
         Správa o pohybe ľudnatosti a domovom hospodárení za rok 2019 

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

 

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

 

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

minulý rok 2019 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 15 788 evanjelických duší. CZ Rožňavské Bystré v roku 2019  nemá 

v kolónke počet členov podľa sčítania uvedený počet členov. Ostatné cirkevné zbory si po 

minuloročnej  výzve doplnili tieto údaje o počte  členov podľa sčítania.  Aktuálny počet 

členov k 31.12.2019 v senioráte a  podľa kartotéky z CZ je prihlásených  8 376 členov. 

Porovnajúc z rokom 2018 je to znova pekný nárast o 68 duší, keď nás bolo 8 308 členov 

v roku 2018. Najväčší cirkevný zbor v senioráte  počtom duší aj v roku 2019 ostáva CZ 

Rožňava s počtom duší 985, potom nasleduje CZ Gemerská Poloma s počtom duší 915 a na 

treťom mieste je CZ Vlachovo 772 duší, potom nasleduje  CZ Dobšiná s počtom duší 676,   

CZ Revúca s počtom duší 605, CZ Štítnik s počtom duší 560. Najmenšie CZ v senioráte  

počtom duší sú tie isté ako i v minulom roku a to: CZ Kunová Teplica, CZ Šivetice, CZ 

Kameňany, CZ Gemerské Teplice, CZ Nandraž, CZ Čierna Lehota a CZ Jelšava, ktoré majú 

menej ako 100 členov. 

Krsty: V roku 2019 bolo v cirkevných zboroch v našom senioráte spolu 195 krstov  z toho 84  

krsty chlapcov, 88  krstov dievčat a 23 krstov dospelých. Porovnajúc z rokom 2018 sme  

zaznamenali po dlhšej dobe veľký pokles a to o 49 krstov, čo nás veľmi nepotešilo, keď sme 

posledné roky v senioráte zaznamenávame v tejto kolónke plusové štatistické čísla. Najväčší 

počet krstov v roku 2019 znova ako po iné roky zaznamenal CZ Dobšiná až 62 krstov, potom 

nasleduje CZ Nižná Slaná – Kobeliarovo 19 krstov, CZ Chyžné 12 krstov, CZ Rožňava 11 

krstov,  CZ Gemerská Poloma 10 krstov,  CZ Jelšava 10 krstov  a CZ Revúca tak isto           

10 krstov, CZ Muránska Dlhá Lúka a CZ Ochtiná po 8 krstov. V 6 CZ nebol zaznamenaný 

žiaden krst a to v CZ Gemerské Teplice, Nandraž, Ratkovské Bystré, Rejdová, Roštár  a 

Šivetice. V ostatných cirkevných zboroch sa krsty pohybujú od 1 až po 7  krstov.                                                                                                                                                   

Sobáše:  V roku 2019 sme  zaznamenali  spolu 50  úkonov.                                                     

Z toho sobáše priamo vykonané   : - evanjelické 22 

                                                         -krížne 21 

Požehnanie manželstva bolo vykonané v 7  prípadoch  z toho 4 evanjelické a 3 krížne. 

Porovnajúc z rokom 2018 je to nárast o 4 sobášne úkony.  

Najväčší záznam v tejto kapitole sobáše zaznamenal CZ Dobšiná v počte 12 sobášov,           

CZ Revúca  4 sobáše,  CZ Gemerská Poloma, CZ Nižná Slaná – Kobeliarovo a CZ Rožňava 

po 3 sobáše, CZ  Chyžné, CZ Koceľovce, CZ Muránska Dlhá Lúka, CZ Ochtiná, CZ Rejdová 

a CZ Rožňavské Bystré  po 2 sobáše. CZ Čierna Lehota, CZ Dlhá Ves, CZ Jelšava, CZ 

Slavošovce, CZ Štítnik, CZ Vlachovo po 1 sobáši. Požehnanie manželstva zaznamenali: CZ 

