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P o z v á n k a 
Predsedníctvo  Cirkevného  zboru  ECAV  na  Slovensku  Bardejov 

zvoláva  na  nedeľu  22. 2. 2015  o  9.00  hod.  
výročný  zborový  konvent, 

ktorý  sa  bude  konať  v  Kostole  sv.  Cyrila  a  Metoda  v  Bardejove. 
 

Návrh programu výročného zborového konventu  

     
1) Bohoslužobný úvod 
2) Zriadenie konventu:  

a) Privítanie 
b) Prečítanie a pripomienkovanie programu 
c) Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov 
d) Prezentácia 

3) Schválenie zápisníc K1, K2 z roku 2014  
4) Kontrola plnenia uznesení. 
5) Voľby presbyterov, vyslancov na seniorálny konvent 
6) Výročná kňazská správa o živote zboru za rok 2014  

a) časť bohoslužobná a vnútromisijná s diskusiou 
b) časť hospodárska a správa revíznej komisie s diskusiou 
c) schválenie uzávierky hospodárenia roku 2014 

7) Voľné návrhy 
8) Rozpočet na rok 2015 - návrh a prijatie 
9) Záver konventu, pieseň 

 

Časopis Bardejovský prameň 1/2015 prináša pracovný materiál pre rokovanie zborového konventu CZ 
ECAV na Slovensku Bardejov za rok 2014: Správu o živote zboru, výsledky hospodárenia a návrh 
rozpočtu, v záverečnej časti znenia uznesení a zápisníc konventov CZ z roku 2014. Prípadné návrhy na 
zmenu programu predložte v bode 2 b. 
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Cirkevný zbor ECAV na Slovensku BARDEJOV 
Výročná kňazská správa  za rok   2014  

podaná na zborovom konvente  22. 2. 2014 

Preto prijímajte sa vospolok,  
ako nás aj Kristus prijal na oslávenie Boha. Rímskym 15,7 

     

Milí bratia a sestry !

Čo je cirkev a čo je cirkevný zbor? V tejto základnej otázke 
potrebuje každý z nás mať jasno, keď sa chceme zamýšľať nad 
tým, ako v našom cirkevnom zbore prebehli práce, snaženia 
v roku 2014. Čo máme hodnotiť? Vzhľad, estetickú úroveň 
našich budov, alebo množstvo finančných prostriedkov na 
účtoch a v pokladniach? Samozrejme, aj to potrebujeme mať 
v poriadku. Ošarpané budovy a prázdne bankové kontá 
nesvedčia o tom, že cirkevný zbor žije a napreduje. Ale tieto 
hmotné veci sú len vonkajším prejavom toho, čo sa v skutočnosti 
odohráva na omnoho dôležitejšej rovine a tou je rovina nášho 
vzťahu k Pánu Bohu v praxi vyjadrená úrovňou našich vzťahov 
s blížnymi.  

Kedykoľvek sa v cirkvi stretneme so svojimi blížnymi, 
musíme mať na pamäti známe Ježišove slová z 25. kapitoly 
Matúša: čokoľvek ste urobili jednému z mojich najmenších 
bratov, mne ste urobili. Skutočne je to tak. To, ako sa správame 
voči sebe je prejavom toho, ako sa nám darí mať zdravý vzťah 
viery k Pánu Bohu. Preto aj apoštol Pavel zdôrazňuje v závere 
listu Rímskym: Prijímajte sa vospolok, ako aj nás prijal Kristus. 

Prijať sa vospolok – je výzva prijímať sa krížom cez hranice 
rôznych skupinových, oblastných, vekových kategórií. Prekonať 
nepochopenie mladých voči starším, uvedomiť si, že 
konzervatívnejšie alebo jednoducho iné názory nie sú prejavom 
nepriateľstva, len možno inej životnej skúsenosti. S takýmto 
stretaním sme mali veľmi dobré skúsenosti na spoločenstve 
dorastu a mládeže, pri detskom tábore a iných príležitostiach. 

Prijať sa vospolok potrebujeme na úrovni vzťahov 
jednotlivých častí zboru, matkocirkev, dcérocirkvi, diaspora.  Aj 
tu sme mali dobré skúsenosti, tam, kde sa podarilo v tomto 
smere vykročiť si v ústrety – pekné spoločenstvo sme prežili pri 
obecnej slávnosti v Rokytove, pri výročí kostola vo Vyšnej Voli, 
pri návšteve spevokolu z Bardejova na Silvestra opäť na Vyšnej 
Voli. Prijať sa navzájom potrebujú ľudia, ktorí majú rôzne 
pohľady na prejavy zbožnosti. Jednému stačí evanjelický 
spevník a organ, druhý rád spieva aj pri modernejšej hudbe, chce 
si osvojiť aj nové piesne. Oboje patrí do cirkvi, ani jeden, ani 
druhý sa nesmie cítiť nesvoj. Veď miesta v kostole aj množstvo 
služieb Božích a vnútromisijných stretnutí rôzneho charakteru na 
to dávajú dosť priestoru. Dobrou skúsenosťou bolo, keď mladí 

na plánovacej víkendovke pripravili celý jeden večer piesní 
a modlitieb s použitím klasického kostolného spevníka. Sami zo 
starých chorálov vynášali vzácne myšlienky a svedectvá, ktoré 
ich oslovili. Rovnako chceme modernejšie piesne alebo 
modernejšie hudobné stvárnenie uvádzať aj v rámci hlavných 
služieb Božích. Veď v kostole sa nestretávame len ako ľudia 
zachovávajúci tradície, ale sme tu ako živé spoločenstvo ľudí 
súčasnej doby, ku ktorej patria tiež isté formy prejavu 
a hudobného cítenia a vnímania. Aj takéto služby Božie sme 
v uplynulom roku mali.  

Niekoľko skúseností vzájomného prijímania sa napriek 
rôznosti názorov, postojov, pocitov nech je pre nás 
povzbudením aj do času, ktorý je pred nami. Stále čelíme 
rôznym bežným výzvam a úlohám, ktoré určite ľahšie 
zvládneme, ak sa do ich riešenia pustíme spoločne, bok po boku. 
Navyše prichádzajú aj vážne otázky zo sveta, niekedy 
pokušenia, niekedy útoky na základy nášho kresťanského 
učenia, kresťanského života. Môžeme čakať, že sa tieto 
skúsenosti budú množiť. Tvárou v tvár týmto výzvam 
neobstojíme, ak budeme vnútorne rozpoltení, rozdelení, 
fragmentovaní na množstvo skupín, skupiniek, záujmových 
krúžkov.  

Prijímajte sa navzájom – je Pavlova výzva, ktorá má aj 
dôležitý dovetok: na oslávenie Boha. To je pôvodný zámer pre 
nás od stvorenia. Sme tu na to, aby sme zvestovali slávu 
a velebnosť nášho nebeského Otca. Všetko, čo robíme, ako 
slúžime jedni druhým, ako budujeme svoj cirkevný zborový 
život, ako slúžime z cirkvi smerom von do občianskej 
spoločnosti to všetko má mať jedného spoločného menovateľa – 
aby tým bol oslávený Pán a Boh.  

Pozrime sa na jednotlivé časti nášho života v cirkevnom 
zbore a viďme za každým číslom, údajom a menom Božie 
požehnanie, Božiu milosť. Oslavujme Ho za to, čo nám doprial 
prežiť krásneho a dobrého, ďakujme Mu a oslavujme Ho aj za 
to, že pri našom zlom a nedostatočnom konaní sa nad nami 
zmiloval, odpúšťal nám a otváral znovu svoju láskavú žehnajúcu 
náruč.  

 

 
I. Bohoslužobný život 

Bohoslužobný život plynul aj v roku 2014 svojim 
pravidelným rytmom. Služby Božie zabezpečovali domáci 
duchovní za výraznej pomoci bratov a sestier zo seniorátu, 
študentov EBF UK a neordinovaných spolupracovníkov, 
nakoľko stále pracujeme v stave neobsadenej farárskej stanice 
a od apríla uprázdneného miesta seniorálneho kaplána. Výkon 
našej služby ovplyvnili aj zložité rodinné okolnosti v rodine 

sestry kaplánky, ktorú sme v modlitbách sprevádzali v zápase so 
zdravotnými problémami jej manžela, brata farára Šoltésa. 
Napriek všetkým zložitým okolnostiam bohoslužobný život 
plynul pravidelne vo všetkých bohoslužobných miestach. Som 
vďačný všetkým, ktorí dokázali prijať službu nás, ordinovaných 
pracovníkov aj s pochopením našich osobných zápasov, slabostí 
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a boli nám napriek našim nedokonalostiam a krehkosti oporou, 
prijímali našu službu a nechali sa ňou viesť k Pánu Bohu.  

Vo všeobecnosti vnímame pokles účasti na službách Božích. 
Je na zamyslenie každého jedného veriaceho, do akej miery 
využívame možnosť stretnúť sa pri Božom slove každý týždeň, 
pravidelne a do akej miery sú pre nás dôležitejšie iné programy, 
iná náplň nedeľného dňa. Spolu s presbytermi sa budeme 
zamýšľať aj nad tým, do akej miery počty účastníkov SB 
ovplyvňuje aj migrácia za prácou. Na každý pád však aj okrem 
pracujúcich mimo zboru zostáva ešte veľké množstvo tých, ktorí 
by spoločenstvo navštíviť mohli, ale uprednostnia inú aktivitu. 

Chcel by som vás tiež povzbudiť k návštevám medzi 
matkocirkvou a dcérocirkvami aj medzi dedinami navzájom. 
Prijímajme sa vospolok v rámci bohoslužobných zhromaždení. 
Od čias, keď sme zaviedli služby Božie na všetkých 
bohoslužobných miestach chýba viac príležitostí stretnúť sa 
s veriacimi z iných častí zboru. Matkocirkevný chrám je stále 
k dispozícii pre stretnutie všetkých. Zvlášť je toto pozvanie 
vhodné využiť pri prisluhovaní večere Pánovej v prvú nedeľu 
v mesiaci. Očividne je viacero členov zboru, ktorí toto 
využívajú. Zriedkavejšie sa stáva, žeby niekto z matkocirkvi 
vycestoval bez nejakého mimoriadneho dôvodu na dcérocirkvi. 

Ale aj táto možnosť tu je. Najčastejšie ju využívajú v kostole 
v Rokytove, ktorý svojim uspôsobením poskytuje dobrý priestor 
aj pre rodiny s maličkými deťmi. Skúsenosti Speváckeho zboru 
Z. Zarewutia, ktorý spevom poslúžil už na všetkých 
dcérocirkvách však potvrdzujú, že takáto návšteva je pre obe 
strany vždy milou skúsenosťou. Povzbudzuje naše dobré 
vzťahy, prináša radostné chvíle stretnutí s ľuďmi, ktorých inde 
ako v kostole nemáme možnosť stretnúť. Pritom sú to vaši 
bývalí spolužiaci, kolegovia, možno vzdialení príbuzní. Kostol 
môže byť miestom nášho vzájomného prijatia. To všetko platí aj 
pre návštevy medzi dcérocirkvami navzájom. 

Stojí tiež za úvahu čoraz častejšie sa objavujúca myšlienka, 
že aj v kostole v Bardejove by bolo potrebné upraviť časť 
priestoru pre mamičky a deti s kočíkmi, aby mohli prichádzať na 
SB a pritom nerušili ostatných. Tak to máme dobre osvedčené 
v Rokytove a Mokroluhu. Touto myšlienkou sa začalo zaoberať 
matkocirkevné presbyterstvo. 

V chrámových zhromaždeniach sme zažili okrem obvyklých 
služieb Božích aj viaceré mimoriadne príležitosti, ktoré 
zachytáva zoznam v ďalšej časti správy.  Nasledujúca tabuľka 
dáva prehľad o základných štatistických údajoch 
bohoslužobného života v cirkevnom zbore. 

Miesto Druh 
Počet služieb 

Božích 
Priemerná 

účasť 
v  % K roku 

2013 
Hlavné a slávnostné sl. Božie 67 (+1) 380 16 -15 Bardejov a diaspora 

2363 členov (+13) Več. Nešp. mládežnícke  108 (+35) 58 2 -1 

Mokroluh 
291 členov (-0) 

Hlavné a slávnostné  
služby Božie 

59 (+2) 105 36 -4 

Rokytov 
181 členov (+1) 

Hlavné a slávnostné  
služby Božie 

58 (+2) 92 50 +3 

Lukavica 
307 členov (+2)  

Hlavné a slávnostné  
služby Božie 

59(+0) 108 35 -5 

V. a N. Voľa 
248(-5)+52(+1) členov 

Hlavné a slávnostné  
služby Božie 

60 (+4) 94 31 -0 

Celý zbor 
3442 členov (+12) 

Hlavné a slávnostné služby 
Božie (priem. účasť za nedeľu) 

303 (+9) 779 22 -21 

 
Spolu bolo vykonaných 465 služieb Božích (+47). Okrem 

303 hlavných a slávnostných SB sa konali večerné SB 
v dcérocirkvách v nedele, keď bol zborový konvent a pri iných 
príležitostiach. (Hlavné SB 303, nešpory 8, večierne 115, 
stredtýždňové 6, adventné a pôstne 31, mládežnícke 2). Zvýšený 
počet vykonaných SB ovplyvnilo pravidelné slúženie dvoch 
večierní v Bardejove a oproti minulému roku aj počet pôstnych 
večierní, ktoré v roku 2013 vystali kvôli evanjelizácii Pro Christ.  

V zbore sa konali tradične tri modlitebné týždne: Aliančný 
v januári spoločne s CB v Bardejove a Mokroluhu, Pôstny 
a Adventný.  

Zvláštne bohoslužobné príležitosti:  
Zlatá konfirmácia – 18.5. 50. výročie konfirmácie 
konfirmačného ročníka 1964. Slávnosti sa zúčastnili okrem 
domácich duchovných aj bratia farári susedných zborov Zlaté 
a Richvald, J. Majer a M. Cingeľ. 
Svetový deň modlitieb žien - 6.3. – ekumenické zhromaždenie 
v modlitebni CB v Bardejove s účasťou našich sestier 
v programe.   
Konfirmácia  sa konala v nedeľu po Vstúpení 1.6.2014.   
600. výročie prvej písomnej zmienky o Rokytove, 28.6. – 
ekumenické služby Božie v prírodnom amfiteátri v Rokytove 

s hojnou účasťou rodákov i hostí vo veľmi dobrej atmosfére 
porozumenia a spolupráce.  
9.11. Služby Božie sprevádzané programom EVS – 
Evanjelizačného strediska pre masmédiá. 
25. výročie posvätenia chrámu vo Vyšnej Voli 19.10. –  
Slovom Božím na slávnosti poslúžil biskup VD S. Sabol. 
Súčasťou služieb Božích bolo posvätenie novozhotoveného 
oltárneho stola a novej krstiteľnice. Po programe v kostole 
nasledovalo zasadenie stromu reformácie (č. 077) vo dvore pri 
kostole.   
SB s programom mládeže – 28.12. mládež znovu poslúžila 
aktívnou účasťou na programe SB.  
 

