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�áš cirkevný zbor Košice – Terasa je tu preto,  
aby sme vytvárajúc rodinu Božích detí prinášali evanjelium strateným,  

slúžili núdznym, budovali veriacich a tým všetkým prinášali Bohu slávu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predkladá zborový farár Mgr. Ondrej Kolárovský 
na Výročnom konvente Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Košice – Terasa 
dňa 15.februára.2009 v rámci hlavných služieb Božích 
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Biblický úvod  
 
bude prednesený formou kázne na konvente na základe biblického textu: 
 
Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom  

Kolosenským 3:23   
 
Bohoslužobný život 

Služby Božie nedeľné sa konali každú nedeľu o 10:00 v Malej zasadačke 
Magistrátu v slovenskom jazyku. Celkovo bohoslužobných príležitostí vrátane 
sviatkov bolo 60 (Terasa), Štós 18x a anglické služby Božie (od januára do júna 2008) 
13x. Účasť na Terase je priemerne 167 (-1) čo je 27,15% členov zboru podľa 
evidencie (+0,3 %). Návštevnosť nedeľných služieb Božích sa viac-menej 
stabilizovala a prakticky už tretí rok sa výraznejšie nezmenila (stagnuje). Ako som už 
aj vlani uviedol, ak má náš počet rásť, je potrebné urobiť smerom k tomu konkrétne 
kroky. Z kartotečných cirkevníkov by sa mali stať aspoň návštevníci a z návštevníkov 
služobníci.  

Ohľadom vekové zloženia návštevníkov nevedieme presnú štatistiku, ale moje 
osobné pozorovanie je, že sa postupne mierne omladilo. Zastúpené sú všetky 
generácie, staršia generácia patrí medzi stabilných účastníkov, ale prichádza stále viac 
aj mladých dospelých a rodín. Najslabšie zastúpená je generácia dospievajúcich, 
v období puberty. Na tom nič nemení ani fakt, že konfirmandi majú účasť na službách 
Božích povinnú. Po konfirmácii sa vytrácajú aj z „kostolných lavíc“.  

Potrebujeme hľadať spôsoby, ako mladšiu generáciu nielen prinútiť, ale 
predovšetkým prilákať v tom kladnom zmysle slova, a najmä, ako ich začleniť do 
spoločenstva a udržať v ňom.   

Služby Božie vykonávali v prípade potreby okrem domácich duchovných aj 
bratia farári z cz Košice (mesto), avšak v minimálnej miere. V zásade sa v tejto službe 
striedajú zborový farár s námestnou farárkou cz.  

Texty kázní boli volené podľa charakteru nedele (najmä sviatky), prípadne 
podľa doporučenia z GBÚ (mimoriadne dni ako napr. nedeľa diakonie, nedeľa misie, 
nedeľa kresťanského šafárenia, a pod.), alebo podľa potreby vychovávať a vzdelávať 
zbor v určitom smere. 

Na službách Božích doprevádzajú spev pravidelne sestry K. Kožlejová a D. 
Hrehorová. Príležitostne vypomáhajú aj sestry M. Lukáčová a D. Moščovičová, 
prípadne kantori z cirkevného zboru na Mlynskej (najmä počas sviatkov, A. 
Liptáková, L. Sedlák). 

Služby Božie vo Fakultnej nemocnici (kaplnka) sa konali pravidelne v sobotu 
o 18:00. Ich počet za rok bol 51x. Účasť na týchto službách Božích bola v priemere 13 
ľudí (+2). Príležitostne sú medzi nimi aj pacienti, prípadne ich príbuzní, väčšinou však 
ide o ľudí zvonku, našich evanjelikov. Tu sme zaznamenali skutočný nárast 
návštevnosti za posledné roky. Na týchto službách Božích slúžila najviac s. námestná 
farárka K. Tomčiková, potom zborový farár O. Kolárovský, výnimočne aj farári cz na 
Mlynskej.  
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Anglické služby Božie sa konali v cz Mlynská po viacero rokov. Po odchode br. 
D. Oslíka do USA v máji 2007 prevzal túto službu zborový farár Košice – Terasa, O. 
Kolárovský. Po dohode v predsedníctvach oboch košických zborov a súhlase 
príslušných presbyterstiev prešla táto služba pod správu cz. Košice – Terasa – od 
septembra 2007 do júna 2008. Od septembra 2008 som zostal už len ako koordinátor 
tejto služby, nakoľko pracovná vyťaženosť mi nedovoľuje dlhodobo sa venovať 
aktívne tejto komunite. V súčasnosti sa tieto služby Božie konajú opäť pod správou cz 
Mlynská. V spomínanom období sa tieto služby Božie konali v zásade 2x mesačne, 
v 1. a 3. nedeľu v mesiaci, od januára  2008 o 8:00. Priemerná návštevnosť bola 15, 
vrátane detí (detí 3-6). 

Nemecké služby Božie sa konajú v cz na Mlynskej. Tu ich spomínam preto, 
lebo na nich slúži pravidelne s. farárka K. Tomčiková. Konali sa celkovo 3x na 
sviatky (Veľký Piatok, Pamiatka reformácie a Vianoce).  

 
Pastorálna služba vo väznici v Šaci pokračuje podobne ako v uplynulých 

rokoch. Zabezpečuje  ju br. farár - dôchodca M. Hreško. Služby Božie sa konali 
dvakrát. Je to vlastne evanjelizačný program, kedy slúži hudobná skupina z cz 
Mlynská. Príde asi 50 väzňov. Správa väznice a dozorný personál vychádza v ústrety 
a disciplína účastníkov je dobrá.  

Biblické štúdium sa koná pravidelne každý týždeň v stredu od 15:00 do 17:00 
pre asi 6 záujemcov. Spievajú piesne (do mája jeden väzeň doprevádzal na gitare, 
potom bol prepustený),  nasledujú modlitby, aj za aktívnej účasti väzňov a štúdium 
kapitoly z Novej zmluvy. Súčasťou je výklad, rozjímanie a diskusia.   

V súčasnosti máme možnosť sledovať 3 bývalých väzňov. Dvaja bývajú 
v zborových priestoroch na Zvonárskej, sú zamestnaní a zúčastňujú sa duchovného 
života zboru na Mlynskej. Tretí je tiež formálne členom zboru ale nevídať ho.  

 
Iná služba 
Farári nášho CZ príležitostne konajú služby Božie spolu s ostatnými košickými 

farármi v Domove dôchodcov na Garbiarskej, prípadne aj na večierňach na Mlynskej 
v utorok a v nedeľu. Taktiež si navzájom vypomáhame aj pri ďalších príležitostiach 
(pohreby, krsty, sobáše).   
 

Mládežnícke služby Božie (a iné) sa konajú v našom cirkevnom zbore pri 
rôznych príležitostiach. Uskutočnili sa len 1x, podobne ako rok predtým. Tu sa vrátim 
k vekovému zloženiu návštevníkov služieb Božích. Možno častejšie organizovanie 
takýchto služieb Božích má potenciál  pritiahnuť a zaktivizovať mladšiu generáciu 
medzi nami.  

Čítanie liturgických textov neordinovanými členmi zboru sa síce nekonalo 
pravidelne, ale častejšie ako v minulosti. V tomto správnom trende chceme 
pokračovať. V tomto roku by sme mali vytvoriť skupinu ľudí, ktorí budú pravidelne 
slúžiť ostatným týmto spôsobom a tak aj úroveň prednesu sa postupne bude zvyšovať.  

Zapájanie neordinovaných do liturgického priebehu služieb Božích je biblicky 
správne a v súlade s Agendou (liturgickými predpismi) našej cirkvi. Cieľom je aj 
týmto spôsobom vyjadriť, že cirkev tvoria rôzni ľudia rôzneho obdarovania, kde je 
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priestor pre každého, aby slúžil ostatným spôsobom, ktorý mu je blízky. Niektorá 
služba je viditeľnejšia ako druhá, ale každá je potrebná a dôležitá.  

Viackrát boli služby Božie obohatené vystúpeniami detí (detská besiedka, 
EMŠ), a tiež aj rodinnými spoločenstvami (1x). Na hlavných službách Božích tiež 
vystúpili počas roka hostia, ktorí poslúžili zvesťou Božieho slova, pozdravom či 
svedectvom.  

 
Fília Štós 

Priemerná návštevnosť na službách Božích bola v uplynulom roku 30 (vrátane 
detí). Je to rovnako ako rok predtým, a to aj napriek tomu, že značný počet členov 
cirkevného zboru dlhodobo žije a pracuje mimo obce, keďže v oblasti je málo 
pracovných príležitostí. 

Služby Božie sa konajú v zásade v 2. nedeľu v mesiaci o 9:30 a na niektoré 
sviatky. Počet služieb Božích vrátane sviatkov bol celkovo 18. Večera Pánova tu bola 
prisluhovaná 2x (advent, pôst). V r. 2008 nebol v Štóse žiaden krst (+-0) ani 
konfirmácia (+-0), ani sobáš (+-0). Pohreby boli  v Štóse 2 (+1).  V súčasnosti sú tu 
v prvom ročníku prípravy ku konfirmácii 3 chlapci. 

Slávnostnou príležitosťou bola aj návšteva br. farára z Nemecka A. Metzla, 
ktorý poslúžil zvesťou Božieho slova v nemeckom jazyku. Brat farár Metzl už viacero 
rokov pestuje vzťah so zborom v Štóse.  

