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Kandidáti do volených funkcii v zbore: 

 

Zborový dozorca: 

Štefan Hurný 

 

Zástupca zborového dozorcu: 

Marta Šuňalová 

 

Presbyteri: 

Štefan Ruttmar 

Marta Šuňalová 

Vladimír Plachý 

Ing. Ján Kuneš 

 

Matkocirkevný kurátor: 

Božena Kohútová 

 

Filiálny kurátor v Prievidzi: 

Ing. Bohuslav Eľko 

 

Filiálny kurátor v Handlovej: 

August Masár 

 

Delegát do seniorálneho konventu TUS: 

Ing. Ján Kuneš 
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                                                                                           ŠTEFAN HURNÝ 

                                            ŽIVOTOPIS 

                                                              Meno a priezvisko: Štefan Hurný 

                                                              Bydlisko: K. Nováckeho 4, 971 01  Prievidza 

                                                              Dátum a miesto narodenia: 3.11.1960 v Prešove 

                                                              Tel. kontakt: +421 905 410 561 

                                                              Email: barist.sh1@gmail.com 

Vzdelanie 

1979 – 1982  Stredná priemyselná škola strojnícka v Prešove, odbor - stavba 
a prevádzka strojov (štúdium popri zamestnaní) 

1976 – 1979  Učňovská škola č.1 v Prešove, odbor – automechanik 

1967 – 1976  Základná školská dochádzka 

( 1982 – 1984  neukončené denné štúdium na SjF VŠT Košice) 

 

Priebeh zamestnaní 

04.2015 – súčasnosť  EUROINEX s.r.o., Banská Bystrica: obchodný riaditeľ pre HoReCa 

07.2008 – 03.2015  Nestlé Slovensko s.r.o.: obchodný manažér pre nápoje 

02.2000 – 06.2008  Nestlé Slovensko s.r.o.: obchodný reprezentant pre nápoje 

05.1994 – 01.2000  AC PEhAES s.r.o. Prešov: riaditeľ spoločnosti 

06.1990 – 04.1994  PEhAES a.s. Prešov: vedúci skladového hospodárstva a zásobovania 

04.1986 – 04.1990  Poľnohospodárske stavby š.p. Prešov (neskôr PEhAES a.s.): referent 
MTZ 

04.1984 – 03.1986  Základná vojenská služba 

07.1979 – 08.1982  Poľnohospodárske stavby š.p. Prešov: automechanik 

 

ECAV 

Pokrstený: 9.11.1960 v chráme Božom Svätej Trojice v Prešove, ako druhorodený syn 
Štefana a Anny rod. Gočovej. 

Konfirmovaný: 26.5.1974 v chráme Božom Svätej Trojice v Prešove. 

mailto:barist.sh1@gmail.com


 

4 

Sobášený: 26.5.1980 v chráme Božom Svätej Trojice v Prešove, s Taťánou, rod. 
Gondášovou. V manželstve nám Pán Boh požehnal dve dcéry, Zuzanu (vydatá 
Bodokiová) a Kornéliu (vydatá Legéňová) 

Služba v ECAV: K službe na svojej vinici ma Pán Boh povolal od roku 2015, keď som 
začal pracovať ako presbyter v CZ ECAV na Slovensku Zemianske Kostoľany, od roku 
2017 do súčasnosti v tomto zbore ako zástupca zborového dozorcu. V roku 2018 som 
bol zvolený za náhradného člena seniorátneho presbyterstva TUS. 

 

MOTIVAČNÝ LIST 

„Blahoslavení, ktorých cesta je bez úhony, ktorí chodia v zákone Hospodinovom!“ 
„Nauč ma, Hospodine, ceste svojich príkazov a odmenou ich budem zachovávať. Urob 
ma chápavým Tvoj zákon zachovávať a ostríhať ho celým srdcom. Voď ma cestou 
svojich prikázaní, lebo v tom mám záľubu. Nakloň mi srdce k svojim svedectvám, nie ku 
ziskuchtivosti. Odvráť mi oči od pohľadu na márnosť, obživ ma na Tvojej ceste.“  Ž 119: 
1, 33 – 37 

   Som vďačný nášmu Pánovi, že od útleho detstva som ho mohol spoznávať skrze vieru 
a výchovu mojich milovaných rodičov i starých rodičov, ktorí ma k Jeho slovu, či do 
Jeho chrámu, privádzali aj v časoch, kedy to nebolo spoločensky žiadúce. Modlitba 
a slovo Božie sa tak pre mňa stalo dennou potrebou, s ktorou deň začínam, i končím. 

Keď som v čase môjho detstva počul z úst svojho otca vravieť o presbyterstve, 
nechápal som, o čom hovorí. Dnes viem, že vravel o službe pre bratov a sestry vo viere. 
O službe, ku ktorej aj mňa náš Pán pred istým časom povolal skrze dvoch bratov 
v zbore. 

 Je zvykom, aby na tomto mieste uchádzač o funkciu uviedol, čo všetko chce vykonať. 
A viem, že je toho veľa, čo nás i v našom zbore čaká. Od práce s deťmi, konfirmačnou 
mládežou, rodinným spoločenstvom, cez misijné pôsobenie, až po hospodárske otázky 
zboru. No rovnako viem, že bez Božej prítomnosti pri nás, je márne každé dielo. Preto 
skôr, ako dávať sľuby, chcem prosiť nášho Pána, aby tak mňa, ako aj všetky sestry 
a bratov, ktorí mi budú v úrade nápomocní, naučil zachovávať Jeho príkazy, urobil nás 
chápavými Jeho zákonom a naklonil naše srdcia k svedectvu o Ňom.  

V Prievidzi, 13.2.2019  Štefan Hurný 
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Výročná kňazská správa za rok 2018 

zo zborového konventu CZ ECAV na Slovensku Zemianske Kostoľany, ktorý 

zasadal v rámci služieb Božích v Prievidzi dňa 24. 02. 2019 

BIBLICKÝ ÚVOD  

Raz, keď sa zástup valil na Neho, aby počúval slovo Božie, stál vedľa Genezaretského 

jazera. A uzrel dve lode pri jazere; rybári už vystúpili z nich a prali siete. Vstúpil teda 

na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a prosil ho, aby máličko odrazil od brehu. I 

posadil sa a z lode učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: Odraz na 

hlbinu, spusťte siete a lovte! Odpovedajúc Mu, Šimon povedal: Majstre, celú noc sme 

sa namáhali, a nič sme nechytili; ale na Tvoje slovo spustím siete. Len čo to urobili, 

zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa im siete trhali. I dali znamenie pomocníkom na 

druhej lodi, aby prišli a pomohli im. A oni prišli a naplnili obe lode, takže sa 

ponárali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Odíď odo 

mňa, Pane, lebo som hriešny človek. Hrôza sa ho totiž zmocnila, i všetkých, ktorí boli 

s ním, nad lovom rýb, ktoré ulovili; podobne aj Jakuba a Jána, synov Zebedeových, 

spoločníkov Šimonových. I povedal Ježiš Šimonovi: Neboj sa, odteraz ľudí budeš 

loviť. Potom priraziac ku brehu, všetko zanechali a nasledovali Ho.     

                                                                                                                    Lukáš 5,1-11 

 

Plytkosť, povrchnosť – to je to, na čom dnes jednotlivec, cirkev i spoločnosť 

zlyháva. Povrchne riešime mnohé problémy, ktoré nám prináša život. Nechce sa nám 

preniknúť do hĺbky neuvedomujúc si, že pri povrchnom riešení sa problém bude 

znova opakovať. Ak človek preniká do hĺbky, jeho život prináša oveľa viac 

duchovného ovocia. Iba preniknutie do hĺbky môže priniesť človeku, spoločnosti i 

cirkvi pozitívne hodnoty a konštruktívne riešenia.  

Počula som jeden príbeh o mužovi, ktorý mal za priateľa diabla. Jedného dňa si 

vyšli spoločne na prechádzku do prírody. Odrazu sa muž zahľadel na obzor a uvidel 

tam v diaľke človeka. Ten človek na obzore sa zastavil, pozrel smerom na zem, zohol 

sa, niečo zo zeme zodvihol a odložil do vrecka. Odrazu sa muž pýta diabla: „Ty vieš 

určite, čo tam našiel?“ Diabol odpovedá: „Samozrejme, že viem čo tam našiel – malý 

kúsok pravdy.“ Muž na to odpovedá: „Predpokladám, že mu ten malý kúsok pravdy 

nenecháš.“ A diabol mu na to hovorí: „Samozrejme, že mu ten malý kúsok pravdy 

nechám. On sa totiž domnieva, že našiel celú pravdu, a tak už ďalej hľadať nebude.“   

Tento príbeh hovorí o povrchnom človeku, o človeku, ktorému stačí kúsok 

pravdy, kúsok niečoho, o čo by sa zachytil – len aby sa bolo o čo zachytiť. Žijeme v 

dobe, ktorá miluje povrchnosť. Túto skutočnosť naozaj vnímame vôkol seba každý 

deň. Pestujeme povrchné vzťahy, máme povrchné záľuby, prijímame povrchné 

názory, dokonca v spoločnosti sa rozmohlo povrchné vzdelávanie a radi sa bavíme aj 

na povrchnej zábave. Uvedomme si, že povrchnosť vždy vedie ku kríze. Strom, ktorý 

má korene len na povrchu, keď príde poriadna víchrica, vyvráti ho. Iba strom, 

ktorého korene siahajú do hĺbky, môže odolať veľkým nárazom vetra. Rovnako je to 

aj v ľudskom živote. Pokiaľ sú naše vzťahy povrchné, keď príde kríza, vyvráti ich. 