Slúžiaci na SB 
Na službách Božích alebo pri prisluhovaní večere Pánovej 

v cirkevnom zbore popri domácich duchovných (Ján Velebír, 
farár - senior, Anna Velebírová, námestná farárka, Viera Šoltés 
Tipulová, kaplánka, Marek Ivan, seniorálny kaplán ŠZS  do IV 
2014), poslúžili: Slavomír Sabol, biskup VD (Prešov), Peter 
Mihoč, Dušan Cina (obaja BÚ VD Prešov), Darina Marčoková 
(Kysáč, Srbsko), Milo Velebír (Perth, Austrália)  Marta Ferjová 
(Sabinov), Dušan Havrila a Samuel Linkesch (Košice), Vladimír 
Šoltés (Plavé Vozokany), Jaroslav Majer (Zlaté), Marián 
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Kaňuch (Žilina), Curt Westmann (Nórsko), Ján Vida (Erdevík, 
Srbsko), Daniel a Ľubica Gdovinoci (Štítnik), Marek Cingeľ 
(Richvald), Ľuboš Činčurák (Kuková), Zuzana Poláková 
(absolventka EBF UK), Slavomír Slávik (riaditeľ EVS Prešov), 
Emília Pangrácová/ Velebírová, Jana Ilčisková (Zlaté), Samuel 
Velebír, Emil Hankovský, Jana Kendžurová (Pozdišovce), 
(študenti EBF UK). 

Všetky bohoslužobné stretnutia by nebolo možné naplno 
zabezpečiť bez ochotnej spolupráce neordinovaných. Vzhľadom 
na personálnu obsadenosť (neobsadenosť) miest duchovných 
bolo potrebné viackrát služby Božie vykonať ako čítané. 
Ochotne poslúžili bratia a sestry kurátori a ďalší  poverení 
slúžiaci. Rovnako je miesto neordinovaných pri pobožnostiach 
pred pohrebom, pri modlitebných stretnutiach pred SB, pri čítaní 
pašií a ďalších príležitostiach. 

Úprimná vďaka všetkým za ochotu a službu Božiemu ľudu. 
 
Sviatosti 
a)   Krst svätý  
V roku 2014 sme v cirkevnom zbore pokrstili 22 chlapcov, 

22 dievčat a jedného dospelého. Spolu bolo 45 krstov v rámci 
cirkevného zboru, čo je o 13 viac, ako v minulom roku.  

 
b)   Večera Pánova 
Sviatosť Večere Pánovej bola v roku 2014 prisluhovaná 124 

krát (+8). Z toho v kostole a domove dôchodcov 58 krát (+9), 
v domácnostiach 53 krát (-3), v nemocnici 13 krát (+2) spolu 66 
mimo kostola (-1). 

 
 doma Nemocnica Kostol spolu k roku 2013 

Muži 17 
(-7) 

12  
(+6) 

2449 
(-0) 

2478 -51 

Ženy 63 
(-6) 

15  
(+1) 

3425 
(+108) 

3503 + 103 

spolu 80 
(-13) 

27 
 (+7) 

5874 
(+58) 

5981 +52 

 
 Konfirmácia 
V roku 2014 bolo konfirmovaných 41 (+6) konfirmandov  

(22 chlapcov, 18 dievčat a jeden dospelý). V šk. roku 2014/2015 
je zapísaných 26 druhákov a 42 prvákov. Vyučovanie vedie v              
 1. ročníku sestra farárka Velebírová, v druhom ročníku zborový 
farár Velebír a sestra farárka Velebírová. V novom školskom 
roku vypomáhala sestra Z. Poláková v rámci absolventskej 
praxe. V prípade potreby zastupujú ďalší duchovní, na 
vyučovaní spolupracujú aj neordinovaní spolupracovníci a to 
zvlášť v čase úvodného sústredenia prvákov a dvoch 
víkendoviek druhákov. 

 

II.  Bohoslužobné výkony 
a)   Sobáše  
Sobášili sme 6 čisto evanjelických párov, 10 konfesionálne 

zmiešaných manželstiev, 1 pár prijal požehnanie manželstva; 
spolu sa konalo 18 sobášov z nášho zboru, to je o 11 menej, ako 
v roku 2013.  

 
b)   Pohreby 
Pochovali sme 16 mužov a 16 žien, spolu bolo vykonaných 

32 pohrebov členov nášho zboru, čo bolo o 6 pohrebov menej 
ako v roku 2013. Najstaršia spomedzi pochovaných bola Mária 

Adamuščinová rod. Gibeľová z Bardejova, ktorá bola aj 
najstaršou členkou cirkevného zboru. Zomrela vo veku 102 
rokov. Najmladším pochovaným bol Vladimír Klimek z 
Bardejova, ktorý zomrel vo veku 49 rokov. Priemerný vek 
zomrelých: 79  rokov (+7 rokov); muži 75 rokov (+7); ženy  82 
rokov (+4).   

 

III.  Biblická a vnútromisijná práca 
 
a) Biblické hodiny 
Preberali sme na začiatku roka témy o učení kresťanských 

cirkví. Snahou bolo podať také pohľady na učenie rôznych 
cirkví, ktorý by pomohol vnímať spoločné základné hodnoty 
a zároveň rozoznávať podstatné rozdiely v učení. Zámerom bolo 
vytvoriť priestor pre slušné ekumenické vzťahy, pre 
porozumenie bratom a sestrám v iných spoločenstvách. Na jeseň 
sme začali vykladať život Mojžiša. 

Priemerná účasť na Biblických hodinách 

Miesto 
Priemer 

 (k roku 2013) 
Bardejov 13 (-1) 

Mokroluh  21 (-4) 

Rokytov 19 (-1) 

Lukavica 27  (-4) 

Vyšná Voľa 14  (+1) 

Spolu 94 (-9) 
 
b) Detská besiedka 
Detská besiedka sa vyučuje vo všetkých bohoslužobných 

miestach. V Bardejove sa vyučuje v dvoch skupinkách. 
Vzhľadom na možnosti vyučujúcich sme priebežne hľadali 
najvhodnejší model, čas a miesto stretnutí, ktoré by vyhovovali 
aj deťom aj spolupracovníkom. 
 

Vyučujúci  a spolupracovníci šk.r. 2014/15 

Bardejov: 

A.Velebírová, S. Tipulová, Z. Poláková,                
M. Polčová, L. Gajdošová, Ľ. Havirová,                   
B. Šimová, A. Šellongová, A. Hankovská,               
M. Voľanská, Ľ. Andrejčáková,  

Mokroluh:  J. Petričová ml.,  L. Macejová, A. Basariková 

Rokytov:  K. Miševová, A. Kostárová, S. Kostárová, M. 
Nováková 

Lukavica:  J. Martičková,  A. Hrivniaková,  S. Voľanská 

V. Voľa:  D. Székelyová, N. Dzurišinová, V. Vantová 

 
 Priemerná účasť K roku 2013 

Bardejov 22 +-0 

Mokroluh 12 -2 

Rokytov 10 +4 

Vyšná Voľa 12 -3 

Lukavica 7 -3 

Spolu 63 -4 
 
V júni sme sa zúčastnili seniorálneho stretnutia detských 

besiedok v Medzanoch (CZ Sabinov). V letných mesiacoch sa 
už tradične konal detský tábor na Mníchovskom potoku. 
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Zúčastnilo sa ho 48 detí a 20 vedúcich pod vedením sestry 
farárky A. Velebírovej. Témou tábora bol biblický príbeh 
proroka Daniela. Tento príbeh poskytol spolupracovníkom veľký 
priestor pre fantáziu a tvorivosť, čo sa odzrkadlilo na hlavnej 
scéne i v priebehu celého tábora. Dobrou skúsenosťou bolo 
zapojenie dospelých spolupracovníčok, učiteliek z nášho CZ, 
ktoré boli veľkým prínosom pre zdarné fungovanie tábora.  

V závere roka všetky besiedky pripravili vianočné programy 
na štedrovečerné služby Božie.  

 
c) Práca s dorastom a s mládežou 
Od odchodu brata Dávida Schadera na štúdium do USA               

(v VIII 2013) mal prácu s dorastom a mládežou na 
zodpovednosti zborový farár J. Velebír, neskôr v roku 2014               
(I-IV) aj seniorálny kaplán Marek Ivan. Od septembra 2014 
nastúpil na miesto vedúceho práce s mládežou na plný úväzok 
brat Jakub Schader, absolvent Pedagogickej fakulty Prešovskej 
univerzity. K jeho pracovnej náplni okrem koordinovania 
a vedenia dorastu a mládeže v Bardejove patrí aj vedenie dorastu 
v Mokroluhu, ktorý od septembra začal intenzívnejšie fungovať. 
Vo Vyšnej Voli vedie stretnutia dorastu sestra katechétka                 
D. Székelyová. Stretnutia v Bardejove sa konajú 
v Gründlovskom dome. V tomto roku sme častejšie pozvali na 
stretnutia aj dospelých, ktorí hovorili o kresťanskej viere 
a skúsenostiach života s Pánom Bohom zo svojho pohľadu 
a životných skúseností. Ich svedectvá sa stretli s veľmi dobrou 
odozvou medzi mladými. 

Na jar sme sa zúčastnili Seniorálneho stretnutia dorastu na 
Sigorde, ktoré malo tradične dobrú odozvu. Druhou dôležitou 
jarnou aktivitou bola konfirmačná víkendovka zorganizovaná 
v rámci príprav na slávnosť konfirmácie.  

Zaujímavou skúsenosťou z iniciatívy brata J. Schadera boli 
dva diakonické výjazdy dorastu, pri ktorých sa skupiny mladých 
namiesto piatkového programu v modlitebni vybrali do terénu, 
do zboru (aj do ulíc mesta) pomôcť s prácami tam, kde to bolo 
potrebné. V tejto aktivite by radi pokračovali aj v ďalšom roku. 

Pokračovali aj športové aktivity v CVČ pri hrách a športe, 
kde mladí majú možnosť budovať dobré vzťahy aj s tými, ktorí 
na dorastové stretnutia zatiaľ nechodia. 

Budovaniu dorastového tímu napomohla marcová 
víkendovka členov tímu na Mníchovskom potoku. V novembri 
sa niekoľko desiatok spolupracovníkov zúčastnilo plánovacej 
víkendovky vo Veľkom Slavkove, kde za účasti duchovných                 
J. a A. Velebírovcov pod vedením J. Schadera prebrali plán 
práce od decembra 2014 až po september 2015. 

  
Stretnutia dorastu 

Miesto 
Priemerná účasť 

v roku 2014 
Porovnanie 
k roku 2013 

Bardejov 53 -10 

Mokroluh 8 +-0 

Vyšná Voľa 10 +2 

Spolu 71 -12 
 
Vzhľadom na to, že v Rokytove sa v tomto roku dorastenci 

nestretali na samostatných stretnutiach, odrazil sa tento fakt na 
celkovom súčte -12 oproti roku 2013.  
 
 
 

Tábor dorastu a mládeže 
Dorastový tábor sme v roku 2014 organizovali 

v Mlynčekoch pri Kežmarku. Vedúcim tábora bol Stanislav 
Hrivňák zo Zlatého, jeho zástupcami Martin Voľanský Martiček 
a Jakub Schader. Ďalším dôležitým členom tímu bol Samuel 
Foľta, ktorý sa staral o produkciu, t.j. o fungovanie priebehu 
programu na tábore. Spolu s nimi bolo na tábore viac ako dve 
desiatky zodpovedných vedúcich, ktorí mali ďalšie čiastkové 
zodpovednosti. Tému „Mladí a nespútaní“ rozpracovali ôsmi 
hlavní rečníci v sérii prednášok, ktoré vystihovali myšlienkový 
svet dorastencov a mládežníkov. Témy zdôraznili, že dnešný 
svet ponúka mladým ľuďom lákavý obraz života nespútaného 
a slobodného v zmysle hesla: rob si, čo chceš. Prednášajúci sa 
však snažili účastníkom ukázať, že v tomto svete môžu žiť 
slobodne od všetkých klamlivých lákadiel. Pozývali ich žiť 
slobodu nie v duchu anarchie, ale žiť slobodne s Bohom pre 
druhých ľudí.  

Tábora sa zúčastnilo temer 100 účastníkov. Celkovo bol 
tábor organizačne dobre zvládnutý a priniesol veľa zábavy 
i poučných chvíľ. Splnil svoj hlavný účel, aby dal účastníkom 
priestor pre prehĺbenie viery v Pána Boha aj pre budovanie 
vzájomných vzťahov.  

Peknou akciou v rámci následného programu po tábore bol 
turistický výlet niekoľkých desiatok dorastencov na Zborovský 
hrad.  
Športový tábor  
 Druhou dôležitou aktivitou počas leta bol pilotný projekt 
športového tábora pod názvom Upside down. Tento tábor sme 
organizovali za spolupráce s lektormi z USA. Hlavným cieľom 
bolo osloviť mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o šport a cez túto 
aktivitu ich priviesť aj k možnosti zhovárať sa o Bohu, o viere, 
o Písme. Tábor sa konal v Tisovci predovšetkým vďaka veľkej 
angažovanosti našej rodáčky, sestry I. Skoncovej, ktorá vyučuje 
na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci. Spoluprácu s USA 
a organizáciu tábora mal na starosti Ed Rumbold. Popri ňom sa 
o vedenie tábora staral Jakub Schader. Tábora sa zúčastnilo 47 
účastníkov, chlapcov i dievčat. Zameraný bol na basketbal 
a florbal. Bonusom celého tábora bola účasť bývalého hráča 
NBA Davea Jamersona, ktorý je v súčasnosti farárom 
cirkevného zboru v Indianapolis. O odborné vedenie 
florbalových tréningov sa starali slovenskí vedúci. 
 Tábor bol peknou skúsenosťou, ktorá poskytovala priestor 
pre misijné pôsobenie medzi ľuďmi, ktorí sa na začiatku viac 
zaujímali o šport, ako o vieru, ale po osobnej skúsenosti 
s kresťanmi pri športe boli otvorení aj rozmýšľaniu o vážnejších 
témach viery v Pána Boha.  

