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1. Kázňový úvod 
„ Ale vy, milovaní,  
   vzdelávajte sa vo svojej najsvätejšej viere  
   a modlite sa v Duchu Svätom.  
   Udržujte sa v láske Božej  
   a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista na večný 
život.“                                                                          Júda 21-22 
 

Bratia a sestry, drahí členovia nášho cirkevného zboru, 
     svoju výročnú správu o živote nášho cirkevného zboru za rok 
2012 začnem neobvykle - vtipom. Pred niekoľkými dňami mi 
zavolal kolega. Zdôveril sa, že sa strojí písať výročnú správu, ale 
chýba mu inšpirácia. Odpovedal som, že výročnú správu píšem 
aj ja. Požiadal ma, či by som mu neponúkol zopár zaujímavých 
myšlienok. Súhlasil som a prosil som ho, aby si skočil po pero 
a papier. On sa pripravil a ja som začal diktovať: 27, 145, 812 ... 
Chvíľu bol do telefónu ticho a potom sme sa obaja rozosmiali. 
     Tento vtip dýcha sebairóniou. Áno, je pravda, že výročné 
správy farárov často obsahujú mnoho podrobných, štatistických 
a číselných údajov. Sú ľudia, ktorým sa celé úsilie, obsiahnuté za 
prípravou výročnej správy, zdá smiešne,  zbytočné. 
Najdôležitejší je predsa samotný život cirkvi, nie rozprávanie 
o ňom. Iní naopak vyžadujú, aby bola správa privedená až do 
minucióznych detailov a formálnej dokonalosti. Ako by ani 
nebolo dôležité, čo a v akej kvalite sa v cirkvi deje, ale to, ako 
umne o tom dokážeme referovať. 
     Snažím sa držať strednej cesty. Dúfam, že aj naši cirkevníci 
chápu, že reprezentatívny a solídny balík informácií musí byť 
vyvedený na svetlo Božie. Sme predsa spoločenstvo, máme 
spoločný údel, program, plány, majetok, peniaze. O niečo sa 
spoločne snažíme, máme zodpovednosť. K tomu prirodzene 
patrí povinnosť kriticky a poctivo reflektovať, ako sme so 
svojimi plánmi, zdrojmi a možnosťami naložili. Na druhej strane 
si uvedomujem, že prosté štatistické údaje nikdy nevystihnú 
život cirkvi v jeho  hĺbke. Nemáme však inú možnosť, ako 
skladať účty zo svojho života a služby, ako predložiť slovné 
a číselné údaje, ktoré sa snažia zachytiť aspoň to, čo sa zachytiť 
dá. 
     Aj v tejto správe sa cez slovné komentáre, údaje, čísla a 
štatistické informácie snažím vytvoriť plastický obraz nášho 
spoločného života a služby v roku 2012.  
    Otázka nad všetky otázky v tejto súvislosti ale znie: jestvuje 
nejaká perspektíva, ku ktorej by sa mali všetky údaje zo života 
a služby cirkvi vzťahovať? Alebo je život cirkvi iba nejakým 
samoúčelným vírením ľudí, bohoslužobných obradov, 
všakovakých podujatí,  bohumilých rečí, majetkových 
a peňažných investícii? Jestvuje nejaký bod na horizonte, ku 
ktorému by sa všetky údaje, čísla, svedectvá a hodnotenia života 
cirkvi mali pomyselne uberať, na ňom sa stretať a tam 
nadobúdať nejaký vyšší zmysel? 
     Osobne som presvedčený, že takáto zjednocujúca perspektíva 
pre všetko, čo sa deje v cirkvi jestvuje. Dianie v cirkvi nie je 
samoúčelné. Bod na horizonte, ku ktorému počas všetkých 
jednotlivých podujatí, akcii a výkonov vzhliadame, jestvuje. 
Niekedy ho máme na mysli viac, niekedy naň pozabudneme – 
ako na všetko, čo pochádza z Boha. Ale on je nám zjavený, 
odkrytý v Božom Slove.  
     Mnohí Duchom Svätým inšpirovaní autori o ňom píšu, každý 
svojim spôsobom, ale vždy v podstatnej jednote. Apoštol Pavel 
je autorom asi najstručnejšieho výroku o tej perspektíve, ku 
ktorej sa má vzťahovať celý život a všetko dianie v cirkvi: „To 
je vôľa Božia – vaše posvätenie“ (1T 4, 3). Bolo by krásnou 
biblickou prácou hľadať v Novej zmluve ďalšie a ďalšie 
podobné výroky apoštolov. Pre túto výročnú správu som vybral 
jeden málo citovaný, z listu Júdovho. Ten výrok má štyri    

rozličné časti. Na prvé počutie teda nepôsobí dojmom, že hovorí 
o jednej jedinej perspektíve, ku ktorej sa má vzťahovať celý život 
a dianie v cirkvi. Čitateľovi je však pri troche uvažovania napokon 
vec jasná. Tá jedna jediná perspektíva, bod, ku ktorému sa má 
vzťahovať všetko dianie a život v cirkvi, je to, aby každé jedno 
kresťanské srdce bolo 1. zdokonaľované vo viere, teda v slobodnom 
odovzdaní sa Bohu, 2. malo osobný vzťah s Bohom, ktorý sa 
premieta do vrúcneho a pravidelného modlitebného života, 3. bolo 
oslobodzované z pút egoizmu, sebastrednosti a naplňované láskou, 
ktorá má pôvod v Bohu a 4. malo istotu vzkriesenia a večného života 
s Kristom, zavŕšenia života v Bohu.  
     Tieto štyri veci ležali apoštolovi Júdovi na srdci. Neboli to pre 
neho nábožné frázy, bola to ním zakúsená a iným doporučovaná 
zmysluplná realita života s Bohom, skrze Krista a v moci Ducha 
Svätého. A zažíval, že tieto štyri veci sú napokon súčasťou jednej 
jedinej perspektívy, o ktorú ide: aby každé jednotlivé kresťanské 
srdce sa mohlo odovzdať Bohu, a to v prehlbovanej viere, v 
modlitebnom živote, v nesebeckej láske a v neotrasiteľnej nádeji. 
Tento zreteľ na rast a budovanie jednotlivého kresťana, to je tá 
perspektíva, ktorá dáva dianiu v cirkvi zmysel! Júda určite vedel, že 
život cirkvi môže byť pestrý, mnohoraký, dobre vyzerajúci. Ak 
v ňom nie je ale táto perspektíva, ktorú on zdôrazňuje, dianie v  
cirkvi môže zostať iba samoúčelným vírením ľudí, bohoslužobných 
obradov, všakovakých podujatí,  bohumilých rečí, majetkových 
a peňažných investícii. 
     Túžim, aby sme v našom zbore zdieľali tento názor: že v živote 
cirkvi a zboru nám nejde iba o dokazovanie oprávnenosti svojej 
existencie, o zviditeľňovanie významných častí našej histórie 
a dôležitosti našich osobností, o figurovanie v povedomí občanov, 
o zveľaďovanie majetku. To všetko je dôležité, ale pre život cirkvi 
a zboru vôbec nie prvoradé. Prvoradý je ten zreteľ, perspektíva, bod 
na horizonte, ktorý prízvukuje Júda: aby srdce každého z nás, ktorí 
tvoríme zbor, sa mohlo odovzdať Bohu - v prehlbovanej viere, v 
modlitebnom živote, v nesebeckej láske a v neotrasiteľnej nádeji. 
Život dnešných ľudí je už natoľko komplikovaný, napätý, prostý 
zmyslu a zároveň prahnúci po naplnení, že cirkev by urobila fatálnu 
chybu, ak by sa v takomto kontexte života ona uspokojila iba so 
všeobecnými bohumilými rečami, náboženskými obradmi a nejakou 
tou možnosťou zviditeľňovať sa. Ak by stratila zo zreteľa 
perspektívu, o ktorej hovoríme.  
     V takomto duchu som sa snažil – pri všetkej pokore vyznané – 
počas roku kázať a vyučovať. V takomto duchu, verím, vystupovali 
i bratia a sestry, ktorí vyučujú a vedú svoje skupiny ako 
neordinovaní. V takomto povedomí, verím, pracovali aj tí, ktorí sa 
zaoberajú diakoniou, organizáciou, majetkom, financiami, rôznou 
službou: aby toto všetko, čo žijeme a robíme, malo túto perspektívu – 
aby jednotlivé ľudské srdce, ktoré sa ocitlo v cirkvi, sa mohlo 
skutočne odovzdať Bohu, v prehlbovanej viere, v modlitebnom 
živote, v nesebeckej láske a v neotrasiteľnej nádeji! 
      

2. Prvý pohľad. 
Rok 2012 - rok štyroch okrúhlych historických jubileí nášho zboru, 
ako o nich čítame v Otvorenej náruči zo zimy 2012 - mal niekoľko 
charakteristických znakov: 
1. Vo vnútromisijnej oblasti sme ako ústredné  podujatie pripravili 
stretnutie mládeže Jesenný dážď. Uskutočnili sme aj všetky tradičné 
vnútromisijné podujatia s rozličnými skupinami členov zboru. 
     Od 1.10. pribudol jeden nový vnútromisijný formát - stretnutia 
mužov. Vzhľadom na to, že ECAV má už dlhodobo povesť „cirkvi 
žien“, nás teší vznik a pekné fungovanie tohto chlapského 
spoločenstva. 
     Náš cirkevný zbor bol opäť iniciátorom prípravy dvoch večerov 
ekumenického Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov a dvoch 
ekumenických stretnutí mládeže.  
      Pripravili a uskutočnili sme 3.ročník podujatia Noc kostolov 
(1.6.). Pripravili sme pestrý program, kde bol prezentovaný život 
a služba nášho zboru, diakonie, OZPV. Rozdávali sme Nové zmluvy, 
náboženskú literatúru, tlačoviny o našom zbore, diakonii, OZPV. 
Kostol do polnoci navštívilo množstvo ľudí.  
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     Významným vnútromisijným počinom bolo vydanie knihy 
Jarmily Konkušovej rod.Višňovcovej Ako skákať a pritom 
nespadnúť, ktorá je určená najmä mládeži. Vydalo ju Občianske 
združenie Pavla Valáška v náklade 700 ks. 
     Pod kapitolu misie patrí aj spustenie novej internetovej 
stránky www.ecavnr.sk, ktorá má nielen elegantný a svieži 
dizajn, ale bola aj pravidelne aktulizovaná Ninou Michalovou. 
Pravoslav Prablesk na ňu ukladá vo zvukovom formáte nedeľné 
kázne. Tiež sme obnovili vydávanie nášho časopisu Otvorená 
náruč. 
     V marci sme tu na 1 deň mali 4-člennú delegáciu dekanátu 
Kirchheim unter Teck, ale júni sme organizačne 
spolugarantovali vzdelávaco-rekreačný pobyt 30-tich farárov 
z partnerského dekanátu, ktorí bývali v Nitre. Mnohí boli po 
prvýkrát na Slovensku. Videné a počuté urobilo na nich hlboký 
dojem. Pri tejto príležitosti sme sa rozlúčili s br.farárom 
Karlheinzom Grafom, ktorý odchádza z Oberlenningenu 
i z dekanátu Kirchheim unter Teck. Podarovali sme mu drevenú 
plastiku majstra Milana Marciňu a 4-členná delegácia zboru bola 
i pri jeho lúčení v Oberlenningene 6.-8.10. Naše partnerstvo 
s Oberlenningenom pokračuje, aj keď br.Graf bol skutočne jeho 
hybnou silou. 
     V priebehu jarných a letných mesiacov sme sa postupne 
stretli s troma skupinami priateľov z Naperville (3, 64 a 16 
členná skupina), čo je vždy pre nás vrúcna a povzbudzujúca 
skúsenosť. 
     Zažili sme aj srdečné a zaujímavé jednodňové stretnutie so 
Sázavou na Velehrade a v okolí. 
 