Pokiaľ sa naše vzťahy budujú len na povrchu, odnesie to manželstvo, rodičovstvo, 

cirkevný zbor i spoločnosť. Ak budeme mať len povrchné vedomosti, budeme s 
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pravdou hneď hotoví, ako ten človek z príbehu, ktorý našiel iba malú časť pravdy. 

Takých ľudí je aj dnes veľa, ktorí poznajú málo, ale myslia si, ako toho veľa vedia.   

Žiaľ, povrchnosť sa nám čoraz viacej dostáva aj do cirkvi, do cirkevných 

zborov a nám začína byť to obyčajné a prosté úplne postačujúce. Akosi sa len 

povrchne pomodlíme, nejako tú hodinu presedíme v kostole. Povrchne pristúpime k 

spovedi a Večeri Pánovej, niečo málo si zapamätáme z kázne či čítaných textov a 

máme dojem, akí sme dobrí luteráni. Ak máme niečo robiť poctivo a solídne, či už sú 

to vzťahy, povolanie, služba v cirkevnom zbore, ktorú sme prijali na svoje plecia ako 

presbyteri či funkcionári, nemôžeme sa hrabať len po povrchu, ale musíme ísť do 

hĺbky, musíme vyplávať na hlbinu toho, čo robíme. Človek, ktorý sa povrchnosti 

naučil vo svete, automaticky si to prenáša aj do života viery. Všetko sa mu odrazu 

stane obyčajným, a tak ho nebaví sa ani pomodliť, prísť do kostola, na biblickú 

hodinu, na brigádu, stáť v nejakej službe v cirkevnom zbore.    

Pán Boh nestvoril veci okolo nás povrchne len tak, aby boli. On dal všetkému 

zmysel a my sme tu na to, aby sme tento zmysel objavovali, aby sme po ňom pátrali. 

Po neúspešnom rybolove Pán Ježiš dáva svojim učeníkom jednu radu: „Odraz na 

hlbinu, spusťte siete a lovte!“ To je jedna z úžasných viet, ktoré zazneli z úst Pána 

Ježiša. Loviť na plytčine sa nedá. Tam ulovíme akurát zdochnuté ryby, ktoré hladina 

unáša. Morské poklady sa však nachádzajú v hlbinách. Oni sú položené až úplne na 

dne. K týmto pokladom je potrebné sa ponoriť. No pri povrchnom rybolove poklad 

nikdy nenájdeme.    

Zdochnutá ryba má ešte jednu vlastnosť. Nielenže je na povrchu hladiny, ale je 

unášaná prúdom – to znamená ide s prúdom. Kresťan nie je povolaný na to, aby bol 

človekom povrchným a aby plával s prúdom doby. Naopak, kresťan je povolaný, aby 

veľmi často plával proti prúdu, aby mal silu a odvahu v moci Ducha Svätého plávať 

aj proti prúdu doby. Preto nás Pán Ježiš pozýva na hlbinu, aby náš život nebol 

povrchným životom, aby sme neplávali s prúdom doby, ale ako kresťania bojovali 

dobrý boj viery. Preto prajem všetkým v našom cirkevnom zbore šťastné potápanie. 

Vtedy bude náš rybolov bohatý a náš život plný. Amen. 

 

 

K 1.1.2018 evidoval náš cirkevný zbor 706 členov. 

K 31.12.2018 evidoval náš cirkevný zbor 693 členov. (v elektronickej kartotéke 

máme 655).  

 

SLUŽBY BOŽIE  

 

 Konali sa na všetkých 4 miestach, v ZK 61x, v PD 62x, v HA 38x a v NP 45x v 

nedeľu a na sviatky, spolu 206x. Priemerná účasť na bohoslužbách bola v ZK 30, v 

PD 49, v HA 8 a v NP 9. Priemerná účasť na 1 nedeľu v celom zbore je 96. 

 

SVIATOSTI 

 

Krst svätý: V zbore bolo pokrstených 3 detí (1ch+2d). 

 

Večera Pánova: bola prisluhovaná v zbore podľa zvyklostí na Veľký piatok, na 

Kajúcnu nedeľu, na 2. sviatok vianočný, na konfirmáciu  tiež vždy v 1. nedeľu 
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v mesiaci. Sviatosť Večere Pánovej prijalo 292 mužov a 647 žien, spolu 939 

komunikantov. Z toho v 4 prípadoch (2m+2ž) bola Večera Pánova prislúžená 

v domácnosti a v 4 prípadoch (4ž) v sociálnom zariadení. 

 

Konfirmácia: V uplynulom roku bolo konfirmovaných 5 deti (3ch+2d), ktoré 

absolvovali riadnu 2-ročnú konfirmačnú prípravu.  

V tomto školskom roku 2018/19 sa na výučbu konfirmačnej prípravy prihlásilo len 1 

dieťa (1ch). Na vyučovanie konfirmácie sa prihlásili aj dvaja dospelí (2 ženy). 

 

Sobáše: V uplynulom roku v našom zbore vstúpili do manželstva 4 páry (krížne 

s RKC a CČSH, jedno s partnerom bez vyznania). Prosíme nášho nebeského Otca, 

aby ich chránil a žehnal novomanželom podľa svojich zasľúbení. 

 

Pohreby: V nádeji vzkriesenia sme sa v zbore rozlúčili so 10 mužmi a 11 ženami, 

spolu 21. Pohreby majú potešujúci, ale hlavne misijný charakter. Spev na pohreboch 

je väčšinou bez kantora, no vždy sa nájdu ochotné sestry, ktoré prídu spievať. 

Rozlúčky občianskych organizácií sa konajú pred cirkevným obradom. Žiaľ, opäť 

boli zaznamenané aj občianske pohreby. 

 

Prihlásenie/odhlásenie do zboru – V roku 2018 sa do zboru z iného cirkevného zboru 

prihlásilo 5 členov (1m+4ž).  

 

VÝCHOVNÁ PRÁCA 

 

Náboženská výučba: sa v uplynulom roku konala na ZŠ Mariánska v Prievidzi (3 

deti). 

 

Detská besiedka: sa v Prievidzi konala v nedeľu počas služieb Božích nepravidelne, 

podľa toho, či prišli deti. Túto krásnu, no náročnú prácu vykonáva sestra Iveta 

Krpelanová. Deti sa učia nové piesne, počúvajú biblické alebo misijné príbehy, 

zahrajú sa, zopakujú si príbeh formou kvízu a tiež sa venujú tvorivej činnosti. 

Deti prispievajú pravidelne do programu na rôznych podujatiach (Deň matiek, 

Zborový deň a pod.) Na Štedrý večer vystúpili v ZK a PD s pripraveným programom, 

vianočným pásmom veršíkov a piesní.  

 

Detský biblický tábor: V dňoch 16. až 20. júla 2018 sa 18 detí nášho cirkevného 

zboru z Prievidze, Sebedražia, Koša, Handlovej, Malinovej a Novák zúčastnilo na 

Detskom biblickom tábore. Každý deň sa začínalo modlitebným stíšením, potom 

nasledovali hry a súťaže. Poobede bola besiedka, pozostávajúca z piesní, lekcie, 

kvízov a učenia zlatého verša. 

Tohtoročný tábor bol ako keby symbolický desiaty so sestrou farárkou. Zvolili sme si 

tému „Cesta pútnika“. Deti sa učili, že život kresťana nie je ľahký, aj keď má 

najsilnejšieho ochrancu na svete. Deti spoznávali, ako sa môžu zbaviť bremena 

hriechov, čo pre nás Boží Syn urobil, kto je našim nepriateľom, aké zbrane máme od 

Pána Boha, aby nás diabol nezviedol z cesty. Deti sa naučili, že Božie zasľúbenia sú 

stále platné, že „On nás nezanechá a neopustí.“ Popoludnia sme venovali tvorivým 
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dielňam. Rozprávanie o pútnikovi, ktoré sme celý týždeň počúvali, nám ukázalo, že 

takými „pútnikmi“ sme my všetci. 

 

BIBLICKÁ A VNÚTROMISIJNÁ PRÁCA 

 

Biblické hodiny: aj v minulom roku spojené s modlitebným spoločenstvom sa konali 

v PD vždy vo štvrtok 28x. Zamýšľali sme sa nad knihou Skutky apoštolov a brat 

kaplán začal s výkladom knihy Žalmov.  

Koncom novembra začal brat kaplán viesť biblické hodiny aj v modlitebni 

v Handlovej, ktoré sa konali raz za dva týždne, a to 3x. Priemerná účasť na týchto 

stretnutiach bola 7. Venovali sme sa výkladu Evanjelia podľa Marka.  

Okrem toho biblické hodiny spočívali v speve nábožných piesní a v modlitebnom 

stíšení. Prejavovala sa aktivita zúčastnených vo vyhľadávaní a čítaní biblických 

textov, v diskusiách i modlitbách.  

