
         Správa o pohybe ľudnatosti a domovom hospodárení za rok 2020 

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

 

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

 

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

minulý rok 2020 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 16 001 evanjelických duší. Všetky cirkevné zbory si po minuloročnej  výzve 

doplnili tieto údaje o počte  členov podľa sčítania.  Aktuálny počet členov k 31.12.2020 

v senioráte a  podľa kartotéky z CZ je prihlásených  7 412 členov. Porovnajúc z rokom 2019 

je to obrovský pokles o 964 duší, keď nás bolo 8 376 členov v roku 2019. Najväčší cirkevný 

zbor v senioráte  počtom duší aj v roku 2020 ostáva CZ Rožňava s počtom duší 987, potom 

nasleduje CZ Gemerská Poloma s počtom duší 914 a na treťom mieste je CZ Vlachovo 760 

duší, potom nasleduje  CZ Revúca s počtom duší 592. 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, CZ Sirk a CZ Jelšava, ktoré majú menej 

ako 100 členov. 

Krsty: V roku 2020 bolo v cirkevných zboroch v našom senioráte spolu 164 krstov  z toho 65  

krsty chlapcov, 76  krstov dievčat a 23 krstov dospelých. Porovnajúc z rokom 2019 sme  

zaznamenali znova pokles a to o 31 krstov, ale veľký podiel na poklese krstov má pandémia 

COVID -19 a zákaz zhromažďovania sa na bohoslužobnom živote. Najväčší počet krstov 

v roku 2020 znova ako po iné roky zaznamenal CZ Dobšiná až 49 krstov, potom nasleduje CZ 

Rožňava 15 krstov, CZ Nižná Slaná – Kobeliarovo 14 krstov, CZ Gemerská Poloma 12 

krstov,  CZ Ochtiná a Slavošovce po 11 krstov, CZ Štítnik 9 krstov, CZ Sirk7 krstov a CZ 

Chyžné 6 krstov. V 7 CZ nebol zaznamenaný žiaden krst a to v CZ Gemerské Teplice, 

Jelšava, Koceľovce, Kunová Teplica, Nandraž, Ratková,  Roštár. V ostatných cirkevných 

zboroch sa krsty pohybujú od 1 až po 4  krstov.                                                                                                                                                   

Sobáše:  V roku 2020 sme  zaznamenali  spolu 27 úkonov.                                                     

Z toho sobáše priamo vykonané   : - evanjelické 18 

                                                         -krížne 8 

Požehnanie manželstva bolo vykonané v 1  prípadoch  z toho 1 evanjelické. 

Porovnajúc z rokom 2020 je to pokles o 23 sobášne úkony. Príčina - pandémia.  

Najväčší záznam v tejto kapitole sobáše zaznamenal CZ Dobšiná v počte 8 sobášov, CZ 

Chyžné 3 sobáše, CZ Nižná Slaná – Kobeliarovo, CZ Gemerská Poloma, CZ Ochtiná, CZ 

Revúca, CZ Rožňava, Štítnik po 2 sobáše, CZ Koceľovce, CZ Slavošovce, CZ Vlachovo po 1 

sobáši. Požehnanie manželstva zaznamenal jeden CZ a to Rožňavské Bystré 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 2020 spolu odprevadili 189 členov a to 86 mužov, 102 žien a 1 dieťa do 7 

rokov. Ak chceme porovnať z rokom 2019 je to nárast o 31 pohrebov. O náraste pohrebov 

nechcem špekulovať, ale mnohí podľahli zákernej chorobe COVID-19. Najväčšiu stratu 

členov odchodom do večnosti zaznamenal  CZ Revúca 19 členov, CZ Nižná Slaná-

Kobeliarovo 15 členov, CZ Gemerská Poloma a CZ Štítnik po 14 členov, CZ Vlachovo a CZ 

