podiel z dane nechceli prísť, bolo členom 

cirkevného zboru a našim priaznivcom doporučené, aby podiel 

z dane posielali na Evanjelickú diakoniu na Slovensku 

v Bratislave. Jej predstaviteľom ďakujeme za to, že nám 

s porozumením vyšli v ústrety a vyjadrili pripravenosť nami 

poukázané a zdokladované prostriedky následne poukázať na účet 

nášho cirkevného zboru, ako podporu pre prácu našej diakonie. 

Takto bolo nami asignovaných 6.625,47 €. Evanjelická diakonia 

túto sumu v januári 2018 previedla na účet nášho zboru. Z takto 

získaných prostriedkov budeme môcť dodatočne dotovať činnosť 

diakonie v r. 2017. 

     OZPV i tak v r. 2017 podporilo z vlastných prostriedkov, ktoré 

pochádzali zo zvyšku z  r. 2016 na účte (788,96 €), v pokladni 

(80,26 €), z členských príspevkov (150,- €) a z finančných darov 

(723,- €) tieto ciele: 

- podpora činnosti Evanjelickej zborovej diakonie Nitra - 500,- € 

- toner do tlačiarne pre potreby diakonie - 69,60 € 

- organizácia dvoch zimných koncertov - 75,30 € 

- Konfitábor v Jabloňovciach - 91,86 € 

- Jesenná víkendovka mládeže v Jabloňovciach - 151,90 € 

- zájazd SEŽ „Záhorie 2018“ - 470,- € 

- reklamný článok v Nitr. novinách (Pam. reformácie) - 169,99 €  

Za spracovanie agendy spojenej s obehom tlačív ďakujeme 

tajomníčke OZPV Ľudmile Mižíčkovej a br. zbor. dozorcovi 

Jánovi Hubovi, podpredsedovi OZPV. 

    Pripomíname, že asignovanie podielu z dane človeka nič naviac 

nestojí, iba malú časť z aj tak odvedenej dane usmerní inde, ako 

do štátneho rozpočtu.  

     Výročná správa predsedu OZ Pavla Valáška za r. 2017 bude 

predložená Výboru a Členskej schôdzi OZPV a sprístupnená 

cirkevnej i sekulárnej verejnosti na www.ecavnr.sk/OZPV  

v obvyklom jarnom období r. 2018. OZPV riadne vedie svoje 

účtovníctvo (Magdaléna Šeböková), vypracováva účtovnú 

uzávierku. Voči štátu vypracováva správu o použití podielu 

z dane, ktorá je uverejnená a verejne dostupná v Obchodnom 

vestníku.  

     Trojčlenná Dozorná rada vykonala koncoročnú kontrolu  

účtovníctva 23.5. Deväťčlenný Výbor OZPV zasadol 31.5., členská 

schôdza sa konala 1.6. O činnosti OZPV pravidelne informujeme 

v časopise Otvorená náruč. 

     Ďakujeme všetkým darcom podielu z dane, či milodarov! 
 

13. Mimozborová činnosť predstaviteľov a členov  zboru 

     Farár Ivan Eľko bol členom seniorálneho a generálneho 

presbyterstva. V júni bol zvolený za predsedu synody za 

ordinovaných. Poskytoval rozhovory pre TV Lux a TV Nitrička. 

Napísal zamyslenia do Tesnej brány a článok do Ev. východu. Kázal 

pri konferencii Misie na Níle (11.3.), v Pastuchove (3.9.) a v Bystřici 

(11.6.) Príležitostne zastupoval v susedných zboroch. 