 
Stretnutia mládeže 

 V roku 2014 Porovnanie s r.2013 

Bardejov 39 -10 
Počet účastníkov stretnutí mládeže vždy závisí od toho, kde 

a koľko našich členov zboru odchádza po strednej škole na 
štúdiá alebo za prácou. Táto práca má svoju stabilnú štruktúru 
a dobré výsledky. V témach mládeže sa striedajú biblické 
výklady na pokračovanie a tematické výklady podľa aktuálnych 
možností a záujmu. Stretnutia mládeže sú priestorom pre 
budovanie pevných vzťahov, pre vzájomnú podporu a pomoc. 
Okrem letného dorastovo mládežníckeho tábora boli vrcholom 
sezóny vianočné a silvestrovské stretnutie mládeže, ktorých sa 
zúčastnilo 80 až 90 mladých ľudí. Tieto stretnutia sa uskutočnili 
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v modlitebni na Vinbargu. Slabinou po predchádzajúcich rokoch 
je chýbajúca výraznejšia hudobná formácia. Doterajší hudobníci 
sa rozišli na školy, nových muzikantov sa snaží do služby uviesť 
sestra D. Klučariková pri pravidelných nácvikoch v týždni. 
Ďakujeme OZ PRO FAMILIA - BARDEJOV, Spoločenstvu 

Evanjelickej mládeže a TC Kompas za finančnú podporu letných 
táborov a práce s deťmi, dorastom a mládežou. 

 
d)   Spevokoly a hudba 
V zbore v roku 2014 naďalej slúžili spevácke zbory a 

spevokoly: 
- Miešaný evanjelický spevácky zbor Zachariáša Zarewutia 

vedený J. Velebírom, zborovým farárom  
- trojhlasný miešaný spevokol v Rokytove vedený                        

Ľ. Pangrácom Piterom, presbyterom v Rokytove 
- dvojhlasný ženský spevokol v Mokroluhu pod vedením 

sestry kantorky J. Petričovej 
- spevokol vo Vyšnej Voli pod vedením zborového farára 

Jána Velebíra 
- ženský spevokol v Lukavici, pod vedením sestry kantorky 

Z. Vantovej. 
 

e)    Spoločenstvo evanjelických žien  (SEŽ) 
Stretáva sa na farskom úrade pod vedením sestry farárky 

Velebírovej. Stretnutia sa konali v prvom polroku pri štúdiu 
Biblie a pred Vianocami pri pečení oplátok.  

Ženy zo zboru sa zapojili do príprav Svetového 
modlitebného dňa žien, ktorý hostiteľsky v roku 2014 
organizovala Cirkev bratská v Bardejove. 

Ženy sa na jeseň zúčastnili spoločného stretnutia mužov 
a žien ŠZS, ktoré sa konalo 14.9 v Prešove. 

V advente sa osobitné stretnutie žien uskutočnilo aj vo 
Vyšnej Voli s tematickou prednáškou o symboloch Vianoc, 
ktorú vypracovala a predniesla sestra farárka A. Velebírová.  

 
f)   Stretnutia rodín (Rodinné spoločenstvo – RoS) 
Stretnutia skupinky Rodinného spoločenstva sa v obnovenej 

podobe konali v Modlitebni na Vinbargu pre mladšie rodiny 
s deťmi za účasti sestry kaplánky Viery Šoltés Tipulovej. V tejto 
práci je potrebné znovu zmobilizovať sily, nakoľko na ňu 
nepriaznivo vplýva to, že mnohí z našich bratov a sestier sú 
dlhodobo mimo domácnosti za prácou.  

 
g) Modlitebné skupinky, Modlitebné spoločenstvo (MoS) 
Modlitebné stretnutia sa naďalej konajú viacerými spôsobmi. 

Dorast a mládež majú modlitebné chvíle v týždni pred začiatkom 
vyučovania a istý čas sa konali aj v nedeľu večer. V Lukavici sa 
stretáva skupinka modlitebníkov pred každými SB. Naďalej 
fungujú aj oblastné a regionálne stretnutia MoS v spolupráci CZ 
z najbližšieho okolia a štyrikrát v roku aj so širším okolím po 
Košice, Prešov a Vranov. V tomto roku sme opäť poslúžili 
prednáškou na týchto stretnutiach v jesenných mesiacoch.  

 

IV.  Zborová diakonia 
Stretnutia Ma-mi klubu pokračovali v priestoroch modlitebne 

na Vinbargu. Napriek tomu, že poloha na sídlisku nie je celkom 
vyhovujúca, našli si mamičky spôsob, ako sa sem dopraviť. Na 
stretnutiach pod záštitou sestry farárky A. Velebírovej a sestry 
kaplánky V. Šoltés Tipulovej sa stretávali mamičky nielen 
z Bardejova, ale aj z Nižnej Vole, Lukavice, Sveržova 
a Richvaldu. Stretnutí sa zúčastňovalo 17 mamičiek a ich deti. 

Práca so staršími bola z dôvodu rekonštrukcie Auditória 
zredukovaná na stretnutia pri večeri Pánovej pred sviatkami na 
Vinbargu.   

Aj v tomto roku sme sa pred Veľkou nocou a Vianocami 
zapojili do ekumenickej akcie Saleziánske kilo. Vecnými darmi 
bolo v oboch prípadoch  podporených viac ako 15 rodín z nášho 
zboru. Sme radi, že sa do podujatia aktívne zapojili aj naši muži 
pri distribúcii zbierky.  

Príprava vianočných oplátok je tradičným časom nielen 
práce, ale aj vzácneho spoločenstva žien, mužov, starších, 
mladších. Táto tradícia sa už preniesla aj do Vyšnej Vole 
a Lukavice, kde sa sestry zišli k pečeniu, aby zabezpečili 
potreby svojich dcérocirkví. V Bardejove sa pečenia zúčastnilo 
71 členov zboru. Napiekli viac ako 10000 kusov oplátok, ktoré 
na Vianočnom stole potešili rodiny nielen v našom zbore, ale aj 
v USA. Vďaka zbierke, ktorá sa pri tejto príležitosti vyzbiera nie 
je v našom CZ problém pomôcť s príspevkom na letný tábor 
alebo víkendovku v rodinách, ktorých sociálna situácia je 
zložitá.  

 

V.  Výchovná práca 
a)   Vyučovanie náboženstva 
Vyučovanie náboženstva bolo zabezpečené na všetkých 

školách, kde sa na ev. náboženstvo prihlásili žiaci a študenti. 
V zbore naďalej pôsobí ako katechétka sestra D.  Székelyová, 
absolventka EBF UK.  

Aj v tomto roku sa 32 žiakov a študentov zapojilo do 
riešenia Biblickej olympiády. Na seniorálnom kole sa umiestnila 
Veronika Krukárová z Mokroluhu na 2. mieste v 1. kategórii, 
Ľuboš Krukár z Mokroluhu na 1. mieste v 2. kategórii, a Aneta 
Kostárová z Rokytova na 2. mieste v 4. kategórii. Ľuboš Krukár 
sa umiestnil vo svojej kategórii aj v celoslovenskom kole na 
peknom 3. mieste so ziskom 95,12% bodov.  

 
Prehľad počtu žiakov ev. náboženskej výchovy 

a  vyučujúcich v  šk. roku 2014 /2015  

Škola 
Počet 
žiakov 

Počet 
skupín Vyučujúci 

1. ZŠ 
34/77 
= 111 

2/6 
Kostárová  
Székelyová 

3. ZŠ 65 4 Cingeľ 

4.ZŠ 97 6 Székelyová 

5. ZŠ 12/31 1/2 
Poláková 

Székelyová 

6. ZŠ 13 2 Velebír 

7. ZŠ 25 2 Šoltés Tipulová 

ZŠ Lukavica 8 1 Šoltés Tipulová 

ZŠ Nižná Voľa 11 1 Šoltés Tipulová 

ZŠ Mokroluh 10 1 Székelyová 

ZŠ Rokytov 2 1 Majer 

spolu ZŠ 385 28 7  vyučujúcich 

Gymnázium LS 30 2 Velebír 

Súkr. gymnázium 5 1 Velebírová 

Spoj.SŠ J. Heinischa 
SOU 

16 1 Velebír 

Spoj.SŠ J. Heinischa 
Gymnázium 

8 1 Velebír 
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Priemyslovka + 
Súkr. stredná škola 

21 + 2 1 Cingeľ 

Spoj. škola, Štef. Ul. 5 1 Cingeľ 

Hotelová akadémia 19 1 Cingeľ 

spolu str. školy 106 8 3  vyučujúci 

spolu ZŠ a str. šk. 491 36 8  vyučujúcich 
 
V súvislosti s vyučovaním náboženskej výchovy treba 

s uspokojením konštatovať, že spolupráca s vedením škôl 
a vyučujúcimi ostatných predmetov je štandardne na veľmi 
dobrej úrovni. V prípade potreby nám školy vychádzajú 
v ústrety aj pri rôznych výnimočných príležitostiach, či ide 
o uvoľnenie žiakov k zborovým aktivitám, alebo v prípade 
potreby poskytnutia priestorov alebo učebných pomôcok, ako to 
bolo aj počas prípravy detského tábora. 

 

VI.  Činnosť presbyterstva a konventy 
  
Zborové presbyterstvo sa zišlo v roku 2014 na šiestich 

riadnych zasadnutiach. Program zasadnutí riešil najmä 
nasledovné otázky: 
P 1: Príprava zborového konventu 
P 2: Vyhodnotenie stavu príprav VM aktivít počas leta; 
Informácia o stave prác na Zborovom dome a Auditóriu.  
P 3: Jednalo o záležitosti odpredaja časti pozemku s hradobným 
múrom v súvislostiach rokovania konventu.  
P 4: Finalizácia prác na fare;  návrh na spôsob výberu 
zhotoviteľa opravy strechy Gründlovského domu; výber 
zhotoviteľa prác na Auditóriu; nové zásady tvorby platov 
zamestnancov CZ;  aktuálne informácie zo života zboru. 
P5: Vyhodnotenie VM podujatí v lete; plán prác vyučovania 
v novom šk. roku; výzva na návrhy k oslavám reformácie v roku 
2017 a investičné záležitosti 
P6:  Investičné záležitosti fara, Auditórium, Gründlovský dom; 
VM akcie na prelome rokov.  
 Okrem toho zasadli 5 krát dcérocirkevné  presbyterstvá                
a  3 krát matkocirkevné presbyterstvo, ktoré riešili svoje 
čiastkové zodpovednosti.  
 

16.3. sa presbyteri zúčastnili školenia presbyterov ŠZS 
v Šarišských Bohdanovciach (CZ Žehňa). 
Konventy:  
Dcérocirkevné konventy sa konali:  
19.1. Mokroluh a  Rokytov 
9.2. Lukavica a Vyšná a Nižná Voľa 
Výročný matkocirkevný a zborový konvent 
23.2. 2014 v Bardejove 
5.7. 2014 mimoriadny zborový konvent – schválenie predaja 
časti pozemku. 

 

VII.  Mimoriadne príležitosti roku 2014 
 
a)  Evanjelizačné podujatia a návštevy v zbore:  

12.5. sa konala Seniorálna pastorálna konferencia kňazov 
ŠZS v Bardejove 
13.5. Curt Westman (Nórsko) poslúžil Božím slovom 
a svedectvom na biblickej hodine v Mokroluhu a Rokytove aj 
s účasťou veriacich z Bardejova 

6.5. návšteva z EBF UK Bratislava – dekan bohosloveckej 
fakulty dr. Batka v sprievode študentov vystúpili v rámci 
motivačného stretnutia na Gymnáziu LS a v CZ. 
6.6. otvorenie kúpeľnej sezóny v Bardejovských kúpeľoch 
s ekumenickým (rim. kat., gr. kat., pravosl. ev.a.v.) požehnaním 
prameňov a zdravotníckych pracovníkov.  
jún 2014 – redaktorka RTVS – Slov. rozhlas Dagmar 
Mozolová nahráva dve relácie s členmi cirkevného zboru 
o záchrane židov v našich rodinách (u pani Haňovovej – 
Bombovej a v rodine pána Evina vo Vyšnej Voli.) 
15.11. Regionálne stretnutie Modlitebného spoločenstva 
v Bardejove – v modlitebni na Vinbargu.  
Ďalšie návštevy v zbore:  
14.6. Autobus turistov z Maďarska 
12.8. autobus veriacich z Opinej 
5.9. Spevokol z Košíc 
13.9. Richvald a Rychvald (ČR) 

 
b)   mimo zboru 

17.-20.7. Misijné dni VD v L. Mikuláši – z nášho CZ sa 
zúčastnilo niekoľko desiatok účastníkov, z nich viacerí aj 
aktívne prispeli do programu (scénky, hudba).  

 
c)   Koncerty a kultúrne vystúpenia 

5.1.  Stretnutie spevokolov zboru a hostí 
V Bardejovskom kostole sa ho zúčastnili: Evanjelický miešaný 
spevácky zbor Zachariáša Zarewutia Bardejov; Spevokoly z 
Lukavice, z Vyšnej Vole, Rokytova, Sveržova a Richvaldu. 
Toto stretnutie sa stalo obľúbeným a obvyklým zavŕšením 
vianočných sviatkov. 
9.2. a 10.2.  Prezentácia Bardejovského katechizmu – 
faksimile prvej knihy v našej reči vytlačenej v tlačiarni                       
D. Guttgessela vydanej Slovenskou národnou knižnicou. 
Prezentácie sa zúčastnili predstavitelia SNK, biskup VD                    
S. Sabol a dozorca VD J. Brozman, primátor mesta Bardejov             
B. Hanuščák a ako prednášajúci doc. M. Kovačka z Martina, 
ktorý priblížil význam tejto unikátnej tlače. Prezentácia sa 
konala v nedeľu večer v evanjelickom kostole, pokračovala 
v pondelok popoludní v priestoroch Okresnej knižnice                     
D. Gutgesela. V programe vystúpil spevácky zbor Z. Zarewutia, 
brat kantor Martin Tipul zo Sveržova a ďalší vyučujúci 
Súkromnej umeleckej školy, študentky konzervatória  a ďalší 
členovia cirkevného zboru.  
22.6. Svätojánsky koncert Evanjelického miešaného 
speváckeho zboru Zachariáša Zarewutia poskytol prehľad 
repertoáru zboru za uplynulé obdobie. Hosťujúcou kazateľkou 
slova Božieho bola sestra Marta Ferjová zo Sabinova.  
28.6. Ekumenická prehliadka spevokolov pri 600. výročí obce 
Rokytov v obecnom amfiteátri. Vystúpili Spevácky zbor                         
Z. Zarewutia a spevokol z Rokytova. 
5.7. Ekumenické zhromaždenie na Cyrila a Metoda 
v bardejovskom amfiteátri. Náš spevácky zbor aj v tomto roku 
prispel štyrmi piesňami. 
9.11. Seniorálne stretnutie spevokolov – v Hanušovciach nad 
Topľou – Spev. zbor Z. Zarewutia prispel dvoma piesňami. Toto 
stretnutie znovu potvrdilo dobrú úroveň speváckych zborov 
nášho seniorátu, vrátane nášho zboru.  
28.12. Vianočný Organový koncert brata Jána Benku a jeho 
syna Jána z Modry v Bardejovskom kostole 
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d)   iné 
24.6. Odhalenie pamätníka holocaustu v Bardejove – 

zúčastnilo sa ho niekoľko desiatok členov CZ vrátane vedenia 
zboru. 
15.9.  turistický výlet 30 členov zboru v Tatrách – Rysy.  
 

VIII.  Pastorálna činnosť 
V CZ bolo vykonaných 166 pastorálnych návštev a 

rozhovorov, čo je o 2 viac ako v predchádzajúcom roku. (Z nich 
bolo 66 návštev s prislúžením sviatosti VP). Pastorálna činnosť 
zostáva naďalej jedným z ťažísk duchovnej činnosti farárov CZ. 
Pri nej sa snažíme pomáhať veriacim zvládnuť náročné okamihy 
ich života tak pri smutných ako aj pri radostných príležitostiach 
v rodinách.  