2. V organizačnej oblasti sme vykonali voľbu štyroch nových 
a prevoľbu trinástich bývalých presbyterov a poďakovali sme za 
službu štyrom presbyterom, ktorí ďalej nekandidovali.  
     Bol to i volebný rok – volili sme seniorálneho dozorcu, 
predsedníctvo dištriktu a predsedníctvo ECAV. 
     Rok 2012 bol prvým rokom po dlhšom čase (od r.2002), kedy 
zbor nemal kaplána. Podali sme žiadosť o jeho pridelenie, ale 
pre nedostatok kaplánov jej nebolo vyhovené. Úprimne 
povedané, pre mňa osobne to bol  preto náročný rok. Po dlhom 
čase sa mi stávalo, že som si musel i rušiť dohovorené termíny, 
pretože nečakane prichádzali iné povinnosti. Vyučovanie 
náboženstva muselo niekedy odpadnúť kvôli pohrebom. Je mi to 
ľúto.   O to väčšia radosť, že mnoho oblastí vnútromisijnej práce 
v našom zbore vďaka dobrovoľným spolupracovníkom pekne 
funguje aj bez priamej zaangažovanosti farára. 
     Rok 2012 bol aj rokom citeľných strát. Zomrela ses.Anna 
Valášková (89), ktorá bola akoby prirodzeným stredom nášho 
cirkevného zboru a ktorej pekný prínos pre povzbudzovanie 
našej viery, pre naše spoločenstvo a vzťahy ani netreba 
pripomínať. Zomrel br.Slavomír Revay st. (70), presbyter 
a predseda stavebného výboru, ktorý sa nielen ako odborník 
aktívne angažoval pri stavbe kostola, ale v jeho 13 ročnej histórii 
bdel nad rozličnými opravárenskými a údržbárskymi prácami. 
Zomrela Eva Ruthová (78), ktorá recitovávala pri našich 
pohreboch, sobášoch či Sl.Božích a ako predsedníčka Lit.klubu 
Janka Jesenského spoluorganizovala aj  literárno-umelecké 
programy v našom kostole. Ďakujeme Pánovi za ich život 
a službu v cirkvi, medzi nami. Prosíme Pána, aby potešil 
zarmútených pozostalých. 
     Spomíname tiež na zosnulých Štefana Nosku (94), bývalého 
zborového dozorcu a dlhoročného člena spevokolu, Martina 
Slivku (90), ktorého domácnosť slúžila cirkevnému zboru 
v čase, keď nemal vlastný kostol, i na ďalších zosnulých, 
s ktorými sme boli jedno tu, v cirkvi bojujúcej a veríme, že opäť 
jedno budeme i vo večnosti, v cirkvi oslávenej. 
 

3. V hospodárskej oblasti najdôležitejšou akciou malo byť 
zakrytie stredného dreveného väzníka drevenými pohľadovými 
doskami a jeho dôkladné zaatikovanie, čím by bolo zamedzené 
tomu, aby z väzníka pretekala do interiéru kostola dažďová 
voda. Pred tým však bolo nutné vyriešiť problém vetrania 

v kostole tým, že do bočných okien väzníka boli vsadené dva 
ventilátory. Vykonala to firma ACT Nitra (5.597,- €). Stavebná 
úprava väzníka v minulom roku už pre pokročilý jesenný čas nestihla 
byť vykonaná. Firma Strena prisľúbila, že začne 14.1. 2013 (rozpočet 
9.582,- €), celú akciu sme však z dôvodu zimného počasia posunuli.  
Zatiaľ sme zaplatili zálohu na nákup materiálu 3.000,- €. 
- predsedníctvo CZ a riaditeľ EZD v priebehu roka robili prieskumy 
možností na začatie stavby alebo zriadenia domova sociálnej 
starostlivosti 
- stále beží zbierka na zriadenie predajne literatúry  
 

3. Bohoslužobný život 
Hlavné Služby Božie. Toto zhromaždenie vo viere živých členov 
cirkevného zboru, je výrazom našej viery, spoločenstva, spoločného 
údelu i programu v tomto svete. V nedele, na cirkevné sviatky a 
slávnosti sme sa zhromaždili 67 krát. Návštevnosť Služieb Božích sa 
vzhľadom na posledné roky nezmenila, kostol býva pekne zaplnený. 
Potešila by nás väčšia účasť našich členov vo veku do 30 rokov. Oni 
by mali byť znakom entuziazmu a sily nášho spoločenstva! 
     V liturgii Sl.Božích čítali starozmluvné a epištolické texty  
členovia zboru.   
     Hlavné Služby Božie v čase neprítomnosti farára vykonali aj Ján 
Magyar (15.4., 3.6, 7.10.), Július Filo (8.7.) a Štefan Kiss (19.8.). Ján 
Magyar tiež po celý rok pomáhal pri prisluhovaní Večere Pánovej. 
     Zo zvláštnych udalostí, ktoré sa udiali na Sl.Božích pripomíname 
nasledovné: 12.2. – výročný konvent, voľba presbyterov, 26.2. – 
ofera na kostol v Žiari nad Hronom, 4.3. – voľba seniorálneho 
dozorcu, 11.3. – slávnostný sľub novozvolených presbyterov, 
poďakovanie končiacim presbyterom, pozdrav hostí z Naperville, 
25.3. – voľba dištr.predsedníctva ECAV, 20.5. – slávnostná 
konfirmácia, 10.6. – vystúpenie Eagles Wings, 24.6. – voľby 
gen.predsedníctva ECAV, 22.7. – účasť hostí z Naperville na 
Sl.Božích, 12.8. – Kajúca nedeľa, 9.9. – úvod šk.roku, požehnanie 
detí, vyslanie dobrovoľných pracovníkov do služby, 30.9. – 
Poďakovanie za úrody zeme, zbierka na Haiti, 28.10. – zhromaždenie 
pri pamätníku Karola Kuzmányho (po Sl.Božích), 16.12. – Sl.Božie 
s piesňami mládeže, obedom, popoludním. 
     Cirkevníci slávili ešte Služby Božie na Evanjelickom festivale 
v Lučenci (30.6.), na Dištriktuálnych Sl.Božích na hrade Branč 
(5.7.), na Seniorálnom dni DNS v Jabloňovciach (17.9.) a na zájazde 
žien v Trenčíne (14.10.).  
 

Mimoriadne nedeľné podujatia 
     V nedeľné poobedia – okrem stretnutí manželských párov -  
nemáme pravidelný program. Predsa však boli členom cirkevného 
zboru ponúknuté v našom kostole nedeľné mimoriadne podujatia: 5. 
a 12.2. – korčuľovanie pre mládež v Malom Záluží, 22.4. – koncert 
súboru Donských kozákov, 6. a 20.5. – koncerty Ars organi 2012, 
10.6. – Veselé popoludnie s deťmi, spoločne s Eagles Wings, 17.6. 
a 2.12. – Služby Božie pre najstarších s Več.Pánovou a posedením, 
22.7. – večierok s hosťami z Naperville, 23.9. – koncert detského 
zboru Dúha, 30.9. – Tekviciáda, 21.10. – Šarkaniáda, 16.12. – obed a 
poobedie pre mládež,  predvianočný organový koncert, 30.12. – 
muzikál Jim Elliot. 
     Zborový farár Ivan Eľko vykonal Služby Božie v Plavých 
Vozokanoch pri krste Šimonka Šoltésa (3.6.), prednášal študentom 
5.ročníka EBF UK Bratislava na sústredení v Svätom Jure (17.11.) 
a prednášal na Pastorálnej konferencii Východného dištriktu 
v Spišskej Belej (24.11.). 
     Br.Vlastimil Synak ako seniorálny dozorca niekoľko krát na 
rozličných miestach predsedal kandidačným presbyterstvám či 
volebným konventom, ako sen.dozorca vystúpil s pozdravom na 
Sl.Božích v Prešove. 
     Eva Eľková bola hosťom na stretnutí SEŽ vo Svätoplukove 
(26.2.) 
      

Stredtýždňové večerné a adventné a pôstne Služby Božie. Navštívi 
ich asi 15 - 25 osôb, väčšinou dôchodcov, menej sú to už ľudia 
zamestnaní, občas je medzi nami nejaký vysokoškolák. Toto naše 
spoločenstvo sa časom úmrtiami a chorobami jeho starších 



Výročná správa farára za r.2012, Cirkevný  zbor ECAV v Nitre 
a tradičných členov žiaľ umenšuje. Stredtýždňové boli 26 krát, 
pôstne 10 krát a adventné 6 krát.   
     Počas Veľkého týždňa pred Veľkou nocou sme mali i tri 
modlitebné večery, na ktorých sa modlievame za náš zbor, 
rodiny, cirkev, národ. 
 

Od 21.9. som začal chodiť do spoločenstva okolo Božieho Slova 
v Domove dôchodcov na Hornočermánskej ulici. Táto skupinka 
jestvovala už dlhšie, bola laicky vedená a za určitých okolností 
bolo ponúknuté mne, aby som vedenie prebral. Schádzame sa 
každý piatok o 9.00 hod. Nemáme klasické Služby Božie, ale 
skôr biblickú hodinu, spievame piesne s gitarou, rozprávame sa 
o viere a živote. Schádza sa okolo 20 osôb, je to ekumenické 
spoločenstvo. Toto spoločenstvo beriem ako akúsi náhradu za 
v r.2011 zaniknuté spoločenstvo v DD na Železničiarskej ulici 
(Služby Božie raz do mesiaca). Mám nádej, že podobné  
spoločenstvo okolo Božieho Slova vznikne začiatkom tohto roka 
aj v DD na Považskej ulici. 
     Do DD na Železničiarskej  som chodil na požiadanie 
prisluhovať Večeru Pánovu, alebo navštíviť evanjelikov. 
 

