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Riadny výročný účtovný konvent – nedeľa po Deviatniku, 24.2.2019 
 

A - Biblický text: R 1,16-17 
„Veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo: lebo mocou Božou je ono na spasenie 
každému veriacemu, predne Židovi, potom aj Grékovi. Zjavuje sa v ňom zaiste 
spravodlivosť Božia z viery pre vieru, ako je napísané: Spravodlivý bude žiť z viery.“ 

Bratia a sestry v Pánovi, 

Kresťanská cirkev žije vo svete, ktorý je poznačený zápasom o moc. Túto 
skutočnosť vidíme prakticky všade, kamkoľvek sa pozrieme. Zápas o moc prebieha 
medzi jednotlivými štátmi, v rámci štátov medzi politickými stranami, ale aj vo vnútri 
politických strán. Zápas o moc poznáme aj v osobnom živote - v našich rodinách, 
v školách, na pracoviskách, ale žiaľ sa nevyhýba ani spoločenstvu Božieho ľudu – 
kresťanskej cirkvi. V dejinách kresťanstva často dochádzalo k tomu, že sa cirkev pri 
svojom pôsobení spoliehala viac na spojenectvo so svetskou a politickou mocou, než 
na silu svojho posolstva. Bola za tým predstava, že šíreniu evanjelia pomôže využitie 
prostriedkov, ktoré sa vo svete používajú na získanie a presadenie moci. A keď sa 
cirkev spoliehala na spojenie so svetskou mocou, robila tak v  presvedčení, že tým 
lepšie slúži záujmu Božieho kráľovstva. Pritom však zabúdala, že kresťanskú cirkev 
na tejto zemi založil Pán Ježiš Kristus s jediným cieľom. Aby na tomto svete svedčila 
o Božej moci, a nikdy nie o svojej vlastnej moci. Ak chce teda cirkev plniť toto svoje 
poslanie, musí si vždy pamätať a vždy znova uvedomovať, akou mocou je táto Božia 
moc, o ktorej má vydávať svedectvo. 
 Apoštol Pavol o tom svedčí jasne: Božia moc sa odkrýva v evanjeliu Ježiša 
Krista. Iba v evanjeliu a nikde inde. Aká je to moc? V prvom rade si treba uvedomiť, 
že cieľom Božej moci je spasenie všetkých. V tomto sa Božia moc dokonale odlišuje 
od akejkoľvek moci v tomto svete. Moci tohto sveta ide vždy o prospech vlastný, 
alebo prospech úzkej záujmovej skupiny. Božej moci však nejde o svoj vlastný 
prospech, ale o prospech iných, a to dokonca všetkých. Svedčí o tom sám Ježiš, keď 
hovorí o svojom Otcovi: „Veď On dáva vychádzať slnku na zlých aj na dobrých a 
zosiela dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých.“ Podobne svedčí kniha proroka 
Ezechiela: „Či azda mám záľubu v smrti bezbožného – znie výrok Hospodina Pána – 
a nie v tom, aby sa odvrátil od svojej cesty a ostal nažive?“ (Ez 18,23) „Povedz im: 
Akože žijem – znie výrok Hospodina Pána – nemám záľubu v smrti bezbožného, ale 
v tom, že sa bezbožný odvráti od svojho spôsobu života a bude žiť.“ (Ez 33,11a). 
Uisťuje nás o tom aj apoštol Pavol v inom svojom liste, kde hovorí o Bohu, že je 
Spasiteľ, „ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a došli k poznaniu pravdy.“ (1Tim 
2,4) 
 Na druhej strane však Božia moc nikoho nenúti – záleží na človeku, či ju 
prijíma do svojho života alebo ju odmieta. Biblické svedectvo jasne svedčí, že zo 
spasenia, ktoré ponúka a túži dať Boh, nie je nikto vylúčený. Platí to aj o tých, čo túto 
ponuku neprijímajú, ba dokonca sa z nej posmievajú. Boh si želá, aby boli všetci 
spasení a všetci spoznali pravdu. Možnosť spoznávať a prijímať túto pravdu sme 
mali aj v uplynulom roku 2018. Naším spoločným poslaním bolo, aby sa tento Boží 
zámer stával skutočnosťou všade tam, kam nás Pán Boh posiela, v našom 
cirkevnom zbor i v našom meste. Boh pozýval svojím Slovom i nás všetkých ako 
spolupracovníkov pri rozširovaní svojho kráľovstva spravodlivosti, pokoja a lásky – 
teda  všetkých tých hodnôt, ktoré okolo nás tak veľmi chýbajú.  
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 Aká bola naša odpoveď na toto pozvanie? To je dôležitá otázka, lebo ak má 
pôsobiť Božia moc v tomto svete, musí byť najprv viditeľná a účinná pri nás samých 
– a to ako jednotlivcoch, tak aj pri našom zborovom spoločenstve. Musíme sa teda 
preskúmať, aby sme spoznali, či sme skutočne prijímali a prijímame Božiu moc, ktorá 
je nám daná v evanjeliu Ježiša Krista. Potrebujeme preskúmať samých seba, či 
nepatríme medzi tých, ktorí sa spoliehajú na ľudskú múdrosť a na spôsoby tohto 
sveta. Či nie sme ľuďmi, ktorí sa hanbia za evanjelium Ježiša Krista tým, že prijímajú 
a praktizujú spôsoby vonkajšieho sveta. Lebo Kristovo evanjelium skutočne malo aj 
v minulom roku moc zmeniť naše životy ľudí – a verím, že mnohí z nás by o tom 
mohli vydať svedectvo. Podľa pravdy si však musíme priznať, že nie vždy sme tejto 
moci evanjelia otvárali svoje srdcia i mysle, ale sme jej často kládli rôzne prekážky. 

Bratia a sestry evanjelium má moc zmeniť svet. Nikoho však nezmení proti 
jeho vôli. Aby sa mohla prejaviť moc evanjelia, k tomu je potrebné predovšetkým 
jedno – viera založená na Božom slove. Tak to vyznáva apoštol Pavol: „Veď ja sa 
nehanbím za evanjelium Kristovo: lebo mocou božou je ono na spasenie každému 
veriacemu“. Dobre si všimnime: nie „každému“, ale „každému veriacemu“. Prosme 
teda, bratia a sestry, o dar viery do ďalších dní nášho života, pre celý rok 2019, ktorý 
sme vďaka Božej milosti mohli začať. Prosme o dar istoty, že Božia vec v tomto 
svete nie je závislá na našich schopnostiach a našej moci. Prosme aj o dar pokánia 
za to, ako často sme sa hanbili za evanjelium Kristovo. Prosme za to, aby toto 
evanjelium bolo Božou mocou na spasenie, a nie na odsúdenie. Amen. 

 
B. - Duchovný život cirkevného zboru 

B.1 - Bohoslužobný život 
 

Podľa VII. čl. AV je cirkev zhromaždením všetkých veriacich, ktorým sa evanjelium 
čistotne káže a sviatosti sa podľa Božieho slova prisluhujú. V tomto zmysle sa v roku 
2018 stretávali veriaci v cirkevnom zbore predovšetkým na 

Hlavné služby Božie. 

hlavných službách 
Božích, ktoré sa konali podľa Štatútu cirkevného zboru, čl. 13/2 v nedele, slávnosti a 
ďalšie predpísané príležitosti na dvoch bohoslužobných miestach – v kostole 
v Trnave (o 9.00), v bohoslužobnej miestnosti v Seredi na Školskej ulici (o 10.30).  
Hlavné služby Božie sa v zbore konali spolu 120 krát. 

13.5. rodinné služby Božie pri príležitosti Dňa matiek, s vystúpením detí 
Tematické služby Božie. 

27.5. mládežnícke služby Božie s vystúpením hudobnej skupiny BAS 
16.9. rodinné služby Božie pri začiatku školského roku a vyučovania NAV. 
21.10. služby Božie pre najstarších členov CZ 
Nedeľné večerné služby Božie.
Konali sa v Diakonickom domove dôchodcov na Kalinčiakovej ul. 45 v Trnave (o 
16.00), a to spolu 51 krát. 

  

Adventné večerné služby Božie.
Konali sa v Trnave (so začiatkom o 17.00) a v Seredi (so začiatkom o 16.00) spolu 6 
krát. 

  

Pôstne večerné služby Božie.
Konali sa v Trnave (so začiatkom o 17.00) a v Seredi (so začiatkom o 16.00) spolu 
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11 krát. 
Nešporné služby Božie sa v zbore konajú nepravidelne, pri vybraných príležitostiach. 
V roku 2019 sa uskutočnili 2x, a to 2.11. o 14:30 na Pamiatku Zosnulých v kaplnke 
na evanjelickom cintoríne a 21.10. o 14:30 v kostole pri príležitosti stretnutia 
najstarších členov CZ. 
Stredtýždňové ranné pobožnosti  sa konali v Diakonickom domove dôchodcov na 
Kalinčiakovej ul. 45 v Trnave vždy v utorok a štvrtok ráno o 8.00 spolu 84 krát. 
Zvestovaním slova Božieho slúžil brat námestný farár Mgr. Kristián Kostecký, spolu s 
hosťujúcimi kazateľmi, ktorými boli: brat farár v.v. Dušan Kováčik (11.3. a 25.12. 
v Seredi), brat farár Peter Mihoč (8.4. Trnava), sestra farárka Eva Oslíková (20.5. 
Sereď), brat farár Jan Oslík (2.12. Sereď), brat farár v.v. Jozef Grexa st. (31.3. 
a 12.12. Trnava), brat farár Tibor Jančík (17.6. Trnava a Sereď), brat farár Miroslav 
Eštok (21.10. Trnava) a sestra farárka Zuzana Žilinčíková (24.6. Trnava a Sereď), 
ktorí sa zároveň predstavili členom zboru ako potenciálni kandidáti na funkciu 
zborového farára. Okrem nich vypomáhali aj študenti EBF UK M. Trepáč (25.3. 
Sereď), F. Pupala (27.5.) a J. Gdovin (21.10. Sereď) 
O kantorskú službu

B.2 – Sviatosti. 

 sa starali bratia kantori Jozef Grexa, Jaroslav Konečný (v 
Trnave) a sestra kantorka Viera Zvodárová (v Seredi). 

Krst Svätý. V roku 2018 bolo v cirkevnom zbore pokrstených 6 chlapcov a 6 dievčat 
(spolu 12 krstov, okrem nich boli prislúžené dva krsty prináležiace do iných zborov). 
Potešiteľným je pokračovanie v trende nárastu krstom prislúžených v rámci služieb 
Božích. 
Večera Pánova

 

 bola v uplynulom roku prisluhovaná v rámci služieb Božích v Trnave 
a Seredi spolu 26 krát. V rámci služieb Božích prijalo sviatosť VP 505 žien a 302 
mužov, teda spolu 807 hodovníkov. Okrem služieb Božích bolo možné pristúpiť ku 
spovedi a VP aj v domácnostiach a v nemocnici. Pri pastorálnych návštevách 
v domácnostiach prijali VP spolu 2 muži a 5 žien, spolu 7. V nemocniciach a soc. 
zariadeniach Sviatosť Pánovho tela a krvi prijalo 20 mužov a 39 žien, spolu 59. 
Celkový počet komunikantov VP bol v min. roku 873. 

B.3 - Konfirmácia a požehnávajúce výkony. 

Konfirmácia. V roku 2018 bolo v cirkevnom zbore konfirmovaných 5 mladých členov 
(2 chlapci a 3 dievčatá). V aktuálnom školskom roku navštevuje konfirmačnú prípravu 
spolu 8 žiakov (4 katechuméni a 4 konfirmandi) 

V roku 2018 sa konali 2 cirkevné sobáše (oba zmiešané) a 2 požehnania manželstva 
(taktiež konfesionálne zmiešané). 

Sobáše. 

V roku 2018 sme sa rozlúčili cirkevným pohrebom v nádeji vzkriesenia  a života 
večného s 36 členmi zboru (16 mužov a 20 žien). Aj pri tejto spomienke ďakujeme 
Pánu Bohu za spoločenstvo, ktoré sme mali s našimi zosnulými a prosíme o Jeho 

Pohreby. 
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potešenie pre pozostalých. Prosíme, aby Pán požehnal ich pamiatku a dal im večné 
odpočinutie vo svojom kráľovstve. Zároveň spomíname na všetkých ostatných bratov 
a sestry, ktorí nás predišli do večnosti a  ďakujeme za službu pre cirkev, ktorú konali. 

 
B.4. - Vnútromisijné podujatia. 