     Zborový dozorca Ján Huba bol rečníkom na hlohoveckom 

Zborovom dni v Pastuchove. Pred Veľkou nocou a v advente poskytol 

rozhovory pre Slovenský rozhlas. Evanjelický východ prevzal jeho 

článok z našej Otvorenej náruče. Dvoma jeho zaujímavými 

mimozborovými iniciatívami bolo vydanie spisu farára Michala 

Bodického z r. 1891 „Čo sa robí v cirkvi evanjelickej augsb. vyznania 

v Uhorsku?“ a pripravenie jeho slávnostného uvedenia za účinkovania 

skvelých evanjelických osobností (M. Kovačka, B. Riečan, P. Gažík) 

v Španej doline  a tiež zorganizovanie uvedenia novovyšľachteného  

plemena – slovenskej dojnej ovce, za liturgického účinkovania dvoch 

duchovných, Jozefa Bednárika (r. kat.) a Vladimíra Ticháňa (ev. a. v.). 

     Br. Vlastimil Synak je sen. dozorca DNS, z úradu člen synody, 

volený dištr. presbyter. Do leta bol predsedom Generálneho 

hospodárskeho výboru ECAV.   

     Člen cirkevného zboru Ján Jančovic neúnavne pripravuje množstvo 

článkov s tematikou histórie ECAV a jej osobností, predovšetkým  na 

bývalej Dolnej zemi. Články boli umiestňované aj na krajanských 

weboch v Maďarsku. 

      Presbyter Rastislav Vacho vykonal čítané Sl. Božie v Zlatých 

Moravciach. 
      

14. Tlač a knihy 

     Predajničku literatúry pred a po Sl. Božích vedú manželia Peter 

a Milota Arbetovci. 

     Cirkevný zbor odoberá a dáva na predaj 15 ks časopisu Evanjelický 

posol spod Tatier a 5 ks Dúhy. Odoberáme a zdarma ponúkame 6 ks 

Cirkevných listov, 10 ks Evanjelický východ a 5 ks Cestou svetla. 

Vydávame zborový časopis Otvorená náruč, raz za štvrťrok v náklade 

300 - 500 ks. 

     Trend, ktorý nasadil Evanjelický posol, teda profilácia smerom 

k akoby investigatívnym novinám, ktoré stále prinášajú nové 

odhalenia a vinníkov vo všelijakých kauzách, stále pokračuje. Každé 

nové číslo prináša otázku, kto a z čoho bude znova obvinený, kto je na 

rade. Samozrejme – priestor na vyjadrenie druhej strane sa nedostáva, 

alebo dotknutí už rezignovali, či  nemajú čas ani energiu na všetko 

reagovať. Už veľa cirkevných zborov Evanjelický posol odhlásilo, ako 

noviny, ktoré sa  skompromitovali. Tento trend Evanjelického posla je 

neprofesionálny a rozdeľuje cirkev. I preto z núdze vznikli 

Reformačné listy, ako tribúna pre tých, ktorí by chceli niektoré veci 

vysvetliť či vyjadriť zo svojho pohľadu. Vedenie cirkvi by si malo 

uvedomiť, že ak v cirkvi vznikne takýto samizdat, ktorý vychádza 

dlhú dobu a celkom pravidelne, je to signál, že sa deje niečo nezdravé 

a treba situáciu skúmať. Takáto reflexia žiaľ ešte nenastala. 
 

     Pri vykonávaní Svätých krstov detí i dospelých, konfirmácie 

slávnostnej či v dospelosti, pri sobášoch či iných pastorálnych 

príležitostiach, Pri Noci kostolov a pod. cirkevný zbor darováva 

primeranú literatúru či časopisy a i takýmto spôsobom vykonáva 

misiu. 
 

Predaj literatúry a časopisov: 

Prenos kníh z r. 2016 v hodnote:  308,18 € 

Nákup kníh v r. 2017 v hodnote:  1.860,35 € 

Spolu hodnota kníh v r. 2017:  2.168,53 € 

Predaj kníh v r. 2017 v hodnote:  1.449 (-862,71 €) 

Hodnota darovaných kníh (krsty, konfirmácia, sobáše atď): 272,60 € 

Hodnota kníh, ktoré sa prenášajú do r. 2018:  719,53 € 

Pokladničná hotovosť:  25,45 € 

Nákup  a predaj časopisov v r. 2017: EPST – 490,75,- €, Dúha – 60,- 

€, Cestou svetla – 36,- €, .  
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     Inventúra bola vykonaná dňa 14.1.2018. Neboli zistené 

rozdiely vo vedení evidencie a predaja kníh a časopisov. Nie sú 

evidované ani neuhradené faktúry voči dodávateľom kníh a novín.  