4. Sviatosti 
Iba dva Krsty sväté sme prislúžili v rámci Sl.Božích (jedno 
dieťa, jeden dospelý), ostatné po Sl.Božích. Vykonávanie Krstu 
svätého v rámci Sl.Božích však zostáva našou prioritou. Najmä 
však túžime pomáhať rodičom vychovávať pokrstené deti 
v kresťanskej viere a mladým rodinám s deťmi žiť spoločne 
kresťanský život v prostredí cirkevného zboru. 
     Pokrstili sme 14 detí, 11 ch. a 3 d. 
     S rodičmi pred krstom absolvujem pastorálny rozhovor 
o význame krstu a kresťanskej výchovy dieťaťa.  
     Tri mladé ženy som v priebehu 1.polroku pripravoval na krst 
v dospelosti a pokrstil. 
     
Večeru Pánovu sme slávili v bežné prvé nedele v mesiaci 
v rámci Sl.Božích 9 krát, na sviatky v rámci alebo po Sl.Božích 
11 krát, pri Sl.Božích pre najstarších 2 krát. Počet hodovníkov v 
r.2012 klesol  u mužov i u žien, slávili sme presne toľko krát, 
ako v r.2011.     
     Najviac hodovníkov prijalo Večeru Pánovu už tradične na 
Veľký piatok (115) a potom pri Pamiatke zosnulých (93) a na 
Zelený štvrtok (81).       
     Najmenej to bolo tiež tradične na Veľkonočný pondelok (27). 
     Taký jav, aký sa stal v r.2008, že počet mužov pri jednom 
slávení prevýšil počet žien (Veľkonočná nedeľa r.2008: m.14, 
ž.12), sa v r.2012 nezopakoval, všetky naše slávenia boli 
s približne dvojnásobnou prevahou žien. Napokon žien máme 
i vo svojej evidencii viac o polovicu z počtu mužov.    
     Zaujímavé snáď bolo, že približne rovnaký počet hodovníkov 
bol počas oboch vianočných sviatkov (71 a 69).  
     Počet prijímajúcich Večeru Pánovu v r.2012:  
Na Sl.Božích v kostole :  1.384  (-189) 
muž. 437 (-48), žien 947  1088 (-141) 
V domácnosti :  2 (-3) 
V nemocnici a soc.zariadeniach:  3 (-7) 
 

5. Konfirmácia 
     Konfirmačnú prípravu vyučuje farár, v čase neprítomnosti ho 
zastúpili vedúci dorastu, ktorí však nepreberali konfirmačnú 
látku, ale mali s konfirmandmi stretnutie dorastu s vlastným 
programom. 
     Konfirmandom túžime odovzdávať nielen vedomosti, ale 
budovať vzťah konfirmandov k Pánu Bohu, k cirkevnému zboru, 
vzťah konfimandov s farárom a staršími mládežníkmi 
a priateľstvo medzi sebou navzájom.  
     Konfirmandi by počas roka by mali byť výrazne usilovnejší 
pri štúdiu. S disciplínou konfirmandov nie sú žiadne problémy.  
     Výzvou, s ktorou stále zápasíme je to, aby sa konfirmand 
zaradil do života dorastu a mládeže, alebo aby navštevoval 
Služby Božie po konfirmácii. Je veľmi potešiteľné, že  

z minuloročných 10 konfirmandov chodí väčšina pravidelne na 
Sl.Božie, na mládež a snažia sa aj poslúžiť pomocou tam, kde je to 
treba.  
     Konfirmovaných bolo 10 konfirmandov (ch.3, d.7).      
     Do 2.ročníka prešlo 9 konfirmandov (3 ch. a 6 d.). 
     Do 1.ročníka sa prihlásilo 9 konfirmandov (7 ch. a 2 d.)   
     Vedúci dorastu pripravili pre minuloročných konfirmandov  
víkendový Konfitábor v Jabloňovciach.  Konfirmandi sa tiež mohli 
zúčastniť množstva iných mládežníckych podujatí. Mnohí boli v lete 
na táboroch. 
     Opäť vyzývame rodičov konfirmandov - prvákov, aby povzbudili 
svoje deti k navštevovaniu stretnutí dorastu (piatok, od 15.45 do 
16.30) a konfirmandov – druhákov k navštevovaniu mládeže (piatok, 
od 17.15).  
     Opakujem, že by bolo úžasné, keby sme mladých členov nášho 
cirkevného zboru do 30 rokov, videli vo väčšom počte na Sl.Božích 
a naše spoločenstvo bolo obohatené ich mladosťou a silou.  
 

6. Členstvo v zbore 
     V r.2012 sme založili 40 nových evidenčných kariet členom CZ, 
ktorí sa buď práve prisťahovali do Nitry, alebo v Nitre žijú už dlhšie, 
ale dosiaľ sa neprihlásili za člena zboru. 5 z nich na prihlásilo na 
základe vyplnenia dotazníka a zaplatenia cirkevného príspevku, 35  
iba prvý krát zaplatilo cirk.príspevok, do evidencie sme vniesli aspoň 
ich meno a adresu. 
     Z 25 zosnulých bolo iba 15 evidovaných ako členovia nášho 
cirkevného zboru, 10 zosnulých patrilo do veľkej skupiny 
anonymných evanjelikov v Nitre. Boli však pokrstení a majú na 
cirkevný pohreb právo. Osud cirkevného zboru však s nami žiaľ 
nezdieľali. 
     K 31.12.2012 evidujeme 1.331 (+31) členov  CZ Nitra. Z tohto 
počtu má 1.230 osôb založené evidenčné karty (m.521, ž.709).  
     Evidujeme 13 cirkevníkov, ktorí si cirk.príspevok nezaplatili za 
posledných 10 rokov. 120 členov CZ si zaplatí cirk.príspevok 
sporadicky. 
     Z 1.230 členov, ktorí majú založené svoje evidenčné karty, si do 
31.12. 2012 zaplatilo cirk.príspevok 955 osôb , čo je 77,6 % ( r.2011 
to bolo 82,37% ).   
     V každom prípade platí uznesenie nášho konventu z r.2011 
o platení CP do 31.10. bežného roka. Láskavo žiadame členov zboru, 
aby tento náš zvyk rešpektovali a cirkevný príspevok platili osobne, 
zloženkou, alebo prevodom na účet, počnúc prvým dňom nového 
roku až do sviatku Pamiatky reformácie, teda 31.10. toho ktorého 
roku. Toto uznesenie má svoje dôvody. 
     Tiež prosíme členov zboru, aby si dobre odkladali doklad 
o zaplatení cirkevného príspevku, pretože sa vyskytujú prípady, že 
cirkevník tvrdí, že zaplatil, my jeho platbu nemáme v evidencii a on  
nevie predložiť kópiu dokladu o zaplatení. Je to veľmi chúlostivá 
situácia. Nechceme sa nikoho dotknúť, chybu mohla urobiť jedna i 
druhá strana. Preto je dôležité, aby cirkevník vedel svoje tvrdenie, že 
zaplatil, dokázať aj kópiou dokladu. 
     Tiež uvádzame jedno upresnenie, že cirkevný príspevok je nové 
pomenovanie pre cirkevnú daň. Ukázalo sa totiž, že mnohí nevedia, 
o čo ide, keď sa hovorí o cirkevnom príspevku a jeho platbe. Je to 
vlastne po starom cirkevná daň, len výraz „cirkevná daň“ je 
nesprávny, lebo cirkev samozrejme žiadnu daň v skutočnom zmysle 
slova od svojich členov nevyberá. 
     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.2012 sa z našej evidencie neodhlásil nik kvôli presťahovaniu 
sa. Dvaja členovia vystúpili z ECAV a stali sa členmi Apoštolskej 
cirkvi, jedna osoba vstúpila z rím.kat.cirkvi do ECAV.  
     Opäť s radosťou dodávame, že naše chrámové spoločenstvo tvorí 
i niekoľko priateľov nášho cirkevného zboru – manželov, manželiek, 
mladých rodín - ktorí formálne nie sú členmi ECAV, ale našli svoj 
duchovný domov v našom cirkevnom zbore.   



Výročná správa farára za r.2012, Cirkevný  zbor ECAV v Nitre 
     V roku 2011 sa uskutočnilo sčítanie obyvateľstva, ktorého 
výsledky sa stali známe v r.2012. Podľa nich sa k ECAV 
prihlásilo v meste Nitra 2.042 osôb (v r.2001 2.441) a v obciach, 
ktoré tvoria našu diasporu, 309 osôb (v r.2001 263). Dovedna sa 
k ECAV prihlásilo 2.351 osôb (v r.2001 2.704), teda o 353 
menej.  
     Prvé presné zistenie počtu prihlásených členov zboru sme 
mali v r.2006 – 1.022 členov, v r.2001 ich muselo byť ešte 
menej. Dnes máme 1.331 členov, teda o 309 viac ako v r.2006. 
Pokles počtu osôb, hlásiacich sa formálne k ECAV, nás mrzí. 
Naproti tomu nárast počtu členov nášho cirkevného zboru nás 
samozrejme veľmi teší! 
(údaje pripravila Mária Števková, zodpovedná za evidenciu) 
 