Biblické hodiny sa konali v matkocirkvi Trnava v stredu o 17.00 (okrem adventu, 
pôstu a letných prázdnin) a v Seredi podľa dohody v utorok o 16.00 (okrem pôstu, 
adventu a letných prázdnin) spolu 47 krát. V rámci týchto biblických hodín boli 
preberané biblické témy v súvislosti s výkladom 1. Článku Viery všeobecnej 
kresťanskej, prvej časti Desatora, ako aj témy venované konkrétnym otázkam 
z oblasti kresťanskej etiky (vzťah kresťanov k svetu, manželstvo a rodina, Istanbulský 
dohovor a iné). 
Detské služby Božie (detská besiedka) sa konali v Trnave v nedele so začiatkom 
o 9.00 na hlavných sl. Božích, pričom deti po úvodnej liturgii pokračovali v detskej 
miestnosti na fare. (celkový počet 49). Tematický program si pripravoval tím 
zložených z rodičov detí a ďalších spolupracovníkov z radov študentov VŠ. Deti 
navštevujúce detskú besiedku si pod vedením svojich rodičov pripravili vystúpenia na 
obohatenie vybraných príležitostí cirkevného roka. Prípravný tím DSB absolvoval 
jednodňový kurz pre pracovníkov s deťmi s pracovníkmi Detskej misie 10.11.2018. 
Vzhľadom k prebiehajúcej rekonštrukcii mládežníckej miestnosti, zmenilo sa aj 
miesto konania detskej besiedky. Aktuálne sa stretávame v priestoroch modlitebne, 
ktoré sú prispôsobené pre potreby detskej besiedky (koberec, nové tuli vaky). V prvú 
nedeľu v mesiaci besiedka nebýva – služby Božie sú vtedy spojené s Večerou 
Pánovou, deti môžu zotrvať v kostole a byť účastné na službách aj na Večeri 
Pánovej. Každú ďalšiu nedeľu bude pre deti pripravený program detskej besiedky. 
Deti odchádzajú z kostola počas druhej piesne, po tom, ako dostanú požehnanie. 
Besiedka má, podobne ako hlavné služby Božie, svoj poriadok (modlitba, pieseň, 
téma s aktivitou, biblický veršík). Na tomto mieste prosíme o vaše modlitby za prácu 
detskej besiedky. Prosíme Pána Boha o požehnanie pre túto prácu a o otvorené 
detské srdcia ochotné počúvať a učiť sa o Pánu Bohu. 
Spoločenstvo evanjelickej mládeže sa stretávalo pod vedením brata presbytera Jána 
Grexu, približne 1-2 krát do mesiaca v mládežníckej miestnosti, počas akademického 
roka sa stretávali aj študenti trnavských VŠ (celkový počet stretnutí SEM a VŠ 
študenti 31).Na stretnutiach boli preberané biblické témy z Mt. evanjelia 6k. 
a vybrané žalmy. Študenti VŠ sa venovali témam podľa vlastného výberu. Okrem 
týchto stretnutí členovia trnavského SEM navštevovali stretnutia SEM v susedných 
cirkevných zboroch. Rok 2019 bude pravdepodobne pre trnavskú ev. mládež spojený 
s hľadaním možností a spôsobu svojho ďalšieho fungovania. 
Spoločenstvo evanjelických žien. Stretnutia SEŽ sa konali pod predsedníctvom 
sestry Eleny Závodnej 2 krát mesačne v zborovej sieni v Trnave (1. a 3. streda 
v mesiaci o 16.00) a 1 krát mesačne v SED Trnava (posledná nedeľa v mesiaci 
o 15.00), s počtom 8-10 sestier. Stretnutia boli spojené s duchovným úvodom brata 
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nám. farára, venovaným postavám biblických žien v NZ. Celkový počet stretnutí bol 
14. Ako je už tradične zaužívané, sestry zo SEŽ pripravili rôznorodé aktivity a prispeli 
svojou účasťou k organizácii viacerých vnútromisijných podujatí (fašiangové 
posedenie, prednáška sestry farárky Z. Vaľovskej, tvorivé dielne so zhotovovaním 
veľkonočných kraslíc, gratulácia jubilantkám a jubilantom v zbore, zborové 
popoludnia a iné) a zúčastnili sa valného zhromaždenia SEŽ v Pezinku. Sestry 
ďakujú Pánovi cirkvi za všetko, čo mohli vďaka Jeho milosti uskutočniť. 
Zborový časopis

 

. Na základe iniciatívy redakčnej rady, najmä sestry presbyterky Mgr. 
Jany Nunvářovej a okruhu ďalších spolupracovníkov pokračovalo vydávanie 
Zborových listov a podarilo sa vydať šesť čísel. Zborový časopis plní v neposlednom 
rade dôležitú funkciu kroniky dôležitých udalostí cirkevného zboru. 

Rodinné spoločenstvo - stretnutia mladých matiek s deťmi sa konali v utorok o 9.30 
v detskej miestnosti – t.j. modlitebni pod vežou (počet stretnutí 39). Aktivity 
spoločenstva boli úzko prepojené s činnosťou detskej besiedky. (viď vyššie) 
Nácvik zborového spevokolu
17.1. bola obnovená činnosť miešaného speváckeho zboru, ktorého vedenia sa ujala 
nová sestra dirigentka Mgr.Art. Viera Hovancová, absolventka VŠMU v Bratislave. 
Od mesiaca marca boli obnovené nácviky aj v dcérocirkvi Sereď. Obnovený spevokol 
absolvoval prvé vystúpenie 28.1. (2 piesne po nedeľných SB). Nácviky pokračovali 
pod vedením sestry dirigentky v prvom polroku 3x týždenne (2x Trnava, 1x Sereď), 
od septembra pokračoval (s kolísavým počtom členov) z dôvodu viacerých 
organizačných zmien raz týždenne v Trnave a v rámci aktuálnych možností 
obohacoval duchovný život zboru účinkovaním v chráme ako aj v Diakonickom 
domove dôchodcov. Spevokol naďalej pozýva do svojich radov všetkých, ktorí majú 
radi spev a spolu budeme môcť oslavovať Boha našimi hlasmi, ktoré sme dostali ako 
dar, podľa slov Písma: „Spievaj Hospodinovi celá zem! Zvestujte Jeho spásu deň po 
deň!“ 

  

Aj v roku 2018 pokračovala činnosť zborovej web stránky so zámerom, aby sa každý 
mohol dostať k informáciám o našom cirkevnom zbore pohodlne, rýchlo a kedykoľvek 
to bude potrebné. Oznamy, plánované udalosti, zrealizované podujatia, ale 
aj praktické informácie, doteraz odovzdávané najmä v nedeľu počas a po Službách 
Božích, sú tak dostupné na adrese 

Internetová stránka cirkevného zboru. 

www.ecavtrnava.sk. Zbor má možnosť rýchlo 
a pružne zverejniť vecné a praktické informácie a zároveň ďalší prostriedok 
k zdieľaniu a šíreniu tej najdôležitejšej Informácie o neutíchajúcej Božej Láske 
a Milosti. Spravovanie stránky mali na starosti bratia presbyteri Peter Beňo a Peter 
Bujňák. 
 
Ďalšie vnútromisijné a iné cirkevno-zborové aktivity

• 16.1.2018 Pastorálna návšteva predsedníctva ECAV brata gen. biskupa Miloša 
Klátika a gen. dozorcu Imricha Lukáča spojená s diskusiou s členmi zboru. Stretnutie 

: 
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inicioval brat Mojmír Kovář, ktorý pozval hostí do nášho zboru. Hlavnou témou 
stretnutia bolo fungovanie Diakonického domova dôchodcov v Trnave, obsah 
rozhovorov sa však týkal aj otázok nedoriešených reštitácií a financovania cirkvi 
štátom, zástupcovia dcérocirkvi Sereď informovali o aktuálnych stavebných prácach 
na novom kostole. Čo sa týka otázky DDD Kalinčiakova, vyvstala potreba nového 
nastavenia vzťahov medzi cirkevným zborom a domovom dôchodcov. Na záver 
stretnutia prítomní prijali požehnanie od brata generálneho biskupa.  

• 17.1.2018 Obnovenie činnosti zborového spevokolu pod vedením novej dirigentky 
ses. Viery Hovancovej (viď vyššie) 

• 18.1. Nahrávanie rozhlasovej relácie „Dominanty“ pre RTVS – rádio Regina, 
venovanej histórii ev. kostola (vysielané 20.1.). Brat námestný farár priblížil 
rozhlasovým poslucháčom menej známe informácie o minulosti aj súčasnosti 
jedinečnej sakrálnej stavby nielen v rámci Trnavy, ale aj Slovenska.  

• 20.1. 2018 Ekumenická bohoslužba v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 
v kostole sv. Jakuba (Františkánsky) v Trnave. Trnavské kresťanské spoločenstvá 
v zastúpení predstaviteľov a veriacich z Rímsko-katolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi 
a.v., Grécko katolíckej cirkvi, Cirkvi bratskej, Cirkvi metodistickej a Pravoslávnej 
cirkvi, sa pripojili k modlitbám a zamysleniu k téme zvolenej kresťanmi z Karibiku 
„Tvoja pravica, Hospodin, silou preslávená“ (2M 15,1-21). Predsedajúci dekan 
Stanislav Vojtko vyzval všetkých prítomných, aby sme aj my, kresťania v Trnave, stáli 
v jednote, spojení Duchom Svätým a svedčili o slobode, ktorú dostávame v Kristovi. 
Pozvanie na bohoslužbu a ku kázaniu prijal náš bývalý zborový farár Rastislav 
Hargaš. Stretnutie hudobne sprevádzal vokálny ensemble Vox Aurumque s výberom 
historických liturgických spevov. 

• 21.1. 2018 Ekumenická bohoslužba v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 
v rím. kat. kostole v Seredi, kazateľom bol brat námestný farár K. Kostecký, liturgiou 
poslúžili brat dekan Libor Škriputa (RKC) a kazateľ ECM v Seredi Pavle Kocev. 

• 2.2. 2018 Členovia a členky dcérocirkvi v Seredi sa zúčastnili benefičného plesu, 
ktorý každoročne organizuje Cirkevný zbor Galanta v priestoroch MsKS a jeho 
výťažok je určený na podporu diakonického strediska Samaritán pri CZ Galanta. 
Okrem príjemného pocitu z bratsko-sesterského spoločenstva a možnosti vykonať 
dobrý skutok pre svojich blížnych bol tohtoročný ples pre Sereďanov nezabudnuteľný 
aj výhrou 1. ceny v tombole, ktorou bol bicykel venovaný CZ Galanta. 

• 9.2. 2018 Fašiangové posedenie pre všetky vekové kategórie v zborovej sieni, 
organizované v spolupráci rodinného spoločenstva, spoločenstva evanjelických žien 
a spoločenstva ev. mládeže 

• 13.2. a 14.2.2018 Prednáška sestry farárky Zuzany Vaľovskej na tému „Debora – 
prvá Božia voľba“ s prezentáciou knihy o Sudcoch „Atlas neznámych území“ 
a fotografiami z cesty po Izraeli (v Trnave a Seredi), uskutočnená na pozvanie SEŽ. 
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Účastníci sa mohli „pozrieť“ na miesta, bežným turistom nedostupné, ako napr. 
„Józuov oltár“, kde Józua vyslovil známe vyznanie „Ja a môj dom budeme slúžiť 
Hospodinovi“. 

• 11.2. 2018 Výročný účtovný konvent v dcérocirkvi Sereď 

• 18.2.2018 Celozborový volebný konvent na funkciu zborového dozorcu pod 
vedením predsedníctva Bratislavského seniorátu, na 6-ročné funkčné obdobie. Do 
funkcie zborového dozorcu bol zvolený Ing. Jozef Grexa, na funkčné obdobie 6 
rokov. CZ praje novému bratovi dozorcovi pri vykonávaní funkcie Božie vedenie 
a dary Ducha Svätého. 

• 25.2.2018 Výročný účtovný konvent v matkocirkvi Trnava 

• 4.3.2018 Služby Božie s poďakovaním sestre zborovej dozorkyni JUDr. Jane 
Tomašovičovej za 12-ročnú službu vo funkcii.  

• 4.3.2018 Slávnostné udeľovanie ocenení mesta Trnava za rok 2017, za CZ ECAV 
sa ho zúčastnil brat námestný farár. 

