
 

 
 

 

SPRÁVA O ŽIVOTE CIRKEVNÉHO ZBORU ECAV NA SLOVENSKU BRATISLAVA 

DÚBRAVKA ZA ROK 2022, predložená na výročný zborový konvent 

Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava Dúbravka, ktorý sa konal 20. 

3. 2022 so začiatkom o 11.30 hodine v kostole po Službách Božích pod 

vedením Gabriely Zacharovej –zborovej dozorkyne a Mgr. Libor Bednára, 

PhD. – zborového farára. 

 

A. BIBLICKÝ ÚVOD 

„Ak niekto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž na 
seba a nasleduje ma!“ Mt 16,24 
„Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval.“ 2Tm 4,7 
„Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.“ F 4,13 

Ku kresťanskému životu, k životu viery nerozlučne patrí sebazapieranie, kríž 
a duchovný zápas. Sú to veci, ktorým sa pri nasledovaní Krista nevyhneme. Sme 
totiž občanmi dvoch vekov. Starého veku, poznačeného hriechom a smrťou 
a nového veku, ktorý nastal príchodom Krista. Tieto dva veky sa prelínajú. Nový 
už začal a starý ešte trvá. Žijeme v tom starom, ale naše myslenie a konanie sa 
riadi hodnotami toho nového. A to prináša do nášho života napäté situácie, 
kedy vnútorne zápasíme, lebo „telo žiada proti duchu a duch proti telu“ (G 
5,17). 

Niektorí z nás tento zápas vzdali. Vydali sa cestou spontánneho života bez 
sebazapierania, bez kríža a bez vnútorného zápasu. Apoštol Pavel o nich píše 
v tretej kapitole prvého listu do Korintu. Nazýva ich telesnými. Kresťan do tohto 
stavu telesnosti môže ľahko upadnúť. Preto sa v Biblii tak často píše o bdelosti, 
ako o dôležitej črte duchovného života, lebo aj veriaci človek môže upadnúť do 
duchovného spánku, duchovnej ľahostajnosti. To je stav, kedy síce verí, ale žije 
si podľa seba, hodnotami starého veku. Nezápasí o konanie Božej vôle vo 
svojom živote. Nechá sa unášať duchom doby a svojimi pocitmi. Toto pokušenie 
dolieha na každého z nás bez rozdielu. Preto sa musíme zapierať a prebojovať 
nejeden duchovný zápas. Veď pre mňa ako kresťana nie je dôležité, čo chcem 
ja, ale čo chce Boh s mojím životom. Apoštol Pavel to krásne vyjadril v liste 
Galatským kresťanom: „Spolu s Kristom som ukrižovaný a nežijem už ja, ale žije 
vo mne Kristus. A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, 
ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa“ (G 2, 19b-20). 

Želám nám všetkým, aby sme boli duchovne bdelými kresťanmi, 
pohotovými ku každej dobrej veci, ktorí v moci Ducha Svätého premáhajú 



 

 
 

 

žiadosti tela (G 5, 19-21) a svojím životom prinášajú bohaté ovocie duchovného 
života. Tak vydáme dobré svedectvo o našom živote s Bohom a budeme 
požehnaním pre našich blížnych.  
 

B. DUCHOVNÝ ŽIVOT ZBORU 

1. Bohoslužobný život 

Bohoslužobný život bol aj v roku 2022 poznamenaný pandemickou situáciou 

v našej spoločnosti. Do Nového roka 2022 sme vstúpili s obmedzeniami 

vzťahujúcimi sa na účasť na Službách Božích iba pre očkovaných a tých, ktorí 

prekonali Covid 19. Tieto obmedzenia pretrvávali do konca apríla. Začiatkom 

mája sa situácia uvoľnila. Stretnutia mládeže, vyučovanie konfirmandov 

a odmlad prebiehali od januára. Biblické hodiny, nácvik spevokolu, modlitebné 

spoločenstvo a biblické hodiny od 15. marca. 

Služby Božie sa konali každú nedeľu a vo sviatky. Počas pôstu a adventu sme 

mali namiesto biblickej hodiny večerné Služby Božie. 

Služby Božie spestrili v priebehu roka svojím programom deti z detskej 

besiedky a hudobná skupina, sólové spevy, spevokol a hudobné skladby na 

klavíri, klarinete a flaute. 

Veľmi dobrú službu robia sestry a bratia pri vchode, ktorí vítajú návštevníkov 

Služieb Božích a rozdávajú bulletin. Patrí im naše poďakovanie. Budeme radi, ak 

viacerí rozšíria ich rady a zapoja sa do tejto služby. 

V poslednú nedeľu v mesiaci bola na Službách Božích prisluhovaná Večera 

Pánova. Vďaka pomoci bratov Juraja Krišku, Petra Kleina, sestry Evy Guldanovej, 

brata Andreja Verčimáka a iných pri distribúcii Večere Pánovej sa prisluhovanie 

Večere Pánovej skrátilo na nevyhnutný čas. 

Hrou na organe doprevádzala sestra Marta Bednárová. Sestra Anna 

Mišunová slúžila príležitostne hrou na organ a klavír, aj zvonkohrou spolu so 

svojimi deťmi.  

Program Služieb Božích, ich téma, kázňový text, milodary aj oznamy boli 

uvedené v bulletine, ktorý dostáva každý návštevník Služieb Božích pri vstupe 

do kostola a je prístupný na internetovej stránke nášho cirkevného zboru. 

Bulletin zostavovala počas celého roka sestra Marta Bednárová a brat farár Ivan 

Lukáč. Ozvučenie na Službách Božích zabezpečoval počas roka brat Ján Hroboň 

ml., vypomáhali bratia Martin Vannay a Ján Magdoško. 



 

 
 

 

Okrem domáceho brata farára a brata kaplána, ktorý sa od októbra po 

farárskych skúškach stal námestným farárom na kaplánskom mieste, zvesťou 

Božieho slova poslúžili  hostia – generálny biskup Ivan Eľko, biskup Západného 

dištriktu Ján Hroboň, vedúci Detskej besiedky Michal Fraňo a na záver školského 

roka na mládežníckych Službách Božích vedúci mládeže Tomáš Sklárš. 
 

2. Sviatosti 

Krst svätý. Pokrstení boli štyria chlapci a tri dievčatá, spolu 7 ľudí.   

Večera Pánova bola prisluhovaná poslednú nedeľu v mesiaci počas služieb 

Božích, ak to bolo možné, v advente a pôste každú nedeľu. Prisluhovali sme 

z kalíškov každému komunikantovi jednotlivo a dodržiavaním všetkých 

hygienických predpisov. Spolu pristúpilo 646 komunikantov. K Večeri Pánovej 

pristupujú takmer všetci prítomní bratia a sestry, čo je dôležitým znakom toho, 

že berieme náš vzťah k Bohu vážne a chceme ho vyjadriť aj veľmi konkrétnym 

spôsobom. 

Večeru Pánovu pravidelne prisluhujeme aj v Zariadeniach pre seniorov 

(v Dúbravke pri Kríži a v Stredisku evanjelickej diakonie na Partizánskej ulici), 

podľa potreby aj v nemocniciach a v domácnostiach.  
 

3. Konfirmácia          

V tomto roku sme konfirmovali 11 detí (šesť dievčat, štyroch chlapcov 

a jedného dospelého). Skúška konfirmandov bola v piatok 27. mája a slávnosť 

konfirmácie 29. mája.  

Na konfirmačnom vyučovaní sme používali konfirmačnú príručku Verím 

a sľubujem. Teší nás, že niektorí konfirmandi si našli cestu do mládežníckeho 

spoločenstva v našom cirkevnom zbore a pravidelne sa zúčastňujú na 

stretnutiach dorastu. Len zriedkavo ich však vidíme na Službách Božích. 