(údaje pripravil Pavel Líška, kurátor). 
 

15. Majetok cirkevného zboru k  31. 12. 2017 
Akcie Tranoscia a.s.:  6 akcií           600,- €     

Akcie Oikokredit:       2 akcie          400,-  USD 

Hodnota kostola v obstarávacej hodnote                     1.661.722,-  

Hodnota pozemku pod kostolom                                      51.492,- 

Hodnota pozemku na Bulharskej ul.                              400.000,-         

Inventár v kostole a organ                                              256.260,- 

Inventár v byte farára                                                          7.747,-  

Inventár v byte kaplána                                                       4.578,-                                              

Inventár v garsónke                                                             1.655,-  

Inventár v cirkevnej kuchynke                                            3.650,- 

Inventár farský úrad                                                            6.227,- 

Inventár diakonie a auto                                                    20.939,- 

Služobné auto zboru                                                          12.985,-  

Spolu majetok v obstarávacej hodnote:                2.427.855,- €* 

(*bez akcií Oikokredit, ktoré sú v USD) 
 

     Cirkevný zbor nemal k 31.12.2017 žiadne neuhradené faktúry 

po dátume splatnosti.  

     Cirkevný zbor z majetkových položiek v r. 2017 kúpou 

nenadobudol žiaden nový majetok. Br. Štefan Lisý daroval 

cirkevnému zboru tlačiareň na farský úrad a Jakub Zmeko zakúpil 

premietacie plátno. 

     Vyradený bol majetok v hodnote 104,36 €. 
 

     Cirkevný zbor vlastní pozemky:  

     V k. ú. Zobor prac. č. 4767/2, výmera podľa LV č. 3595 je  

0,37 ha. Je to pozemok na Šindolke pod cestou 1 tr. v smere na 

Topoľčany. CZ ponúkol odkúpenie pozemku Slovenskej správe 

ciest. Na odpoveď SSC stále čakáme. 

     V k. ú. Kolíňany par. č. 1889/4 a 1889/5 s výmerou 1,3548 ha, 

poľnohospodárska pôda, nájomné od Školského majetku SPU 

Nitra za r. 2017 vyplatené: 81,29 €. 

     V k. ú. Čakajovce viacero menších parciel s celkovou výmerou 

2,1063 ha, poľnohospodárska pôda, nájomné od PD Čakajovce za  

r. 2017 vyplatené: 210,63 €. 

( údaje pripravili Magdaléna Šeböková a Danica Bobčeková) 
 

16. Naša dobročinnosť voči iným  

     Na ciele mimo nášho cirkevného zboru sme prispeli takto: 

     Zbierka z nášho večera z ekumenického Týždni modlitieb za 

jednotu kresťanov bola pre Centrum Slniečko v Nitre (224,- €). 

     Pre CZ Hybe pri požiari kostola 850,- €, Nitriansky evanj. 

spevokol daroval zvlášť 150,- €.  

     Podporili sme konferenciu Misie na Níle u Kresťanských 

zborov v Nitre, zakúpením občerstvenia pre účastníkov.      

     Pre postihnutých hladom vo svete (na Poďakovanie za úrody, 

cez sestry vincentky) sme urobili zbierku vo výške 200,45 €. 

     V advente sme milodarom 240,- € za vianočné ozdôbky, 

vyrobené sestrami zo Zlatých Moraviec, podporili CZ Zlaté 

Moravce. 

     Naše rodiny pripravili 24 vianočných balíčkov pre sociálne 

odkázané deti v Srbsku („Koľko lásky sa vmestí do krabice od 

topánok“) a na tento účel sme ešte odovzdali ešte 140,- €. 

