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I. 

 

1. Biblický úvod (zaznie ako zvesť Božieho slova na výročnom konvente) 

 
2. Bohoslužobný život 

Rok 2019 bol rokom zvykania si na svoj domáci zborový priestor. Mať svoje stále miesto, 

identifikovať sa s ním a niesť za spoločenstvo svoju zodpovednosť – to je súčasť života vo vie-

re. Nie, nie je to nutnosť všetkých tu poznať, s každým sa stretnúť a podať ruku. Prichádzať na 

toto miesto môže znamenať niekoľko skutočností: 

- chcem sa podieľať na oslave Pána Boha 

- chcem tu prijímať pravdy od Pána Boha pre svoje kroky viery, ku ktorej vyznaniu sa s ostat-

nými priznávam 

- chcem tu byť s tými, ktorým záleží, aby toto spoločenstvo veriacich vytváralo možnosti pre 

svedectvo evanjelia a pre praktickú službu.  

Bohoslužobný život nie je nutnosť! Je to výsada, privilégium. Kto sa ho vzdáva, ten sa najskôr  

ochudobňuje. 

 

a) Služby Božie 

Nedeľné služby Božie sa konajú: 

o  na Terase pravidelne každú nedeľu o 10
00

 hod. 

o  v Štóse zvyčajne v druhú nedeľu v mesiaci 

 

Štatistika:  

o hlavné služby Božie Terasa – 57x, priemer na služby 183 

o hlavné služby Božie Štós – 11x, priemer 24 

o nedeľné večerné služby Božie Šaca 9x s priemernou účasťou 15. 

 

Služby Božie počas výročných slávností a iných sviatkov 

Zvesťou Božieho slova slúžili: 

o Samuel Linkesch, senior – do 28.2.2019 administrátor zboru = 6x 

o Ján Matis, od 1.3.2019 zborový farár = 60x 

o  Igor Mišina, emeritnú biskup = 17x 

o  Ondrej Kolárovský = 1x 

o  Stanislav Kocka = 3x 

o  Curt Westmann 

o  a pastor Zak z Tanzánie 

 

Senior Košického seniorátu Samuel Linkesch vykonal 1. marca 2019 inštaláciu zvolené-

ho zborového farára Jána Matisa. 

 

b) Nešporné služby Božie 

Nedeľné nešpory sa v zbore neuskutočňujú, ale v Šaci sa konajú každú 3. nedeľu v me-

siaci (okrem mesiacov júl a august) večerné služby Božie. Za možnosť stretať sa sme 

vďační Reformovanej kresťanskej cirkvi v Šaci, ktorá nám poskytuje bohoslužobný 

priestor svojho kostola. 

V minulom roku bolo v Šaci 9 stretnutí s priemernou účasťou 15.  

7x slovom Božím slúžil Ján Matis a po raz Igor Mišina a Samuel Linkesch. 

 

c) Služby Božie na iných miestach 
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Každú sobotu, okrem letných mesiacov, sa konali vo Fakultnej nemocnici Trieda SNP 

večerné služby Božie (37x) s priemernou účasťou 9.  

Na služby Božie prichádzajú v prevažnej miere členovia zboru. Z pacientov boli na 

službách Božích iba v piatich prípadoch. 

V nemocnici poslúžili: 

o  Marek Tomčík – 3x 

o  Samuel Linkesch – 5x 

o  Igor Mišina – 3x 

o  Ján Matis – 26x 

 

d) Večierne 

Tento druh stretania je súčasťou pôstneho a adventného obdobia. Malo by to zvýrazniť 

našu prípravu na slávenie Toho, ktorý prišiel zo slávy, aby nám slávu získal. 

Témami na uvažovanie počas pôstnych večierní boli veci, ktoré tvorili súčasť utrpenia 

Pána Ježiša. Témy adventných večierní sa niesli menami Mesiáša, ktoré vyriekol prorok 

Izaiáš v 9. kapitole: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.  

Štatistika: 

o  pôstne večierne – 5x, priemer 23 

o  adventné večierne – 3x, priemer 20. 

 

3. Sviatosti 

a) Krst svätý 

Krst svätý má byť radostným vyjadrením vďačnosti za život pred Stvoriteľnom – darcom 

života a úprimnou túžbou viery, aby nad dieťaťom bola vyhlásená Božia milosť skrze dielo 

Pána Ježiša Krista.  

Krst svätý nie je iba rodinná udalosť. Krst je prijatím do spoločenstva Božieho ľudu, preto aj 

konanie tejto sviatosti sa uskutočňuje v rámci služieb Božích. 

Štatistika: 13 krstov (9 chlapcov a 4 dievčatá) – z toho 2 krsty v Štóse (1 chlapec a 1 dievča) 

 

a) Večera Pánova 

Večera Pánova sa koná každú prvú nedeľu v mesiac, v pôste a advente ako aj v Kajúcu ne-

deľu a pri Poďakovaní za úrody zeme. 

Častejšia príležitosť sláviť spoločenstvo so živým a osláveným Kristom vedie k hlbšiemu 

vedomiu Jeho blízkosti v živote.  

V Štóse sa Večera Pánova konala v pôste, pri pamiatke posvätenia kostola, pri Poďakovaní 

za úrody zeme a v advente. 

Štatistika účasti: 

o  v kostoloch: 424 mužov a 775 žien = 1199 

o  v domácnostiach: 3 muži a 2 ženy = 5 

o  spolu: 427 mužov a 777 žien = 1204 

 

4. Konfirmácia 

Slávnosť konfirmácie sa konala v 5. nedeľu po Veľkej noci 26. mája 2019. Konfirmované boli 3 

dievčatá a 1 chlapec.  

Vyučovanie prebiehalo podľa konfirmačnej učebnice „Verím a sľubujem“. Špecifickým zna-

kom prípravy bolo, že konfirmandi počas 2 rokov prípravy zažili 3 vyučujúcich (Katarínu Tom-

číkovú, Samuela Linkescha a Jána Matisa).  

 

5. Bohoslužobné výkony 

a) sobáše 
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Jeden sobáš členky nášho zboru sa konal v kostole zboru v meste na Mlynskej ulici. Do 

manželstva vstúpili snúbenci zmiešaného vyznania viery. 

Naproti tomu sme v jednom prípade poskytli náš kostol pre vstup do manželstva snú-

bencom z iného cirkevného zboru.  

 

b) pohreby 

Pohreby v meste sú špecifické časovou obmedzenosťou a účasťou skôr najbližšími prí-

buznými ako členmi cirkevného zboru. Často to závisí od toho, či zosnulý sa aktívne zú-

častňoval zborového života. Napriek tomu, že v mnohých situáciách ide iba o rodinnú 

záležitosť, je to príležitosť, aby znelo slovo života skrze dielo vykúpenia Pána Ježiša 

Krista. Liturgická časť pohrebov vyznieva komorne a nie celkom primerane aj tým, že 

prítomní sa nepodieľajú svojou aktívnou účasťou – spevom piesní a odpoveďami pri li-

turgii. Malou snahou zapojiť ich do diania je rozdaný poriadok rozlúčky s piesňami 

a biblickými textami. Stojí na zváženie, či by nebolo dobré, aby okrem farára a kantorky 

sa pridali do auta aj dvaja, traja ochotní členovia zboru, ktorí by pomohli pri spievaní. 

Pohrebné rozlúčky sa konali v krematóriu a na mestskom cintoríne. 

