
Pohlavie muž žena

Vek   

do 12 rokov 12-19 rokov
20-39 rokov 40-59 rokov
60-74 rokov 75 a viac rokov

menej ako 5 rokov 5-10 rokov
11-20 rokov 21-30 rokov
viac ako 30 rokov

Cirkevný zbor navštevujete  

od detstva
odkedy som sa sem prisťahoval/a
prestúpil som z inej cirkvi 
nie som členom zboru, ale navštevujem bohoslužby 
a iné podujatia zboru 
iné 

Patríte k "evidovaným"  členom cirkevného zboru

áno nie 

(povinná otázka, vyberte jednu z možností)

Bydlisko   
(povinná otázka, napíšte mesto alebo obec)

(vyberte jednu z možností, príp. doplňte "iné")

Evidovaný člen cirkevného zboru je pokrstený evanjelik resp. ten, kto bol prijatý do evanjelickej cirkvi a 
cirkevného zboru prestupom z inej cirkvi. Člen zboru by mal byť zapísaný v databáze členov cirkevného 

zboru a platiť cirkevný príspevok. Povinná otázka, vyberte jednu možnosť

Dotazník k misijnej práci v cirkevných zboroch

Milé́  sestry, milí bratia, predkladáme vám Zborový dotazník, v ktorom sa chceme spoločne 
zamerať na život nášho cirkevného zboru. Radi by sme vás aj touto cestou inšpirovali k zapojeniu 
sa do života nášho spoločenstva. Zároveň chceme s odvahou prostredníctvom dotazníka uvažovať 

o našej spoločnej zborovej budúcnosti. Prosím, prijmite dotazník s láskou a porozumením. 
Povzbudzujeme vás k vyplneniu všetkých predkladaných otázok. Váš názor nás zaujíma, je pre nás 

potrebný .  Vopred Vám ďakujeme za ochotu zapojiť  sa  do diela obnovy

(povinná otázka, vyberte jednu z možností)

Ako dlho navštevujete cirkevný zbor 



Služby Božie navštevujete 

pravidelne (väčšinou každú nedeľu a sviatky)
nepravidelne (aspoň raz mesačne)
občasne (niekoľkokrát do roka)
iba na sviatky alebo výnimočné príležitosti
nenavštevujem služby Božie
iné : 

Bibliu pre svoju osobnú potrebu čítate 

denne
aspoň 3x do týždňa
veľmi nepravidelne
iba na službách Božích
Bibliu nečítam
Bibliu nevlastním
iné: 

Čo má podľa Vás urobiť človek, aby sa dostal do neba
(napíšte odpoveď)

Osobná viera v Boha je súčasťou Vášho života

od detstva (do 12 rokov)
od mládežníckeho veku (12-18 rokov)
od dospelosti
od dôchodkového veku 
som hľadajúci
nie som veriaci človek 
iné: 

Považujete sa za dostatočne informovaného o aktivitách cirkevného zboru

áno nie

Ktoré súčasné aktivity cirkevného zboru oceňujete/najviac Vás zaujímajú
(vyberte max 3 možnosti)

služby Božie 
biblické hodiny / večierne
detská besiedka /dorast
spevokol
zborové dni a iné misijné podujatia 
detský tábor 
iné: 

(vyberte jednu z možností)

(vyberte jednu z možností)

(vyberte jednu z možností)

(povinná otázka, vyberte jednu z možností)



Ktoré aktivity v cirkevnom zbore chýbajú a privítali by ste ich
(napíšte odpoveď)

Načo je tu podľa Vás cirkevný zbor, aké je jeho poslanie 
(napíšte odpoveď)

(napíšte odpoveď)

(napíšte odpoveď)

(napíšte odpoveď)

áno nie

(napíšte odpoveď)

V čom vidíte možnosti pre misijnú úlohu Vášho zboru smerom do spoločnosti, v 
ktorej žijete (v čo by mal byť zbor aktívnejší smerom k okoliu)

V čom vidíte priority obnovy Vášho cirkevného zboru v súčasnosti (čo by sa malo 
zmeniť)

Nachádzate v cirkevnom zbore svoje miesto, kde by ste mohli viac poslúžiť 
svojimi darmi, a kde by ste mohli byť viac zapojený do diania cirkevného zboru

Ak ste v predchádzajúcej otázke označili odpoveď "nie", napíšte, čo by vám 
pomohlo k tomu, aby ste v cirkevnom zbore našli svoje miesto a uplatnenie v 
službe druhým

Ak by ste v cirkevnom zbore mohli zmeniť dve veci, aby lepšie slúžil ľuďom, ktoré 
by to boli