                                                 

4. Vnútornomisijné podujatia 

4.1. Detská besiedka 

V roku 2022 fungovala zborová detská besiedka v jednej skupine, pričom 

v bežných rokoch funguje v dvoch skupinách. Po dvoch intenzívnych 

koronových rokoch sa po uvoľnení protipandemických opatrení len veľmi 

pozvoľna zvyšovala účasť na besiedke. Dochádzka detí je veľmi závislá od vôle 

rodičov prísť do kostola. Tým, že bolo detí menej, bola pre nás kapacitne jedna 



 

 
 

 

skupina úplne postačujúca. Účasť sa postupne začala zvyšovať s približujúcim sa 

letom. Boli sme milo prekvapení účasťou na letnom dennom tábore, ktorý 

prebiehal v priestoroch nášho zboru. Mali sme na ňom 39 detí. Polovica týchto 

detí bola mimozborová. Sme veľmi radi, že tento tábor môže fungovať aj ako 

aktivita prvého kontaktu s ľuďmi mimo nášho zboru. V nedeľu po skončení 

tábora sme mali s deťmi krátky program v kostole. Cez fotografie sme si 

pripomenuli jednotlivé aktivity tábora, deti potom zaspievali dve táborové 

piesne a povedali niekoľko biblických veršov, ktoré sme sa v tábore učili 

naspamäť. Boli sme veľmi radi, že do kostola na toto vystúpenie detí prišli aj 

viacerí rodičia, ktorí nie sú členmi nášho cirkevného zboru. Veľkým 

povzbudením pri príprave a realizácii tohto tábora bola pre nás skupina 

mladých vedúcich z nášho zboru. Boli do starší dorastenci, ktorí sa stretávajú 

pod vedením Pavla Fančiho a súrodencov Skláršovcov. Cez túto spoluprácu 

dorastencov pri dennom tábore sa zároveň aj vytvárajú vzťahy medzi mladými 

ľuďmi v našom zbore.  

Na jeseň sme mohli otvoriť dve skupiny našej besiedky (cca 25 detí), pričom 

priestor na stretávanie staršej skupinky nám prenechal brat farár vo svojej 

kancelárii. Som veľmi vďačný Pánu Bohu za tím spolupracovníkov z nedeľnej 

besiedky. K stálym učiteľom, ako sú Aďka Pallová, Dušanka Dokupilová, Anička 

Mišunová, Betka Fančiová, Veronika Gajdošová sa v tomto roku pridali i tri 

mladé spolupracovníčky - Tánička Dziaková, Lucia Mišunová a Lenka Fraňová. 

Tieto tri mladé sestry si v roku 2022 urobili úvodný kurz pre pomocníkov 

besiedky, ktorý tú v Bratislave organizovala Detská misia.  

Na záver sa chcem veľmi pekne poďakovať ústretovosti cirkevného zboru pri 

všetkých aktivitách pre deti a dorast v našom zbore. Je radosť pre deti vyrastať 

v takom zbore, kde sú veľmi dobre prijímané a kde ľudia majú zo svojich 

zborových detí takú radosť, ako je to v našom cirkevnom zbore. Tiež ďakujem 

aj bratovi farárovi s manželkou za rôzne formy podpory práce na besiedke 

počas celého roka.  

Prosím, modlite sa s nami za to, aby sa mohla zlepšiť pravidelnosť dochádzky 

na besiedku. Je to však vec, ktorú deti samotné ovplyvniť nevedia. Je to závislé 

na ich rodičoch, ktorí sú veľmi zaneprázdnení a tiež veľmi potrebujú naše 

modlitby. Ďakujem bratovi Michalovi Fraňovi za správu o činnosti Detskej 

besiedky, za prácu s deťmi, jeho manželke Zuzke a celému skvelému kolektívu 

jeho spolupracovníčok. 



 

 
 

 

4.2. DDorast 

V roku 2022 sme po prvých mesiacoch zabrzdených pandémiou postupne 
rozbehli intenzívnejšie osobné stretávanie. V priebehu roka sme vybudovali 
skupinu cca 25 dorastencov, z ktorej sa priemerne 15-20 stretne v bežný piatok 
na DDoraste. Počas roka sme sa zúčastňovali a aktívne pomáhali s prípravami 
na seniorátnych akciách - víkendovkách, táboroch či návštevách iných zborov. 
Realizovali sme aj dve prespávačky v kostole.  

Prípravný tím (Suzie Skláršová, Lucka a Dida Černičkové, Zuzka Čaprndová, 
Vaneska Pellerová, Pali Fanči a Tomáš Sklárš) sa stretáva každú stredu večer, 
kedy sa spoločne modlí a pripravuje pravidelné stretnutia. Zároveň sme boli 
aktívne zapájaní do príprav zborových dní či Služieb Božích, ktoré sme na záver 
školského roka mali mládežnícke. Na konci roka sme rozbehli špeciálne 
konfirmačné prípravy, ktoré plánujeme mať raz mesačne a neformálnym 
spôsobom hovoriť našim konfirmandom o viere v Pána Ježiša. 

Čo sa týka plánov na nový rok, radi by sme pokračovali v pomoci s 
konfirmandmi a pomáhali im nájsť v našom cirkevnom zbore svoj duchovný 
domov. Túžime vidieť väčšie prepojenie medzi generáciami, nakoľko viacerí 
dorastenci nám dospievajú a radi by sme ich videli prijatých v celom našom 
zborovom spoločenstve. Plánujeme zorganizovať aj DDorastovú chatu a ďalšie 
prespávačky. 

Ďakujem za správu o činnosti dorastu bratovi Tomášovi Skláršovi a celému 
prípravnému tímu za prácu s dorastom v našom cirkevnom zbore.  
 
4.3. Od-mlad 

V roku 2022 sme sa stretávali na spoločenstve Od-mlad, po uvoľnení 
protipandemických opatrení takmer každý štvrtok o 18.30 hod. v počte cca 8 
bratov a sestier. Pán Boh je verný. Zasľúbil, že kde sa dvaja alebo traja stretnú 
v Jeho mene, tam bude prítomný a my sme vďační, že to vždy, keď sa stretneme 
k modlitbám, chválam a Božiemu slovu, môžeme spolu zažívať. Veľmi radi 
privítame medzi sebou každého, kto hľadá spoločenstvo a túži hľadať 
a spoznávať Pána Boha viac. 
   Ďakujem sestre Helene Holečkovej za správu o činnosti Od-mladu a vedenie 
tejto skupinky. 
 
4.4. Biblické hodiny 

Na biblických hodinách sme sa začali stretávať po uvoľnení pandemických 
opatrení. V pôstnom období sme biblické hodín nahradili večernými Službami 



 

 
 

 

Božími, ktoré pripravoval brat kaplán Ivan Lukáč. Po Veľkonočných sviatkoch 
sme opäť prešli na biblické hodiny. Pokračovali sme 16-tou kapitolou knihy 
Skutky apoštolov. Po skončení knihy Skutky apoštolov sme preberali Ježišovu 
kázeň na hore podľa Matúšovho evanjelia. Priemerná návštevnosť na biblických 
hodinách počas roka sa pohybovala medzi cca 10-12 ľudí. Rád by som privítal 
viacerých členov nášho cirkevného zboru na biblických hodinách, pretože 
znalosť Biblie formuje zásadným spôsobom aj náš duchovný život.  

 
4.5. Spevokol a hudobný život 

Do roka 2022 sme opäť vstúpili s mnohými pandemickými obmedzeniami, 
ktoré znemožňovali pravidelné nácviky nášho zborového spevokolu. 
S pravidelnými nácvikmi sme začali od 15. marca.  

Napriek tomu hudobný život v našom cirkevnom zbore nestagnoval, ale 
naopak sa posilnil a rozšíril o ďalších hudobníkov a nové piesne.  

Od začiatku roka sme však pokračovali spevom a hudbou jednotlivcov, 
menších zoskupení a kapely, ku ktorým sa pridali od pôstneho obdobia aj 
vystúpenia spevokolu.   

K našim detským hudobníkom, ktorí sa aktívne zapájali hrou na hudobné 
nástroje aj v predchádzajúcich rokoch – (Alex Pomšár, Lucia a Ema Mišunové - 
klavír, Matej Mišun - husle,  Alicka Plachá - flauta), pribudol k nim v tomto roku 
aj Viktor Matz hrou na klarinet, ktorou sa zapojil počas Veľkonočnej nedele, na 
slávnosti konfirmácie, ako aj na Štedrý deň. Zahral  nielen inštrumentálne 
skladby, ale svojou hrou sprevádzal aj spevokol.  