Na jeseň sa konala na cintoríne v Štóse milá slávnosť za ekumenickej účasti – 
uvedenie do života Sviece nádeje. Ide o kmeň vypíleného stromu, ktorý ohrozoval 
pomníky, ktorý je upravený umelecky do podoby sviece a nesie na sebe viacero 
kresťanských symbolov. Za našu cirkev sa slávnosti zúčastnili PaedDr J. Hruška, 
senior, PaedDr. D. Havrila, konsenior a Mgr. O. Kolárovský, zborový farár.  
 
Sviatosti 

Krst svätý 
Počet 4 (+-0), 3 deti, 1 dospelý, 1 ch a 3 d. Máme snahu o konanie krstu v rámci 

sl. Božích, pretože krst nie je len súkromnou vecou, záležitosťou rodiny. Narodenie 
dieťaťa je vecou rodiny, jeho začlenenie do cirkvi skrze sviatosť krstu je vecou cirkvi. 
Krst v rámci služieb Božích posilňuje vedomie spolupatričnosti k cirkvi a silnejším 
spôsobom vyjadruje záväzok rodičov viesť dieťa v kresťanskej viere. Preto 
povzbudzujeme záujemcov o krst, aby zvážili aj túto možnosť v prípade žiadosti 
o krst.  

 
Večera Pánova.  
Večera Pánova bola prisluhovaná na Terase 13 x (+2) (vrátane konfirmácie). 

Počet komunikantov bol 864 (+61), z toho 295 m (+54) a 567 ž. (+7). Narástol počet 
mužov – kajúcich hriešnikov ☺. V priemere pristupuje k VP 66 ľudí (-7).  

VP sa koná v našom zbore spravidla v rámci služieb Božích, pri niektorých 
príležitostiach po službách Božích. VP v rámci služieb Božích lepšie vystihuje, že nie 
sme nejaká duchovná elita, ani nie sme vydedenci na okraji spoločnosti. VP uprostred 
bohoslužobného spoločenstva pripomína nám všetkých, aj tým, čo neprijímajú, našu 
hriešnosť a potrebu Božej milosti. Napokon, spovedať a vyznávať svoje hriechy 
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môžeme všetci zakaždým, aj ak priamo nepristupujeme k VP. O potrebe pokánia 
svedčí aj to, že na začiatku každých služieb Božích spievame buď pieseň Kyrie alebo 
odriekame konfiteor. Kyrie i konfiteor je vlastne „malou spoveďou“.  

S konaním Večere Pánovej sa spájajú aj niektoré nevhodné javy. Nie je správne 
prísť len na VP a po prijímaní hneď odchádzať preč, skôr ako skončia služby Božie. 
Veľmi neúctivé je rušenie priebehu služieb Božích cinkotom mincí v pokladničke. Po 
prechode na euro je mincí ešte viac, tak to bude o to vážnejší problém. Pohyb po sále 
počas služieb Božích je vhodný len vtedy, keď spieva zbor za doprovodu organu. 
Počas liturgických spevov farárov, či medzihry kantora nie je vhodný pretože je viac 
rušivý. VP je vždy vopred ohlasovaná, a tak si väčšina iste vie zariadiť veci tak, aby 
mohla zostať prípadne dlhšie na službách Božích a nemusela odchádzať skôr.   

Čo sa týka formy prijímania, tak vás chcem opakovane poprosiť, aby ste 
pristupovali k prijímaniu v skupinách po 10-15 ľudí. Je to praktickejšie, rýchlejšie 
a dôstojnejšie, ako keď sa vpredu tlačia mnohí, prípadne stoja v uličkách. Čím viac 
ľudí stojí vpredu pri prijímaní, tým dlhšie trvá samotné prijímanie.  

V prípade, že zo zdravotných dôvodov nie je možné/vhodné, aby prijímajúci pil 
priamo z kalicha, je možné nastaviť ruku pri prijímaní oplátky, a potom ju v ďalšom 
kole namočiť do kalicha. Keďže u nás prijímame postojačky, tí vyšší si môžu kalich 
prípadne aj sami pridržať.  

Takisto je nevkusné, ak po prijatí  kalicha zostanú plávať vo víne mastné oká od 
rúžu alebo sú ním silne znečistené okraje kalicha.  

Večera Pánova bola prisluhovaná aj v nemocnici 2 (+1).  
 
Konfirmácia detí 

Konfirmácia je prihlásenie sa k osobnej viere v pána Ježiša, potvrdenie krstnej 
zmluvy, prijatím za dospelého a plnoprávneho člena cirkvi. Konfirmácia by nemala 
byť kultúrno-náboženskou či rodinnou slávnosťou, ale vskutku osobným a živým 
vyznaním viery vo svojho Spasiteľa. Žiaľ, vieme s odstupom času o prípadoch, že 
niektorí tak urobili len z povinnosti, alebo z dôvodu, aby na prijímačkách na 
evanjelickom gymnáziu dostali lepšie hodnotenie.  

Konfirmovaných bolo 7 detí (+1). V súčasnosti je v 2. ročníku ku konfirmácii 
pripravovaných 14 a v prvom ročníku 5 detí. Opäť nám výraznejšie klesol  počet detí 
pripravujúcich sa ku konfirmácii (1. ročník).  

Opakovanie apelujem na všetkých rodičov, starých rodičov a krstných rodičov, 
aby nezanedbávali duchovné vedenie svojich detí. Príprava ku konfirmácii nenahradí 
roky zanedbávanej náboženskej výchovy. V matrikách je mnoho pokrstených, ktorí sú 
cirkvi (a možno aj Pánu Bohu) celkom stratení.  

Je veľký rozdiel medzi deťmi, ktoré chodili na náboženstvo, prípadne na detskú 
besiedku a služby Božie a tými, ktorí prichádzajú len ku konfirmačnej príprave. Tieto 
deti majú oveľa kladnejší vzťah k cirkvi, zboru, viere a tiež majú oveľa lepšie 
vedomosti z oblasti viery.  

Konfirmandi majú povinnosť v určenom minimálnom rozsahu navštevovať 
služby Božie. Nie je to ideálne riešenie. Vieme, že obdobie dospievania nie je ideálne 
na povinné chodenie do kostola, ale je nemysliteľné, aby konfirmand nemal žiadnu, 
alebo len minimálnu skúsenosť zo služieb Božích. Je potešiteľné, že niektorých vidno 
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aj spolu s rodičmi. Je však smutné, že takisto sú viacerí, ktorí sú z domu len posielaní 
a rodičov v zhromaždení nevidno, alebo zanedbávajú aj túto minimálnu povinnosť. 
A tiež, že mnohí po konfirmácii sa opäť strácajú.  
 
Konfirmácia dospelých a prijatie do cirkvi, prestupy 
 V uplynulom r. sa uskutočnila konfirmácia 1 dospelej sestry . Táto konfirmácia 
bola zároveň aj prijatím do cirkvi. Je to rovnako ako rok predtým. Z cirkvi vystúpil 1 
(prestúpil do Bratskej jednoty baptistov). 
 
Bohoslužobné výkony 

V roku 2008 boli v našom cz 3 sobáše (1 ev., 2 krížne). Radostným poznaním 
je, že v minimálne dvoch prípadoch ide už o mladých ľudí, ktorí našli svoju cestu 
k Pán Bohu v našom spoločenstve a tu duchovne žijú a napredujú.   

Pohrebov bolo 16 (+7), z toho  8 m a 8 ž. Tento nárast nás neteší. Ešte menej 
potešujúce je však to, že mnoho pochovaných vôbec nie je v evidencii cirkevných 
zborov. Vzhľadom na tento dlhodobý trend oba cirkevné zbory budú postupovať 
v zmysle cirkevného zákona, kde sa výslovne hovorí, že ak niekto chce cirkevný 
pohreb a nie je v evidencii cz, resp. neplní si povinnosť uhrádzať pravidelný cirkevný 
príspevok, v takom prípade uhradí cirkevný príspevok 5 rokov dozadu. Malo by to 
činiť cca 35,- EUR.  

Sviatosti a bohoslužobné výkony ľudí síce bývajúcich v pastorálnom obvode 
zboru, ale u nás neprihlásených, zapisované do matrík CZ na Mlynskej tu 
nevykazujeme.  
 
Biblická a vnútornomisijná práca v zbore  

Najväčšou prekážkou duchovného rastu nie je nedostatok vlastných priestorov, 
ale ľahostajnosť, nezáujem, vlažnosť.   

Na biblické hodiny dospelých (starších) sa schádzame v priestoroch klubu 
seniorov (katolíckeho) v priestoroch bývalej MŠ na Laboreckej ulici. Počet 
navštevujúci biblické hodiny je v priemere 10.  Priemerný počet je rovnaký ako 
v minulosti. Je zrejmé duchovné napredovanie účastníkov, ktorí sa viacerí aj 
pravidelne nahlas modlia, všetci si nosia svoju Bibliu a orientujú sa v nej, pripravujú 
si krátke zamyslenia pred modlitbami. Keď si spomeniem na prvé biblické hodiny, 
kedy ich účastníci ani nemali poriadne svoju vlastnú Bibliu, nehovoriac o ostatných 
veciach, tak toto napredovanie je radosťou. Zároveň by to malo byť povzbudením pre 
ďalších, ktorí chcú duchovne rásť v poznaní Písma Svätého, aby sa pridali. Nikto nie 
je nútený ani sa nahlas modliť, ani nič iné. Medzi účastníkmi panuje srdečná 
atmosféra, ale nie uzavretá. Na výkladoch a vedení biblických hodín sa podieľali 
zboroví  farári K. Tomčiková a O. Kolárovský. Vďaka za pomoc a spoluprácu tu patrí 
aj manželom Hreškovcom.  

