
         Správa o pohybe ľudnatosti a domovom hospodárení za rok 2018 

         –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 
Milí bratia a sestry, velebný seniorálny konvent  Gemerského seniorátu ECAV! 

 

Predkladám správu a štatistické údaje o pohybe  ľudnatosti a domovom hospodárení za 

minulý rok 2018 v našich cirkevných zboroch Gemerského seniorátu a konečnú štatistiku 

a konečný stav  pohybu ľudnatosti v jednotlivých kapitolách ako sú uvádzané v kňazských 

správach a štatistických tabuľkách z jednotlivých cirkevných zborov. 

Počet členov: Podľa štatistických dát, Gemerský seniorát  podľa posledného sčítania ľudí 

z roku 2011 má 14 949 evanjelických duší hoci podľa štatistických údajov z BÚ VD je počet 

členov podľa sčítania v tomto roku 12 622 duší. Tento rozdiel členov je znova z toho dôvodu, 

že mnohé CZ  nemajú v kolónke počet členov podľa sčítania uvedený počet členov. Sú to CZ 

Rožňava, Rozložná, Štítnik, Koceľovce a Roštár. Vyšná Slaná si doplnila tento údaj no 

pribudli CZ Koceľovce a Roštár, ktoré pozabudli vyplniť tento údaj. Apelujem na tieto CZ, 

aby si v štatistike doplnili členov podľa sčítania. Žiadal som, už túto aktualizáciu aj 

v minulosti, niektoré CZ od poslednej vypracovanej štatistiky si doplnili tento údaj ako som 

už spomenul  no aj naďalej tieto údaje nie sú v tomto smere doplnené a preto sa nečudujme, 

že máme takáto nezrovnalosti v štatistických tabuľkách. Dlhodobo tento údaj nevykazuje CZ 

Rožňava, Rozložná a Štítnik.  Aktuálny počet členov k 31.12.2018 v senioráte a  podľa 

kartotéky z CZ je prihlásených  8 308 členov. Porovnajúc z rokom 2017 je to pekný nárast 

o 59 duší, keď nás bolo 8 249 členov v roku 2017. Najväčší cirkevný zbor v senioráte  počtom 

duší aj v roku 2018 ostáva CZ Rožňava s počtom duší 983, potom nasleduje CZ Gemerská 

Poloma s počtom duší 908 a na treťom mieste je CZ Dobšiná s počtom duší 621, potom 

nasleduje  CZ Revúca s počtom duší 601, CZ Štítnik s počtom duší 577  a CZ Vlachovo 522 

duší.  Najmenšie CZ v senioráte  počtom duší sú tie isté ako i v minulom roku a to:                

CZ Rozložná, CZ Kunová Teplica, CZ Šivetice, Kameňany, Gemerské Teplice, Nandraž, 

 Čierna Lehota a Jelšava, ktoré majú menej ako 100 členov. 

Krsty: V roku 2018 bolo v cirkevných zboroch v našom senioráte spolu 244 krstov  z toho 

107  krstov chlapcov, 107  krstov dievčat a 30 krstov dospelých. Porovnajúc z rokom 2017 

sme  zaznamenali znova nárast o 11 krstov, čo nás nesmierne teší, že v senioráte 

zaznamenávame plusove štatistické čísla. Najväčší počet krstov v roku 2018 znova ako po iné 

roky zaznamenal CZ Dobšiná až 77 krstov, potom nasleduje CZ Nižná Slaná – Kobeliarovo 

27 krstov, CZ Rožňava 20 krstov,  CZ Chyžné 17 krstov,  CZ Dlhá Ves 13 krstov  a  CZ 

Jelšava a CZ Ochtiná 11 krstov. V 5 CZ nebol zaznamenaný žiaden krst a to v CZ Čierna 

Lehota, Gemerské Teplice,Ratkovské Bystré, Rozložná a Sirk. V ostatných cirkevných 

zboroch sa krsty pohybujú od 1 až po 9  krstov.                                                                                                                                                   

Sobáše:  V roku 2018 sme  zaznamenali  spolu 46 úkonov.                                                     

Z toho sobáše priamo vykonané   : - evanjelické 25 

                                                         -krížne 19 

Požehnanie manželstva bolo vykonané v 2  prípadoch  z toho 1 evanjelické a 1 krížne. 