Rožňava po 13 členov, CZ Ochtiná 10 členov. Ostatné cirkevné zbory uvádzajú stratu úmrtím 

v počte od 1 člena až po 9 členov. V  CZ Čierna Lehota a Kunová teplica v roku 2020 nebol 



záznam o pohrebe.                                                                                                                

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 16 členov 

a odhlásilo sa 560 členov. Najväčší počet odhlásených zaznamenal CZ  Dobšiná 497 členov, 

CZ  Koceľovce 25 členov, CZ Ratkovské Bystré 12 členov, CZ Sirk 8 členov, CZ Rejdová 

a CZ Nandraž po 5 členov. V CZ Vyšná Slaná 3 členovia, CZ Rožňavské Bystré 2 členovia 

a CZ Mokrá Lúka, CZ Revúca a CZ Vlachovo sa odhlásili po 1 členovi.  V 18 CZ sa nikto 

neodhlásil zo zboru. Do cirkevného zboru sa najviac členov prihlásilo v CZ Rejdová 8 členov,  

CZ Ratkovské Bystré a  CZ Revúca po 4 členov. V ostatných cirkevných zboroch sa nikto 

neprihlásil za člena CZ. 

Vstup/Výstup z ECAV: Do cirkvi  v našom senioráte vstúpil 1 člen a to v CZ Gemerská 

Poloma. Z cirkvi  vystúpilo 366 členov a to v CZ Štítnik 336 členov, v CZ Mokrá Lúka 15 

členov, v CZ Betliar 8 členov, 2 členovia v CZ Rožňavské Bystré, v CZ Sirk a v CZ Vlachovo 

a v CZ Nandraž 1 člen.  

 

Domové hospodárenie: 

–––––––––––––––––––– 
Rok 2020 priniesol do života cirkevných zborov mnohé prekvapenia a doteraz nezažité 

situácie. Chrámy Božie boli možno viac zatvorené ako otvorené, nemohli sa vykonávať 

služby Božie a to prinieslo do života zborov nie len duchovný útlm, ale zároveň aj 

ekonomický a finančný. Príjem vo forme ofier a milodarov stagnoval, cirkevné zbory siahali 

po zásobách a úsporách z predchádzajúcich rokov čo sa potom odzrkadľovalo aj na domovom 

hospodárení, kde mnohé zbory fungovali v režime bežnej nevyhnutnej údržby svojho 

majetku. Cirkevné zbory nášho GES napriek pandémie COVID- 19, okrem toho základného 

duchovného poslania a služby predsa žili v roku 2020 aj hospodárskym životom, čoho je 

dôkaz aj táto správa z domového hospodárstva. A nebolo toho málo aj v roku 2020 napriek 

nepriaznivej finančnej situácii, ktorú priniesla pandémia a doba neistoty, 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 jedného cirkevného zboru ako sa mu darilo spravovať a zveľaďovať majetok, 

ktorý mu bol zverený  a v skratke zhodnotíme domové hospodárenie za rok 2020:                                                                                                                                                   

CZ Betliar: v uplynulom roku v CZ bolo zrealizované na fare  plynové kúrenia a kotol 

v hodnote 5.657 €, oprava fasády a maľovanie v sume 3.887 €, oprava strechy na 

hospodárskej budove v sume 210 € a prestavba a čistenie kachieľ v hodnote 400 €. V kostole 

bola prevedená oprava organu v sume 410 € a projekt na vchod do kostola v sume 100 €.                                                                                                                                                

CZ Čierna Lehota: v roku 2020 bola vykonaná výmena strechy na  kostole (drevená 

konštrukcia i krytina) v hodnote 18.000 €. Práce pokračujú aj v tomto roku  namontovaním 

nových odkvapových rúr a zvodov na kostole a drobnými úpravami. Podľa dohody medzi CZ 

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

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

bežnej réžie. Opravy väčšieho rozsahu neboli.                                                                                             