 

Spevokol: poslúžil svojím spevom na v januári na Novoročnom koncerte 

v Zemianskych Kostoľanoch a počas Vianočných sviatkov pod vedením Barbory 

Hankovskej na 1. sviatok vianočný v Prievidzi aj v Zemianskych Kostoľanoch. 

Spevokol má okolo 8 členov. Nácviky piesní nie sú pravidelné, pretože spevokol 

vystupuje iba príležitostne.  

 

Stretnutie mužov: sa v minulom roku konalo 5x. – Spoločne sa stretávali priemerne 5 

bratia a preberali témy z knihy Ježiš jeden z nás. Taktiež spoločne diskutovali na 

biblické témy. V novembri organizoval brat kaplán raňajky pre mužov na fare 

v Zemianskych Kostoľanoch. 

 

Pastorálna činnosť: V minulom roku vykonala sestra farárka Blanka Kostelná 42 

návštev a brat farár Michal Tekely 19, brat kaplán 7, spolu teda 68. Niektoré návštevy 

vykonali sami, iné s niektorým z presbyterov. Väčšinou šlo o príležitostné návštevy, 

o návštevy rodín po pohrebe, pri narodeninách, v čase choroby doma alebo v 

nemocnici a tiež o prislúženie Večere Pánovej. Brat farár 3 krát navštívil senior 

centrum v Handlovej, kde sa nachádza s obmenami 5 sestier. 

Okrem toho sestra farárka vykonala 58 a brat kaplán 17 pastorálnych rozhovorov. 

 

 

Členovia nášho zboru sa zúčastnili aj na rôznych cirkevných aktivitách:  

 

23. septembra 2018 – Seniorátne stretnutie žien v Mošovciach - V 17. nedeľu po 

Svätej Trojici sa zúčastnili členovia nášho cirkevného zboru na Seniorátnom dni žien 

Turčianskeho seniorátu v Mošovciach. Hlavné témy boli dve: Chvála súcej ženy a 

Osudová láska Jána Kollára. Vystúpil aj mužský spevokol z Mošoviec. V podaní 

hudobno-recitačnej skupiny odzneli piesne a básne viažuce sa k Jánovi Kollárovi. Na 

záver členovia nášho zboru absolvovali i prehliadku Múzea Jána Kollára. 

 

13. októbra 2018 – Seniorátne stretnutie mužov v Blatnici – Seniorátne stretnutie 

mužov sa konalo po dvoch rokoch. Témou stretnutia bolo Od pasivity do aktivity. 
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Zúčastnili sa 5 muži zo zboru a s nimi aj 4 nečlenovia, ktorí prijali pozvanie ísť 

s nami na toto podujatie.  

Je treba spomenúť aj dianie na pôde nášho zboru:  

 

12.-18. Marca 2018 – Pro Christ Live: 

Aj tento rok sa v dňoch 12.-18. marca 2018 pod heslom „NEUVERITEĽNÉ“ konal v 

Lipsku evanjelizačný týždeň. Toto centrálne podujatie sa uskutočnilo s možnosťou 

prenosu programu jednotlivých večerov so slovenským dabingom Mikuláša Liptáka 

a jeho dcéry Lenky. 

Hlavnou témou bolo Apoštolské vierovyznanie, ktoré nás spája s ostatnými 

kresťanskými konfesiami. 

Nemeckí kazatelia Elke Wernerová a Steffen Kern nás sprevádzali cez jednotlivé 

prvky týchto večerov. 

Každý zo 7 večerov mal svoju tému: 

1. Neuveriteľné? - Boh ma miluje 

2. Neuveriteľné? - Boh ma chce 

3. Neuveriteľné? - Boh ma hľadá 

4. Neuveriteľné? - Boh ma zachraňuje 

5. Neuveriteľné? - Boh ma obdaruje 

6. Neuveriteľné? - Boh ma motivuje 

7. Neuveriteľné? - Boh ma očakáva   

My sme tieto večery sledovali zo záznamu v dňoch 14.-26. marca 2018 v zborovej 

miestnosti vo fare v Zemianskych Kostoľanoch. Sestra farárka zakaždým naplnila 

auto a tak sme sa mohli pripojiť k domácim, ktorí nám spríjemnili sledovanie teplým 

čajom a kávou. Bolo nás poskromne, v priemere 15, no všetci sme sa zhodli, že celý 

program v nás zanechal hlboký duchovný zážitok.  

Veľmi nás oslovili osobné výpovede hostí: 

- významný astrofyzik Heino Falcke rozprával o zaujímavostiach vesmíru (čierne 

diery)  

   a zdôraznil, že poznatky o našom pôvode, vzniku sveta, veľkom tresku ho od Boha 

nevzďa 

   ľujú, ale mu Ho približujú 

- odvážny novinár Daniel Bocking (zástupca šéfredaktora časopisu Das Bild) 

popisoval, ako   

   pri svojich zahraničných cestách do krízových oblastí zažíval službu úprimných 

kresťanov    

   a preto hľadal a postupne aj našiel vieru v Ježiša Krista 

- aktívna kresťanka Almut Weiss sa úprimne zdieľala o svojej nádeji, keď jej kvôli 

pokročilej   

   rakovine dávali už len biednu životnú prognózu 

- spisovateľ Arne Kopfermann rozprával, ako sa rodičia s Pánovou pomocou 

vyrovnávali  

   s náhlou stratou ich dcéry  

 

13. mája 2018 – Deň matiek – Prievidza: 

 

30. júna 2018 – VI. Evanjelické cirkevné dni vo Zvolene. 
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5. augusta 2018 – Návšteva zo Súľova-Hradnej: 

 

8. septembra 2018 – Zborový deň: 

 

25. októbra 2018 – Misijné popoludnie v Prievidzi: V sobotu 20. októbra sa 

uskutočnilo v evanjelickom kostole v Prievidzi misijné stretnutie s ekumenickým 

charakterom, na ktorom sa zúčastnili vzácni hostia nielen zo Slovenska. Z 

neďalekého Česka k nám zavítal senátor PhDr. Zdeněk Papoušek, ktorý prišiel 

pozdraviť víťazov Medzinárodných majstrovstiev v znalosti Biblie. Biblickou 

zvesťou sa prihovoril aj Peter Pavelka, kazateľ z kresťanského zboru v Žiline a náš 

brat kaplán. Všetci traja kazatelia hovorili o tom, ako sa Božie slovo v nás stáva 

realitu. O duchovné piesne s jasne oslovujúcimi textami sa starala hudobná skupina 

Escape z kresťanského spoločenstva Radostné srdce Partizánske. Akciu tiež prišiel 

podporiť pastor tohto spoločenstva Peter Wiesner a veriaci z katolíckeho 

spoločenstva Jozue. 

 

Usporiadali sme tieto výlety: 

 

8. mája 2018 – Zájazd do Rajeckej doliny: 

Dňa 7.5.2018 sa cirkevný zbor zo Zemianskych Kostolian zúčastnil zájazdu do 

Čičmian, kde sme si prezreli obec s jedinečnou ľudovou architektúrou, ale aj 

prekrásnou prírodnou scenériou.   

Ďalšou zastávkou bola Rajecká Lesná a prehliadka Betlehema, ktorého autorom je už 

nebohý majster Pekara. Vypočuli sme si zaujímavý výklad nášho sprievodcu 

o vzniku a histórii tohto unikátneho diela, ktoré vznikalo celých 15 rokov. V týchto 

priestoroch je inštalovaná aj galéria rezbárskych majstrov z iných kútov Slovenska.  

Naše putovanie pokračovalo do kúpeľov Rajecké Teplice, kde nám pripravili chutný 

obed. Príjemným osviežením bola aj prechádzka v mestskom parku. Domov sme sa 

vracali naplnení Božím pokojom a láskou, obohatení o pekné zážitky a dojmy. 

Celkovú atmosféru vydareného zájazdu umocnilo pekné počasie a dobrá nálada počas 

celého dňa. Vďaka Bohu za tento deň. 

 

3. november 2018 - Návšteva v Goleszówe: S bratom dozorcom a bratom kaplánom 

sa spolu 10 členov nášho zboru zúčastnilo slávnosti pri 30 výročí založenia mužského 

speváckeho zboru v tomto poľskom evanjelickom zbore, s ktorým máme dobré 

priateľské vzťahy. Po slávnosti sme prijali pozvanie aj na pohostenie v miestnom 

kultúrnom dome. 

 

9. decembra 2018 – Návšteva ČCE zboru v Šumperku: 2. adventnú nedeľu sa vybralo 

približne 30 členov nášho zboru z matkocirkvi Zemianske Kostoľany a fílií Prievidza 

a Handlová navštíviť zbor ČCE v Šumperku v Českej republike, kde slúži ako 

zborový farár br. Jakub Pavlus, ktorý bol v minulosti kaplánom v našom cirkevnom 

zbore. Zúčastnili sme sa s br. dozorcom a br. kaplánom služieb Božích, po ktorých 

nás domáci pohostili pripraveným obedom a milým posedením v zborovej sieni, 

V Šumperku sme absolvovali aj prehliadku miestneho vlastivedného múzea. 
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Spolupracovali sme aj na ekumenických podujatiach:  

6. januára 2018 – Novoročný koncert - Prehliadka spevokolov – Zemianske 

Kostoľany: Pod vedením manželky brata farára vystúpil aj náš zborový spevokol. 