     Celý rok bežala zbierka plastových vrchnákov na pomoc dvom  

deťom pri liečbe ich ochorení. Jedná sa už o tony vrchnákov. 

Akciu manažujú Ivan Kühn a Katarína Čičová.  

     Seniorátu sme poslúžili hostením Stretnutia dorastu a mládeže 

(22.4.), školenia učiteľov besiedok (20.5.), farárskej schôdze 

(23.9.), slávností „Oslobodení Božou milosťou (24.9.) a 

kandidačného zasadnutia predsedníctiev cirk. zborov DNS (6.11.).  
 

17. Finančné povinnosti voči ECAV na Slovensku 

     Cirkevný zbor si riadne splnil všetky finančné povinnosti voči 

seniorátu, dištriktu a generálnej cirkvi.  

     Dunajsko-nitr. seniorátu sme odviedli seniorálny príspevok 

a 3% zo zisku  z predaja nehnuteľností v r. 2016 na Seniorálnu 

podporoveň. Pre CZ Zlaté Moravce sme odviedli ako seniorálnu oferu 

na opravu fary - 200,- €. 

     Západnému dištriktu sme odviedli dištriktuálny príspevok a 2% zo 

zisku z predaja nehnuteľností v r. 2016 na Fond cirkevného školstva. 

     Odviedli sme tri povinné a jednu dobrovoľnú celocirkevnú oferu: 

na Generálnu podporoveň – 170,- €,  Fond misie – 120,- €,  Svetový 

luteránsky zväz – 120,- €, 500. výročie reformácie – 120,- €. 
  

18. Služba nášho zboru pre komunitu Mesta      

     Bezplatne poskytujeme zborovú miestnosť na schádzanie Klubu 

anonymných alkoholikov „Otvorené srdce“, v každý utorok o 17.00 

hod.   

     Kostol sme dali bezplatne k dispozícii na Benefičný koncert pre 

Zväz zdravotne postihnutých NSK (29.11.).     

     Sami sme pripravili a verejnosti ponúkli novoročný benefičný 

koncert (8.1., Mária Magyarová – Plšeková a Mária Lukáčová), 

Reformačný večer slova a hudby pri 500. výročí reformácie (23.11., 

Michal Valčo a Marek Štrbák), adventný koncert s pohostením 

účastníkov (11.12., Michael Köller) a silvestrovský benefičný koncert 

(31.12., Stanislav Šurin a Helmut Hauskeller). 

     Pripravili sme pestrý program Noci kostolov (9.6.).  

     Ako spoluorganizátor sme spoločne s Mestom Nitra, bez 

vynaloženia  vlastných prostriedkov pripravili 10. ročník 

medzinárodného organového festivalu Ars organi 2017 Nitra, ktorého 

tri z piatich koncertov sa konali v našom kostole (7., 14. 21.5.). 

Dotáciu z VÚC sme riadne vyúčtovali (1.633,70 €).   

     Vo veľkej zborovej sieni sa konali zasadnutia výboru a valného 

zhromaždenia Spoločnosti M. R. Štefánika v Nitre. 
 

19. Pohľad viery dopredu na r. 2018 

     Na jar 2018 sa uskutoční satelitná evanjelizácia ProChrist 

z Nemecka, ktorú chceme poňať ako vzácnu misijnú príležitosť. 

     Chceme vytvárať priestor pre život všetkých malých spoločenstiev 

a trpezlivo pripravovať všetkých našich 21 tradičných zborových 

podujatí. Chceme pravidelne vydávať Otvorenú náruč a spravovať 

našu web stránku www.ecavnr.sk. 

     V júni očakávame príchod priateľov z partnerského cirkevného 

zboru Our Saviourś z Naperville. Pripomenieme si 20. výročie nášho 

partnerstva. 

     Na prelome júna a júla sa budú konať VI. evanjelické cirkevné dni 

vo Zvolene, ktoré chceme navštíviť. 
 

     Chceme naďalej ponúkať spoľahlivú službu našej diakonie 

a získavať prostriedky na jej podporu, predovšetkým cez získavanie 

podielu z dane pre Občianske združenie Pavla Valáška. 
 