Dobšiná  2 požehnania manželstva –  1 krížne a 1 evanjelické, CZ Ochtiná  2 požehnania 

manželstva –  1 krížne a 1 evanjelické, CZ Štítnik  2 požehnania manželstva –  1 krížne a 1 

evanjelické, CZ Slavošovce 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 2019 spolu odprevadili 158 členov a to 66 mužov, 91 žien a 1 dieťa do 7 

rokov. Ak chceme porovnať z rokom 2018 je to  o 35 pohrebov menej, čo je jediný pokles, 



ktorý znova CZ poteší. Najväčšiu stratu členov odchodom do večnosti zaznamenal  CZ 

Revúca 14 členov, CZ Rejdová a CZ Vlachovo 13 členov, CZ Ratková 12 členov, 

CZ Gemerská Poloma 11 členov, CZ Nižná Slaná – Kobeliarovo 10 členov. Ostatné cirkevné 

zbory uvádzajú stratu úmrtím v počte od 1 člena až po 8 členov. V každom CZ v roku 2019 

zaznamenali pohreb.                                                                                                                

Do/Zo zboru: Strata, ale i nárast členov je zaznamenané  i v nasledovných dvoch kapitolách, 

ktoré Vám v správe predkladám.  V našom senioráte sa do zborov prihlásilo spolu 280 členov 

a odhlásilo sa 39 členov. Najväčší počet odhlásených zaznamenal CZ  Štítnik 16 členov, CZ  

Betliar 10 členov, CZ Rejdová a CZ Vyšná Slaná po 4 členov. V CZ Rožňavské Bystré 2 

členovia, CZ Sirk tak isto sa odhlásili 2 členovia a v CZ Rožňava 1 člen.  V 22 CZ sa nikto 

neodhlásil zo zboru. Do cirkevného zboru sa najviac členov prihlásilo v CZ Vlachovo 257 

členov na základe prepočítania členov CZ a obnovy kartotéky v CZ.  V ďalších CZ sa do 

cirkevného zboru prihlásilo nasledovne: CZ Gemerská Poloma 8 členov, CZ Muránska Dlhá 

Lúka 7 členov, CZ Koceľovce 3 členovia a v CZ Jelšava, CZ Ratkovské Bystré, CZ Revúca, 

CZ Rožňavské Bystré a CZ Sirk 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. 

Z cirkvi  vystúpilo 157 členov a to v CZ Koceľovce 100 členov, v CZ Roštár 50 členov, 2 

členovia v CZ Rožňavské Bystré, v CZ Dlhá Ves, CZ Ratkovské Bystré, CZ Revúca, CZ Sirk 

a v CZ Štítnik 1 člen.  

 

Domové hospodárenie: 

–––––––––––––––––––– 
Cirkevné zbory nášho GES okrem toho základného duchovného poslania a služby žili v roku 

2019 aj hospodárskym životom, čoho je dôkaz aj táto správa z domového hospodárstva. 

A nebolo toho málo aj v roku 2019 napriek nepriaznivej finančnej situácii a doby, ktorú 

žijeme, cirkevné zbory sa snažia a starajú sa podľa svojich možností a finančných schopností 

o svoj hmotný majetok, kostoly, fary a rôzne cirkevné budovy. Ako každý rok aj teraz  sa 

pozrieme do každého cirkevného zboru ako sa mu darilo spravovať a zveľaďovať majetok, 

ktorý mu bol zverený  a v skratke zhodnotíme domové hospodárenie za rok  2019:                                                                                                                                                   

CZ Betliar: v uplynulom roku CZ nakúpil materiál na opravu zvonov a previedla sa 

čiastočná výmena okien  na farskej budove a inštalácia osvetlenia kostolnej veže.                                                                                                                                                 

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

(drevená konštrukcia i krytina), čo by sa malo urobiť v tomto roku. V roku 2018 bola na píle 

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

Lehoty na uskladnenie. V roku 2019 bola doplatená faktúra za porezanie drevnej hmoty vo 

výške 3.541,44 €. V roku 2019 boli opravené schody na vežu kostola za 300.- €. Podľa 

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

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

ďalšia časť v celkovej hodnote 780.- €.   