CZ Dobšiná: v roku 2020 sa v CZ uskutočnili tieto práce: rekonštrukcia strechy na budove 

farského úradu v hodnote takmer 15.000,- € a celková výmena strešnej krytiny, ktoré 

zrealizovala firma Ing. Miloslava Gála z Vlachova.  Takisto to bola oprava vežových hodín 

v hodnote 4.500,- €, ktorú zrealizoval pán Ladislav Kovács so synom.  Investovalo sa teda 

dosť, aby sa podarilo zachrániť a sanovať to, čo CZ zdedil po svojich predkoch a čo chce 

odovzdať tým, ktorí prídu, ďalším generáciám.  Žiaľ, projekt na opravu časti fasády veže 

kostola zo zdrojov MKSR  opäť neprešiel.  



CZ Gemerská Poloma: v roku 2020 bola zboru pridelená dotácia z MK SR na obnovu 

strechy kostola v sume 15.000 €. Počas roka sa vykonávala pravidelná údržba okolo kostola a 

fary: kosenie, hrabanie, sušenie a uskladnenie sena, hrabanie lístia. Za tieto práce patrí 

poďakovanie: br. Jánovi Očkaikovi, s. Anne Spišiakovej, s Emílii Liptákovej a s. Anne 

Liptákovej. V sledovanom roku 2020 sa podarilo uskutočniť nasledujúce práce: výmena 

strešnej krytiny na kostole  a oprava garážových dvier. 

CZ Gemerské Teplice: počas roku 2020 v CZ sa vymaľovali schátralé časti interiéru 

kostola do výšky chórov v Gemerskej Teplici v hodnote 190 € a vo filiálke  Gemerský 

Milhosť sa vymaľovali rovnako schátralé časti interiéru kostola do výšky chórov v hodnote 

190 €.  

CZ Chyžné:  v CZ sa nič mimoriadne neudialo okrem bežných potrebných prác nakoľko 

bol CZ zasiahnutý tvrdou realitou pandémie. Predsa však sa CZ podarilo aspoň niečo porobiť 

a to: výmena a oprava strechy a plota na drevárni – Fara Chyžné, výmena regulátora plynu, 

oprava plynového kotla, oprava zvonov na veži Chyžné. V ostatných filiálkach  tiež prebehli 

nejaké drobné práce a opravy. Celková suma: 500 €. 

CZ Jelšava: počas roku 2020 sa CZ podarilo zrekonštruovať okná na farskom úrade 

z časti od ulice a to svojpomocne. Zrekonštruovali sa aj tri vstupné brány do chrámu Božieho 

od ulice rovnako svojpomocne, nakoľko si vyžadovali údržbu a to za pomoci dobrovoľníkov. 

Ďalej sa vyrobili výplne okien na veži chrámu Božieho a to v časti od zastávky za pomoci 

pána Javorčíka. Urobil to z lásky k Pánu Bohu. Drevo darovali Mestské lesy Jelšava. Smerom 

od mestského úradu bola založená mreža do okenice presbyterom cirkevného zboru Ivanom 

Hudačekom, ktorú daroval aj sám namontoval.  Pletivo podaroval dozorca CZ  MVDr. Milan 

Kolesár. Ďalej boli namontované výplne vetracích okien. Rámy vyhotovil a namontoval Ivan 

Hudaček so svojím synom Ondrejom Hudačekom. Rovnako podaroval aj drevo z lásky 

k Pánu Bohu. Pletivo podaroval dozorca  cirkevného zboru MVDr. Milan Kolesár. Ďalej po 

pravej strane na priečelí vyhotovil ľavé krídlo okna pán Javorčík, ktoré bezplatne namontoval 

aj so svojím spolupracovníkom Petrom Samkom. Na hlavnom priečelí vyhotovil  výplň 

stredného okna Ivan Hudaček. Materiál rovnako podaroval zdarma, práce boli ukončené do 

Štedrého večera. Ďalej sa urobil betónový poter na schodišti pri zadnom vstupe do chrámu 

Božieho za pomoci dobrovoľníkov svojpomocne a premaľovali sa rámy okien v chráme 

Božom a tiež mreže.  