Pre rozlúčku so zosnulým bratom Jurajom Puškášom sme ponúkli priestor nášho kosto-

la. Bol to správny zámer a rozhodnutie. Je úplne iné, keď sa lúči zbor so svojím členom 

v priestoroch, kde sa spolu stretávali pri Božom slove, ako niekde na úplne cudzom 

mieste.  

Aj po tejto praktickej skúsenosti cirkevný zbor je ochotný poskytnúť kostol pre konanie 

pohrebov svojich členov, zvlášť ak telo zosnulého ide na kremáciu. Priestory kostola so 

svojím zázemím sú vhodné aj na menšie rodinné posedenie po pohrebe.  

Pohrebných rozlúčok v minulom roku bolo spolu 13 (10 mužov a 3 ženy): 

o  Košice – 11 pohrebov (6 v krematóriu, 4 na verejnom cintoríne a 1 v kostole) 

o  Štós – 1 pohreb 

o  Jasov – 1 pohreb 

 

6. Biblická, vnútromisijná a výchovná práca 

a) biblické hodiny 

Stretnutia pri hlbšom štúdiu a poznávaní Božieho slova sa v minulom roku začali až 

v októbri. Bolo ich 7 s priemernou účasťou 10. 

Prekvapil ma nižší záujem o toto spoločenstvo nad Písmom. Neviem, čím je to spôsobe-

né. Spoločný čas nad Bibliou nám umožňuje nielen ísť viac do hĺbky Božích právd, ale 

sa aj pýtať sa a spolu sa rozprávať. 

  

b) modlitebné stretnutia 

V pôstnom Veľkom týždni (pondelok – štvrtok) sme sa pokúsili schádzať pri ran-

ných a večerných stíšeniach. Mala to byť forma hlbšieho uvedomovania si podstaty na-

šej záchrany v Pánovi Ježišovi, ktorého kroky viedli na Golgotu. 

V Košickom senioráte sa pravidelne koná reformačný modlitebný týždeň, počas kto-

rého sa v službe slova striedajú ordinovaní z jednotlivých zborov seniorátu. V našom 

zbore poslúžili: Anna Debnárová z Budimíra, Radoslav Grega z Opinej a Ľuboslav Beňo 

z Rankoviec. Priemerná účasť 22. 

Členovia zboru sa zúčastňovali miestnych a oblastných stretnutí v rámci Modliteb-

ného spoločenstva v našej cirkvi.  

 

c) práca s deťmi 

Detská besiedka: 
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Detská besiedka sa konala paralelne so službami Božími. Konala sa každú nedeľu, vrá-

tane sviatkov a vianočných prázdnin, celkom 49-krát. Deti odchádzali na besiedku zo sá-

ly na konci prvej piesne liturgie po požehnaní detí. Priemerná účasť detí bola 20. Vďaka 

Pánu Bohu za každé jedno dieťa, ktoré môže prichádzať. Deti skrze biblické príbehy 

a pravdy poznávajú Pána Boha, učia sa o poslaní a obeti Pána Ježiša, učia sa kresťan-

ským hodnotám a nasledovaniu Pána Ježiša. 

Tím besiedkových pracovníkov slúžil podľa rozpisu služby na besiedke, ktorý je pripra-

vený na celý školský rok, a bol rozdelený na vyučujúcich (celkovo 8 ľudí), hudobníkov 

(7 ľudí) a pomocníkov (celkovo 8 ľudí) s tým, že 3 vedúci sú aj hudobníkmi. Deti sa de-

lili na mladšiu a staršiu besiedku. Staršiu besiedku tvorili deti od druhého ročníka školy 

až po konfirmáciu. Mladšia besiedka pokračovala v 5-ročnom cykle biblických príbehov 

chronologickým spôsobom od stvorenia sveta a používala k vyučovaniu materiál „Obja-

vujeme bibliu pre predškolákov“ a materiály Detskej misie. Staršia besiedka používala 

materiál Kidzana II, vydaný Biskupským úradom Východného dištriktu ECAV 

v Prešove, od septembra 2019 materiál Život podľa Božej vôle z Detskej misie.  

Deti počas roka nacvičili piesne, básne a scénky, s ktorými poslúžili na Službách Božích 

počas týchto príležitostí: Veľká noc, Deň matiek, začiatok školského roka a Vianoce. 

Školský rok 2018/2019 ukončila detská besiedka veľkým koncoročným stretnutím pre 

deti, rodičov a vedúcich. Začal spoločným obedom a pokračoval spoločným premýšľa-

ním, hodnotením, veľkou hrou, poďakovaním, piesňami a tombolou. 

12 detí z detskej besiedky sa zúčastnilo v septembri seniorátneho stretnutia detí v Nižnej 

a Vyšnej Kamenici. Témou bol strom a ovocie, ktoré prináša s pripodobnením na naše 

životy a čo môžeme prinášať. Téme boli prispôsobené hry, piesne, príbeh, scénka, veľká 

hra so stanovišťami, pátračka, malé darčeky aj odmeny. 

Letný detský denný tábor:  

Najvýznamnejšou najväčšou každoročnou aktivitou je letný denný detský tábor, ktorý 

bol v roku 2019 počas druhého júlového týždňa. Trval 5 dní od pondelku do piatku. Bol 

nielen pomocou rodičom, ale aj zážitkom pre viac ako 60 detí vo veku od 6 do 11 rokov 

aj pre 19 dobrovoľníkov vo veku od 13 do 18 rokov, ktorí sa podieľali na starostlivosti o 

deti a príprave programu. Jeho názov bol „Hľadá sa rušňovodič“. Deti ako cestujúci vo 

vláčiku vyrazili na cestu, počas ktorej zišli z cesty a hľadali rušňovodiča, ktorý by ich 

priviedol do cieľa – konečnej stanice. Počas vyučovania poznávali, že aj v živote si ľudia 

chcú riadiť sami svoje životy, ale zablúdia v hriechu a jediným rušňovodičom ich života 

je Pán Ježiš, ktorý ich skrze odpustenie privedie do Božieho kráľovstva. Deti boli zade-

lené do 6 súťažných tímov, ktoré mali svoju farbu a názov, ktorý si spoločne vymysleli. 

Posledný, siedmy tím tvorila skupinka dorastencov, ktorí sa starali o prípravu hier, o sú-

ťaže, športové turnaje a olympiádu. V rámci celodenného výletu tábor cestoval vlakom 

do Nižnej Myšle, kde si prešiel obcou, navštívil obecné múzeum a archeologické nálezi-

sko. Deti sa stretávali na tábore v priestoroch Základnej školy na Kežmarskej ul. 28 

v Košiciach.  

Vianočné a veľkonočné misijné programy pre deti:  

Počas vianočných a veľkonočných sviatkov boli zorganizované v spolupráci s Detskou 

misiou v Átrium klube v Zuzkinom parku v Košiciach programy pre deti. Veľkonočný 

program mal názov „Podmorská párty“ a vianočný program „Budú Vianoce?“. Pozývané 

na nich boli deti z besiedky, táborov, ale aj deti z okolia. Na príprave a samotnom prog-

rame sa podieľalo 10 dobrovoľníkov z nášho cirkevného zboru v spolupráci s cirkevným 

zborom na Mlynskej. Deti sa mohli vždy tešiť na hry, súťaže, piesne, divadelnú scénku, 

misijný alebo biblický príbeh, kvíz a chutné občerstvenie. Priemerná účasť je 40 detí 

a 12 rodičov. 