Ako by ste sa mohli viac zapojiť do života cirkevného zboru
(vyberte jednu alebo viac možností alebo napíšte vlastnú činnosť)

Čo je podľa vás dôvodom toho, že ľudia finančne nepodporujú cirkevný zbor

áno, robím to už teraz pravidelne 
áno, viem si to predstaviť
áno, ale iba nepravidelne
nie, neviem si to predstaviť

do 5 € 6 - 10 €
11-15 € 15-20 €
viac ako 20€
iné: 

(vyberte jednu z možností)

Ak ste na predchádzajúcu otázku odpovedali "áno", uveďte, ako čiastkou by ste 
pravidelne mesačne boli ochotní prispievať

(vyberte jednu z možností)

neboli k tomu vedení (nikto ich to neučil) 
nedostatok peňazí, obava, že im darované peniaze budú chýbať 
nedostatočná informovanosť o možnostiach finančnej

podpory cirkevného zboru

myslia si, že cirkev dostáva peniaze od štátu a nepotrebuje
príspevky od členov

Viete si predstaviť, že budete pravidelne finančne prispievať (okrem nedeľnej 
ofery a cirkevného príspevku) na potreby fungovania cirkevného zboru
(vyberte jednu z možností)

aktívne sa zapájať do bohoslužieb (čítanie textov, prednes 
básne, hra na hud.nástroji...)
spievať v spevokole / na pohrebných rozlúčkach 
pomôcť s detskou besiedkou/ dorastom/ mládežou 
navštevovať starších alebo chorých
prepraviť  starších alebo imobilných na bohoslužby, či iné 
podujatia v zbore
pomoc pri údržbe kostola a fary 
zabezpečenie kvetov a inej výzdoby
príprava občerstvenia na zborové podujatia
prispievať do zborového časopisu
manuálna a odborná pomoc (remeselnícke práce) 
finančná pomoc
pomoc s ozvučením, fotografovanie, video 
servis počítačov, účtovníctvo, právne služby a pod. 
nechcem sa zapojiť do života zboru
iné: 



Ako by ste charakterizovali celkové vzťahy medzi ľuďmi v cirkevnom zbore
sú veľmi dobré 
sú štandardné 
je potrebné ich zlepšiť
iné: 

nechce sa im
nikto ich nepozval
nie sú veriaci, preto nechodia
zažili sklamanie v cirkvi
cirkev ich nezaujíma
sú pracovne vyťažení, majú málo času
iné: 

(napíšte odpoveď)

(napíšte odpoveď)

Miesto pre váš záverečný odkaz vedeniu CZ k činnosti zboru 
(napíšte odpoveď, ak chcete aj iné návrhy a podnety, ktoré neboli v predchádzajúcich otázkach )

Vaše meno a priezvisko (ak ho chcete uviesť)

Ako by podľa vás mala prebiehať starostlivosť o nových členov cirkevného zboru a 
ich začlenenie do spoločenstva cirkevného zboru

Čo si myslíte, aké dôvody majú vaši blízki, priatelia, rodinní príslušníci, známi 
resp. iní ľudia, že nechodia do spoločenstva nášho cirkevného zboru

Čo si myslíte, prečo služby Božie navštevuje málo mladších ľudí, čo by bolo 
potrebné urobiť pre ich väčšie zapojenie do života zboru

Napíšte, prosíme, Váš názor na online vysielanie služieb Božích - páči sa Vám táto 
forma?   malo by to zostať aj po skončení mimoriadnej situácie (koronakrízy)?  
Myslíte, že to dokáže nahradiť návštevu kostola? 
(napíšte odpoveď)



V službe ste zapojený predovšetkým
(uveďte lokalitu alebo časť CZ)

Ako dlho ste aktí vne zapojený v službe

menej ako 5 rokov
5 - 10 rokov
11 - 20 rokov
21 - 30 rokov
viac ako 30 rokov

Ako by ste zlepšili starostlivosť o vás a ďalších služobníkov v cirkevnom zbore
(napíšte odpoveď)

Aké témy kázní, biblických hodín, zborových vyučovaní by ste privítali
(napíšte odpoveď)

Aké ďalšie aktivity/podujatia by ste privítali/navrhovali vo Vašom zbore
(napíšte odpoveď)

Čo by ste navrhovali zmeniť vo Vašom cirkevnom zbore
(napíšte odpoveď)

Doplňujúce otázky pre tých, ktorí aktí vne slúžia v ECAV CZ
(funkcionári, presbyteri, členovia tí mov, zamestnanci, kurátori, kantori, technici, kostolníci, katechéti)

(vyberte jednu z možností)
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