CZ Kameňany: aj v tomto roku sa CZ podarilo z Božej milosti z Ministerstva kultúry SR 

získať 15.000 € a to na rekonštrukciu severnej časti interiéru hlavnej lode chrámu Božieho. Z 

Ministerstva investícií a rozvoja CZ získal 50. 000 €, rovnako na rekonštrukciu hlavnej lode 

interiéru  chrámu Božieho ako aj sakristie, barokovej Sextiho knižnice ako aj osvetlenia a 

namontovanie kamerového systému okolo chrámu Božieho a vstupných brán.  

CZ Koceľovce: v CZ Koceľovce sa v minulom roku 2020 konala rekonštrukcia strechy 

na fare. Prefinancovalo sa cca 15. 000 € , ktoré CZ sprostredkovali partneri z Nemecka za čo 

im patrí veľká vďaka za ochotu a pomoc.  Iné väčšie výdavky ani rekonštrukcie mimo toto 

neboli 

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

okolo chrámu Božieho. Opravy väčšieho rozsahu neboli.                                                                                      

CZ Mokrá Lúka: v roku 2020 sa dokončilo reštaurovanie kazateľne, posledná etapa v 

hodnote 6. 000 €, projekt bol financovaný z MK SR a s 5% spoluúčasťou CZ. Z vlastných 

zborových zdrojov bola vykonaná  generálna oprava organa v sume 20. 000 €. 

CZ Muránska Dlhá Lúka: cirkevný zbor vykonal v roku 2020 nasledovné práce:  

vymaľovanie kotolne a WC v kostole, zakúpenie el. rúry a digestora do farskej kuchyne, 

zakúpenie kancelárskeho stola  do farskej kancelárie. V roku 2020 bol zakúpený nový PC 

a monitor pre kanceláriu farského úradu,  vymaľovaná bola kancelária farského úradu 



a zborová prijímacia miestnosť a zakúpil sa do kostola diaľkový termostat – regulátor teploty.  

V priebehu roka boli vykonané mnohé drobné práce na farskom úrade a kostole. Prebehla 

príprava palivového dreva na vykurovanie budovy farského úradu.  

CZ Nandraž: okrem bežných údržbárskych prác, neboli vykonané žiadne iné práce.                                                                      

CZ Nižná Slaná – Kobeliarovo: vo filiálke Henckovce prebieha reštaurovanie 

hlavného oltára a reliéfu v III. etape bol úspešne zrealizovaný s finančnou pomocou MK SR 

vo výške 11. 001€. 5% spoluúčasť 580 €. Tieto finančné prostriedky filiálka Henckovce 

s pomocou Ing. arch. Evou Šmelkovou, vedúcou KPÚ Košice – Pracovisko Rožňava získala 

formou daru z občianskeho združenia Gotická cesta. V Kobeliarove bol zakúpený koberec do 

kostola v hodnote 300 € a v Nižnej Slanej bola zakúpená chladnička na farský úrad  v sume 

300 €. 

CZ Ochtiná: prvou vykonanou prácou v CZ bola inštalácia zreštaurovaného mortuária, 

teda pohrebného znaku Petra Stignera. Dlhodobo bolo toto mortuárium v reštaurátorských 

dielňach z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. V roku 2019 MK SR poukázalo 

zvyšné peniaze za ktoré mohlo byť mortuárium dokončené. Mortuárium bolo zreštaurované 

za 5.000 € a inštalované dňa 15. 04.2020. Na farskom úrade bol opravený komín v hodnote 50 

€. V dňoch 24-28.8.2020 CZ pristúpil k výmene gotických okien na kostole. Práce spočívali 

najprv v reštaurovaní kamenných otvorov čo si vyžadovalo odbornú prácu reštaurátora 

a potom aj vo vyplnení sklenených tabúľ , ktoré boli donesené z Nemecka. Sklenené tabule 

boli nasadené v dňoch 24 a 25. 10. 2020.  Tieto práce boli vykonané za finančnej pomoci MK 

SR v sume 10.000 €. 