Koncert bol v priestoroch kaštieľa. 

 

1. novembra 2018 – Pamiatka zosnulých - Zemianske Kostoľany: Br. kaplán sa 

zúčastnil a zvesťou Božieho slova poslúžil pri tradičnej ekumenickej pobožnosti v 

rámci obecného stretnutia na Pamiatku zosnulých v dome smútku v Zemianskych 

Kostoľanoch. 

 

Web stránka CZ  

 Administrátorom web stránky CZ je br. Ing. Peter Majerík. Stránka je priebežne 

aktualizovaná a dopĺňaná oznamami, fotografiami a informáciami o zborových 

akciách. Verím, že aj toto je dobrý prostriedok na to, ako robiť nášmu CZ dobré 

meno, propagovať jeho aktivity medzi ľuďmi a takto na nich misijne pôsobiť, 

nakoľko stránka je prepojená aj s niektorými obecnými web stránkami. Vás, ktorí s 

internetom pracujete a prichádzate do kontaktu, prosím o propagovanie tejto stránky 

medzi svojim známymi, či priateľmi. Aj to môže byť cesta a spôsob ako v dnešnom 

svete robiť misiu. 

 

Toto je, bratia a sestry, pohľad na život nášho cirkevného zboru v roku 2018. 

Našou úprimnou snahou vo všetkom, čo sa v cirkevnom zbore dialo, bolo hľadať 

Božiu tvár, hľadať ju celým srdcom. Pán Boh vidí do hĺbky srdca a On to posúdi.  

Chcem teda na záver tejto správy poďakovať Pánu Bohu za jeho doterajšiu milosť 

a požehnanie. Bez Neho by sme nič nedokázali. Ďakujem tiež všetkým ochotným 

členom cirkevného zboru za pomoc, spoluprácu a úprimné modlitby vyslané k nášmu 

nebeskému Otcovi. 

Aj v tomto roku, 2019, nás vyzývajú slová apoštola Pavla z listu Galatským (6,9): 

„V činení dobrého neochabujme, lebo ak neochabneme, časom svojím budeme žať.“ 

Tieto slová sú pre nás výzvou do práce, ale zároveň nám prinášajú krásne zasľúbenie, 

že naša námaha nebude zbytočná, pretože svojím časom prinesie bohatú úrodu aj 

tomuto cirkevnému zboru.    

Nech nám Pán Boh dáva múdrosť, silu a trpezlivosť, aby sme jednotlivé úlohy 

vyriešili v pokoji, k spokojnosti nás všetkých, ale predovšetkým na Božiu slávu. No k 

tomu je potrebné, aby každý jeden z nás mal otvorené oči a uši pre to, čo nám Pán 

Boh hovorí, kam nás posiela a čo od nás chce. Preto hlavne s Jeho pomocou 

vykročme smelo na cestu, ktorá je síce plná úloh a zápasov, ale ktorá nám prináša aj 

požehnanie. 

 

 

 

                                                                                               Mgr. Blanka Kostelná  

                                                                                                    námestná farárka 

 



 

12 

 

Správa o činnosti zborového presbyterstva CZ ECAV na Slovensku 

Zemianske Kostoľany za rok 2018 

Ku dňu 31.12.2018 má zborové presbyterstvo 26 členov, vrátane jeho 

predsedníctva. Podľa štatútu CZ sa koná zasadanie presbyterstva 10-x počas 

kalendárneho roka. V roku 2018 sa zišlo zborové presbyterstvo na svojom 

zasadnutí celkovo 13 -x, z toho 1x nebolo uznášania schopné.  Presbyterstvo sa 

schádzalo v zimných mesiacoch na fare v Zemianskych Kostoľanoch, v mesiacoch 

apríl – október v zborovej miestnosti kostola v Prievidzi. 

Zvýšený počet zasadnutí zborového presbyterstva bol z dôvodu príprav 2. kôl 

volebného konventu k voľbe generálneho biskupa a generálneho dozorcu ECAV 

na Slovensku a ukončenia pôsobenia činnosti zborovej, resp. námestnej farárky, 

sestry Blanky Kostelnej, v našom zbore. 

Všetky zasadnutia zborového presbyterstva sa začali stíšením k modlitbe 

a následnou kontrolou uznesení z predchádzajúcich presbyterstiev. V jednotlivých 

mesiacoch sa presbyterstvo okrem iného venovalo týmto záležitostiam zboru: 

1. Január (2x)  -      vízia CZ a ciele pre rok 2018; 

-  príprava výročného zborového konventu konaného 11.2.2018; 

2. Marec (1x)  -      reevidencia členov CZ; 

- Kolaudácia zborového domu v Handlovej; 

3. Apríl (2x)    -       obsadenie miesta zborového farára; 

- rozhodnutie o lokalizácii bývania pre duchovného zboru; 

4. Máj (1x)      -      kontrola priebehu prác na modlitebni v zborovom dome 

v Handlovej; 

5. Jún (1x)       -      príprava konfirmačnej slávnosti v CZ; 

- Príprava volebného konventu pre voľbu generálneho biskupa a dozorcu; 

6. Júl (1x)        -      príprava biblického detského tábora; 

- Príprava akcií v CZ na obdobie do 31.10.2018 (zborový deň, návšteva CZ zo 

Súľova); 

7. August (1x) -     príprava mimoriadneho a volebného konventu (2.kolo); 

8. September (1x) – zaistenie úpravy bytu na fare v ZK pre rodinu kaplána; 

- Hospodárske záležitosti (zmluvy na reklamné plochy v PD); 

9. Október (1x)      - privítanie brata kaplána Emila Hankovského s manželkou 

Barbarou; 

- Príprava akcií v CZ do 31.12.2018; 

10. November (1x) -  riešenie odpadovej kanalizácie v zborovom dome v Handlovej; 
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- Hospodárske záležitosti (zmluvy na reklamné plochy v PD); 

11. December (1x) – príprava SPK na pôde nášho CZ pre TUS; 

- Vypracovanie pracovnej náplne pre kaplána CZ; 

- Príprava akcií v CZ do 31.1.2019; 

Chcem poďakovať všetkým sestrám a bratom presbyterom, ktorí aktívne pracovali 

počas celého roka za ich úsilie a službu pre náš zbor. Nech ich za to požehná Pán 

Boh. 

Problémom, s ktorým zápasíme dlhodobo, je opakovaná neúčasť niektorých 

presbyterov na zasadnutiach. Priemerná účasť na zasadnutiach počas roka 2018 

bola xx členov. Na základe štatútu nášho CZ zaniká mandát v presbyterstve pre 

opakovanú neprítomnosť na zasadnutiach presbyterstva dvom jeho členom, 

bratom Ivanovi Poliakovi a Milanovi Mlčuchovi.  

 

                                                                                                       Ing. Ján Kuneš   

zborový dozorca   
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Správa Hospodárskeho výboru CZ ECAV na Slovensku Zemianske 

Kostoľany za rok 2018 a plán na rok 2019 

1. Úvod 

Hospodárky výbor (ďalej len HV) zastrešuje činnosti, ktoré sa týkajú účtovníctva a 

materiálno-technického zabezpečenia (ekonomicko-hospodárske záležitosti)  nášho 

zboru. Pripravujem podklady a návrhy pre zasadnutia presbyterstva v spomenutých 

oblastiach, tzn. podklady pre rekonštrukcie (opravy) / investície a finančné krytie 

zborových aktivít. Stretnutia HV sa konajú nepravidelne podľa aktuálne potreby, je však 

nutné spomenúť, že väčšina členov HV sú aj členovia presbyterstva, takže všetko 

potrebné ekonomicko-hospodárske veci sa riešia operatívne na pravidelných 

stretnutiach presbyterov.  

V poslednom sledovanom období (od minulého konventu) sa HV stretol dva krát a to: 

➢ 27.8.2018 – na ktorom sme preberali: 

✓  plnenie rozpočtu za obdobie 01-07.2018 

✓  finančné krytie chodu zboru do konca roka 2018 (krytie plánových výdavkov) 

✓  stanovenie metodiky a termínu vyúčtovania nájomných bytov v Handlovej 

 

➢ 4.2.2019 – na ktorom sme preberali: 

✓ Plnenie rozpočtu za rok 2018 

✓ Návrh rozpočtu na rok 2019 

✓ Žiadosť o poskytnutie bezúročného úveru na kúpu automobilu 

✓ Vyúčtovanie nájomných bytov v Handlovej 

2. Plnenie plánu a návrh rozpočtu 

V tabuľke 1, uvádzam prehľad o plnený finančného plánu roku 2018 ako aj návrh 

rozpočtu (finančný plán) na rok 2019. Pri stanovovaní plánu sme vychádzali z dát 

z roku 2018 ako aj zo skutočností, ktoré ho ovplyvňujú a sú nám známe.  

Ako je z tabuľky zrejmé v roku 2018 sa nám podarilo, hospodáriť s miernym prebytkom 

a nenaplnili sa očakávania schodku rozpočtu 2018, tak ako bolo plánované.  