Do sprievodu spevokolu sa počas sviatkov zapája najmä rodina Mišunová 
hrou na zvonkohru,       husle a klavír. 

Naše „Ženské trio“ v zložení Tánička Bartošiová, Marta Bednárová, Anna 
Mišunová, (ktoré vzniklo v období zatvorených kostolov ako hudobný sprievod 
počas natáčania Služieb Božích), naďalej pokračovalo, obohacovalo svoj 
repertoár a slúžilo počas celého roka. Okrem tvorby Táničky Bartošiovej sa 
zameriavame aj na učenie nových piesní, či už z evanjelického spevníka alebo aj 
mimo neho (najmä piesne - kajúce, požehnávacie, z iných spevníkov, prípadne 
nové preklady). Veľký úspech zaznamenala najmä fínska pieseň v preklade 
Táničky Bartošiovej – V Tvojich svätých rukách. 
Vďaka dvom novým mladým manželským párom, ktoré začali navštevovať SB 
v Dúbravke po uvoľnení opatrení (Barancovci a Fančiovci) sme v nich získali 
nielen dobrých spevákov a hudobníkov, ale brat Pavel Fanči, ktorý sa stal 
jedným z vedúcich dorastu, dodal odvahu aj našim dorastencom, ktorí sa začali 



 

 
 

 

zapájať spevom a hudbou na Službách Božích aj samostatne a pripojili sa aj ku 
kapele (12. 6. počas zborového dňa, 13. 11. mládežnícke Služby Božie, 11. 12. 
zborový deň). 

Naša zborová kapela slúži najmä počas posledných nedieľ na Službách 
Božích s Večerou Pánovou, na zborových dňoch, ale aj počas bežných nedieľ. Už 
tretí rok sme pokračovali s mládežníckymi pašiami na Kvetnú nedeľu, do ktorých 
zaraďujeme mládežnícke piesne. Ďakujeme aj bratom Jančimu a Miloškovi 
Hroboňovcom a Rasťovi Peniaštekovi za dlhoročnú prácu v kapele, ako aj 
dievčatám (Anička Mišunová - klavír, Tánička Bartošiová - spev, Alicka Plachá - 
flauta). Ľubku Dekanovú vystriedal v hre na gitare Pali Fanči. Príležitostne sa 
spevom zapájajú aj Zuzka a Ondrej Barancovci.  

Vzhľadom na široký repertoár a dlhoročné skúsenosti nášho zborového 
spevokolu sa dokázali speváci aktívne zapojiť hneď po uvoľnení opatrení a slúžili 
spevom najmä počas sviatkov – Veľký Piatok, Veľkonočná nedeľa, Slávnosť 
konfirmácie, Poďakovanie za úrody zeme, v Advente, na Vianoce a Silvester. 
Pravidelných nácvikov sa zúčastňuje priemerne cca 15 spevákov, (zapísaných 
členov je 20), počas vystúpení sa však k nám pridávajú aj naši nepravidelní 
členovia. Riešením sa ukázalo aj natáčanie piesní,  ich zverejňovanie na 
zborovom YouTube kanáli a rozposielanie nôt tým, ktorí si individuálne docvičia 
piesne. 

V júni sa náš spevokol zúčastnil aj stretnutia spevokolov bratislavského 
seniorátu v Petržalke, na základe ktorého sme dostali pozvanie do Horných 
Zeleníc na spoločný koncert s domácim cirkevným spevokolom „Ratolesť“ pri 
príležitosti 230. výročia Pamiatky posvätenia chrámu. 

Spevokol Ratolesť z Horných Zeleníc navštívil zasa Dúbravku s adventným 
programom „Za svetlom“ počas 2. adventnej nedele.  

V druhom polroku sme sa začali v zbore zamýšľať viac nad prepojením 
jednotlivých generácií v zborovom živote a jedným zo spôsobov prepojenia je 
spoločne slúžiť aj spevom a hudbou. Podarilo sa nám spoločne nacvičiť sólové 
spevy so spevokolom, s hudobníkmi a niekoľko piesní nacvičil spevokol aj 
s kapelou a kapela s dorastom.  

Zapájame pomocou spevu pri rôznych príležitostiach (Deň matiek, Zborové 
dni, vianočný program) do zborového života aj deti z besiedky, čo je však pri ich 
nepravidelnej dochádzke v post-covidovom období náročné. Ďakujeme najmä 
rodine Mišunovej a Fraňovej, ktoré sa zapájajú tiež do tejto služby. 

Vyvrcholením nášho hudobného života v zbore bol spoločný adventný 
koncert všetkých generácií počas zborového dňa 11. decembra. Vďaka patrí 



 

 
 

 

všetkým, ktorí hrou na hudobnom nástroji, spevom  slúžia v našom cirkevnom 
zbore.  

Veľkým prínosom pre hudobný život v našom zbore je sestra Tánička 
Bartošiová, ktorá nielen krásne spieva, ale aj tvorí hlboké a umelecky hodnotné 
duchovné piesne, a taktiež pripravuje pre naše hudobné zoskupenia nové 
preklady zahraničných piesní. Patrí jej za to naša veľká vďaka. 

Ďakujem sestre Marte Bednárovej za vypracovanie správy o činnosti 
spevokolu, za vedenie zborového spevokolu a za hru na organe počas Služieb 
Božích. 
 
4.6. Modlitebné spoločenstvo 

„Všetko vládzem v Kristu, ktorý ma posilňuje.“ F 4, 13 

    So žiaľom musíme konštatovať, že v roku 2022 sa modlitebná skupinka 

schádzala nepravidelne. Po-korónový vývoj a zdravotný stav opôr skupinky 

sestry Magdušky Peniaštekovej a sestry Danielky Verčimákovej od jari až do 

konca kalendárneho roka bol dosť neuspokojivý, a tým sa stretnutia odkladali. 

Uvedené sestry sa potom modlili po telefóne. Viackrát bol prítomný v skupinke 

samostatne brat Andrej Verčimák, alebo len s 1 - 2 sestrami, ktoré prišli 

náhodne.  Zriadila sa aj schránka na prípadné modlitebné požiadavky členov 

nášho zboru (prosbám aj ďakovným), ale zatiaľ sa príliš neosvedčila, odozva 

bola minimálna. Vytráca sa horlivosť pre rozhovory s Bohom, s Pánom Ježišom, 

akoby si človek na všetko stačil sám, čím si ale nepridáva k pokoju.    

    Koncom roka sa prihlásila jedna sestra, ktorá chce doplniť našu skupinku 

a s láskou ju chce pravidelne navštevovať. Veľmi nás to povzbudilo a budeme 

sa obzvlášť modliť za vnímanie potrieb zboru aj jednotlivcov, i za to, aby sa zvýšil 

počet pravidelných modlitebníkov. Veríme, že Pán Boh má tú moc naplniť naše 

rady a pomôže tým, ktorí môžu aj utorkový čas cca do 1 hodinky využiť pre túto 

prácu  na Božej vinici. Pán vie o každej jednej modlitbe a sme za to nesmierne 

vďační. Slnko Božej milosti zasvieti a veríme, že nás naplní zdravým ovocím 

Svätého Ducha. Ďakujeme za to, čo sa nám nezaslúžene dostalo a tešíme sa na 

to, čo nám Pán dobré požehná v novom roku 2023. 

Ďakujem manželom Danielke a Andrejovi Verčimákovým za vypracovanie 
správy o činnosti Modlitebného spoločenstva a za ich vernosť v ich 
modlitebnom úsilí.  
 
 



 

 
 

 

4.7. Vnútromisijný výbor 

Od septembra 2022 sa stretáva v našom zbore otvorená vnútromisijná 
skupinka, do ktorej sú pozvaní všetci, bez ohľadu vek, ktorým záleží na živote 
nášho zboru. V roku 2022 sa stretla dvakrát pod vedením sestry Marty 
Bednárovej (19.9. a 9.11.). 

Prvým stretnutím sa ako červená niť ťahala myšlienka, že v prvom rade sú 
dôležité vzťahy v našom zbore, a taktiež sú dôležité modlitby navzájom jedni za 
druhých. Toto je zmyslom všetkých aktivít, ktoré v zbore ponúkame, aby sme 
boli bližšie k Pánu Bohu a k sebe navzájom. 