 

IX.   Iné 
a) Mimozborová činnosť duchovných 

Ján Velebír 
- Stretnutia, služobné povinnosti a aktivity spojené s výkonom 
funkcie seniora ŠZS 
22. 3. – spoločne so sestrou farárkou Velebírovou prednáška pre 
študentov 3. ročníka EBF UK na školení v Klenovci 
o spôsoboch a hlavných dôrazoch vyučovania ku konfirmácii. 
12.4. – Seniorálne stretnutie mládeže – prednáška na seminári 
o partnerských vzťahoch. 
16.11. - prednáška na tému: Ako motivovať členov zboru 
k spolupráci na stretnutí presbyterov Košického seniorátu.  
13.-16. 11. Rodinná konferencia – vedenie pracovnej skupinky 
- príspevky do časopisov a publikácií:  
Evanjelický posol 2x; Evanjelický východ 1x; Služba slova 1x; 
Cestou svetla 1x; Zamyslenia na každý deň Tesnou bránou 3x. 
 
Anna Velebírová 
22. 3. – spoločne s bratom seniorom prednáška pre študentov                
3. ročníka EBF UK na školení v Klenovci o spôsoboch 
a hlavných dôrazoch vyučovania ku konfirmácii. 
13.-16. 11. – Rodinná konferencia – vedenie pracovnej skupinky 
 

b) Zborový časopis 
V roku 2014 vyšli štyri čísla zborového časopisu. Časopis sa 

stal neodmysliteľnou súčasťou komunikácie so všetkými členmi 
zboru. Naďalej sa darilo oslovovať k tvorbe príspevkov 
viacerých prispievateľov. V tomto roku to bolo 26 
prispievateľov, z nich viacerí aj viackrát. V posledných dvoch 
číslach s grafickou úpravou vypomáhal brat Štefan Polák, čo sa 
pozitívne prejavilo na estetickej stránke časopisu. 

c) Webová stránka   
Stránka stále čaká na svoje obživenie, aby sa mohla stať 

aktívnym komunikačným priestorom pre poskytovanie 
informácií v zbore aj mimo zboru.  

d) Zborový archív a knižnica 
Zborový archív a knižnica čakajú na priestory v novej fare, 

kde plánujeme definitívne skatalogizovať a sprevádzkovať 
archív v podobe predpísanej registratúrnym poriadkom 

e) Personálne zmeny 
V polovici apríla z miesta seniorálneho kaplána odišiel Mgr. 

Marek Ivan, ktorý bol zvolený za zborového farára v CZ Bystré.  
Od septembra bolo na jeden rok na plný úväzok prijatý na 

miesto vedúceho práce s mládežou a dorastom Mgr. Jakub 
Schader, absolvent Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. 

Od septembra sa prostredníctvom programu absolventskej 
praxe zapojila do činnosti v CZ absolventka EBF UK Mgr. 
Zuzana Poláková so zaradením pre prácu v detskej besiedke, pri 
vyučovaní konfirmácie a práci na zborovom časopise.  

f) Počet členov zboru 
 2014 2013 

Bardejov 2 095 2 096 

Bardejovské  Kúpele 8 9 

Bardejovská  Nová Ves 46 44 

Dlhá Lúka 5 56 

Bardejovský  Mihaľov 62 

2216 

5 

2210 

Janovce 18  19   

Kľušov 16  13   

Kobyly 28  28   

Kurov 9  9   

Rešov 14  14   

Ostatní 62  57   

matkocirkev 2 363  2 350   

Lukavica 307  305   

Mokroluh 291  291   

Rokytov 181  180   

Vyšná Voľa 52 253 

Nižná Voľa 248 
300 

51 
304  

dcérocirkvi 1 079  1 080   

spolu členov 3 442  3 430   
 

X.  Hospodársky život zboru 
Hospodárenie zboru sa deje v súlade s platnými štátnymi 

i cirkevnými predpismi. Formálne ho majú na starosti 
predsedníctvo CZ, pokladníčky,  účtovníčky, Hospodársky 
výbor a kontrolu vykonáva Revízny výbor. Vďaka tomu, že na 
týchto postoch sú zvolení kompetentní ľudia, darí sa účtovníctvo 
viesť podľa štátnych aj cirkevných predpisov. 
Ďalšou otázkou je, ako sa nám darilo naplniť plány 

vyjadrené v zborovom rozpočte. Dcérocirkvi vyhodnotili 
plnenie rozpočtu na svojich konventoch. Na všetkých bolo 
konštatované, že rozpočty prekročené neboli. Skôr prevládala 
skúsenosť, že niektoré z plánovaných neboli zrealizované, 
nakoľko sú stále v štádiu príprav. Matkocirkevné hospodárenie 
vyhodnotilo zasadnutie matkocirkevného presbyterstva. Aj tu 
bolo konštatované, že vo väčšine položiek sme naplnili 
plánované príjmy a výdavky. Výdavky na opravu 
Gründlovského domu nedosiahli plánovanú výšku, nakoľko ich 
realizujeme z mimozborových zdrojov so spolufinancovaním. 

 
a) Bardejov 
Gründlovský dom 
Ide o budovu, ktorú majú ako národnú kultúrnu pamiatku vo 

zvláštnej pozornosti pracovníci Krajského pamiatkového úradu, 
preto aj jej údržba a opravy vyžadujú zvýšené množstvo 
prostriedkov, ktoré sa snažíme získavať z fondov na opravu 
tohto druhu pamiatok. V uplynulom roku sa podarilo realizovať 
čiastočnú opravu strechy, v rozsahu výmeny strešnej krytiny, 
latovania a uloženia fólie pod krytinu na ploche približne jednej 
tretiny strechy, čo bolo určené výškou prijatej dotácie 
z Ministerstva kultúry SR.  
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Kostol 
V roku 2014 sme nevykonávali žiadne závažné práce na 

kostole. Bratia presbyteri po revízii schodišťa na chór vykonali 
opravu drevených stupňov schodišťa. S úpravami okolia 
a opravou exteriéru kostola čakáme po ukončení prác okolo 
zborového domu.  

 
Cintorín 
Starostlivosť o cintorín pokračovala štandardným spôsobom. 

Kosenie a upratanie sme vykonali svojpomocne. Priebežne sú 
vyhotovované nové zmluvy na prenájom hrobových miest. Je 
potrebné, aby všetky rodiny, ktoré majú záujem naďalej 
využívať hrobové miesta preverili platnosť svojich zmlúv. 
V budúcnosti plánujeme spracovať prehľadný zoznam 
prenajatých hrobových miest, voľných miest a hrobov, ktoré 
zachovať bude v záujme cirkevného zboru. Pracujeme aj na 
zhotovení zoznamu hrobov významných osobností cirkevného 
zboru a mesta.  

  
Hospodárenie matkocirkvi Bardejov v roku 2014 

 
PRÍJMY 

 Rozpočet Skutočnosť 

Príjmy z nájmu 6 810 6 726,20 

Milodary 5 800  5 020,00 

Ofery 9 200 11 022,42 

Cirkevný príspevok 16  000 16 834,00 

Vokátorová ofera 1 500 1 501,99 

Mimo zborové ofery 1 500 3 062,61 

Príjmy z dotácií 49 000 15 000,00 

Príjmy z poskyt. služieb  70,48 

Ostatné príjmy  355 391,69 

Príjmy spolu 90 165 € 59 629,39 € 
 

 
VÝDAVKY 

 Rozpočet Skutočnosť 

Služby spolu: 53 239 21 476,60 

Opravy 50 750 17 575,20 

    Obstar. majetku 500 89,79 

Cestovné 400 298,82 

reprezentácia 100   

Stočné 100 65,40 

Poistky 484 483,33 

Ostatné  905 2 964,06 

Mzdy 2 300 2 070,91 

Poistné fondy 700 633,29 

Spotreba materiálu: 1 560 916,35 

Časopisy, knihy 800 543,69 

Ceniny  30 40 

Kancelárske potreby 50 61,30 

Čistiace potreby 80 71,77 

Ostatné  600 199,59 

Spotreba energií: 5 120 5 568,05 

Vodné 120 95,19 

Elektrická energia 3 000 3 783,72 

Plyn 2 000 1 689,14 

Dane a poplatky  spolu 1 910 2 362,37 

Ostatné výdavky 26 442 28 034,38 
Cirkevný príspevok 

na Správu zboru 18 800 16 083,00 
Doplatok na SZ   2 717,00 

Ofera na VM fond 600 576,40 

Vokátorová ofera 1 500 1 501,99 

Mimozborové ofery 1 500 3 062,61 

Podiel na správe zb. 4 042 4 093,38 

Výdavky spolu 91 271 € 61 061,95 € 
 

Výsledok hospodárenia – matkocirkev Bardejov 
Výnosy spolu 59 629,39 € 

Náklady spolu 61 061,95 € 

Výsledok hospodárenia  - 1 432,56 € 
 

Hospodárenie matkocirkvi bolo ukončené so schodkom 
predovšetkým z dôvodu realizácie opráv a prípravy projektov na 
ďalšiu rekonštrukciu Gründlovského domu. Stále trvá stav, 
v ktorom Gründlovský dom a modlitebňa na Vinbargu suplujú 
Auditórium počas jeho rekonštrukcie. Napriek tejto záťaži 
rozpočtu bolo hospodárenie matkocirkvi po odrátaní výdavkov 
na opravu Gründlovského domu vyrovnané. 

 
b)   dcérocirkvi 
Dcérocirkevné konventy prijali uzávierky hospodárenia bez 

pripomienok v podobe, v akej boli predložené presbyterstvami. 
Stav hospodárenia na dcérocirkvách je uspokojivý. Okrem 
Rokytova, kde v najbližšej dobe neplánujú žiadne výraznejšie 
investície, chystajú sa v ostatných obciach na opravy resp. 
prístavby, ktoré vyplývajú z potrieb ich spoločenstva. 
Momentálne sú v štádiu upresňovania zámerov na prístavbu 
sociálnych zariadení a učebne v Lukavici a hygienického 
zariadenia s predsieňou vo Vyšnej Voli. V Mokroluhu majú 
v pláne generálne opraviť zavesenie a el. pohon zvonov a ďalšie 
menšie opravy. V dcérocirkvách prebiehajú dobrovoľné 
milodary a zbierky na tieto zámery.  

 
c) správa zboru 

Auditórium  
  Počas celého roku prebiehali prípravné projektové 
a organizačné práce k ďalšej etape opravy Auditória. 
V mesiacoch apríl až júl 2014 boli po dohode s firmou Svidgas 
v rámci zápočtu za prenájom záhrady ako staveniska 
vybudované prípojky – vodovodná, kanalizačná a plynová. 
Následne bola zakopaná aj kompletná ležatá kanalizácia vnútri 
objektu. Po výbere zhotoviteľa na realizáciu statických častí 
stavby, ktorý vykonal stavebný výbor, realizovala firma Format 
PM stavbu v rozsahu : vnútorné základové pásy, betónová 
platňa na prízemí, nosné múry a priečky a nosné stĺpy na 
prízemí, rozšírenie nástupnej časti schodiska, vyhotovenie novej 
výstupnej časti schodiska od podesty na medziposchodí po 
poschodie, železobetónová nosná platňa druhého nadzemného 
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podlažia, vybúranie stropu nad modlitebňou, nová nosná 
oceľová konštrukcia s platňou nad modlitebňou, zopnutie 
obvodových stien s novými konštrukciami ťažnými tyčami 
a podchytenie strešnej konštrukcie na nové nosné prvky stavby. 
Práce prebiehali v novembri a  decembri 2014 a dokončené boli 
v januári 2015.  
 
Stavba novej fary 

Na stavbe novej fary zhotoviteľ, firma Svidgas s.r.o. 
v priebehu roka zápasil s finančnými problémami súvisiacimi s  
pohľadávkami voči firme Váhostav. Táto situácia brzdila 
realizáciu stavby do tej miery, že neboli splnené termíny 
dokončenia ani v máji 2014 ani v júli 2014 ani v decembri 2014. 
Investor, firma Xawax v súčinnosti s cirkevným zborom ako 
budúcim majiteľom poskytovali potrebnú súčinnosť, pokiaľ išlo 
o plnenie našich úloh. Zo strany zboru si dokončovanie stavby 
fary vyžiadalo enormnú pozornosť predovšetkým brata dozorcu 
J. Foľtu, ktorý riešil so zhotoviteľom množstvo detailov a pritom 
neustále spoločne s bratom F. Kostárom dozerali aj na 
dodržiavanie plánovaných technológií a kvality prác. Po tejto 
stránke môžeme vyjadriť spokojnosť, lebo práce boli vykonané 
v potrebnej kvalite na úrovni terajších technológií. 

Napriek všetkým ťažkostiam zhotoviteľa sa ku koncu roka 
2014 realizácia stavby dostala do finálneho štádia, takže                     
9. januára 2015 mohlo prebehnúť kolaudačné konanie. Veríme, 
že túto záležitosť po stavebnej i majetkoprávnej stránke už 
v roku 2015 doriešime.  

 
Bardejovský Prameň  
 

Bardejovský Prameň  (BP) 

Príjem: 1 354,00 

Výdaj: Tlač Bj. Prameňa 1 948,32 

            poštovné 111,20 

Rozdiel: -705,52 € 
 
Vydávanie zborového časopisu naďalej zostáva dôležitým 

spôsobom odovzdávania potrebných informácií. Slúži zároveň aj 
na motiváciu k aktívnejšiemu duchovnému životu. V roku 2014 
sme vydali 4 čísla časopisu a väčší bol aj rozsah strán. Bolo by 
dobre, keby sme dokázali v roku 2015 vyrovnať príjmy 
a výdavky na časopis zvýšením príjmovej časti rozpočtu.  