CZ Ratková: vykonané práce v cirkevnom zbore v roku 2020 boli nasledovné: obnova 

strechy hradbového múru ev. kostol Ratková v sume 5.379 €. 

Na tento projekt CZ prispelo Ministerstvo kultúry SR sumou 5.000 €. Cirkevný zbor sa 

podieľal v rámci spoluúčasti sumou 379 €. Vykonali sa práce ohľadne výmeny a opravy 

konštrukcie strechy hradbového múru a výmena krytiny. Dokončenie opravy strechy ev. a. v. 

kostola v Ratkovej v sume 2.121 € Strecha bola opravovaná postupne za pomoci dotácií MK 

SR, avšak ostal už len malý zvyšok strechy, ktorý bolo treba opraviť a preto tento zvyšok 

strechy v sume 2.121 € bol financovaný z vlastných zdrojov CZ ECAV Ratková. Vymenil sa 

zvyšok strešnej konštrukcie a strešná krytina. Záchrana ranogotického kostola ev. a. v. 

v Rybníku VII. etapa Dokončenie reštaurovania fasád kostola v sume 21.560 €. Na tento 

projekt CZ prispelo Ministerstvo kultúry SR sumou 20.000 €. Cirkevný zbor sa podieľal 

v rámci spoluúčasti sumou 1.560 €. Vykonali sa už dokončovacie práce fasády kostola, čím sa 

ukončili práce na fasáde ev. kostola a. v. v Rybníku. Oprava atiky ev. a. v. kostola v Sáse  

sume 1.539,60 €. V tomto prípade sa opravovala atika ev. a. v. kostola v Sáse a to z vlastných 

zdrojov CZ Ratková v sume 1539,60 €. Výmena elektromeru a ističov ev. a. v. kostol Sása 

suma 156,66 €. Tu je zahrnutá aj suma za materiál a prácu. Drobné práce 27,80 €. Tu sú 

zahrnuté drobné práce. 

CZ Ratkovské Bystré: vykonané práce v roku 2020 v  CZ boli nasledovné: 

Reštaurovanie vážne poškodenej kazateľnice v sume 14.730 €. Ministerstvo kultúry SR 

poskytlo na tento projekt sumu 13.000 € a cirkevný zbor ECAV Ratkovské Bystré sa podieľal 

v rámci spoluúčasti sumou 1.730 € Jedná sa o II. etapu reštaurovania. Vykonala sa 

stabilizácia, čistenie a zakonzervovanie diela. Obnova strechy a odvedenie dažďovej vody na 

kostole v sume 12.960 €. Ministerstvo kultúry SR poskytlo na projekt sumu 10.000 € 

a Cirkevný zbor ECAV Ratkovské Bystré sa podieľal v rámci spoluúčasti sumou 2.960 €. 

Vykonala sa oprava a údržba žľabov a systému odvedenia dažďovej vody zo strechy kostola 

a urobila sa oprava krovu strechy. Odvodnenie evanjelického a. v. kostola v Ratkovskom 

Bystrom v sume 3.750 €. Banskobystrický samosprávny kraj prispel na tento projekt sumou 

3.000 € a Cirkevný zbor ECAV Ratkovské Bystré sa podieľal v rámci spoluúčasti sumou 750 

€. V sume sú zahrnuté výkopové práce, materiál systému odvodnenia kostola a práce 



samotné. Kladenie zámkovej dlažby pred farským úradom Ratkovského Bystrého suma: 

62,58 €. V tejto časti je zahrnutý len materiál na položenie zámkovej dlažby na dvore 

farského úradu, keďže práce boli vykonané svojpomocne. 

CZ Revúca: pre výnimočný „covidový“ rok zostali  mnohé hospodárske úlohy nesplnené. 