7. Vnútromisijná práca 
Detské Služby Božie. Do tímu učiteľov a ich pomocníkov patria 
Mária Hrubá (vedúca skupinky učiteľov), Magdaléna Eľková,  
Mária Pindešová, Kristína Bednárová, Radka Absolónová, 
Martina Globanová, Róbert Ottot a Jakub Zmeko. Tieto sestry a 
bratia vytvorili dvojice či trojice, v ktorých bol jeden vyučujúci 
a druhý či tretí bol pomocník (zvyčajne tí mladší) a pravidelne sa 
striedali vo vedení Detskej besiedky. Na Sl.Božích na začiatku 
školského roku 2012 / 2013 sme pracovníkov oficiálne vyslali 
do služby.  
     Marek Konkuš, ktorý žije a pracuje v Bratislave, pripravil 
s chlapcami z mládeže dve sobotné podujatia pre mladších 
chlapcov. Žiaľ, neboli veľmi navštívené.  
     Pri mimoriadnych podujatiach pre deti pomáhajú pri 
výtvarných či rekreačných aktivitách s deťmi Martina Sýkorová 
a Eva Bednárová.  
     Pracovníci s deťmi pod vedením Márie Hrubej sa stretajú na 
pracovné porady a spoločné modlitby za besiedku každý piatok 
o 19.00 hod.   
     Evidujeme asi 20 detí, ktoré pravidelne, alebo sporadicky 
navštevujú besiedku. Priemerná návšteva je asi 8 detí, takáto 
skupinka je rozdeľovaná na starších a mladších, s ktorými sa 
pracuje osobitne.   
     Pre deti sme mali v r.2012 dve sobotné doobedia pre 
chlapcov, Veselé popoludnie ku Dňu detí spoločne s Eagles 
Wings, letný tábor v Braväcove (22 detí), ktorý bol vedúcimi 
skutočne perfektne programovo prichystaný. Mali sme 
požehnanie pri začiatku školského roku, Šarkaniádu, Tekviciádu, 
Adventné popoludnie a štedrovečernú nádielku. Učitelia 
besiedky pripravili s deťmi menšie vystúpenia na Veľkonočnú 
nedeľu, Svätodušnú nedeľu a veľký program na Štedrý večer.  
     Deti sme obdarovali v advente detským kalendárom plným 
dobrého čítania a výtvarných možností (vydal VD ECAV) 
a štedrovečernou sladkou nádielkou. Pri mimoriadnych 
podujatiach deti dostávajú položartom-polovážne pamätný 
diplom za účasť a neodmysliteľný banánik v čokoláde, ktorý sa 
stal symbolom našich detských podujatí. 
 

Stretnutia dorastu. Bývali medzi dvoma vyučovaniami 
konfirmandov. Do letných prázdnin dorast bol určený pre 
prvákov a druhákov konfirmandov, v septembri sme začali 
pripravovať dorast iba pre prvákov a druhákov sme začali 
pozývať priamo na mládež. 
     Skupinku dorastu viedli do júna mládežníci Zuzana Hrubá 
a Pavol Švec, od septembra Pavol Švec, Adam Zmeko a Tomáš 
Mesároš. 
     Pre dorastencov bol pripravený Konfitábor v Jabloňovciach 
v apríli a boli pozývaní na rad ďalších mládežníckych podujatí.  
 

Spoločenstvo evanjelickej mládeže Stretnutia mládeže sa konajú 
každý piatok o 17.00 hod. Nedá sa presne spočítať, koľko krát 
stretnutia boli, pretože naši mládežníci sa stretajú už aj počas 
prázdnin či víkendov, aby spolu trávili voľný čas, čo je veľmi 
dobré. 

     Zodpovednosť za prípravu programu stretnutí mali Miriam 
Líšková, Michal Vašek, Marek a Jarka Konkušovci, Janka Nôžková. 
Návštevnosť sa pohybuje okolo 20 i viac osôb.  
     Vo februári sa v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov  
konalo ekumenické dvojstretnutie mládeže (u nás a na Klokočine),  
mali veľmi peknú atmosféru. Naši mládežníci zodpovedne pripravili 
zaujímavý program i pohostenie pre rovesníkov. 
     Pripravili sme jedni Služby Božie s piesňami mládeže 
(2.adventná). Na obede a spoločnom popoludní zostalo 33 
mládežníkov. V tradičnom jarnom termíne sa neuskutočnili pre iné 
podujatia. Hudobníci pripravili veľmi pekný hudobný sprievod ku 
spievaným piesňam.  
     Na Veľký Piatok sme si premietali film s kresťanskou tematikou. 
Zažili sme víkend s rovesníkmi z Naperville. Seniorálne stretnutie 
mládeže bolo v novembri v Leviciach. Pripravili sme veľmi dobrý 
letný tábor pre mládež v Braväcove (36 osôb). Ďakujeme za finančnú 
podporu, ktorú sme na tábor získali od ZSE (500,-), VÚC (300,-) 
a Rotary klubu Nitra (200,-).  Mládežníci opäť zorganizovali 
spoločné prenocovanie v kostole („Kostolfest“), mali víkendovku 
v Jabloňovciach v októbri a strávili spolu Silvester na fare.  
     Mládež veľmi pekne poslúžila pri príprave a prevedení pohostenia 
pri oboch Sl.Božích pre najstarších s posedením, pri ozdobovaní 
vianočného stromčeka, príprave balíčkov, pri detských podujatiach 
v priebehu roka.  
     Na jar sme plánovali pripraviť stretnutie pre našu mládež, 
konfirmovanú od r.2000, ktoré by zhromaždilo a povzbudilo hlavne 
vieru tých, ktorí pravidelne nechodia na stretnutia, či do kostola. Pre 
nemožnosť nájsť vhodný termín sa stretnutie napokon konalo na 
jeseň. Mládežníci ho veľmi pekne pripravili, slovom poslúžili 
manželia-farárovci Kaňuchovci zo Žiliny. Bolo zaslaných 139 
pozvánok, stretnutia sa však zúčastnilo iba 33 mladých ľudí. Mnohí 
poslali po príbuzných aspoň krátky pozdrav, či ospravedlnenie, 
mnohí zostali bez odozvy. Opakujem, že to nemalo byť stretnutie 
v duchu „kde ste, prečo nechodíte medzi nás“, ale mal to byť 
skutočne „jesenný dážď“, udalosť, ktorá môže povzbudiť a posilniť. 
Sme vďační za každého, kto prišiel a podobné stretnutia chceme 
opakovať. 
 

Stretnutia vysokoškolskej mládeže. Bývajú každý utorok o 19.00 
hod. okrem letných prázdnin. Účasť býva podľa obdobia školského 
roku do 20 osôb, prichádzajú asi z polovice študenti univerzít a z 
polovice staršia pracujúca mládež. Vedie Eva Eľková. Vo farskom 
byte vykoná množstvo pastorálnych stretnutí a rozhovorov s ľuďmi 
z tejto skupiny. Cez víkend podľa okolností bývajú ľudia z tejto 
skupinky pozývaní do farárskej rodiny na obed. 
 

Večery s Bibliou. Teda praktické biblické štúdium, bolo 19 krát. V 
r.2012 sme preberali podobenstvá Pána Ježiša. Stretania bývali vo 
štvrtok o 16.45. Návštevnosť je 8 – 12 ľudí. V skupinke ale vládne 
veľmi pekná atmosféra.  
 

Spoločenstvo evanjelických žien. Schádzalo sa prvý štvrtok v 
mesiaci okrem letných prázdnin, teda dovedna 10 krát. Priemerná 
účasť býva okolo 10 sestier. Stretnutia majú duchovný úvod 
a tematickými prednáškami na aktuálne cirkevno-spoločenské či 
vzdelávacie témy poslúžili sestry Cibulková, Jozafová, Szalayová, 
Haláková, Štubňová, Ptáčková, Števková a Kuťková, raz bol ako 
hosť br.zbor dozorca Ján Huba. Sestry sa zúčastnili na 
celocirkevnom/seniorálnom stretnutí SEŽ v Leviciach (1.5.). 
Tradičný jesenný zájazd SEŽ sa uskutočnil 13.-14.10. (43 osôb), 
smeroval do Považského seniorátu (Bzince p.Javorinou – Stará Turá 
– Nové Mesto – Beckov – Tren.Teplice - Trenčín – Skalka – 
Podlužany – Uhrovec – Horné Ozorovce – Nitr.Streda). Sestry 
s vďakou prijímajú organizovanie týchto zájazdov br.farárom. 
     Sestry s láskou a ochotne poslúžia pečením či prípravou iných 
pochúťok pri všetkých zborových podujatiach, pri ktorých sme chceli 
otvoriť svoju pohostinnú náruč.        
     Sestry tiež vykonávajú spontánne dobrovoľnú návštevnú službu, 
keď sa snažia pomáhať tým priateľkám, ktoré sú pre nemoc odkázané 
na pomoc v domácnosti. Vďaka za takýto prejav viery a lásky! 



Výročná správa farára za r.2012, Cirkevný  zbor ECAV v Nitre 
     Sestry stratili svoju vernú a horlivú členku Annu Valáškovú. 
Jej pamiatku si uctili položením venca na hrob farárskeho páru 
Pavla a Anny Valáškových, pri návšteve Bziniec. Pozdravili tiež 
svoju predsedníčku Gizelu Rožkovú pri jej „80“. Pre jej úraz 
a zdravotné komlikácie ju pri príprave niektorých stretnutí 
zastúpili ses.Cibulková a Szalayová.  
     Roky a zdravie sa míňajú, toto spoločenstvo je teda otvorené 
ďalším, novým sestrám a rozhodne má ženám čo ponúknuť. 
(Údaje pripravila Gizela Rožková, predsedníčka SEŽ Nitra) 
 

Krúžok mladých mamičiek. Stretal sa raz za dva týždne (streda 
o 17.30). Mladé mamičky majú možnosť prísť i s deťmi, ktoré 
opatrujú staršie dievčatá Nina Michalová, Magdaléna Eľková, 
Janka Nôžková. Stretnutia viedla Eva Eľková. Zúčastňuje sa 6 - 
8 mladých žien. 
 

Spoločenstvo mužov. Začalo sa stretať 1.10., každý druhý 
pondelok, o 19.00 hod. Stretnutia sú pekne navštevované, 
najviac bolo 23 mužov, pri stretnutí s hosťom, br.seniorom 
Jančom. Program otvára povzbudzujúcim slovom pred 
úvodnými modlitbami br.zborový dozorca, potom vypočujeme 
jednoduché svedectvo niektorého z bratov o jeho živote a ceste 
k viere a máme ešte ďalší jeden voľný blok vyučujúceho slova. 
Spievame a rozprávame sa. Definovali sme si, že našimi 
biblickými vzormi mužov budú Uriáš Chetejský (chlapsky, 
rýdzo veriť),  Jozef z Arimatie (smelo slúžiť Pánovi Ježišovi) a 
Jozef – manžel Márie (byť milujúcim manželom, láskavým 
človekom). Je výborné, že naši muži môžu mať toto 
spoločenstvo, kam môžu prísť medzi kresťanských priateľov, 
získať povzbudenie vo viere v spoločenstve mužov, duchovne sa 
ohriať pri modlitbe, úprimnom slove, či chlapskom smiechu. 
 

