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SPRÁVA O FINANČNOM HOSPODÁRENÍ 
CITYCHURCH ZA ROK 2022 

Milá CityChurch rodina, 

Oslovujeme Vás ako domácich zboru CityChurch, s finančnou správou za rok 2022. Sme vďační 

Bohu za tento rok, hoci, podobne ako posledné roky, bol iný, ako sme si mysleli alebo očakávali. 

Bol to rok, keď sme sa mohli opäť pravidelne stretávať bez obmedzení. Z tohto pohľadu, to bol 

rok viacerých radostí a požehnaní. Opäť sa zaplnila budova na Sreznevského i v Pezinku. Rástla 

účasť na bohoslužbách, poriadali sme tábory a viacenré ďalšie aktivity. To, čo sme nečakali, bolo 

náhle vypuknutie vojny na Ukrajine, viaceré vážne zdravotné problémy a niektoré iné výzvy, 

ktorým sme v tomto roku čelili. V tom všetkom sme nesmierne hrdí na našu CityChurch rodinu a 

na to, ako zareagovala na potrebu pomáhať - či uprostred krízy na Ukrajine, či s inými 

potrebami. V určitých momentoch sme popri tom cítili výzvu pokryť náš štandardný chod. Avšak, 

vďaka Bohu aj všetkým vám, ktorí ste súčasťou pravidelného prispievania, zvládli sme to. 

Posielame Vám finančné zhodnotenie roka 2022. Je to sumár príjmov a výdajov. Ako v ňom 

budete vidieť, k nášmu úsiliu sa významne pridala aj organizácia Samaritan’s Purse, ktorá nám 

veľmi pomohla vo financovaní aktivít pre Ukrajinu. Detailnejšie jednotlivé príjmy a výdaje môžete 

vidieť v priloženej finančnej správe. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac, či položiť nám doplňujúce 

otázky, vítame ich a pozývame Vás osloviť nás v súvislosti s nimi. 

Následne, účtovná firma, ktorá spravuje naše učtovníctvo, spraví komplexný hospodársky 

výsledok, ten ďalej prejde revíziou, a napokon bude podané daňové priznanie. 

Ďakujeme Vám! 

Pavol Zsolnai 

za CityChurch tím 
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STAV BANKOVÝCH ÚČTOV K 31.12.2022 

* Súčasťou “Táborového účtu” je aj rezervný fond CityChurch, ku tvorbe ktorého sme rozhodnutím Rady 

zboru pristúpili ešte v roku 2020 sumou 250€ mesačne. 

OSTATNÉ BANKOVÉ ÚČTY K 31.12.2022 

* Konferencia The Global Leadership Summit a misijná služba Hawran Ministry hospodária samostatne na 

vlastných účtoch, majú svoje príjmy a výdaje, a nemajú vplyv na bežné hospodárenie zboru. Z toho 

dôvodu nie sú zohľadnené vo výsledku hospodárenia zboru. 

Bežný účet 56 750,55 €

Stavebný účet 48 704,93 €

Táborový účet * 13 028,14 €

CD účet 5 557,88 €

Termínované vklady (vrátane pripísaných úrokov) 491 301,62 €

Pokladňa 0 €

The Global Leadership Summit účet 4 571,98 €

Hawran Ministry účet 3 878,13 €
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HOSPODÁRENIE CITYCHURCH ZA ROK 2022 

PRÍJMY 

KATEGÓRIA SUMA

Zbierky a dary - lokalita BRATISLAVA 147 687,41 €

Zbierky a dary - lokalita PEZINOK 25 711,75 €

Zbierky a dary - lokalita INTERNATIONAL 24 121,17 €

BCC WORSHIP 270,00 €

Príjmy z Rady cirkvi AC (prenájom kancelárie na Sreznevského 2) 1 656,00 €

Misia 25,00 €

Tábory (platby účastníkov + dary) 18 920,08 €

Účelové dary na UKRAJINU (interné dary) 14 518,00 €

Účelové dary na UKRAJINU (externý grant zo Samaritan’s Purse) 48 753,88 €

Refundácia niektorých nákladov zboru vynaložených na Ukrajinu 3 446,65 €

PRÍJMY SPOLU 285 109,94 €
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VÝDAJE 

VÝSLEDOK BEŽNÉHO HOSPODÁRENIA ZBORU 

KATEGÓRIA SUMA

Náklady na bohoslužby - lokalita BRATISLAVA (prenájom, dobrov. hasičská služba) 21 082,67 €

Zborová budova na Sreznevského (energie, prevádzka, nutná údržba a opravy, …) 17 219,35 €

Sekcie zboru v lokalite Bratislave (WIDELIFE, BESIEDKA, ŽENY) 5 876,32 €

Technické služby (video, audio, svetlá, hudobné nástroje, …) 6 672,93 €

Kancelária zboru 7 792,40 €

Zborové auto CITROËN 2 818,52 €

Vzdelávanie a konferenčné poplatky 307,00 €

Iné aktivity a akcie zboru (občerstvenie, hostia, seniori, dobrovoľníci, …) 3 665,82 €

BCC WORSHIP 584,20 €

Mzdy 91 142,90 €

Misia (okrem Hawran Ministry) 1 731,80 €

Členské do Rady ACS 5 772,80 €

Kresťania v meste (členské, náklady na spoločné akcie) 720,00 €

Ostatné (tvorba rezervného fondu, cestovné, …) 3 660,60 €

Tábory (Widelife Camp, detský tábor) 19 413,10 €

Lokalita CityChurch INTERNATIONAL (bývalé BIF) 5 150,32 €

Lokalita CityChurch PEZINOK (celkové výdaje vrátane nájmu a energií) 31 033,85 €

Účelové dary na Ukrajinu (z interných príjmov) 8 109,17 €

Účelové dary na Ukrajinu (z grantu Samaritan’s Purse) 47 357,79 €

VÝDAVKY SPOLU 280 111,54 €

Príjmy 285 109,94 €

Výdaje 280 111,54 €

VÝSLEDOK 4 998,40 €

5


	SPRÁVA O FINANČNOM HOSPODÁRENÍ
	ZA ROK 2022
	www.citychurch.sk
	SPRÁVA O FINANČNOM HOSPODÁRENÍ
	CITYCHURCH ZA ROK 2022
	Stav BaNKOVÝCH účtov k 31.12.2022
	Ostatné BANKOVÉ účty k 31.12.2022
	Hospodárenie CITYCHURCH za rok 2022
	Príjmy
	Výdaje
	Výsledok bežného hospodárenia zboru

