
M A N U Á L 

k vypĺňaniu tlačiva ŠTATISTIKA ZA ROK 20.. 

CIRKEVNÝ ZBOR – dopĺňa sa názov zboru podávajúceho štatistické údaje (vrátane údajov  z             

dcérocirkiev, filiálok, diaspôr) 

SENIORÁT – dopĺňa sa názov seniorátu do ktorého pôsobnosti cirkevný zbor patrí 

DIŠTRIKT – dopĺňa sa názov dištriktu do ktorého pôsobnosti cirkevný zbor patrí 

Pečiatka, podpisy predsedníctva – dopĺňajú sa podpisy dozorcu a farára cirkevného zboru 

spolu s okrúhlou pečiatkou cirkevného zboru, resp. podlhovastou s identickým textom 

okrúhlej pečiatky 

Počet členov – pre údaj Kartotéka sa dopĺňa aktualizovaný údaj zborovej kartotéky k 31. 

decembru ukončeného roka za ktorý sa vyhotovuje štatistika, pre údaj Sčítanie sa dopĺňa 

výsledok ostatného cyklického ščítania (údaj uvádzaný Štatistickým úradom SR) 

KRSTY – pre údaj Spolu sa uvedú všetky krsty vykonané deťom aj dospelým, pre údaj Deti sa 

uvedú krsty deťom do konfirmačného veku, pre údaj Dosp. sa uvedú krsty vykonané po 

hranici konfirmačného veku 

Sobáše – pre údaj Spolu sa uvedú všetky sobáše (Evanj. + Krížne), pre údaj Evanj. sa uvedú 

sobáše kde obaja sobášení sú ev.a.v. vyznania, pre údaj Krížne sa uvedú sobáše kde jeden zo 

sobášených je iného vierovyznania (prípadne bez vyznania) 

Požehnanie manželstva – platí ako pri Sobáše 

Pohreby – pre údaj spolu sa uvedú pohreby oboch pohlaví vrátane detí, pre údaj Z toho deti 

do 7 r. sa uvedú deti, ktoré pri úmrtí mali menej ako 7 rokov (údaj odovzdávame MK SR) 

Do/Zo zboru – pre údaj Prihl. sa uvedú všetci príslušníci ECAV, ktorí z iných cirkevných 

zborov sa prihlásili do zboru, pre údaj Zo zboru sa uvedú všetci príslušníci ECAV, ktorí zo 

zboru odchádzajú do iného cirkevného zboru 

Vstup/Výstup ECAV – pre údaj Vstup sa uvedú tí príslušníci ECAV, ktorí sa vo vykazovanom 

roku stali členmi ECAV prostredníctvom zboru (krstom, prestupom z iného vierovyznania), 

pre údaj Výst. sa uvedú tí členovia zboru, ktorí ukončili členstvo v ECAV (vyžaduje sa písomné 

prehlásenie osoby týkajúcej sa vystúpenia z ECAV) 

Presbyterstvo – pre údaj  Členovia sa uvedie počet presbyterov, pre údaj Zasadnutia sa 

uvedie počet zasadnutí v konkrétnom kalendárnom roku 

Večera Pánova – pre údaj Celkom sa uvedie súhrnný počet vykonaných Večerí Pánových ako 

v chráme, tak v domácnosti aj  zariadeniach ako sú nemocnice a rôzne typy soc. zariadení 

(DD, DD a DSS, DSS, SED a pod) – uvedieme v priestore pod slovom Celkom, pre údaj Chrám 



sa uvedie súhrnný počet vykonaných Večerí Pánových v chráme pri rozličných príležitostiach 

(pravidelné prisluhovanie VP raz za mesiac, prisluhovanie VP pri konfirmácii, v kajúcu nedeľu, 

pri stretnutí jubilantov, výročí konfirmácie, manželskom jubileu a pod.) – uvedieme 

v priestore pod slovom Chrám, pre údaj Doma sa uvedie súhrnný počet vykonaných VP 

v domácnostiach – uvedieme v priestore pod slovo Doma, pre údaj Nemoc.-soc.zariadenia sa 

uvedie súhrnný údaj vykonaných VP v rôznych formách zariadení ako sú uvedené vyššie – 

uvedieme v priestore pod slovo Nemoc.-soc. zariadenia, pre údaj Spolu sa uvedie súhrnný 

údaj prijímateľov VP ako v chráme, tak v domácnosti i nem. a rôznych soc. zariadeniach 

číslom v ktorom sú zahrnutí muži aj ženy spoločne, pre údaj Muži/Ženy v oddiele Chrám sa 

uvedie počet prijímateľov VP v chráme jednotlivo podľa pohlavia, rovnako sa uvedie aj 

v oddieloch Doma a Nemoc.-soc. zariadenia počet prijímateľov podľa pohlavia 

Hlavné sl. Božie – pre údaj Počet za rok sa uvedie súhrnné číslo Hlavných služieb Božích  (sú 

to zvyčajné sl. Božie konané v nedeľu dopoludnia ako aj v iný čas v dcérocirkvi, filiálke, 

diaspore ak sa tam konajú ako jediné služby Božie v danú nedeľu, či sviatok podľa Agendy A. 