Prvotné otázky, nad ktorými sme sa zamýšľali, boli:  
a) Ako zlepšiť fungovanie existujúcich generačných či medzigeneračných 
skupín, ktoré v zbore fungujú? Ktoré vekové kategórie nemajú spoločné 
stretnutia či aktivity?   
b)  Ako si môžeme vzájomne slúžiť medzi týmito skupinami a pomáhať vytvárať 
vzťahy, aby sme neboli uzavretí vo svojich bublinkách? 
c) Ako napomôcť tomu, aby sme boli v zbore naozaj komunita generácií a mali 
sme spolu čo najviac prienikov a spoločných aktivít?  
 
Dospeli sme ku konkrétnym záverom:  znovu oživiť nedeľné večerné modlitby, 
- iniciovať aktivitu:  „Kto sa chce modliť za dorastencov?“ , prepojenie skupín 
deti-konfirmandi-dorastenci tým, že dorastenci prídu príležitostne na ich 
stretnutia a budú mať s nimi spoločný program, organizovať pravidelné 
turistické prechádzky,  zintenzívniť návštevnú službu chorých a seniorov, 
organizovať hodinky s pozvanými hosťami,...   

Boli by sme radi, keby sme takto krok za krokom  zintenzívnili náš 
vnútromisijný život a stali sa duchovným domovom pre mnohých domácich aj 
hľadajúcich. Nech Pán Boh požehná naše snaženie. 

Ďakujem sestre Marte Bednárovej za prípravu stretnutí vnútromisijného 
výboru, za ich vedenie a za správu o činnosti vnútromisijného výboru.  
 
5. Vyučovanie náboženstva 

Vyučovanie náboženstva prebiehalo na šiestich základných školách jedenásť 

hodín týždenne (ZŠ v Stupave, ZŠ v Záhorskej Bystrici, ZŠ Beňovského a ZŠ 

Sokolíkova v Dúbravke, ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej a ZŠ na Tillgnerovej 

v Karlovej Vsi). Na prvom stupni je prihlásených 49 detí, na druhom stupni 13 



 

 
 

 

detí, spolu 62 detí. Náboženstvo vyučoval zborový farár, brat farár Ivan Lukáč 

a katechéta Michal Varga. 

Záujem rodičov o vyučovanie evanjelického náboženstva je malý. Hlavná 

príčina tohto nezáujmu je, že vyučovanie náboženstva pre nízky počet detí 

môže prebiehať len v popoludňajších hodinách, kedy deti navštevujú rôzne 

krúžky, alebo majú kolektívnu činnosť v školskom klube. Na väčšine škôl sa 

spájajú žiaci do jednej skupiny zo všetkých ročníkov prvého stupňa. Výnimkou 

je ZŠ v Záhorskej Bystrici, kde sa vyučuje každý ročník samostatne. 

Rodičia, ktoré majú malé deti, majú možnosť prichádzať s nimi na Detskú 

besiedku počas Služieb Božích, kde je radostná atmosféra a  pripravený 

program pre ich vekovú skupinu. 

Ďakujem bratovi farárovi Ivanovi Lukáčovi, ktorý si vzal na zodpovednosť 

vyučovanie náboženstva v našom cirkevnom zbore. 

 

6. Pastorálna starostlivosť a diakonia 

a) Pastorálna starostlivosť. Služby Božie pre seniorov sa konali podľa možností 

vzhľadom na opatrenia ohľadom seniorov v DSS Pri kríži a v Diakonickom 

zariadení ECAV na Partizánskej ulici. Pri zabezpečovaní Služieb Božích v DDS Pri 

kríži nám pomáha sestra Čatlošová, za čo je patrí úprimné poďakovanie. Večera 

Pánova bola prisluhovaná pri dodržiavaní všetkých opatrení.  

Pastoračné návštevy – zborový farár a zborový kaplán ich vykonávali vždy, 

keď bol záujem a ochota pre takúto službu kňazov. Plánované i neplánované 

pastorálne rozhovory prebiehali v kancelárii farského úradu, najmä pri 

stretnutiach ohľadom krstu a pohrebov, pri platení cirkevného príspevku alebo 

pri prinášaní milodarov.  

Brat farár Ivan Lukáč popri katechetickej činnosti vykonával služby Božie 
v DSS Betánia n. o., v Bratislave – Starom Meste, kde viedol biblické hodiny, 
duchovné stíšenia a pastorálne sa venoval ležiacim klientom v SED na 
Partizánskej ulici a v DSS Pri kríži v Dúbravke.  

Zborový farár popri práci v cirkevnom zbore pracoval ako šéfredaktor 
vydavateľstva Tranoscius, a. s. a v Grémiu Spoločnej hospodárskej správy spolu 
s bratom zborovým dozorcom. Po jeho odchode do večnosti (14. septembra) 
pracoval s bratom kurátorom Jánom Kupčom, ktorý je zástupcom zborového 
dozorcu. V období od 12. 9. do 25. 11. 2022, od odchodu manželov 



 

 
 

 

Kolesárovcov do príchodu manželov Bázlikovcov bol administrátorom 
cirkevného zboru Bratislava Petržalka. 
 
b) Diakonia, charitatívna činnosť v našom cirkevnom zbore prebiehala 
nasledovne: 
Marec, apríl: Počas Spoločných modlitieb za mier na Ukrajine bola vykonaná 

finančná zbierka, prispievali sme do zbierky vyhlásenej ECAV na pomoc 

Ukrajine.  

Jún: Do Betlehema na Rovniankovej ul., kde sa stravujú klienti ubytovaní 

v zariadení, aj ľudia bez domova, sme odviezli časť gulášu, pripraveného pre náš 

Zborový deň. 

September: Pokračujúc v spolupráci s platformou Kresťania v meste (ďalej len 

„KVM“) bola vyhlásená  zbierka  pre núdznych. Boli to hlavne teplé bundy, deky 

a spacie vaky, obyčajné tuhé mydlá, prášok na pranie, vlhčené utierky. 

Odvezené boli do skladu KVM na Ambroseho ulici, odkiaľ sa postupne 

distribuovali núdznym  ľuďom. 

Október: V rámci Služieb Božích bola prezentovaná činnosť KVM týkajúca sa 

starostlivosti o núdznych a možnosti zapojiť sa do varenia a výdaja polievok. 

V Centre rodiny na Bazovského ulici sa konalo stretnutie pomáhajúcich 

organizácií. Prostredníctvom získaného kontaktu s pani Klimovou zo združenia 

AVE bola nadviazaná spolupráca s komunitou ukrajinských utečencov, 

ubytovaných v Inštitúte verejnej správy na ulici M. Sch. Trnavského (ďalej len 

„ubytovňa“). Pri vypratávaní bytu na Panenskej ul. pomohli ženy z ubytovne. 

Množstvo vecí bolo prevezených do skladu KVM, do Betlehema, aj na ubytovňu, 

kde boli triedené pre pomoc Ukrajine, ako napr. teplé oblečenie, obuv, paplóny, 

obliečky a iné. 

November: Akcie  TESCO zbierka potravín pre sklad KVM sa zúčastnili dvaja 

členovia nášho CZ. 

December: Deťom ukrajinských utečencov boli odovzdané vianočné balíčky. 

Zbierka šatstva a hračiek pre vojnové siroty na Ukrajine sa stretla s veľkou 

odozvou. Novou spoluprácou s pani Valentkovou, dobrovoľníčkou združenia 

Freefood, sa na ubytovni začalo cca 2x týždenne zásobovanie  chlebom 

a pečivom. Do ubytovne bola odvezená časť kapustnice pripravenej pre náš 

Zborový deň. Priebežne, aj mimo vyhlásených zbierok,  prinášajú sestry a bratia  



 

 
 

 

do nášho CZ zimné šatstvo, rozdeľované je podľa aktuálnej požiadavky pre 

KVM, Betlehem alebo ubytovňu. 