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

väčšieho rozsahu neboli.                                                                                                               

CZ Dobšiná: v roku 2019 sa v  CZ uskutočnili nasledovné práce: v chráme boli inštalované 

dve nové spomienkové tabule, tak isto erby mesta Dobšiná. Zastabilizovala sa strecha na 

hospodárskej budove na farskej záhrade. Žiaľ, projekt na opravu časti fasády veže kostola zo 

zdrojov MK SR  CZ neprešiel. Bola zrealizovaná zbierka za účelom opravy vežových hodín. 

Dali sa vyhotoviť nové dvere na bývalej kotolni.                                                                                  

CZ Gemerská Poloma: v roku 2019 bola prevedená maľba farského bytu a ošetrenie 

vstupnej brány do farského dvora.  



CZ Gemerské Teplice: počas roku 2019 bol postavený prístrešok pred vchodom do 

chrámu Božieho v Gemerskom Milhosti. Práce boli vykonané v hodnote 300,- €.  

CZ Chyžné: v matkocirkvi a jej filiálkach sa vykonali nasledovné práce: v Revúckej Lehote 

sa preinvestovalo 1.200,- €  a to na náter kopule veže, náter okien a plota okolo kostola, 

vypracovanie znaleckého posudku na odpredaj pozemkov, revízie plynových kotlov 

a rozvodov. V matkocirkvi Chyžné bolo preinvestovaných 600.- € na náter plota okolo 

kostola, revízie plynových kotlov, výrub drevín okolo kostola a úprava farského dvora, oprava 

schodov v kostole, oprava zvonov. V Magnezitovciach sa preinvestovalo 400.- €  na nové 

poťahy na lavice v kostole, zábradlie pri kostole, oprava striešky pri veži . V Lubeníku sa 

preinvestovalo 400.- € na opravu zvonov vo veži, kosenie záhrady a náter exteriéru. Kopráš- 

preinvestoval 50.- € na nové rúcha do kostola .Celkové investície boli v sume: 2.650.- €. 

CZ Jelšava: počas roku 2019 CZ dal vypracovať odbornú štúdiu diagnostiky statických 

porúch krovu chrámu Božieho doc. Ing. Kohútom a jej vyhodnotenie pre nasledovné tesárske 

práce, ktoré CZ čakajú v najbližšom čase. CZ rekonštruoval striežku nad vestibulom farského 

úradu. Boli vymaľované vestibul farského úradu a zborová sieň, predsieň a hlavná loď 

chrámu Božieho podľa potreby údržby do výšky chórov – všetky práce boli vykonané 

svojpomocne, z vlastných zdrojov.  

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

z Ministerstva kultúry SR  v hodnote 15. 000,- €, ktoré sa použili na reštaurátorský výskum 

nástenných malieb v oblasti presbytéria kostola v Kameňanoch.  

CZ Koceľovce: v roku 2019 prebehla v CZ výmena vykurovacieho telesa v hodnote  5.000 

-€, okien v predsieni a kancelárii v sume 1.800,-€, zakúpená bola kosačka v sume 200,-€. 

Ďalej  prebehla inštalácia oltára v kostole a prefinancovaná bola  z MK v sume  2.500,-€. Na 

kostola v Brdárke boli zhotovené dvere v sume 900,-€. 

 CZ Kunová Teplica: v uplynulom roku prebiehali drobné opravy v rámci bežnej réžie. 

Opravy väčšieho rozsahu neboli.                                                                                      

CZ Mokrá Lúka: v roku 2019 CZ  pokračoval v reštaurátorských prácach na kazateľni. 

Prebehla 2. etapa prác v hodnote 16.152,- €. Suma bola hradená v sume 15,000,- € z dotácie 

MK SR z programu Obnov si svoj dom a suma 1.152,- € z vlastných prostriedkov. Kazateľňa 

je v reštaurátorskom ateliéri a v roku 2020 by mali byť ukončené práce poslednou 3. etapou.                                                                                                                                      

CZ Muránska Dlhá Lúka: cirkevný zbor vykonal v roku 2019 nasledovné práce: 

Najväčšou položkou  po finančnej stránke  bola schválená výmena podlahy v zborovej 

miestnosti a jednej miestnosti v obytnej časti fary v sume 1.612,44 € a kúpa stavanej skrine na 

faru v sume 1.210,- €,.  Ďalej to bola oprava organa v sume 102,- €., oprava PC v sume 49,64 

€, oprava kopírky v sume 189,30 € a revízia okien na FÚ v sume 198,60 €. Na FÚ boli 

zakúpené garniže a záclony  v sume 153,50 €, nové svietidlá do zborovej miestnosti a kostola 

v sume 96 €, zakúpené bolo kalové čerpadlo v hodnote 245 €. V priebehu roka boli vykonané 

mnohé drobné práce na farskom úrade a kostole. Prebehla príprava palivového dreva na 

vykurovanie budovy farského úradu. Vymaľovala sa jedna izba na FÚ a vchod do kostola.   