Poriadky služieb Božích pod č.1,2,3 a 7), pre údaj Pr.účasť sa uvedie číslo zodpovedajúce 

podielu z matem. operácie kedy delenec = celkový počet účastníkov za vykazované obdobie, 

deliteľ = celkový počet vykonaných sl.Božích za vykazované obdobie 

Slávnosť – pre údaj Slávnosť v časti 1.slávnosť ako aj v časti Ost. sviatky sa uvedie počet 

prítomných pre jednotlivé sledované príležitosti, pričom tento počet nie je súčasťou čísla 

uvedeného v časti Pr. účasť (t.j. účasť v časti Slávnosť evidujeme samostatne) 

Nešporné SB – pre údaj Počet za rok sa uvedie celkový počet nešporných sl. Božích 

vykonaných podľa Agendy A. Poriadky služieb Božích pod č. 5, pre údaj Pr.účasť sa uvedie 

číslo zodpovedajúce podielu z matem. operácie kedy delenec = celkový počet účastníkov 

nešporných sl. Božích, deliteľ = počet vykonaných nešporných sl. Božích za vykazované 

obdobie 

Večerné SB – pre údaj Počet za rok sa uvedie celkový počet večerných (konaných v nedeľu) 

sl. Božích vykonaných podľa Agendy A. Poriadky služieb Božích pod č. 5, pre údaj Pr. účasť sa 

uvedie číslo zodpovedajúce podielu z matem. operácie kedy delenec = celkový počet 

účastníkov večerných sl. Božích, deliteľ = počet vykonaných večerných sl. Božích 

Stredtýždňové SB – pre údaj Počet za rok sa uvedie celkový počet stredtýždňových sl. Božích 

vykonaných podľa Agendy A. Poriadky služieb Božích pod č. 5, pre údaj Pr. účasť sa uvedie 

číslo zodpovedajúce podielu z matem. operácie kedy delenec = celkový počet účastníkov 

stredtýždňových sl. Božích, deliteľ = počeť vykonaných stredtýždňových sl. Božích 

Advent. večierne – pre údaj Počet za rok sa uvedie celkový počet vykonaných adventných sl. 

Božích podľa Agendy A. Poriadky služieb Božích pod č. 6, pre údaj Pr. účasť sa uvedie číslo 

zodpovedajúce podielu z matem. operácie kedy delenec = celkový počet účastníkov 

adventných sl. Božích, deliteľ = počet vykonaných adventných sl. Božích 



Pôstne večierne – pre údaj Počet za rok sa uvedie celkový počet vykonaných pôstnych sl. 

Božích podľa Agendy A. Poriadky služieb Božích pod č. 6, pre údaj Pr. účasť sa uvedie číslo 

zodpovedajúce podielu z matem. operácie kedy delenec = celkový počet účastníkov pôstnych 

sl. Božích, deliteľ = počet vykonaných pôstnych sl. Božích 

Mlád. SB – pre údaj Počet za rok sa uvedie celkový počet vykonaných mládežníckych sl. 

Božích, pre údaj Pr. účasť sa uvedie číslo zodpovedajúce podielu z matem. operácie kedy 

delenec = celkový počet účastníkov mládežníckych sl. Božích, deliteľ = počet vykonaných 

mládežníckych sl. Božích 

Deti – DB – pre údaj Počet za rok sa uvedie celkový počet vykonaných detských besiedok, 

pre údaj Priemer. účasť sa uvedie číslo zodpovedajúce podielu z matem. operácie kedy 

delenec = celkový počet účastníkov detských besiedok, deliteľ = počet vykonaných detských 

besiedok 

Dorast – pre údaj Počet za rok sa uvedie celkový počet účastníkov stretnutí dorastu, pre údaj 

Priemer. účasť sa uvedie číslo zodpovedajúce podielu z matem. operácie kedy delenec = 

celkový počet účastníkov stretnutí dorastu, deliteľ = počet vykonaných stretnutí dorastu 

Mládež – SEM – pre údaj Počet za rok sa uvedie celkový počet stretnutí mládeže, pre údaj 

Priem. účasť sa uvedie číslo zodpovedajúce podielu z matem. operácie kedy delenec = 

celkový počet účastníkov stretnutí mládeže, deliteľ = počet vykonaných stretnutí mládeže 