Vzhľadom na počet členov CZ, či počet návštevníkov sl. Božích, je to stále 
veľmi malé %. Hrdíme sa, že sme cirkvou Božieho Slova, ale je smutné, že síce 
spevník pozná väčšina, ale Bibliu len málokto. Pomaly nás v znalostiach Biblie 
predbiehajú  katolícke cirkvi, kde v posledných rokoch sa kladie tiež stále väčší dôraz 
na biblické vzdelávanie laikov.  
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Biblická práca v rodinných spoločenstvách sa konala v  4 biblických 
skupinkách v počte celkovo približne 32 členov. V minulom roku vznikla ďalšia 
takáto skupinka. Keby sme mali pripravených vedúcich, tak by ich mohlo byť aj viac.  

3 skupinky sú mladšej strednej generácie a 1 skupinka strednej generácie. 
Okrem brata farára vedú tieto skupinky s. Z. Katreniaková,  br. I. Simon, dozorca cz, 
ktorí boli oficiálne uvedení v našom cz do tejto služby a tiež aj s. J. Kaduková. Je 
veľkou potrebou vychovávať ďalších laických pracovníkov aj pre túto službu, pretože 
tu je veľký potenciál ďalšieho kvantitatívneho i kvalitatívneho rastu. Stretnutia sa 
uskutočňujú v domácnostiach účastníkov, aj za prítomnosti detí. Je to síce aj náročné 
(najmä pri menších deťoch, či ich vyššom počte), ale na druhej strane naše deti takto 
bezprostredne vnímajú, že viera je prirodzenou súčasťou života ich rodičov, a tiež 
upevňujú vlastné vzťahy s rovesníkmi.  

Ak by ste mali záujem o takéto vzdelávanie a stretnutia, prihláste sa u br. farára.  
V lete sa opäť záujemci z nášho cz zúčastnili rodinného tábora 

organizovaného cz na Mlynskej.  
 

Práca so ženami 
 V priebehu roka bolo zorganizovaných celkovo 5 stretnutí. V období adventu to 
bola príprava adventného minifestivalu. Najviac sa aktivizovali s. V. Simonová,  I. 
Havassyová, B. Písečná a A. Némethová za koordinácie s. K. Tomčikovej. Adventný 
minifestival bol zorganizovaný už druhý rok.  
 
Spevokol 

Činnosti spevokolu Chválospev sa aktívne zúčastňujú aj viacerí členovia nášho 
cz, pričom tvoria približne jeho 1/4. Spevokol absolvoval pri rôznych príležitostiach 
viacero vystúpení, príležitostne aj v našom cirkevnom zbore. V súčasnosti pracuje pod 
vedením novej dirigentky, s. M. Gálovej, nakoľko s. D. Škvarilová sa odsťahovala 
z Košíc. Za jej doterajšiu službu pri spevokole jej patrí naša vďaka.  

 
Modlitebný život 

Hovorí sa, že modlitba je pre duchovný život ako dýchanie pre telo. Ak je to 
pravda, potom náš cirkevný zbor ledva lapá po dychu. Verím, že sa modlievame 
doma, vo svojej „osobnej komôrke“. Ale prejavom zdravého duchovného zborového 
života sú aj spoločné modlitby členov.  

V našom CZ sú členovia MOS, ktorí sa zúčastňujú činnosti MOS v CZ na 
Mlynskej. Malá modlitebná skupinka sa stretáva aj pred Službami Božími (3-5 ľudí).  

Tohto roku sme prvýkrát organizovali samostatne v plnom rozsahu reformačný 
modlitebný týždeň. Hodnotím tento týždeň ako úspešný z pohľadu účasti. Ale 
modlitebný život zboru sa nemôže obmedzovať len na modlitebné týždne 
(reformačný, aliančný). 

Chceme naďalej a viac rozvíjať modlitebné partnerstvo s evanjelickým zborom 
East Koshkonong Lutheran Church, Wisconsin, USA.  
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Výchovná práca 
Detské služby Božie 

Je to služba, ktorú bežný návštevník služieb Božích nevidí, ale tí z nás, ktorí 
máme malé deti, iste oceňujeme túto službu našim deťom.  Prácu detskej besiedky 
vedie s. Adriana Némethová spolu s tímom  11 dobrovoľníkov, ktorí sa striedajú pri 
vedení stretnutí a doprovode piesní. Vedúci detskej besiedky sa zúčastňujú kurzov 
a stretnutí organizovaných Detskou misiou. Toto im napomáha napredovať a rozvíjať 
sa pri službe deťom.  

Nedeľná detská besiedka sa koná počas sl. Božích. Deti sa stretávajú v chráme 
a spravidla po prvej piesni odchádzajú na svoj program. Pravidelná účasť bola asi 20 
detí, celkovo sa nepravidelne detskej besiedky zúčastňovalo asi 30-35 detí. Je to 
porovnateľné s predošlým rokom. Niektoré deti odrastajú a sú už medzi 
konfirmandmi, iné nové prichádzajú.  

Deti viackrát vystúpili so svojim programom aj  v rámci služieb Božích 
(Vianoce, Veľká Noc, Deň matiek, rodinné služby Božie).  

Minimálne 2x ročne máme v rámci služieb Božích aj požehnanie detí, kedy deti 
prichádzajú počas piesne dopredu a každé dostane osobné požehnanie (Začiatok šk. 
roku, Nový rok).  

V spolupráci s našou Evanjelickou materskou školou boli zorganizované dve 
akcie. V júni to bola škôlkárska olympiáda v priestoroch EMŠ. Zúčastnilo sa jej asi 90 
detí a dospelých. V októbri to bol súťažno-branný deň „Po stopách zaspávajúceho 
medveďa“, na ktorý prišlo asi 30 detí a rodičov. Museli sme ho však predčasne 
ukončiť pre nepriazeň počasia.  

Letný denný tábor bol organizovaný cez prázdniny, prvý júlový týždeň 
v priestoroch ZŠ Kežmarská 28. Denne prichádzalo asi 45 detí, o ktoré sa staralo 17 
vedúcich. Hlavná téma bola „Vitajte v autoškole“. Na záver týždňa deti pripravili 
program a občerstvenie pre svojich rodičov.  

 
Klub pre deti  

Klub pre deti Otcovo srdce fungoval od novembra 2004- júna 2007. Na základe 
iniciatívy pracovníkov detskej besiedky, a v spolupráci s Detskou misiou bol klub 
obnovený od septembra 2008. Koná sa 1x mesačne v Átrium klube, Zuzkin park vo 
forme detskej párty. Doteraz boli: lentilková, jablková a vianočná. Klubu sa 
zúčastňujú aj deti zo sociálne slabších rodín.  
 
Dorast  
 Dorast sa schádzal každý týždeň v piatok o 15:00 v priestoroch klubovne MŠ 
KVP na Cottbuskej ul., KVP v počte 8 detí (-3). Toto platilo do leta 2008. Po letných 
prázdninách už pravidelné stretávanie dorastu nebolo obnovené. S dorastencami (kam 
patria aj konfirmandi) sa pracovalo formou príležitostných stretnutí a výletov.  Túto 
prácu viedol v minulom roku br. D. Melich.  
 
Mládež 

Stretnutia sa uskutočňovali vo forme malej skupinky biblického štúdia. 
V prvom polroku sa skupinke venovala s. farárka K. Tomčiková. Stretnutia sa konali 
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každý štvrtok o 18:00. Od jesene sa k tejto skupinke pridali niekoľkí mladí 
z Evanjelického gymnázia J. A. Komenského. K vedeniu sa pridali J. Vecan a Ľ. 
Hládek. Stretnutí sa pravidelne zúčastňuje asi 8 mládežníkov. Hlavný dôraz je na 
prehlbovanie vzájomných vzťahov a štúdium rôznych tém na základe Písma Sv.  
 
Školská výučba náboženstva  

V šk. roku 2007/2008 prebiehala výučba na tých istých školách ako rok 
predtým. Na ZŠ Janigova 12 detí, Drábova 4 deti (KVP); na sídlisku Terasa na ZŠ 
Trebišovská 6 detí a na ZŠ Kežmarská č. 28 v 2 skupinách 20 detí (všetko 1. stupeň). 

V tomto šk. r. (2008/2009) sa vyučuje ev. náboženstvo už len na 3 školách. Je to 
z dôvodu poklesu záujmu, resp. zmeny vekového zloženia detí na jednotlivých 
školách. Viaceré deti po 4. ročníku odchádzajú na 8-ročné ev. gymnázium.  

Na ZŠ Janigova 13 detí (KVP) (spádová škola aj pre ZŠ Drábova, 
Starozagorská, Lechkého); na sídlisku Terasa na ZŠ Trebišovská 6 detí a na ZŠ 
Kežmarská č. 28 v 2 skupinách 24 detí (spádová škola ja pre ZŠ Kežmarská 30, 
Slobody, Považská). 