Návrh rozpočtu na rok 2019 počíta s miernym prebytkom. Je však potrebné spomenúť, 

že v roku 2019 neplánujeme žiadne veľké opravy ani investičné akcie z vlastných 

zdrojov, takže rozpočet je postavený na bežný chod a údržbu majetku zboru. 

Rozpočet nepočíta so spoluúčasťou na pokračovanie rekonštrukciu kostola Zemianske 

Kostoľany, v  prípade získania podpory z fondu MK SR „Obnovme si svoj dom“, 

o ktorú sme žiadali.   
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Rozpočet Skutočnosť Návrh rozpočtu

A. Príjmy na rok 2018 za rok 2018 na rok 2019

Príjmy z majetku: 15 700,00            18 402,00      18 000,00         

Príjmy z darov a príspevkov: 13 300,00            14 596,00      14 100,00         

     z toho:

 - z milodarov, sponzorské 5 000,00              5 206,00        5 000,00           

 - z ofier 4 500,00              6 413,00        5 600,00           

 - z cirkevných príspevkov 3 800,00              2 977,00        3 500,00           

Príjmy z dotácií: 800,00                 800,00          800,00              

Ostatné príjmy: 7 370,00              8 724,00        9 580,00           

     z toho:

 - úroky

 - úvery 5 770,00              5 767,00        7 000,00           

 - ost.príjmy (za energie HA) 1 600,00              2 957,00        2 580,00           

Celkom príjmy: 37 170,00            42 522,00      42 480,00         

B. Výdavky
Výdavky na služby 12 610,00            14 742,00      15 810,00         

        z toho:

 - na opravy 2 500,00              1 770,00        3 000,00           

 - obstaranie majetku (HA) 7 000,00              7 963,00        7 000,00           

 - na cestovné 1 079,00        1 200,00           

 - na rezprezentáciu 100,00                 633,00          400,00              

 - na telefón, internet 930,00                 921,00          680,00              

 - na stočné 200,00                 387,00          380,00              

 - revízie 500,00                 43,00            1 000,00           

 - poistky 580,00                 512,00          650,00              

 - ostatné 800,00                 1 434,00        1 500,00           

Výdavky na prevádzkovú réžiu: 17 450,00            17 564,00      18 930,00         

       z toho:

 - na časopisy 1 000,00              1 375,00        1 300,00           

 - na kancelárske potreby 150,00                 170,00          180,00              

 - na čistiace potreby 50,00                   4,00              

 - na pohonné látky 1 500,00              869,00          1 500,00           

 - ostatná spotreba materiálu 1 000,00              1 709,00        1 000,00           

 - vodné 500,00                 438,00          500,00              

 - spotreba elektrickej energie 5 300,00              5 202,00        5 500,00           

 - plyn 4 600,00              3 931,00        4 000,00           

 - daň z príjmu 1 700,00              1 677,00        3 000,00           

 - daň z nehnuteľnosti 150,00                 148,00          150,00              

 - úroky z úverov 1 200,00              1 584,00        1 500,00           

 - daň zrážková

 - poplatky 300,00                 457,00          300,00              

Ostatné výdavky: 9 730,00              9 863,00        6 860,00           

      z toho:

 - príspevky vyššej COJ 700,00                 738,00          700,00              

 - príspevky iným COJ 350,00                 445,00          400,00              

 - úver a pôžičky 8 680,00              8 680,00        5 760,00           

Celkom výdavky: 39 790,00            42 169,00      41 600,00         

Prebytok 353,00          880,00              

Schodok 2 620,00 -             

Tabuľka 1. Prehľad príjmov a výdavkov za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019
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3. Pohľadávky 

K 31.12.2018 sme evidovali pohľadávky vo výške 1 222,64 €. Uvedené pohľadávky sa 

vzťahujú na vyúčtovanie energií – dobropisy / nájom za prenájom pozemkov / nájom 

baneru. Pohľadávky boli v lehote splatnosti. 

4. Záväzky 

K 31.12.2018 evidujeme záväzky vo výške 42 099,14 €. Uvedené záväzky sa skladajú 

z: 

✓ Úver SZRB : 40 319,55 € (úver rekonštrukcia zborového domu Handlová) 

✓ Došlé faktúry: 1 779,59 € (vyúčtovanie energií, nákup pletiva, čistenie žumpy) 

Všetky uvedené záväzky náš zbor splní v stanovenom termíne.  

5. Nehnuteľný majetok 

Cirkevný zbor má vo svojom nehnuteľnom majetku pozemky a budovy.  

Lesné pozemky o výmere cca 162 Ha, ornú pôdu o výmere cca 110 Ha a trvalé trávnaté 

porasty o výmere cca 19 Ha. Uvedené pozemky sú v prenájme. Našim hlavným 

nájomcami pôdu sú: 

• spoločnosť Lesy SR š.p. - lesná pôda 

• spoločnosti Poľno Vtáčnik s.r.o.,  - poľnohospodárska pôda 

 

Cirkevný zbor ďalej vlastný šesť nehnuteľností: 

❖ Farská budova v Zemianskych Kostoľanoch  

❖ Hospodárska budova v Zemianskych Kostoľanoch 

❖ Kostol v Zemianskych Kostoľanoch 

❖ Farský budova v Prievidzi 

❖ Kostol v Prievidzi 

❖ Zborový dom v Handlovej 

 

6. Rekonštrukcie v roku 2018 

V roku 2018 sme realizovali: 

✓ rekonštrukcie Zborového domu v Handlovej – dokončenie zborovej miestnosti / 

pripojenie na kanalizáciu 

✓ Výmena kotla vo farskej budove v Zemianskych Kostoľanoch 

✓ Vymaľovanie vnútorných priestorov vo farskej budove v Zemianskych Kostoľanoch 

✓ Výmena strešnej krytiny na hospodárskej budove v Zemianskych Kostoľanoch 

✓ Čiastočné vymaľovanie zborových priestorov vo farskej budove v Prievidzi 

✓ Bežná údržba všetkých budov v správe CZ ECAV ZK 
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7. Plány pre rok 2019 

HV navrhol pre rok 2019 nižšie uvedené činnosti: 

➢ Pokračovať v maľovaní a úprave priestorov farskej budovy v Prievidzi 

➢ Úprava okolia farskej budovy v Prievidzi pre účely celo zborového využitia (deti / 

mládež / seniori) 

➢ Vybudovanie vstupu do farského areálu v Prievidzi z ulice Malonecpalská 

➢ Opílenie stromov vo farských areáloch PD a ZK 

➢ Výmena boilera v ZK 

➢ Špárovanie plota okolo farského areálu v ZK 

➢ Rekonštrukcia farskej budovy ZK 

➢ Nákup auta pre účely zboru z bezúročného úveru vo výške do 7 000 € 

➢ Oplotenie kostola v PD zo strany pohostinstva 

➢ Pokračovanie projektu rekonštrukcie kostola v ZK 

Najväčšie výzvy, ktoré si HV stanovil na rok 2019 je zvýšiť podiel počtu vybraných 

cirkevných príspevkov k celkovému počtu členov zboru a získanie zdrojov na pre 

financovanie rekonštrukcie farskej budovy v ZK. Zdroje na financovanie prestavby 

plánujeme získať z podporného fondu, resp. z predaja pozemku v oblasti ťažobného 

priestoru lomu Kamenec, vzhľadom na umiestnenie nie je možné tento pozemok využiť 

na žiadnu inú činnosť.  

8. Záver 

Hospodárske zveľaďovanie nášho zboru závisí v hlavnej miere od schopnosti 

a možnosti získať na tieto činnosti finančné prostriedky. Na druhej strane je však 

potrebné povedať, že mnohé práce vieme zabezpečiť vlastnou silou a vlastnými 

prostriedkami. Žiaľ nie vždy sa podarí zhromaždiť tím ľudí, ktorí by si našli čas a zboru 

pomohli. Na tomto mieste by som chcel poďakovať všetkým, ktorí si v uplynulom 

období našli čas a ochotne v rámci svojich možností priložiť ruku k dielu. Zároveň by 

som NÁS všetkých rád vyzval a poprosil, aby sme si v našich denníkoch našli viac času 

na náš zbor a na aktivity spojené s jeho zveľaďovaním, ako po duchovnej, tak aj po 

hospodárskej stránke. Majme prosím pri tom všetkom na pamäti, že len SPOLU 

dokážeme veľké veci. 

Osobitné poďakovanie patrí s. Marte Šuňalovej a s. Renáte Bártovej za svedomité 

vedenie zborového účtovníctva, ako aj prípravu podkladov pre túto správu. 

