
Správa cirkevno-zborového dozorcu Slovenského evanjelického a.v. cirkevného zboru v Prahe za rok 2022 
predkladaná na výročnom zborovom konvente dňa 26.2.2023  
 
Príslovia 16,3 
Uvaľ na Hospodina svoje diela a tvoje úmysly sa zdaria. 
 
Bratia a sestry v Kristu, 
Predkladám vám správu zborového dozorcu za uplynulý rok 2022: 
 
Cirkevno-zborové presbyterstvo  má po mimoriadnom volebnom konvente plný počet 11-tich členov. V minulom roku zasadalo 
celkom 10x a stretávalo sa pravidelne 1. alebo 2. pondelok v mesiaci (okrem prázdnin). 
Na svojich jednaniach riešilo prevádzkové záležitosti zboru a realizáciu zborových podujatí. V minulom roku sme sa 
v presbyterstve  zaoberali okrem iného  prípravou osláv 75.výročia založenia zboru, riešili sme akútnu opravu resp. výmenu 
vadných okien v byte U Valu 4, ktoré netesnili a prefukovali a samozrejme sme tiež pracovali na plnení hospodárskych úloh 
schválených konventom.  
Na rok 2022 zborový konvent odsúhlasit tieto hospodárske úlohy :  
 
Realizácia nákupu bytového domu, vykonanie nutných opráv a jeho následný prenájom 
Predchádzajúci konvent (v roku 2021) odsúhlasil zámer nákupu  nehnuteľnosti pomocou bankového úveru v maximálnom 
objeme 10 mil Kč. Táto nehnuteľnosť mala  byť  určená na prenájom, svojím výnosom mala splácať poskytnutý bankový úver a 
po jeho splatení mal výnos z prenájmu tvoriť pre zbor ďalší zdroj príjmu. 

 
Pôvodný zámer, ktorý bol prezentovaný  na minulom výročnom konvente, bol nákup bytového domu s 8-mi bytovými 
jednotkami v Ústí n./Labem v Hrbovicích za kúpnu cenu 8,8mil Kč.  Objekt vyžadoval naviac následnú akútnu rekonštrukciu za 
ďalších  cca. 2mil Kč.  Z dôvodu zdlhavých jednaní o poskytnutí bankového úveru v ČSOB, sa nám nepodarilo dodržať pôvodne 
dohodnutý termín pre podpis kúpnej zmluvy. Majiteľ objektu následne začal po nás požadovať neúmerné a neopodstatnené 
navýšenie kúpnej ceny. Toto jednanie sme neakceptovali a začali sme hľadat inú vhodnú nehnuteľnosť.  
Po niekoľkých prehliadkach, na ktorých sa zúčastnilo aj niekoľko členov presbyterstva,  sme sa rozhodli pre nákup RD s dvomi 
bytovými jednotkami na adrese Gorkého 263/2 Ústí n./Labem Trmicích. Budova sa nachádzala v stave pred kompletnou 
rekonštrukciou. S majiteľom sme sa dohodli, že objekt zrekonštruje, tak aby vyhovoval našemu zámeru a my nehnuteľnosť 
následne odkúpime. Jednania začali v marci a rekoštrukcia prebiehala do konca júla 2022. Priebežne, počas celej rekonštrukcie 
sme mali možnosť kontrolovať jej realizáciu prevedenie prác. Ďakujem br.Andrejovi Szeredimu za jeho pomoc a dohľad nad 
stavebnými prácami.  
K 1.7.2022 sme podpísali kúpnu zmluvu s čiastkou 5,7mil Kč.  a k 1.8.2022 prešla nehnuteľnosť do našeho vlastníctva. K tomuto 
datu sme tiež objekt plne prenajali. Čistý výnos z prenájmu je v čiastke 30tis. Kč mesačne.  
Za kúpnu cenu 5.7mil. Kč sme tak získali veľmi peknú, novozrekonštruovanú nehnuteľnosť s 2-mi bytovými jednotkami v kľudnej 
a  vyhľadávanej lokalite Un./L.. Dve bytové jednotky nám z prenájmu generujú 30tis. mesačne a nemovitosť tak dosahuje 
nadpriemerného ročného výnosu z prenájmu 6,3%. 
 

Doplnenie registrov  organu  
Na doporučenie výrobcu a po konzultácii s našimi kantormi  sa presbyterstvo rozhodlo pre zmenu zadania pôvodnej ojednávky. 
Fa Schucke ponuku prepracovala a realizácia doplnenia registrov sa tak presunula na marec – jún 2023. 

 
Revízia elektroinštalácie kostola a lustrov sa uskutočnila a prebehla v poriadku. 
 
Výmena oltárneho obrazu formou darovania, výmeny, zapožičania z iného CZ na Slovensku – toto sa nám nepodarilo zrealizovať 
a presbyterstvo sa uznieslo na inom riešení – v  súčasnosti jednáme s akademickou maliarkou Jitkou Nesnídalovou o realizácii 
úplne nového oltárneho obrazu. Paní maliarka má zadanú tému obrazu a čakáme na jej návrhy. Predpokladáme, že nový oltárny 
obraz budeme mať v našom chráme do konca roka 2023.  
 