Ďakujeme  všetkým štedrým darcom za príspevky do  zbierok na pomoc 
núdznym. Vďaka za ochotné, pripravené srdcia pre pomoc núdznym. Množstvo 
vyzbieraného tovaru pomohlo mnohým ľuďom bez domova, bývajúcim 
v ubytovniach, v záhradných chatkách, rodinám s deťmi v zlej finančnej situácii,  
utečencom, aj ľuďom Ukrajiny. 

Ďakujem manželom Erike a Jankovi Hradským za ich neúnavnú  a obetavú 
charitatívnu prácu s ľuďmi v núdzi, ľuďmi bez domova a utečencami, za ich 
povzbudzovanie k skutkom milosrdenstva v našom cirkevnom zbore a sestre 
Erike za napísanie tejto správy. 
 
7. Bohoslužobné výkony 
a) Sobáše. Zosobášili  sme päť manželských párov, dva evanjelické, tri zmiešané. 
Väčšina mladých ľudí, ktorí vstupujú do manželstva, uprednostňujú sobáš v 
klasickom kostole s celou atmosférou, ktorá k tomu patrí (vstup do kostola, 
prechod medzi lavicami k oltáru, píšťalový organ a pod.), preto je v našom 
modernom kostole sobášov menej, ako býva zvykom v cirkevných zboroch 
našej veľkosti. 
b) Pohreby. V nádeji vzkriesenia sme sa rozlúčili s ôsmymi sestrami a siedmimi 
bratmi, spolu 15 ľudí. Väčšina pohrebných obradov sa uskutočnila v krematóriu, 
niektoré na cintorínoch v Slávičom údolí a Prievoze.  
 
8. Plány na budúci rok v duchovnej činnosti  

V minulom roku sme rozbehli nové aktivity v našom cirkevnom zbore. Medzi 

nimi je Klubík pre rodičov s  najmenšími deťmi, v ktorom je pripravený krátky 

program nielen pre deti. Zároveň je tu priestor a čas na vytvorenie vzťahov 

medzi mladými rodinami v našom zbore. Túto aktivitu si zobrala na starosť 

sestra Zuzka Fraňová, ktorej za prípravu týchto stretnutí ďakujem.  

Ďalšou aktivitou je „stretnutie seniorov,“ v ktorej by sme radi pokračovali. 

Seniori sa stretávajú prvú stredu v mesiaci pri biblickom zamyslení, malom 

občerstvení a rozhovoroch. Stretnutia vedie brat zborový farár v spolupráci 

s manželkou. Cieľom týchto stretnutí je vzájomné spoznávanie sa medzi našimi 

seniormi navzájom a budovanie bratsko-sesterských vzťahov.  

Chceme i naďalej pokračovať v aktívnom zapájaní všetkých vekových 

kategórií do Služieb Božích, aby sme sa povzbudili svedectvami zo života viery 

mládež, dospelých i seniorov. 



 

 
 

 

  

C. INÉ DÔLEŽITÉ UDALOSTI 

Systematizované miesto zborového kaplána bolo v uplynulom roku 

obsadené bratom kaplánom Ivanom Lukáčom, ktorý sa v októbri po úspešnom 

absolvovaní farárskych skúšok stal námestným farárom na kaplánskom mieste. 

1. Personálne zmeny v cirkevnom zbore. K 31. 12. 2022 sme evidovali 1141 

členov nášho zboru.  

Farský úrad. Administratívu farského úradu, správu bytov a komunikáciu 

s nájomníkmi, prípravu programu Služieb Božích, hudobných vstupov 

a prípravu podkladov na ne (bulletin a prezentácie), ako aj mailovú 

komunikáciu s členmi cirkevného zboru vykonávala sestra Marta Bednárová. 

Brat farár Ivan Lukáč si zobral na starosť mediálnu komunikáciu - 

starostlivosť o internetovú stránku a sociálne siete (Facebook, Instagram, 

YouTube), obrazový záznam a spracovanie Služieb Božích. Spolu s manželkou 

Luciou zorganizovali pri príležitosti Národného týždňa manželstva seminár pre 

manželov v našom cirkevnom zbore. Brat farár Ivan Lukáč sa opakovane 

zúčastnil ako dobrovoľník na hraničnom priechode Vyšné Nemecké, kde 

v spolupráci s Evanjelickou diakoniou pomáhal vojnovým utečencom 

prichádzajúcim z Ukrajiny. Reportáž o jeho službe si môžete podrobnejšie 

prečítať v Tranovského evanjelickom kalendári na rok 2023 s. 153 – 158. Za jeho 

ochotnú službu utečencom a núdznym mu úprimne ďakujeme. 

Každý mesiac zasielame z kancelárie Farského úradu blahoželania 

k narodeninám všetkým našim členom, na čo je veľmi priaznivá odozva.  

Predsedníctvo zboru spolu s bratom Milanom Chorváthom sú členmi 

Grémia, ktoré je obdobou dozornej rady Spoločnej Hospodárskej Správy (SHS).  

V súvislosti s SHS sme riešili množstvo úloh technického, personálneho 

i administratívneho charakteru. Veľkou pomocou pre SHS je v tejto oblasti brat 

Milan Chorváth. Dôsledne kontroluje účtovníctvo a svojimi odbornými radami 

upozorňuje na možné nedostatky, navrhuje alternatívne riešenia, ktoré 

korigujú a zefektívňujú prácu SHS, za čo mu patrí osobitné poďakovanie. 

O činnosti SHS je osobitná podrobná správa.  

Ďakujem bratovi Jankovi Hradskému, ktorý vzorne a zodpovedne viedol 

pokladňu cirkevného zboru. Pred Službami Božími i po nich ochotne vybavoval 

prijímanie milodarov i platenie cirkevného príspevku.  



 

 
 

 

Ďakujem bratovi Dušanovi Horváthovi za jeho ochotnú službu pri premietaní 

prezentácií na Službách Božích.  

Ďakujem zvukárovi bratovi Jankovi Hroboňovi ml. za službu pri ozvučení 

počas Služieb Božích ako aj všetkým, ktorí ho počas jeho neprítomnosti 

zastupovali. 

Podvojné účtovníctvo vykonáva externá účtovníčka p. Veronika Zacharová a 

revíziu účtovníctva vykonávali sestry Zuzana Letková a Gabriela Zacharová. 

Kostolnícke práce zabezpečovala sestra presbyterka Alena Korimová spolu so 

sestrou Erikou Hradskou. Pripravovali kvetinovú výzdobu kostola počas celého 

roka. Brat kurátor Ján Kupčo sa príkladne stará o majetok cirkevného zboru, 

technické práce súvisiace s prevádzkou zborového domu a pravidelne 

vypomáha aj pri starostlivosti o nájomné byty. Upratovanie zborového domu 

zabezpečoval brat Peter Klein, Terka Tóthová a František Bajcsy. Aj vďaka ich 

zodpovednej práci sa cítime príjemne v našom kostole. Všetkým vyššie 

spomenutým patrí naša úprimná vďaka za ich službu pre cirkevný zbor. 

Veľmi dobrá bola aj spolupráca s Mestskou časťou Dúbravka, pánom 

starostom Martinom Zaťovičom. Ďakujeme mu za jeho ústretovosť pri 

vybavovaní administratívnych záležitostí na Miestnom úrade. Dobrá spolupráca 

bola aj s TV Dúbravka, ktorá nám ochotne zabezpečovala nahrávanie Služieb 

Božích počas pandémie. Škoda, že jej činnosť skončila k 31. 12. 2022 

rozhodnutím miestneho zastupiteľstva. 

Všetkým spolupracovníkom patrí veľká vďaka za ich ochotu, čas a námahu. 

Bez nich by nebolo možné udržiavať priestory nášho kostola v čistote, kráse a v 

pohodovej prevádzke. 

 

2. Návštevy cirkevných predstaviteľov 

Navštívili nás dôstojný brat generálny biskup Ivan Eľko, a dôstojný brat 

biskup ZD Ján Hroboň. 

3. Iné návštevy 

Pri príležitosti uvedenia knihy 500 rokov ECAV v obrazoch v našom kostole 

sme medzi hosťami privítali autorku publikácie prof. Janku Krivošovú, grafika 

knihy Petra Ďuríka, herečku Evu Matejkovú, dlhoročnú predsedníčku 

Spoločenstva evanjelických žien Danielu Horínkovú a riaditeľa vydavateľstva 

Tranoscius, a. s. Petra Gärtnera. 