• 7.3.2018 tvorivé dielne so zhotovovaním veľkonočných kraslíc pod vedením sestry 
Boženy Danišovej 

• 11.3.2018 Volebný konvent na funkcie zborových presbyterov a členov výborov. 
Nasledovní funkcionári boli zvolení 11.3. na funkčné obdobie 6 rokov (do 10.3.2024): 

 
na funkciu presbyter CZ ECAV Trnava: 
 MVDr. Ambruš Štefan          
 Ing. Beňo Peter                     
 Mgr. Bujňák Peter PhD.       
 Bc.  Grexa Ján                        
 Klátik Ján                                
 Ing. Kočiš Ján                         
 Medovarský Milan                
 Ing. Miklánek Ján                
 Mgr. Ševelová Jana             
 Závodná Elena                     
 Ing. Zverbík Pavol   

na funkciu členov Hospodárskeho výboru CZ ECAV Trnava: 
MVDr. Ambruš Štefan          
Ing. Beňo Peter                      
Ing. Miklánek Ján                   
Ing. Nunvář Miloš                   
Ing. Zverbík Pavol 

na funkciu členov revízneho výboru CZ ECAV Trnava: 
Pharm. Dr. Čillíková Viera       
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Ing. Hacajová Dana                   
Ing. Orešanský Milan 

na funkciu členov vnútromisijneho výboru CZ ECAV Trnava: 
 Mgr. Bujňáková Kristína          
Cepková Soňa                             
Mgr. art. Konečný Jaroslav       
Mgr. Ševelová Jana 

na funkciu zborového kurátora CZ ECAV Trnava: 
Ing. Miklánek Ján 

na funkciu delegátov na seniorálny konvent  za CZ ECAV Trnava: 
Ing. Ambrušová Ľubica              
Ing. Hercegová Viera                 
JUDr. Tomašovičová Jana         
Kovačiková Anna 

• 25.3.2018 Slávnostný úvod a sľub novozvolených zborových presbyterov a členov 
výborov, s vystúpením zborového spevokolu a posedením v zborovej sieni.  

• 8.4.2018 členovia CZ sa zúčastnili na divadelnom predstavení „Krvavý trón“ 
venovanom obdobiu protireformácie v Kultúrnom dome v Modre 

• 15.4.2018 Benefičný veľkonočný koncert speváckeho zboru Tirnavia pod vedením 
dirigenta Michala Stahla a so sólistami Alenou Korekáčovou a Júliou 
Novosedlíkovou, na podporu SED Trnava Vyzbieraný výťažok (150 eur) pomôže pri 
poskytovaní sociálnych služieb 12 mladým hendikepovaným ľuďom ambulantnou 
formou, so zámerom rozvoja ich samostatnosti vo všetkých oblastiach života, na 
rozvoj ich komunikačných, poznávacích a pohybových schopností.  

• 22.4.2018 Rodinné popoludnie pre všetky generácie vo farskej záhrade spojené 
s grilovaním, pripravené z iniciatívy brata presbytera Petra Bujňáka a ďalších 
mladých členov zboru. Okrem telesného občerstvenia chutnými jedlami v bratsko-
sesterskom spoločenstve boli účastníci povzbudení aj spevom duchovných piesní. 

• 3.5. 2018 Pietna spomienka pri 99. Výročí smrti Milana R. Štefánika, 
spoluorganizovaná CZ Trnava. Duchovným slovom sa zúčastneným prihovoril brat 
námestný farár. 

• 13.5. 2018 Rodinné služby Božie pri príležitosti Dňa matiek, s vystúpením detí pod 
vedením členov rodinného spoločenstva a VMV.  Deti sa v básňach a piesňach 
prihovorili svojim mamám, starým, aj krstným mamám a po Službách Božích ich 
odmenili papierovým kvietkom.  

• 19.5. 2018 Koncert duchovnej hudby speváckeho zboru Con Moto Slovakia 
s dirigentom Jiří Slovíkom v ev. kostole s programom „Koncert pre Trnavu“ 

• 20.5. 2018 Slávnosť konfirmácie (po skúške z konfirmačnej látky 19.5. bolo 
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konfirmovaných 5 mladých členov zboru) 

• 20.5. 2018 Členovia zborového spevokolu sa zúčastnili ako pozorovatelia na 
seniorálnej prehliadke spevokolov BAS s pevným odhodlaním byť o rok aktívnymi 
účastníkmi prehliadky. 

• 27.5. 2018 Mládežnícke služby Božie v kostole s témou „služby Božie inak“, 
kazateľom bol študent EBF UK brat Filip Pupala, hudobné stvárnenie SB mala 
hudobná skupina SEM BAS pod vedením Jozefa Grexu ml. Cieľom bolo hľadať 
alternatívne možnosti stvárnenia služieb Božích, pri zachovaní základných prvkov 
evanjelickej bohoslužby, s formou blízkou dnešnej mladej generácii. 

• 10.6. 2018 Volebný konvent na funkciu dištriktuálneho biskupa ZD ECAV. 
Kandidátmi na funkciu boli bratia farári Ján Bunčák z Trenčína, Ján Čermák 
z Pohronského Ruskova, Ján Hroboň z Bratislavy- Dúbravky, Ján Jančo z Kalnej nad 
Hronom a Michal Zajden z Radvane. Hlasovanie prebehlo formou tajnej voľby, 
pričom zo 108 platných lístkov jednotliví kandidáti získali:  Ján Bunčák – 7, Ján 
Čermák – 1, Ján Hroboň – 60, Ján Jančo – 7 a Michal Zajden – 33. 

• 10.6. 2018 Zborové popoludnie s témou „Dobrý pastier“, venované najmä deťom 
pod vedením členov VMV a rodinného spoločenstva, spojené s koncertom detských 
piesní „Podľa Božej mapy“ hosťa brata farára Romana Dovalu a jeho rodiny. Okrem 
hľadania stratených ovečiek, ukrytých na rôznych miestach zborového areálu, si 
mohli menší aj väčší účastníci vyskúšať vyfukovanie veľkých bublín – „bublinkovú 
show“. 

• 15.6. 2018 Koncert chrámovej hudby v ev. kostole, v rámci Medzinárodného 
festivalu klasickej hudby -Trnavská hudobná jar, pod názvom „Večer barokovej 
hudby“. Poslucháči sa mohli započúvať do tónov duchovnej hudby autorov ako H. 
Biber, D. Buxtehude, F. Mancini a J.S. Bach. 

• 17.6. 2018 rodinné služby Božie pri príležitosti Dňa otcov, s vystúpením detí pod 
vedením členov rodinného spoločenstva a VMV, kazateľom bol brat farár Tibor 
Jančík (popoludní sa uskutočnilo posedenie a diskusia hosťa s členmi CZ v zborovej 
sieni) 

 

• 24.6. 2018 Zborové popoludnie  s diskusiou v zborovej sieni, hosťom bola sestra 
farárka Zuzana Žilinčíková 

• 24.6. 2018 vystúpenie zborového spevokolu pre obyvateľov SED na Kalinčiakovej 
ul. 

• 30.6. 2018 Zájazd na VI. Evanjelické cirkevné dni vo Zvolene (spolu s členmi CZ 
Veľké Úľany a Horné Zelenice) 
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• 1.7. 2018 Celozborový volebný konvent pri voľbe na funkcie generálneho 
predsedníctva ECAV. Kandidátmi  na funkciu generálneho biskupa boli Ivan Eľko – 
konsenior DNS, Sidonia Horňanová – seniorka BAS, Katarína Hudáková – seniorka 
LOS a Marián Kaňuch, senior TUS.  Kandidátom  na funkciu generálneho dozorcu 
bol brat Ján Brozman, súčasný dozorca VD ECAV. Hlasovanie prebehlo formou 
tajnej voľby, pričom z počtu platných 99 lístkov bol počet hlasov pre jednotlivých 
kandidátov:  Ivan Eľko – 42, Sidonia Horňanová – 25, Katarína Hudáková  - 3 a 
Marián Kaňuch – 24. Pri voľbách na gen. dozorcu bolo odovzdaných 103 lístkov a 
platných bolo 71 lístkov, s počtom hlasov pre kandidáta Jána Brozmana 51. 

• 8.7. 2018 Zborové popoludnie venované dostavbe kostola v dcérocirkvi Sereď (na 
mieste stavby) 

• 15.7. 2018 Mimoriadny konvent na schválenie pôžičky pre dcérocirkev Sereď na 
dostavbu kostola. Konvent schvaľuje pôžičku 75 000 EUR pre dcérocirkev Sereď 
určenú na dostavbu rozostavanej stavby Evanjelického a.v. kostola v Seredi na ul. 
Dolnomajerská. Konvent poveruje predsedníctvo Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi 
a.v. na Slovensku Trnava uzatvoriť zmluvu o pôžičke medzi ECAV na Slovensku 
Trnava a dcérocirkvou  Sereď. Konvent poveruje predsedníctvo Cirkevného zboru 
Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Trnava uzatvoriť záložnú zmluvu na 
zabezpečenie pôžičky s dcérocirkvou Sereď. Predmet záložného práva bude 
rozostavaná stavba evanjelického kostola s príslušenstvom a pozemkom. 

• 12.8. 2018 služby Božie, v rámci kt. členovia zboru ďakovali za obetavé 
vykonávanie funkcie kostolníkov manželom Anne a Jánovi Szturcovým, zároveň 
s blahoželaním k 50. Výročiu manželstva 

• 9.9. 2018 celozborový volebný konvent pri 2. kole volieb na funkciu generálneho 
biskupa ECAV. Z počtu odovzdaných platných lístkov 85 bol počet platných hlasov 
pre jednotlivých kandidátov : brat konsenior Ivan Eľko 51 hlasov, brat senior Marián 
Kaňuch 26 hlasov. 

• 15.9. 2018 Poznávací zájazd po stopách reformácie a pri 100. Výročí založenia 
ČSR (organizovala dcérocirkev Sereď) do Martina a Necpalov. Účastníci navštívili ev. 
kostol v Martine, ďalej miesto vzniku Memoranda národa Slovenského a podpísania 
Martinskej deklarácie v r. 1918 ako aj Národný cintorín a Slovenské národné 
múzeum. V kostole v Necpaloch si prezreli vzácny renesančný oltár z r. 1611, 
premiestnený z Oravského hradu, na ktorom sú symbolicky zobrazené jednotlivé 
články reformačného učenia. 

• 16.9. 2018 Rodinné služby Božie s témou „Hľadanie stratených ovečiek“ pri 
príležitosti začiatku školského roka, spojené s požehnaním a vystúpením detí pod 
vedením členov rodinného spoločenstva a VMV. 

• 20. 9. 2018 sa v budove kostola na Dolnomajerskej ulici v Seredi uskutočnila 
brigáda na odstránenie stavebnej sutiny a iného odpadu po stavbároch 
a bezdomovcoch, ktorej sa zúčastnili aj bratia a sestry z matkocirkvi Trnava. 
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• 22.9. Zborové rodinné popoludnie v jazdeckom areáli na Modranskej ceste, 
v jazdeckom areáli Spolku priateľov koní Trnava. Zišlo sa približne desať rodín 
s deťmi, aby si pozreli, ale hlavne vyskúšali jazdenie na poníkovi a koníkovi (niektorí 
aj na traktore). Odvahu nabrali deti, ale aj dospelí. Za svoj výkon si vyslúžili odmenu 
v podobe chutného pohostenia vrátane sladkých palaciniek. Po biblickom slove brata 
nám. farára nasledoval vedomostný kvíz o zvieratách v Biblii. Vďaka patrí rodine 
Ambrušovcov, ktorí pre nás jazdecký areál sprístupnili a pre všetkých pripravili 
pohostenie. 

• 7. 10. 2018. Členovia dcérocirkvi  si na Službách Božích v Seredi pripomenuli 
vzácne životné jubileum 85 rokov dvoch jubilantov -  brata farára v.v. Jána Dobáka a 
sestry Márie Vargovej.     V rámci gratulácie im zablahoželala sestra poddozorkyňa 
Válkyová s kyticou kvetov a slovami poďakovania za to, že nám môžu byť príkladom 
pevnej viery a sú zdrojom vedomostí a bohatých životných skúsenosti.  

• 17.10.2018 Posedenie SEŽ spojené s gratuláciou jubilantkám pri okrúhlych 
životných jubileách svojim spolusestrám: Anne   Hekelovej, Beáte  Chylíkovej, Anne   
Kováčikovej, Anne   Tóthovej, Emílii  Tichej, Žofii Samporovej a Elene  Hrabovskej. 

• 19.10.2018 Ekumenické modlitebné stretnutie v spolupráci so spoločenstvom Taizé 

• 21.10.2018 Stretnutie najstarších členov CZ (služby Božie s prisluhovaním VP 
a posedenie v zborovej sieni, organizované sestrami zo SEŽ). Kazateľom bol brat 
farár Miroslav Eštok z CZ Záriečie, ktorý vo svojej zvesti zdôraznil úctu k šedinám 
a hodnotu svedectva viery, ktoré nám napriek telesnej slabosti naši najstarší stále 
môžu odovzdať. Naši skôr narodení bratia a sestry si mohli zaspomínať na svoje 
mladšie roky, keď ešte v chráme spievali piesne z Tranovského kancionála 
a Zpěvníka, ktoré boli zaradené do programu služieb Božích. 

• 24.10. 2018 Prezentácia misijného projektu „Misia na Níle“ spojená s benefičnou 
zbierkou pre pomoc Afrike. Sestra Oľga Müller účastníkom formou videoprezentácie 
priblížila podmienky a ciele misijného projektu v Etiópii, ktorý mohli podporiť 
zakúpením rôznych výrobkov zhotovených miestnymi obyvateľmi. 

• 26.10. 2018 Pietna spomienka na obete vojen pri pamätníku padlých v sade A. 
Bernoláka, spoluorganizovaná CZ Trnava. Duchovným slovom sa zúčastneným 
prihovoril brat námestný farár. 