Stretnutia manželských párov. Bývali raz za tri-štyri týždne 
v kostole. Organizáciu a duchovný program zabezpečoval 
Matthias Barth. Zúčastňuje sa okolo 5 - 7 mladých rodín. O deti 
sa starali Margaréta Černáková, Nina Michalová, Magdaléna 
Eľková, Janka Nôžková, Martina Globanová.  
     V sobotu 23.6. sa uskutočnil po druhýkrát spoločný výlet 
mladých rodín s deťmi na ranč u Sv.Františka v Horných 
Hámroch. Zúčastnilo sa ho 44 detí a dospelých. Bolo krásne 
sledovať, že títo ľudia sú už navzájom ako starí známi, jestvujú 
medzi nimi priateľstvá, stretajú sa, navštevujú, chodia na 
stretnutia mamičiek či mužov, na Služby Božie. 
 

Nitriansky evanjelický spevokol.  V našom štvorhlasnom 
spevokole v r.2012  pracovalo 33 spevákov. Pravidelné nácviky 
boli jeden krát v týždni, podľa potreby i viackrát. Nacvičovali 
sme piesne predovšetkým na cirkevné sviatky a cirkevné 
podujatia. 
     Spevokol začal novoročným stretnutím (20.1.) všetkých 
členov spevokolu – súčasných, aj minulých. 
     Spevokol vystúpil 16 krát: na piatich Službách Božích, na 
piatich pohreboch, na našom večeri Týždňa modlitieb za jednotu 
kresťanov, počas Noci kostolov, na seniorálnej prehliadke 
spevokolov v Bátovciach, na III.celoslovenských evanjelických 
dňoch v Lučenci, na festivale Zbory mestu. Vystúpenie na 
prehliadke cirkevných spevokolov Nitr.samosprávneho kraja v 
Topoľčanoch, kde po päť rokov účinkoval ako jediný 
evanjelický spevokol, sa v r.2012 neukutočnilo, pretože táto milá 
prehliadka z organizačných dôvodov žiaľ zanikla. 
     Rok 2012 bol jubilejným rokov 15.výročia existencie 
spevokolu pod dirigentským vedením Katiny Kűhnovej. Pri tejto 
príležitosti pripravil slávnostný koncert 26.10., moderovaný 
Ivanom Kűhnom, kde v štyroch častiach prezentoval svoj 
repertoár. Spevokol a zhromaždenie pozdravil senior Ján Jančo 
a viceprimátor Ján Vančo, ktorý odovzdal dirigentke 
a spevokolu ďakovný list a vecné dary uznania od primátora 
Jozefa Dvonča. Všetkým prítomným bolo ponúknuté pohostenie. 
(Správu pripravila Katina Kűhnová, dirigentka) 
 

 

8. Evanjelická zborová diakonia 
     Má logiku o činnosti Evanjelickej zborovej diakonie (EZD) 
referovať hneď za kapitolou o misii. Veď naša diakonia túži byť aj 
prostriedkom misie. Cez diakoniu chceme prinášať zvesť o Božej 
láske v Ježišovi Kristovi v úplne hmatateľnej a praktickej podobe. 
     EZD mala v r.2012 sedem pracovníkov: riaditeľom a zároveň 
opatrovateľom bol Milan Slezák, účtovníčkou Magdaléna Šeböková 
a opatrovateľkami Vlasta Martiniová, Mária Ptáčková, Zuzana 
Šurániová, Lýdia Meňhárová, Eva Kotrolová  (vypomohla tiež Stela 
Hraníková). 
     V priebehu roka sa EZD starala postupne o 10 klientov. Samotná 
opatera bola poskytnutá v časovom objeme 2.575 hodín, z tohto 
počtu bolo  2.318 hodín s riadnou zmluvou a teda s finančnou 
podporou mesta a samoplatiteľom bolo prislúžených 257 hodín 
(zvyčajne súrne prípady, kde bola treba okamžitá pomoc rodine 
v ťažko zvládnuteľnej situácii). Boli tiež zapožičiavané zdravotnícke 
pomôcky. 
     Br.riaditeľ vykonával i činnosť spojenú so získavaním nových 
klientov,  administratívou a tiež s nadštandardnými pomocnými 
prácami (pomoc v náhlom onemocnení, práce na záhrade, v byte, 
alebo v dome, poslúženie autom a pod.), čo predstavovalo 912 hodín. 
Sumárne možno povedať, že  EZD za rok 2012 odslúžila 3.487 
hodín. Z uvedeného počtu bolo odpracovaných 156 hodín bez nároku 
na odmenu. 
     EZD čerpá od Mesta finančné prostriedky na zazmluvnených 
klientov a teda br.riaditeľ predkladá správy o činnosti diakonie 
a vyúčtovanie prostriedkov príslušným orgánom Mesta. Tak isto 
br.riaditeľ osobne predkladá raz za štvrťrok správu o činnosti 
diakonie zborovému presbyterstvu a odpovedá na otázky. 
Presbyterstvo vyjadrilo s jeho prácou úplnú spokojnosť.  
     Nutné záležitosti operatívne riešil riadiaci výbor diakonie 
(riaditeľ, farár, zborový dozorca). Stretol sa 8 krát. Spoločne riešili 
komplex otázok okolo možnosti zriadenia Domova sociálnych 
služieb (výber typu zariadenia, jednanie s riaditeľom nemocnice, 
jednanie s p.biskupom Judákom, atď.), financovania, zmien 
v zamestnaneckej legislatíve. Pripravili reportáže o činnosti diakonie 
do Nitrianskych novín a Posla, v nadväznosti na získavanie klientov, 
resp.podielu z dane pre Občianske združenie Pavla Valáška. 
     Zbor podal žiadosť na pridelenie prostriedkov z nemeckého 
podporného fondu Hoffnung fur Osteuropa na zakúpenie špeciálneho 
auta – minivanu, upraveného aj na prevoz človeka na vozíčku. Nákup 
bol v rozpočte schválený konventom ešte pre r.2012, neuskutočnil sa 
však. Partnerský zbor Our Saviourś z Naperville medzitým na tento 
účel nám zaslal 6.000,- USD. Máme informáciu, že aj naša žiadosť 
na nemecký fond bude úspešná. Takto získané prostriedky však 
nepokryjú celú sumu, cirkevný zbor bude musieť zostatok doplatiť. 
     Ďakujeme br.riaditeľovi, ses.účtovníčke a sestrám opatrovateľkám 
za ich službu a želáme im mnoho lásky, vytrvalosti a sily.  
 

8. Výučba náboženstva v školách 
     Na konci šk.roku a dlhodobejšie pred začiatkom nového som sa 
snažil dôrazne opakovať, že počet detí na náboženstve sa nám 
neustále znižuje a skupinky na niektorých školách zanikli. Ako 
evanjelici si zakladáme na slobode kresťana a z princípu odmietame 
donucovacie prostriedky na to, aby sme zabezpečili duchovnú 
výchovu a vedenie detí trebárs cez vyučovanie náboženstva na 
školách. Máme iba apel na kresťanské svedomie  rodičov a láskavé 
povzbudzovanie k plneniu si záväzku kresťanskej výchovy detí. 
Beriem to ako veľkú milosť, že v septembri sa nám počet detí 
neznížil zo zle vyzerajúcich 20, ale dokonca stúpol na 26! Je to 
dôvod na radosť. 
     Opakujem to neustále: tešíme sa a vážime si deti, ktoré 
v podmienkach menšiny, v komplikovaných podmienkach mesta, 
poobede, v konkurencii krúžkov a doučovaní, chodia na náboženstvo 
v škole. Tešíme sa z rodičov či starých rodičov, ktorí menšie deti 
vodia a čakajú. Do júna sme učili na školách: Benkova, Topoľová, 
Kniežaťa Pribinu  a Beethovenova, kam prichádzali i deti z okolitých 
škôl. V septembri začalo vyučovanie na Benkovej, Kráľa Svätopluka, 
Kniežaťa Pribinu a Beethovenovej. Všetky hodiny vyučuje farár. 
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     Povzbudzujeme rodičov, aby aj keď deti z nejakých dôvodov 
nechodia 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  
a z detskej či dorasteneckej práce v zbore, to by bol ten najväčší 
smútok. 
     Na Párovskom gymnáziu sa z organizačných dôvodov 
tradične vyučuje nultá hodina. Uznanie patrí všetkým 
gymnazistom, ktorí skoro ráno vstávajú, aby boli na 
náboženstve. Skupinka na Golianovom gymnáziu bývala v 
minulosti väčšia ako tá na Párovskom, potom ju tvorili už iba 
dvaja študenti, v septembri 2011 zostalo iba jedno dievča 
(konfirmandka) a z dôvodu pochopiteľnej hanblivosti jedinej 
žiačky s farárom, skupinka zanikla. V septembri som sa 
k dievčatku snažil zohnať aspoň jedného ďalšieho žiaka, avšak 
bezvýsledne a teda ani v novom šk.roku sa tu neučí. Študenti v 5 
člennej skupinke na Párovskom gymnáziu sa prestriedali, ale 
stále zostali piati (štyria sú členmi ECAV). 
 

Vyučovanie ev.náboženstva na zákl.školách 
V šk.roku 2011 / 2012 
20 žiakov   ch.9, d.11 
(4 oddelenia) 
 

V šk.roku 2012 / 2013 
26 žiakov    ch.11,  d.15 
(4 oddelenia) 
 

Vyučovanie ev.náboženstva na gymnáziách 
V šk.roku 2011 / 2012 
Párovské gymnázium: 
5 štud.,  ch.3,  d.2 
 