Výlety do prírody:  
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Detská besiedka počas roka zorganizovala aj výlety do prírody pre deti, ale aj celé rodi-

ny. V roku 2019 sa konali 2 takéto výlety. K jari patrí neodmysliteľne výlet do Zádielu, 

ktorý dáva dve možnosti prechádzky, no tentokrát sa turisti kvôli daždivému počasiu 

rozhodli len pre ľahšiu možnosť a cestou pomedzi skalné útesy prešli k zádielskej chate 

tam aj späť. V novembri sa vybrali zase v daždivom a hmlistom počasí na chatu Lajošku 

a napriek počasiu zažili dobrý spoločný čas, neopakovateľný zážitok a krásu prírody. 

V tento deň sa stretli viaceré turistické oddiely pri kaplnke pod chatou na pietnej spo-

mienke na zosnulých turistov.  

(spracoval: Adriána Némethová) 

 

d) práca s dorastom 

V zbore táto práca absentovala a bolo zrejmé, že je potrebné ju začať. Stretnutia tejto  

vekovej kategórie sú zamerané na konfirmandov a na mladých, ktorý sú 1 – 3 roky po  

konfirmácii. Táto kategória je špecifická svojimi záujmami, kritickým myslením, no aj  

telesným i duchovným zrením. 

Po oslovení ku tejto službe sa konalo stretnutie tímu, ktorý prijal na seba zodpovednosť 

za túto prácu v zbore (Jaroslav Sedlák – vedúci práce, Ester Matisová, Lukáš Németh, 

Daniel Písečný). 

Stretania sa konajú každý piatok tak, aby konfirmandi po konfirmačnej príprave mohli 

plynule prejsť na dorast.  

Stretnutia sa začali 11. októbra 2019, čo bolo následne spojené so slávnostnou rozlúčkou 

s najstaršími besiedkarmi v nedeľu na ich poslednej besiedke. Tento program zorganizo-

vala vedúca pre prácu s deťmi, Adriána Némethová. Absolventi besiedky obdŕžali pri 

tejto príležitosti milý dar, koláž fotografií, ktoré tvorili prierez ich stráveného času počas 

besiedkarskych čias. 

Priemerná účasť na stretnutiach dorastu sa pohybuje medzi 10-15. 

Verím, že aj vďaka sústredeniu detí aspoň v jeden večer na jedno miesto, pri vhodnom 

vedení je možné v nich prebudiť semienko viery zasiate pri krste, vybudovať pevné 

vzťahy priateľstva aj účasť na budovaní spoločenstva. 

V mene dorastu vám ďakujem za každú jednu doterajšiu i budúcu modlitbu. 

(spracoval: Jaroslav Sedlák) 

 

e) práca s mládežou 

... práve preto dôverujem, že ten, ktorý započal vo vás dobré dielo, ho aj dokoná a 

zachová až do dňa Ježiša Krista... (Fil. 1,6) 

Mládež je stále ešte v štádiu svojich začiatočníckych zápasoch aj napriek tomu, že sa 

stretávame  už päť rokov. Nie je nás na počet veľa, ale je to stabilná zostava cca 8 ľudí 

z KE a často sa k nám pridávajú aj študenti a pracujúci mimo Košíc, cca priemerne 6 ľu-

dí. Centrom nášho stretávania je štúdium Božieho slova, spoločenstvo, chvály 

a modlitby. Od októbra roku 2019 sme sa začali pravidelne zúčastňovať stretnutí 

s konfirmandmi  2. ročníka, aby sme s nimi mohli začať dorastovú prácu. Okrem toho sa 

dvaja mládežníci rozhodli pre absolvovanie vzdelávacieho kurzu SEMu – DVK (doko-

nalí v Kristu), je to na povzbudenie k službe a osobnom duchovnom raste. Potrebujeme 

modlitby a podporu, aby sme išli správnym smerom a boli vytrvalí v začatej práci pre 

Pána Ježiša. 

Pridávam súhrn akcií, ktoré sme zorganizovali alebo sme sa ich zúčastnili okrem 

pravidelných štvrtkových stretnutí.  

(spracoval: Ján Vecan) 
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Jarný výlet – mlá-

dež KE Terasa 

Istebné 16.2. -20.2.2019 Láska, ktorá nás mení 

Návšteva mládeže - 

výjazd  

Opina 15.3.2019 Učeníctvo – praktické 

kroky 

SEM CUP D.Kubín 23.3. -24.3.2019 Víťaz je len „Jeden“ 

KPM Žilina 30.3.2019 Tvárou v tvár 

SEM FEST  Lenka 4.7. – 7.7.2019 PRAMEŇ 

Mládežnícky výlet 

Terasa 

V.Ružbachy 7.8. – 11.8.2019 RAJ- KOMUNITA-

BOJ(misia) 

Konferencia SEM V.Slavkov 14.11.– 

17.11.2019 

Určený pre Boží plán 

SMS – sen. mládež Košice 17.11.2019 Life goals 

Vianočná mládež -  Košice 19.12.2019 Najväčší dar 

 

 

f) mami klub 

Stretanie mamičiek s malými deťmi vytvára priestor na vzájomné rozhovory, odo-

vzdávanie praktických rád i povzbudzovanie vo viere.  

Stretnutia sa konajú každý pondelok dopoludnia.  

 

g) vyučovanie náboženskej výchovy na školách 

Po mojom príchode do zboru som do vyučovania náboženstva bol hodený ako začí-

najúci plavec do vody, netušiac, aká je hlboká. Bola to pre mňa veľká zmena minimálne 

v dvoch zásadných rovinách: 

o  vyučovanie sa koná v popoludňajších hodinách v rámci krúžkovej činnosti – pozor-

nosť detí, zvlášť nižších ročníkov, je značne nízka 

o  spolu sa vyučovali deti širokého vekového spektra (prváci so siedmakmi, ôsmakmi) 

– vyžadovalo to oveľa náročnejšiu prípravu na udržanie pozornosti, ako aj prípravu 

materiálov s rôznymi stupňami náročnosti. 

 Pokračovať vo vyučovaní týmto spôsobom aj v novom školskom roku 2019/20 nemalo 

veľký význam. Skôr to prinášalo trápenie ducha a pocit frustrácie. Rozhodol som sa ko-

munikovať s riaditeľmi škôl, aby napriek malému počtu žiakov mi dovolili vytvoriť 

skupiny s vekovou blízkosťou detí. Sčasti som našiel pochopenie, aj keď navyše vytvo-

rené hodiny zobrali viac času. 

Takže zo štyroch hodín, ktoré som vyučoval v minulom školskom roku, sa počet v tomto 

školskom roku zvýšil na 9, čo ale fyzicky nebolo možné zvládať. Napokon jednu hodinu 

zobral brat Ján Vecan. 

V minulom školskom roku učila sestra Zuzana Baltová na ZŠ Kežmarská 28 2 hodiny 

a tento rok 1 hodinu. 

Vyučovanie náboženstva na školách beriem ako výsadu. Vstupovať s evanjeliom a učiť 

deti biblické histórie a pravdy. Povzbudzujme rodičov, aby prihlasovali deti na tieto ho-

diny. Vieme, že deti sú preťažené rôznymi krúžkami a záujmami. Možno by stálo za to 

z niečoho upustiť, aby mali čas poznávať svojho Pána a Boha. 