 
Hospodárenie Správy zboru v roku 2014 

 
PRÍJMY  

  Rozpočet Skutočnosť 

Príjmy z nájmu 850 2 370,00 

Milodary 19 100 19 582,50 

Ofery   394,60 

Cirkevný príspevok 27 440 27 440,00 

Mimo zborové ofery 2 850 6 353,00 

Vokátorová ofera 2 650 3 018,05 

Príjmy z dotácií 20 431 10 730,80 

Príjmy z predaja majetku    500 000 1,00 

Ostatné príjmy  7 917 7 533,17 

Príjmy spolu 581 238 €  77 423,12 € 

VÝDAVKY  

  Rozpočet Skutočnosť 

Služby spolu: 583 180 47 053,18 

Opravy 53 300 30 328,58 

    Obstaranie majetku 520 000 4 877,12 

Cestovné 900 1 685,87 

Reprezentácia 300 404,22 

Telefón 1 030 1 099,95 

Stočné 185 139,32 

Poistky 605 531,79 

Ostatné  6 860 7 986,33 

Mzdy 8 700 7 210,11 

Poistné fondy 3 062 2 531,52 

Spotreba materiálu: 1 970 1 705,26 

Časopisy, knihy 300 281,45 

Ceniny - kolky  100 36,50 

Kancelárske potreby 500 567,53 

Čistiace potreby 100  

PHM 800 644,66 

Ostatné  170 175,12 

Spotreba energií: 9 217 6 155,88 

Vodné 900 1 041,44 

Elektrická energia 4 267 1 983,88 

Plyn 4 050 3 130,56 

Dane a popl.  spolu: 700 902,95 

Sociálny fond 52 32,92 

Ostatné výdavky 13 314 17 182,85 

Príspevky vyššej COJ 4 220 4 218,90 

10% z CP na VM Fond 2 744 2 744,00 

Mimo zborové ofery 2 850 6 353,00 

Vokátorová ofera 2 650 3 018,05 

Dary 350 317,60 

Ostatné 500 531,30 

Výdavky spolu 620 195 € 82 774,67 € 
 
 

Výsledok hospodárenia – Správa zboru 
Výnosy spolu 77 423,12 € 

Náklady spolu 82 774,67 € 

Výsledok hospodárenia  - 5 351,55 € 
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Hospodársky výsledok očistený o účelové prostriedky 
Výsledok hospodárenia  - 5 351,55 € 

Účelovo viazané milodary a dotácie 
na Auditórium 

21 798,80 

Účelovo viazané milodary  
na novú faru 

3 990,00 

Účelovo použité prostriedky  
na Auditórium 

29 535,70 

Účelovo použité prostriedky 
 na novú faru 

1 200,00 

Schodok bežného hospodárenia 
správy zboru (bez účelových prostriedkov)  

- 404,65 € 

  
 Zo schodku správy zboru bude 404,65 € uhradených po 
rozpočítaní tejto čiastky na počet členov v jednotlivých 
účtovných strediskách. Zvyšná časť schodku bola krytá 
z účelových prostriedkov finančného majetku 
z predchádzajúcich rokov.  
Mimozborové ofery 

Ofery odovzdané na účely mimo zboru 

Dištrikt. - CZ ECAV Košice - Terasa 310 € 

Generálna podporoveň - pôst 253 € 

Ofera pre s.Štofanovú z  r.2013 250 € 

Zahr.misia - Podpora práce na Ukrajine 253 € 

4. Celocirkevné evanjelické dni 263 € 

Seniorátna ofera – CZ ECAV Trebišov 340 € 

Ofera na Fond vzdelávania ECAV 279 € 

Seniorátna ofera – CZ ECAV Žehňa 307 € 

Ofera na Svetový luteránsky zväz 288 € 

Ofera na kostol vo Wittenbergu 131 € 

Ofera pre Teológov EBF UK 320 € 

Generálna podporoveň - advent 277 € 

Zbierka pre rod. s.  V. Šoltés Tipulovej 3 082 € 

Spolu: 6 353 € 
 

Stav finančných prostriedkov v pokladniach a na účtoch 
častí zboru k 31.12.2014 

 
 Pokladňa Účet 

Bardejov 1,35 € 25 358,09 € 

Lukavica 825,18 € 5 815,72 € 

Mokroluh 368,13 € 6 151,96 € 

Rokytov 22,42 € 10 424,38 € 

Vyšná a Nižná Voľa 321,93 € 9 038,33 € 

Ev. cintorín 504,03 € 1 544,53 € 

VM Fond 105,60 € 1 980,49 € 

Zborová diakonia 349,04 € 3 361,34 € 

Správa zboru 168,39 € 22 202,61 € 

Spolu: 2 666,07 € 85 877,45 € 

Celkom spolu: 88 543,52 € 

Hospodárenie CZ ECAV  Bardejov v roku 2014 
PRÍJMY 

 Rozpočet Skutočnosť 

Príjmy z nájmu 8 130,00 9 636,91 

Milodary 37 650,00 41 171,45 

Ofery 16 350,00 19 371,59 

Cirkevný príspevok 28 408,00 27 440,00 

Z iných COJ 0,00 0,00 

Vokátorové ofery 2 650,00 3 018,05 

Mimo zborové ofery 2 850,00 6 695,65 

Príjmy z dotácií 70 431,00 28 219,80 

Príjmy z predaja majetku    500 000,00 1,00 

Príjmy z poskyt. služieb    0,00 70,48 

Ostatné príjmy  19 540,00 23 417,16 

Príjmy spolu 686 009,00 € 159 042,09 € 
 

VÝDAVKY 

  Rozpočet Skutočnosť 

Služby spolu: 657 920 96 037,08 

Opravy 108 550 50 444,31 

    Obstaranie majetku 521 800 5 819,20 

Cestovné 1 430 1 984,69 

Reprezentácia 920 831,61 

Telefón 1 080 1 199,95 

Stočné 285 204,72 

Poistky 1 615 1 494,04 

Ostatné  22 240 34 058,56 

Mzdy 11 680 9 848,82 

Poistné fondy 3 992 3 350,77 

Spotreba materiálu: 5 330 3 770,35 

Časopisy, knihy 1 280 909,10 

Ceniny - kolky  230 176,50 

Kancelárske potreby 640 650,41 

Čistiace potreby 250 101,36 

PHM 800 669,65 

Ostatné  2 130 1 263,33 

Spotreba energií: 21 262 15 975,04 

Vodné 1 045 1 150,77 

Elektrická energia 13 567 9 630,77 

Plyn 6 650 5 193,50 

Dane a poplatky spolu 2 855 3 582,03 

Sociálny fond 52 32,92 

Ostatné výdavky 17 862 25 146,51 

Príspevky vyššej COJ 4 220 4 218,90 

Cirkevný príspevok 0 2 813,00 

Vokátorové ofery 2 650 3 018,05 

Mimo zborové ofery 2 850 6 761,60 

Ostatné výdavky 8 142 8 334,96 

Výdavky spolu 720 953,00 € 157 743,52 € 
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Výsledok hospodárenia CZ Bardejov 
Výnosy spolu 159 042,09 € 

Náklady spolu 157 743,52 € 

Výsledok hospodárenia  1 298,57 € 
Prehľad pohľadávok a záväzkov: 

Pohľadávky k 31. 12. 2014 
Dlžník Suma 

 K  1.1.2014 K 31 12.2014 

Fröhlich Štefan 363,95 € 0,00 € 

XaWaX 197,50 € 0,00 € 

Líza, s.r.o, Bardejov 48,36 € 0,00 € 

VSE, a.s., Košice 2 272,26 € 3 956,32 € 

Stavcomp, Bardejov  4 000,00 € 

Spolu pohľadávky 2 882,07 € 7 956,32 € 
Záväzky k 31. 12. 2014 

Veriteľ Suma 

 k 1.1.2014 k 31.12.2014 

VSE, a.s., Košice 202,85 € 1 270,05 € 

Slovak Telekom, a.s. 23,86 € 23,09 € 

VVS Košice 1,57 € 3,14 € 

Detská misia, Bratislava 174,20 € 0,00 € 

Líza, s.r.o, Bardejov  13,65 € 

Spolu záväzky 402,48 € 1 309,93 € 
Údaje uvedené v tabuľkách ukazujú reálny obraz 

hospodárenia Cirkevného zboru Bardejov. Najväčší rozdiel 
medzi rozpočtom a hospodárskym výsledkom spôsobilo 
meškanie s dokončením zborového domu – novej fary 
a poskytnutie dotácie z prostriedkov Ministerstva kultúry SR len 
vo výške približne tretiny nami požadovanej a rozpočtovanej 

sumy. V ostatných položkách sme viac menej naplnili 
rozpočtované čiastky. Pri spotrebe energií sa pozitívne odrazila 
mierna zima, no zároveň negatívne zapôsobila nepríjemná 
skúsenosť jednostranného veľmi výrazného zvýšenia pevnej 
zložky platby za dodávku el. energie. Podarilo sa nám tiež 
vysporiadať niekoľko rokov trvajúcu pohľadávku. Ostatné 
záväzky a pohľadávky sú len bežnými účtovnými záležitosťami 
– preplatky a nedoplatky na prelome roku, ktoré v podstatnej 
miere už boli vyrovnané v priebehu mesiaca január 2015. 
Pohľadávka voči Stavcomp Bardejov je zálohou na realizáciu 
bezpečnostného a prístupového systému do zborového domu – 
novej fary.  

Je potešiteľné, že sa postupne darí znižovať počet neplatičov 
cirkevného príspevku. CP za rok 2014 neuhradilo 369 členov 
zboru, čo je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi výrazný 
pokrok (v roku 2011 - 472 neplatičov). Napriek tomu ešte stále 
pomerne vysoký počet členov zboru potrebuje pochopiť, že 
úhrada cirkevného príspevku je minimálnym, základným 
príspevkom na to, aby cirkevný zbor mal kryté základné režijné 
náklady.  

Presbyterstvo CZ sa už na jeseň minulého roku začalo 
zaoberať riešením súvislostí, ktoré prinieslo prijatie zákona 
o novej výške minimálnej mzdy. Vzhľadom na to, že aj náš 
cirkevný zbor má povinnosť rešpektovať túto právnu normu, 
dostal hospodársky výbor za úlohu pripraviť nový návrh miezd 
zamestnancov CZ. V súvislosti s tým vzniká aj potreba kryť 
tieto zvýšené náklady na mzdy zvýšením príjmovej časti 
rozpočtu, čo rieši rozpočet na rok 2015 pripravený 
presbyterstvom CZ podobne, ako sme to riešili v roku 2011.  

Všetkým bratom a sestrám, ktorí spravujú majetok 
cirkevného zboru vyslovujem úprimné poďakovanie za 
spoľahlivú prácu, za obetovanie času a schopností pre potreby 
CZ. Pán Boh nech Vám všetkým vynahradí venovaný čas, sily 
a prostriedky svojim Božím požehnaním.  

XI.  Záver 
V závere sa chcem poďakovať Pánu Bohu za množstvo požehnania, ktoré sme v uplynulom roku od Neho dostali. Daroval 

nám viac, než sme my sami mohli vyprodukovať svojou ochotou, múdrosťou alebo prácou. Úprimne ďakujem za službu 
v cirkevnom zbore aj všetkým spolupracovníkom, ktorí v uplynulom roku vykonali väčšie alebo menšie služby v prospech nášho 
spoločenstva. Na prvom mieste duchovným – manželke, sestre farárke A. Velebírovej za trpezlivosť, pri spoločnom znášaní 
rôznych starostí o zbor aj seniorát a zároveň za zázemie, ktorým vytvára podmienky pre moju službu. Ďakujem sestre kaplánke 
Vierke Šoltés Tipulovej, že aj v zložitých podmienkach svojej rodinnej situácie obetavo slúžila do takej miery, ako sa dalo. 
S vďakou spomíname aj na službu brata farára V. Šoltésa, ktorý popri svojich osobných ťažkých zdravotných zápasoch stále 
vnímal službu v cirkvi ako svoje poslanie.  Ďakujem za službu v zbore seniorálnemu kaplánovi bratovi Marekovi Ivanovi, ktorý 
do apríla 2014 niesol konkrétne zodpovednosti za dorast, mládež a iné povinnosti v CZ.  

Osobitná vďaka patrí bratovi dozorcovi J. Foľtovi, ktorý na úkor svojho pracovného i osobného voľného času konal 
množstvo každodennej služby nielen pri dokončovaní fary, ale rovnako pri realizácii opravy Auditória, Gründlovského domu so 
stálou pozornosťou aj na to, čo sa deje v dcérocirkvách a v ďalších oblastiach práce zboru. Ďakujem pracovníkom pri výchove 
detí, dorastu a mládeže, kantorom, kantorkám, kurátorom, presbyterom a ostatným spolupracovníkom vrátane každého člena 
zboru, ktorý prišiel upratať kostol, kosiť cintorín, ktorý organizačne alebo finančne pomohol pri zabezpečení našej činnosti. 
Nech vám to všetkým Pán Boh vynahradí svojim pokojom a požehnaním.  

Rok 2014 nepriniesol žiadne prevratné zmeny, žiadne mimoriadne podujatia celozborového či seniorálneho charakteru, ktoré 
by sme organizovali na našom území. No pri všetkých zrealizovaných stretnutiach, podujatiach sme mohli vnímať Božiu 
starostlivosť o nás. 

Na zasadnutí presbyterstva sme už otvorili aj otázku príprav na oslavy 500. výročia reformácie. Prípravou na ne by v roku 
2015 malo byť aj pripomenutie ďalšieho významného reformačného výročia – 600 rokov od upálenia Majstra Jána Husa, prvého 
reformátora. Tieto dôležité okamihy minulosti nám dávajú vážne výzvy a poskytujú možnosť hlboko sa zamyslieť nad podstatou 
našej viery aj nad našou odhodlanosťou a ochotou pre pravú vieru čosi obetovať, čosi vykonať. Kiež by aj rokovanie zborového 
konventu bolo podnetom, ktorý nám pomôže vzácne dedičstvo minulosti správnym spôsobom prenášať do súčasnosti 
a budúcnosti v živote našich detí a vnúčat. Nech sa spolu po prežitom zápase viery všetci s predkami aj potomkami môžeme raz 
stretnúť v nebesiach. Tam budeme všetci prijatí z milosti a lásky Pána Ježiša pre vieru v Neho. Kto túto milosť dostane, bude na 
veky oslavovať Pána Boha za Jeho lásku.  Amen                                  Ján Velebír, zborový farár,  V Bardejove  22. februára 2015 
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Z á p i s n i c a  K 1/2014 
z rokovania  výročného zborového konventu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov,  

konaného dňa  23. februára  2014 
Miesto konania:  Evanjelický a. v. kostol v Bardejove 
Predsedajúci:  Zborový farár, senior: Mgr. Ján Velebír,  Zborový dozorca: Ing. Jaroslav Foľta 
Pozvánka:    na službách Božích 9. a 16. februára 2014 
Program: 

1) Bohoslužobný úvod 
2) Zriadenie konventu: Privítanie; Prečítanie a pripomienkovanie programu; Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov; 

Prezentácia 
3) Schválenie zápisníc K1, K2 z roku 2013 
4) Kontrola plnenia uznesení 
5) Voľby presbyterov a delegátov na seniorátny konvent 
6) Výročná kňazská správa o živote zboru  za rok 2013: časť bohoslužobná a vnútromisijná s diskusiou; časť hospodárska 

a správa revíznej komisie s diskusiou; schválenie uzávierky hospodárenia roku 2013 
7) Vyhlásenie výsledkov volieb 
8) Voľné návrhy 
9) Rozpočet na rok 2014 – návrh a prijatie 
10) Záver konventu, pieseň 

1. Bohoslužobný úvod:   Oslovenie, predspev, konfiteor, pieseň ES 212, Sláva, pozdrav, kolekta, text, pieseň  ES 338,  
evanjelium,  pieseň ES 203. 