Stav výberu cirkevného príspevku 
Rozhodnutím konventu je od 1.1.2022  upravená výška cirkevného príspevku/cirkevnej dane takto : 

2.000,- Kč/rok  na dospelého člena zboru  
1.000,- Kč/rok  na študentov, seniorov a matky na MD 
    200,-Kč/rok za dieťa je dobrovolný – príspevok je dobrovolný 

 
Tu je niekoľko informácií, ktoré  odvážne nazývam rozborom výberu cirkevnej dane: 

Počet členov zboru k 31.12.2022 – 511 
Počet členov do 18 rokov – 162 
Počet dospelých členov zboru s povinnosťou cirkevnej dane – 349 

  Počet členov, ktorí za rok 2022 zaplatili cirkevnú daň – 149  
(vrátane detí-niektorí rodičia hradia aj dobrovoľnú daň za deti) 

  



Z toho vyplýva, že viac ako 200 členov cirkevného zboru daň neuhradilo. 
Niektorí členovia naviac  ani nezaregistrovali zmenu príspevku a platia daň v pôvodnej výške. 

 
Počet platiacich členov pomaly rastie . Celkový objem vybranej cirkevnej dane skokovo vzrástol hlavne z dôvodu, že sme církevný 
príspevok navýšili dvojnásobne. Za minulý rok sme tak po prvý krát s vybranou cirkevnou daňou prekročili objem 200tis. Kč.   
Vo výbere cirkevného príspevku máme naozaj veľkú rezervu. Je len a len na nás hľadať a nájsť vhodnú cestu a vhodný zpôsob 
ako túto povinnosť členom zboru nielen pripomýnať ale ju aj vyžadovať.  
Všetkým členom, ktorí si túto základnú povinnosť riadne plnia a sú zodpovední k potrebám zboru, patrí naša spoločná vďaka.  
 
 
Zbierky  
V roku 2022 nebola vyhlásená žiadna hlavná celozborová zbierka. Na podnet našej mládeže, sme však koncom roka vyhlásili 
zbierku na pomoc ľuďom postihnutých vojnovými útrapami v oblasti bojov na Ukrajine. Presbyterstvo rozhodlo, že na tento účel 
bude zadržaná i  ofera na štedrovečerných SB. Zbierka prebiehala do konce januára 2023 a spriatelenému cirkevnému zboru 
v Čerkasoch na Ukrajine, ktorý organizuje dodávky humanitárnych balíčkov ľudom vo forontovej oblasti sme začiatkom februára 
odoslali výťažok zbierky v objeme cca. 52tis.Kč. Bola to je čiastka postačujúca na zaobstaranie dodávky 100 balíkov základnej 
humanitárnej pomoci (trvanlivé potraviny, drogéria, hygienické potreby). Ďakujem všetkým ktorí sa do zbierky zapojili. 
 
Náš zbor je tiež už niekoľko rokov pravidelným donátorom projektu „Deti Afriky“ a aj v minulom roku zaslal čiastku 25.000,-Kč  
na podporu učiteľov v rámci tohoto projektu. 
 
V roku  2023 presbyterstvo navrhuje konventu vyhlásiť celozborovú zbierku na realizáciu nového oltárneho obrazu. Navrhovaná 
cieľová čiastka je 150.000,- Kč. 
 
Ďalšia činnosť zborového dozorcu 
V priebehu roka som uskutočnil vizitáciu na stretnutí zborovej mládeže, stretnutí dorastu i a na detskej besiedke. 
Ako zborový dozorca sa pravidelne zúčastňujem zasadaní Cirkevnej rady. 
Pôsobím ako predseda Hospodárskeho výboru ECAV v ČR.   
Slovenský zbor som zastupuval na schôdzach SVJ Čajkovského 2 a SVJ U Valu 4 kde náš zbor vlastní bytové jednotky. 
Aktívne som vyhľadával nehnuteľnosti vhodné pre zámery zboru. Pripravoval som podklady k žiadosti o bankový úver. Hľadal 
som vhodných nájomníkov do novozískanej nehnuteľnosti. 
Tiež som sa staral o prenájom zborových bytov, aktualizoval som nájomné zmluvy a robil vyúčtovanie nájmov, služieb a spotreby 
energií. Túto agendu preberá br.Vladimír Rybár zo svojej funkcie zborového kurátora/správcu zborového majetku. 
 
Záver 
Rok 2022 bol pre náš zbor úspešný. Napriek neistote, napriek obavám zo zachovania mieru, keď niekoĺko stoviek kilometrov na 
výhod od nás dopadajú bomby na domy, mestá, sídliská, nemocnice, školy….  Napriek tomu sa nášmu zboru darilo. 
 
Rástli sme do počtu, robili sme misijnú prácu,  zveľadovali sme hrivny ktoré nám boli dané. 
Pán Boh nám opeť požehnal. Doprial nám v mieri nažívať a v pokoji, pri dobrej vôli, svorne konať našu prácu. 
 
Pane, znova a znova Ti ďakujeme za Tvoje dobrodenie!  
 
Ďakujem br.farárovi Mariánovi Čopovi za spoluprácu a vzájomnú dôveru. Ďakujem mu za obetavé, rozvážne a vľúdne vedenie. 
Ďakujem s. farárke Janke Gregerovej, br.farárovi Ondrejovi Kotshovi, kantorom Michelle Hradeckej a Vladimírovi Kopáčikovi, 
s.Deniske Čoppovej, br.kostolníkovi Lukášovi Hrivniakovi, s.pokladníčke Marte Vrškovej. Ďakujem vám za vašu obetavú činnosť 
pre zbor. 
Bratia a sestry presbyteri, Vám ďakujem za nápady, podnety a za pomoc pri zabezpečovaní aktivít nášho zboru 
Bratia a sestry ďakujem aj všetkým vám, pretože prispievate k životu nášho spoločenstva. 
 
 
Buď Bohu chvála! 
 
 
 
V Prahe 26.2.2023          
 
 
 
 

 Ing.Štefan Ryba – zborový dozorca 


