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Správa o činnosti zborového presbyterstva CZ ECAV na Slovensku 

Zemianske Kostoľany za rok 2019 

Zborové presbyterstvo zasadalo v roku 2019 celkovo 10-krát, v súlade s platným štatútom 

zboru. K 1.1.2019 malo zborové presbyterstvo 25 členov v zložení: 2x predsedníctvo CZ, 1x 

zástupca dozorcu, 1x zborový kurátor, 21x presbyteri. Po výročnom a volebnom konvente 

konanom vo februári 2019 bolo presbyterstvo reorganizované na nové 25 členné zloženie 

takto: 2x predsedníctvo CZ, 1x zástupca dozorcu, 1x zborový kurátor, 1x matkocirkevný 

kurátor, 2x filiálny kurátor (z toho od 06.2019 1x neobsadený za Handlovú), 18x presbyteri. 

Jednotlivých zasadnutí presbyterstva sa ako hosť zúčastňoval zborový kaplán, brat Emil 

Hankovský. Presbyterstvo sa schádzalo striedavo na fare v Zemianskych Kostoľanoch 

a v obnovenej zborovej miestnosti fary v Prievidzi. 

Priemerná účasť členov presbyterstva na zasadnutiach v r. 2019 bola 17,6 členov, čo 

predstavuje 71,5%. Najlepšia účasť bola v mesiaci marec a máj (zhodne 20 členov, t.j. 80%), 

najslabšia v mesiaci október (13 členov, t.j. 54,2%). Všetky konané presbyterstvá v roku 

2019 boli uznášaniaschopné.  

Jednotlivé zasadnutia zborového presbyterstva sa začali krátkym biblickým úvodom a 

stíšením k modlitbe a následnou kontrolou uznesení z predchádzajúcich presbyterstiev. 

V jednotlivých mesiacoch sa presbyterstvo okrem iného venovalo týmto záležitostiam zboru: 

1. 11.01.2019 - stanovenie priorít pre 1. polrok 2019 v práci zboru. 

2. 08.02.2019 - kandidačné presbyterstvo k voľbe zborového dozorcu.  

3. 08.02.2019 - príprava výročného a volebného konventu CZ konaného 24.2.2019. 

4. 15.03.2019 - príprava posviacky modlitebne v zborovom dome v Handlovej, 

doplnenie členov jednotlivých výborov presbyterstva, 

príprava slávnostných SB na úvod novozvolených funkcionárov zboru. 

5. 12.04.2019 - návrhy na oživenie práce so staršou mládežou v zbore, 

príprava akcií v CZ do 30.6.2019. 

6. 14.05.2019 - vnútrozborová misia, kontrola plnenia finančného rozpočtu 2019. 

7. 25.06.2019 - schválenie žiadostí, prijatých zborom od iných subjektov, 

schválenie KZ na kúpu vozidla Dacia Lodgy pre potreby CZ. 

8. 03.09.2019 - príprava zborového dňa v CZ na deň 14.9.2019. 
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9. 08.10.2019 - príprava volebného konventu k voľbe biskupa VD ECAV, 

príprava nedele úcty k starším – „Vďaka a chvála“. 

10. 14.11.2019 - príprava volebného konventu k II. kolu voľby biskupa VD ECAV, 

hospodárske záležitosti CZ (opravy, revízie, inventarizácia majetku). 

Chcem poďakovať všetkým sestrám a bratom presbyterom, ktorí aktívne pracovali počas 

celého roka 2019, za ich úsilie a službu pre náš zbor. Nech ich za to náš nebeský Otec 

odmení svojím Božím požehnaním.  

Na zasadnutí presbyterstva dňa 14.5.2019 sa zo zdravotných dôvodov vzdal funkcie 

filiálneho kurátora, a tým aj členstva v presbyterstve, brat August Masár. Aj jemu sa na 

tomto mieste chcem poďakovať za dlhoročnú obetavú prácu pre zbor.  

Zároveň chcem navrhnúť zborovému konventu zrušenie mandátu presbytera u brata Ing. 

Ondreja Pilcha, ktorý sa v roku 2019 nezúčastnil žiadneho zasadnutia presbyterstva z dôvodu 

dlhodobého pracovného pobytu v zahraničí a tento stav u neho bude pretrvávať 

v nasledujúcich rokoch. 

V Zemianskych Kostoľanoch, 16.2.2020  

 

 

Štefan Hurný – zborový dozorca 

 