Vo vyučovaní náboženstva nesie zodpovednosť nielen farár, ale celý zbor. Zbor by mal 

zabezpečiť vyučovanie na svojom teritóriu. Prax je taká, že riaditelia na konci školského 

roka dávajú možnosť rodičom prihlásiť deti na jeden z povinne voliteľných predmetov 
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etická výchova alebo náboženská výchova. Pri náboženskej výchove si potom rodičia 

vyberú z vyučovania tých cirkví, ktoré sa o vyučovanie na škole uchádzajú. 

V obvode nášho zboru je 12 základných škôl. Učí sa iba na štyroch školách. Rodičia mi-

nimálne z ďalších 3-4 škôl sa pýtali, či sa nebude učiť na školách, kde sú ich deti. Neho-

voriac o tom, že povinne voliteľný predmet medzi etikou a náboženskou výchovou je aj 

v 1. a 2. ročníku na strednej škole. 

Vyučovanie náboženstva zostáva jednou z výziev, ktorá v sebe určite nesie misijný cha-

rakter.  

Štatistika vyučovania náboženskej výchovy v školskom roku 2019/20: 

Vyučujúci – Ján Matis: 

ZŠ Janigová – 1.-4. ročník – 11 žiakov 

ZŠ Janigová – 9. ročník – 3 žiaci 

ZŠ Kežmarská 30 – 1.-4. ročník – 5 žiakov 

ZŠ Kežmarská 30 – 5.-7. ročník – 4 žiaci 

ZŠ Kežmarská 28 – 3.-4. ročník – 6 žiakov 

ZŠ Kežmarská 28 – 5.-6. ročník – 6 žiakov 

ZŠ Kežmarská 28 – 7.-8. ročník – 7 žiakov 

ZŠ Trebišovská – 1.-5. ročník – 7 žiakov 

Vyučujúca – Zuzana Baltová: 

ZŠ Kežmarská 28 – 1.-2. ročník – 8 žiakov 

Vyučujúci – Ján Vecan: 

ZŠ Janigova – 5.-8. ročník – 9 žiakov 

Spolu vyučujeme 66 žiakov – 1. stupeň 36, 2. stupeň 30. O 12 žiakov viac ako v pred-

chádzajúcom školskom roku. 

Súčasťou práce s deťmi na náboženskej výchove bolo nacvičenie muzikálu „Vitaj 

kráľ!“, ktorý sa uskutočnil popoludní v 4. nedeľu adventnú 22.12.2019. 

 

h) Evanjelická materská škola na Muškátovej ulici 

„Nechajte dietky a nebráňte im prichádzať ku mne; lebo takýchto je kráľovstvo 

nebeské“ (Mt  19:14) 

Evanjelická  materská škola /EMŠ/ na Muškátovej ulici č.7 v Košiciach, ktorej zria-

ďovateľom je  Cirkevný zbor  ECAV Košice - Terasa začala 2.septembra 2019  štrnásty 

školský rok. Bola založená v marci 2006  ako  prvá Evanjelická materská škola 

v Košiciach a ako štvrtá na Slovensku. 

Svoju činnosť začala v septembri 2006. Sídli v prenajatých priestoroch mestskej mater-

skej školy. 

Je zaradená do siete škôl v Slovenskej republike ako neštátna, cirkevná materská 

škola  s právnou subjektivitou a  s formou hospodárenia ako nezisková organizácia. Po-

skytuje komplexné predprimárne vzdelávanie detí predškolského veku.  

EMŠ je členom medzinárodnej organizácie kresťanských škôl ACSI./ Association of 

Christian Schools International/ 

V aktuálnom školskom roku  2019/2020 je zapísaných 52 detí. Na vstup do 1.ročníka 

ZŠ pripravujeme 23 detí, ktoré dovŕšia  ku 31.8.2020 vek 6 rokov.  

V  školskom roku 2018/2019 odišlo do 1.ročníka ZŠ 17 detí. 

Personál materskej školy  tvoria ho 4 pedagogickí zamestnanci včítanie riaditeľky 

EMŠ,  2 prevádzkoví zamestnanci, jedna asistentka učiteľa.   

Ekonomické práce sú zabezpečované dodávateľsky - Fidurati.s.r.o. 

Výchovno-vzdelávací proces v našej materskej škole realizujeme  podľa  Školského 

vzdelávacieho programu s pôvodným názvom „ Učíme sa v Božej prírode“, ktorý je vy-

pracovaný v súlade so  Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie 
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v materských školách na Slovensku s integráciou kresťanských prvkov výchovy a vzde-

lávania.  

Hlavným cieľom  Evanjelickej materskej školy  je výchova a vzdelávanie 

v kresťanskom duchu, poznávanie biblických právd a cez  všetky aktivity a organizačné 

formy dňa spoznávať Pána Ježiša ako nášho Pána - zasievať do srdiečok detí semienka 

viery. 

EMŠ je školou otvorenou aj pre deti iných vierovyznaní, aj pre deti rodičov bez vy-

znania.  Aj v tom vidíme  našu misijnú úlohu - pôsobiť na neveriacich, hľadajúcich  ro-

dičov cez ich deti. Každý rodič, ktorý zapíše svoje dieťa do našej materskej školy musí  

však rešpektovať  jej evanjelický charakter. Na prijímanie nových detí sú vypracované 

kritéria. Kapacitné možnosti sú nepostačujúce, a preto nebolo možné vyhovieť všetkým 

rodičom, ktorí si podali žiadosť o umiestnenie dieťaťa do našej EMŠ pre školský rok 

2019/2020. Pre školský rok 2020/2021 bude situácia so zápisom nových detí obdobná. 

V materskej škole sa „vyučuje“ evanjelické náboženstvo,  ktorého sa  zúčastňujú  

všetky deti. Náboženstvo sa vyučuje hravou formou s využitím dramatizácie,  zážitkové-

ho učenia, ukazovacích kresťanských piesní, tvorivých činností, deti sa učia veršíky z 

Biblie, modlia sa vlastnými slovami. Ku modlitbám sú deti vedené nie len na hodinách 

náboženstva, ale aj počas dňa - pred jedlom, v ranných kruhoch, a aj inokedy. Obsahom 

modlitieb sú prosby a ďakovania  za mamku, ocka, súrodencov, pani učiteľky, pani ku-

chárku, za chorých  kamarátov, za hračky, za výlety, vystúpenia. 

V tomto  školskom roku  sú  výnimočnými dňami vyučovania náboženstva  piatky dopo-

ludnia. Každý pondelok  popoludní sa deti stretávali pri  „Biblických príbehoch“. Boli to  

chvíle plné prekvapení, so spevom kresťanských  piesní,  s premietaním   príbehov 

s duchovným posolstvom. Táto aktivita bola realizovaná v rámci ekumenickej spoluprá-

ce s Bratskou  jednotou baptistov. V aktuálnom školskom roku túto aktivitu vedú učiteľ-

ky EMŠ. 

Pred šiestimi  rokmi  vznikol pri Evanjelickej materskej škole z iniciatívy  sestier  

nášho CZ MUDr. Aleny Kolárovskej a Kataríny Chovanovej/ Fabriciovej/ detský spevo-

kol „Muškátiky“. Členmi tohto „telieska“  sú deti nielen z materskej školy, ale  aj bývalí 

žiačikovia a deti z CZ. Nácviky  sú pravidelne každý piatok. Deti  sa učia  kresťanské 

piesne a tak oslavujú a spoznávajú nášho  Pána a jeho lásku k nám. 

So svojim repertoárom vystúpili „Muškátiky“ na slávnostných SB, pri ukončení škol-

ského roka,  na adventnom vystúpení detí EMŠ v našom cirkevnom zbore. 