Porovnajúc z rokom 2017 je to nárast o 7 sobášne úkony.  

Najväčší záznam v tejto kapitole sobáše zaznamenal CZ Dobšiná v počte 7 sobášov, CZ 

Nižná Slaná - Kobeliarovo 5 sobášov, CZ Chyžné, Revúca a Rožňava po 4 sobáše,  CZ 

Ochtiná 3 sobáše, CZ Gemerská Poloma, Mokrá Lúka, Rejdová, Štítnik  a Vlachovo po 2 

sobáše, CZ  Betliar, Dlhá Ves, Muránska Dlhá Lúka,Ratková, Rožňavské Bystré, Slavošovce  

a Vyšná Slaná po1 sobáši.  Požehnanie manželstva zaznamenali: CZ Muránska Dlhá Lúka 1 

požehnananie manželstva – krížne a CZ Nižná Slaná - Kobeliarovo 1 požehnanie manželstva -

evanjelické. V ostatných CZ neboli žiadne sobášne úkony, alebo požehnanie manželstva.  



Pohreby:  V nádeji vzkriesenia a večného života sme v cirkevných zboroch  v Gemerskom 

senioráte v roku 2018 spolu odprevadili 193 členov. Ak chceme porovnať z rokom 2017 je to  

o 11 pohrebov menej, čo je jediný pokles, ktorý znova CZ poteší.  

Najväčšiu stratu členov odchodom do večnosti zaznamenal  CZ Nižná Slaná - Kobeliarovo až 

24 členov, CZ Rejdová 14 členov, CZ Revúca 12 členov, CZ Chyžné11 členov, CZ Dlhá Ves, 

Dobšiná, Gemerská Poloma, Rožňava a Vlachovo po10 členov. Ostatné cirkevné zbory 

uvádzajú stratu úmrtím v počte od 1 člena až po 9 členov. V jednom CZ nezaznamenali 

pohreb a to v CZ Rozložná. Takou smutnou zvláštnosťou je skutočnosť, že v CZ Dobšiná, 

Jelšava a Nižná Slaná – Kobeliarovo boli vykonané 3 pohreby deťom do 7 rokov.                                                                                                                          

Do/Zo zboru: Strata členov  je zaznamenaná  i v nasledovných dvoch kapitolách , ktoré Vám 

v správe predkladám.  V našom senioráte sa do zborov prihlásilo spolu 74 členov a odhlásilo 

sa 45 členov. Najväčší počet odhlásených zaznamenal CZ Roštár 10 členov, CZ Štítnik 8 

členov, CZ Vyšná Slaná 5 členov, CZ  Betliar, Mokrá Lúka, Rejdová a Revúca po 4 členov.  

V CZ Rožňava sa odhlásili 3 členovia a v CZ Vlachovo 2 členovia. V CZ Gemerská Poloma 

sa odhlásil 1 člen. V 20 CZ sa nikto neodhlásil zo zboru. Do cirkevného zboru sa najviac 

členov prihlásilo v CZ Rožňavské Bystré až 59 členov, CZ  Mokrá Lúka 4 členovia, CZ 

Muránska Dlhá Lúka a Revúca  3 členovia, CZ Ratkovské Bystré a Vyšná Slaná 2 členovia 

a v CZ Rejdová 1 člen.V ostatných cirkevných zboroch sa nikto neprihlásil za člena CZ. 