• 27.10.2018 Sestry zo SEŽ Trnava sa zúčastnili Valného zhromaždenia SEŽ v CZ 
Pezinok, na ktorom bola zvolená a uvedená do funkcie koordinátorky SEŽ ECAV 
sestra farárka Eva Oslíková z CZ Modra. 

• 4.11. uvedenie nového ozvučenia kostola, ktoré realizoval profesionálny zvukový 
technik Ondrej Ryška. Súčasťou riešenia je nová skrinka s automatickým mixážnym 
pultom, vybaveným inteligentou reguláciou hlasitosti jednotlivých vstupov.  Okrem 
toho pribudol vonkajší reproduktor pri bočnom vchode do kostola pre tých, ktorí 
z rôznych dôvodov nie sú v interiéri kostola, a tiež reproduktor v miestnosti pod 
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vežou, určenej pre detskú besiedku. 

• 4.11.2018 Benefičný koncert speváckeho zboru Vox Aurumque (pod umeleckým 
vedením Hany v. Schlosser) s názvom „Musica Cremniciensis“, zostavený zo 
zachovaných diel autorov 17. Storočia, pôsobiacich v Kremnici (N. Pollentarius, A. 
Stirbitz a J. Kusser). Zbierka z koncertu bola určená v rámci vianočnej akcie na 
podporu sociálne slabších detí zo Srbska – konkrétne na pokrytie nákladov na 
doručenie balíčkov do Srbska. 

• 10.11.2018 Kurz pre pracovníkov s deťmi s lektormi Detskej misie. Účastníci (v 
počte 12) sa podrobne oboznámili s biblickým zdôvodnením práce s deťmi 
a s princípmi vyučovania detí pomocou biblickej lekcie. Dozvedeli sa, ako si majú 
pripraviť a viesť hru pre deti, ktorá slúži na podporenie vyučovaného Božieho slova 
a zhotovili si konkrétnu evanjelizačnú pomôcku. Záver kurzu bol venovaný 
opakovaniu biblickej lekcie formou kvízov. 

• 12.11.2018 Odovzdanie vianočných balíčkov v rámci akcie na podporu sociálne 
slabších detí zo Srbska „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, 
organizovanej Centrom sociálnej pomoci v Srbskej Kovačici a cirkevným zborom 
Podlužany. Cieľom bolo premeniť krabicu od topánok na vianočné prekvapenie  pre 
deti žijúce  v náhradných, ohrozených a sociálne slabých rodinách. Členovia zboru 
z Trnavy a Serede pripravili spolu 30 vianočných balíčkov. 

• 14.11.2018 Pietna spomienka na obete totalitných režimov pri pamätníku na nám. 
SNP, spoluorganizovaná s Konfederáciou politických väzňov Slovenska. Duchovným 
slovom sa zúčastneným prihovoril brat námestný farár. 

• 1.12. 2018 predvianočné rodinné popoludnie s témou „Poklad Vianoc“, spojené s 
koncertom detských piesní brata farára Romana Dovalu a jeho rodiny. V priestoroch 
zborovej siene mali deti spolu s rodičmi alebo starými rodičmi za úlohu nájsť skrytý 
poklad – ktorým je Božie slovo o Jeho láske zjavenej v našom Pánovi – podľa slov 
„Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce“ (Mt 6,21). 

• 2.12.2018 Adventný večierok dcérocirkvi Sereď v banketovej sále Domu Kultúry, na 
ktorom v rámci služieb Božích poslúžil zvesťou slova Božieho brat zborový farár Jan 
Oslík z CZ Modra, obohatený duchovno-kultúrnym vystúpením žiakov navštevujúcich 
EVN pod vedením sestry zborovej farárky Oliny Kolar z CZ Horné Zelenice. 

• 15.12.2018 televízna relácia „Generácie“ v RTVS 2, o živote seniorov v Stredisku 
evanjelickej diakonie na Kalinčiakovej ul. 

• 16.12. 2018 adventné vystúpenie zborového spevokolu pre obyvateľov SED na 
Kalinčiakovej ul. 

• 21.12.2018 Benefičný koncert speváckeho zboru Tirnavia s vianočným programom 
v prospech denného stacionára pre mladých ľudí s kombinovaným postihnutím 
v SED Trnava. Vyzbieraná čiastka (vyše 350 eur) pomohla pri zakúpení špeciálne 
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upravených pracovných stolov, materiálu pre výtvarnú tvorbu ako aj na pokrytie 
cestovných nákladov na rôzne výlety. 

• 23.12. v SED Kalinčiakova, 24.12. a 25.12. v kostole v rámci služieb Božích - 
Vianočný program detí z detskej besiedky pod vedením členov rodinného 
spoločenstva a VMV  

B.5 - Vyučovanie náboženskej výchovy. 
V roku 2018 bolo vyučovanie náboženskej výchovy v obvode CZ zabezpečené pre 
všetkých žiakov, ktorých rodičia prihlásili, a to na dvoch školách v Seredi a 7 školách 
v Trnave. Vyučujúcimi boli brat námestný farár Mgr. K. Kostecký, Mgr. Olina Kolar 
(zborová farárka CZ Horné Zelenice – zabezpečuje Sereď). Spomedzi 
neordinovaných slúžili na ZŠ Bottova počas 1. Polroka ses. katechétka Mgr. Jana 
Ševelová a od 2.polroka ses. katechétka Mgr. Radoslava Turan-Riganová. Na ZŠ 
Gorkého v Trnave bolo EVN z dôvodu kolízie časových termínov realizované formou 
mimovyučovacej záujmovej aktivity, ktorú viedli z poverenia nám. farára vedúci SEM 
brat Ján Grexa a študentka Ped. Fakulty UCM v Trnave Judita Megová. V školskom 
roku 2018/19 navštevuje vyučovanie EVN spolu 44 žiakov. 
 
B.6 - Pastorálna starostlivosť a diakonia. 

Stredisko evanjelickej diakonie realizuje pobytovou formou diakonickú starostlivosť 
o starších a nevládnych členov zboru ako aj iných klientov na pôde CZ Trnava už od 
r. 2006. Súčasťou strediska je denný stacionár pre mladých ľudí s kombinovaným 
postihnutím, ktorý cirkevný zbor podporuje pravidelnými benefičnými aktivitami 
(koncerty, zbierky). V stredisku je zabezpečená aj duchovná starostlivosť formou 
nedeľných služieb Božích, ranných modlitebných pobožností, stretnutí SEŽ, 
vystúpeniami detí a inými aktivitami. Prehľad činnosti SED je obsahom samostatnej 
správy. 
Terénna pastorálna starostlivosť

Dlhodobou rezervou v diakonickej činnosti zboru je vytvorenie zborovej diakonie, 
slúžiacej diakonickou pomocou členom zboru v ich domácom prostredí. 

 sa v cirkevnom zbore diala prostredníctvom stretnutí 
a osobných návštev, ktoré sa konali na osobné požiadanie, a to najmä v rodinách, 
kde majú staršieho člena, ktorý sa dlhodobo nemôže zúčastňovať služieb Božích 
alebo si žiada prislúženie sviatosti Večere Pánovej. V uplynulom roku uskutočnil brat 
námestný farár spolu 35 pastorálnych návštev. V dcérocirkvi Sereď sa návštevnej 
službe venovali aj sestry M. Tušková, E. Válkyová a E. Števčíková, ktoré uskutočnili 
spolu 6 návštev (z toho 3 návštevy s bratom nám. farárom, na ktorých bola 
prislúžená aj VP). 

C.1 - Personálne zmeny v CZ 

11.3.2018 ukončila po dvoch funkčných obdobiach službu vo funkcii zborovej 
dozorkyne CZ Trnava po 12 rokoch sestra JUDr. Jana Tomašovičová. Členovia CZ 
jej poďakovali za všetko, čo pre zbor vykonala na službách Božích 4.3.2018, so 
želaním hojného Božieho požehnania do ďalšieho života. 
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12.3.2018

 

 sa ujal funkcie zborového dozorcu brat Ing. Jozef Grexa, na funkčné 
obdobie 6 rokov. Cirkevný zbor praje novozvolenému bratovi dozorcovi pri 
vykonávaní funkcie Božie vedenie a dary Ducha Svätého. 

C.2 - Návštevy cirkevných predstaviteľov a mimoriadne udalosti 

16.1.2018 Pastorálna návšteva predsedníctva ECAV brata gen. biskupa Miloša 
Klátika a gen. dozorcu Imricha Lukáča spojená s diskusiou s členmi zboru 
18.2.2018 sa uskutočnila návšteva predsedníctva BAS 

 

vzn. sestry seniorky BAS 
Doc. ThDr. Sidonie Horňanovej, PhD. a brata zástupcu sen. dozorcu BAS Ing. Petra 
Synaka, ktorí predsedali volebnému konventu na funkciu zborového dozorcu. 

D. - Hospodárenie cirkevného zboru – podrobné údaje sú predmetom samostatnej 
správy. 

D.1 – Stavba bohoslužobného stánku v dcérocirkvi Sereď 

Vďaka schváleniu pôžičky z matkocirkvi vo výške 70.000 eur na dokončenie stavby 
kostola, ako aj finančnej pomoci z nemeckej partneskej organizácie Gustav Adolf 
Werk vo výške 15.000 eur sa podarilo vyriešiť otázku dofinancovania stavby, takže 
mohli v roku 2018 stavebné práce napredovať oproti minulým rokom rýchlejšie, pod 
vedením a stavebným dozorom brata zborového kurátora Ing. Jána Miklánka a 
s pomocou členov stavebného a hospodárskeho výboru. Brigádnickou formou sa 
aktívne zapájali aj členovia dcérocirkvi i matkocirkvi. Predpokladaný termín 
dokončenia stavby kostola je približne v letných mesiacoch. Podrobnejšie údaje 
o stavbe kostola ako aj celkovom živote dcérocirkvi Sereď sú predmetom 
samostatnej správy. 

 
E. - Predpoklad vývoja cirkevného zboru. 

Situácia cirkevného zboru je zo štatistického pohľadu charakterizovaná miernym 
poklesom počtu evidovaných členov. V roku 2018 sa prihlásilo do evidencie 28 
nových členov cirkevného zboru, 7 sa odhlásili, 12 boli pokrstení, 36 členovia 
zomreli, čo predstavuje pokles o 3 členov. Celkový počet evidovaných členov 
cirkevného zboru spolu s deťmi ku 31.12. 2018 predstavoval 1244. Počet osôb 
hlásiacich sa k ECAV v obvode CZ podľa posledného sčítanie ľudu v roku 2011 je 
2271. 

 
Záver. 

Pri hodnotení všetkého, čo sa podarilo vykonať v duchovnom i hospodárskom živote 
cirkevného zboru v roku 2018 patrí predovšetkým vďaka a chvála Trojjedinému 
Pánu, ktorý nám po celý rok umožňoval stretávať sa okolo Jeho Slova a sviatostí, 
posilňovať sa vzájomne vo viere a spoločne budovať už tu na zemi Božie kráľovstvo.  
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Úprimné poďakovanie patrí všetkým doterajším i novozvoleným predstaviteľom, 
funkcionárom, pracovníkom a členom CZ za ochotné a obetavé vykonávanie svojich 
funkcií a službu Pánovej cirkvi v duchu všeobecného kňazstva:  
- bratovi zborovému dozorcovi Jozefovi Grexovi 
- sestre bývalej zborovej dozorkyni Jane Tomašovičovej 
- sestre zástupkyni zborového dozorcu Emílii Válkyovej 
- bratovi zborovému kurátorovi Jánovi Miklánkovi 
- členom a členkám matkocirkevného i dcérocirkevného presbyterstva 
- členom hospodárskeho výboru s predsedom Petrom Beňom 
- členom revízneho výboru s predsedom Milan Orešanským 
- členom a členkám vnútorno-misijného výboru 
- obom bratom kantorom z Trnavy a sestre kantorke zo Serede 
- pracovníkom farského úradu: sestre odbornej referentke Emílii Brychtovej, sestrám 
pokladníčkam Anne Rumanovej (do 30.11.) a Zdenke Černej (od 1.12.), sestre 
kostolníčke Anne Szturcovej s manželom Jánom Szturcom  (do 31.7.) 
- spoločenstvu evanjelických žien pod vedením Eleny Závodnej 
- pani učiteľke Emílii Znášikovej za jej dlhoročnú prácu s detskou besiedkou, za čas 
a ochotu, ktorú venovala príprave besiedky a deťom, ktoré na besiedku chodievali. 
- spoločenstvu mladých mamičiek s deťmi a všetkým spolupracovníkom za vedenie 
detských služieb Božích 
- sestre presbyterke Jane Nunvářovej, členom a členkám redakčnej rady a ďalším 
spolupracovníkom pri vydávaní Zborových listov 
- bratom presbyterom Petrovi Beňovi a Petrovi Bujňákovi za spravovanie internetovej 
stránky zboru 
- bratovi presbyterovi Martinovi Kačánimu za starostlivosť o zvony a vežové hodiny 
- všetkým vyučujúcim EVN na základných a stredných školách 
- všetkým bratom a sestrám, ktorí sa ochotne zapojili do brigádnickej činnosti v zbore 
- bratovi Samuelovi Kušnírovi za grafické spracovanie plagátov na zborové podujatia 
- delegátom zboru na seniorálnom konvente a ďalších cirkevných grémiách. 
 