V máji 2019 sa zúčastnila naša škôlkárka a členka „Muškátikov“ Peťka Žežulová  celo-

slovenskej súťaže „Duchovná pieseň“ v Martine, ktorú usporiadal GBÚ ECAV na Slo-

vensku. 

Jej spevácky výkon s piesňou „Boh je láska“ bol porotou ocenený. 

Detský spevokol účinkoval v decembri 2019 na Benefičnom vianočnom koncerte 

v chráme ECAV na Mlynskej ul. pri príležitosti 25.výročia založenia  Psychosociálneho 

centra v Košiciach so svojim bohatým repertoárom.  

Do programu EMŠ  boli  zaraďované aj  tzv.  nadštandardné aktivity ako sú: oboz-

namovanie s anglickým jazykom, predplavecká  príprava,  lyžiarske kurzy, kurzy korču-

ľovania, pohybovo-tanečná príprava /tanečné štúdio Myšičky/,  práca v krúžku keramic-

kom, v krúžku digitálnej gramotnosti, v krúžku dopravnej výchovy v Centre voľného ča-

su na Orgovánovej ul. 

S Ježkom Separkom sme s deťmi  navštívili   Environmentálne  vzdelávacie  centrum           

Kositu   spaľovňu v Kokšov – Bakši,  kde sa deti  dozvedeli ako správne separovať od-

pad,  aby  sme chránili  našu  Zem, ktorú nám dal Pán Boh, aby sme ju svedomito spra-

vovali a starali sa o ňu. 
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Zber starého papiera s Kositom sme v roku 2019 nemohli realizovať z priestorových 

dôvodov. 

Výchovu ku environmentálnej inteligencii sme realizovali v komunitnej záhrade, 

ktorá bola založená v rámci projektu Zelený rodinný kruh z iniciatívy bývalých rodičov 

a v spolupráci s OZ Sosna s cieľom poznávania živej prírody. Avšak v druhej polovici 

roka 2019 bola táto možnosť prerušená z dôvodu rekonštrukcie pavilónu mestskej ma-

terskej školy v rámci projektu rozširovania kapacít predškolských zariadení. Počas re-

konštrukcie bol našej materskej škole zapožičaný iný školský dvor. 

Úroveň výtvarnej tvorivosti detí  našej EMŠ bola prezentovaná  na výtvarných pre-

hliadkach  napr. „Rozprávočka moja 2019“ a na výstavkách výtvarných „dielok“ 

v detských šatniach a vo vestibule materskej školy. 

Z ďalších aktivít, ktoré škola deťom ponúka možno spomenúť návštevu planetária, 

výlety do prírody, návštevu študentov Zdravotníckej školy na Kukučínovej ulici 

s prezentáciami „Zdravé stravovanie“,“ Staráme sa o svoje zúbky“, „Prvá pomoc“. 

Besedy so zdravotnou tématikou boli realizované aj v spolupráci s Regionálnym úra-

dom verejného zdravotníctva v Košiciach  podľa záujmu EMŠ a edukačného plánu 

RÚVZ. 

Deti navštevovali pravidelne knižnicu pre mládež „Nezábudka“ a tak si osvojovali 

návyky čitateľskej gramotnosti. 

V rámci spolupráce so Základnou školou Kežmarská 28 sa deti zúčastnili „Festivalu 

vedy a techniky“ , kde sa zahrali na „výskumníkov, bádateľov“. Objavovali prírodné ja-

vy – napr. vznik dúhy,  ako znamenia od Pána Boha  po potope sveta. 

Do programu školy zaraďujeme víkendové  ekologické aktivity - jarný a jesenný 

Ekodeň za účasti rodičov, kde sa deti učia ako sa máme starať o životné prostredie 

v ktorom žijeme, ochraňovať ho pred ničením, zveľaďovať. 

V projekte „Motýlia záhrada“ deti pozorovali celý vývoj motýľa a nakoniec vypuste-

nie do voľnej prírody. 

Tradíciou EMŠ sú aj športové podujatia v spolupráci s Detskou besiedkou CZ za 

účasti rodičov detí EMŠ aj detí z Detskej besiedky CZ a mládežníkov CZ. 

Na jeseň 2019  bolo zorganizované športové víkendové dopoludnie  „Po stopách zatúla-

nej srnky“   v lesoparku na Hornom Bankove  s finančnou podporou Detskej organizácie 

Fénix. Deti poznávajú život v lese, pozorujú zmeny v prírode, vnímajú čo všetko Pán 

Boh stvoril. 

Ďalšie tradičné   aktivity EMŠ:  Divadelné predstavenia v EMŠ, interaktívne hudob-

né rozprávky s poznávaním rôznych hudobných nástrojov, návštevy v bábkovom divad-

le, karneval, oslava Dňa matiek, Deň starých rodičov,  Adventné vystúpenie, rozlúčkové 

slávnosti s predškolákmi. 

Z príležitosti „Marca – mesiaca knihy“, bol usporiadaný 5.ročník výstavky  s názvom 

„Biblia – kniha kníh“. Návštevníci, rodičia aj deti si mali možnosť pozrieť rôzne vydania 

Biblie v rôznych jazykoch., obrázkové, Biblia ako puzzle a.i. Ďakujeme rodičom aj čle-

nom CZ za ochotu zapožičať svoje Biblie. 

V októbri  bola pripravená výstavka „Poďakovanie za úrody Zeme“, do ktorej sa za-

pojili aj rodičia detí  prinesením svojich vypestovaných plodín v záhradkách najmä tek-

víc rôznych druhov. Takouto zážitkovou formou deti získavali poznatky o prírode, 

o daroch, ktoré nám Pán Boh dáva. 

V období  Adventu bola inštalovaná vo vestibule EMŠ  výstavka Betlehemov/ 

7.ročník/. 

Tieto aktivity vnímame ako „tichú misiu“ pre ľudí, zamestnancov mestskej materskej 

školy,  ktorí vestibulom prechádzajú. 
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Deti si skúsili  spať v škôlke  v noci, bez mamky. Noc pre odvážlivcov mala tento 

rok názov „Noc malých námorníkov“.  Táto aktivita je u detí, ale aj u rodičov  veľmi ob-

ľúbená. Najzaujímavejšie je z celého  programu, hľadanie pokladov večer  pri „bater-

kách“. 

Materská škola spolupracuje s  psychológmi z Centra pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie na Zuzkinom parku pri riešení posudzovania školskej spôsobi-

losti a iných výchovných problémov u detí, s Centrom špeciálno - pedagogického  pora-

denstva a prevencie na Opatovskej ceste  pri diagnostike reči logopédom, so ZŠ Kež-

marská 28,  knižnicou pre deti a mládež Nezábudka, Centrom voľného času na Orgová-

novej ulici a so Súkromnou umeleckou školou na Miškoveckej ul. v Košiciach. 

Pedagogickí zamestnanci EMŠ sú zapojení do celoživotného vzdelávania, zvyšujú si 

svoju pedagogickú odbornosť a zručnosti na rôznych podujatiach, konferenciách, orga-

nizovaním interných metodických dní v EMŠ. Svoju kvalifikovanosť si zvyšujú štúdiom 

na VŠ a SŠ.  

 

Projekty do ktorých sa EMŠ zapojila: 

„Deti Afriky“ – účasť na projekte adopcia na diaľku - učiteľky EMŠ pravidelne finanč-

ne podporujú  študentku  z Lea school  v Dongobeshi v Tanzánii. Potešujúce sú správy 

o jej úspešnom štúdiu  a o jej sne stať sa lekárkou a pomáhať chorým v jej krajine.  