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

dokončená. Vo filiálke Rákoš svojpomocne bol opravený vstup do cirkevnej budovy, ktorá 

slúži ako MŠ a na tomto dvore boli vyrúbané dve staré jablone, ktoré ohrozovali majetok, ale 

i ľudí, ktorí sa nachádzali v tomto priestranstve MŠ, a tak isto i deti, ktoré sa na dvore hrali.                                                                      

CZ Nižná Slaná – Kobeliarovo: v CZ Nižná Slaná v dôsledku pretrvávajúcej finančnej 

vyčerpanosti z opravy strechy na chráme Božom (rok 2017) neboli v roku 2019 naplánované 

a zrealizované väčšie projekty, no vďaka milodaru, ochote a dobrovoľnosti členov CZ sa 

podarilo čiastočne zrenovovať vstupnú bráničku do kostola. CZ Kobeliarovo sa v minulom 

roku 2019 podarilo uskutočniť stanovený plán: náter strechy kostola. V chráme Božom vo 

filiálke Henckovce pretrváva projekt – reštaurovanie hlavného oltára a reliéfu, ktorý aj v II. 

etape bol úspešne zrealizovaný s finančnou podporou MK SR a  Občianskeho združenia 

Gotická cesta vo výške 9. 557,- €. V uplynulom roku  na základe rozhodnutia Pamiatkového 



úradu SR bola krstiteľnica z chrámu Božieho v Henckovciach, dočasne premiestnená 

v Oblastnom reštaurátorskom ateliéri v Bratislave za účelom reštaurovania, zapísaná  do 

registra hnuteľných národných kultúrnych pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového 

fondu ako hnuteľná kultúrna národná pamiatka pod číslom: ÚZPF 12 555/1 – 3. 

CZ Ochtiná: v roku 2019 sa CZ po mnohých rokoch podarilo dokončiť projekt:“ Obnovme 

si svoj dom“- reštaurovanie barokového mortuária z prvej polovice 18.storočia. Barokové 

mortuárium, teda pohrebný znak bol vo veľmi zlom stave. Po 10-tych rokoch MK SR na tento 

projekt prispelo sumou 5.000,- €. Celková suma na reštaurovanie pohrebného znaku bola 

stanovená na 5.300.-€.  5.000,- € bol vklad MK SR a 300,- € bol vklad cirkevného zboru. 

Pomocnú ruku pri tejto sume 300,-€, CZ podala Stredoeurópska nadácia a občianske 

združenie Gotická cesta. Odborný dohľad nad prácami mal Pamiatkový úrad v Rožňave. 

Všetky tieto práce boli v dohodnutom termíne riadne vyúčtované a predložené MK SR na 

kontrolu. V minulom roku sa dokončilo odpratávanie drevených šindiel, ktoré zostali z roku 

2018. Tradične okrem týchto prác sa kosila záhrada vo farskej záhrade i okolo kostola. Bežnú 

údržbu zvonov v Rochovciach vykonal brat Milan Leng. Na jeseň sa popílilo palivové drevo 

20 metrov. 22.2.2019 pracovníci Pamiatkového úradu vykonali foto dokumentáciu strechy 

farskej budovy, ktorá je v zlom stave. 28.5. CZ na dvore farského úradu zasadil dva malé 

stromčeky tuje obyčajnej. Tieto stromčeky CZ daroval pokladník filiálky Ján Baranyovský. 
CZ Ratková: s radosťou CZ môže konštatovať, že na kostole v Rybníku sú zreštaurované tri 

zo štyroch fasád a má nádej, že sa v prácach bude ďalej pokračovať. CZ podal  projekt na MK 