2. Zriadenie konventu :  
a) Privítanie Br. zborový dozorca v mene predsedníctva cirkevného zboru privítal prítomných a otvoril  rokovanie  výročného 

zborového  konventu. Všetky rodiny cirkevného zboru obdržali zborový časopis Bardejovský Prameň, v ktorom boli 
uverejnené  podklady na rokovanie. 

b) Prijatie programu Program rokovania bol uverejnený v zborovom časopise Bardejovský Prameň. K programu rokovania 
konventu neboli vznesené žiadne pripomienky. Hlasovaním bol predložený program rokovania konventu prijatý bez 
pripomienok. Hlasovanie: za 128, proti  0, zdržali sa  0. 

c) Určenie overovateľov zápisnice  a zapisovateľov Za overovateľov zápisnice boli určení: Ján Pavlus- Bardejov, Dušan Petrič 
– Rokytov. Za zapisovateľky boli určené:  Marta Habžanská, Ing. Jarmila Pavlusová 

d) Prezentácia  Prezentačná komisia predložila  počet prítomných konventuálov. Podľa prezenčných  listín bolo prítomných  128 
konventuálov s hlasovacím  právom. 
Prezentačná komisia: Jozef Voľanský-Martiček, Marián Šima, Juraj Voľanský, Andrej Kotuľa, Pavol Petrič, Milan Pangrác-
Piter, Ing. Viliam Antony – bola ustanovená na zasadnutí zborového presbyterstva 

e) Sčítacia komisia: Jozef Voľanský-Martiček, Milan Marcinčo, Andrej Kotuľa, Milan  Pangrác-Piter, Ing.Ľudmila Skoncová, 
Ing. Slavomír Basarík.  
Hlasovanie za členov prezentačnej a sčítacej komisie: za 128, proti 0, zdržal sa 0. 

3. Schválenie zápisníc K1 a K 2 z roku 2013  Zápisnice z rokovania zborových konventov z roku 2013 boli uverejnené 
v zborovom časopise. Pripomienky k zápisniciam K1/2013 zo dňa 24.02.2013 a K 2/2013 zo dňa 27.10.2013 neboli žiadne.          
Br. zborový dozorca požiadal o hlasovanie za jednotlivé predložené znenia zápisníc. 
Zápisnica K1/2013 zo dňa 24.02.2013 :   Hlasovanie: za  128, proti 0, zdržali sa  0. 
Zápisnica K2/2013 zo dňa 27.10.2013 :  Hlasovanie: za  128, proti 0, zdržali sa  0. 

4. Kontrola plnenia uznesení  Uznesenia konventu CZ Bardejov za rok  2013 boli uverejnené súhrnne v Bardejovskom Prameni 
č.1 na str. 21. Br. senior prečítal uznesenia a konštatoval, že uznesenia K1/2013, K2/2013, K3/2013, K4/2013 sú splnené. 

5. Voľby  presbyterov, delegátov na seniorátny konvent Prítomní konventuáli pri prezentácii obdržali hlasovacie lístky na 
voľby zborových  presbyterov a voľby delegátov na seniorátny konvent. 

a) Voľby  zborových presbyterov Za zborových presbyterov boli navrhnutí: Ing. Viliam Antony - Bardejov, Marta Habžanská - 
Bardejov, Juraj Voľanský - Bardejov, Dušan Petrič - Rokytov. Br.Ján Pangrác-Zdolinský z Rokytova sa vzdal miesta 
v zborovom presbyterstve z pracovných dôvodov. Br. zborový dozorca požiadal o ďalšie návrhy na doplnenie hlasovacích 
lístkov na miesta zborových presbyterov. Iné návrhy predložené neboli. 

b) Voľby  delegátov na seniorátny konvent Za delegátov na seniorátny konvent boli navrhnutí: Ing. Václav Basarik- Mokroluh,  
Andrej Hankovský - Rokytov, Pavol Petrič - Mokroluh,  Milan Polča – Kobyly.   
Všetci navrhovaní kandidáti  vyjadrili svoj súhlas s vykonávaním funkcie delegáta na seniorátny konvent. Br. zborový dozorca 
požiadal o ďalšie návrhy, doplnenia hlasovacích lístkov na miesta delegátov na seniorátny konvent. Iné návrhy neboli 
predložené. Prítomní boli oboznámení so spôsobom voľby a to zakrúžkovaním čísla pred menom kandidáta. Voľby prebehli 
tajným hlasovaním. Sčítacia komisia sa odobrala k sčítaniu hlasov.  

6. Výročná kňazská správa o živote zboru za rok 2013 
a) časť bohoslužobná a vnútromisijná s diskusiou V úvode výročnej kňazskej správy sa br. senior pomodlil. Základné 

myšlienky svojej výročnej kňazskej správy viedol  v duchu textu v knihe Prísloví 4. kap. 13 verši. Br. senior v tejto časti správy 
všetky základné udalosti okomentoval. Na záver tejto časti správy br. senior srdečne poďakoval všetkým  bratom a sestrám 
ktorí pomáhali pri tejto práci. Zvlášť poďakoval br.  zborovému dozorcovi za jeho aktivitu a prácu v zbore, sestre Jele 
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Petričovej st. za prácu, ktorú vykonávala vo vnútromisijnom výbore a br. Jánovi Pangrácovi-Zdolinskému za jeho prácu 
v zborovom presbyterstve. K duchovnej časti správy br. zborový dozorca otvoril diskusiu.  Pripomienky k tejto časti správy 
neboli. 

b) časť hospodárska a správa revíznej komisie s diskusiou Túto časť výročnej kňazskej správy viedol br. zborový dozorca. 
Informoval o hospodárení CZ, o uzávierke hospodárenia zboru. Výsledky hospodárenia dcérocirkví boli schválené na 
dcérocirkevných konventoch. Zvlášť komentoval príjmy a výdavky správy zboru. Taktiež  informoval prítomných 
o rozdieloch, ktoré vyplynuli v období medzi zasadnutím presbyterstva a rokovaním konventu.  Celkové hospodárenie CZ 
hodnotil ako veľmi dobré. 
Správa revíznej komisie Správu revíznej komisie prečítal predseda revíznej komisie br. Ing. Adam German. Vo svojej správe 
zhodnotil hospodárenie CZ za rok 2013. Revízia bola zameraná na spôsob a kvalitu vedenia účtovníctva. Evidencia sa vedie 
v podvojnom účtovníctve v 9 účtovných strediskách. Pozitívne hodnotil úplnosť účtovných dokladov. Konštatoval, že došlo 
k zlepšeniu pri vymáhaní pohľadávok. Revízna komisia doporučila konventu schváliť účtovnú uzávierku za rok 2013 
s pripomienkami a opravami, ktoré boli uvedené na konvente. 
Br. zborový dozorca poďakoval predsedovi  revíznej komisie Ing. A. Germanovi za prednesenie správy revíznej komisie 
o hospodárení cirkevného zboru za rok 2013. 
Otázky a komentáre ku hospodárskej časti správy a správe revíznej komisie neboli. 
Ses. Mgr. A. Martičková  vyslovila poďakovanie revíznej komisii a predsedníctvu CZ za vykonanú prácu a  dosiahnuté 
výsledky hospodárenia  CZ  v roku 2013. 

c) Schválenie uzávierky hospodárenia roku 2013  
Uznesenie K 1/2014: Zborový konvent prijíma výročnú kňazskú správu za rok 2013, správu revízneho výboru 
o hospodárení cirkevného zboru a schvaľuje uzávierku hospodárenia CZ za rok 2013 v podobe predloženej 
presbyterstvom s doplnkami z rokovania  konventu. 

Zmenil sa počet prítomných: 125 Hlasovanie: za  125, zdržal sa  0, nehlasoval  0. 
7. Vyhlásenie výsledkov volieb   Nasledovalo vyhlásenie výsledkov volieb:  Počet vydaných hlasovacích lístkov:  128;  Počet 

odovzdaných hlasovacích lístkov:  128; z toho platné hlasovacie lístky: 126 neplatné hlasovacie lístky: 2 
zborový presbyteri:  Ing. Viliam Antony, Bardejov 114 hlasov; Marta Habžanská Marta, Bardejov  115 hlasov; Juraj 
Voľanský, Bardejov  118 hlasov; Dušan Petrič, Rokytov 111 hlasov;  
Delegáti na seniorátny konvent:  Ing. Václav Basarik, Mokroluh 117 hlasov; Andrej Hankovský, Rokytov 118 hlasov; 
Pavol Petrič, Mokroluh 113 hlasov; Milan Polča, Kobyly 119 hlasov.  
Všetci navrhovaní kandidáti boli zvolení na obdobie ďalších 6 rokov. 

8. Voľné návrhy 
- br. zborový dozorca informoval, že presbyterstvom boli Ing. J. Pavlusová a M. Habžanská navrhnuté za zborové zapisovateľky. 

Br. zborový dozorca požiadal, aby sa o predloženom návrhu hlasovalo  aklamačne. 
Hlasovanie:  za  125, proti  0, zdržali sa  0. 

- br. zborový  dozorca  podal  informácie o stave výstavby novej fary. V 2 polroku 2013 sa práce utlmili a od začiatku roka 2014 
opäť pokračujú. Uskutočnili sa jednania s fy Xawax o novom termíne dokončenia stavby do 31.05.2014. Predbežný termín na 
presťahovanie  je určený na mesiac 9-10/ 2014. 

- br. zborový dozorca informoval o prácach vykonaných v Auditóriu. Dokončuje sa statický  projekt na novú dispozíciu  prízemia. 
Zmeny boli odsúhlasené na zasadnutí zborového presbyterstva. Po vyhotovení projektov a rozpočtov uskutoční sa výberové 
konanie na výber dodávateľa stavebných prác. Informoval  aj o projekte z MF SR   v súvislosti s Auditóriom, 

- projekt na Gründlovský dom bol  podaný na generálnu opravu strechy na rok 2014, 
- plánuje sa podať projekt  na zakúpenie ozvučovacej aparatúry na MF SR, 
- br. senior informoval o personálnych zmenách v cirkevnom zbore: dňa 28.2.2014 prebehne kandidačné presbyterstvo  na 

obsadenie miesta zborového farára CZ  Bystré. Informoval prítomných, že kandidátom na zborového farára v CZ  Bystré je 
seniorátny  kaplán Mgr. Marek Ivan, 

- v rozpočte na rok 2014 je plánovaný pracovník s mládežou. V súčasnej dobe hľadáme  pracovníka  na plný úväzok, ktorý by sa 
tejto práci naplno venoval, 

- dcérocirkvi Lukavica a Vyšná Voľa plánujú v roku 2014 v rozpočte prístavby kostolov.  
Ďalšie  voľné návrhy neboli vznesené. 

9. Rozpočet na rok 2014  Návrh rozpočtu na rok 2014 bol zverejnený v zborovom časopise Bardejovský  Prameň na str. 15 a 16.  
Br. zborový dozorca prečítal príjmy a výdavky   návrhu rozpočtu na rok 2014. K predloženému návrhu rozpočtu na r. 2014 zo 
strany konventuálov neboli vyslovené žiadne otázky. 
Uznesenie K 2/2014: Zborový konvent schvaľuje presbyterstvom predložený návrh rozpočtu na rok 2014.    Zmenil sa 
počet prítomných: 110 
Hlasovanie: za 110, proti  0, nehlasovali 0. Predložený návrh rozpočtu bol schválený. 

10. Záver konventu, pieseň Br. zborový dozorca poďakoval prítomným  výročného zborového  konventu za účasť na rokovaní. 
Opätovne  pripomenul  nepriaznivo nízku účasť na rokovaní konventu. Br. senior sa pomodlil. Po ukončení konventu 
nasledovala  Pieseň z ES 355 a  záverečná liturgia. 

V Bardejove dňa  23.2.2014 
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Zápisnica K 2/2014  z rokovania mimoriadneho zborového konventu  
Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov, konaného dňa 5. júla 2014 

Predsedajúci : Zborový farár - senior: Mgr. Ján Velebír 
Pozvánka: na službách Božích v nedeľu 29. 6. 2014 na Službách Božích 
Miesto: ev.a.v. chrám Boží, Bardejov 
Program:  1. Otvorenie a zriadenie konventu 