Vďaka patrí napokon všetkým členom a členkám zboru, ktorí sa zapojili do 
zborového života akýmkoľvek spôsobom – skutkom pomoci, slovom povzbudenia 
a v neposlednom rade modlitebnou podporou. Ďakujeme všetkým, ktorí nezabúdali 
na dobročinnosť a zbierky, lebo v takých obetiach má Boh zaľúbenie. Všetkým 
členom zboru v Trnave i v Seredi, spolupracovníkom - sestrám i bratom - prajeme aj 
v tomto roku veľa sily, vytrvalosti a Božej pomoci. Prosíme, nech sa Všemohúci Boh 
prizná so svojím požehnaním k práci, ochote a štedrosti nás všetkých, a Jeho milosť 
a láska nech nás sprevádzajú aj v roku 2019. 
 
 
V Trnave 24. februára 2019      Mgr. Kristián Kostecký 
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Správa o činnosti presbyterstva za obdobie od 05.03.2018 do 24.02.2019 

 O pár dní sa naplní 1. rok, ako som po vašej voľbe prijal službu v našom zbore 
vo funkcii jeho dozorcu. Po vyše 30 – tich rokoch kantorskej služby som prijal výzvu 
a verím, že to bolo aj volanie od nášho Pána Ježiša, aby som sa pustil do realizácie 
oživenia vzťahov, aby som podporil existujúce aktivity pri rozvoji duchovného života 
tak, aby všetko smerovalo k tomu, že budujeme živý cirkevný zbor na základe zvesti 
evanjelia. Veľmi často riešim v sebe, ale aj v rozhovoroch s členmi nášho zboru 
otázku, ako má vyzerať náš cirkevný zbor? Kam smerujeme? Čo je naším cieľom? 
Čo očakávame? Stačí nám v nedeľu posedieť na službách Božích?  

Neustále dookola opakujem, že cirkevný zbor je veľmi zvláštne zoskupenie ľudí 
s rôznymi pohľadmi na život, s rôznymi zvykmi, životnými skúsenosťami, mladí, starí, 
rôzne profesie a podobne. Jediná vec, čo nás spája- je Ježiš Kristus a naša viera 
v Neho. Nie budovy, nie dobré skutky, nie peniaze, nie farár, ale len ON. Tomuto sa 
snažím podriaďovať svoju prácu a smerovanie zboru. Chcem, aby sme tvorili 
príležitosti pre zvestovanie evanjelia, aby sme svojim prístupom boli volajúcimi pre 
všetkých tam vonku, ale aj u nás doma, aby bolo vidno, že tu v našom zbore je nám 
dobre. Ja viem, že toto sú moje sny, ale Hospodin nám, verím,  požehná. 

Pre naplnenie snov je nutné robiť aj veci okolo- spravovať majetok, nájsť vhodného 
zborového farára, stavať kostol v Seredi, riešiť nájomné vzťahy, opravovať budovy 
a mnohé iné. Majetky nám poskytujú možnosti na vytváranie príležitostí pre 
zvestovanie evanjelia, preukazovanie lásky, charitu a pod. Zdalo by sa, že práve toto 
je úlohou presbyterstva a ono to tak aj všetci očakávame. Že presbyterstvo je na to, 
aby spravovalo náš majetok. Ja to musím rešpektovať, pretože aj to je potrebné.  

Hlavnou prácou presbyterov však má byť starostlivosť o duchovný rozvoj zboru, 
podporou aktivít pre šírenie evanjelia a pod. Preto za najdôležitejší považujem 
vnútromisijný výbor, ktorý svojou dobrou aktivitou vysoko prevyšuje nad všetku 
ostatnú prácu. Nemôžem samozrejme potrieť prácu hospodárskeho výboru, ktorý 
bdie nad hospodárením zboru a jeho členovia tiež obetujú svoj voľný čas práci pre 
zbor. Obidva tieto výbory sú poradnými pre presbyterstvo a preto, keď mám na tomto 
mieste hovoriť o práci presbyterstva, bez pripomenutia práce týchto výborov to nejde.  

Presbyterstvo sa na svojich zasadnutiach stretávalo zo začiatku nepravidelne, 
pretože po svojom etablovaní riešilo najprv neplánované rozhodnutia na základe 
výsledkov práce pracovnej skupiny- pre hľadanie nového zborového farára. V tomto 
roku sme boli skoro všetci noví – tak presbyteri ako aj ja dozorca a museli sme sa 
veľa vecí naučiť. Okrem nás sa vymenil aj ekonóm a s ním sme sa učili ako viesť 
naše účtovníctvo.  

V roku 2018 sme absolvovali 7 volebných konventov / zborový dozorca, účtovný 
konvent, voľby presbyterov, dištriktuálny biskup, generálny biskup a dozorca dve kolá 
a nakoniec konvent o pôžičke financií na kostol v Seredi/.   
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Presbyterstvo sa stretlo v r. 2018 10 krát , z toho prvé dve zasadnutia boli ešte 
prípravné pre účtovný konvent a pre voľby nových funkcionárov. V novom zložení sa 
presbyterstvo zišlo teda 8 krát  a prvé dve zasadania boli zvolané len za účelom 
riešenia obsadenia miesta zborového farára v našom CZ. /15.3. a 22.3. 2018/. 

Ďalšie zasadnutia presbyterstva mali už klasický priebeh- to znamená riešenie 
podnetov a práce vnútromisijného výboru, pripomienkovanie a schvaľovanie práce 
hospodárskeho výboru a riešenie všetkých prichádzajúcich podnetov. V rámci 
riešenia stavby kostola v Seredi sme mali jedno zasadnutie celozborového 
presbyterstva aj v dcérocirkvi Sereď, kde sme prišli s myšlienkou financovania 
kostola dcérocirkvi s finančnou pomocou matkocirkvi. 

V priebehu leta ukončila zo zdravotných dôvodov prácu kostolníčky sestra Šturczová 
a tak sme aj túto situáciu museli riešiť. Keďže do dnešného dňa sa v našom zbore 
nenašiel nik, kto by počul volanie do služby a bol by ochotný vykonávať s láskou 
prácu kostolníka, presbyteri ako náhradné riešenie slúžia sami. Vytvorili sme rozpis 
služieb presbyterov na všetky nedele a tak môžete vidieť, že presbyteri sa zúčastňujú 
niektorých kostolníckych povinností. Ostatné praktické ako upratovanie nám zase 
vykonávajú dve dievčatá – študentky pod vedením p. Brychtovej a p. Černej, ktorá je 
našou novou pokladníčkou. Toto riešenie je však nedostačujúce a aj tu využívam 
možnosť a vyzývam ochotného člena alebo rodinu zo zboru: Ak čo len trochu 
počujete volanie, prihláste sa na kostolnícku prácu.  

Keď píšem túto správu, mám pocit, že všetko čo konalo presbyterstvo je Vám dobre 
známe, pretože pomerne podrobné informácie vychádzajú pravidelne v Zborových 
listoch. Do dnešného dňa vyšlo už 9 vydaní nášho občasníka o živote zboru.  

Z problémov, ktoré sme riešili ešte vyberám riešenie zmeny členov správnej rady 
SED Kalinčiakova, pokuta CZ za príliš hlasné zvonenie zvonov, výmena ozvučenia 
kostola, preliezky pre deti na farskom dvore, oprava fary a mládežníckej miestnosti 
no a samozrejme téma hľadania nového zborového farára. 

Aby som zostal verný mojej filozofii tvorby cirkevného zboru, musím vysoko 
vyzdvihnúť aktivity, ktoré vytvoril vnútromisijný  výbor. Verím, že takýmito aktivitami 
môžeme pokročiť dopredu pri raste nášho zboru, že ponúkame najmä nám domácim, 
aby sme mohli volať do nášho spoločenstva svojich domácich, deti, vnukov známych, 
aby farár mohol ponúknuť deťom na náboženstve, že majú kam prísť. 

Keď budeme schvaľovať hospodárenie nášho zboru za minulý rok, všimnite si že 
sme prijali 3450 € ako príjem cirkevného príspevku – cirkevnej dane. Keď to 
vydelíme sumou 5 € za jedného člena, vidíme, že cirkevný príspevok zaplatilo 690 
ľudí! Tu máme obrovské pole práce na misijnom poli nášho zboru.  Vyzývam Vás 
všetkých, zapojte sa a prosme v domácich modlitbách nášho Pána o požehnanie 
a vedenie Jeho Duchom po správnej ceste s pokorným srdcom a v láske.  

Jozef Grexa, zborový dozorca 
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Správa o činnosti hospodárskeho výboru  

Hospodársky výbor má 5 členov a na zasadnutiach hospodárskeho výboru sa 
zúčastňuje aj predsedníctvo cirkevného zboru. Zasadnutia hospodárskeho výboru sa 
uskutočňujú pravidelne každý mesiac, obyčajne vždy v druhý pondelok. Okrem 
pravidelných zasadnutí HV sa členovia hospodárskeho výboru stretli aj na jednom 
mimoriadnom zasadnutí. 

Hospodársky výbor ako poradný orgán presbyterstva sa na svojich zasadnutiach 
zaoberá hospodársko-technickými záležitostiam ako sú záležitosti nájmu hlavne na 
ED (nájomné zmluvy, problém neplatičov, požiadavky nájomcov a iné), stav 
nehnuteľnosti a z toho vyplývajúce opravy a údržba nehnuteľností (fara, mládežnícka 
miestnosť, kostol, ED), stav technických zariadení vo vlastníctve cirkevného zboru 
a plánovanie údržby, kontrol, revízií a prípadne opráv. HV tiež venoval pozornosť 
výstavbe kostola v Seredi, ako aj aktuálnemu finančnému stavu nášho cirkevného 
zboru. HV sa pravidelne na svojich zasadnutiach venoval problematike rekonštrukcie 
evanjelického domu, ktorú treba naplánovať, projekčne vyriešiť a potom finančne 
zabezpečiť a realizovať. 

Na zasadnutiach hospodárskeho výboru bola diskutovaná problematika využívania 
jednotlivých miestností pre potreby farského úradu, archívu a vnútromisijných 
činností. HV navrhoval aj riešenia pri cirkevných sporoch, ktoré viedol náš cirkevný 
zbor, hlavne s užívateľmi bytov na ED. Zaoberal sa aj riešením problému s hlasným 
zvonením kostolných zvonov. 

Hospodársky výbor pripravil návrh rozpočtu na rok 2019 a kontroloval plnenie 
rozpočtu za rok 2018. 

Zápisy zo zasadnutia hospodárskeho výboru predkladá predseda HV na zasadnutí 
presbyterstva, ako návrhy riešenia rozličných hospodársko-technických problémov. 

pripravil člen HV, Peter Beňo 
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Správa o činnosti vnútromisijného výboru (VMV) CZ ECAV Trnava za rok 2018 
 
V roku 2018 pracoval VMV v zložení 10 členov:  

• vedenie zboru (2) - námestný pán farár Kristián Kostecký a dozorca Jozef 
Grexa 

• pôvodní členovia VMV (4) - Peter Bujňák, Ján Grexa, Jarmila Tomašovičová, 
Emília Znášiková 

• noví členovia zvolení na volebnom konvente 11.marca 2018 (4) - Kristína 
Bujňáková, SoňaCepková, Jaroslav Konečný, Jana Ševelová 

• v roku 2018sa členovia VMV rozhodli nevoliť predsedu VMV  
• VMV je otvorený výbor, ktorý chce slúžiť všetkým členom CZ ECAV 

Trnava. Pozývame vás ku spolupráci, privítame nové nápady, návrhy, 
pomoc pri organizácii aktivít.  

 
Celkovo sa členovia VMV stretli 6x, v dátumoch:   
23.03.2018, 20.04.2018, 05.06.2018, 09.08.2018, 04.10.2018, 22.11.2018 
 
Okrem oficiálnych stretnutí celého VMV priebežne pracovali aj menšie pracovné 
skupiny, vždy zložené z členov zodpovedných za vybrané aktivity.  
 
VMV zastrešuje pravidelné aktivity v CZ: detská besiedka, stretnutia mládeže/VŠ 
mládeže, stretnutia SEŽ, nácviky spevokolu, stretnutia mamičiek, pohostenie počas 
2.nedele v mesiaci. 
 