SR s cieľom zreštaurovať aj poslednú stranu kostola od cintorína a tiež zreštaurovať aj ďalšie 

kamenné prvky kostola. V apríli prichádzajúceho roka CZ plánuje veľkú brigádu na celkové 

vyčistenie kostola. V Ratkovej sa pokračovalo s výmenou strechy na kostole, bola ukončená 

druhá fáza výmeny latovania a krytiny ako aj osadené žľaby a zvody dažďovej vody. Veríme, 

že problémy s opadávajúcou omietkou kvôli striekajúcej vode zo striešky nad vchodom budú 

po tomto zásahu minulosťou. Tak isto bol podaný projekt na MK SR na dokončenie strechy 

kostola a tiež na výmenu latovania a krytiny na hradnom múre, ktorý tvorí súčasť areálu 

kostola a je tiež NKP. Ďalej sa pokračovalo vo výmene dlážky v kostole v Ratkovej, ktorá 

bola časom rozpadnutá a zhnitá a z tohto pohľadu  práca začatá v roku 2018 v roku 2019 bola 

dokončená. Po minuloročnom zistení skutkového stavu ohľadom nehnuteľného majetku sa 

CZ pustil do jeho vysporiadania. Hoci CZ bol v roku 2002 zlúčený s CZ Rybník, úradne CZ 

Rybník nezanikol a takmer všetok majetok v katastri Rimavská Sobota bol vedený pod IČO 

Rybníka. Ministerstvo Kultúry SR na našu žiadosť vydalo rozhodnutie o zániku CZ ECAV 

Rybník a o jeho právnom nástupcovi CZ ECAV Ratková s IČO 31924140. Toho času CZ 

pracuje na tom, aby sa vysporiadali jednotlivé majetkové pomery. Rovnako CZ trápi otázka 

zanedbaného spravovania našich kostolov, ktoré nemajú pridelené súpisné číslo a nie sú 

v katastrálnej mape ani na liste vlastníctva CZ. Aj v tomto sa podnikajú potrebné kroky 

k odstráneniu tohto dlhotrvajúceho stavu.  

CZ Ratkovské Bystré: tento rok CZ v spolupráci s inšpekčnou spoločnosťou MK SR 

Promonumenta dal vykonať kontrolu stavu kostola v Ratkovskom Bystrom a tiež bol 

opravený hlavný dôvod zatekania strechy kostola v blízkosti veže, čo sa prejavovalo už aj na 

murive kostola. Vďaka projektu Obnov si svoj dom CZ dal urobiť reštaurátorský výskum 

a návrh na reštaurovanie na oltár a kazateľňu. Svojpomocne bol opravený pokazený zvon ako 

aj strecha na škôlke, ktorá zatekala. CZ sa pustil do vypratávania priľahlých miestností pri 

zborovke ako aj vypratanie povaly nad farou. Bola vykopaná jama pod zámkovú dlažbu 

a v nej uložené kamene a iný prírodný odpad z pôvodných výkopových prác. Podarilo sa CZ 

zohnať aj štrk ako podklad pod zámkovú dlažbu. Z administratívnych záležitostí CZ sa pustil 

do vysporiadavania majetku CZ a jeho správnym zápisom na LV. V projektoch cez MK SR 

CZ chce pokračovať aj v roku 2020. 

  

 



CZ Revúca:  v uplynulom roku sa vykonali práce menšieho rozsahu a to výmena žľabov, 

zvodov a klampiarskych prvkov na sakristii a oboch vstupoch do kostola. Po opakovaných 

návštevách RTVS sa opakovali problémy s elektroinštaláciou v Zborovom dome, opravu 

zabezpečil Ján Mindáš. Menšie opravy sa robili aj v dome farára a na evanjelickej škole – 

výmena batérií, oprava kanalizácie v škole, oprava svietidiel. 
CZ Rejdová: v roku 2019 sa vykonali prípravné práce k oprave strechy kostola a to: 

urbárske družstvo venovalo 26 m2 guľatiny, ktoré sa už spracúva na rezivo a do podkrovia 

kostola bola natiahnutá elektrina za 77,- €, aby sa pri oprave strechy kostola mohlo tam 

pracovať s elektrickým náradím. Brat Janko Siroma ako každý rok prehliadol organ v sume 

100,-€ . Bolo potrebné opraviť zvony a diaľkové ovládanie v sume 270,-€ a  doplatilo sa p. 