Náboženstvo sa vyučuje ako povinne voliteľný predmet v alternácii s etickou 
výchovou, resp. ako nepovinný predmet. Vieme, že je veľa evanjelických detí, ktoré 
sa nám strácajú, keďže im je zaťažko prichádzať na NAB na inú školu. Technicky 
a personálne je to však ťažko riešiteľné. Vyučovať môžu len VŠ vzdelaní 
spolupracovníci (katechéti) a musia uzatvárať pracovnú zmluvu s príslušnou školou. 
Keďže sa spájajú ročníky, či dokonca deti z rôznych škôl, vyučovanie môže prebiehať 
len popoludní. Naviac, situáciu komplikuje nový školský zákon, kde v 1. ročníku ZŠ 
je už len 0,5 hodiny/týždenne).  Napriek tomu povzbudzujeme rodičov, aby túto 
možnosť duchovne viesť svoje deti využívali.  

Ak má niekto dojem, že jeho dieťa je z týchto dôvodov duchovne zanedbávané, 
tak nech sa prihlási na FÚ, a pokúsime sa nájsť spôsob, ako ho duchovne zabezpečiť.  

Najviac tu však môžete spraviť vy – rodičia. Ak sa viacerí rodičia – evanjelici 
na konkrétnej škole spoja a budú žiadať riaditeľstvo školy, aby vyučovanie etiky či 
katolíckeho náboženstva bolo v prvú alebo v poslednú hodinu rozvrhu, budú môcť 
naše deti navštevovať naše náboženstvo ako povinný predmet. ZŠ vždy v máji zisťujú 
dotazníkmi záujem o náboženstvo na škole pre ďalší školský rok. Upozorňujeme 
rodičov, aby uviedli a žiadali si vždy uviesť, že máte záujem  evanjelické a. v. 
náboženstvo. Ak sa uvedie len náboženstvo, je to brané automaticky ako r.-katolícke 
náboženstvo.  

Doporučujeme tiež rodičom, aby pre svoje deti uprednostnili školy, kde sa 
evanjelické náboženstvo už teraz vyučuje. Pre budúci šk. r. predpokladáme 
vyučovanie na školách podobne ako v tomto roku: Janigova (KVP), Trebišovská 
a Kežmarská (Terasa), v prípade záujmu otvoríme skupinu aj na ďalšej škole.  

Oceňujeme rodičov, ktorým záleží na kresťanskej výchove ich detí a vodia či 
posielajú svoje deti na NAB aj za cenu, že je to na inej škole. Hľadáme tiež ďalších 
spolupracovníkov – kvalifikovaných učiteľov – katechétov, ktorí by sa mohli 
zapojiť do tejto služby.  
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Od šk. roku 2006/2007 vyučujeme evanjelické náboženstvo aj v EMŠ 
Muškátova 7, ktorého sa zúčastňujú všetky deti školy (52 detí). Vyučovanie vedie s. 
farárka K. Tomčiková.  
 
Evanjelická materská škola 

V septembri 2006 otvorila svoje brány EMŠ, Muškátova 7. Život potvrdzuje, že 
to bol krok správnym smerom. EMŠ poskytuje kvalitné a nadštandardné služby bez 
toho, aby náklady pre rodičov boli vyššie ako na štátnej škole. EMŠ robí kresťanskú 
vieru hodnovernou v očiach tohto sveta.  

Význam EMŠ je v niekoľkých rovinách: 1. služba rodinám, ktoré chcú 
vychovávať svoje deti v kresťanskej viere. Kresťanská škola vlastne dopĺňa výchovu 
v rodine a v cirkvi. 2. Zároveň je to pre cz praktická služba svetu a takáto škola má aj 
3. misijný rozmer, keďže vytvára most do cirkvi pre ľudí, ktorí stoja z nejakých 
dôvodov mimo nej. 

Od septembra 2007 bola otvorená aj  2. trieda a to pre veľký záujem rodičov. 
V súčasnosti vyučovanie prebieha v 2 triedach. Dnes je situácia taká, že máme v EMŠ 
plný stav a ďalších záujemcov už musíme, žiaľ odmietať, resp. záujemcovia o prijatie 
tak musia urobiť s dostatočným časovým predstihom.  

V súčasnosti EMŠ zamestnáva štyri pedagogické pracovníčky na plný úväzok 
a ďalších technicko-prevádzkových pracovníkov na čiastočné úväzky. Kolektív prešiel 
zmenami, ale v súčasnosti je stabilizovaný. Nové učiteľky sa začlenili do práce škôlky 
výborne.  

Pevnou súčasťou výchovného programu detí je navštevovanie keramického 
a pohybového krúžku v centre voľného času Technik, vyučovanie náboženstva, 
vyučovanie anglického jazyka,  a iné aktivity. Dbá sa na zdravú výživu aj cez program 
„ovocníčkový deň“ a pravidelný pitný režim. Okrem duchovných a kultúrnych 
podujatí deti navštevujú knižnicu, sú  organizované športové dni, výlety, plavecký 
kurz a ďalšie. 

Čo sa týka financovania, tak prevádzka EMŠ zatiaľ nezaťažovala priamo 
rozpočet nášho zboru. Škola je neštátna – cirkevná. Cirkevný zbor viackrát 
vypomohol pôžičkou, ktorá bola doteraz vždy vrátená zboru po obdržaní príslušných 
dotácii. Škola je financovaná zo štátneho rozpočtu (normatív na dieťa). Keďže 
súčasná ľavicová vláda nie je naklonená neštátnym školám a neštátnym subjektom 
vôbec, od januára 2008 sa zmenili pravidlá financovania cirkevných a súkromných 
škôl. Tu viac doplácajú na to cirkevné školy, pretože súkromné vyberajú školné 
a vedia si krátené financie zo strany štátu nahradiť týmto spôsobom. Zmyslom 
cirkevnej školy však nie je slúžiť bohatej elite, ale každému, kto má záujem 
o duchovné formovanie dieťaťa. Aj napriek všetkým ťažkostiam je financovanie školy 
stabilizované.   

Veľkou pomocou sú dary a príspevky z rôznych zdrojov, bez ktorých by sa 
škola nemohla primerane rozvíjať.  Viaceré organizácie i jednotlivci prispeli aj priamo 
zariadením či vybavením pre školu. Ceníme si milodary, ktoré dávate pre EMŠ. Tieto 
dary sú veľmi cenné. V súčasnosti už v rozhodujúcej miere samotní rodičia 
zabezpečujú množstvo aktivít a potrieb pre školu.  
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Pri EMŠ funguje aj materské centrum pre ženy na materskej dovolenke, ktoré 
vedie ako dobrovoľníčka s. Alena Kolárovská. Spolupráca  s EMŠ je obojstranne 
veľmi prospešná. MC je otvorené každý utorok od 9:00-12:00. MC vytvára priestor 
pre vzájomné stretnutia mamičiek nielen z nášho zboru ale i z okolia, ba prichádzajú 
mamičky aj z iných častí mesta. Stretnutí sa zúčastňuje striedavo 3-5 mamičiek.    

EMŠ spolupracuje s Detskou misiou, ktorej pracovníci pripravujú pri rôznych 
príležitostiach  pre deti a rodičov duchovný program. Taktiež EMŠ spolupracuje 
s ACSI (Medzinárodná asociácia kresťanských škôl) so sídlom v Budapešti.    
 Ďalšie informácie o EMŠ nájdete na www.ms-muskatova.sk alebo priamo u s. 
riaditeľky A. Durbákovej. 
 
Činnosť presbyterstva 

Presbyterstvo sa stretáva pravidelne v 2. stredu každý druhý mesiac o 17:30. 
Preto bol celkovo počet zasadnutí menší ako v minulosti - 8-krát. Počet členov je 17 
(+ predsedníctvo cz). Zasadnutia mali 2 časti. V prvej časti bola preberaná duchovná 
téma, študovali sme knihu Nehemiáš, po ktorej nasledovala diskusia a modlitby. 
V druhej časti sa preberali aktuálne záležitosti zboru podľa daného programu. 
Presbyteri sú zadelení do 4 sekcií – sekcia pre prácu s deťmi a mládežou, sekcia 
misijná, hospodárska a stavebná.  

V novembri sme po prestávke opäť zorganizovali spoločný deň v Herľanoch, 
ktorého sa zúčastnili nielen presbyteri, ale aj ďalší dobrovoľní pracovníci nášho cz. Je 
to príležitosť na dôkladnejšie hodnotenie a analýzu našej práce ale tiež upevňovanie 
vzájomných vzťahov.   

V januári 2008 boli naše rady ochudobnené odchodom na večnosť nášho 
spolubrata, kurátora cz a vedúceho stavebnej sekcie, br. Jána Rybára. Sme vďační 
Pánu Bohu za všetko, čím nás požehnal skrze jeho život a službu. 

Rok 2008 bol posledným rokom mandátu prvého presbyterstva nášho cz. 
V januári 2009 sa uskutočnili voľby a presbyterstvo pracuje v obnovenom zložení.  

 
S- tím 

Vznikol pôvodne z potreby  väčšej aktivizácie členov zboru do služby na 
Božom diele ako i ich následného systematického vedenia. V r. 2008 boli tieto 
stretnutia prerušené. Je však potrebné nájsť formu a spôsob ako vytvoriť platformu pre  
spoločné zdieľanie, vyučovanie, formovanie vízie, modlitby, informácie, hľadanie 
priorít v službe. Verím, že sa nám v tomto roku podarí nájsť formu a spôsob ako túto 
potrebu naplniť.  

Som presvedčený, že by sme sa ľahšie vyhýbali niektorým problémom v práci, 
koordinácii činnosti a napredovania vyhli, keby S-tím fungoval aj naďalej.  
 
