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Apoštolská cirkev na Slovensku je štátom uznaná cirkev. 

Na základe zákona č. 370/2019 Z.z. o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností 

účinného od 1.1.2020 (ďalej len „zákon o finančnej podpore činnosti CNS) je  Apoštolská cirkev na 

Slovensku  (ďalej len „ACS“) prijímateľom  Príspevku štátu. 

V roku 2020 Apoštolská cirkev na Slovensku prijala Príspevok štátu vo výške 499 121,-€. 

Príspevok štátu ACS použila na mzdy a odvody duchovných a to nasledovne: 

- Príspevok na mzdy duchovných vo výške 354 157,03€ 

- Príspevok na odvody z miezd (odvody na zdravotné a sociálne poistenie) vo výške 

124 663,27€ 

- Na mzdy prevádzkových pracovníkov vo výške 10 903,06€ 

- Na odvody z miezd prevádzkových pracovníkov vo výške 3 834,53€ 

ACS zamestnáva k 31.12.2020 duchovných v počte 49 osôb, z toho na polovičný pracovný úväzok sú 

zamestnaní  8 duchovní. 

ACS ako zamestnávateľ pri zamestnávaní duchovných dodržuje ustanovenia  zákona č. 311/2001 Z.z. 

t.j. Zákonníka práce a zamestnancom (duchovným) poskytuje minimálnu mzdu podľa zaradenia do 

stupňa náročnosti. 

Vzhľadom k tomu, že Príspevok štátu nepokryje výšku minimálnej mzdy duchovných a odvody 

z miezd, cirkev ako zamestnávateľ potrebný rozdiel pokrýva z vlastných zdrojov, prípadne z účelových 

darov  (na mzdy). 

ACS v roku 2020 zamestnávala 2 prevádzkových pracovníkov. Tak isto ako u duchovných ani v tejto 

kategórii zamestnancov nepostačoval príspevok štátu na plné pokrytie mzdy a odvodov zo mzdy. 

Chýbajúci rozdiel ACS doplnila z vlastných zdrojov. 

Z predloženej správy o hospodárení s príspevkom štátu je zrejmé, že prijatý príspevok štátu pre rok 

2020 vo výške 499 121,-€,  ACS vyčerpala v plnej výške a do nasledujúceho roku 2021 neprenášala 

nevyčerpané finančné prostriedky. 







Apoštolská cirkev na Slovensku (ACS)

Sreznevského 2

831 03 Bratislava Prehľad o príjme Príspevku štátu 

a jeho použitie za rok 2020

Názov Číslo Dátum prípísania finančných Použitie finančných 

banky výpisu prostriedkov na účet ACS prostriedkov v daný mesiac

PRIMABANKA 4200001 41593 Dotácie MK na mzdy a prevádzku      2.1.2020 Na mzdy a odvody z miezd

      1 za  Január 2020                       duchovných a prevádzkových pracovníkov

PRIMABANKA 4200002 41593 Dotácie MK na mzdy a prevádzku      3.2.2020 Na mzdy a odvody z miezd

      2 za Február 2020                          duchovných a prevádzkových pracovníkov

PRIMABANKA 4200003 41593 Dotácie MK na mzdy a prevádzku      2.3.2020 Na mzdy a odvody z miezd

      3 za  Marec 2020                       duchovných a prevádzkových pracovníkov

PRIMABANKA 4200004 41593 Dotácie MK na mzdy a prevádzku      1.4.2020 Na mzdy a odvody z miezd

      4 za  Apríl 2020                      duchovných a prevádzkových pracovníkov

PRIMABANKA 4200005 41594 Dotácie MK na mzdy a prevádzku      4.5.2020 Na mzdy a odvody z miezd

      5 za Máj 2020                         duchovných a prevádzkových pracovníkov

PRIMABANKA 4200006 41594 Dotácie MK na mzdy a prevádzku      1.6.2020 Na mzdy a odvody z miezd

      6 za Jún 2020                         duchovných a prevádzkových pracovníkov

PRIMABANKA 4200007 41594 Dotácie MK na mzdy a prevádzku      31.7.2020 Na mzdy a odvody z miezd

      7 za Júl 2020                        duchovných a prevádzkových pracovníkov

PRIMABANKA 4200008 41594 Dotácie MK na mzdy a prevádzku      31.8.2020 Na mzdy a odvody z miezd

      8 za August 2020                      duchovných a prevádzkových pracovníkov

PRIMABANKA 4200009 41594 Dotácie MK na mzdy a prevádzku      2.9.2020 Na mzdy a odvody z miezd

      9 za September 2020                   duchovných a prevádzkových pracovníkov

PRIMABANKA 4200010 41593 Dotácie MK na mzdy a prevádzku      1.10.2020 Na mzdy a odvody z miezd

      10 za Október 2020                     duchovných a prevádzkových pracovníkov

PRIMABANKA 4200011 41593 Dotácie MK na mzdy a prevádzku      2.11.2020 Na mzdy a odvody z miezd

      11 za November 2020                    duchovných a prevádzkových pracovníkov

PRIMABANKA 4200012 41593 Dotácie MK na mzdy a prevádzku      1.12.2020 Na mzdy a odvody z miezd

      12 za December 2020                    duchovných a prevádzkových pracovníkov

Príspevok štátu spolu: 499121

Suma [EUR] Poznámka                            