Šivecovi z Vlachova 2. 204,70 € za opravu podhľadu na farskom úrade. Cirkevný zbor 

venoval prostredníctvom urbárskeho družstva v Rejdovej 1 fúru palivového dreva na 

vykurovanie fary vo Vyšnej Slanej, nakoľko CZ Rejdová je z Vyšnej Slanej administrovaný.  

A nakoniec  to boli menšie opravy 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 Rožňava:  v roku 2019 bola začatá ďalšia etapa rekonštrukcie strechy na budove bývalej 

SZŠ a tiež adaptácia priestorov školy na spustenie prevádzky.                                                  

CZ Rožňavské Bystré:  v r. 2019 sa CZ podarilo uskutočniť naplánované rekonštrukčné 

práce v kostole, t.j., osadenie nových lavíc v počte 20 ks v celkovej sume 8.310,-€  a nových 

dverí vedúcich do sakristie kostola 470,-€,  namontovanie nových nosných drevených dielov  

a stola oltára na namontovanie na osadenie budúceho zrekonštruovaného oltára 700,-€, 

(všetky stolárske práce realizovala firma TEMPUS Smolnický z Moldavy nad Bodvou); 

 zrealizovala sa naplánovaná plynofikácia kostola firmou OlGaz Rožňava, výkop ryhy pre 

plynové potrubie od rozvodnej skrinky ku kostolu, dodanie kotla PROTHERM 800,- € s 

rozvodmi a s príslušenstvom 1.226,72 € , vodné čerpadlo za 100,-€, ktoré je namontované v 

sakristii,  realizované vyššie uvedenou firmou. Spustenie kúrenia, revízia kotla a dodanie 

termostatu Ing. Karol Kostka 195,75 €. Za kominárske práce súvisiace s vysekaním otvoru v 

sakristii bolo zaplatené 182,-€;. Z východnej a západnej strany okolo kostola boli položené 

betónové žľaby, ktoré boli zakúpené ešte v r. 2017. Stavebné práce vykonala firma OlGaz 

Rožňava, za hodnotu 456,-€. Vďaka ochotných cirkevníkov, ktorí ochotne prispeli milodarmi, 

sa tieto náročné rekonštrukčné práce v kostole i na vonkajšej strane kostola zvládli.  CZ na 

plynofikáciu kostola a na zavedenie kúrenia do kostola a výrobu lavíc použil peniaze z 

predaja pozemku Matejovi Ilašenkovi v hodnote 2.240,- € a  za predný pozemok v r. 2018 

Jánovi Uhrinovi v hodnote 2.070,-.€; . Ďalej bola namontovaná aj nová spínacia elektrická 

skrinka v sakristii svetelný zdroj vo vchode kostola, ktoré realizoval Ing. Peter Urban  bez 

nároku na odmenu za práce. Materiál stál 156,- €. Na fare bola renovovaná vaňa v sume 85,- € 

Vo filiálke Rakovnica, bola zhotovená strecha nad vchod do modlitebne, v hodnote 1.247,40 

€. Práce a zakúpený materiál bol hradený z vlastných zdrojov. 

Oltár Rožňavské Bystré: Na financovanie IV. Etapy reštaurátorských prác r. 2019 CZ dostal 

od MK SR na základe žiadosti v programe Obnovme si svoj dom 2019  schválenú dotáciu 

8.000,- €. Na spolufinacovaní  sa CZ podieľal výškou 460,- €.                                                    

CZ Sirk: v roku 2019 z Božou pomocou sa CZ podarilo v tretej etape dokončiť prekrytie 

strechy kostola v sume 5. 250,- € . Túto sumu CZ dostal ako dotáciu z Obecného úradu Sirk. 