V Prievidzi, dňa 24. 02. 2019 

Ing. Ivan Junga    

Zborový kurátor  
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Štatút 

Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Zemianske Kostoľany 

 

Preambula 

 My, pokrstení evanjelici aúgsbúrského vyznania (ďalej len a. v.), členovia 

Cirkevného zború (ďalej len CZ) Evanjelickej cirkvi a. v. na Šlovenskú (ďalej len 

ECAV)  Zemianske Kostoľany, vychádzajúc z Písma svätého ako základného 

prameňa viery i pravidla života a z našich Šymbolických kníh ako verného 

výkladú Písma svätého, vyznávajúc Ježiša Krista ako hlavú všeobecnej 

kresťanskej cirkvi, túžiac po jednote okolo zvestovaného slova a prislúhovaných 

sviatostí a odhodlaní rozvíjať a upevňovať naše kresťanské spoločenstvo a 

rozširovať jeho dúchovné pôsobenie prijímame tento zborový štatút a 

osvedčújeme, že sa ním búdeme riadiť. Takto spojení vo viere do spoločenstva CZ 

sme súčasťou ECAV na Slovensku, chceme sa riadiť prijatoú Ústavoú ECAV na 

Slovensku a platnými cirkevno-právnymi predpismi (ďalej len CPP) a poúžívať 

vonkajšie symboly ECAV na Šlovenskú. Robíme tak v mene Boha - Otca, i Syna, i 

Dúcha Švätého, aby sa v cirkvi všetko konalo na česť a chválú Trojjediného Boha. 

 

Článok I 

Vyznanie viery 

1. Tento zbor vyznáva Trojjediného Boha: Otca, Šyna i Dúcha Švätého. 

2. Tento zbor vyznáva Ježiša Krista ako Pána a Špasiteľa a úznáva evanjeliúm za 

moc Božiú na záchranú každého veriaceho. 

3. Tento zbor úznáva kanonické spisy Štarej a Novej zmlúvy za Božie Šlovo, v 

ktorom nachádza základ zvesti evanjelia a záväzný prameň viery a pravidlo 

života. 

4. Tento zbor prijíma Apoštolské, Nicejské a Athanáziovo vierovyznanie ako 

pravé vyjadrenie viery tohto CZ. 

5. Tento zbor prijíma nezmenené Aúgsbúrské vyznanie ako pravé svedectvo o 

evanjeliú, úznávajúc svojú jednotú vo viere a účení so všetkými cirkvami, 

ktoré rovnako úznávajú účenie nezmeneného A.V. 

6. Tento zbor prijíma Šymbolické knihy ECAV za aútentické vysvetlenie Písma 

svätého. 

 

Článok II 

Charakteristické črty 

1. Všetka moc cirkvi patrí Ježišovi Kristovi, jej Hlave. Celá činnosť cirkevného 

zború sa vykonáva pod Jeho vládoú a aútoritoú v moci Dúcha svätého. 

2. Všeobecná cirkev Ježiša Krista sa stáva skútočnosťoú v miestnom CZ, ktorý sa 
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zhromažďúje k slúžbám Božím a kresťanskej slúžbe. Všetky cirkevné zbory 

ECAV na našom území spoločne tvoria ECAV na Šlovenskú. Základnoú 

organizačnoú jednotkoú ECAV cirkvi je cirkevný zbor. 

3. Tento cirkevný zbor má riadne zriadený kazateľský úrad s jednoú farárskoú 

a jednoú kaplánskoú stanicoú. K zvesti Šlova Božieho, k prislúhovaniú 

sviatostí a vykonávaniú rozsiahlej zborovej práce v zmysle Cirkevnej ústavy 

a CPP si povoláva ordinovaných kňazov. Po súhlase zborového presbyterstva 

môže tento kňaz z vážnych dôvodov zveriť slúžbú zvestovania Šlova Božieho 

počas svojej neprítomnosti diakonovi, presbyterovi, kantorovi, či inémú 

neordinovanémú členovi zború. 

4.  Tento cirkevný zbor sa riadi biblickoú zásadoú všeobecného kňazstva a snaží 

sa o využitie Bohom zverených darov neordinovaným pri charitatívnej, 

katechetickej, bohoslúžobnej, administratívnej, vnútromisijnej a 

spoločenskej činnosti. 

5.  Tento cirkevný zbor pokladá krst detí za biblicky oprávnený a úskútočňúje 

ho v prípade že rodičia alebo zákonný zástúpca sľúbújú CZ, zastúpeného 

kňazom (farárom, kaplánom), po krstnom rozhovore a krstní rodičia spolú s 

rodičmi pri samotnom krste spolúprácú pri výchove pokrsteného v 

kresťanskej viere. Tento CZ krstí aj dospelých po príprave podobnej 

konfirmačnej výúčbe, ak neboli pokrstení ako deti. 

6.  Tento CZ prijíma k spovedi a sviatosti Večere Pánovej (ďalej VP) evanjelikov 

a. v., ktorí osobným vyznaním viery pri konfirmácii potvrdili krstnú zmlúvú, 

alebo konfirmácioú vstúpili do ECAV a tiež kresťanov iných kresťanských 

cirkví. 

 

Článok III 

Cieľ a poslanie CZ 

1. Ako súčasť cirkvi tento zbor búde: 

a) v súlade s Božím poverením prijímať Božiú milosť vieroú zo zvesti Šlova 

Božieho a prislúhovania sviatostí a na ňú odpovedať vďačnosťoú, oslavoú 

Boha, mravným životom, bratsko-sesterskoú láskoú, kresťanskoú slúžboú a 

svedomitým konaním každodenných povinností v manželstve, rodine a 

povolaní,  

b) zodpovedne vykonávať Božie misijné poverenie, prinášať evanjeliúm 

všetkým ľúďom bez rozdielú a privádzať ich k viere v Pána Ježiša Krista,  

c) ako odpoveď na Božiú láskú slúžiť ľúďom v ich potrebách, zaújímať sa a 

opatrovať chorých, nevládnych a starcov, brániť česť a právo všetkých ľúdí, 

viesť ich k pokojú, vzájomnémú porozúmeniú, zmiereniú, prekonávať rasové, 

národné, spoločenské predsúdky a újímať sa chúdobných a bezbranných 

v dúchú evanjelia Pána Ježiša Krista,  
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d) viesť svojich členov k poznaniú Božieho Šlova, aby rástli vo viere , láske a 

nádeji, aby považovali dar života za príležitosť k praktizovaniú kresťanskej 

viery a slúžby blížnym, 

e) predstavovať jednotú Kristovej cirkvi danú Bohom tým, že búde žiť v láske 

v pokoji s ostatnými kresťanmi a kresťanskými cirkvami v modlitbách a v 

živote, aby vyjadrili jednotú, ktorú dáva Dúch Švätý, 

  f) viesť svojich členov k úprimnémú modlitebnémú životú. 

2. Aby zbor splnil hore úvedený cieľ, búde: 

a) vykonávať slúžby Božie, na ktorých sa zvestúje Šlovo Božie a prislúhújú 

sviatosti;  

b) viesť členov CZ k pestovaniú domácich pobožností, 

c) organizovať vnútromisijné stretnútia, 

d) poskytovať pastorálnú starostlivosť a pomáhať svojim člennom, aby sa v 

tejto činnosti aktívne zúčastňovali,  

e) vydávať svedectvo drúhým o svojej viere v Trojjediného Boha slovom aj 

životom,  

f) podporovať všetkých svojich členov tak, aby svoje kresťanské povolanie 

vykonávali vo všedných dňoch v súkromí, práci i v CZ, 

g) účiť Božie Šlovo, a viesť mladých aj dospelých k jeho hlbšiemú 

spoznávaniú, 

h) odpovedať na ľúdské potreby, pracovať pre spravodlivosť a mier, starať sa 

o chorých, trpiacich, nezamestnaných a zúčastňovať sa zodpovedne na živote 

spoločnosti,  

i) motivovať svojich členov, aby poskytovali finančnú alebo dobrovoľníckú 

podporú na zborové ciele, ciele iných zložiek ECAV a misijného pôsobenia 

ECAV v zahraničí, 

j) pestovať a posilňovať vzťahy s inými CZ ECAV, napomáhať práci seniorátú, 

Východného  dištriktú ECAV, celej cirkvi a iných cirkevných orgánov,  

k) pestovať a posilňovať ekúmenické vzťahy s ostatnými cirkvami v súlade s 

platnými CPP. 

 

Článok IV 

Organizácia Cirkevného zboru 

1. Cirkevný zbor ECAV na Šlovenskú Zemianske Kostoľany je organizačnoú 

jednotkoú ECAV na Šlovenskú s právnoú súbjektivitoú a prideleným IČO: 

31938167 DIČ: 2021260791, právnú súbjektivitú má ako celok. 

2. Cirkevný zbor sa nazýva: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Šlovenskú 

Zemianske Kostoľany. Šídlo zború: Partizánska 188/28, 972 43 Zemianske 

Kostoľany. Šídlo farského úradú je: Nedožerská cesta 4, 971 01 Prievidza. CZ 

patrí do Túrčianskeho seniorátú ECAV, Východného dištriktú ECAV. Názov 
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CZ je zhodný s úradnoú pečiatkoú. 

3. Zborový farár prijíma všetkých ľúdí, ktorí potrebújú jeho slúžbú v úradných 

hodinách schválených presbyterstvom CZ na farskom úrade a ostatných 

administratívnych miestach zború, pokiaľ nevykonáva iné plánované alebo 

neplánované činnosti. 

4. Cirkevný zbor tvoria členovia ECAV na Šlovenskú v zmysle platnej cirkevnej 

ústavy (ďalej len CÚ). 

5. Bohoslúžobnoú rečoú v CZ je slovenčina. 

 

6. CZ pôsobí na  celom území okresú Prievidza, prostredníctvom týchto 

misijných stredísk:  

Zemianske Kostoľany - matkocirkev, 

Prievidza – fília, 

Handlová -  fília, 

Nitrianske Pravno -  fília. 