     Rok 2018 bude v našej cirkvi veľkým volebným rokom. Na 

výročnom konvente zvolíme pätnásť členov nášho presbyterstva. Na 

úrovni seniorátu budeme voliť zvoliť seniora, dozorcu a niekoľkých 

členov sen. presbyterstva. Na úrovni dištriktu dištr. biskupa, dozorcu 

a niekoľkých členov dišt. presbyterstva. Na generálnej úrovni gen. 

biskupa, dozorcu a niekoľkých členov gen. presbyterstva. Ani 

o jedných z týchto volieb sa nedá povedať, že by boli iba formálnou 

záležitosťou. Všetky troje budú mimoriadne dôležité. V súčasnosti 

možno viac ako inokedy predtým ide o charakter a smerovanie našej 

cirkvi, keďže všetky reformné nádeje, ktoré sme mali pri voľbách 

v roku 2006 sa rozplynuli a naviac jestvuje tendencia súčasný stav 

zakonzervovať, bez úsilia o reformné zmeny, ktoré by mohli priniesť 

novú potrebnú dynamiku do života našej cirkvi..  
 

     Rok 2018 v poveľkonočnom čase by mal priniesť asi šesť týždňov 

trvajúcu generálnu rekonštrukciu všetkých striech na budove kostola. 

Tiež výber a zazmluvnenie stavebnej firmy na stavbu penziónu 

a reálne začatie so stavbou. 
 

     „Bože, ktorého sme poznali v kríži Pána Ježiša Krista ako 

milostivého nebeského Otca, ďakujeme za všetko, čo si nám dal – 

v predchádzajúcich storočiach, desaťročiach, či v minulom roku. Cez 

vďaku spätne prežívame, aký si Ty veľký Boh a aké je dobré, úžasné, 

že Ti patríme... Nech naša vďaka vykoná pri nás všetko to, na čo si 

vďaku stvoril, na čo si nám ju dal. Chvála a vďaka Ti! Amen.“ 
 

     Ivan Eľko, zborový farár 
 

     (Výr. správu a kalendár udalostí za r. 2017 nájdete na www.ecavnr.sk) 

http://www.ecavnr.sk/


 

Výročná správa farára za r. 2017, Cirkevný  zbor ECAV v Nitre,  11. febr. 2018 

 
 

 

20. Hospodárenie CZ v roku 2017 a rozpočet na rok 2018     

 
 
Príjmy z majetku: 

 

  Rozp. 2017 
 

200,00 
 

Skut. 2017 
 

291,92 

Rozp. 2018 
 

200,00 

 
 

(nájom za poľnoh. pôdu) 
 

Príjmy z darov a prísp.:        

Príjmy z milodarov   15000,00 29505,00 17000,00   

Príjmy z ofier   8000,00 9158,29 9200,00   

Príjmy z cirk. príspevku   12000,00 12954,50 13000,00   

Ostatné   9000,00 1191,00 7000,00 (dotácia z OZPV)  

SPOLU:   44000,00 52808,79 46200,00   
        

Príjmy z dotácií:        

Nórske veľvysl. na Ars Organi   - 300,00 
                    
-   

Príjmy z dotácií   51000,00 50248,70 50000,00 

(Mesto na diakoniu, VÚC 
na Ars Organi a letné 
tábory)  

SPOLU:   51000,00 50548,70 50000,00   

        

Príjmy z poskyt. služieb   15000,00 13902,00 13800,00 (platby klientov EZD)  

        

Ostatné príjmy:        

Z úroku   5000,00 2941,87 100,00   

Ostatné 
  2500,00 1612,72 4120,00 

(vrátená pôžička ZM 
a príjem od zamest. EZD 
za stravné lístky  

SPOLU:   7500,00 4554,59 4220,00   

        

   Rozp. 2017 Skut. 2017 Rozp. 2018   

   200,00 291,92 200,00   

   44000,00 52808,79 46200,00   

   51000,00 50548,70 50000,00   

   15000,00 13902,00 13800,00   

   7500,00 4554,59 4220,00   

PRÍJMY SPOLU:   117700,00 122106,00 114420,00   

            

Výdavky    Rozp. 2017 Skut. 2017 Rozp. 2018   

        

Nákup materiálu   500,00 328,29 500,00 (kvety, víno, sviece....)  