Ďalšou veľkou nákladnou položkou bola likvidácia nebezpečného odpadu – eternit, ktorý bol 

odvezený a uskladnený v Detoxe, 4,5 tony čo činilo sumu 2.500,- €. 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.                                                                                                                       

CZ Šivetice: v roku 2019 z Božej milosti bol vymaľovaný  interiér chrámu Božieho 

v Prihradzanoch a bola vyrobená a osadená mreža na vstupnú bránu do chrámu Božieho.           



CZ Slavošovce: v minulom roku 2019 boli v zbore vykonané tieto práce: boli vymenené 

niektoré súčasti plynového kotla a tiež čerpadlo, ktoré už dosluhovalo. Práca bola vykonaná  

v celkovej hodnote 240,-€.  Na fare bol namontovaný nový elektrický bojler na ohrev teplej 

vody. Okrem toho boli svojpomocne vykonané drobné práce a úpravy pri kostole a pri fare.                                                                                                                                

Cirkevný zbor sa finančne pripravuje na práce na zborovom dome  – oprava strechy, výmena 

dverí, a výmena dverí na zborovej miestnosti, ktorá je súčasťou farskej budovy.   

 CZ Štítnik: v uplynulom roku sa v CZ  riešili aj náročnejšie veci. Na začiatku roka to boli 

priestory kuchyne vo farskej budove. Nová kuchynská linka bola zakúpená a vyrobená na 

mieru. Zároveň boli zakúpené vstavané spotrebiče, ktoré boli riadne evidované v inventári 

cirkevného zboru.  Ďalšou náročnou úlohou bol havarijný stav kanalizácie fary. Bolo potrebné 

kompletne vymeniť vonkajšie potrubie, pretože to staré už bolo vo veľmi zlom stave.  

Zároveň vďaka nemeckým partnerom, ktorí CZ poslali 5. 000 €, sa  podarilo vymeniť 

kompletne okná a dvere na obytnej časti farskej budovy. V uplynulom roku sa  konečne CZ 

podarilo dokončiť aj strechu nad severnou bočnou loďou na chráme Božom. Na dokončenie 

CZ dostal z MK SR dotáciu vo výške 15. 600 €., za ktorú je veľmi vďačný, pretože bez 

pomoci MK SR by túto opravu na chráme Božom zvládnuť nevedel.  

 CZ Vlachovo: v roku 2019 po úspešnom projekte získal z programu MK SR Obnovme si 

svoj dom 15.000,- € na obnovu strechy v Gočove. Celková suma za celú prácu, s odstránením 

azbestovej krytiny a z DPH stála 25.320,- €. Vo Vlachove bol upravený priestor bývalého 

pomníka pred kostolom s finančným príspevkom obce Vlachovo vo výške 1.500,- €, za čo je 

CZ  vďačný a urobil sa tiež nájazd do areálu kostola, opravila sa fasáda vlachovského kostola 

na kritických miestach. V Gočove bola zrealizovaná už spomínaná oprava strechy na kostole 

vďaka finančnému príspevku z  MK SR, v celkovej hodnote 25.300,- €. 

 CZ Vyšná Slaná: v roku 2019  si CZ  trocha oddýchol od veľkých prác a projektov. 

 Menšou brigádou bratia z CZ vyčistili schodisko na veži kostola od trusu holubov a za to im 

patrí poďakovanie, že to urobili sponzorsky. A tak isto ako i v iných CZ to boli menšie 

opravy, nákupy, ktoré bežne súvisia s chodom cirkevného zboru. 

                                                                                                                                                            

Bratia a sestry toto sú správy  zo zborov o domovom hospodárení prevzaté z kňazských správ, 

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

danom CZ  urobilo v roku 2019. Verím, že všetky údaje, ktoré som podchytil v tejto správe  

sú správne pochopené a napísané. V prípade, že sú nejaké nedostatky prosím o ich doplnenie 

z Vašej strany. 

 

Ďakujeme milostivému Pánu Bohu, že nám požehnal a dal možnosť vykonať toľko prác 

v cirkevných zboroch aj po tej hospodárskej stránke v roku 2019. 

 

Správu predkladám v tomto znení na schválenie seniorálnemu konventu . 

 

 

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

                                                                                            Mgr. Dušan Hrivnak  

                                                                                                 

 

 

 

 

 

V Muránskej Dlhej Lúke, dňa 18.03.2020 
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