 

Článok V 

Konvent 

1. Zborový konvent je najvyšším orgánom zború a tvoria ho všetci plnoletí 

členova cirkevného zború. 

2. Konvent sa stará o cirkevný a mravno-náboženský život v CZ a rozhoduje o 

všetkých záležitostiach, ktoré mú úkladá CÚ ECAV a o tých, na ktorých sa sám 

úzniesol, pokiaľ nie sú v rozpore s CPP. 

3. Konvent je úznášaniaschopný bez ohľadú na počet prítomných, ak bol riadne 

zvolaný najmenej týždeň vopred na hlavných slúžbách Božích v každom 

chráme v zbore, kde sa tieto konali v posledných 20 dňoch, a pokiaľ to CPP 

neúrčújú inak. 

4. Konvent volí podľa osobitných predpisov zborových predstaviteľov a 

fúnkcionárov, úvedených v článkú VIII tohto Štatútú, revíznú komisiú, 

delegátov na seniorálny konvent a schvaľúje jednotlivé komisie. 

5. Na konvente músí byť podpísaná prezenčná listina a spísaná zápisnica, ktorú 

podpíše zapisovateľ, členovia predsedníctva zború a dvaja overovatelia. 

6. Zborový konvent rozhodúje o záležitostiach, ktoré sa týkajú matkocirkvi a 

fílií. 

 

Článok VI 

Presbyterstvo 

1. Zborové presbyterstvo plní úlohy podľa CÚ ECAV, prípadne ďalšie, ktorými 

ho poverí zborový konvent. 
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2. Členmi zborového presbyterstva sú z titúlú fúnkcie zborový farár a zborový 

dozorca. Ďalej sú členmi: zástúpca zborového dozorcú, zborový kúrátor a 

ďalší volení presbyteri, zvolení na volebnom konvente CZ. 

3. Rokovania presbyterstiev sú neverejné. Presbyterstvo zvoláva aspoň jeden 

člen Predsedníctva CZ. Predsedníctvo CZ môže povoliť účasť ďalším osobám 

so súhlasom prítomných. Zborový kaplán sa zúčastňúje na zborovom 

presbyterstve s hlasom poradným. Návrhy bodov programú môže 

predkladať ktorýkoľvek člen presbyterstva. 

4. Presbyterstvo je úznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 

riadnych presbyterov. 

5. Zborové presbyterstvo sa schádza podľa potreby minimálne dva krát do 

roka. O mieste konania Zborového presbyterstva rozhodúje Predsedníctvo 

CZ. 

6. Zo zasadnútí presbyterstva sa vyhotovújú zápisnice, ktoré podpisuje 

zapisovateľ, predsedníctvo zború a dvaja overovatelia. Výpis úznesení 

a zápisnice sa odosielajú vyšším COJ podľa príslúšných cirkevných 

predpisov.  

7. Presbyterovi zaniká mandát pri viac ako 50% neospravedlnených absenciách 

na zasadnutiach presbyterstva v uplynulom roku.  

 

Článok VII 

Predsedníctvo 

1. Predsedníctvo cirkevného zború tvoria zborový farár a zborový dozorca, 

prípadne namiesto zborového farára predsedníctvom seniorátú menovaný 

administrátor. Členovia predsedníctva sú oprávnení zastúpovať cirkevný 

zbor, preberať práva a povinnosti CZ a plnia úlohy podľa CPP, a ďalšie, 

ktorými ich poverí konvent alebo presbyterstvo. 

2. Zborového dozorcú zastúpúje v jeho neprítomnosti zástúpca zborového 

dozorcu. 

 

Článok VIII 

Predstavitelia a funkcionári CZ 

1. Zborový predstavitelia sú: zborový farár, zborový dozorca, zborový kaplán, 

zástúpca zborového dozorcú, zborový kúrátor, zboroví presbyteri a delegáti 

na seniorálny konvent. 

2. Všetci, ktorí majú v CZ nejakú fúnkciú, a nie sú predstaviteľmi CZ podľa 

článkú VIII bod 1, sú fúnkcionármi CZ a to: zborový pokladník/ci, zborový 

účtovník/ci, filiálni kúrátori, zborový kantor/i, zboroví zapisovatelia, 

predsedovia a členovia komisií, 

3. Povinnosti jednotlivých predstaviteľov a fúnkcionárov:  
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a) zborový farár: 

➢ plní úlohy, vyplývajúce mú z CÚ a CPP ECAV, príp. ďalšie, vyplývajúce 

mú z úznesení zborového konventú a zasadnútí zborového 

presbyterstva,  

➢ vykonáva vnútromisijnú, pastorálnú a výchovnú činnosť.  

b) zborový dozorca: 

➢ plní úlohy, vyplývajúce z CÚ a CPP ECAV, príp. ďalšie, vyplývajúce mú 

z úznesení zborového konventú a zasadnútí zborového 

presbyterstva, 

➢ spolú so zborovým farárom zodpovedá za dúchovný aj hospodársky 

život CZ,  

c) Zborový kaplán: 

➢ plní úlohy, ktoré mú vyplývajú zo zmlúvy úzatvorenej s CZ a riadi sa 

Ústavoú a CPP ECAV na Šlovenskú, 

d) zástúpca zborového dozorcú: 

zastúpúje v neprítomnosti zborového dozorcú vo všetkých záležitostiach, 

vyplývajúcich z CÚ a CPP ECAV na Slovensku, 

e) zborový kúrátor: 

➢ organizúje a vedie práce spojené s údržiavaním a prevádzkoú 

cirkevných búdov a ostatného hnúteľného aj nehnúteľného majetkú 

v celom zbore, 

➢ s predsedníctvom CZ spolúpracúje pri vedení dúchovného života v 

CZ, 

➢ vykonáva súčasne fúnkciú predsedú Hospodárskej komisie a 

Inventarizačnej komisie, 

➢ podieľa sa na koordinácií komisií a ostatných predstaviteľov a 

fúnkcionárov zború. 

f) filiálny kúrátor 

➢ organizúje a vedie práce spojené s údržiavaním a prevádzkoú 

cirkevných búdov a ostatného hnúteľného aj nehnúteľného majetkú 

v danej fílii, 

➢ s predsedníctvom CZ spolúpracúje pri vedení dúchovného života vo 

fílii, 

➢ podieľa sa na koordinácií slúžby ostatných fúnkcionárov zború a fílie. 

4. Záväzky CZ voči zborovémú farárovi a kaplánovi: 

➢ Náležitosti zb. farára rieši vokátor, ktorý schvaľúje konvent, 

➢ Náležitosti zb. kaplána rieši zmlúva, ktorú úzatvoril s CZ a schvaľúje 

ju zb. presbyterstvo. 
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Článok IX 

Hospodárenie v CZ 

1. Hospodárenie zború sa riadi podľa platných zákonov Šlovenskej repúbliky, 

platných CPP a rozpočtú schváleného zborovým konventom. Rozpočet 

vypracováva a zborovémú presbyterstvú predkladá hospodársky výbor CZ, 

ktorý pripravúje aj návrhy ďalších hospodárskych opatrení.  

2. O nerozpočtových výdavkoch CZ na celý rok rozhodúje: 

a. predsedníctvo CZ do 500€, 

b. presbyterstvo CZ do 2 500€. 

3. Cirkevný príspevok sa stanovúje na 10,- € pre dospelých, a 5,- €  pre deti do 

18 rokov. Konvent môže každoročne úpravovať výškú cirkevného 

príspevkú. 

4. Rovnaké predpisy platia pre celý CZ. 

5. Kontrolú hospodárenia vykonáva revízna komisia minimálne jedenkrát do 

roka. 

6. V zbore sa pravidelne pri všetkých bohoslúžbách konajú ofery na 

vnútrozborové ciele. 

7. Dúchovným CZ patria ofery z celého CZ rovnakým dielom 5 krát do roka, a 

to podľa vokátora a dohody s CZ. Ak to vokátor a dohoda neúpravújú inak, 

sú to: 

a.  Štedrý večer,  

b. 2. slávnosť vianočná,  

c. 4. pôstna nedeľa,  

d. Veľký Piatok,  

e. Kajúca nedeľa. 

8. Kostolníkom CZ patrí ofera z daného bohoslúžobného miesta rovnakým 

dielom na: 

a. 1. slávnosť vianočná, 

b. 1. slávnosť svätodúšná. 

9. Zborovým kantorom patrí ofera rovnakým dielom na: 

a. 1. slávnosť veľkonočná, 

b. poslednú nedeľú v mesiaci september. 

10. V prípade iných požiadaviek a mimoriadnych údalostí či potrieb ECAV 

búdú na návrh predsedníctva zború a po prejedaní v presbyterstve CZ 

aspoň jeden týždeň vopred ohlásené a organizované účelové ofery či 

zbierky.  

 

Článok X 

Práva a povinnosti zborových predstaviteľov 
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Všetky práva a povinnosti zborových predstaviteľov konkretizújú CPP,  ďalej 

vokátor a dohody, ktoré odsúhlasúje zborové presbyterstvo a konvent. 