Časopis 

Zborový časopis CZ na Mlynskej Soli Deo Gloria vychádzal ako časopis 
košických evanjelikov. Keďže výzvy na zaktivizovanie ďalších spolupracovníkov 
nenašli odozvu, časopis prakticky nevychádza. Je to škoda, lebo v meste ako sú 
Košice, by sme mali mať svoj vlastný evanjelický časopis.     
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Príležitostne v našom cz vychádza informačný leták MOST, ale tento zatiaľ 
nenahradil riadny časopis. V prípade, že by sme takýto leták vydávali pravidelne, 
aspoň 1x mesačne, pomohlo by to zlepšiť komunikáciu a informovanosť členov cz. 
Ak by mal niekto záujem a ochotu zapojiť sa redakčne do prípravy takéhoto 
letáka/časopisu, nech sa prihlási na FÚ.  
 
Webstránka zboru www.terasa.sk  

Webstránka zboru fungje pod názvom www.terasa.sk už druhý rok. Najmä 
mladšia a stredná generácia vyhľadáva dnes už bežne potrebné informácie aj 
prostredníctvom internetu. Preto význam internetovej komunikácie bude narastať. 
Mnohé funguje v tejto oblasti z našej strany ešte stále nedostatočne a provizórne.  

Ale aj napriek tomu už teraz sa viacerí skontaktovali s nami práve 
prostredníctvom našej webstránky (napr. pri krste dieťaťa, prihlásení sa do zboru 
a pod.). Takisto slúži aj členom zboru, ktorí sú t.č. odcestovaní dlhodobo v zahraničí , 
či našim priateľom.  

Hľadáme ďalších spolupracovníkov, ktorí by boli ochotní prispieť k zlepšeniu 
webstránky. Všetko je robené na báze dobrovoľnosti vo voľnom čase, preto niekedy 
kríva aktuálnosť informácii. Vďaka bratom D. Melichovi, M. Písečnému a B. Písečnej 
za ich dobrovoľnícky príspevok pri vytváraní a spravovaní webstránky EMŠ a zboru.  
 
Diakonia 

V oblasti diakonie máme veľké  rezervy. A práve diakonia – služba núdznym je 
to, na čo svet prirodzene  kladne reaguje a čo od svet od cirkvi očakáva. Práve 
diakonia robí našu vieru hodnovernou, pretože skutky potvrdzujú naše slová.  

Náš cirkevný zbor nemá rozvinutú vlastnú charitatívnu službu. Zborová 
diakonia „Cesta nádeje“ CZ na Mlynskej slúži potrebám oboch košických cirkevných 
zborov. Zborová diakonia zabezpečuje opatrovateľskú službu. Väčšie bremeno 
zodpovednosti tu nesie cz. na Mlynskej, vedúcou je Z. Katreniaková, členka nášho cz. 
Ďalej z nášho CZ spolupracuje aktívne s. D. Hládeková v oblasti právneho 
poradenstva  a s. E. Hrešková vedie biblické vyučovanie pre pracovníkov diakonie. 
Jedna členka nášho cz pracuje aj ako opatrovateľka. V tomto roku by sme mali túto 
službu výraznejšie podporiť aj finančne.  

Veľmi osožné by bolo, keby sa našli dobrovoľníčky pre oblasť návštevnej 
služby. Iste by sa našli aj takí, ktorí vzhľadom na svoj vek či zdravotní stav sa len 
ťažko vedia sami dopraviť do spoločenstva a privítali by možno, keby ich niekto 
mohol voziť autom. Je potrebný však aj nejaký koordinátor pre túto službu. Záujemci 
nech sa prihlásia na FÚ.  
 
Misia 

Okrem už spomenutých aktivít sme neorganizovali tento rok žiadne mimoriadne 
väčšie misijné aktivity. V minulom roku takéto aktivity neboli prioritou duchovnej 
práce, aj keď majú svoj význam a v uplynulom období boli prínosom.   

V tomto roku je pre nás príležitosť zapojiť sa opäť do misijného projektu Pro 
Christ v marci t.r. 
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Náš cirkevný zbor už dlhodobo podporuje misijnú službu manželov Mattovcov 
v Rusku, podporil potreby cirkvi v Afrike a tiež pobyt manželov-farárovcov  
Králikovcov v USA.  
 
Misijné aktivity nášho zboru, mimoriadne príležitosti a účasť na duchovných 
podujatiach. (Nižšie uvedené aktivity sme organizovali, spoluorganizovali alebo sa 
ich aktívne zúčastnili zástupcovia nášho cz) 
 

• január Aliančný modlitebný týždeň v zboroch v Košiciach 
• február  Konferencia riaditeľov škôl, ACSI, Budapešť 
•   Výročný zborový konvent 
• marec  účasť na seniorálnom konvente KESEN 
• apríl   Pašiový sprievod (spevokol Chválospev) 
• jún  konfirmácia detí cz Košice – Terasa 
•    Detská olympiáda v EMŠ 
• júl   Denný tábor  detí v spolupráci s Detskou misiou  
• 1.10.   6. výročie nášho cz 
• október  športový deň EMŠ a detskej besiedky – Po stopách medveďa 
•    Reformačný modlitebný týždeň a reformačný večierok 
•                     slávnosť uvedenia Sviece nádeje do užívania, cintorín v Štóse 
• november Mládežnícke služby Božie 
• december  Mikuláš EMŠ  
•   vianočný program v EMŠ – pripravila  Detská misia 
•    vianočná besiedka detí pre rodičov – EMŠ 
•                 adventný minifestival (výstava pohľadníc, betlehemov, predaj            

ručne  vyrobených ozdôb, predaj vianočného pečiva) 
 
Pastorálna činnosť 

Osobné návštevy sa konajú príležitostne v domácnostiach, v nemocnici, 
v domovoch dôchodcov, i s prislúžením VP, viaceré pastoračné rozhovory sa odohrali 
aj v kancelárii FÚ či pri iných príležitostiach.  

Situácia v meste je iná ako na vidieku. Je tu väčšia anonymita a súkromie 
jednotlivca či rodín je viac skryté očiam nepovolaných. Tu neraz čelím dileme – ak sa 
ohlásim na návštevu vopred, tak to má za následok neraz veľké upratovania, chystanie 
občerstvenia a pod. Niekedy dokonca majú navštívení pocit, že by mali farárovi niečo 
dať. Toto je mi krajne nepríjemné, nechcem, aby ste vnímali návštevu farára ako 
bremeno.  

Na druhej strane, neohlásiť sa vopred a tak prísť nie je slušné. Preto zatiaľ 
chodíme na návštevy na základe pozvania, prípadne pri mimoriadnych príležitostiach 
ako je krst, prihlásenie sa do zboru, nemoc a pod.  

Mnoho účinnej pastorácie by sa mohlo uskutočňovať aj vzájomnými 
návštevami členov zboru, čo sa tiež príležitostne aj deje.  

Osobne ma mrzí, že často sa dozvedám o udalostiach v rodine, napr. nemociach 
úplne náhodne, neskoro čí až dodatočne. V takých prípadoch potom ani pri najlepšej 
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vôli nie je možné zo strany farárov prejaviť záujem či účasť, ak nie sme o takomto 
upovedomení.  

Nikto nie je vedome obchádzaný či zanedbávaný. Opäť tu platí, čo som hovoril 
v súvislosti s diakoniou, ak niekto nedá o sebe vedieť, nie je možné mu reálne 
pomôcť.  
 
Mimozborová činnosť farárov 
Mgr. O. Kolárovský, zborový farár  

- člen komisie cirkví pri Magistráte mesta Košíc 
- člen komisie cirkví pri VÚC  
- člen Poradného zboru zriaďovateľa EG JAK 
- člen Regionálneho výboru ROS 
- člen miestnej skupiny EA Košice 
- člen ZED 

Mgr. Katarína Tomčiková, zborová kaplánka 
- člen ZED 
- spolukoordinátorka práce žien v KESEN 

 
Náš CZ zastupujú 
JUDr. D. Hládeková  - člen seniorátneho presbyterstva  

- predseda dištriktuálneho súdu 
Igor Simon  - člen synody – náhradník 
MUDr. Zuzana Katreniaková – vedúca zborovej diakonie Košice – Cesta nádeje 
 
Evanjelická tlač 

V cirkevnom zbore (mimo individuálnych objednávok) odoberáme Ev. posol,  
15 ks. Podľa potreby a ponuky predávame aj ďalšiu kresťanskú literatúru, najmä 
v predvianočnom období. 

Ak je záujem o ďalšie časopisy, treba nahlásiť a radi ich budeme pre vás cez cz 
objednávať. Osobne by som zvlášť doporučoval Cirkevné listy a pre deti Dúhu.  
 
Počet členov zboru 
 V priebehu roka 2008 počet evidovaných členov v našom zbore klesol zo 702 
na 675 (-27). Je to výraznejší pokles evidovaných veriacich. Je to jednak z dôvodu 
úmrtia, potom najmä ako výsledok upresnenia evidencie, ktorá nastala po vykonávaní 
návštev u členov – neplatičov. Viacerí z nich sa odsťahovali bez toho, aby o tom 
upovedomili farský úrad.  
 4 presbyteri vykonali v priebehu roka návštevy našich členov – neplatičov. 
Výsledky boli rôzne. Niekde sa návšteve potešili, niekde bolo silné odmietnutie. 
Niekde svoje záväzky uhradili, inde bola reakcia, že momentálne nemajú  záujem 
o účasť na živote cirkvi, či dokonca že nechcú byť evidovaní ako členovia cirkvi (...že 
sa sami ozvú, keď budú niečo potrebovať).  
 Aj toto ukazuje rôznorodosť prístupu šudí k účasti na duchovnom živote.  
Niekoľkí jednotlivci tiež prejavili vôľu byť členmi v cz na Mlynskej. Otázkou 
členstva sa budeme musieť zaoberať, pretože nie je správne, ak členovia našich 
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košických zborov fluktuujú z jedného do druhého ako sa im pozdáva. Člen cirkvi by 
mal mať zodpovednosť a záväzok voči zboru, kde je prihlásený.  