 

 
 

 

4. Mimoriadne udalosti v cirkevnom zbore 

20.2. Výročný účtovný konvent. 

19.2. Seminár pre manželov v rámci Národného týždňa manželstva. Pripravili 

a viedli brat kaplán Ivan Lukáč s manželkou Luciou. 

27.2. Kazateľom na Službách Božích bol brat biskup Ján Hroboň. 

8.3. Rekolaudácia budovy bývalej Sobášnej siene na Evanjelický kostol so 

zápisom na List vlastníctva Cirkevného zboru ECAV Bratislava Dúbravka, vďaka 

iniciatíve a výdatnej pomoci brata Milana Niča. 

2.3. Modlitby za pokoj a mier na Ukrajine. 

27.3. Ekumenická bohoslužba za mier na Ukrajine o 18.00 hod. 

10.4. Kvetná nedeľa - mládežnícke Pašie. 

1.5. Volebný konvent – voľba generálneho dozorcu. 

29.5. Slávnosť konfirmácie. 

12.6. Zborový deň „Sme jedna Božia rodina“ so spoločným obedom. Prednášal 

Štefan Machajdík na Tému „Komunita generácií“. 

26.6. Záver školského roka. Kazateľom bol brat presbyter Michal Fraňo. 

Popoludní sa náš spevokol zúčastnil prehliadky spevokolov v CZ Bratislava 

Petržalka. 

28.6. Premietanie fotografií z Izraela. Brat Dušan Horváth pripravil prednášku 

s prezentáciou fotiek z cesty po Izraeli. 

1.-3.7. Zborový farár s manželkou sa zúčastnili 125. výročia posvätenia Nového 

kostola v Sarvaši. 

18.-22.7. Denný detský tábor. Zorganizoval brat Michal Fraňo s tímom 

spolupracovníčok a spolupracovníkov. 

7.9. Stretnutie kaplánov ECAV v kostole s prislúžením sviatosti Večere Pánovej 

zborovým farárom. 

18.9. Volebný konvent – voľba generálneho dozorcu. 

18.9. Posledná rozlúčka o 15.00 v kostole s bratom dozorcom Stanislavom 

Páťalom s kazateľom Jánom Hroboňom, biskupom ZD. Zborový farár mal 

odobierku za cirkevný zbor a spolu s bratom farárom I. Lukáčom poslúžili 

liturgiou. 

21.9. Stretnutie Seniorálnej pastorálnej konferencie Bratislavského seniorátu 

v našom cirkevnom zbore. 

30.9. Stretnutie zborových presbyterstiev CZ Bratislava Dúbravka a CZ 

Bratislava Legionárska. 



 

 
 

 

3.10. Zborový kaplán Ivan Lukáč úspešne absolvoval farárske skúšky. 

15.10 Zborový výlet na Devínsku Kobylu. Zorganizovali Duška Dokupilová 

a Janko Hradský. 

23.10. Náš spevokol navštívil CZ Horné Zelenice pri 230. výročí Pamiatky 

posvätenia chrámu. 

6.11. Volebný konvent – voľba generálneho dozorcu. 

13.11. Mládežnícke Služby Božie, kázal Tomáš Sklárš, vedúci mládeže. 

10.11. Prvé stretnutie seniorov (pokračuje každú prvú stredu v mesiaci o 10.00 

hod.). 

22.11. Beseda s video prezentáciou s generálnym duchovným v Ozbrojených 

silách a Ozbrojených zložkách armády SR bratom plukovníkom Mgr. Viktorom 

Sabom. Téma besedy „O pokoj treba bojovať.“ 

4.12. Návšteva z Horných Zeleníc. Spevokol Ratolesť s adventným programom. 

Sestra farárka Olina Kolár poslúžila zvesťou Božieho slova. 

4.12. Predstavenie knihy prof. Janky Krivošovej: 500 rokov ECAV v obrazoch 

s účasťou autorky, sestry farárky Daniely Horínkovej, herečky Evy Matejkovej, 

grafika Petra Ďuríka a ďalších. Moderoval zborový farár. 

11.12. Zborový deň so spoločným obedom na tému Pán prichádza. Popoludní 

hudobné pásmo všetkých generácií (deti, rodiny, dorast, kapela, spevokol 

a sólisti – klavír, zvončeky, flauta) so svedectvami a  čítaním biblických textov. 

18.12. Služby Božie s programom detí 

18.12. Koncert Márie Podhradskej  

 

D. HOSPODÁRENIE CIRKEVNÉHO ZBORU 

1. Zasadnutia presbyterstva a konventu 

Presbyterstvo sa stretlo na svojom zasadnutí štyrikrát. Prvýkrát pri príprave 

výročného účtovného konventu. Na následných stretnutiach sme sa venovali 

prípravám volebných konventov na generálneho dozorcu a aktuálnym 

záležitostiam cirkevného zboru. Viackrát sme sa stretli operatívne po Službách 

Božích a komunikovali sme cez mailovú komunikáciu v záležitostiach 

cirkevného zboru. 

Ďakujem už zosnulému bratovi dozorcovi Stankovi Páťalovi, bratovi 

kurátorovi a zástupcovi zborového dozorcu Jankovi Kupčovi, sestrám 

presbyterkám a bratom presbyterom za ich obetavú prácu pre náš cirkevný 



 

 
 

 

zbor. Ďakujem všetkým bratom a sestrám, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 

podieľali na budovaní a zveľaďovaní nášho cirkevného zboru. Ďakujem všetkým 

návštevníkom Služieb Božích za lásku, ktorú prinášajú do zborového 

spoločenstva. Je to úžasná Božia milosť, ktorej sme účastní. Bohu vďaka. 

 

2. Cirkevný príspevok a milodary 

     Ďakujem za všetky milodary a príspevky, ktorými podporujete duchovnú 

činnosť cirkevného zboru a prevádzkovú réžiu celého kostola. Ďakujem 

všetkým, ktorí si na svojom bankovom účte zriadili trvalý príkaz s určitou 

dobrovoľnou sumou a každý mesiac nás podporujú svojím milodarom. Boli by 

sme radi, keby čo najväčší počet našich členov podporoval činnosť nášho 

cirkevného zboru pravidelným mesačným milodarom vo výške, ktorú si sami 

určia a ktorú by venovali z lásky na Božie dielo medzi nami. Máme zasľúbenie, 

že „ochotného darcu miluje Boh“ a apoštolské napomenutie „čiňte dobre 

všetkým, ale najmä domácim viery.“  

Cirkevný príspevok sa po viac rokov neupravoval, hoci ceny energií, služieb, 

materiálov a inflácia každý rok rástli. Na rok 2022 bol upravený na 20 €/osobu. 

Ďakujem všetkým, ktorí si cirkevný príspevok za rok 2022 uhradili a prosím tých, 

ktorí si ešte nesplnili túto milú povinnosť, aby tak čím skôr urobili. Žiaľ, trápia 

nás aj dlhodobí neplatiči, ktorých nie je málo. Hospodársky výbor pripravil „list 

neplatičom“, ktorý sa chystáme poslať tým členom cirkevného zboru, ktorí po 

celé roky nemajú uhradený cirkevný príspevok. 

Pravidelne každý mesiac podporujeme: Stredisko evanjelickej diakonie na 

Partizánskej ulici, Detskú misiu, Spoločenstvo evanjelickej mládeže 

a prispievame na pobyt v zariadení pre seniorov našej bývalej sestre 

presbyterke, ktorá sa venovala zborovej diakonii, Elenke Bacharovej. 

Príležitostne konáme zbierky pre Ukrajinu a utečencov. 

 

3. Správa o hospodárení a rozpočet na rok 2022 

Hospodársky život popisuje Správa o hospodárení za rok 2022, ktorú 

predloží Hospodársky výbor. Správa o hospodárení bola prerokovaná na 

zasadnutí zborového presbyterstva dňa 10. 2. 2022. Tento ju odporúča 

konventu k prijatiu. Správa o hospodárení tvorí prílohu k tejto správe. 



