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SPRÁVA O FINANČNOM 
HOSPODÁRENÍ 2021

www.citychurch.sk



SPRÁVA O FINANČNOM HOSPODÁRENÍ 
CITYCHURCH ZA ROK 2021 

Milá CityChurch rodina, 

Oslovujeme Vás ako domácich CityChurch rodiny s finančnou správou za rok 2021. Sme 
vďační Bohu za tento rok, hoci nebol ľahký. Takmer polovicu roka sme sa nemohli 
stretávať na pravidelných bohoslužbách. Bol to rok sťahovania sa z Istropolisu, vzácneho 
detského či Widelife tábora, ale aj pokračujúceho budovania našej lokality v Pezinku. To, 
že sme nemohli byť spolu, samozrejme, malo dopad na našu službu v mnohých 
aspektoch. 

Posielame Vám finančné zhodnotenie roka. Ako v ňom môžete vidieť – vďaka všetkým 
Vám a vďaka Božej milosti - sme minulý rok skončili s prebytkom. To, že sme sa nevedeli 
stretávať, ovplyvnilo veľmi výrazne aj zbierky počas bohoslužieb. O to viac sme si vážili, 
že viacerí začali využívať možnosť prispievať na účet. Každý, čo i malý príspevok, 
predstavoval veľký rozdiel. Boli sme požehnaní niekoľkými jedinečnými darmi. Zároveň 
sme sa snažili hospodáriť veľmi šetrne. Naše náklady boli nižšie, ako predpokladal 
rozpočet. Vďaka tomu bolo naše hospodárenie plusové. Detailnejšie je to vyjadrené 
v priloženej finančnej správe, ktorá je sumárom príjmov a výdajov za rok 2021. Ak by ste 
sa chceli dozvedieť viac, či položiť nám doplňujúce otázky, vítame ich a pozývame Vás 
osloviť nás s nimi. 

Ďakujeme Vám! 

Pavol Zsolnai 
za CityChurch tím 

STAV BANKOVÝCH ÚČTOV K 31.12.2021 

* Súčasťou “Táborového účtu” je aj rezervný fond CityChurch, ku tvorbe ktorého sme 
rozhodnutím Rady zboru pristúpili v roku 2020. 

Bežný účet 51 752,15 €

Stavebný účet 45 266,21 €

Táborový účet * 7 021,72 €

CD účet 4 658,69 €

Pokladňa 0 €
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OSTATNÉ BANKOVÉ ÚČTY K 31.12.2021 

* 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. 

BEŽNÉ HOSPODÁRENIE ZBORU ZA ROK 2021 

 

          PRÍJMY 

The Global Leadership Summit účet 4 980,96 €

Hawran Ministry účet 2 178,60 €

KATEGÓRIA ROK 2021 ROK 2020

Zbierky a dary BRATISLAVA 143 161,91 € 154 751,25 €

Zbierky a dary PEZINOK 13 953,85 € 14 878,46 €

Zbierky a dary BIF 22 959,04 € 16 144,63 €

Zbierky a dary EXIT 195,00 € 1 084,57 €

Budova - Sreznevského (preplatky na energiách) 12,07 € 2 998,49 €

Účelové dary (misia, …) 3 953,00 € 0 €

Príjmy BCC WORSHIP 410,00 € 205,00 €

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

Ostatné príjmy (audio, video, Istropolis, …) 2 610,07 € 2 412,24 €

Zborové auto CITROËN 140,00 € 50,00 €

Tábory (platby účastníkov + dary) 21 549,00 € 23 374,01 €

SPOLU 210 599,94 € 217 554,65 €
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           VÝDAJE 

VÝSLEDOK BEŽNÉHO HOSPODÁRENIA ZBORU 

KATEGÓRIA ROK 2021 ROK 2020

Prenájom Bratislava 
(Istropolis, Martindom, dobrovoľná hasičská služba)

13 124,64 € 20 959,66 €

Zborová budova na Sreznevského 
(energie, prevádzka, …)

7 933,51 € 6 575,85 €

Sekcie zboru v Bratislave 
(BIF, EXIT, WIDELIFE, BESIEDKA, ŽENY)

6 310,40 € 7 169,00 €

Lokalita PEZINOK 
(celkové výdaje vrátane nájmu a energií)

25 095,99 € 21 066,53 €

Technické služby 
(video, audio, svetlá, hudobné nástroje, …)

5 046,97 € 5 059,28 €

Kancelária zboru 8 197,73 € 7 559,52 €

Zborové auto CITROËN 1 350,84 € 1 868,61 €

Vzdelávanie 0 € 69,90 €

Iné aktivity a akcie zboru 
(občerstvenie, hostia, seniori, dobrovoľníci, …)

1 128,36 € 4 218,92 €

BCC WORSHIP 1 278,07 € 879,69 €

Mzdy 87 374,16 € 92 850,24 €

Tábory 21 114,87 € 25 453,61 €

Misia (okrem Hawran Ministry) 100,00 € 539,50 €

Členské do Rady ACS 7 825,88 € 7 528,99 €

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

Ostatné (cestovné, kreatívny tím, účelové dary) 3 310,31 € 1 740,71 €

Tvorba rezervného fondu (vedený na táborovom účte) 3 000,00 € 2 500,00 €

Splátka pôžičky zo stavebného účtu 750,00 € 6 250,00 €

SPOLU 193 661,73 € 213 010,01 €

Príjmy 210 599,94 €

Výdaje 193 661,73 €

VÝSLEDOK 16 938,21 €
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