Sme k tomu nútení aj našimi cirkevnými predpismi, kde je otázka členstva jasne 
definovaná, aj keď tam nie sú zohľadnené špecifiká väčších miest. Súčasné vedenie 
seniorátu však trvá na dôslednom dodržiavaní podmienok členstva, ako sú uvedené 
v parochiálnom práve. Preto tí, ktorí nebývajú v pastorálnom obvode nášho 
cirkevného zboru, a predsa doň chcú patriť, musia požiadať písomne o výnimku 
z parochiálneho práva cestou seniorského úradu. Takisto tí, ktorí chcú patriť do cz 
Mlynská a bydlisko majú v obvode nášho zboru, musia požiadať o výnimku. Bez toho 
nie je možné, aby sa platne zúčastňovali zborových konventov a požívali všetky 
výhody z členstva v cirkevnom zbore.   

 
Výstavba kostola na Toryskej 

Po sľubnom začiatku výstavby na jeseň 2006 a pokračovaní v roku 2007, bol 
rok 2008 v oblasti výstavby kostola rokom stagnácie. Stavebné práce boli prerušené 
z viacerých dôvodov. Jednak to bola potreba doriešiť zmenu stavebného povolenia, 
Bez tohto sa nemohlo vo výstavbe pokračovať. Ďalším problémom boli zistené chyby 
v projektovej časti statiky.  

Zo stavebných prác bolo realizované zabezpečenie staveniska (brána, rýha, 
penetračný náter suterénu). Realizované bolo aj predĺženie vodovodnej prípojky 
v réžii VVS a.s. Košice na základe cedačnej zmluvy (zatiaľ bez napojenia na 
vodomernú šachtu). Kolaudácia sa zatiaľ neuskutočnila.  

Ukončená bola zmluva s dodávateľom stavby dohodou, nakoľko sa nemohlo vo 
výstavbe pokračovať. Stavba je zmluvne poistená do 30.6. 2009. Popri tom sa 
pracovalo na spracovaní druhového rozsahu dodávok stavebných materiálov pre hrubú 
stavbu.  

Zmena stavebného povolenia bola vydaná na jeseň 2008. Popri tom sa 
uskutočnilo výberové konanie na dodávateľa stavby, ktoré ešte nebolo ukončené. 3 
ponuky sme vybrali do užšieho výberu.  

V súčasnosti sú rozpracované nasledovné úlohy (okrem výberového konania) – 
hľadanie možností zjednodušenia a zlacnenia strešnej konštrukcie. Zaisťovanie 
nezávislého posudku statiky, prejednávanie možnosti zmeny vykurovacieho systému 
za účelom lepšej regulácie a nižších prevádzkových nákladov. Pokračovanie vo 
výstavbe je v súčasnosti závislé najmä od doriešenia posudku statiky a jeho 
vyhodnotenia.  

Rozpočet stavby po úprave projektu je cca 38 mil. Sk v cenách r. 2006. 
Preinvestovaných bolo zatiaľ cca 5 mil. Sk (základová doska, prípojky a súvisiace 
práce). Na druhú  etapu (hrubá stavba) je potrebných cca 20-22 mil. Sk v súčasných 
cenách. Momentálne je k dispozícii cca 18. mil, v čom je zahrnutý aj výnos z predaja 
pozemku na Žriedlovej.  Tretia etapa bude vyžadovať ďalších 20-30 mil. Sk + ešte 
zariadenie priestorov. Pri celej vízii tejto stavby sa počítalo s výnosom za pozemok na 
Žriedlovej ulici (cca 30 mil.). Pozemok bol predaný v decembri za 21 mil. Sk. Lepšiu 
cenu v tom čase sa nepodarilo získať. S predajom pozemku boli spojené mnohé 
ťažkosti a komplikácie. Túto vec mal na starosti náš materský zbor na Mlynskej.  
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K dispozícii na výstavbu nám navrhol zbor na Mlynskej k dispozícii 15 mil. Sk 
z predaja pozemku na Žriedlovej (cca niečo cez 1 mil. boli náklady spojené 
s predajom a zvyšné peniaze hodlá zbor použiť na riešenie vlastných finančných 
potrieb – oprava fasády kostola, rekonštrukcia budov na Zvonárskej a pod.) 

 
Hospodársky život zboru 

Niekto raz povedal, že jediný dôvod, prečo niektoré cirkevné zbory jestvujú je 
to, aby mal kto platiť náklady, ktoré sú spojené s ich existenciou. Čiže – keby tu nebol 
taký zbor, neboli by ani náklady – a nič by sa nezmenilo. Otázkou teda je, aký má 
význam naše jestvovanie? Čo prinášame komunite, v ktorej žijeme? Ak žijeme len 
sami pre seba, tak to nemá význam.  

Pre toho, kto meria vzťah k cirkvi potrebou nedeľných bohoslužieb, prípadne 
príležitostne krstu, pohrebu, tak pre toho nie je potrebná existencia nášho cirkevného 
zboru.  

Som však presvedčený, že naša existencia má význam. Za tých niekoľko rokov 
existencie sa tu už vytvorila výraznejšia skupina ľudí, ktorí považujú toto 
spoločenstvo za svoje. Sú medzi nami viacerí, ktorí práve skrze službu tohto zboru 
našli svoju cestu k viere v Pána Ježiša, i svoje miesto v cirkvi.  

Duchovný život a služba aj navonok sa na Terase za tie roky zvýšila práve 
vďaka tomu, že tu sme a svoju aktivitu koncentrujeme do tejto oblasti. S tým však 
súvisia aj isté náklady. Treba ich vážne vziať na vedomie.  

V tomto roku plánujeme osamostatnenie administratívy, keďže duchovná práca 
funguje už niekoľko rokov samostatne a nezávisle od materského zboru. Treba urobiť 
ďalší krok k osamostatneniu aj administratívy. Dôvody pre to sú: nárast administratívy 
súvisiaci s rastom zboru a jeho činnosti. Priestorové pomery na farskom úrade na 
Mlynskej sú však už stiesnené pre oba naplno fungujúce zbory. Takisto potrebujeme 
vlastné priestory, ktoré by sme mali nonstop k dispozícii za účelom pastorálnych 
rozhovorov a menších pracovných porád. Naviac, je tu aj tlak zo strany vedenia 
seniorátu, aby osamostatnenie nášho zboru bolo úplne a jednoznačné.  

Súčasťou tejto správy je koncoročný výkaz za rok 2008 a návrh rozpočtu na rok 
2009. Do tohto roku sme ešte stále vstupovali v červených číslach čo sa týka 
prevádzky zboru. Tento schodok sa podarilo v priebehu roku, aj vďaka mimoriadnym 
okolnostiam vyrovnať. Svoje ovocie priniesli aj niektoré racionalizačné opatrenia.  

Oceňujem, že viacerí nie ste ľahostajní k finančným potrebám zboru. Sú takí, 
ktorí pravidelne dávajú na cirkevný zbor časť svojho príjmu. Toto je cesta 
k stabilizovaniu finančnej situácie. Toto nevyriešia ani mimoriadne dotácie či pomoc 
od materského zboru či iných zdrojov.  

V súvislosti s celkovým cenovým vývojom v spoločnosti a rozvíjajúcim sa 
životom zboru, stúpa aj finančná náročnosť jeho prevádzky. Toto je ešte zvýraznené 
prechodom na novú menu. Prístup mnohých je asi taký – keď sa všade zdražuje, kde 
môžem ušetriť? Ako prvá prichádza na rad cirkev. A tak ukracujeme Pána Boha o to, 
čo nám On požičal.  

Veľké rezervy sú stále v cirkevnom príspevku, kde časť členov neuhradila ani 
tento minimálny príspevok na činnosť cirkvi. Návštevy neplatičov priniesli svoje 
jednorazové ovocie, ale toto nie je cesta k zvyšovaniu príjmov cirkevného zboru. Keď 
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platíme vyššie uvedené, to ešte stále dávame sami sebe. Dávanie na skutočne Božie 
dielo je dávaním na misiu a diakoniu. Je potešiteľné, že v tomto smere je vaše dávanie 
relatívne štedré. Ofery a milodary mimo cirkevný zbor nie sú malé. Toto by sme mali 
aj naďalej rozvíjať, ale dávanie na zabezpečenie vlastnej prevádzky by sme nemali 
zanedbávať.  

Každý by mal zvážiť: Koľko môže dať a koľko chce dať. Dávame Bohu, nie 
farárovi či inštitúcii. Časť našich darov Bohu tvoria aj naše príspevky do cirkevného 
zboru.  

Cirkevný zbor z toho hradí: bývanie farárov, ich cestovné, príspevok na telefón, 
prevádzku kancelárie, odmena pre účtovníčku, kostolníčku, organistky..., prenájom 
sály v nedeľu ale i pre ďalšie aktivity. Z príjmov odvádzame ešte časť na seniorát 
a biskupský úrad.  