Predovšetkým sa nemohlo pokračovať v oprave veže, aj z dôvodu zmenenej finančnej situácie 

v CZ. Zrealizovali sa iba menšie úlohy, ako bola oprava zatekajúcej strechy okolo komína na 

farskom dome, úprava a čistenie priestorov po nájomníkoch v budove ev. školy, oprava 

hygienického zariadenia v budove ev. školy , úprava  a odpratávanie spadnutého orecha 

v záhrade. 

 CZ Rejdová: v roku 2020  v CZ opravili strechu na kostole v sume 56. 154,- € a je 

dôležité zdôrazniť, že to bolo z finančných prostriedkov cirkevného zboru a zakúpili nový 

plynový kotol do kostola v hodnote 2.400,-€ 

CZ Roštár:. v CZ Roštár sa v roku 2020 nekonali žiadne rozsiahle ale ani menšie 

rekonštrukcie a nepoužili sa väčšie finančné prostriedky. Všetko bola len bežná réžia CZ.                                                                                                                                                                                                                                                 

CZ Rožňava: v minulom roku sa diali len bežné údržbové práce na budovách  vo 

vlastníctve CZ. Udiala sa oprava strechy na kostole- na miestach, kde zatekalo. 

 CZ Rožňavské Bystré:  Počas uplynulého roku sa vykonalo mnoho požehnanej práce 

v Rožňavskom Bystrom i v Rakovnici. Práce v cirkevnom zbore: 02.04.2020  Mulčovanie 

záhrady (I. Lajčák s traktorom), 03.04.2020   Hrabanie trávy, čistenie záhrady (H. Šoltésová, 

M. Ďurská, M. Gajdošová, M. Lajčáková, P. Hlavatý), 30.04.2020  Mulčovanie záhrady a 

vysekávanie tŕňov, vozenie zeminy na vyrovnanie terénu vo farskej záhrade, rezanie lavíc a 

ostat. dreva (I. Lajčák), 05.05.2020 betónovanie rúrok na oplotenie pri kostole (I. Lajčák, R. 

Lajčák),18.06.2020, 16.07.2020-20.07.2020 kosenie farského areálu (P. Hlavatý), 

20.06.2020  inštalácia tapisérie na oltár (M. Lajčáková, P. Šoltésová, H. Šoltésová, M. Šoltés, 

P. Hlavatý), 03.07.2020  kosenie a hrabanie trávy okolo kostola v Rakovnici (P. Hlavatý, M. 

Kučerová),24.08.2020 príprava farskej budovy na výmenu okien (P. Hlavatý), 25.08.2020 - 

29.08.2020 výmena okien na fare (firma GaLa DK s.r.o.), 28.08.2020  čistenie veže od 

holubov (I. Lajčák, M. Ďurský), 31.08.2020  čistenie studne (Krupinský),01.09.2020  ťahanie 

žumpy (I. Lajčák s fekálnym vozidlom), 02.09.2020  montáž garniži na okná (P. Hlavatý, M. 

Šoltés, R. Lajčák), 02.09.2020  vešanie záclon (P. Šoltésová, Ľ. Štefanidesová ), 02.09.2020 - 

03.09.2020 upratovanie fary po montáži plastových okien na fare (M. Gajdošová, H. 

Šoltésová, M. Lajčáková, Marta Kučerová), 03.09.2020, 15.09.2020 montáž sietí proti 

holubom na okná kostola (I. Lajčák), 14.09.2020 výmena radiátorov a inštalácia filtrov na 

vodu na fare (Arpád Icsó so synom), 02.10.2020  natieranie skríň na fare, v kostole a 

v zborovej miestnosti (P. Šoltésová), 09.10.2020  montovanie plechových regálov v špajzy (P. 

Hlavatý, Ľ. Štefanidesová), 17.10.2020 inštalácia parapetov (Š. Ďurán), 20.10.2020  

navozenie štrku na vyrovnanie nerovností príjazdovej cesty a vytvorenie podložia pod priestor 

na palivové brikety (P. Hlavatý, T. Gonos, R. Lajčák), 21.10.2020  upratovanie fary pred 

nasťahovaním (P. Hlavatý, Ľ. Štefanidesová), 27.10.2020 vyrovnanie plochy na uhlie a drevo 

dlažobnými kockami pri kotolni (P. Hlavatý), 03.11.2020 spratanie uhoľných brikiet (P. 