Bibl. hod. – dosp. – pre údaj Počet za rok sa uvedie celkový počet účastníkov biblických 

hodín pre dospelých, pre údaj Priem. Účasť sa uvedie číslo zodpovedajúce z matem. operácie 

kedy delenec = celkový počet účastníkov biblických hodín pre dospelých, deliteľ = počet 

vykonaných biblických hodín pre dospelých 

Ženy – SEŽ – pre údaj Počet za rok sa uvedie celkový počet stretnutí spoločenstva 

evanjelických žien, pre údaj Priemer. účasť sa uvedie číslo zodpovedajúce podielu z matem. 

operácie kedy delenec = celkový počet účastníčok stretnutí spoločenstva evanjelických žien, 

pre údaj Priemer. účasť sa uvedie zodpovedajúce číslo podielu z matem. operácie kedy 

delenec = celkový počet účastníčok stretnutí spoločenstva evanjelických žien, deliteľ = počet 

vykonaných stretnutí spoločenstva evanjelických žien 

Iná činnosť – v cirkevnozborovom živote sa odohráva množstvo rôznych činností, ktoré pri 

maximálnej snahe zostavovateľov tlačiva ŠTATISTIKY nie je možné zachytiť. Preto v tomto 

údaji je možné uviesť napr. činnosť krúžku diakonie, skupinky opatrovateľskej služby, 

návštevnej skupinky, krúžku oltárnych žien, prípadne doplniť údaj o raňajších službách Božích 

vykonaných podľa Agendy A. Poriadky služieb Božích pod č. 5, ktoré si niektoré cirkevné 

zbory dodnes zachovávajú. V takomto prípade treba nad Iná činnosť napísať o akú činnosť 

ide a v údajoch Počet za rok a Priemer. účasť postupovať podobne ako v predchádzajúcich 

činnostiach. Akékoľvek ďalšie činnosti (napr. víkendovka mládeže, dorastu, tábory, stretnutia 



jubilantov a pod.) treba uviesť na zadnej strane tlačiva so zachovaním špecifikácie Počet za 

rok a Priemer. účasť. 

Rodiny – ROS – pre údaj Počet za rok sa uvedie celkový počet stretnutí rodinných 

spoločenstiev, pre údaj Priemer. účasť sa uvedie číslo zodpovedajúce podielu z matem. 

operácie kedy delenec = počet všetkých účastníkov stretnutí rodinných spoločenstiev, deliteľ 

= počet vykonaných stretnutí rodinných spoločenstiev, pre údaj Počet sk. – buniek sa uvedie 

číslo zodpovedajúce počtu skupiniek, či buniek rodinných spoločenstiev v cirkevnom zbore 

Modl. Spol – MoS – pre údaj Počet za rok sa uvedie celkový počet stretnutí modlitebného 

spoločenstva, pre údaj Priemer. účasť sa uvedie číslo zodpovedajúce podielu z matem. 

operácie kedy delenec = počet všetkých účastníkov stretnutí modlitebného spoločenstva, 

deliteľ = počet vykonaných stretnutí modlitebného spoločenstva 

Spevokol – pre údaj Počet sa uvedie celkový počet stretnutí (nácvikov + vystúpení + 

hosťovských vystúpení) spevokolu (prípadne súhrnné číslo činnosti viacerých spevokolov) – 

uvedieme v priestore pod slovom Počet, pre údaj Skupín sa uvedie číslo zodpovedajúce 

počtu skupín spevokolov, pre údaj Členov sa uvedie počet členov spevokolu, pri viacerých 

spevokoloch sa lomkou uvedú jednotlivé počty členov 

Hud. skupiny – pre údaj Počet sa uvedie číslo zodpovedajúce počtu stretnutí (nácvikov + 

vystúpení + hosťovských vystúpení)hudobnej skupiny, resp. hudobných skupín – uvedieme 

v priestore pod slovom Počet, pre údaj Skupín sa uvedie číslo počtu hudobných skupín a pre 

údaj Členov sa uvedie číslom počet členov hudobnej skupiny, prípadne pri viacerých 

hudobných skupinách sa to rieši obdobne ako u spevokolov – lomkou 

Past. návšt. – pre údaj Počet za rok/počet kňazov sa uvedie počet všetkých pastorálnych 

návštev členov cirkevného zboru vykonaných kňazom, prípadne kňazmi a počet kňazov 

v cirkevnom zbore. Dané údaje uvádzame pomocou lomky. Ak kňaz má pre pastorálne 

návštevy vytvorenú pomocnú skupinku, údaje o nimi vykonaných pastorálnych návštevách sa 

uvedú na zadnej strane tlačiva 

 

 

   