V šk.roku 2012 / 2013 
Párovské gymnázium: 
5 štud.,  ch 3,  d.2 
 

9. Spravovanie cirkevného zboru 
     Konal sa jeden výročný konvent za r.2011 a tri volebné 
konventy (sen.dozorca, predsedníctvo dištriktu, generálne 
predsedníctvo). 
     Zborovým farárom bol Ivan Eľko (volebné obdobie 2009 – 
2019). Zborovým dozorcom bol Ján Huba (volebné obdobie 
2009 – 2015). Predsedníctvo zboru sa stretalo minimálne raz do 
týždňa k poradám o vedení zboru. Br.zborový dozorca bol znova 
iniciátorom i donátorom množstva misijných, informačných, 
jeho slovami marketingových aktivít nášho zboru (kniha Jarky 
Konkušovej, internet.stránka, podiel z dane pre OZPV, plagáty, 
letáky, Otvorená náruč, reportáže do novín, koncerty a pod.). 
     Cirkevný zbor má od 1.11. 2011 formálne menovaného 
nám.farára na kaplánskom mieste Miroslava Hargaša. Ten je 
v cirkvi disciplinárne (predsedníctvo DNS žiada rozviazanie 
pracovného pomeru) a dokonca i svetským vyšetrovateľom 
stíhaný za skutky, ktorých sa dopustil v CZ Komárno. Je 
dlhodobo práceneschopný, zamestnávateľ nevie presne povedať, 
aký je vlastne jeho status. Zborové presbyterstvo ešte v r.2011 
listom predsedníctvu ZD ECAV jeho skutočný nástup do služby 
v Nitre rezolútne odmietlo. 
     Zborové presbyterstvo sa zišlo na riadnych a mimoriadnych 
zasadnutiach 11 krát. Malo 26 členov, ktorí tvoria štyri skupiny 
podľa toho, do kedy trvá ich mandát. Presbytermi boli: Ján 
Beňo, Danica Bobčeková, Ivan Eľko (ako zbor.farár), Milan 
Grísa (do 12.2.), Vladislav Horvát, Ján Huba (ako zbor.dozorca), 
Katina Kühnová, Radmila Kuťková, Viera Lisá (zároveň 
zástupkyňa zbor.dozorcu), Pavel Líška (zároveň kurátor), Elena 
Líšková, Silvia Mandová, Miroslav Marták, Anna Maričová, 
Tibor Mesároš, Milan Mikuš (do 12.2.), Alena Panisová, 
Pravoslav Prablesk (do 12.2.), Slavomír Revay ml., Slavomír 
Revay st. (žiaľ, zomrel 27.5.), Gizela Rožková (do 12.2.), 
Vlastimil Synak, Mária Števková, Soňa Štubňová, Zuzana 
Švecová, a Milan Zmeko. Dňa 12.2. 2012 boli zvolení za 

zborových presbyterov Peter Globan, Maroš Korenko, Dušan 
Novotný a Magdaléna Šeboková, mandát im trvá do 12.2. 2018. 
Ďakujeme im za ochotu slúžiť, blahoželáme im k zvoleniu a želáme 
im Božie požehnanie v živote i v službe. Pozdravujeme tiež 
dlhoročných presbyterov, ktorí už ďalej nekandidovali: Gizelu 
Rožkovú, Milana Grísu, Milana Mikuša a Pravoslava Prableska. Ich 
presbyterská služba sa síce skončila, ale ich služba zboru, ako aj naše 
priateľstvo a spoločenstvo na Službách Božích ďalej pokračujú. 
Vďaka za službu! 
     Všetci presbyteri vykonávali svoj mandát. Vzácne je, že členovia 
presbyterstva pravidelne navštevujú Služby Božie. 
     Ďalej sú obsadené tieto funkcie: 
Kostolníčkou bola Zuzana Dobiášová. 
Organistom bol Dušan Kovarčík.  
Kostol upratovala Magdaléna Šeböková. 
Účtovníčkou zboru a v tom i diakonie 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.  
Pohreby s farárom vykonávali Gizela Rožková, resp.Dušan Kovarčík 
a Eva Ruthová. Tá do apríla 2012, keď začala podstupovať liečbu 
a v novembri žiaľ zomrela.  
Svadby s farárom vykonávali Dušan Kovarčík, Zuzana Dobiášová, 
Eva Ruthová, po jej ochorení a úmrtí Zuzana Švecová. 
O zvukovú aparatúru v kostole a počítač sa staral Pravoslav Prablesk.  
Opravy zariadení v budove vykonáva kurátor Pavel Líška. 
O prevádzku garzónky pre hostí sa stará Magdaléna Eľková. 
Internetovú stránku pripravila a spravovala Nina Michalová. 
Graficky tiež pripravovala rozličné pozvánky, tlačoviny a knihu 
Jarmily Konkušovej Ako skákať a pritom nespadnúť. 
     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 vykoná inventúru hnuteľného majetku až 
v januári 2014 (začíname vykonávať inventúru raz za 2 roky). Nový 
inventár je však priebežne doplňovaný do zoznamov a vyradený je 
vyškrtávaný. Bola však riadne vykonaná inventúra v našej 
predajničke literatúry. 
     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 (zosn.Slavomír Revay st., Milan Zmeko, Ivan 
Eľko)  v priebehu jari riešil stavebnú a technickú agendu ohľadom 
montáže vetrania a opravy väzníka. Po smrti br.Slavomíra Revaya st. 
bol za člena stavebného výboru presbyterstvom zvolený presbyter 
br.Peter Globan. 
     Hospodársky výbor pripravil rozpočet na r.2012, do ktorého sa po 
druhýkrát premietli aj príjmy a výdavky, vzťahujúce sa na činnosť 
diakonie (P.Líška, M.Šeböková, V.Synak a predsedníctvo zboru). 
     Hostiteľský výbor pod vedením Eleny Líškovej v spolupráci so 
Spoločenstvom evanjelických žien a ďalšími dobrovoľníkmi, 
v duchu kresťanskej pohostinnosti privítal, staral sa a pohostil 
množstvo návštev a podujatí. Manželia Líškovci odchádzajú poslední 
z našich podujatí, bez ich nasadenia by nemohli byť vykonané v tak 
peknom formáte. 
     Redakčná rada pripravila zimné číslo zborového časopisu 
Otvorená náruč. Má novú grafickú podobu a štruktúru rubrík, 
graficky ho pripravila Nina Michalová.   
     Náš cirkevný zbor každodenne stojí na dobrovoľnej službe 
mnohých ochotných, mladších či starších bratov a sestier, ktorú vidí 
a cení samotný náš Boh. Nech On milostivo odplatí všetkým, ktorí 
podľa svojich možností a z úprimného srdca podporili náš 
cirkevnozborový život i potreby celej našej cirkvi finančnými darmi, 
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službou, radou, aj tým, ktorí sa za zbor modlia! Všetko toto 
rôznorodé nech má v našom povedomí jedinú zjednocujúcu 
perspektívu, o ktorej hovorí apoštol Júda – aby sa jednotlivé 
ľudské srdcia mohli skutočne odovzdať Bohu! 
 

Občianske združenie Pavla Valáška 
     Občianske združenie Pavla Valáška (OZPV), ktoré pôsobí v 
prostredí nášho cirkevného zboru, podporuje našu sociálnu 
a misijnú prácu, vzdelávateľské a kultúrne aktivity. 
     Na jar 2012 bolo niekoľkým právnickým osobám – 
podnikateľským subjektom a do domácností našich cirkevníkov 
vyexpedovaných asi 300 zásielok  s informačným listom 
o OZPV, s tlačivami na odvedenie 2% z dane pre OZPV 
a s časopisom EPST, v ktorom bol článok o našom zbore a 
diakonii.  Ďalšie balíčky obsahujúce tieto materiály boli 
pripravené na osobné prevzatie pri východoch z kostola. Oznam 
o možnosti poukázať 2% na OZPV bol štyrikrát uverejnený 
v Posli, raz aj s celostranovou reportážou o činnosti diakonie. 
Podobnú reportáž sme pripravili pre Nitrianske noviny. Mnohí 
naši cirkevníci propagovali možnosť poukázania 2% na OZPV aj 
v prostredí mimo nášho zboru, napríklad medzi kolegami a 
priateľmi. 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 priebehu r.2012 poukázaných celkovo 8.160,- € (r.2011  
7.662,- €). Od právnických osôb (PO) to bolo 1.757,-€ (r.2011 
1.945,- €).      Fyzické osoby (FO) poukázali 6.403,- € (v r.2011 
5.717,- €), čo je ale zároveň najviac aj v porovnaní so všetkými 
predchádzajúcimi rokmi!  
     Celková asignovaná suma vzrástla oproti vlaňajšku o 500,- €.  
Suma od firiem (PO) oproti vlaňajšku poklesla o 200,- €. Suma 
od  fyzických osôb (FO) sa oproti vlaňajšku zvýšila o 12 %  a je 
zo všetkých doterajších rokov najvyššia. Zo 116 tlačív, 
prinesených na farský úrad, sme odhadli priemernú asignáciu na 
jednu FO 22,45 €.  Na základe tejto sumy odhadujeme, že 
asignovalo približne 285 fyzických osôb. Sumu od darcov mimo 
Nitry na rozdiel od minulosti z výpisov z účtu OZPV nie je 
možné identifikovať. Vlani ich bolo vyše 30. Dovolíme si 
pripomenúť tým, ktorí majú predstavu, že pri poukázaní podielu 
z dane človek musí komusi dať peniaze naviac: asignovanie 
podielu z dane človeka nič naviac nestojí, iba malú časť z aj tak 
zaplatenej dane usmerní inde, ako do štátneho rozpočtu.  
     Ďakujeme všetkým darcom podielu z dane, či milodarov!  
     OZPV z týchto prostriedkov a tiež z členských príspevkov 
svojich členov a darov, v súlade so svojimi stanovami a so 
zákonom  o dani z príjmu, dotovalo predovšetkým činnosť 
diakonie, tábor detí, mládeže, zájazd žien, podporilo ešte 
niekoľko menších cieľov a propagáciu seba a diakonie.  
     Aj v r.2013 sa budeme uchádzať o poukázanie podielu z daní 
pre OZPV. Bude to vyžadovať propagovanie činnosti OZPV 
a diakonie v prostredí cirkevného zboru,  v miestnych médiách 
voči Mestu, cez Posol voči celej cirkvi, cez internet voči 
spoločnosti vôbec. Získané prostriedky chceme nasmerovať do 
služby, tak ako v predchádzajúcich rokoch. 
     OZPV riadne vedie svoje účtovníctvo, vypracováva účtovnú 
uzávierku a voči štátu vypracováva správu o použití podielu 
z dane, ktorá je uverejnená vo Verejnom vestníku. Poriadok 
a čestnosť voči darcom i zákonom štátu je pre nás predpokladom 
našej vierohodnosti a predpokladom rozhodnutia daňovníkov 
darovať podiel z dane práve pre OZPV. 
     Deväťčlenný Výbor OZPV zasadol 17.5., členská schôdza sa 
konala 24.5. Trojčlenná Dozorná rada vykonala koncoročnú a 
polročnú kontrolu účtovníctva.  
(údaje pripravil Ján Huba, zbor.dozorca, člen Výboru OZPV) 
 

10. Pastorálna činnosť 
Popredu vyžiadané a evidované rozhovory skutočne 
pastorálneho charakteru s farárom na farskom úrade - 16  
Prislúženie Večere Pánovej v domácnosti – 2 
 

Prislúženie Več.Pánovej v nemocnici, alebo v soc.zariadení - 3  
Návšteva chorých v domácnosti bez Več.Pánovej – 3 
Návšteva chorých v nem., hospici, bez Več.Pánovej – 11 
Posvätenie bytu – 1 
Priateľská návšteva farára v domácnosti -  9 
Prípravné pastorálne rozhovory s rodičmi pred krstom – 19. 
Prípravné past.rozhovory so snúbencami pred sobášom – 16. 
     Pred každým pohrebom sa farár stretne so zarmútenou rodinou, čo 
prináša tiež príležitosť pastorálneho rozhovoru. 
     Ďalšie rozhovory pastorálneho charakteru a návštevy potrebných 
v domácnostiach či v nemocnici vykonala farárova manželka. 
     Niekoľko ochotných sestier vykonáva spontánne návštevnú 
službu s drobnými úkonmi pomoci, či udržuje telefonický kontakt  
s cirkevníkmi, ktorí žijú u detí mimo Nitry a podobne. 
 