Výdavky na opravy   30000,00 2151,26 52000,00 (strecha a iné opravy)  

Výdavky na obstaranie majetku  378300,00 47771,68 500000,00 (penzión)  

Vydavky na cestovne nahrady diak. 5000,00 5165,31 5200,00   

Výdavky na reprezentácie  500,00 255,96 500,00   

Výdavky na telefón a internet  2000,00 1560,21 1600,00   

Výdavky na stočné   600,00 1688,45 1000,00   

Výdavky na revízie   200,00 101,57 200,00   

Výdavky na poistky   2000,00 2150,81 2150,00 (zbor a diakonia)  

Ostatné výdavky na služby  16720,00 12313,31 7900,00 

(nákup stav. lístky zamest. 
EZD, PHM, náklady na 
tábory, nákup hyg. potrieb 
EZD, drob. materiál pre 
CZ)  
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Výdavky na mzdy diakonia   42960,00 39364,75 44520,00 (EZD)  

Výdavky na odvody poistného do fondov 15500,00 20585,51 15180,00 (EZD)  

        

Spotreba materiálu - časopisy   2904,40 1900,00   

Spotreba materiálu - ceniny  300,00 124,15 150,00   

Spotreba materiálu - kancelárske potreby 500,00 475,24 500,00   

        

Spotreba materiálu - čistiace prostriedky 150,00 46,74 150,00   

Spotreba materiálu - pohonné hmoty 2500,00 2470,53 2500,00   

Ostatné výdavky   7000,00 4114,52 4400,00 

(tlač Otvor náruč, ostatná 
tlač, kanc. potreby, servis 
a opravy a pod.)  

        

Spotreba energií - vodné   900,00 598,36 1000,00   

Spotreba energií - elektrická energia 3000,00 2779,37 2800,00   

Spotreba energií - plyn  7000,00 6725,29 6800,00   

        

Daň z príjmu   12650,00 12307,87 500,00   

        

Daň z nehnuteľnosti   500,00 262,93 180,00   

Daň z prijatého úroku   1000,00 558,89 30,00   

Bankové poplatky   200,00 201,77 200,00   

        

Sociálny fond 2017   270,00 212,17 200,00   

        

Dary a príspevky vyšším cirkevným jednotkám 4212,00 2808,46 800,00 (sen. príspevok)  

Dary a príspevky iným cirkevným jednotkám 500,00 1050,00 2330,00 
(dištr. príspevok, sen. 
ofera, celocirk. ofery)   

Pôžičky    47500,00    

VÝDAVKY SPOLU:   534962,00 218577,80 655190,00   

        

MAJETOK  2016 2017     

Dlhodobý hmotný majetok:      (v obstarávacej hodnote)  

Budovy a stavby  1661722,00 1661722,00     

Pozemky  451492,00 451492,00     

Ostatné  314649,00 314041,00     

Dlhodobý fin. maj. (akcie Tran.)  600,00 600,00   Celkom: 2427855,00  

Úver poskytnutý Zl. Moravciam  0 47500     

Peniaze hotovosť  704,00 1412,79     

Bankové účty  893916,00 802302,49   Celkom: 851215,28  

MAJETOK SPOLU:  3323083,00 3279070,28   Celkom: 3279070,28  

        

Peniaze na účte a v pokladni ku 31.12.2016 31.12.2017     

Účty CZ  893916,43 802302,49     

Pokladňa  704,05 1412,79     

FINANČNÉ ZDROJE SPOLU  894620,48 803715,28   
(- 90.905,20, viď časť 2.2, 
Hospodárenie)  

        

        

        

        

        

        

       

        
 