Konkrétne príklady: Pamätám si, že ako dieťa, keď boli platy v priemere okolo 
1-2 tisíc korún, tak sa oferovalo do „zvončeka“ mince v hodnote 1-10 korún, občas aj 
bankovka 20 či 50 Kčs. V posledných rokoch, keď platy stúpli rádovo na 10-20 tisíc 
korún, mnohí zostali v dávaní pri malých minciach. Ale objavovali sa aj bankovky 
vyšších súm (50, 100,200 Sk). Inými slovami, mnohí zostali aj v novej dobe pri 
dávaní ako za starého režimu. Teraz, pri zmene na euro ako vyzerá situácia? Nikto sa 
nepomýlil, aby naďalej vhadzoval mince rovnakej nominálnej hodnoty, ale vo veľkom 
sa objavujú mince najmenších hodnôt (1 a 2 centy). Kto dával 20,- dáva teraz nie  1 
euro ale radšej 50 centov a pod. Za prvý mesiac novej meny môžeme konštatovať, že 
príjem  z nedeľného zvončeka výrazne klesol.  

V skutočnosti, však všetky náklady postupne mierne či výraznejšie stúpajú. 
Teda aj naše dávanie by malo kopírovať tento vývoj. Pravdou je však skôr opak. Aj 
toto nás stavia pred otázku, aký je vlastne vzťah týchto členov  k ich vlastnej cirkvi.  

Ani účelové ofery na výstavbu kostola nedosahujú predpokladanú výšku. Po 
roku opäť rovnaké konštatovanie. Cieľom bolo vyzbierať na týchto oferách po 10 tis. 
Sk.  

Ak sami nie sme ochotní obetovať pre zbor zo svojho času, pohodlia,  financií, 
ako môžeme žiadať, aby tak urobili cudzí darcovia?  

Jedna dlhodobo dobrá vec v našom dávaní je dávanie iným. Účelové ofery na 
rôzne potreby Božieho diela u nás i vo svete sú pomerne vysoké. Takisto dávanie na 
diakoniu, misiu v Rusku a Afrike, ako aj na EMŠ je štedré.  

Je potešiteľné, že sú v našom zbore tí, ktorí dávajú dlhodobo pravidelne isté % 
zo svojho príjmu. Preto vyzývam aj ostatných, aby zvážili túto možnosť pravidelného 
mesačného prispievania na prevádzku a činnosť zboru.   

Už som spomínal, že zvlášť pri pohreboch trváme na splnení si finančných 
záväzkov voči cirkvi (aj za cenu, že to môže znamenať zníženie príjmu farárov zo 
štóly). Nie je správne, ak prichádza k zneužívaniu služby cirkvi a poriadni členovia 
cirkvi sú akoby ukracovaní.  

Treba zdôrazniť, že celkové výdavky zboru neprekročili výdavky 
predpokladané rozpočtom, ktoré schválil konvent. Rozpočet však nebol naplnený ani 
v príjmovej časti.  

Napriek tomu duchovné aktivity sa uskutočnili aj napriek nedostatku financií, 
a to v rámci možností pri všetkej skromnosti a vďaka obetavosti a často aj osobnej 
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štedrosti organizátorov jednotlivých aktivít, čo ani nie je zmerané a evidované 
v účtovníctve zboru. .  

Chcem vás poprosiť, aby ste pri hlasovaní za rozpočet nezdvihli len ruku, ale 
priložili aj srdce, aby potom tá ruka nemala ďalekú cestu do peňaženky pri dávaní 
milodaru. Zodpovednosť za stav cirkvi aj po hmotnej stránke nesú jej členovia, nie 
hostia, nie príležitostní sponzori a cudzí darcovia. Naši predkovia nám dokázali za 
neľahkých podmienok vytvoriť a odovzdať nemalé hodnoty duchovné i materiálne. 
Mali by sme byť ich nasledovníkmi. To, akým spôsobom dávame Pánu Bohu 
k dispozícii svoj čas, svoju energiu, svoje talenty a tiež financie, hovorí veľa 
o úprimnosti a opravdivosti našej viery.  
 Sme vďační aj za finančnú podporu z Nemecka pre EMŠ (67 tis. Sk).  Mesto 
Košice prispelo na organizovanie táborov detí a dorastu. Príspevok z mesta na 
výstavbu kostola (500 tis.), ktorý sa nám podarilo vybaviť, sme nemohli vyčerpať 
vzhľadom na to, že sa vo výstavbe nepokračovalo.  
 Sme vďační aj za finančný príspevok z materského cz na Mlynskej (120 tis. 
Sk). Opäť aj v tomto roku chcú prispieť nášmu cz, okrem na výstavbu aj na 
prevádzkové náklady, a tiež priestory v prípade potreby.  

Náklady na činnosť zboru a zabezpečenie jeho prevádzky boli v r. 2008 na 
úrovni cca 450.000,- Sk (14.937,26 €). Keby všetky náklady zostali na porovnateľnej 
úrovni + zriadime kanceláriu, náklady stúpnu o cca 100.000,- Sk (3.319,39 €) na 
úroveň cca 550.000,- Sk (18.256,65 €)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Členovia nášho cirk. zboru dali z celkovej sumy ¾, t.j. 330.000,-. V prepočte na 

jedného člena podľa evidencie to je 489,- Sk. V prepočte na účasť v nedeľu to činí 
1.976,- Sk na návštevníka služieb Božích (čiže 4-členná rodina 7.904,-Sk). Pri 
zvýšenom rozpočte po zriadení kancelárie to činí 2.575,- Sk na návštevníka služieb 
Božích.  

Inými slovami, ak by každý návštevník služieb Božích (za predpokladu, že je 
členom zboru), dal na cirkevný zbor 85,47 €, (vo forme nedeľných ofier - zvončeka, 
milodarov a cirkevného príspevku), tak máme prevádzkové výdavky bezpečne 
pokryté. Inak sa to dá povedať aj tak, že ak každý návštevník služieb Božích vhodí 
každú nedeľu do pokladničky (zvončeka) 1,6 € (= 48,- Sk), tak nemusí nikto nič 
viac dávať a naše prevádzkové náklady sú pokryté.  

Ak by výber cirkevného príspevku, milodary ako aj pomoc od materského 
zboru zostali aj v tomto roku na porovnateľnej úrovni ako vlani, tak potom stačí, ak 
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každý návštevník (vrátane detí) vhodí do pokladničky (zvončeka) 0,6 € (= 18,- Sk), 
a naše prevádzkové náklady sú pokryté.  

Samozrejme, tieto prepočty sú len orientačné a približné. Nie každý návštevník 
v nedeľu je aj členom. A nejaký ten príspevok dajú aj tí, ktorí nechodia pravidelne na 
služby Božie. Taktiež možnosti dávania každého z nás sú individuálne. Každý by mal 
o svojom dávaní uvažovať aspoň ako o určitom % z príjmu. Stará zmluva hovorí 
o dávaní tzv. desiatkov (t.j. 10% z príjmu). Nová zmluva hovorí o dávaní celých 
majetkov - podľa možnosti a ochoty srdca.  

Otázky na zamyslenie:  
  Uvedomujem si, že ochota dávať na Božie dielo je prejavom mojej viery?  
  Dávam pravidelne na Božie dielo?  
  Koľko dávam ročne na cirkevný zbor? 
  O akú časť môžem zvýšiť svoje dávanie?  
 
Záver 

Naša vďačnosť za to, čo sa podarilo, patrí predovšetkým Pán Bohu. To, čím my 
prispievame k Jeho dielu, je len našou odpoveďou viery na to, čo nám On už prv dal 
a dáva. Predsa však, chcem tu spomenúť aj menovite niektorých, ktorých príkladná 
obetavosť môže byť inšpiráciou aj pre ďalších z nás.  

Chcem teda poďakovať všetkým, ktorí ste aktívnymi spolupracovníkmi na 
Božom diele v našom cirkevnom zbore. Nie každého služba je všetkým na očiach, 
mnohá je nenápadná a konaná v skrytosti, ale Pán Boh o nej vie. Pripomínam slová 
Písma Sv.: Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom, vediac, že 
od Pána dostanete za odmenu dedičstvo, veď Pánovi Kristovi slúžite (Kolosenským 
3:23-24).   

Rok 2008 bol posledným rokom mandátu prvého presbyterstva nášho 
cirkevného zboru. Vďaka im všetkým za to, že v čase neistoty a začiatkov prijali túto 
zodpovednú službu a podľa svojich možností a schopností prispeli k tomu, že náš 
cirkevný zbor sa rozvinul do dnešnej podoby.  

Menovite ďakujem bratovi dozorcovi I. Simonovi za ochotnú službu a osobnú 
obetavosť. Vďaka patrí br. farárovi M. Hreškovi a s. E. Hreškovej za ich pomoc 
v duchovnej službe. Ďakujem za spoluprácu aj s. farárke K. Tomčikovej.  