Projekt „Zdravé oči už v škôlke“ – skríning /preventívne meranie zraku/. 

Dni Terasy „Kvapka krvi“ organizované MČ Košice  Západ  - kultúrny program ako 

darček pre darcov krvi. 

 

Projekty podporované  Európskym sociálnym fondom. 
Operačný program ľudské zdroje - zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov 

o zamestnanie. 

Reštart – zapracovanie dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie. 

Absolventská prax – štartuje zamestnanie. 

Uchádzači sú zamestnaní v EMŠ ako asistenti učiteľa a sú veľkou pomocou  pri edukač-

ných a iných aktivitách s deťmi. 

 

Financovanie EMŠ je viaczdrojové,  pretože poskytnuté dotácie z výnosu daní obce sú 

nepostačujúce na prevádzku MŠ.  

Veľkou pomocou pre EMŠ sú milodary, príspevky z rôznych zdrojov bez ktorých by sa 

škola nemohla primerane rozvíjať.  

Chceme vyjadriť poďakovanie za akúkoľvek podporu EMŠ, za finančné dary, praktickú 

pomoc   za podporu modlitebnú všetkým: Cirkevnému zboru ECAV Košice-Terasa, čle-

nom CZ, neznámym aj známym  dobrodincom, rodičom detí EMŠ. 

Z množstva tých, ktorí pomáhajú  chceme spomenúť: 

GrownApps internetová agentúra – správca web stránky EMŠ, grafická úprava a finan-

covanie  propagačných materiálov/bulletiny, kalendáre, záložky a.i./- rodina Melichová/ 

Detská organizácia Fénix Košice Západ /rodina Kopčáková/-financovanie akcií, nákup 

výtvarných potrieb, učebných pomôcok. 

Medzinárodná organizácia žien IWCB so sídlom v Bratislave – poskytnutý grant vo 

výške 4.200,-- € na obnovu nábytku a ďaľších potrieb pre materskú školu aj čiastočné 

vybavenie detskej besiedky v CZ. Za pomoc pri spracovaní projektu  ďakujeme MUDr. 

Zuzane  Katreniakovej. 

Reklamná agentúra RB – rodina Hanyusová /výroba tabuliek – označenie/, rodina Brtá-

ňová, rodina Ondková, s. Koperdáková, MUDr. Kniežová. 

Ďakujeme aj bývalým rodičom EMŠ za pravidelné milodary – rodina Chválova. 
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Za ochotnú pomoc pri organizovaní spoločných športových podujatí EMŠ a CZ ďaku-

jeme sestre Aďke Némethovej, vedúcej besiedky pri CZ. 

Za vedenie detského spevokoliku  „Muškátiky“ ďakujeme Alenke Kolárovskej a Katke 

Chovanovej - dirigentke. Ďakujeme za ich čas a ochotu, ktorý venujú tejto bohumilej ak-

tivite. 

Ďakujeme všetkým, ktorí v minulom roku venovali svoje 2% zo zaplatenej dane našej 

materskej škole.   

Z 2% z minulého roka  budú vymenené kuchynské linky v príručných kuchynkách na 

vydávanie stravy. Montáž bude zrealizovaná v marci počas jarných prázdnin. 

Veríme, že aj v tomto roku sa rozhodnú aspoň niektorí darcovia 2% zo zaplatenej  dane 

pre našu materskú školu. Za čo vopred ďakujeme! 

Darcovia môžu poukázať svoje 2% zo zaplatenej dane Združeniu rodičov pri Evanjelic-

kej materskej škole. Tlačivá sú  k dispozícii na www. ms-muskatova.sk, priamo 

v materskej škole, ale aj v priestoroch cirkevného zboru.  

 

„Všetko závisí od začiatku, ako sa položia základy, tak ide potom všetko“. 

(J.A.Komenský) 

S veľkou pokorou ďakujeme Pánu Bohu za jeho úžasnú milosť, priazeň, vedenie 

a požehnanie, ktorého sa nám dostávalo pri „kladení základov“ počas celého roka!       

(spracovala: Alena Durbáková, riaditeľka EMŠ) 

 

i) práca so ženami 

Počet stretnutí 36, priemerná účasť 9 žien. Stretnutia žien prebiehali v utorok podve-

čer v priestoroch nového kostola 1 x týždenne. 

Stretnutia prebiehali podľa zvyčajného programu. V úvodnej časti stretnutí sme si 

prečítali zamyslenie (v období január až jún nám zamysleniami poslúžila s. Ľubka Pál-

fyová, básňou poslúžila s. Emília Mikulská, v období september až december (pokraču-

jeme v roku 2020) to boli zamyslenia čerpané zo stránky Miluj Boha nesmierne – štú-

dium „Moc slov“ – s. Božena Písečná. V tomto štúdiu sa zamýšľame nad tým, ako pou-

žívať naše slová tak, aby prinášali Bohu česť a aby budovali druhých ľudí. Popremýšľa-

me nad pravdami, ktoré majú moc meniť náš život tým, že ovplyvňujú slová, ktoré vy-

slovujeme nahlas alebo len v mysli. V závere sme každé naše rozmýšľanie ukončili 

modlitbou. 

Okrem pravidelných stretnutí sme sa zúčastnili stretnutí v rámci Aliančného modli-

tebného týždňa, regionálneho stretnutia žien KOS s témou „Nečakané ženy“ v zborovej 

sieni na Mlynskej ulici (prítomných 5/40). Po zaujímavej prednáške nasledovala diskusia 

a vzájomné zdieľanie sa so ženami z cirkevných zborov Košického seniorátu. 

V septembri sme požehnaný čas strávili s misionárkou Clarou Jones, autorku knihy „Mi-

lovaná“, ktorá sme privítali v našom cirkevnom zbore (počet prítomných 160). Poslúžila 

nám osobným svedectvom a biblickým štúdiom v rámci prezentácie knihy. Bola to príle-

žitosť stretnúť sa so ženami z rôznych cirkevných zborov, ale aj pozvať ženy zo svojho 

okolia. 

Ďalšia časť našich stretnutí bola venovaná kreatívnej činnosti. V priebehu roka sme 

pracovali na výrobkoch k rôznym príležitostiam (veľkonočné pozdravy, pozdravy ku 

Dňu matiek a otcov, vianočné pozdravy a dekorácie, kolekcie vianočného pečiva). 

V rámci pravidelných stretnutí sme si pozreli film, zahrali sa spoločenské hry 

a vedomosti si preverili v kvízoch. Zároveň sme si pripomenuli a spoločne oslávili ok-

rúhle životné jubileá našich sestier. 
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Ženy sa počas roka aktívne zúčastňovali príprav zborových priestorov pri rôznych 

príležitostiach (inštalácia zborového farára, stretnutie s Clarou Jones a iných) a aj samot-

ných akcií. Zároveň sú zapojené do upratovacej služby kostola, pod vedením s. kostol-

níčky Heleny Terpovej. Vďaka patrí s. Halajovej, ktorá pravidelne prispieva svojim nád-

hernými medovníkmi pri rôznych príležitostiach.  

Výťažok z predaja darčekových predmetov bol určený na stavbu nášho kostola, príp. 

zborové účely.  