V roku 2018 VMV zameralo svoju činnosť na prípravu a organizáciu nasledujúcich 
podujatí: 
 
09.02.2018 Fašiangové posedenie + maškarný ples 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na fašiangovom posedení sa pri kapustnici a šiškách stretli rôzne generácie – 
najstarší aj najmladší členovia zboru. Stretnutie sa začalo spoločnými piesňami 
a krátkym pozdravom námestného pána farára Kristiána Kosteckého. Pre deti bol 
ďalej pripravený program s hrami, piesňami a aktivitami. Program pripravili rodičia 
detí v spolupráci s mládežníkmi.   
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22.04.2018 Zborová grilovačka 
Neformálne stretnutie členov zboru vo 
farskej záhrade vytvorilo priestor pre 
rozhovory a vzájomné zdieľanie a 
spoznávanie sa. Stretnutia sa zúčastnilo 
cca 40 členov zboru.  
 
13.05.2018 krátky program detí ku Dňu 
matiek počas Služieb Božích 
Deti z detskej besiedky pozdravili 
mamičky, staré mamy aj krstné mamy 
piesňou Púpavienky a milými krátkymi 
básničkami. Všetky mamy dostali od detí 
darček v podobe papierového kvietka.  

 
 
27.05.2018 Služby Božie Inak 
Mládežnícke Služby Božie naozaj prebiehali inak ako tie 
bežné. Program zostavený v súlade s agendou ECAV bol 
prispôsobený mladým ľuďom – piesne v podaní kapely 
mládežníkov zo zborov bratislavského seniorátu, kázeň 
študenta teológie Filipa Pupalu, aktívne zapojenie členov 
cirkevného zboru do priebehu Služieb Božích. Ohlasy na 
tento formát boli rôzne. Veríme, že v rámci budujúceho sa 
spoločenstva pri podobných aktivitách nájdeme spôsob 
podania akceptovateľný pre všetkých členov cirkevného 
zboru.    
 
10.06.2019 Zborový deň s témou Hľadanie stratenej 
ovečky spojený s koncertom Podľa Božej mapy 
(Dovalovci) 

Popoludnie 
venované 
rodinám s deťmi - 
pri príležitosti Dňa 
detí. Pre deti bol 
opäť pripravený 
veselý program 
s rôznymi 
stanovišťami 
rozmiestnenými 
po celej farskej 
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záhrade. Koncert piesní pána farára Romana Dovalu nielen pre deti a bublinová 
show boli krásnym darčekom pre všetkých prítomných.  
 
17.06.2018 krátky program detí ku Dňu otcov počas Služieb Božích 
Deti z detskej besiedky si pre všetkých otcov pripravili pieseň Ovečkou že Božou 
som.Kázňou počas Služieb Božích poslúžil pán farár Tibor Jančík z CZ ECAV Senec, 
ktorý prišiel s nápadom potešiť otcov/mužov aj malým darčekom – papierovou 
kravatou. Na jej výrobe sa podieľali deti z besiedky, žiaci na hodine náboženstva 
a mladí z denného stacionára Strediska evanjelickej diakonie (SED) Trnava.  
 

August – september 2018 vypratanie mládežníckej 
miestnosti 
V rámci pravidelných aktivít v CZ vznikla potreba 
upraviť priestory tzv. mládežníckej miestnosti. 
Miestnosť bolo potrebné vypratať, pretriediť potrebné 
a nepotrebné zariadenie. Následne mládežníci 
a ochotní muži odstránili nevyhovujúcu podlahu bez 
tepelnej izolácie. Aktivity prebiehajúce v mládežníckej 
miestnosti sa kvôli rekonštrukcii dočasne presunuli do 
zborovej siene a do modlitebne.  
 
16.09.2018 Rodinné Služby Božie s témou Dobrý 
pastier - Úvod detí do školy 
Rodinné Služby Božie programom prispôsobené 
deťom začínajúcim nový školský rok. Témou tieto 

služby nadväzovali na predchádzajúci letný zborový deň detí. Spoločne sme si chceli 
pripomenúť, že aj so začiatkom nového školského chceme kráčať s dobrým 
pastierom.  
 
22.09.2018 Budovanie spoločenstva na koňoch 
Rodinné popoludnie v jazdeckom areáli Spolku priateľov koní Trnava, kde sa zišlo 
približne desať rodín s deťmi, aby si pozreli, ale hlavne vyskúšali jazdenie na 
poníkovi a koníkovi. Slovom sa nám prihovoril námestnýpán farár Kristián Kostecký. 
Vďaka patrí rodine Ambrušovcov, ktorí pre nás jazdecký areál sprístupnili, láskavo a 
trpezlivo sa venovali deťom a pre všetkých pripravili výborné pohostenie.  
 
19.10.2018 Ekumenická modlitba v duchu Taizé 
Výnimočne poňaté ekumenické modlitby so spevmi sa konajú po celom svete a svoje 
miesto našli aj v našom kostole. Modlitby zahŕňali krátke čítanie z Biblie, príhovor, 
tiché meditatívne modlitby a opakujúce sa texty piesní.  
 
31.10.2018 Láska v krabici topánok 
Náš cirkevný zbor sa tento rok premiérovo zapojil do tejto milej charitatívnej aktivity v 
spolupráci s CZ ECAV Podlužany. Aktivita je určená pre konkrétne deti v náhradných 
a sociálne slabých rodinách v Srbsku. Spočíva v príprave vianočného balíčka pre 
vybrane dieťa. Je veľmi pravdepodobné, že to bude jediný vianočný darček, ktorý 
toto dieťa dostane. Celkovo náš CZ pripravil 30 balíčkov, každý v hodnote cca 25 
eur. Ďakujeme všetkým ochotným darcom. 
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10.11.2018 Školenie pre pracovníkov detskej besiedky 
13 účastníkov z Trnavy a Horných Zeleníc si prišlo vypočuť 2 prednášajúcich z 
Detskej misie. Od lektorov sme získali informácie a podnety k príprave biblickej lekcie 
pre deti, k príprave hier a pomôcok, ktoré deti zaujmú a aj vďaka nim si biblickú 
lekciu lepšie zapamätajú.  
 
21.10.2018 Služby Božie pre najstarších členov zbor  
Každoročne sa konajúce Služby Božie určené 
najstarším členom cirkevného zboru. Tento rok nám 
zazneli aj piesne v staročeštine. Kázňou Slova Božieho 
poslúžil pán farár Miroslav Eštok z CZ ECAV Záriečie. 
Pozdrav pre najstarších si pripravili aj deti z detskej 
besiedky piesňou Keby som bol motýľom. 
 
01.12.2018 Adventný zborový deň s témou Poklad 
Vianoc spojený s vianočným koncertom Podľa 
Božej mapy 
V predvečer adventu sme si programom pre rodiny 
s deťmi pripomínali skutočný poklad Vianoc. Deti sa 
stretli v zborovej sieni, kde dostali inštrukcie - 6 
stanovíšť a 6 úloh, pri ktorých sa mohli zamyslieť nad tým, čo je v advente naozaj 
dôležité. Odmenou pre všetkých boli sladké palacinky, ktoré s láskou pripravili ženy 
zo SEŽ. Zborový deň bol spojený s koncertom projektu Podľa Božej mapy - Roman, 
Kristínka a Klárika Dovalovci.  
 
23.-24.-25.12.2018 Vianočný program detí  
Vianočný program detí bol tento rok rozdelený do 3 vystúpení. Týmto spôsobom sa 
deti, a rovnako s nimi rodičia, intenzívnejšie zapojili do diania v spoločenstve. Deti 
svojím vystúpením najprv potešili starších obyvateľov SED Trnava 23. 12. 
2018.Ďalšie 2 vystúpenia deti predviedli počas služieb Božích na Štedrý deň a 
hlavný program na 1. sviatok vianočný.  
 
Detská besiedka 
Do 30.06.2018 Detské služby Božie navštevovali staršie deti do 12 rokov, občas 
menšie deti s rodičmi. Program DSB zahŕňal modlitbu, podobenstvo- prečítanie – 
rozbor - výtvarný prejav- vyhodnotenie a vystavenie prac. Ďalej prácu s pracovnými 
listami- riešenie úloh – hlavolamov, tajničiek, prácu s časopisom DÚHA. Deti tiež 
nacvičovali piesne, hrali spoločenské a športove hry. Pripravovali program i darčeky 
ku Dňu matiek a Dňu otcov. 
 
Od septembra 2019 DSB navštevujú najmä mladšie deti predškolského veku, príp. 
žiaci prvého stupňa. Detská besiedka alebo Detské služby Božie sa uskutočňujú 
počas hlavných Služieb Božích, okrem prvej nedele v mesiaci, kedy deti môžu 
zažívať Bohoslužby spolu s rodinou. Deti počas druhej piesne prijímajú od pána 
farára požehnanie a odchádzajú do modlitebne. Hlavnou náplňou DSB je 
zvestovanie Božieho Slova. Spôsob a forma je prispôsobená detskému zmýšľaniu, 
využívaním aj  rôznych názorných pomôcok (flanelografu, obrázkov....) Besiedka má 
svoj poriadok: modlitba, pieseň, téma, aktivita, pieseň, modlitba. Od 25.11. sme do 
priebehu besiedky zahrnuli aj nácvik vianočného programu. V priemere sme sa 
stretávali v počte 11 detí. 
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Stretnutia mamičiek 
Stretnutia mamičiek sa konajú každý utorok o 9:30 v priestoroch modlitebne – termín 
a miesto sa potvrdzuje vždy deň vopred. Tému pre deti pripravuje Soňa Cepková 
z knihy Ja Som od Diane Stortzová. 

Pripravili Kristína Bujňáková a Jana Ševelová 
 
 

 

Správa za mládež EM – trnavská evanjelická mládež 

V roku 2018 sa v rámci práce s mládežou v našom cirkevnom zbore robili 2 paralelné 
aktivity. 

Prvú z nich by som označil „piatkovú mládež“. Sú to stretnutia mladých ľudí z nášho 
cirkevného zboru, ktorí prešli konfirmáciou, ale aj mladých ľudí, ktorí nie sú z nášho 
cirkevného zboru, ale u inej denominácie, napríklad z rímskokatolíckej cirkvi. 
Stretávali sme as pravidelne každý piatok, občas (nie pravidelne) sme išli na 
stretnutie mladých do CZ ECAV v inom meste bratislavského seniorátu (BAS).  

Chcel by som zdôrazniť duchovný pohľad. Na stretnutiach sme čítali Bibliu, rozprávali 
sa o duchovných témach a modlili sa. Nemáme v zbore hudobníka, preto sme 
duchovné piesne veľmi nespievali. Musím však povedať, že medzi nami chýbalo 
duchovné spoločenstvo, spoločná túžba modliť sa a poznávať nášho Pána Ježiša 
Krista. Po 7 rokoch práce s mládežou v našom CZ som si uvedomil, že veľký vplyv 
na to má fakt, že títo mladi to nemajú kde v našom CZ vidieť. Že ani my medzi sebou 
nemáme spoločenstvo, ani my sa nestretávame na modlitbu, nevieme o svojich 
vnútorných zápasoch aby sme sa za seba modlili a neštudujeme spolu Písmo aby 
sme rástli v poznaní Hospodina a vo viere. Preto som skonštatoval, že momentálne 
na to ako zbor nemáme aby sme takúto službu robili. Zhromažďovať mladých ľudí 
v piatok večer pri kofole a srande nestačí. Myslím si, že potrebujeme spoločenstvo 
veriacich ľudí, ktorí zmýšľajú duchovne. Ak toto ako zbor budeme žiť, potom budeme 
mať kam pozvať ľudí zvonka. Myslím si, že prvým krokom k tomu aby sme mohli 
robiť akúkoľvek službu a misiu je aby život, ktorý dáva Pán Ježiš bol v prvom rade 
v našom srdci, vo vzťahoch medzi nami a potom ho môžeme niesť ďalej. Za seba 
musím povedať, že toto je vec, v ktorej ako cirkevný zbor zlyhávame. 

Druhou aktivitou sú stretnutia vysokoškolákov, ktoré fungujú dobre. Je to stretnutie 
pre mladých ľudí, ktorí študujú na vysokej škole v Trnave. Na toto stretnutie chodí 
v priemere 8 ľudí, z toho 1 z nášho cirkevného zboru. Stretnutia vysokoškolákov nie 
sú úplne napojené na náš cirkevný zbor, čo je prirodzené. 