11. Mimozborová činnosť predstaviteľov a členov  zboru 
     Zborový farár Ivan Eľko sa stal seniorálnym zapisovateľom. 
     Zborový presbyter Vlastimil Synak je z úradu ako seniorálny 
dozorca členom seniorálneho presbyterstva, synody, voleným 
dištriktuálnym presbyterom a voleným predsedom Generálneho 
hospodárskeho výboru ECAV. 
     Člen cirkevného zboru Ján Jančovic je veľmi plodným 
prispievateľom Posla. V priebehu roku mu Posol uverejnil niekoľko 
obsiahlych článkov s historickou tématikou života evanjelickej cirkvi 
a jej osobností na Dolnej zemi v minulosti. 
     Členka cirkevného zboru a presbyterka Zuzana Švecová je 
autorkou knižky Adventný veniec, ktorú v predvianočnom čase vydal 
Tranoscius a dostala sa do predaja v ECAV. 
     Členka cirkevného zboru Jarmila Konkušová je autorkou knihy 
pre mládež Ako skákať a pritom nespadnúť, ktorá je čítaná 
v mnohých zboroch našej cirkvi. 
      

12. Tlač 
Cirkevný zbor odoberá 15 ks časopisu Evanjelický posol spod Tatier 
(ďalších asi 20 osôb odoberá EPST domov), 10 ks Cirkevných listov, 
5 ks Cestou svetla, 5 ks Dúhy a pripravuje vlastný štvrťročník 
Otvorená náruč v náklade 200 - 500 ks. 
Predaj literatúry a časopisov: 
Prenos kníh z r.2011 v hodnote 553,90 € 
Nákup kníh v r.2012 v hodnote 1.144,40 € 
Predaj kníh v r.2012 v hodnote 1.335,52 € 
Hodnota kníh, ktoré sa prenášajú do r.2013 – 362,78 € 
Pokladničná hotovosť – 12,40 € 
Nákup časopisov EPST, Cestou svetla a Dúha v r.2012 – 568,40 
Predaj časopisov EPST, Cestou svetla a Dúha v r.2012 – 568,40      
Všetky faktúry dodávateľom boli v r.2012 vyplatené, cirkevný zbor 
nemá v tejto oblasti žiadne dlžoby. 
     Inventúra bola vykonaná dňa 12.1. 2013. Neboli zistené rozdiely 
vo vedení evidencie a predaja kníh a časopisov.  
(údaje pripravil Pavel Líška, kurátor). 
 

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

14. Štatistika 
Údaje zo zborových matrík za r.2012 a porovnanie s r.2011 
 

Pokrstení :   17 (-5), chl. 11 (+2), diev.  3 (-8), dosp.3 (+1)  
Konfirmovaní : 10 (+6), chl.3 (+3), diev.7 (+4), dosp.0 (-1) 
Vstup do ECAV: 1 (tak isto)                    Výstup z ECAV : 2 (+1) 
Prihlásenie sa do zboru : 40 (+6)          Odhlás. sa zo zboru: 0 (-8)  
Sobášení : 13 (+4)                          požehn.manželstva 0   (tak isto) 
     2 evanj.páry, ostatné zmiešané 
Zosnulí : m.15 (+9), ž.10 (-3), spolu 25 (+6) 
     Najstarší: Edita Rafajová (95), Štefan Nosko a Gejza Višňovský 
(94), Eva Košíková (92), Martin Slivka (90) 
     Najmladší: Ľudovít Straňák (47), Daniela Meňhartová (63), Ivan 
Dúbravka (67)  
 

15. Hospodárenie a dobročinnosť v r.2012 
 



Výročná správa farára za r.2012, Cirkevný  zbor ECAV v Nitre 
I.  Príjmy CZ v r.2012 

 

                                        rozpočet       skutočnosť        rozpočet 
Príjmy nezdaňované   na  r.2012        v  r.2012            na r.2013                                
Cirk.príspevok              10.000,-         10.665,-            10.250,-    
Milodary                         11.000,-           9.646,20         10.500,-                        
Ofery                                8.000,-           8.176,96           7.800,-                       
                                     

Ostatné príjmy                    skutočnosť                rozpočet 
                                             v  r.2012                 na r.2013                                               
Poplatky od klientov  
diakonie                                4.936,45                     4.000,-                
Dotácie:                           
OZ PV  pre diakoniu                                               6.000,- 
Mesto na mzdy diakonia       9.446,34                  24.480,- 
 

VÚC a ďalší na Ars organi   1.600,-                       1.500,- 
HFO na diak.auto                      -                             5.924,- 
Our Saviours na diak.auto    4.737,84                        - 
dar Don Swanson                    368,76                           
ZSE na tábor                            500,-                           - 
Rotary Nitra na tábor               200,-                           - 
 

dedičstvo A.Mešková           3.243,40                           - 
predaný želez.odpad                150,30 
ostatné                                     406,20                          500,- 
 

vrátený preddavok  
z Daňového úradu               21.271,21                          - 
 

Príjmy zdaňované   rozpočet        skutočnosť         rozpočet 
                                na  r.2012        v  r.2012         na r.2013                                
nájomné                                              356,80                 357,-                
úroky z vkladov           -                  2.495,77              2.000,- 
 

Príjmy v r.2012:                                78.201,23 
Zostatok z r.2011:                           119.980,05  
Celkové príjmy ku 31.12. 2012:    198.181,28     
Rozpočtované príjmy na r.2013:     73.311,-  
 

II.  Výdavky CZ v r.2012 
                               rozpočet         skutočnosť    rozpočet 
                              na  r.2012         v  r.2012      na r.2013 
Služby 
opravy                      9.350               3.000               15.000,-    
(k rozpočtu 2013: väzník 6.500,- , odhad: štrkové plochy striech 
5.000,- , svetlíky 2.000,- , schody 300,- , malé opravy vo 
farskom byte a v garáži 300,- , kovania dverí a okien 330,-)          
obstar.majetku         18.220             9.229,44           13.800,-   
(k rozpočtu 2013: auto pre diakoniu 12.500,- , počítač 500,- , 
mikrofón 500,- , nábytok 300,-) 
cestovné                   2.000,-           1.701,24            1.700,-              
reprezentačné           1.900,-           4.609,84            3.000,-   
(k rozpočtu 2013: pohostenia, dary hosťom a pod.)               
telefón                      2.000,-           1.802,97           1.800,-                
revízie                      1.200,-           1.398,00            1.400,-                  
poistky                     2.000,-           1.763,40            2.300,-                 
ostatné                     1.600,-           1.094,00,               500,-  
daň z úrokov                                     480,89                190,- 
 

mzdy a daň                                     
(zamest.diakonie)    8.800,-         12.097,50           17.750,- 
odvody 
(zamest.diakonie)    1.550,-           2.564,22              6.230,- 
soc.fond 
(zamest.diakonie)                               89,-                   110,-                                                         
 

Prevádzkové 
spotr.materiálu           770,-             890,89,-               800,- 
(časopisy)                          
poštovné                    300,-               233,70                250,-                  
kanc.potreby              500,-               610,54               600,-                               
čist.prostriedky          100,-               148,80               150,-                        
spotreba PHM         1.300,-               931,48            1.200,-                       

voda, stočné            1.200,-               947,81            1.000,-                            
elektrina                  3.200,-            3.381,62            3.300,-                               
plyn                       10.200,-            8.054,65            8.500,-                             
daň z nehnut.              115,-               114,58               115,-                   
bank.poplatky            800,-                419,15               650,-                   
ostatné výdavky                               1720,00            1.500,.                             
(Ars organi, ostatné ) 
  
Cirkevné príspevky na účely mimo zboru:               
odvody vyšším COJ    5.727,-            1.704,00          1.850,-  
(seniorát, dištrikt) 
 príspevky iným COJ   1.900,-            1.870,00         1.900,-   
(povinné ofery a Žiar n.Hronom)) 
ostatné (Diakovce)       1.200,-           1.772,83              - 
 

Výdavky k 31.12. 2012:   62.630,55 
Rozpočtované výdavky na r.2013:    85.595,-  
Rozpočtový schodok:  - 12.284,- 
 

III.  Stav finan čných zdrojov  k  31.12.  2012 
            Pokladňa                              1.184,15                       
            Bežný účet v ČSOB           11.245,78    
            Termin.vklad v ČSOB                1,69     
            Term.vklad v PB               20.100,-       
            Term.vklad ĽB                103.019,11      
 

Celkové finančné zdroje k 31.dec. 2012:       135.550,73 € 
 

IV.  Majetok cirkevného zboru k  31.12. 2012 
(Uvádzame majetok  v obstarávacej hodnote) 

  

Aktíva cirkevného zboru: 
Akcie Tranoscia a.s. 1 akcia           165,97 € 
Akcie Oikokredit:     2 akcie           400,00  USD 
Hodnota kostola v obstarávacej hodnote:                      1.661.722,-  
Hodnota pozemku pod kostolom:                                       51.492,-         
Inventár v kostole a organ                                                 254.790,- 
Inventár v byte farára                                                            7.815,-  
Inventár v byte kaplána                                                         4.578,-                                             
Inventár v garsónke                                                               1.655,-  
Inventár v cirkevnej kuchynke                                              3.650,- 
Inventár farský úrad                                                              5.708,- 
Inventár diakonie                                                                     544,- 
Služobné auto                                                                      12.985,-  
Spolu majetok v obstarávacej hodnote:                     2.005.105,- € 
 

Cirkevný zbor nemal k 31.12.2012 žiadne záväzky.  
     Pohľadávka voči Daňovému úradu Nitra I. – vrátenie daňového 
preddavku za 1-7 / 2011 vo výške 21.325,92 € -  bola splatená 
v 3/2012 – upozorňujeme, že v prehľade našich príjmov („ostatné 
príjmy“, posledná položka) nám umelo navýšila náš príjem! 
     Cirkevný zbor z väčších majetkových položiek v roku 2012 
nadobudol : chladničku do cirk.kuchynky (298,-), notebook, monitor, 
tlačiareň/kopírku/skener (spolu 746,60), police na mieru do sakristie 
a na far.úrad (1.090,-), žalúzie na okná (508,-), ventilačné zariadenie 
vo väzník chrámovej lode (5.598,-) a invalidný vozík (80,-). 
 