Ďakujeme všetkým sestrám za ich čas, za ochotu pri príprave stretnutí. Naša vďaka 

za tieto požehnané stretnutia však patrí najmä nášmu nebeskému Otcovi. I v tomto roku 

s vďačným srdcom oslavujeme nášho Pána za všetko dobré, čo sme z Jeho milosti prija-

li. (spracovala: Božena Písečná) 

 

j) hudobná oblasť 

a. spevokol 

Spevokol NÁDEJ je už neoddeliteľnou súčasťou spoločenstva cirkevného zboru 

Košice – Terasa. Aj v roku 2019 poslúžil spevmi pri rôznych cirkevných sviat-

koch a príležitostiach: 

1. Slávnostné služby Božie na Nový rok 

2. Slávnostná inštalácia brata farára Mgr. Jána Matisa 

3. Veľkonočná nedeľa 

4. Služby Božie na slávnosť Ducha svätého 

5. Konfirmácia 

6. Slávnosť  1. výročia posvätenia chrámu a 17. výročia založenia cirkevného 

zboru 

7. Začiatok cirkevného roka 

8. Štedrý večer 

9. 1. Slávnosť vianočná 

Spevokol pravidelne nacvičuje v priestoroch kostola každý pondelok, od de-

cembra 2019 v už zmenenom čase o 17:00 hod.  

V roku 2019 pribudli do spevokolu štyria noví speváci – brat farár s manželkou 

a brat emeritný biskup s manželkou. Sestra Ing. Ľubica Matisová sa zapojila aj do 

nácvikov piesní, ale aj ako dirigentka. Za nových členov a ich službu ďakujeme 

Pánu Bohu.  

V súčasnosti má spevokol 20 členov. Bratia a sestry, pri tejto príležitosti, tak ako 

aj v minulom roku, vás chceme opäť vyzvať, aby ste rozšírili naše rady. Spevokol 

môže poslúžiť len za predpokladu, že ho tvorí dostatočný počet členov. Obracia-

me sa hlavne na mladú a strednú generáciu. Spevokol starne a v prípade neúčasti 

2-3 členov už nemôže poslúžiť svojím spevom. Ak radi spievate, pridajte sa 

k nám. Nech vás Pán Boh v tomto rozhodnutí povzbudí a požehná. (spracovala: 

Božena Balcarová) 

 

b. hudobná skupina 

Hudobná skupina sa schádzala v minulom roku sporadicky. Podobne to bolo aj 

s jej službou. Jej najväčší prínos bol pri nacvičovaní muzikálu. 

  

c. kantorovanie 

Kantorovanie zabezpečujú sestry kantorky Zuzana Baltová, Emília Brnová a Ka-

tarína Vološinová. Príležitostne vypomáha Ľubica Matisová. 

 

7. Diakonická práca 
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Konkrétna služba, ktorá by bola snahou naplniť obsah slova „diakonia“, v zbore neexistuje. To-

to je jedna z výziev nielen pre naše spoločenstvo. Pre tento zbor obzvlášť preto, lebo veľký teri-

toriálny rozsah vytvára predpoklad vyššieho počtu tých, ktorí očakávajú na pomoc blížnych 

podľa príkladu Ježiša Krista a v zmysle Jeho slov: „chudobných vždy máte so sebou, a keď 

budete chcieť, budete im môcť dobre činiť“ (Marek 14,7). Podstatná je účinnosť ochoty. Mož-

no si málo v cirkvi uvedomujeme rozmer kresťanskej služby, ktorá môže byť primeraným 

a možno aj potrebným svedectvom v dnešnej v spoločnosti, v ktorej sa chorý či ináč postihnutý 

človek vníma ako starý pokazený spotrebič, do ktorého sa už neoplatí investovať. 

 

8. Vnútromisijné aktivity a príležitosti v r. 2019 

a) aktivity konané v rámci cirkevného zboru 

a. 17.3. – v rámci služieb Božích prezentácia z ciest v Tanzánii, vykonaných v rámci 

projektu Deti Afriky 

b. 23.5. – program detí z Evanjelickej materskej školy Muškátová (EMŠ) a detského 

spevokolu Muškátiky ku Dňu matiek 

c. 23.6. – zborová nedeľa na záver besiedky a ukončenia školského roka 

d. 7.-11.8. – mládežnícky tábor vo Vyšných Ružbachoch spolu s mládežou z CZ ECAV 

Martin – Záturčie 

e. 8.9. – Štós – zborové posedenie po službách Božích 

f. 20.9. – stretnutie s Clarou Jones, autorkou knihy Milovaná 

g. 29.9. – zborové popoludnie pri 1. výročí posvätenia kostola – téma: Obzretie sa do-

predu 

h. 6.10. – Terasa – Deň Afriky – dopoludňajšie služby Božie s hosťami z Tanzánie 

v rámci projektu o. z. Deti Afriky zakončené spoločným obedom 

i. 6.10. – Štós – Africké popoludnie – stretnutie s hosťami z Tanzánie 

j. 22.10. – program detí z EMŠ a detského spevokolu Muškátiky v rámci Mesiaca úcty 

k starším 

k. 22.12. – muzikál „Vitaj kráľ“ 

l. 31.12. – posedenie na záver roka 

 

b) účasť na aktivitách konaných inými cirkevnými organizačnými jednotkami resp. organi-

záciami 

a. 26.5. – Čakanovce (Košický seniorát) – seniorátne mládežnícke služby Božie 

b. 8.-12.7. Prímestský detský tábor (OZ Kairos) – spoluúčasť členov zboru pri organi-

zovaní a zabezpečovaní 

c. 7.9. – Nižná Kamenica (Košický seniorát) – seniorátne stretnutie detí 

d. 7.-11.10. – Herľany – biblicko-rekreačný týždeň 

e. 27.10. – Budimír (Košický seniorát) – stretnutie spevokolov  

f. 8.11. – Košice – mesto (Košický seniorát) – regionálne stretnutie žien zborov Košic-

kého seniorátu 

g. 10.11. – Kysak (Košický seniorát) – stretnutie predsedníctiev a presbyterstiev Košic-

kého seniorátu 

h. 17.11. – Terasa (Košický seniorát) – mládežnícke stretnutie Košického seniorátu 

i. november – december – spoluúčasť na príprave darčekov pre deti v detských domo-

voch v rámci projektu Otcovo srdce 

j. 13.-14.12. – Herľany (Košický seniorát) – konferencia Spoločenstva evanjelických 

žien Košického seniorátu 

k. 1x v mesiaci – párty-kluby pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín (OZ Kairos 

a Detská misia) – aktívna účasť členov zboru pri organizovaní stretnutí 
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9. Činnosť presbyterstva 

Presbyterstvo v minulom roku malo 9 členov z pôvodných možných 12-tich. V zmysle štatútu 

cirkevného zboru neboli obsadené funkcie poddozorcu a zborového kaplána. V priebehu roka sa 

funkcie kurátora vzdal brat Ladislav Ontko. 

4 minuloročné zasadnutia riešili prevažne tieto úlohy:  

- kolaudačné konanie stavby kostola 

- príprava bytu farára 

- výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky EMŠ Muškátová 

- príprava výročného konventu 

- príprava slávnosti inštalácie 

- personálne záležitosti  

- vnútromisijné aktivity. 

 

Ďakujem presbyterom za to, že každý prijíma svoj diel zodpovednosti v službe a pri rozho-

dovaní v zbore za neseniu zodpovednosti. Predovšetkým som vďačný bratovi dozorcovi Igorovi 

Simonovi za jeho obetavú službu a bratskú pomoc pri zžívaní sa v službe v zbore. Nenahradi-

teľné sú vzájomné rozhovory pri uvažovaní o ďalšej službe a smerovaní spoločenstva zboru. 