V prvej časti roku 2019 sa piatkové stretnutia nebudú konať. Verím, že časom 
budeme mať ako zbor dostatok sily sa do tejto práce znovu pustiť.  

pripravil Ján Grexa 
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Spoločenstvo evanjelických žien – správa za rok 2018 

Stretnutia SEŽ sa konali pod predsedníctvom sestry Eleny Závodnej 2 krát mesačne 
v zborovej sieni v Trnave (1. a 3. streda v mesiaci o 16.00) a 1 krát mesačne v SED 
Trnava (posledná nedeľa v mesiaci o 15.00), s počtom zúčastnených 8-10 sestier, 
ale aj bratov. Stretnutia boli spojené s duchovným úvodom brata nám. farára, 
venovaným postavám biblických žien v NZ, ako aj aktuálnym spoločenským otázkam 
(Istanbulský dohovor a iné). Celkový počet stretnutí bol 14. Ako je už tradične 
zaužívané, sestry zo SEŽ pripravili rôznorodé aktivity a prispeli svojou účasťou 
k organizácii viacerých vnútromisijných podujatí: 

- fašiangové posedenie (9.2. 2018) 
- prednáška ses. farárky Z. Vaľovskej (13. a 14.2018) 
- tvorivé dielne so zhotovovaním veľkonočných kraslíc (7.3.2018)  
- gratulácia jubilantkám v zbore pri okrúhlych životných jubileách: Anne   Hekelovej, 
Beáte  Chylíkovej, Anne   Kováčikovej, Anne   Tóthovej, Emílii  Tichej, Žofii 
Samporovej a Elene  Hrabovskej (17.10.2018) 
- Mikulášske stretnutie (5.12.2018) 
- zborové popoludnia a iné aktivity 
- zúčastnili sa valného zhromaždenia SEŽ v Pezinku (27.10.2018) 
 
Sestry zo SEŽ ďakujú Pánovi cirkvi za všetko, čo mohli vďaka Jeho milosti 
a požehnaniu v uplynulom roku uskutočniť. 
  

 pripravila Elena Závodná 
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SPRÁVA Strediska Evanjelickej  DIAKONIE so sídlom v Trnave za rok 2018 

1.0 Názov zariadenia

Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb,  Denný stacionár , Kalinčiakova 45, 
917 01 Trnava 

: Stredisko Evanjelickej DIAKONIE so sídlom v Trnave 

 

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE so sídlom v Trnave, bolo založené v roku 2000 pri 
Evanjelickom cirkevnom zbore v Trnave. V tomto období poskytovalo terénnu 
opatrovateľskú službu. Po rozsiahlej rekonštrukcii budovy na Kalinčiakovej ulici v Trnave, 
ktorá je majetkom cirkevného zboru ECAV Trnava bol 2.5.2006 v týchto priestoroch  
slávnostne otvorený Evanjelický DIAKONICKÝ domov dôchodcov a domov sociálnych 
služieb, ktorý v roku 2016 oslávil desiate výročie otvorenia. 

2.0 História 

 

3.0 Poskytované služby 

3.1 Zariadenie pre seniorov

poskytuje – pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, 
sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba 
bielizne a šatstva , osobné vybavenie. Ďalej sa utvárajú podmienky na úschovu cenných 
vecí, zabezpečuje sa opatrovateľská starostlivosť, záujmová činnosť. 

 - § 35 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. 

3.2 Domov sociálnych služieb

poskytuje – pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, 
sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba 
bielizne a šatstva , osobné vybavenie. Ďalej sa utvárajú podmienky na úschovu cenných 
vecí, zabezpečuje sa záujmová činnosť a poskytuje sa tiež opatrovateľská starostlivosť. 

 - § 38 zákona č. 448/2008 Z.z 
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3.3 Denný stacionár 

poskytuje – pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, 
sociálnu rehabilitáciu, stravovanie, zabezpečuje sa pracovná terapia a záujmová činnosť.  

- §40 zákona NR SR č. 448/2008Z.z. 

 

Podrobný popis niektorých poskytovaných sociálnych služieb 

 Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby -   Je to pomoc a asistencia 
pri nepriaznivom zdravotnom stave obyvateľa, pri poruchách sebestačnosti. Obyvatelia sú 
zaradení do stupňa odkázanosti podľa svojich schopností, možností , samostatnosti a 
spôsobu vykonávať: stravovanie, obliekanie, kúpanie, osobnú hygienu, chôdzu, 
používanie WC, presun z lôžka a na lôžko, mobilitu, kontrolu udržiavania telesných 
tekutín. 
 Sociálne poradenstvo - ide o rozhovory s klientom. Cieľom sociálnej diagnostiky je 
využívanie účinnej metodiky zvládania krízových situácií a problémov klienta. Táto činnosť 
je určená na podporu klienta. Zameriava sa na riešenie reálne exitujúcich ťažkostí a 
problémov, ktoré sú výsledkom sociálnej reality klienta a ktoré klient zároveň vníma ako 
zaťažujúce a neriešiteľné.  
 Sociálna rehabilitácia –  je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, 
sebestačnosti, na aktivizovanie schopností a posilňovanie návykov pri sebaobsluhe. Na 
základe individuálnych plánov rozvoja osobnosti sa so súhlasom klienta vytipujú činnosti, v 
ktorých je možné zisťovať úspechy, ale aj neúspechy (obliekanie, vyzliekanie, umývanie 
zubov, ustielanie postele, ručné práce, jedenie, nakupovanie, používanie kompenzačných 
pomôcok a pod.) Sociálnu rehabilitáciu zabezpečuje  sociálny pracovník. 
 Opatrovateľská starostlivosť - komplexnú  opatrovateľskú starostlivosť poskytuje 
kvalifikovaný odborný personál  dôstojne a ľudsky. Pri opatrovateľskej starostlivosti je 
podporovaná sebestačnosť a prirodzený spôsob života klientov.  S odbornými lekármi 
(psychiater, geriater, všeobecný lekár) sú uzatvorené zmluvy a návštevy sú vykonávané 
1x za štvrť rok u odborných lekárov a dva krát do mesiaca všeobecný  lekár. 
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Ku dňu 31.12.2018 bolo v zariadení 57 klientov, z toho 40 v Zariadení pre

4.0 Klienti 

seniorov(ďalej len ZPS), 5 v Domove 
sociálnych služieb (ďalej len DSS) a 12 
klientov navštevovalo denný stacionár. 
Klientelu v DSS a ZPS tvorilo 37 žien 
a 8mužov. Najmladší klient je 57 ročná 
žena, najstarší klient má 95 rokov, 3 klienti 
majú nad 90rokov.  Zaznamenali  sme 13 
úmrtí, čo je v porovnaní s inými zariadeniami 
podobného typu štatisticky rovnaké pre 
každé zariadenie. Smrť si človek 
samozrejme neželá , boli by sme radi, ak by 
naši klienti žili u nás čo najdlhšie. Žiaľ 
dnešná situácia je taká, že  zariadenia pre 
seniorov nahrádzajú hospicovú starostlivosť, 
a tak sa samozrejme zvyšuje aj počet úmrtí. 

Klientelu v Dennom stacionári tvorilo 12 
mladých dospelých klientov s rôznym 
druhom         postihnutia, z toho 3 chlapci 
a 9 dievčat. 

 

 

 

V Zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb a v dennom stacionári pracovalo 
počas roka 2018 v prepočte 36 zamestnancov, na pozíciách – riaditeľka, administratívna 
pracovníčka, sociálna sestra,  sestra v zariadení, terapeut, opatrovateľka, kuchárka, 
pomocná kuchárka, upratovačka, správca budovy, pomocný personál. 

5.0 Personál 

Počas roka 2018 zamestnanci absolvovali niekoľko psychologických výcvikov pod 
vedením PhDr. Aleny Oravcovej. Zúčastnili sme sa Medzinárodnej Konferencie 
poskytovateľov sociálnych služieb v Bojniciach. Regionálne vzdelávacie centrum Martin 
organizovalo školenie v oblasti sociálnych služieb s. Mgr. Lýdiou Brichtovou  ohľadne 
novelizácie sociálnych zákonov na ústredí Evanjelickej Diakonie v Bratislave. 
Pokračujeme v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou v Trnave, Trnavskou 
univerzitou, Univerzitou Cyrila a Metod  v Trnave. Nadviazali sme spoluprácu 
s Pedagogickou a sociálnou akadémiou Blahoslavenej Laury. 

6.0 Vzdelávanie  

2 opatrovateľky absolvovali kurz pre prácu s klientom postihnutým Alzheimerovou 
chorobou v Memory centre v Bratislave. Väčšina zamestnancov absolvovala Kurz prvej 
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pomoci pod vedením odborníkov z Falck. Riaditeľka  a sociálna pracovníčka zariadenia sa 
zúčastňujú  školení ohľadom legislatívy spojenej s poskytovaním sociálnych služieb. 

 
7.0 Činnosť a propagácia SED 

Pre klientov sa pravidelne uskutočňovali nedeľné Služby Božie. Dvakrát do týždňa sa 
konajú ranné zamyslenia pod vedením p. farára  Mgr. Kristiána Kosteckého. Jedenkrát do 
mesiaca sa v zariadení stretávajú členky Spoločenstva Evanjelických žien na spoločnom 
posedení s klientmi. 

Kultúrnospoločenské podujatia:  

Prehľad akcií ZPS a DSS: 

Počas roka sa konali pravidelné posedenia pri harmonike, oslavy narodenín a menín 
klientov. Posedenia pri káve a koláčiku. Ochutnávky bylinkových čajov a iné. 

Február 2018 -  Fašiangové posedenie, spojené s ľudovou hudbou, pečením šišiek, fánok 
. 

Apríl 2018 -  Veľkonočné sviatky v Domove- ľudové tradície Veľkej noci 

Máj 2018 – Oslava dňa matiek 

Júl 2018 - Grilovačka v záhrade 

September 2018 – Jarmočné posedenie pri Trnavskej Cimbalovke 

Október 2018- Beseda s pracovníkmi z Knižnice Juraja Fándlyho pri príležitosti mesiaca 
„Úcty k starším“ 

December 2018 -  Vianočný večierok pre klientov- vystúpili „Trakovičané“, Vianočný 
večierok pre zamestnancov 

Prehľad akcií Denného stacionára : 

Január 2018 – Hudobná knižnica – THE PIANO GUYS   

Február 2018–Relax Aquapark Trnava 

Marec 2018 – Synagóga - Kontext 

Máj 2018– Návšteva výstavy „Májový kvet“ 

Jún 2018– Tvorivé dielne- „Malý Rím“ 

September 2018– Beseda so spisovateľom – Andrea Gregušová 

November 2018– Vernisáž výstavy – Výtvarný salón Zvolen 

December 2018– Poklad Vianoc- hľadanie spoločného pokladu- spolupráca s ECAV 
Trnava 

Ostatné pracovné činnosti, pracovné terapie, rozvoj jemnej a hrubej motoriky, športové 
aktivity, Rozvoj činností sebaobsluhy a vedenia domácnosti. 
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8.0 Plán činnosti SED na rok 2019 

V roku 2019 v zmysle platnej legislatívy budeme aj naďalej poskytovať sociálne služby,  
a to 40 klientov v Zariadení pre Seniorov, 5 klientov v Domove sociálnych služieb a 12 
klientov v Dennom stacionári. V pláne činnosti je uskutočnenie kurzu Kinestetiky pre 
vybrané opatrovateľky. Ďalej chceme v roku 2019 pracovať s klientmi na „ Bazálnej 
stimulácii“. Naďalej budeme zvyšovať úroveň a štandardy poskytovania služieb. 
Pokračovať budeme aj vo vzdelávaní zamestnancov. Po dohode s cirkevným zborom by 
sme chceli  na prvé a druhé poschodie dať namontovať klimatizačné jednotky. 
 

 
9.0 Perspektíva SED 

Našim cieľom je zabezpečiť pre klientov pokojné, plnohodnotné a zmysluplné  prežitie 
všedných dní na sklonku života. Chceme, aby jeseň ich života prežitá v našom zariadení 
patrila medzi najkrajšie dni. Urobíme všetko preto, aby našim najväčším uznaním boli 
spokojní klienti. Klienti, ktorí v pokoji, láske a našej opatere kráčajú s istotou k svojmu 
Nebeskému Otcovi...  

Buď k nám Pane milostivý a pomáhaj nám, aby sme toto dielo mohli v pokore napĺňať... 