Vstup/Výstup z ECAV: Do cirkvi  v našom senioráte vstúpili 8 členovia a to v CZ Revúca 5 

členovia, CZ Nižná Slaná – Kobeliarovo 2 členovi a v CZ Mokrá Lúka 1 člen. Z cirkvi  

vystúpili 12 členovia a to 4 v  CZ Ratkovské Bystré  a Štítnik , v CZ Gemerská Poloma 3 

členovia a v CZ Slavošovce 1 člen.  

 

Domové hospodárenie: 

–––––––––––––––––––– 
Cirkevné zbory nášho GES okrem toho základného duchovného poslania žili aj 

hospodárskym životom, čoho je dôkaz aj táto správa z domového hospodárstva za rok 2018. 

Napriek ťažkej finančnej doby, ktorú žijeme, cirkevné zbory sa  starajú podľa svojich 

možností a finančných schopností o svoj hmotný majetok, kostoly, fary a rôzne cirkevné 

budovy. Ako každý rok aj teraz  okienkom hospodárskeho života nazrieme do CZ a v skratke 

zhodnotíme domové hospodárenie za rok  2018:                                                                                                                                                   

CZ Betliar: v uplynulom roku CZ vynaložil nasledovné náklady týkajúce sa realizácie prác: 

na opravu okien na kostole a výmenu okna a dverí na sakrestií 3.481 € a doplatok za výmenu 

okien na fare 894 €.                                                                                                                                                

CZ Čierna Lehota: cirkevný zbor sa pripravuje na výmenu strechy na veži i na lodi kostola 

(drevená konštrukcia i krytina). Potrebné je obnoviť schody na vežu. V minulom roku bola na 

píle porezaná drevná hmota na hranoly a dosky potrebných rozmerov a bola prevezená do 

Čiernej Lehoty na uskladnenie. Dovoz bol v hodnote 504.-€. Môžeme pristúpiť najprv 

k oprave schodov na vežu. V kostole bola vykonaná malá oprava organu za 70.-€. 

Podľa dohody medzi CZ Slavošovce a CZ Čierna Lehota, prispieva Č. Lehota na byt farára do 

Slavošoviec. V minulom roku bol doplatený príspevok za predch. obdobie a zaplatená ďalšia 

časť v celkovej hodnote 1160.-€. V riešení sú ešte cirkevné pozemky – podiely v urbári. 

V minulom roku bolo na poplatkoch v katastri pri vyhľadávaní a identifikácii týchto 

pozemkov zaplatených spolu 138.-€.  

 CZ Dlhá Ves: v uplynulom roku prebiehali drobné opravy na farskej budove v rámci bežnej 

réžie. Opravy väčšieho rozsahu neboli.                                                                                     

CZ Dobšiná: v roku 2018 sa v  CZ uskutočnili tieto práce: Opravila sa strecha nad bývalou 

kotolňou pri kostole a zastabilizovala sa strecha na hospodárskej budove na farskej záhrade. 

Opravil sa pohon najmenšieho zvona vo veži kostola, nakoľko nefungoval. Do budovy 

farského úradu sa dal zaviesť internet. Žiaľ, projekt na opravu časti fasády veže kostola zo 



zdrojov MK SR CZ neprešiel. CZ ďakuje pani Ing. Eve Šmelkovej za jej odbornú a nezištnú 

pomoc pri písaní projektov na Obnovme si svoj dom. V neposlednom rade ďakuje bratovi 

dozorcovi Ing. Mihókovi za nasadenie, čas, podporu a službu počas celého roka pri 

zveľaďovaní CZ. Na tomto mieste je potrebné povedať, že oprava organu, i keď bola 

ukončená, bude musieť prebiehať ďalej, avšak už pod odborným pamiatkovým dohľadom, 

nakoľko odborná komisia, ktorá sa dostavila do chrámu, posúdila momentálny stav nástroja 

ako nevyhovujúci. CZ, ako vlastníkov, však nikto neupozornil na to, že sa jedná o pamiatkovo 

chránený nástroj. V tomto smere bolo potrebné podniknúť prvé kroky, ktoré povedú 

k odstráneniu vzniknutých nedostatkov.                                                                                            