2. Návrh na predaj časti nehnuteľnosti  
3. Záver. 

1.  Otvorenie, zriadenie rokovania   Prítomných konventuálov v mene predsedníctva cirkevného zboru privítal brat senior. 
Ospravedlnil neprítomnosť br. zborového dozorcu. Zároveň vysvetlil  CPP týkajúce sa hlasovania na konvente a pomodlil sa. 
Mimoriadny zborový konvent bol zvolaný z dôvodu prejednania návrhu uznesenia zborového presbyterstva a konal sa po službách 
Božích v chráme v Bardejove.  
Prijatie programu konventu Brat senior prečítal program mimoriadneho zborového konventu. Program mimoriadneho zborového  
konventu bol prijatý bez pripomienok.  Hlasovanie : za 107 , proti  0, zdržali sa 0. 
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov  
Za overovateľov zápisnice boli určení : Mária Švačová, Pavol Petrič. Za zapisovateľky boli  určené : Marta Habžanská a  Ing. 
Jarmila Pavlusová. Prezentácia Prezentačná komisia podala informáciu o výsledkoch prezentácie: prítomných 107 konventuálov 
s hlasovacím právom. 
2. Prejednanie návrhu uznesenia presbyterstva   Br. senior  prečítal návrh uznesenia presbyterstva P 5/2014 o predaji časti 
nehnuteľnosti hradobného múru a priľahlého pozemku pri novej fare v Bardejove. Vysvetlil a priblížil situáciu, o ktorej je potrebné 
rozhodnúť. Vo finálnej fáze prác pri stavbe fary sa zistilo, že múr mestského opevnenia, ktorý malo rekonštruovať mesto 
z projektových zdrojov je vo vlastníctve cirkevného zboru. Pamiatkový úrad trvá na tom, že hradobný múr má byť zrekonštruovaný 
podľa ich požiadaviek. Pre CZ sú to neplánované náklady, preto najúčelnejšie riešenie je odpredať hradobný múr s priľahlou časťou 
pozemku Mestu Bardejov, ktoré tento hradobný múr zrekonštruuje z vlastných zdrojov. 
Uznesenie P 5/2014:  Presbyterstvo  CZ odporúča konventu schváliť predaj časti pozemku parcela č. CKN 871 zapísaného na LV č. 
4213 v kat. úz. Bardejov vo výmere 98 m2, na ktorej sa nachádza hradobný múr mestského opevnenia. Zborové presbyterstvo 
schvaľuje návrh ceny predaja v celkovej sume 1 € (slovom: jedno Euro). Presbyterstvo odporúča zborovému konventu schváliť 
predaj vyššie uvedenej časti parcely za  navrhovanú cenu. 
Br. Milan Vanta  mal pripomienku k tomu, prečo schvaľujeme návrh predaja, keď táto zmluva je už podpísaná a zverejnená na 
stránke Mesta Bardejov. 
Br. P. Petrič uviedol, že zmluva bola podpísaná 9. 6. 2014, zverejnená na stránke Mesta Bardejov 9. 6. 2014 a nadobudla účinnosť 
10. 6. 2014, teda zmluva je platná po zverejnení na druhý deň. Táto zmluva je na stránke mesta do dnešného dňa. Spýtal sa, aký bol 
problém zvolať mimoriadne presbyterstvo a mimoriadny konvent, keď sa vedelo, že pozemok treba predať. Proti predaju pozemku 
nemá výhrady, len proti postupu predaja. 
Br. senior vysvetlil, že prevod pozemku ešte nie je zapísaný v katastri. Ospravedlnil sa za to,  že zmluva bola podpísaná skôr, ako 
bola schválená presbyterstvom a konventom. Priznal, že v tomto predsedníctvo zboru pochybilo, ospravedlnil sa za toto 
pochybenie. 
Ses. Jela Petričová slovne napadla br. farára a br. seniora, obvinila ho, že oklamal CZ, keď majetok je už predaný, vyplatený a my 
teraz máme niečo odsúhlasiť a pritom boli porušené CPP. Pripomenula situáciu uverejnenú v Evanjelickom Posle spod Tatier 
k vyhláseniu k aktuálnej situácii v ECAV – Prípad Martin Šefranko. Upozornila na podobnosť porušenia CPP. Spýtala sa, či na 
predaj bol daný súhlas zo seniorátneho presbyterstva. 
Br. senior sa ospravedlnil, že vedome neklamal, riešili situáciu s br. zborovým dozorcom tak, ako to bolo možné. 
Ing. Slavomír Basarik pripomenul, aby sa  pre budúcnosť niečo také neopakovalo, aby bolo presbyterstvo o takýchto krokoch 
informované. 
Potom br. Milan Vanta navrhol prerušiť rokovanie konventu a poradiť sa s právnikmi. 
Br. senior dal hlasovať za návrh na prerušenie rokovania konventu. 
Zmenil sa počet prítomných  konventuálov: 94 s hlasovacím právom.  Hlasovanie:  za 11,   proti 83.  
Konvent pokračoval podľa schváleného programu. 
Br. senior znova prečítal uznesenie  P5/2014. Pozmeňovacie návrhy  k uzneseniu neboli. Prebehlo hlasovanie o uznesení. 
Zmenil sa počet prítomných: 100 konventuálov s hlasovacím právom. 
Uznesenie K 3/2014:  Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Bardejov schvaľuje predaj časti pozemku parc. č. CKN 871 
zapísaného na LV č. 4213 v kat. úz. Bardejov vo výmere 98 m2, na ktorej sa nachádza hradobný múr mestského opevnenia mestu 
Bardejov.  Zborový konvent schvaľuje cenu predaja v celkovej sume 1 € (slovom: jedno Euro).  
Hlasovanie za uznesenie: za 95, proti 5. 
Následne br. senior konventu prečítal kúpno-predajnú zmluvu. Vyzval prítomných konventuálov na podanie pozmeňovacích 
návrhov ku kúpnej zmluve. Br. Pavol Petrič pripomenul, že v zmluve chýba vyjadrenie seniorátu a zboru ako vlastníka pozemku  
k predaju. Prebehlo hlasovanie za znenie zmluvy tak, ako bola predložená konventu. 
Prítomných : 96 konventuálov s hlasovacím právom. 
Uznesenie K 4/2014:  Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Bardejov schvaľuje znenie kúpno-predajnej zmluvy CZ 
s mestom Bardejov o predaji časti nehnuteľnosti parc. č. CKN 871 zapísaného na LV č. 4213 v kat. úz. Bardejov vo výmere 98 
m2  v predloženej podobe bez pripomienok.  Hlasovanie: za 83 , proti 0, zdržalo sa 13. 
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Brat senior sa ešte raz ospravedlnil za oneskorené podanie informácie, nebolo to urobené so zlým úmyslom a zámerom, pretože 
život prináša rôzne komplikované situácie a  požiadal, aby sme boli ochotní odpúšťať. 
3. Záver   V závere br. senior poďakoval prítomným za účasť na konvente. 
Počas tohto bodu o slovo požiadala ešte ses. J. Petričová. Napriek tomu, že nepodala v bode „schválenie programu“ návrh na 
doplnenie programu konventu, bolo jej slovo udelené.  
Ses. J. Petričová v tomto vystúpení informovala o postupe vedenia Detského tábora, keď zborovým presbyterstvom bola určená za 
vedúcu tábora ses. farárka Velebírová, čo ses. Petričová plne rešpektovala. Prekvapením pre ňu bolo, keď na prihláške, 
i v Bardejovskom Prameni bola uvedená vedúca tábora J. Petričová st. Žiadala, aby v najbližšom čísle časopisu Bardejovský 
Prameň bolo uverejnené vysvetlenie nepravdivej informácie, nakoľko o tejto veci – vedúca tábora - s ňou nikto z vedenia zboru do 
dnešného dňa  nekomunikoval. 
Brat senior konštatoval, že berie túto pripomienku na vedomie a ukončil rokovanie konventu. 

V Bardejove 5. júla 2014 

 
Uznesenia zborových konventov 2014 

 
Uznesenie K 1/2014: Zborový konvent prijíma výročnú kňazskú správu za rok 2013, správu revízneho 
výboru o hospodárení cirkevného zboru a schvaľuje uzávierku hospodárenia CZ za rok 2013 v podobe 
predloženej presbyterstvom s doplnkami z rokovania  konventu. 

 
Uznesenie K 2/2014: Zborový konvent schvaľuje presbyterstvom predložený návrh rozpočtu na rok 2014. 
 
Uznesenie K 3/2014:  Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Bardejov schvaľuje predaj časti pozemku 
parc. č. CKN 871 zapísaného na LV č. 4213 v kat. úz. Bardejov vo výmere 98 m2, na ktorej sa nachádza 
hradobný múr mestského opevnenia mestu Bardejov.  Zborový konvent schvaľuje cenu predaja v celkovej 
sume 1 € (slovom: jedno Euro). 
 
Uznesenie K 4/2014:  Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Bardejov schvaľuje znenie kúpno-predajnej 
zmluvy CZ s mestom Bardejov o predaji časti nehnuteľnosti parc. č. CKN 871 zapísaného na LV č. 4213 v 
kat. úz. Bardejov vo výmere 98 m2  v predloženej podobe bez pripomienok. 
 

Kandidácie na voľby 
 Zborové presbyterstvo na zasadnutí 11. 2. 2015 konštatovalo, že v roku 2015 končia volebné obdobia 
nasledovných funkcionárov:  zborový presbyter - 21.2. 2015 – Ľudmila Kalinová (BJ), Andrej Mihal čin 
(VV), Mária Stašová (RK) a 6.6.2015 Ján Mišák (BJ), náhradný delegát na seniorálny konvent: Marta 
Habžanská, Peter Kucharik, Stanislav Hankovský. 

Pred zasadnutím presbyterstva oznámil brat Dušan Kucharik, že sa vzdáva funkcie zborového 
a matkocirkevného presbytera a člena HV zo zdravotných dôvodov. Predsedníctvo konštatovalo aj 
uprázdnenie miesta dcérocirkevného presbytera vo Vyšnej Voli úmrtím brata A. Marinku a ukončenie 
volebného obdobia brata Andreja Mihalčina. 

Dcérocirkevný konvent vo Vyšnej Voli zvolil za dcérocirkevných presbyterov na ďalšie šesťročné obdobie 
brata Andreja Mihalčina a sestru Martinu Koššovú, ktorí sa v zmysle štatútu stávajú zároveň náhradnými 
zborovými presbytermi.  

Zborové presbyterstvo navrhlo nasledovných kandidátov na miesta zborových presbyterov 
Ľudmila Kalinová, Ján Mišák, Andrej Kostár   

Presbyterstvo navrhlo nasledovných kandidátov na náhradných vyslancov na seniorálny konvent: 
Marta Habžanská, Peter Kucharik, Stanislav Hankovský. 

Na miesto uprázdnené abdikáciou br. D. Kucharika kandidujú matkocirkevní presbyteri štyroch 
kandidátov: Ľudmilu Hankovskú, Františka Kostára, Petra Kucharika a Milana Katuščáka, z ktorých 
matkocirkevný konvent vyberie jedného do volieb zborovým konventom. 

Matkocirkevné presbyterstvo kandiduje sestru Ľudmilu Kalinovú  aj na funkciu matkocirkevnej 
pokladníčky. 
 



2015                                                                                                                                            Zborový konvent, CZ Bardejov 

 
17 

Cirkevný príspevok za rok 2014 
           

P.č. Ulica členovia k 
1.1.2014 

zaplatili k 
30.11.2014 

nezaplatili   P.č. Ulica členovia k 
1.1.2014 

zaplatili k 
30.11.2014 

nezaplatili 

BARDEJOV  25. Pod papierňou 101 79 22 

1. 9.mája  17 13 4  26. Pod Šibeňou horou 53 48 5 

2. A. Svianteka 125 99 26  27. Postajok 8 6 2 

3. Českej Lípy 28 26 2  28. Poštárka 110 103 7 

4. Dlhý rad 23 21 2  29. Pri Štepnici 4 3 1 

5. Fučíkova 53 47 6  30. Přerovská 18 15 3 

6. Gorlická 37 31 6  31. Rad. Námestie 6 4 2 

7. Hurbanova 32 27 5  32. S. Chalupku 29 28 1 

8. Chyzerová 5 0 5  33. Sázavského 45 38 7 

9. J. Grešáka 156 129 27  34. Slovenská 76 64 12 

10. J. Švermu 50 37 13  35. Starý Blich 7 1 6 

11. Jiráskova 32 28 4  36. Šiancova 5 3 2 

12. Komenského 134 103 31  37. Štefánikova 49 44 5 

13. Kpt. Nálepku 22 18 4  38. T. Ševčenku 9 8 1 

14. Kukorelliho 41 36 5  39. Ťačevská 147 128 19 

15. Kukučínova 8 6 2  40. Bj Dlhá lúka 5 0 5 

16. Kutuzovova 19 14 5  41. BJ Kúpele 9 8 1 

17. L. Novomeského 79 46 33  42. BJ Nová Ves 44 42 2 

18. L. Svobodu 70 63 7  DEDINY 

19. Ľ. Štúra 21 14 7  1. Kľušovská zábava 13 12 1 

20. M. Benku 1 0 1  2. Ostatné dediny 58 37 21 

21. Moyzesova 27 14 13  3. Rešov 14 10 4 

22. Nový sad 31 29 2  4. Lukavica 305 297 8 

23. Partizánska 43 41 2  5. Nižná Voľa 51 37 14 

24. Pod Kalváriou 13 7 6       

 
Tabuľka udáva prehľad počtu členov CZ, ktorí v danom rajóne ku koncu roka 2014 neuhradili CP na rok 

2014. V evidencii CZ sú záznamy aj o neuhradených príspevkoch uplynulých rokov. Je potešiteľné, že viacerí 
členovia si svoje záväzky aj za uplynulé roky uhradili v priebehu roka 2014. Stále platí, že CP je základným 
zdrojom financií na bežnú réžiu farského úradu, chodu cirkevného zboru a 10 % z neho tvorí dôležitý zdroj 
pre naplnenie vnútronisijného fondu. Predsedníctvo CZ ďakuje všetkým presbyterom a ďalším 
spolupracovníkom, ktorí ochotne a trpezlivo zabezpečujú zozbieranie CP vo svojich obciach a rajónoch 
mesta.  
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Rozpočet na rok 2015 
PRÍJMY 

Č.r. Text Bardejov Správa zboru Lukavica Mokroluh Rokytov V. a N.Voľa 

1.  Príjmy z majetku  5 800 € 1 185 € 80 € 50 €  250 € 
 Dary a príspevky  35 050 € 86 540 € 7 580 € 9 978 € 6 610 € 8 030 € 

 z darov - milodarov spolu  6 500 € 46 120 € 2 000 € 4 800 € 2 862 € 3 380 € 
 z ofier  9 050 €  2 180 € 2 100 € 1 650 € 1 650 € 

 z cirkevného príspevku  16 500 € 34 420 € 2 400 € 2 328 € 1 448 € 2 400 € 

 vokátorová ofera  1 500 € 2 750 € 300 € 300 € 350 € 300 € 

2. 

ostatné – mimozb. ofery 1 500 € 3 250 € 700 € 450 € 300 € 300 € 

4.  Príjmy z organizovania akcií        
5.  Príjmy z dotácií  48 000 € 1 000 €   200 €  
6.  Príjmy z predaja majetku   500 000 €     
7.  Príjmy z poskytovania služieb        

 Ostatné príjmy spolu  355 € 1 136 €     
 úroky  5 € 5 €     8. 

 ostatné  350 € 1 131 €     
9.  Príjmy celkom   89 205 € 589 861 € 7 660 € 10 028 € 6 810 € 8 280 € 

VÝDAVKY 
Č.r. Text Bardejov Správa zboru Lukavica Mokroluh Rokytov V.a N.Voľa 

10.  Zásoby        

Služby spolu  57 089 € 544 589 € 1 730 € 8 440 € 2 470 € 2 090 € 
 opravy  55 400 € 25 600 € 700 € 6 800 € 200 € 1 500 € 

 obstaranie majetku   510 654 € 590 € 1 500 € 1 600 € 350 € 
 cestovné  300 € 1 450 € 100 €   30 € 

 reprezentácia   400 €   400 €  
 telefón   1 250 €    100 € 
 stočné  100 € 215 €     

 poistky  484 € 620 € 80 € 80 € 250 € 100 € 

11. 

 ostatné  805 € 4 400 € 60 € 60 € 20 € 10 € 
12.  Mzdy  2 350 € 14 015 € 340 €   300 € 
13.  Poistné fondy  900 € 4 934 € 114 €   100 € 

Prevádzková réžia 8 916 € 8 782 € 1 210 € 2 710 € 1 592 € 1 874 € 
           spotreba materiálu 1 230 € 1 950 € 422 € 185 € 362 € 400 € 

 časopisy, knihy; DVD...  600 € 300 €  60 €  20 € 
 ceniny - kolky  40 € 100 €    50 € 

 kancelárske potreby  60 € 600 € 10 € 15 € 15 € 30 € 
 čistiace potreby  80 € 100 €  10 € 27 € 20 € 

 PHM   700 €     
 ostatné  450 € 150 € 412 € 100 € 320 € 280 € 

           spotreba energií  5 570 € 5 990 € 750 € 2 500 € 1 210 € 1 400 € 
 vodné  120 € 1 250 €   10 €  

 elektrická energia  3 650 € 1 710 € 250 € 2 500 € 1 200 € 1 400 € 
 plyn  1 800 € 3 030 € 500 €    

14. 

           dane a poplatky 2 116 € 842 € 38 € 25 € 20 € 74 € 
15. Sociálny fond  62 €     

Ostatné výdavky  26 504 € 15 588 € 4 266 € 4 778 € 2 748 € 3 850 € 
           príspevky vyššej COJ 22 454 € 13 676 € 3 636 € 3 278 € 2 248 € 3 150 € 

 cirkevný príspevok  18 904 € 4 234 € 2 456 € 2 328 € 1 448 € 2 400 € 

 ofera  a 10 % z CP na VM Fond 550 € 3 442 € 180 € 200 € 150 € 150 € 

 vokátorová ofera  1 500 € 2 750 € 300 € 300 € 350 € 300 € 

 mimozborové ofery  1 500 € 3 250 € 700 € 450 € 300 € 300 € 

16. 

            ostatné 4 050 € 1 912 € 630 € 1 500 € 500 € 700 € 
17. Výdavky spolu:  95 759 € 587 970 € 7 660 € 15 928 € 6 810 € 8 214 € 
18. Výsledok hospodár.  /r.9-17/ - 6 554 € 1 891 €  - 5 900 €  66 € 

 Úhrada schodku  z finanč. majetku 6 554 €   5 900 €   
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Rozpočet  na  rok  2015 