Vypracovala: Mgr. Patrícia Hanzelová 

Schválila: Ing. Viera Hercegová 
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CZ ECAV Trnava plnenie rozpočtu 2018 

  

     
A. Príjmy Riadok Rozpočet 2018 Plnenie 2018 

Príjmy z majetku  1      145 000,00 €         173 925,00 €  

Príjmy z darov a príspevkov spolu: 2        12 250,00 €          17 570,00 €  

z toho:        milodary 2a          5 000,00 €            6 056,00 €  

                  ofery 2b          3 800,00 €            5 504,00 €  

cirkvné príspevky    2c          3 300,00 €            3 450,00 €  

                   z iných organ.,COJ 2d                   -   €                      -   €  

                   ostatné, Sereď 2e            150,00 €            2 560,00 €  

Príjmy z dedičstva  3                   -   €                      -   €  

Príjmyz organizovania akcií  4                   -   €                      -   €  

Príjmyz dotácií  5          1 400,00 €                      -   €  

Príjmyz predaja majetku  6                   -   €                      -   €  

Príjmyz poskytnutých služieb  7        12 000,00 €          15 598,00 €  

Ostatné príjmyspolu 8          1 030,00 €               762,00 €  

z toho:        úroky kreditné 8a              30,00 €               762,00 €  

                  pôžičky  8b                   -   €                      -   €  

                  ostatné  8c          1 000,00 €                      -   €  

Príjmy celkom (r. 1+2+3+4+5+6+7+8) 9    171 680,00 €      207 855,00 €  

          

B. Výdavky Riadok Rozpočet 2018  Plnenie 2018 

Zásoby  10 0,00 €           6 000,00 €  

Služby spolu 11 97 080,00 €         49 569,00 €  

z toho:  opravy   11a        52 980,00 €          23 940,00 €  

              obstaranie majetku  11b        26 700,00 €            2 580,00 €  

              cestovné  11c            900,00 €            2 211,00 €  

              reprezentácia  11d          5 000,00 €            3 148,00 €  

              telefón, internet a televízia 11e          2 000,00 €            2 257,00 €  

              poplatky odpad 11f                   -   €            3 836,00 €  

              revízie  11g                   -   €               925,00 €  

              poistky  11h          4 500,00 €            3 808,00 €  

              ostatné  11i          5 000,00 €            6 864,00 €  
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Mzdy  12 20 000,00 €         12 072,00 €  

Poistné fondy (odvody z miezd) 13 6 000,00 €           4 344,00 €  

Prevádzková réžiaspolu 14 40 000,00 €         72 585,00 €  

z toho: časopisy a knihy 14a 2 000,00 €           2 265,00 €  

          ceniny  14b 0,00 €                     -   €  

          kancelárske potreby 14c 850,00 €           1 415,00 €  

         čistiace potreby 14d 250,00 €              157,00 €  

          PHM. 14e 2 900,00 €              663,00 €  

          ostatné. 14f 3 000,00 €           2 475,00 €  

         vodné ,stočné  14g 9 000,00 €           9 076,00 €  

        spotreba elektrickej energie 14h 5 000,00 €           4 040,00 €  

         spotreba plynu  14i 12 000,00 €         18 106,00 €  

         daň z prijmú 14j 0,00 €         31 543,00 €  

         daň z nehnuteľnosti 14k 3 000,00 €           2 723,00 €  

         daň zrážková 14l 0,00 €                     -   €  

         úrok 14m 0,00 €                     -   €  

         poplatky bankám 14n 2 000,00 €              122,00 €  

Sociálny fond  15 0,00 €                     -   €  

Ostatné výdavky  spolu 16 8 600,00 €         10 314,00 €  

z toho:      príspevok vyššej COJ (dištr. a sen.) 16a 1 100,00 €           1 710,00 €  

                príspevky iným COJ  ,Sereď 16b 3 000,00 €           2 560,00 €  

                Fond cirk. školstva 2% 16c 2 500,00 €           3 933,00 €  

ost.príspevky, iným CZ, FO..,  16d 2 000,00 €           2 111,00 €  

Výdavky celkom: (r.10+11+12+13+14+15+16) 17 171 680,00 €     154 884,00 €  
  

 

 

Prebytok 18 0,00 € 52 971,00 € 

Schodok 19 0,00 € 0,00 € 

  
 

 

Z finančného majetku 20     

Z pôžičky 21     

Z iných zdrojov 22     
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Upresnenie položiek plnenia rozpočtu 2018 

Príjmové položky : 

Príjmy z majetku   spolu 173 925,00 
1a Nebytoví nájomcovia ED                     95 933 eur 
1b Byty na ED                    6 736 eur 
1c Študenti         8 580 eur 
1d Prenájom SED      6 000 eur 
1e Prenájom poľnohospodárskej pôdy      726 eur 
1f Ostatné – kompenzácia za komerčný nájom z MÚ Trnava   55 950 eur 

Príjmy z darov a príspevkov 
2a Milodary 
2b Ofery 
2c  Cirkevné príspevky 
2d Z iných org. COJ 
2e Ostatné Sereď 

Príjmy z dedičstva 

Príjmy z organizovaných akcií 

Príjmy z dotácií 

Príjmy z predaja majetku 

Príjmy z poskytnutých služieb – SED 4913 eur, byty 5643 eur, nebytoví nájomcovia ED 5042 eur 

Ostatné príjmy -  

8a Kreditné úroky 
8b Pôžičky 
8c Ostatné – Predaj stravných lístkov, poistné plnenie (výklad na ED) 

Príjmy celkom 

 

Poznámka.  

V roku 2018 sme konventom schválili pôžičku pre dcérocirkev Sereď vo výške max 
75 000 €. Z tejto čiastky sme Seredi poskytli v r. 2018 20 000 € a pre rok 2019 
zostáva 55 000 €. Tieto financie sa v nákladovej časti rozpočtu neobjavujú, pretože 
to nie sú nákladové položky .  

Z dôvodu riešenia dostavby kostola v Seredi pomocou našej pôžičky sme v roku 
2018  neposkytli príspevok 3 000 € , ktorý sme mali v rozpočte.    
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Výdavkové položky 

10 Zásoby – odpisy z DDD Kalinčiakova SED 

11 Služby 
11a Opravy – opravy nehnuteľností (fara, kostol, evanjelický dom ....) a oprava aut 
11b Obstarávanie majetku – klavír, chladnička, tabuľa pre deti a odvlhčovače 
11c Cestovné – pre členov CZ a kompenzácia náhrad pre spolupracujúcich (dirigentka, 
kantor, záhradník) 
11d Reprezentácia  - občerstvenia, dary a pod. 
11e Telefón – telefóny, internet a televízia na faru 
11f Poplatky za odvoz odpadu 
11g Revízie – poplatky za revízie hasiacich prístrojov a protipožiarnej ochrany 
11 h Poistky – nehnuteľnosti a autá 
11i Ostatné – právne služby, účtovníctvo, znalecké posudky na byty a iné 

12 Mzdy – (p. Brychtová a kostolníci) 

13 Poistné fondy – odvody zo miezd 

14 Prevádzková réžia 
14a Časopisy a knihy 
14b Ceniny 
14c Kancelárske potreby 
14d Čistiace potreby 
14e PHM – pre auto 

14f Ostatné – kvety, spotrebný materiál auto, pokuta za zvony, deti, kľúče, materiál do 
kostola, ... 
14g Vodné a stočné – pre faru, zborovú miestnosť, kanceláriu, kostol, domček, študenti, 
evanjelický dom a DDD Kalinčiakova 
14h Spotreba elektrickej energie - pre faru, zborovú miestnosť, kanceláriu, kostol, domček, 
študenti a spoločná spotreba evanjelický dom 
14i Spotreba plynu - pre faru, zborovú miestnosť, kanceláriu, kostol, domček, študenti 
a nebytoví nájomcovia evanjelický dom 
14j Daň z príjmu 
14k Daň z nehnuteľnosti 
14l Zrážková daň 

14m Úrok 
14n Poplatky bankám 

15 Sociálny fond 

16 Ostatné výdavky 
16a Príspevok vyššej COJ – dištrikt a seniorát 
16b Príspevky iným COJ Sereď 
16c Fond cirkevného školstva 2% 
16d Ostatné príspevky, iným CZ, FO. 

17 Výdavky celkom 
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ROZPOČET na rok 2019 

     
 

A. Príjmy Riadok Rozpočet 2019 

 
Príjmy z majetku  1       143 000,00 €  

 
Z toho:   firmy   1a       100 000,00 €  

 
               byty   1b           3 000,00 €  

 
               SED   1c           6 000,00 €  

 
               študenti   1d           8 000,00 €  

 
               pôda   1e              700,00 €  

 
               ostatné   1f         25 300,00 €  

 
Príjmy z darov a príspevkov spolu: 2         16 100,00 €  

 
z toho:        milodary 2a           7 500,00 €  

 
                  ofery 2b           4 400,00 €  

 
cirkevné príspevky 2c           3 400,00 €  

 
                  dary z iných organ.,COJ 2d 0,00 € 

 
                  ostatné - Sereď 2e              800,00 €  

 
Príjmy z dedičstva 3 0,00 € 

 
Príjmy z organizovania akcií  4 0,00 € 

 
Príjmy z dotácií  5 0,00 € 

 
Príjmy z predaja majetku  6 0,00 € 

 
Príjmy z poskytnutých služieb  7 16 000,00 € 

 
Ostatné príjmy spolu 8              600,00 €  

 
z toho:        úroky kreditné 8a               30,00 €  

 
                  pôžičky  8b                    -   €  

 
                  ostatné  8c              570,00 €  

 
Príjmy celkom (r. 1+2+3+4+5+6+7+8) 9     175 700,00 €  

 
        

 
B. Výdavky Riadok Rozpočet 2019 

 
Zásoby (odpisy) 10 6 000,00 € 

 
Služby spolu 11 81 200,00 € 

 
z toho:   opravy nehnuteľ. majetku 11a         40 200,00 €  

 
              obstaranie invest. majetku  11b           8 000,00 €  

 
              cestovné  11c           3 000,00 €  

 
              reprezentácia 11d           3 000,00 €  

 
              telefón, internet, TV 11e           1 700,00 €  

 
              účtovníctvo a práv. služby 11f           5 000,00 €  

 
              revízie  11g           2 500,00 €  

 
              poistky budovy a autá  11h           3 800,00 €  

 
              FCC (odvoz odpadu) 11i           4 000,00 €  

 
              Programové náklady 11j           5 000,00 €  

 
              ostatné služby 11k           5 000,00 €  
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Mzdy  12 15 000,00 € 
Poistné fondy (odvody zo mzdy) 13 5 300,00 € 
Prevádzková réžia spolu 14 60 200,00 € 
z toho časopisy, knihy  14a 2 000,00 € 
obstarávanie DHIM  14b 1 000,00 € 
          kancelárske potreby. 14c 800,00 € 
          čistiace potreby. 14d 250,00 € 
          auto - opravy a spotrebný materiál 14e 1 500,00 € 
          auto - PHM. 14f 1 500,00 € 
          kvety do kostola 14g 1 000,00 € 
          ostatné 14h 500,00 € 
          vodné ,stočné  14i 9 500,00 € 
         spotreba elektrickej energie  14j 5 000,00 € 
         spotreba plynu  14k 19 000,00 € 
         daň z príjmu 14l 15 000,00 € 
         daň z nehnuteľnosti 14m 3 000,00 € 
         daň zrážková   14n 0,00 € 
         úrok   14o 0,00 € 
         poplatky bankám 14p 150,00 € 
Sociálny fond  15 0,00 € 
Ostatné výdavky  spolu 16 8 000,00 € 
z toho:      príspevok vyššej COJ  16a 2 000,00 € 
                príspevky iným COJ ,Sereď 16b 3 000,00 € 
                Fond cirkevného školstva Š2% 16c 3 000,00 € 
                pôžičky  16d 0,00 € 
Výdavky celkom: 
(r.10+11+12+13+14+15+16) 17 175 700,00 € 
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UPRESNENIE POLOŽIEK ROZPOČTU 2019 
 

PRÍJMOVÉ POLOŽKY : 
 
1f  - očakávaná úhrada rozdielu nájomného od mesta za 1 - 6/2019 
2e  - milodary pre Sereď podané v Trnave 
7  - úhrady nájomníkov ED za vodné, stočné, elektrinu 
8c  - podiel 45% z hodnoty stravných lístkov zamestnancov, 
   prípadne  ostatné drobné príjmy 
 
VÝDAVKOVÉ POLOŽKY : 
 
10  - Odpisy hmotného majetku, zásoby 
11a  - Opravy budov a nehnuteľného majetku 
11b  - Obstarávanie investičného majetku 
11c  - Cestovné výdavky 
11d  - Kvety oslávencom, občerstvenie, dary a pod. 
11e  - Telefóny, internet a televízia 
11f  - Vedenie účtovníctva a právne služby 
11g  - Revízie elektro, plyn, tlakové zariadenie, komíny a hasiace prístroje 
11h  - Poistenie budov a automobilov 
11i  - Odvoz odpadu 
11j  - Deti, mládež, ženy, výlety, tlač Zborových listov, 
   cestovné s misijnou činnosťou 
11k  - Ostatné služby 
12  - Mzdy 
13  - Odvody zo mzdy 
14a  - Knihy a časopisy 
14b  - Nákup DHIM 
14c  - Kancelárske potreby, tonery 
14d  - Čistiace potreby 
14e  - Všetko na auto okrem PHM a poistenia 
14f  - Spotreba PHM 
14g  - Kvety do kostola 
14h  - ostatné 
14i  - Vodné a stočné 
14j  - Elektrická energia 
14k  - Plyn 
14l  - Daň z príjmu 
14m  - Daň z nehnuteľností 
14n  - Zrážková daň 
14o  - Úrok 
14p                  - Poplatky bankám 
15                   - Sociálny fond 
16a                 - Príspevok dištriktu a seniorátu 
16b                 - Iné COJ a Sereď 
16c                 - Fond cirkevného školstva 2% z príjmu 
16d                 - Pôžičky   
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