CZ Gemerská Poloma: v roku 2018 nebola cirkevnému zboru poskytnutá žiadna dotácia 

a na základe toho neboli v cirkevnom zbore realizované rozsiahlejšie a finančne náročnejšie 

práce. Počas roka sa v areáli farského dvora, v priestoroch kostola a fary vykonali nasledovné 

práce:  - kosenie, hrabanie, sušenie a uskladnenie sena, hrabanie lístia. Ďalej bola vykonaná 

oprava stienky pri farskej budove, odstránenie úniku vody, uloženie zatrávňovačov pred 

garáž.  

CZ Gemerské Teplice: počas roka udržiavali sa cirkevné budovy. 

CZ Chyžné: v cirkevnom zbore sa minulý rok vykonali  bežné práce spojené s údržbou  

kostolov, fary a farskej záhrady.  V Revúckej Lehote boli len bežné práce spojené s údržbou 

kostola, nič mimoriadne, žiadna väčšia investícia. V Chyžnom sa urobila oprava zvonov 

v sume 1.300,- € čo zahŕňalo / elektrifikácia, zakúpenie motorov na zvony /, a iné bežné 

opravy a práce. V Magnezitovciach boli tak isto, len bežné práce spojené s údržbou kostola. 

V Lubeníku sa previedlo maľovanie interiéru modlitebne, renovácia okien a kríža na fasáde, 

maľovanie exteriéru vonkajšej vstupnej chodby, oprava zvonov- elektrika . Opravy stáli cca. 

400,- €.  Vo filiálke Kopráš boli tak isto, len bežné upratovacie práce.  

CZ Jelšava: počas roku 2018 bol vypracovaný projekt na rekonštrukciu strechy chrámu 

Božieho, na výskum statiky krovu, ktorý bol schválený Ministerstvom kultúry a realizovaný  

v hodnote 7. 000,- €. Celý krov bol zdvihnutý krokvami po celom obvode krovu a ďalšie 

práce boli v hodnote 700,- €. Ďalej sa pacovalo na krove osvieteneckej školy, kde boli 

poslnené piliere krovu železnou konštrukciou. Práce boli v hodnote 200,- €.  

CZ Kameňany: aj v tomto roku z Božej milosti sa CZ podarilo získať finančné prostriedky  

z Ministerstva kultúry SR  v hodnote 20 000,- €, ktoré sa použili na reštaurátorský výskum 

nástenných malieb kostola v Kameňanoch.  

CZ Koceľovce: v roku 2018 sa konala v CZ Koceľovce rozsiahla rekonštrukcia fary, 

vchodové dvere 2x- 990,-€, zakúpil sa sporák  v sume 258, 17 €. Materiál a práca na fare boli 

vyčíslené na sumu  2. 606, 13 €  Čo sa týka kostola boli vykonané posledné 2 etapy 

reštaurátorských prác oltára 8/2018 a 11/2018 4.262,50 €  a 4.262, 50 €. Spolu: 8.525 € z MK. 

 CZ Kunová Teplica: v súčinnosti s Obecným úradom sa opravili schody vedúce ku 

kostolu, opravilo sa zábradlie, čím sa uľahčil vstup do chrámu zvlášť pre starších ľudí. 

CZ Mokrá Lúka: práce v roku 2018 v CZ Mokrá Lúka boli nasledovné: posledná etapa 

reštaurovania oltára v sume 8,529,- € z toho dotácia Obnov si svoj dom 8.000,- €, 

reštaurátorský výskum kazateľnice -demontáž a prevoz kazateľnice 4.020,- € z toho dotácia 

Obnov si svoj dom 3.000,- € a výmena lavíc a nové podlahy na chóre 13.932,- €. 