Hlavatý, R. Lajčák), 05.12.2020 pílenie palivového dreva a jeho ukladanie (M. Ďurský, M. 

Šoltés, P. Hlavatý), 05.12.2020  opilovanie stromov v areáli fary (M. Ďurský), priebežné 

upratovania a prípravy v kostole v Rožňavskom Bystrom (M. Lajčáková, H. Šoltésová, M. 

Gajdošová) a priebežné upratovania a prípravy v kostole a modlitebni v Rakovnici (M. 

Kučerová, Z.Hencelová, B. Ďuránová).                                                                                   

CZ Sirk: cirkevný zbor vykonal v roku 2020 nasledovné práce: upratovanie v kostole, na 

farskom úrade a v ich blízkosti.  Uznesením obce boli zapísané zvony s vežovými hodinami 

na veži evanjelického kostola v Sirku za pamätihodnosti obce Sirk. Bola zakúpená plechová 

skriňa na dokumenty.                                                                                                                                     



 CZ Šivetice: v cirkevnom zbore boli vyrobené pletivá na okná na chrám Boží 

v Šiveticiach  spolubratom Ladislavom Bystrickým. Za čo mu aj touto cestou vyslovuje CZ 

úprimnú vďaku.                        

CZ Slavošovce: v minulom roku 2020 boli svojpomocne vykonané len 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 zborovke,  ktorá je súčasťou farskej 

budovy.                                                                                                                                        

 CZ Štítnik: koncom roka 2020 sa v chráme Božom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku 

v Štítniku podarilo opraviť zvony vo veži chrámu. Finančné prostriedky na opravu poskyt lo 

Ministerstvo financií. Išlo o sumu 10 000 €, ktoré Ministerstvo financií poskytlo ešte v roku 

2019 pri výjazdovom rokovaní vlády. Zvony vo veži sa časom opotrebovali a boli vo veľmi 

zlom stave. Najväčším problémom bolo osadenie zvonov. Zároveň bola potrebná výmena 

sŕdc, pretože tie pôvodne srdcia ničili zvony. Vďaka Pánu Bohu, že sa oprava mohla 

uskutočniť.  Veríme, že zvony budú slúžiť aj ďalším generáciám a zvolávať ľudí k chvále a 

oslave Hospodina. 

 CZ Vlachovo: v Gočove prebehla nákladnejšia oprava chodníka ku kostolu s finančnou 

pomocou Ministerstva financií v sume 2.552 €. Ďalej boli vykonané nasledovné práce po 

materiálnej stránke: zateplenie lavíc kurátora a kostolníka – zakúpenie teplovzdušného  

ventilátora   vo Vlachove, parkové lavičky pred kostolom vo Vlachove, oprava vežových 

hodín vo Vlachove, oprava sprchovacieho kútu na fare, vchodové dvere a okná v chodbičke 

na fare, utesnenie schodišťa na fare (archív).                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 CZ Vyšná Slaná: v roku 2020 v cirkevnom zbore bola prevedená oprava strechy na 

hospodárskej budove v sume 3.985 € a boli  namontované sieťky proti holubom na veži 

kostola v hodnote  450 €. 

 

Bratia a sestry toto sú správy  z cirkevných 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 2020. 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 2020, hoci bol to náročný rok pre 

cirkevné zbory aj po ekonomickej a finančnej  stránke.. 

 

Správu predkladám v tomto znení na schválenie seniorálnemu konventu . 

 

 

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

                                                                                            Mgr. Dušan Hrivnak  

                                                                                                 

 

 

 

 

 

V Muránskej Dlhej Lúke, dňa 15.07.2021 
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