 

Článok XI 

Výbory  

1. Presbyterstvo volí nasledovné výbory: 

a. Vnútromisijny výbor. Tomúto výború predsedá zborové predsedníctvo. 

Úlohoú výború je organizovať, úsmerňovať a zabezpečovať dúchovný 

život zború. Pomáhať zborovémú predsedníctvú zabezpečovať všetky 

akcie vnútromisijného života zború. Dáva námety a návody na 

úskútočňovanie vnútromisijných akcií, najmä prácú s deťmi a mládežoú a 

ostatných pravidelných, či príležitostných akcii. Výbor zabezpečúje 

pomoc zborovým dúchovným pri misijnej činnosti.  

b. Hospodársky výbor na čele so zborovým kúrátorom. Úlohoú výború je 

pomáhať predsedníctvú zború v oblasti hospodárenia zború. Vy-

pracováva a predkladá zborovémú presbyterstvú návrh na hospodárenie 

a rozpočet nákladov zború, dáva podnety a návrhy na spôsob 

obhospodarovania zborového majetkú a nakladanie s ním, zabezpečúje 

vedenie účtovnej evidencie zboru, vedie evidenciú zborového hnúteľného 

aj nehnúteľného majetkú. V prípade prenajatia majetkú kontrolovať jeho 

vyúžívanie a nakladanie s ním, kontrolovať plnenie nájomných 

povinností, fyzicky kontrolovať majetok a pripravovať podklady na 

zmluvy, doplnky a zmeny. V prípade samostatného hospodárenia s 

majetkom vykonáva fúnkciú dozornej rady. 

c. Revízny výbor. Úlohoú výború je cestoú kontroly a revízie účtovníctva 

zború dohliadať na správnosť a účelnosť vynakladaných zborových 

prostriedkov, hospodárne a šetrné zaobchádzanie so zborovým 

majetkom.  

2. Predsedov výborov volí zborový konvent. Presbyterstvo zború volí členov 

výborov. 

3. Výbory majú poradnú právomoc. Rozhodovacia právomoc patrí v zmysle 

ustanovení CÚ orgánom zború. 

 

Článok XII 

Služby Božie a prisluhovanie spovede a sviatostí 

1. Nedeľné a sviatočné služby Božie (SB) sa konajú v prípade obsadenosti 

CZ dvoma duchovnými nasledovne: 

a) v Zemianskych Kostoľanoch: 

➢ štandardne o 8:00 hod., 

➢ na Štedrý večer, na Závierkú roka o 16:30 hod., 
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b) v Prievidzi: 

➢ štandardne o 9:30 hod., 

➢ na Štedrý večer, na Závierkú roka o 16:00 hod., 

c) v Handlovej: 

➢ štandardne 11:15 hod., 

➢ na Štedrý večer, na Závierkú roka a Veľký Piatok o 

14:30 hod., 

d) v Nitrianskom Pravne: 

➢ štandardne 11:15 hod., 

➢ Veľký piatok o 14:30 hod., 

➢ SB sa nekonajú na Štedrý večer, Závierkú roka 

a Drúhú slávnosť svätodúšnú. 

 

2. V prípade obsadenosti CZ iba jedným duchovným sa SB konajú takto: 

a) v Zemianskych Kostoľanoch: 

➢ štandardne o 8:00 hod.. 

➢ na Štedrý večer, na Závierkú roka o 17:00 hod. 

b) v Prievidzi: 

➢ štandardne o 9:30 hod. 

➢ na Štedrý večer, na Závierkú roka o 15:30 hod. 

c) v Handlovej: 

➢ v párnú nedeľú v rokú: 11:15 hod. 

➢ na Štedrý večer, na Závierkú roka a Veľký Piatok o 

14:00 hod. 

d) v Nitrianskom Pravne: 

➢ v nepárnú nedeľú v rokú o 11:15 hod. 

➢ ŠB sa nekonajú na Štedrý večer, Závierkú roka 

a Drúhú slávnosť svätodúšnú. 

3. Šlúžby Božie počas sviatkov úrčených Agendoú ECAV sa konajú podľa 

dohody predsedníctva CZ a kúrátorov príslúšných častí zború. Šlúžby Božie 

pri príležitosti konfirmácie mládeže sa konajú v júny. Konfirmáciú 

dospelých je možné vykonať podľa potreby. Šlúžby Božie na iné príležitosti 

sa organizújú po dohode predsedníctva CZ. 

4. Pamiatky posvätenia chrámú alebo modlitebne sa konajú v Zemianskych 

Kostoľanoch 1. nedeľú po Pamiatke zosnúlých, v Prievidzi v Nedeľú po 

vstúpení a v Handlovej 1. nedeľú po Veľkej noci. 

5. Prislúhovanie sviatostí: 

a. Krst svätý sa prislúhúje v prítomnosti rodičov a krstných rodičov v rámci 

nedeľných ŠB. Ak to z vážnych dôvodov nie je možné, zb. farár alebo zb. 

kaplán môže po dohode s rodičmi úrčiť iný čas krstú. Krst je možné 
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vykonať v každom kostole a modlitebni CZ, v súrnych prípadoch aj mimo 

kostola alebo modlitebne aj prostredníctvom konfirmovaného člena 

ECAV v súlade s CPP. 

b. Večera Pánova sa prislúhúje na všetkých štyroch miestach (Zemianske 

Kostoľany, Prievidza, Handlová, Nitrianske Pravno) vždy počas slúžieb 

Božích: 1. nedeľú v mesiaci, 3. adventnú nedeľú, 2. slávnosť vianočnú, 4. 

pôstnú nedeľú, Veľký piatok a Kajúcú nedeľú. 

6. Kde slúžby Božie v 1. nedeľú neboli, prislúhúje sa VP v nasledújúcú nedeľú. 

Ostatné príležitosti sa neopakújú. VP sa podľa potreby prislúhúje aj v 

domácnostiach, zariadeniach sociálnej starostlivosti a na iných miestach na 

požiadanie dúchovných zború podľa príslúšného litúrgického poriadkú, a to 

pokiaľ možno bezodkladne. Okrem týchto príležitostí sa VP prislúhúje aj pri 

príležitosti konfirmácie a vstupu do cirkvi.  VP sa prisluhúje aj so spoveďoú. 

Všeobecnú spoveď možno po zvážení zborového farára a podľa litúrgického 

poriadkú vynechať. 

7. Špoveď a rozhrešenie sa prislúhúje i samostatne pri pastorálnych 

potrebách veriacich. 

8. V cirkevnom zbore sa konajú taktiež tieto vnútromisijné aktivity: 

➢ modlitebné spoločenstvo, 

➢ biblické hodiny dospelých, 

➢ vyúčovanie náboženstva, 

➢ konfirmačná príprava mládeže a dospelých 

➢ stretnutia dorastu a mládeže, 

➢ stretnútia detí, 

➢ stretnútie žien, 

➢ stretnútie múžov, 

➢ stretnútia rodín, 

➢ misijné popolúdnia a evanjelizácie, 

➢ zborový deň, 

➢ spevokol. 

Článok XIII 

Záverečné ustanovenia 

1. Ustanovenia tohto štatútú sú záväzné pre predstaviteľov, fúnkcionárov a 

členov cirkevného zború. 

2. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci zamestnancov cirkevného zború sa 

riadi platnoú legislatívoú Šlovenskej repúbliky. 

3. Do Štatútú je možné nahliadnúť na farskom úrade, v bohoslúžobných 

priestoroch CZ a na internetovej stránke cirkevného zború. 

4. Všetci predstavitelia a fúnkcionári cirkevného zború sú povinní sa oboznámiť 

so Štatútom do jedného mesiaca od nadobúdnútia jeho účinnosti. Každý nový 



 

29 

predstaviteľ a fúnkcionár je povinný preúkázateľne sa oboznámiť so štatútom 

dňom príchodú, zvolenia, resp. prijatia do cirkevného zború.  

5. Štatút je možné zmeniť a doplniť len na základe úznesenia zborového 

konventu. Štatút je platný dňom jeho prijatia na zborovom konvente na návrh 

zborového presbyterstva, s účinnosťoú od dňa schválenia zmeny seniorálnym 

presbyterstvom. 

6. Rúší sa platnosť doterajšieho štatútú CZ schváleného dňa 07. 02. 2016 

v Zemianskych Kostoľanoch. 

7. Tento zborový Štatút bol prijatý zborovým konventom Cirkevného zború 

ECAV na Šlovenskú Zemianske Kostoľany dňa 24. 02. 2019 a schválený 

presbyterstvom Túrčianskeho seniorátú ECAV na Šlovenskú dňa 

................................................... úznesením č. ......................................................... . 
 
V Prievidzi, dňa 24. 02. 2019. 
 
 
Za CZ ECAV na Šlovenskú  Zemianske Kostoľany: 
 
 
 

Mgr. Jozef Havrila st. 
administrátor zború 

 

Meno Priezvisko 
zborový dozorca 

 
Za Túrčiansky seniorát ECAV na Šlovenskú: 
 
 
 

Mgr. Marian Kaňúch, PhD. 
Senior TUS 

Ing. Ján Beňúch 
Šeniorálny dozorca TUŠ 

 
 
 

Verbum Dei manet in aeternum! 

 