CZ Muránska Dlhá Lúka: cirkevný zbor vykonal v roku 2018 nasledovné práce: 

Njaväčšou položkou aj po finančnej stránke a prípravnej bola schválená priorita CZ na rok 

2018 a to oprava organa  v sume 1.663 €. Na FÚ bola zakúpená a namontovaná plávajúca 

podlaha v hodnote 793,70 €, elektrické automatické otváranie brány v sume 505,65 €, garniže 

v sume 55,69 €, závesná lampa na balkón v hodnote 16,10 €, odpadkový kôš do zborovej 

miestnosti v sume 6,98 €, zakúpený bol projekt GDPR v hodnote 300 €, opravil sa komín 

v škole v sume 20,55 € a do kostola bola zakúpená a namontovaná bránka pred vchod do 

kostola v sume 180,21 €. Na FÚ prebehlo ešte vymaľovanie dvoch izieb v hodnote 199,57 €. 

CZ Nandraž: opravoval sa motor na zvone v kostole v Nandraži, táto oprava ešte nie je 



dokončená. Vo filiálke Rákoš svojpomocne bolo natreté oplotenie okolo kostola  a vymenené 

boli staré okná za plastové a urobené nové vchodové dvere do cirkevnej budovy - MŠ. Iné 

väčšie práce okrem bežných údržbárskych prác sa nekonali.                                                        

CZ Nižná Slaná – Kobeliarovo:.zástupkyne HV pre Nižnú Slanú uviedli, že v roku 2018 

sa podarilo napriek neplánovanej opravy na Ev. a. v. kostole v Nižnej Slanej, zrealizovať 

obnovu časti hlavnej západnej fasády tohto kostola pri príležitosti príprav Slávnostných 

služieb Božích spojených s odhalením pamätnej tabule padlým Nižnoslancom v 1. sv. vojne.  

Obnova bola zrealizovaná v 2. polovici mesiaca október/2018 s  podporou Obecného úradu 

NS, ktorý nie len zabezpečil nákup a dovoz všetkých potrebných materiálov, ale taktiež 

poskytol bezodplatne pracovníkov na pomoc so samotným zrealizovaním projektu.  

Zástupkyne HV pre Kobeliarovo uviedli, že v minulom roku 2018 sa nepodarilo opäť 

uskutočniť projekt opravy muriva v prednej lodi kostola v Kobeliarove, na ktorý bolo 

vyčlenených 500 € z rozpočtu CZ, no podarilo sa zrealizovať tzv. „ohrádku“ okolo oltára  vo 

výške cca 100 €, nakoľko majstri vykonali svoju prácu bezodplatne. V decembri/2018 CZ 

Kobeliarovo zakúpil tiež z finančnej podpory vo výške 300 € poskytnutej od OÚ 

a Poľnohospodárskeho družstva Vlachovo, materiály (štetce, riedidlá, farba,... ) na opravu 

strechy na Ev. a. v. kostole v Kobeliarove, ktorá bude zrealizovaná na jar/2019. 

Zástupkyňa HV pre filiálku Henckovce – Mgr. Erika Jancová HV informovala o 

pretrvávajúcom projekte v chráme Božom v Henckovciach – reštaurovanie hlavného oltára 

a reliéfu, ktorý v I. etape  bol úspešne zrealizovaný s finančnou podporou MK SR vo výške 

3. 000 €  (celková suma projektu 3 500 €). Na základe reštaurátorského výskumu a následne 

vypracovaného „Návrhu na reštaurovanie hl. oltáru a reliéfu“, filiálka Henckovce, požiadala 

v decembri/2018 opätovne MK SR o poskytnutie dotácie vo výške 10. 590 € (z celkovej sumy 

11. 148 €) na podporu projektu zreštaurovania hl. oltára a reliéfu tentokrát už v II. etape.  

Nakoľko vo filiálke Henckovce došlo k premiestneniu spomínaného hl. oltára a reliéfu z Ev. 

a. v. kostola v roku 2018 bol na objednávku zhotovený a zakúpený náhradný drevený kríž na 

menzu oltára. 