Cirkevný zbor vlastní pozemky:  
     V k.ú.Zobor prac.č.4767/2, výmera podľa LV č.3595 o rozlohe 
3,2 ha (pozemky pod diaľnicou na Šindolke). 
     V k.ú.Kolíňany par.č.1889/4 a 1889/5 o výmere 1,3548 ha, 
poľnohospodárska pôda. Nájomná zmluva do r.2020  (56,80 €/1 rok), 
nájomné v r.2012 zaslané: 56,80 €. 
     V k.ú Čakajovce viac malých parciel o celkovej výmere 2,4862 
ha, poľnohospodárska pôda, nájomné v r.2012 vyplatené: 165,15 €. 
(správu pripravili Magdaléna Šeböková, účtovníčka a Danica 
Bobčeková) 
 

Dobročinnosť  
     V dobročinných oferách sme na účely v cirkvi darovali:  
     Pre CZ Kremnica na pomoc pri stavbe kostola v Žiari nad 
Hronom – 1.000,- € 



Výročná správa farára za r.2012, Cirkevný  zbor ECAV v Nitre 
    Z účtu sme poslali: seniorálnu oferu 2012 pre CZ Pohronský 
Ruskov pri oprave modlitebne - 170,- €, a celocirkevné ofery na 
Generálnu podporoveň – 170,- €, III.celocirkevné dni v Lučenci 
– 140,- €, na štipendiá teológov – 140,- €, na Fond vzdelávania – 
140,- €, na Svetový luteránsky zväz – 140,- € a rekonštrukciu 
historického chrámu vo Wittenbergu – 140,- €. 
     Ďalej mimoriadny odvod na rekonštrukciu Jabloňoviec - 0,33 
€ na člena zboru.  
     Dvakrát sme obedom pohostili spoločenstvo farárov DNS 
a ich rodín, ktorí prijímali Večeru Pánovu v Nitre. 
     Cirkevný zbor si riadne plnil všetky finančné povinnosti voči 
seniorátu, dištriktu a generálnej cirkvi. 
  
16. Služba nášho zboru pre naše Mesto      
     Zbierka pri Týždni modlitieb za jednotu kresťanov bola 
tradične určená mestskému zariadeniu Centrum Slniečko, vo 
výške 326,- €. 
     CZ bezplatne poskytuje v každý utorok podvečer našu 
zborovú miestnosť na schádzanie Klubu anonymných 
alkoholikov „Otvorené srdce“, ktorý pracuje na kresťanských 
základoch a  kde nachádzajú účinnú pomoc ľudia bojujúci proti 
závislosti na alkohole.  
     V kostole sa konal  na báze nášho donátorstva benefičný 
koncert organistu Antonyho Halla v spolupráci s Rotary klub 
Nitra (pre autistické deti), koncert detského speváckeho súboru 
Dúha, sami sme pripravili poveľkonočné vystúpenie zboru 
Donských kozákov a adventný organový koncert Jana Rotrekla 
s pohostením účastníkov, ktorým sme chceli poďakovať našim 
spolupracovníkom a priateľom za celoročnú dobrú spoluprácu. 
     CZ ako spoluorganizátor s Mestom, bez vynaloženia  
vlastných prostriedkov, ale cez dotáciu VÚC a cez rozpočet 
Mesta, zastrešil opäť veľmi úspešný 5.ročník medzinárodného 
organového festivalu Ars organi 2012 Nitra, ktorý sa konal 
v piaristickej katedrále Sv.Ladislava (3 koncerty) a v našom 
kostole (2 koncerty). Festival dramaturgicky pripravuje 
koncertná organistka Mária Plšeková, správu darovaných 
finančných prostriedkov má na starosti náš zbor.    
     Vo veľkej zborovej sieni sa konali zasadnutia Spolku 
M.R.Štefánika v Nitre (stretnutia Výboru a Valné 
zhromaždenia). 
     Na stretnutie s hosťami z Naperville sme pozvali  
predstaviteľov Mesta, najrôznejších mestských organizácii 
a členov Klubu priateľov Naperville. Náš cirkevný zbor je veľmi 
dôležitým článkom budovania partnerstva medzi mestami Nitra  
a Naperville. 
     V duchu starých dobrých evanjelických tradícii chceme 
podporovať kultúrny a spoločenský život v meste, podporovať 
každé dobré snaženie a vystupovať ako aktívni spolutvorcovia 
života nášho mesta. 
 

17. Pohľad viery dopredu na r.2013 
     Rok 2013 je rokom 1150.výročia príchodu vierozvestcov 
Konštantína a Metoda na naše územie. Evanjelická cirkev musí 
mať k tomuto jubileu špecifický vzťah z jedného podstatného 
dôvodu, totiž že úsilie preložiť Písmo Sväté a liturgiu do 
staroslovienčiny úplne korešponduje s reformačnou zásadou 
Sola scriptura (Jedine Písmo), ktorej súčasťou bolo aj to, že sa 
snažila dať kresťanovi Božie Slovo k čítaniu v materinskom 
jazyku, a tiež vykonávať Služby Božie a kázať v materinskom 
jazyku (Martin Luther prekladá v nútenom exile na hrade 
Wartburg v r.1521-22 Novú zmluvu do nemčiny!).  
Cyrilometodské jubileum si budeme chcieť teda aj my 
primeranou formou slávnostne pripomenúť. 
     V marci sa bude konať satelitná evanjelizácia s kazateľom 
Ulrichom Parzanym, určená pre mládež, JesusHouse. Chceme sa 
do nej zapojiť a širokým pozvaním našej mládeže pokračovať 
v minuloročnom „jesennom daždi“. 
     Chceme pripraviť všetky naše vlastné vnútromisijné 
podujatia v takom formáte, na aký sme zvyknutí, držať 

pravidelnosť a úroveň internetovej stránky a časopisu Otvorená 
náruč. 
     Chceme sa usilovať, aby prinajmenšom nepoklesol počet detí na 
náboženstve v školách. 
     Budeme hostiť jedno veľké seniorálne podujatie – stretnutie 
mládeže v novembri. 
     Svedomitou a spoľahlivou službou diakonie chceme získavať 
nových klientov a budovať kredit našej diakonie medzi cirkevníkmi 
i obyvateľmi mesta. 
     Budeme zisťovať možnosti zriadenia domova sociálnej 
starostlivosti pre seniorov, čo bude viazané aj na úspešný a výhodný 
predaj pozemkov pod diaľnicou na Šindolke. 
     Občianske združenie Pavla Valáška sa bude uchádzať o získanie 
podielu z daní. Získané peniaze chceme nasmerovať  do diakonie, 
misie, kultúry a vzdelávania. 
 

     V čase cyrilometodských osláv čakáme väčšiu návštevu 
z Naperville. Očakávame, čo sa bude diať v pomere k partnerskému 
zboru Oberlenningen, keď práve nemá farára, no zároveň obojstranne 
potvrdzujeme, že trváme na svojom partnerstve. Možno sa niečo 
uskutoční aj na úrovni partnerského dekanátu a seniorátu. Pripravíme 
znova i stretnutie so Sázavou, zrejme na počesť cyrilometodského 
roku vo vzácnej archeologickej lokalite v Mikulčiciach. 
 

     Hneď, ako to začiatkom roku dovolí počasie, chceme uskutočniť 
kompletné ošetrenie dreveného väzníka nad chrámovou loďou. Tiež 
upraviť štrkové násypy na strechách jednotlivých budov, opraviť 
zatekajúce svetlíky a vykonať ešte niekoľko menších stavebných 
opatrení. 
     Skvalitnenie ponuky služieb našej diakonie prinesie isto nákup 
špeciálneho auta. Z hodnotnejších častí inventáru chceme nakúpiť 
nový počítač do farskej kancelárie, bezdrôtový mikrofón 
a jednoduchý nábytok na chodbu pred farským úradom. 
    

 
Modlitba: 

     Drahý Pane Ježiši Kriste, Pane večnosti i kozmu, cirkvi i nášho 
zboru, Pane  našich životov i nepoznanej budúcnosti, ďakujeme Ti za 
celý prežitý rok 2012. 
     Z Tvojej ruky sme vo viere prijali všetko, čo bolo dobré, radostné, 
budujúce, čo Tvoju cirkev tešilo a dávalo jej nádej. 
     Tebe sme sa v pokore a bázni podrobovali zoči-voči tomu, čo 
presahovalo naše sily  a takto  prijímali  straty, bolesť a nezdary. 
     Ty buď vo všetkom tomto vyvýšený a oslávený! Nech k Tebe vedú 
všetky naše cesty, po ktorých kráčame či už s úsmevom, alebo 
v slzách. Veď Ty si jediným Zmyslom, Cieľom a Naplnením. 
     Pred novým časom nášho života a služby nášho zboru Ťa Pane 
prosíme, nech tou jedinou perspektívou, ku ktorému sa bude 
vzťahovať všetko naše snaženie, či to dôstojné a slávnostné, či to  
každodenné a zemité, je to, aby srdce každého z nás bolo 
zdokonaľované vo viere v Teba, dýchalo vrúcnym modlitebným 
spojením s Tebou, bolo naplňované Tvojou láskou a pevne zakotvené 
v tej nádeji, ktorá je nám darovaná Tvojim víťazstvom, vzkriesením 
a večným panovaním. 
     Pane, zmiluj sa nad nami! 
     Dopraj nám Tvojho pokoja, milosti, duchovného i materiálneho 
požehnania. Dopraj nám znova rozpoznať stopy Tvojho úžasného 
jednania s nami, dopraj nám zažiť nové svedectvá o Tvojom vedení 
svojej cirkvi. 
     Do Tvojej ruky vkladáme svoje plány, túžby a nádeje. 
     Teba, drahý náš Pane Ježiši Kriste, vyvyšujeme a oslavujeme! 
     Tebe ďakujeme! 
     Očakávame na Tvoj slávny druhý príchod a na Tvoje viditeľné 
panovanie nad svojim drahovykúpeným vlastníctvom! Tam sa zavŕšia 
a dokonajú všetky zápasy a námaha terajšieho dňa. Tvoja dokonalá 
láska a nezničiteľné svetlo zahalia a naplnia všetko, čo Ti patrí. 
Ďakujeme, že budeme tiež časťou Tvojej Plnosti! 
     Amen.                                                      
                                                                     
                                                                     (Ivan Eľko, zborový farár) 