 

 
 

 

Rozpočet na rok 2023 bol prerokovaný na zasadnutí zborového 

presbyterstva dňa 10. 2. 2023. Tento ho odporúča konventu k prijatiu. 

Rozpočet tvorí prílohu k tejto správe. 

 

E. PREDPOKLAD VÝVOJA CIRKEVNÉHO ZBORU 

Cirkevný zbor má všetky predpoklady na to, aby aktivoval svoj potenciál. Do 

nášho cirkevného zboru patrí Karlova Ves, Devínska Nová Ves, Záhorská 

Bystrica a Stupava. Je našou snahou osloviť aj evanjelikov, ktorí bývajú v týchto 

lokalitách. 

Služby Božie navštevujú aj mladé rodiny s deťmi, ale pandemická doba 

poznačila návštevnosť a účasť na Službách Božích. Na Služby Božie prichádzajú 

noví ľudia, ale niektorí pravidelní návštevníci pred pandémiou sa nám akosi 

„stratili.“ Snažíme sa a robíme všetko pre to, aby sme každé Služby Božie 

pripravili tak, aby každý, kto na ne príde, našiel u nás duchovný domov 

a kvalitný duchovný pokrm pre seba i svoje deti. 

Ďakujem sestre Janke Némethovej za jazykovú korektúru textu. Vypracoval 

v spolupráci s vedúcimi jednotlivých činnosti v cirkevnom zbore zborový farár 

Libor Bednár. 

 

Zápisnica 

z výročného zborového konventu CZ ECAV Bratislava Dúbravka, ktorý sa 

konal dňa 20. februára 2022 o 11.30 hod. v Evanjelickom kostole v Dúbravke 

po Službách Božích pod vedením predsedníctva cirkevného zboru – zborového 

farára Mgr. Libora Bednára, PhD. a zborového dozorcu Ing. Stanislava Páťala. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny v počte 47 konventuálov. s platným 

hlasovacím právom. 

Overovatelia: Ján Kupčo, Milan Chorváth. 

Sčítacia komisia: Andrej Verčimák – predseda, Tomáš Verčimák a Lucia 

Lukáčová.  

Zapisovateľ: Ivan Lukáč. 

 

Program: 

1. Otvorenie, privítanie 



 

 
 

 

2. Prečítanie a schválenie programu  

3. Zvolenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba sčítacej komisie (predseda a dvaja členovia)  

5. Schválenie zápisnice z minuloročného konventu (Uznesenie 1/2022/K) 

6. Diskusia ku kňazskej správe, ktorá bola konventuálom k dispozícii v písomnej 

podobe. Schválenie kňazskej správy zborovým konventom (Uznesenie 

2/2022/K) 

7. Diskusia k správe o hospodárení CZ za rok 2021 a k rozpočtu na rok 2022. 

Schválenie Správy o hospodárení CZ za rok 2021 (Uznesenie 3/2022/K) 

a rozpočtu na rok 2022 (Uznesenie 4/2022/K) 

8. Úpravy výšky cirkevného príspevku (na 20 EUR/rok) 

9. Voľba pokladníka CZ – Ing. Jána Hradského (poďakovanie Daniele 

Verčimákovej) 

10. Rôzne 

11. Záver, poďakovanie 

Výročná správa, účtovná závierka za rok 2021 s prehľadnou tabuľkou príjmov 

a čerpania výdavkov rozpočtu za rok 2021 ako aj návrh rozpočtu na rok 2022 

boli v písomnej forme už v predchádzajúcu nedeľu (13.2.2022) k dispozícii 

všetkým účastníkom Služieb Božích na preštudovanie a uverejnené na 

internetovej stránke nášho cirkevného zboru. 

 

K bodu 1. Otvorenie, privítanie. Brat zborový dozorca otvoril zasadnutie 

konventu, privítal prítomných a konštatoval, že konvent bol riadne zvolaný. 

Následne pristúpil k zriadeniu orgánov konventu. Navrhol overovateľov, 

členov sčítacej komisie a zapisovateľa. Predložené návrhy boli optickou 

väčšinou prijaté bez pripomienok. Po začatí zasadnutia konventu bola urobená 

aktuálna prezentácia. Prítomných bolo 47 konventuálov oprávnených 

hlasovať. 

 

K bodu 2. Prečítanie a schválenie programu. Brat dozorca prečítal program 

konventu a dal o ňom hlasovať. 

Hlasovanie za: 47  proti: 0  zdržali sa: 0 

 



 

 
 

 

K bodu 3. Zvolenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Za zapisovateľa brat 

dozorca navrhol brata zborového kaplána Ivana Lukáča a za overovateľov 

zápisnice bratov Jána Kupču a Milana Chorvátha. 

Hlasovanie za: 47  proti: 0  zdržali sa: 0 

 

K bodu 4. Voľba sčítacej komisie. Za členov sčítacej komisie brat dozorca 

navrhol bratov Andreja a Tomáša Verčimákovcov a sestru Luciu Lukáčovú. 

Hlasovanie za: 47  proti: 0  zdržali sa: 0 

 

K bodu 5. Schválenie zápisnice z minuloročného konventu. K zápisnici 

z minuloročného konventu neboli vznesenú žiadne pripomienky. Brat dozorca 

dal o zápisnici hlasovať. 

 

Uznesenie 1/2022/K: 

Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Dúbravka schvaľuje 

zápisnicu z výročného konventu CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Dúbravka, 

ktorý sa konal 20. mája 2021. 

Hlasovanie za: 47  proti: 0  zdržali sa: 0 

K bodu 6. Diskusia ku kňazskej správe. 

Kňazská správa o živote cirkevného zboru za rok 2021 bola v písomnej 

podobe k dispozícii týždeň vopred pred konaním konventu. Súčasne bola 

uverejnená na internetovej stránke nášho cirkevného zboru. Na konvente sa 

už nečítala.  

Sestra Marta Bednárová vyzvala členov cirkevného zboru, aby sa, v prípade 

záujmu a ochoty, zapojili do služby pri chode do kostola, nakoľko niektorí 

bratia a sestry, ktorí túto službu konali, v súčasnosti zastávajú iné úlohy 

v cirkevnom zbore. 

 

Uznesenie 2/2022/K: 

Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Dúbravka schvaľuje 

predloženú Kňazskú správu o živote   CZ ECAV na Slovensku Bratislava – 

Dúbravka za rok 2021.  

Hlasovanie za: 47  proti: 0  zdržali sa: 0 

 



 

 
 

 

K bodu 7. Diskusia k správe o hospodárení CZ za rok 2021 a k rozpočtu na rok 

2022. Predseda hospodárskeho výboru, brat Milan Chorváth predniesol 

podrobný komentár k správe o hospodárení, vysvetlil jednotlivé položky 

a zdôvodnil rozdiely medzi rozpočtom a reálnymi príjmami a výdavkami. 

Nasledovalo predstavenie návrhu rozpočtu na rok 2022. 

 

Uznesenie 3/2022/K:  

Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Dúbravka schvaľuje 

predloženú Správu o hospodárení CZ ECAV Bratislava – Dúbravka za rok 2021 

tak, ako bola konventu predložená.  

Hlasovanie za: 47  proti: 0  zdržali sa: 0 

 

Uznesenie 4/2022/K:  

Presbyterstvo po prerokovaní schvaľuje a odporúča výročnému konventu 
schváliť: 
1. Účtovnú závierku CZ ECAV Bratislava – Dúbravka za rok 2021 s 

hospodárskym výsledkom – stratou  105 803,82 €. 

2. Plnenie rozpočtu za rok 2021 s dosiahnutými príjmami 353 727,96 € 

a výdavkami 338 638,56 €. 

s rozpočtovým prebytkom 15 089,40 €. 

3. Návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2022 s objemom príjmov a výdavkov 

430 624 €. 

Hlasovanie za: 47  proti: 0  zdržali sa: 0 

 

Uznesenie 5/2022/K:  

Presbyterstvo na základe analýzy súčasného nevyhovujúceho stavu ozvučenia 

kostola a potrieb jeho zvukovo-technického i technicko-mediálneho 

zabezpečenia odporúča výročnému konventu schváliť nad rámec rozpočtu 

technické zhodnotenie kostola v objeme 10 000 €. Na tento účel budú použité 

ušetrené prostriedky z prebytku roka 2021. 