CZ Ochtiná:  významnou dokončenou a vykonanou prácou v zbore je dokončená strecha 

kostola, ktorá bola vykonaná v troch etapách. Minulý rok sa uskutočnila posledná, tretia 

etapa.Všetky tieto práce vykonala firma Harčár s.r.o z Bardejova. Celá strecha bola vykonaná 

odborne v rámci požiadavky cirkevného zboru. Posledná, tretia etapa stála celkovo 18.085,- €. 

Z čoho Ministerstvo kultúry uhradilo sumu 17.100 ,- €. Zvyšná suma, teda 985,- € bol podiel 

cirkevného zboru. Tu je potrebné poďakovať Stredoeurópskej nadácii a občianskému 

združeniu Gotická cesta, že CZ darovali sumu na financovanie cirkevného podielu. Ďalšou 

významnou prácou v zbore bola  výmena okien v kostole. Boli vymenené: jedno úzke 

okno pri oltári a okrúhle okno za oltárom. Všetky tieto vysoko odborné práce vykonal 

reštaurátor Arpád Mézeš zo Želiezoviec.Cena týchto prác bola stanovená hodnotou 3.5OO,- €. 

Za vykonané práce úprimne CZ ďakuje reštaurátorovi Arpádovi Mézešovi, ako aj darcovi 

finančných prostriedkov Jánovi Getlerovi. Okrem týchto prác boli vykonané bežné práce ako 

kosenie záhrady ktorú CZ kosí rodina Tomášiková. Kosenie okolo kostola vykonal brat 

diakon.Údržbu okolo zvonov v Rochovciach vykonal brat Leng.   

CZ Ratková: s radosťou môže CZ konštatovať, že strecha na rannogotickom kostole 

v Rybníku je už dokončená a celá krytina bola vymenená.  V Ratkovej sa mohlo opraviť cca 

375 m2 strechy z dotácie od Ministerstva kultúry SR. Svojpomocne  sa CZ pustil do výmeny 

časti dlážky v kostole, ktorá bola časom rozpadnutá a zhnitá. Časť lavíc v kostole bola 

ošetrená chemicky proti červotočovi. Aj tento rok CZ podal projekt na kostol v Rybníku na 

odkrytie a následné zakrytie nástenných malieb v exteriérovej časti   kostola. V Ratkovej by  

tento rok CZ  rád dokončil zvyšnú časť strechy tiež z finančných prostriedkov MK SR.  

CZ Ratkovské Bystré: Tento rok CZ mal viac menej udržiavací, teda s bratom dozorcom 

bola opravená zatekajúca strecha na kostole. Po preskúmaní stavu strechy CZ konštatuje, že 

hoci je strecha relatívne nová, jej technické osadenie údajne nebolo urobené správne. Teda 



keď je veľký dážď tak strešné okrajové zvody, ukončenia nestíhajú odvádzať vodu a tak  tečie 

voda do múrov kostola. Na odstránenie tohto stavu CZ podal projekt na MK SR. Spolu s ním 

CZ podal aj projekt na záchranu kazateľne a oltára, ktoré sú prežraté červotočom a rozpadajú 

sa.  V obstaraní majetku CZ zakúpil a namontoval 4 plynové ohrievače do Ratkovské 

Bystrého a 1 na Hrlicu. V kostole bola bratom Martinom  Kasperom opravená elektrina, za čo 

mu patrí zo strany CZ  vďaka.  

 CZ Revúca: počas roka sa robili len menšie opravy a práce. Riešilo sa padajúce murivo pod 

priečelím najvyššieho „okna“ veže. Oprava murárskymi prácami bude možná len z plošiny 

alebo lešenia. Uvažuje sa tiež o oprave rýn na chráme i celkovom omietnutí  veže, ale 

s využitím finančných zdrojov z Ministerstva kultúry alebo HFO.  