Vďaka sestrám, ktoré doprevádzajú náš spev počas služieb Božích, menovite s. 
D. Hrehorovej, ktorá slúži na nedeľných Sl. Božích a s. K. Kožlejovej, ktorá 
pravidelne slúži  aj na Sl. Božích vo FNsP a v Štóse. Vďaka patrí aj dnes už 
zosnulému br. kurátorovi J. Rybárovi ako aj jeho manželke M. Rybárovej – s. 
kostolníčke, ako aj s. H. Terpovej, ktorá túto službu prevzala v priebehu roka,  za ich 
starostlivosť a prípravu sály na služby Božie. Tiež ďakujem  s. účtovníčke E. 
Mikulskej za jej neoceniteľnú službu pri spravovaní financií a br. pokladníkovi L. 
Ivaneckému a br. J. Puškášovi. Vyzdvihnúť chcem aj obetavé a ochotné srdce s. 
riaditeľky A. Durbákovej pri jej službe v EMŠ. Vďaka patrí aj sestrám Turčányovej 
a Kvitkovičovej, ktoré slúžia ako kostolníčky v kaplnke vo FNsP, manželom 
Lukáčovcom pri klube seniorov na Laboreckej.  

Ďakujem aj všetkým ďalším neordinovaným spolupracovníkom, najmä tým, 
ktorí nejakým spôsobom pravidelne slúžite na detskej besiedke, doraste, pričom bez 
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nároku na odmenu obetujete svoj čas i energiu. Nemôžem tu všetkých menovať, ale 
ich mená sme počuli pri správe o činnosti v tejto oblasti.  

Vďaka vám všetkým, ktorí sa modlíte, povzbudzujete a prispievate aj inak 
k duchovnému a materiálnemu životu v našom zbore. Ďakujem aj svojim kolegom 
a tiež celému CZ na Mlynskej za ich podporu, pomoc a spoluprácu, bez čoho by sme 
nebol tam, kde sme dnes. 

Hľadajme to, čo koná Boh a buďme pri tom a potom môžeme očakávať Božie 
požehnanie. „Božie dielo konané Božím spôsobom nebude trpieť na nedostatok 
Božích prostriedkov“ (Hudson Taylor, misionár v Číne). 

Amen.  
 

Mgr. Ondrej Kolárovský 
        zborový farár 

 
 
 
 
Príloha: 
 
Prehľadné štatistické tabuľky 

☺ - rast � - úpadok � - stagnácia 
 

 
Rok 

členstvo krsty konfirmácia sobáše pohreby 
kartotéka sčítanie deti dosp. spolu deti dosp. spolu evan. krížne spolu muži ženy spolu 

2007 702 2700 8 0 8 6 1 7 0 0 0 4 5 9 
2008 675 2700 3 1 4 7 2 9 1 2 3 8 8 16 
trend � � � ☺ � ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ � � � 

 
 

 
Rok 

Cáboženstvo na školách Večera 
Pánova 

Služby 
Božie CE 

FCsP detská 
besiedka 

Kežmarská Trebišovská Janigova Drábova muži ženy spolu počet účasť počet účasť počet účasť 

2007 20 6 12 4 242 561 803 90 168 50 11 65 20 
2008 24 6 13 0 297 567 864 91 167 51 13 65 20 
trend ☺ � � � ☺ ☺ ☺ � � � ☺ � � 

 
 
 
Rok 

dorast mládež bibl. 
hodina 

ženy rodiny ROS modlit. 
MOS 

modlit. 
týždne 

klub detí 

počet účasť počet účasť počet účasť počet účasť počet účasť počet 
skupin. 

počet účasť počet účasť počet účasť 

2007 35 11 30 6 39 10 3 20 110 22 3 65 5 0 0 20 20 
2008 25 8 34 8 38 10 5 20 110 32 4 65 3 5 17 3 25 
trend � � ☺ ☺ � � ☺ � � ☺ ☺ � � ☺ ☺ � ☺ 
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Plán činnosti na rok 2009 
 
Pokračovať v napĺňaní nášho poslania:  

Cáš cirkevný zbor Košice – Terasa je tu preto, aby sme vytvárajúc rodinu 
Božích detí prinášali evanjelium strateným, slúžili núdznym, budovali veriacich 
a tým všetkým prinášali Bohu slávu.  

 
V piatich bodoch to môžeme stručne vyjadriť ako:  

Uctievame Krista - slúžime s Kristom - prinášame Krista - rastieme s Kristom - 
patríme Kristovi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z tohto vychádza naša činnosť a služba Bohu i blížnym. Tieto myšlienky vychádzajú 
zo sumy Zákona a sumy Evanjelia ako sú napísané  v Mk 12:30-31, Mt 28:19-20.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

prinášame 
Krista 

uctievame 
Krista 

slúžime s 
Kristom 

rastieme s 
Kristom 

patríme 
Kristovi 

 

 

Choďte teda, čiňte 
mi učeníkmi všetky 
národy... Mt 28:19 

Milovať budeš Pána, svojho Boha, z 
celého srdca a z celej duše a z celej 

mysle a z celej sily. Mk 12:30 

Milovať budeš 
blížneho ako seba 
samého. Mk 12:31 

...a učiac ich 
zachovávať všetko, 
čokoľvek som vám 
prikázal. Mt 28:20 

...krstiac ich v meno 
Otca i Syna i Ducha 
Svätého... Mt 28:19 
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Zostáva dôraz v duchovnom živote v tomto roku bude popri pravidelných 
podujatí na vzdelávanie a výchovu laických služobníkov cirkvi.  
 
Na úrovni zboru položíme dôraz na tieto podujatia: 

- zorganizovať 1 mimoriadne  vzdelávacie podujatie pre presbyterov a 
spolupracovníkov zboru 

- zorganizovať  1 rodinnú letnú víkendovku  
- zorganizovať letný denný tábor pre deti (v spolupráci s OS a DM) 
- zorganizovať športový deň (v spolupráci s EMŠ a MC) 

 
Ďalšie úlohy: 

- spresniť evidenciu členov v zmysle Cirkevno-právnych predpisov 
(parochiálneho práva) 

- zriadiť samostatnú kanceláriu pre náš cirkevný zbor 
 
Dlhodobé projekty: 

- pokračovať v realizácii výstavby kostola 
 
Ďalšie čiastkové úlohy podľa sekcií a jednotlivých oblastí života zboru.  
 
 
Čo sa nepodarilo/podarilo 
 

2007 2008 
Podarilo sa úspešne rozšíriť EMŠ 
o ďalšiu triedu. Potrebujeme 
a hľadáme kvalifikovaných 
a duchovne zrelých pedagógov.  

☺ 
 
� 

☺ 
 
☺ 
 

EMŠ úspešne pokračuje v činnosti. 
Záujem prekračuje kapacitné 
možnosti. Pedagogický zbor 
pracuje v obnovenom zložení.  

Podarilo sa zrealizovať výstavbu 
základov kostola. Na konci roka 
sa podarilo predať pozemok na 
Žriedlovej.  

☺ 
☺ 
 

� 
� 

Nepodarilo sa vyriešiť otázku 
statiky, je v štádiu riešenia.  
Výstavba kostola stagnovala. 

Nepodarilo sa vybaviť zmenu 
stavebného povolenia.  

� ☺ 
 

Podarilo sa vybaviť zmenu 
stavebného povolenia.  

Uskutočnila sa len jedna 
víkendovka pre rodiny s deťmi.  

☺ 
 

� Neuskutočnila sa víkendovka pre 
rodiny s deťmi.  

Podarilo sa uskutočniť denný 
tábor pre deti. 

☺ 
 

☺ 
 

Podarilo sa uskutočniť denný tábor 
pre deti. 

Nepodarilo sa zorganizovať ani 
jedno vzdelávacie podujatie pre 
presbyterov a pracovníkov zboru.  

� ☺ 
 

Podarilo sa zorganizovať jedno 
vzdelávacie podujatie pre 
presbyterov a pracovníkov zboru.  

Od IX 2007 nefunguje ani S-tím.  � � S-tím stále nefunguje. 
Svoju činnosť ukončil klub pre 
deti na ZŠ Kežmarská 28. 

� ☺ 
 

Svoju činnosť obnovil klub pre deti 
na ZŠ Kežmarská 28.  
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Rok 2007 bol rokom stagnácie duchovného života, nie rokom rastu. V roku 2008 sa 
veci v tomto smere pohli dopredu (vznikla 4. rodinná skupinka, obnovila sa činnosť 
klubu pre deti, návštevnosť mladšej generácie na službách Božích mierne stúpla).  
 
 
 
Spracované podľa podkladov a informácii, ktoré predložili: 
M. Hreško, Z. Katreniaková, A. Némethová, I. Simon, E. Mikulská, štatistické 
tabuľky K. Tomčiková, M. Rybárová, H. Terpová,  info za dorast a mládež D. Melich 
a M. Mikulský.  
 
 
 
Cávrhy uznesení: 
Zborový konvent schvaľuje a prijíma výročnú kňazskú správu za rok 2008, právu 
o hospodárení a revízii účtov.  
Zborový konvent prijíma rozpočet na rok 2009 a plán práce na rok 2009 v predloženej 
podobe 
 
Návrhy úpravy cirkevného príspevku:  
 
cirkevný príspevok na člena a rok: 7,- € (= 210,88 Sk) – doteraz 200,- Sk 
príspevok na stavbu kostola na člena a rok: 25,- € (= 753,15 Sk) – doteraz 700,- Sk 
 
Od vzniku cirkevného zboru tieto sumy neboli upravované. Preto, aj vzhľadom na 
rastúce náklady vo všeobecnosti za posledných 6 rokov, sú tieto úpravy zanedbateľné.  
 
 
Poznámka:  
V prípade, že v tejto správe nájdete chyby, nejasnosti, nepresnosti, svoje 
pripomienky môžete predniesť priamo na konvente a tie opodstatnené budú do 
správy zapracované. Ďakujeme za spoluprácu.  