Hlasovanie za: 47  proti: 0  zdržali sa: 0 

 

K bodu 8. Úpravy výšky cirkevného príspevku. Brat dozorca dal na schválenie 

konventu zvýšenie cirkevného príspevku, ktorý v minulom roku bol vo výške 

10 € za rok na osobu, na 20 € na rok za osobu. 



 

 
 

 

Sestra Oľga Kapustová pripomienkovala, že nie všetci si platia cirkevný 
príspevok. Sestra Daniela Verčimáková pripomenula, že cirkevníci, okrem 
konventom schváleného cirkevného príspevku, si uhrádzali aj vyššiu sumu, čím 
vyjadrili finančnú podporu pre cirkevný zbor. Brat farár informoval, že sa 
pristúpi k zasielaniu listu všetkým neplatičom, aby mohli opäť plniť svoj 
záväzok voči svojmu cirkevnému zboru. Sestra Marta Bednárová konventuálov 
upovedomila, že v súčasnosti cirkevné zbory v ECAV používajú „Elektronický 
informačný systém“ (EIS), v ktorom sa vedie detailná databáza o všetkých 
členoch cirkevných zborov. Prakticky to znamená, že bude potrebný písomný 
súhlas k GDPR (ochrana osobných údajov), nakoľko sa do tohto systému budú 
nahrávať všetky osobné údaje o členoch cirkevného zboru.  
Hlasovanie za: 47  proti: 0  zdržali sa: 0 
  
K bodu 9. Voľba pokladníka CZ – Ing. Jána Hradského. Brat dozorca poďakoval 
sestre Daniele Verčimákovej za jej doterajšiu službu pokladníčky a predložil na 
schválenie konventu nového pokladníka cirkevného zboru brata Jána 
Hradského. 
Hlasovanie za: 47  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
K bodu 10. Rôzne. Brat kaplán Ivan Lukáč vyzval a zároveň povzbudil členov 
cirkevného zboru, aby prejavili väčší záujem o aktívne podieľanie sa na 
službách Božích čítaním biblických textov, modlitbami alebo inou službou. 
 
K bodu 11. Záver, poďakovanie. Brat farár poďakoval bratovi dozorcovi za jeho 

zodpovednú prácu v cirkevnom zbore. Menovite poďakoval bratovi Milanovi 

Chorváthovi za jeho neúnavnú starostlivosť o ekonomické záležitosti nášho 

cirkevného zboru, bratovi kurátorovi Jánovi Kupčovi za starostlivosť o nájomné 

byty a budovu kostola, sestre Daniele Verčimákovej za jej doterajšiu službu 

pokladníčky, bratom zvukárom Jánovi Hroboňovi a Martinovi Vannayovi, 

sestre kantorke a dirigentke speváckeho zboru Marte Bednárovej, dievčenskej 

hudobnej skupinke, bratovi kaplánovi Ivanovi Lukáčovi a jeho manželke Lucii, 

bratom Petrovi Kleinovi a Františkovi Bajcsymu, ktorí sa starajú o poriadok 

v kostole a priľahlých priestorov, sestre kostolníčke Alene Korimovej, sestre 

Erike Hradskej, ktorá sa stará o kvetinovú výzdobu na oltári, bratovi Milanovi 

Ničovi, ktorý cirkevnému zboru aktívne pomáhal pri príprave podkladov 

na kolaudáciu kostola, ako aj všetkým ostatným bratom a sestrám, ktorí si 

zriadili trvalý príkaz a pravidelne prispievajú na účet cirkevného zboru. 



 

 
 

 

Brat Andrej Verčimák poďakoval, predovšetkým, Pánu Bohu, manželom 

Bednárovcov a Lukáčovcom za ich službu v cirkevnom zbore. Brat farár sa na 

záver pomodlil a brat dozorca konvent ukončil. 

 

Libor Bednár, zborový farár, v. r. 

Stanislav Páťal, zborový dozorca, v. r. 

Ján Kupčo, overovateľ, v. r. 

Milan Chorváth, overovateľ, v. r. 

Ivan Lukáč, zapisovateľ, v. r. 

 

ZÁVEREČNÝ ÚČET 

 

Účtovná závierka za rok 2022 

Celkové výnosy              588 823,31 

Celkové náklady             532 048,03 

Hospodársky výsledok                    56 775,28 

Odpisy dlhodobého hmotného majetku  162 459,33 

Hospodársky výsledok bez odpisov      219 234,61 

 

Účtovanie výnosov a nákladov sa sleduje na strediskách: 

1. Hlavná nezdaňovaná činnosť 
2. Daňové stredisko v réžii Dúbravky 
3. Daňové stredisko spoločná hospodárska správa (SHS v ½)  

 

Z hľadiska daňového:         Výnosy           Náklady   Hosp. výsledok (+/-) 

Nezdaňovaná činnosť   182 732,95  120 128,02  62 604,93    

Zdaň. činnosť Dúbravky       21 972,64     20 506,79      1 465,85 

Zdaňovaná činnosť SHS  384 117,72  391 413,22   -  7 295,49 

Spolu           588 823,31  532 048,03   56 775,28 

 

Účtovná závierka Cirkevného zboru Dúbravka bola schválená 

presbyterstvom 10. 2. 2023 na návrh hospodárskeho výboru cirkevného 

zboru. Hospodársky výsledok zdaňovanej činnosti Spoločná hospodárska 

správa vstupuje do účtovníctva cirkevného zboru v podiele 50%, nakoľko ide 



 

 
 

 

o spoluvlastníctvo s CZ Legionárska. Za hodnotené obdobie nevznikne 

cirkevnému zboru povinnosť platiť daň z príjmu. 

Podrobnejšie členenie výnosov (príjmov) a nákladov (výdavkov) cirkevného 

zboru vyplýva z tabuľky „Tvorby príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu 

cirkevného zboru za rok 2022 a návrhu rozpočtu na rok 2023“. Za pozitívum 

pri hodnotení roka 2022 možno označiť kladný rozdiel príjmov a výdavkov 

v rozpočte cirkevného zboru napriek rastu výdavkov za elektrickú energiu, 

pričom aj technické zhodnotenie – ozvučenie kostola bolo vyfinancované 

v rámci čerpania rozpočtu.  

 

Návrh uznesenia z výročného presbyterstva konaného 10. 2. 2023: 

 

Presbyterstvo berie na vedomie, že výročné grémium SHS schválilo:  

1. účtovnú závierku oddeleného účtovníctva SHS za rok 2022 s hospodárskym 

výsledkom stratou  14 590,98 €, 

2. plnenie rozpočtu SHS za rok 2022 s dosiahnutým objemom príjmov         765 

550 € a výdavkov 581 908 €. Z rozdielu 183 642 € boli uhradené rozpočtované 

príspevky na hlavnú nezdaňovanú činnosť CZ 109 624 € a vykázaný prebytok 

74 018 €,  

3. návrh rozpočtu na rok 2023 s príjmami 878 718 €, výdavkami 668 718 € 

s tým, že z rozdielu 210 000 € bude prevedené 110 000 € na CZ ako príspevok 

na hlavnú nezdaňovanú činnosť.   

Presbyterstvo po prerokovaní schvaľuje a odporúča výročnému konventu 

schváliť: 

1. účtovnú závierku CZ ECAV Bratislava Dúbravka za rok 2022 
s hospodárskym výsledkom 56 775,28 €, 

2. plnenie rozpočtu za rok 2022 s dosiahnutými príjmami 448 972,36 € 
a výdavkami 407 843,82 € s rozpočtovým prebytkom 41 128,54 €, 

3. návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2022 s objemom príjmov a výdavkov 
503 359 €. 

 

Presbyterstvo na základe potreby komplexného riešenia vybavenia 

kuchynky kostola odporúča výročnému konventu schváliť nad rámec rozpočtu 

technické zhodnotenie kostola v objeme 13 000 €. Na tento účel budú použité 

ušetrené prostriedky z prebytkov minulých rokov. 