Plánované opravy zvodov na  vstupných „házikoch“ sa presunuli na jarné obdobie. Budú 

urobené pánom Almásym, ktorý  opravil tiež odtrhnutú plechovú krytinu na streche chrámu/ 

v dôsledku silnej víchrice v novembri i januári/. Plechovú krytinu CZ riešil ako poistnú 

udalosť a bolo uhradené 70 €. Pracovníci Pamiatkového úradu boli tiež skontrolovať 

a zadokumentovať všetky nehnuteľné aj hnuteľné pamiatky v CZ. Do zoznamu  boli zapísané 

aj historické kachle, ktoré sa nachádzajú v chráme , a z ktorých vypukol  najväčší požiar 

v meste v r.1938. CZ sa dozvedel, že dodatočne bol zapísaný aj organ do zoznamu kultúrnych 

pamiatok. 

CZ Rejdová: v cirkevnom zbore v roku 2018 bola prevedená oprava zvonov 70,-€ a po  

viacerých rokoch sa vyčistili komíny na farskom úrade. Ďalej to boli menšie opravy, 

predovšetkým na streche kostola a nákupy, ktoré bežne súvisia s chodom cirkevného 

zboru.                                                                                                                                        

CZ Roštár: v uplynulom roku prebiehali drobné opravy v rámci bežnej réžie. Opravy 

väčšieho rozsahu neboli.                                                                                                                   

CZ Rozložná: bol v roku 2018 zrušený a stal sa filiálkou Štítnik.                                                                                                                                 

CZ Rožňava: v roku 2018 bola vykonaná ďalšia etapa rekonštrukcie strechy na budove 

bývalej Strednej zdravotnej škole. Tak isto bola vykonaná rekonštrukcia vo farskom byte č.1 

a zakúpené bolo zariadenie do jednej triedy ZŠ.                                                                          .                                               

CZ Rožňavské Bystré: - v rozsiahlych rekonštrukčných prácach na kostole sa pokračovalo 

aj v roku 2018 a podarilo sa uskutočniť nasledovné práce:  betónovanie, vyrovnávanie 

podkladu pod dlažbu, práce realizovala firma J-ARTOM a za pomoc pri miešačke patrí 

poďakovanie ochotným členom CZ. Osekávanie starej  omietky vo vchode, betónovanie 

schodov do kostola , omietanie vchodu a sakristie, vyspravenie zárubne do sakristie, za 

realizáciu týchto prác patrí poďakovanie bratom: Pavlovi Čapovi a Radúzovi Lajčákovi. 

Čistenie veže – zabezpečili: Marta Kučerová, Dalibor Kučera. Maľovanie kostola zabezpečila 

firma CMS turnkey Rožňava. Pri nosení balíkov dlažby do kostola ochotne poslúžili bratia 

z CZ. Všetkým členom CZ, ktorí sa podieľali na prácach pri oprave kostola cirkevný zbor 

vyslovuje srdečné poďakovanie. Pokládku dlažby v kostole, následne realizovala firma 

Ľubomír Chlebovec a murárske práce na oprave vonkajšieho sokľa na kostole  vykonávala 

firma CMS turnkey. Umývanie okien na kostole, čistenie lustrov kostola, čistenie kostola, 

upratovanie po maľovaní, umývanie triamu, čistenie kobercov a kostolného rúcha – za tieto 

práce vyjadruje zbor poďakovanie ochotným sestrám z CZ.                                                           

CZ Sirk: aj keď  sa začala oprava strechy kostola  v roku 2016 , ale nie celkovo len z 1/3 pre 

nedostatočné množstvo financií, v roku 2017 CZ vypracoval projekt na pokračovanie v 

rekonštrukcií strechy kostola v Sirku úspešne a bola mu schválená suma 3.100 €  a preto 

v roku 2018 sa mohlo pokračovať v započatom diele. Pripravilo sa drevo na vykurovanie  

zborovej miestnosti a kancelárie, suché bukové na tohtoročnú zimu. Prebehlo ako každý rok 

upratovanie v kostole, na farskom úrade a v ich blízkosti, brigáda na čistenie vonkajšieho 

priestranstva okolo kostola, fary a starej školy ako aj interiéru kostola a fary .Boli dokončené 

práce po rekonštrukcií kúpeľne so sociálnym zariadením a chodby, dokúpil sa nábytok 