 

 Činnosť zborového farára mimo zbor: 

- náhradný presbyter Východného dištriktu 

- člen Výboru Združenia evanjelických duchovných. 

 

10. Misijná služba 

Niektorí členovia zboru sa podieľajú na službe v rámci občianskeho združenia Deti Afriky, 

ktoré podporuje študentov v Tanzánii. Cirkevný zbor sa podieľal na prezentovaní tejto služby 

ako aj na príprave Dňa Afriky pri návšteve priateľov z Tanzánie. 

 

11. Pastorálna činnosť 

Táto veľmi potrebná služba je zúžená možnosťami v mestskom prostredí a časovou obme-

dzenosťou farára konaním iným povinností. Za pastorálnu činnosť je možné považovať každý 

rozhovor, ktorý sa udeje pred krstom, sobášom, pohrebom alebo aj pri platení cirkevného prí-

spevku resp. prinesení milodaru. Tieto rozhovory pomáhajú poznávať sa, ale aj vnímať zápasy, 

problémy a starostí, za čo je potrebné sa modliť. 

 

12. Časopisy a knihy 

Ponuka titulov v minulom roku: Evanjelický posol a Evanjelický východ. 

Príležitostne boli ponúkané Biblie, bohoslužobné knihy a tituly s kresťanskou tematikou. Za tú-

to službu ďakujeme ochotným sestrám Helene Terpovej a Alene a Ester Kolárovským. 

 

13. Prestúpili resp. vystúpili 

V minulom roku vedome z našej cirkvi vystúpila jedna sestra nášho zboru. Udialo sa to na 

základe telefonického rozhovoru, v ktorom svoj výstup nechcela zdôvodniť ani písomne podlo-

žiť. 

 

14. Počet členov 

V mestskom prostredí je väčšia anonymita ako aj pohyb. Myslím, že po dokončení kostola si 

ďalší nájdu svoje začlenenie a domáce prostredie pre svoj duchovný život. 

Teritórium zboru je rozsiahle a tým je aj zložitý záber služby a dosah na jednotlivých členov. To 

by mala byť jedna z prioritných otázok do budúcna. 

V minulom roku sa do zboru prihlásilo 15 nových členov a 1 sa odhlásil do iného zboru. 
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K 31.12.2019 má cirkevný zbor 877 členov – o 13 viac ako v r. 2018. 

Je dobre poukázať na veľký nepomer medzi počtom prihlásených k našej cirkvi pri sčítaní oby-

vateľstva v r. 2011 s evidenciou v kartotéke zboru. Pri sčítaní sa na území nášho zboru prihlási-

lo 2680 evanjelikov. 

  

II. 

 

Hospodársky život zboru 

 

Prehľad hospodárenia CZ Košice – Terasa za rok 2019: 

a) príjmy 

 

Celkové   príjmy za rok 2019 

Nový kostol 39 826,10 € 

Prevádzka a činnosť CZ 33 773,01€  

Príjmy spolu: 73 599,11 €  

 

Celkové   výdavky  za rok 2019 

Výstavba kostola -25 726,95 €  

Prevádzka a činnosť CZ -47 433,14 €  

Výdavky spolu: -73 160,09 € 

  Celkový rozdiel príjmy - výdavky + 439,02 € 

 

Prehľad príjmov na NK za rok 2019 

2019 

Milodary na NK 30 152,36 € 

Ofery na NK 4 673,74 € 

Dotácia Min. financií 5 000,00 € 

Príjmy spolu na NK: 39 826,10 € 

 

Grafický prehľad príjmov 2016 – 2019 
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Komentár k hospodáreniu CZ Košice –Terasa za rok 2019 
 

Hospodársky rok 2019 sme skončili s prebytkom 439,02 €. 

 

Nový kostol 
1. Príjmy na NK sme mali na úrovni  39.826,10 . Štruktúra príjmov na NK  je uvedená 

v tabuľke vyššie. 

2. Výdavky na dokončenie kostola boli vo výške  -25 726,95 €. 

 

Činnosť cirkevného zboru 

1. Milodary na činnosť CZ boli vo výške 9.322.58 € , čo je o 1.850 € viac ako 

v predchádzajúcom roku. /+24,7%/ 

2. Cirkevný príspevok bol vyzbieraný vo výške 6.189,00 € čo je o 1.102,00 € menej  

ako v roku 2018.  /-15,1%/ 

3. Ofery pre náš CZ sme prijali v sume  10.419,84 €, čo je o 1.619,86 € viac ako v roku 

2018. /+18,4%/ 

 

Iné príjmy sme mali v celkovej výške 7.841,59 €.  

Prehľad iných príjmov: 

a) Ofery mimo zbor     3.496,59 € 

b) Predaj kníh a čas      1.320,35 € 

c) Predaj výrobkov     1.022,00 € 

d) Náhrada za používanie auta na súkromné účely    867,40 € 



CZ ECAV Košice – Terasa – Správa o živote a hospodárení za r. 2019 

 

18 

e) Príjmy z majetku        850,00 € 

f) Ostatné         285,25 € 

 

b) výdavky 

Celkové výdavky na prevádzku CZ boli vo výške  -47.433,14 €.  Oproti roku  

2018 sa nám zvýšili náklady na prevádzku o 8.899,03 € /+23,1%/. 

a. Prehľad najväčších výdavkov: 

i. Elektrická energia   9.518,55 €   

ii. Vodné + Stočné  1.055,71 € 

iii. Príspevok vyššej COJ  3.228,06 €     

 

Grafický prehľad výdavkov  2016 – 2019 

 
 

Informácie k úverom a pôžičkám 

Výška úveru OTP banka: 150 000,00 € 

Úroky: 32 800,00 € 

Celkové splátky úveru: 182 800,00 € 

Doba splácania: 15 rokov 

Splatené k 31.12.2019 33 920,00 € 

Ostáva ešte splatiť: 148 880,00 € 

Koniec splácania úveru február 2032 

Mesačná splátka: cca 1.200 € 

 

Výška pôžičky z CZ Levoča: 5 000,00 € 

Úroky: 0,00 € 

Celkové splátky úveru: 5 000,00 € 

Doba splácania: 5 rokov 

Splatené k 31.12.2019 3 600,00 € 

Mesačná splátka: 100,00 € 

Ostáva ešte splatiť: 1 400,00 € 

Koniec splácania úveru február 2021 

(spracoval: Ľuboš Fabrici) 

 

 

III. 
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Záver a poďakovanie 

 

Spoločenstvo Kristových nasledovníkov nie je ani spolok rybárov, či záujmový krúžok nu-

mizmatikov. Nás nespája záujmová činnosť, ale obeť zmierenia Božieho Syna. Preto nič nebude tak 

dôležité, ako robiť to, čo bude odrážať našu vďačnosť vykúpených. 

 

Ďakujem za záujem o Božie slovo, za úprimné modlitby, spoločenstvo i svedectvo viery 

v bežnom živote. 

Ďakujem za službu všetkým spolupracovníkom. 

Ďakujem za brigádnické práce pri úprave okolia i priestorov kostola – nevynímajúc mesačné upra-

tovania kostola.  

Ďakujem za dobročinnosť a nesenie nemalej finančnej zodpovednosti za dlh i za chod cirkevného 

zboru. 

Ďakujem za úprimné modlitby. 

Nech všetko čo sa deje medzi nami je na Božiu slávu. Amen! 

 

   Ján Matis 

zborový farár 

 