, vysprávkovalo sa okno zo zadnej strany od „vodárov“, založili sa drevené dvere s oblôžkou, 

ktoré boli zakúpené v r.2017. CZ ECAV Sirk zakúpil CD nosič s programom GDPR 

v hodnote 300 €.                                                                                                                       

CZ Šivetice: vykonala sa rekonštrukcia interiéru chrámu Božieho vo filiálke Prihradzany.             

CZ Slavošovce: v minulom roku 2018 boli v zbore vykonané tieto práce: kompletne bol 

opravený kotol ústredného kúrenia, ktorý tiekol. Práca bola vykonaná vo dvoch etapách 

v celkovej hodnote 822.- €. V minulom roku bola tiež vykonaná kontrola a odborná skúška 

plyn. zariadenia za 99,65 €. V kostole bol opravený  motor veľkého zvona v hodnote 

190,80€.Okrem toho boli vymenené poškodené škridle na malej miestnosti na zborovom 

dome, opravené boli schodíky ku obom vchodom tohto domu, tiež schodíky ku zborovke pri 

fare. Tieto práce boli vykonané svojpomocne. S prispením Lesného družstva Slavošovce boli 

upravené kríky a tuje pri kostole, i celkový vzhľad tejto záhrady a bola vymenená i časť 

starého káblovania elektrického vedenia v kostole.                                                                                                                                

CZ Štítnik: v roku 2018  sa okrem plynofikácie farskej budovy nerobilo nič výnimočné. 

Plynofikácia CZ spolu stála 5.100,- €. Dokončené práce boli v decembri 2018. Zároveň sa 

robila nová elektroinštalácia v chráme Božom v Honciach, ktorá bola v sume 2.500 € a taktiež 

sa dokončil výskum krovu na kostole v Štítniku, ktorý bol potrebný k ďalšiemu pokračovaniu 

na prácach, ktoré budú prebiehať v tomto roku. Sponzorsky sa zrealizovala rekonštrukcia 

socialného zariadenia na farskom úrade. 

 CZ Vlachovo: v cirkevnom zbore sa vykonala stabilizácia oltára a prebehlo vyhotovenie 

oltárnej dosky a oprava oltárneho stola vo Vlachove za 250 €. Ďalej prebehlo zastrešenie 

múrika okolo kostola vo Vlachove za 10.000 € a bola vyhotovená žiadosť  na MK SR 

v programe „Obnovme si svoj dom“ na opravu strechy na kostole v Gočove v sume 25.300 €.                                                                  

CZ Vyšná Slaná: stavba novej drevárne a prístrešku na auto  v sume 5.997,- € . Je potrebné 

zdôrazniť, že pred týmito prácami prebehlo výberové konanie a celá táto stavba bola 

financovaná z vlastných zdrojov.  Drevo na stavbu  sponzorsky CZ darovala Lesná 

spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Vyšná Slaná. Ďalej to boli menšie opravy, nákupy, 

ktoré bežne súvisia s chodom cirkevného zboru 

                                                                                                                                                                

Bratia a sestry to sú v skratke  správy  zo zborov o domovom hospodárení z kňazských správ, 

hospodárských správ, alebo jednoduchým avízom elektronickou formou čo sa v tom ktorom 

CZ  urobilo v roku 2018. Verím, že všetky údaje, ktoré som podchytil v tejto správe  sú 

správne. V prípade, že sú nejaké nedostatky prosím o ich doplnenie z Vašej strany. 

 

Správu predkladám v tomto znení na schválenie seniorálnemu konventu . 

 

 

                                                                             .................................................................. 

                                                                                            Mgr. Dušan Hrivnak  

                                                                                                 

 

 

 

 

 

V Muránskej Dlhej Lúke, dňa 20.03.2019 