PRÍJMY 

Č.r. Text Evanjelický 
cintorín VM Fond Zborová 

diakonia 
1. Príjmy z majetku 200 €   

Dary a príspevky 50 € 6 672 € 1 220 € 
        z darov - milodarov spolu 50 € 400 € 1 120 € 

        z ofier  2 830 € 100 € 
2. 

        z cirkevného príspevku  3 442 €  
5. Príjmy z dotácií  1 000 €  
8. Ostatné príjmy spolu  17 650 €  
9. Príjmy celkom  250 € 25 322 € 1 220 € 

 
VÝDAVKY 

Č.r. Text 
Evanjelický 

cintorín VM Fond 
Zborová 
diakonia 

10. Zásoby    
Služby spolu 271 € 22 705 €  

            poistky 21 €   11. 
             ostatné 250 € 22 705 €  

Prevádzková réžia 226 € 270 € 200 € 
        spotreba materiálu 105 € 200 € 200 € 

časopisy; knihy; mat. na DB, Dor, Mlád.  50 €  
ceniny / kolky   100 €  

kancelárske potreby 5 € 20 €  
PHM  30 €  

ostatné 100 €  200 € 
       spotreba energií - voda 10 €   

14. 

       dane a poplatky 111 € 70 €  
16. Ostatné výdavky  20 € 1 000 € 
17. Výdavky spolu: 497 € 22 995 € 1200 € 
18. Výsledok hospodárenia  /r.9-17/ - 247 € 2 327 € 20 € 
 Úhrada schodku z finančného majetku 247 €   

 
Poznámky k rozpočtu CZ na rok 2015: 

Prípravou rozpočtu CZ na rok 2015 sa zaoberal Hospodársky výbor na zasadnutí 9. 2. a zborové presbyterstvo 
na zasadnutí 10. a 11. 2. 2015. K základným úlohám pri tvorbe rozpočtu patrili tieto otázky:  
- CZ musí voči svojim zamestnancom splniť podmienky zákona o minimálnej mzde. Presbyterstvo prehodnotilo 

existujúci stav a navrhlo mzdy administratívnej pracovníčky farského úradu a pracovníka s dorastom 
a mládežou na úrovni platov zamestnancov v školstve a verejnej správe. Zároveň presbyterstvo navrhuje 
vedenie účtovníctva zveriť účtovníkovi na čiastočný úväzok alebo firme formou dodávateľskou, aby bola 
splnená požiadavka §2 CN 2/1996 o pokladníckej a účtovníckej službe. Presbyterstvo navrhuje Uznesením 
P8/2015 riešiť tieto požiadavky výškou cirkevného príspevku 10 € na člena zboru od roku 2015. 

- CZ musí pripravovať riešenie daňových povinností, ktoré vzniknú po predaji starej fary a kúpe zborového 
domu, novej fary. Preto presbyterstvo navrhuje Uznesením P7/2015 vytvoriť zdroje pre splnenie tejto 
povinnosti zbierkou vo výške 10 € na člena zboru v rokoch 2015 a 2016, spolu 20 €. 

Takéto riešenie sa na presbyterstve nerodilo ľahko, zvažovali sme všetky možnosti, ktoré máme tak v príjmovej 
ako výdavkovej časti rozpočtu. No po rozsiahlych diskusiách tieto návrhy boli všetkými prítomnými presbytermi 
podporené ako systémové a prospešné pre riešenie hospodárskej situácie CZ v súčasnosti a nasledujúcich rokoch..  

Investičné plány – dovybavenie zborového domu a pokračovanie v oprave Auditória  
 
Otázky ohľadom rozpočtu môžete položiť na rokovaní konventu, alebo aj pred konventom prostredníctvom e-

mailu na adrese bardejov@ecav.sk. 
Predsedníctvo CZ 
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Zápisnica z výročného dcérocirkevného konventu  
Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov,  

dcérocirkev Lukavica 17. 1. 2015 
Pozvánka: na hlavných službách Božích 11.1.2014 
Predsedníctvo: Mgr. Ján Velebír, zborový farár a Ing. Jaroslav Foľta, zborový dozorca 
Program: 

1. Zriadenie a otvorenie konventu 
2. Správy o bohoslužobnom živote, o činnosti dcérocirkvi, o hospodárení 
3. Voľné návrhy 
4. Návrh a prijatie rozpočtu 
5. Záver 

1. Zradenie a otvorenie konventu 
a) Privítanie prítomných a otvorenie konventu Brat dozorca privítal prítomných a otvoril zasadnutie konventu. Spev piesne č. 
283, modlitba brata farára. 
b) Prečítanie a pripomienkovanie programu Brat dozorca prečítal program konventu. Žiadne zmeny programu neboli 
navrhnuté. Hlasovanie:     za: 33         proti: 0 
c) Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, členov sčítacej komisie 
Za overovateľov zápisnice boli určení Božena Hrivniaková a Andrea Varhoľová. Zapisovaním bola poverená Lucia Kotulová. 
Za členov sčítacej komisie boli navrhnutí  Miloš Vanta a Rastislav Hankovský. Hlasovanie:    za: 33          proti: 0 
d) Prezentácia Konventu sa zúčastnilo 33 členov dcérocirkvi s hlasovacím právom. 
e)Prijatie zápisnice a kontrola uznesení Členovia dcérocirkvi dostali  do svojich domácností zápisnicu z výročného 
dcérocirkevného konventu z 9.2.2014 a správu o činnosti dcérocirkvi a správu o hospodárení. 
K zápisnici neboli vznesené žiadne pripomienky: Hlasovanie:   za: 33     proti: 0 
Uznesenia K Lk 1,3,4/2014,  boli splnené. K Uzneseniu K Lk 2/2014 - ďalej trvá a na stretnutí presbyterstva k nemu bolo 
prijaté uznesenie P Lk 2/2015: Presbyterstvo dcérocirkvi Lukavica prerokovalo zámer prístavby kostola a schvaľuje 
dohotovenie projektu prístavby, zabezpečenie rozpočtu prístavby a vykonať kroky k vysporiadaniu pozemku areálu kostola. 
2. Správy a diskusia k správam  a) Bohoslužobný úvod a správa o bohoslužobnom živote 
Brat farár predniesol zamyslenie ( Efezským 1, 7-10). 
b) Správa o činnosti dcérocirkvi Lukavica  Brat dozorca kladne ohodnotil vykonanú prácu a povzbudil k ďalšej práci a potrebe 
motivovať ďalších ľudí k práci a účasti na dianí v dcérocirkvi. Sestra A. Martičková vyjadrila problém so službou vedenia 
modlitieb pred pohrebmi. Brat farár konštatoval, že je treba doplniť správu o činnosti dcérocirkvi Lukavica o vedenie služieb 
Božích bratom farárom Ľ. Činčurákom a študentkou teológie J. Kendžurovou.   
c) Správa o výsledkoch hospodárenia  Brat dozorca sa stručne vyjadril k jednotlivým položkám hospodárenia dcérocirkvi. Od 
konania presbyterstva boli v rozpočte upravené položky spotreby energie, daň z príjmu. Pripomienky v revíznej správe boli 
splnené, doklady sú podpísané štatutármi zboru, taktiež boli k dokladom doložené bankové výpisy. Brat farár poďakoval za 
ochotu ľudí prinášať pravidelný mesačný milodar zo svojich príjmov. Sestra Voľanská oboznámila prítomných o milodare 
baptistickej cirkvi z Londýna. 
Uznesenie K Lk 1/2015: Konvent dcérocirkvi Lukavica schvaľuje účtovnú závierku roka 2014 s hospodárskym výsledkom 1 
130,37 EUR, so zostatkom v pokladni 825,18 EUR a zostatkom na bežnom účte 5 815,72 EUR k 31. 12. 2014.  Hlasovanie:    
za: 33              proti: 0 
3. Voľné návrhy  Brat dozorca informoval, že na stretnutí presbyterstva boli prejednávané nasledovné návrhy:  
a) informovať členov dcérocirkvi o už zriadenom účelovom milodare na prístavbu kostola, 
b) vydláždenie priestoru medzi cestou a mostom pred kostolom, 
c) vydláždenie priestoru vo veži, 
d) potreba služobníkov k modleniu pred pohrebom. 
Brat Kotuľa vyjadril potrebu vysvetliť ľudom o aké otázky ide v pripravovanom referende o rodine a o povzbudení ísť voliť. K 
danej téme sa vyjadrili brat farár, brat dozorca a sestra A. Martičková. 
4. Návrh a prijatie rozpočtu   Prítomní mali návrh rozpočtu k dispozícii v predložených materiáloch. Predsedníctvo zboru 
navrhlo zmeny nasledovných položiek v rozpočte: ostatné služby znížiť z 250 EUR na 100 EUR,  spotreba elektrickej energie 
zvýšiť z 250 EUR na 400 EUR.  Tieto zmeny boli navrhnuté v súvislosti so zmenami v správe o hospodárení z roku 2014. 
Príjmy spolu 7 660 EUR, výdavky spolu 7 660 EUR, výsledok hospodárenia 0 EUR. 
Uznesenie K Lk 2/2015: Konvent dcérocirkvi Lukavica schvaľuje rozpočet dcérocirkvi na rok 2015 v podobe predloženej 
presbyterstvom s doplnkami predsedníctva. Hlasovanie:   za: 33           proti: 0 
Uznesenie K Lk 3/2015: Konvent dcérocirkvi Lukavica schvaľuje výročnú správu o živote dcérocirkvi za rok 2014 v 
predloženej podobe. Hlasovanie:   za: 33           proti: 0 
5. Záver  Brat farár informoval o aktivitách a stretnutiach, ktoré sa budú konať v zbore v januári a februári. Brat dozorca 
informoval o prácach vykonaných na stavbe fary a pri oprave auditória. Brat farár predniesol záverečnú modlitbu. Spev piesne 
ES 250.        

V Lukavici, dňa 17. 1. 2015 
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Zápisnica K Mk 1/2015 z účtovného dcérocirkevného konventu,  
dcérocirkvi Mokroluh, Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov 

konaného 18. 1. 2015 v ev. a. v. modlitebni v Mokroluhu 
V nedeľu 18. 1. 2015 v rámci dopoludňajších služieb Božích, v ev. a. v. modlitebni v Mokroluhu, sa konal  účtovný 

dcérocirkevný konvent, ohlásený  11. 1. 2015, 1. nedeľu po Zjavení, na dopoludňajších sl. Božích. Program konventu navrhlo 
presbyterstvo na svojom zasadnutí vo štvrtok 15.1.2015.  
Každá rodina dcérocirkvi dostala materiál k rokovaniu dcérocirkevného účtovného konventu na základe uznesenia konventu č. 
6/12 zo dňa 22. 1. 2012. Materiál obsahoval:  Zápisnicu z účtovného konventu, konaného 19. 1. 2014;  Kontrolu Uznesení 
dcérocirkevného konventu z 19. 1. 2014;  Správu o bohoslužobnom živote dcérocirkvi za rok 2014; Správu Vnútornej misie 
dcérocirkvi za rok 2014;  Správu z hospodárenia dcérocirkvi za rok 2014  Návrh rozpočtu na rok 2015.  Konvent viedol 
zborový farár - senior Mgr. Ján Velebír a zborový dozorca Ing. Jaroslav Foľta. 
Program: 

1. Bohoslužobný úvod 
2. Zriadenie konventu: Privítanie prítomných a otvorenie konventu; Prezentácia; Určenie zapisovateľa, overovateľov 

zápisnice, členov sčítacej a návrhovej komisie; Prečítanie a pripomienkovanie programu 
3. Schválenie zápisnice a kontrola plnenia uznesení 
4. Správy o duchovnom živote dcérocirkvi s diskusiami: duchovný úvod; správa o bohoslužobnom živote a VM práce 

v dcérocirkvi   
5. Správa o hospodárení dcérocirkvi za rok 2014 a správa revízneho výboru s diskusiou 
6. Voľné návrhy 
7. Rozpočet na rok 2015 – návrh a prijatie 
8. Schválenie uznesení konventu 
9. Záver konventu 
10. Oznamy a záverečná liturgia 

1. Bohoslužobný úvod Predspev, pieseň ES č. 559, sláva, pozdrav, kolekta, evanjelium, pieseň ES č. 35 
2. Zriadenie konventu  

a) Privítanie prítomných a otvorenie konventu  Zborový dozorca privítal prítomných a otvoril rokovanie účtovného 
dcérocirkevného konventu.  

b) Prezentácia Prezentácia prítomných sa uskutočnila pri vstupe do modlitebne za asistencie presbyteriek: 
Anna Hoľpitová, č.169  a  Anna Klimeková č.96.  Prítomných 54 konventuálov podľa prezenčnej listiny, ktorá je 
súčasťou zápisnice. 

c) Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, členov sčítacej a návrhovej komisie  Za zapisovateľa bol navrhnutý: 
Basarík Slavomír, Ing. č. 36; Za overovateľov zápisnice boli určení: Basarik Stanislav č. 147; Kačmárová Viera 
č.148; Za členov sčítacej komisie boli navrhnutí: Basarik Jozef č. 155; Basarik Stanislav č. 147; Klimek Ján č. 121;  
Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí: Adamuščin Cyril č. 193; Rohaľová Anna, Mgr.  č. 222; Hoľpitová 
Slávka Ing. č. 169;  Hlasovanie:   za:  54            proti:  0               Návrhy prijaté 

d) Prečítanie a pripomienkovanie programu Zborový dozorca prečítal program konventu a navrhol pripomienkovanie. 
Hlasovanie:   za:   54  proti:  0  Program konventu bol jednohlasne schválený. 

3. Schválenie zápisnice a kontrola plnenia uznesení  Zápisnica z konventu z 19. 1. 2014 bola súčasťou materiálu, ktorý 
obdržali konventuáli ku konventu.  O schválení zápisnice  sa hlasovalo. Hlasovanie:  za:  54  proti:  0    Zápisnica  
z konventu bola jednohlasne schválená.  Kontrola uznesení:  Všetky uznesenia boli splnené. 

4. Správy o duchovnom živote dcérocirkvi s diskusiami 
a) duchovný úvod Duchovný úvod založil zborový farár  na biblickom texte z listu Efezským 1,7 -11 

b) správa o bohoslužobnom živote a VM práce v dcérocirkvi   
- Správa o bohoslužobnom živote dcérocirkvi za rok 2014 bola dodaná do rodín; 
- Správa o činnosti Vnútornej misie za rok 2014 bola dodaná do rodín; 
Všetky správy tvoria prílohy zápisnice. 
- Brat dozorca poukázal na zníženú účasť na službách Božích, preto sa máme zamyslieť ako robiť veci inak, aby 

sme mali viac času pre veci Božie. 
- Vyzdvihol prácu Mgr. Jakuba Schadera, výsledkom čoho je zvýšený počet členov dorastu (20), čo je veľmi dobrá 

správa pre dcérocirkev Mokroluh. 
5. Správa o hospodárení dcérocirkvi za rok 2014 a správa revízneho výboru s diskusiou 

Správa o hospodárení dcérocirkvi Mokroluh za rok 2014 bola dodaná do rodín. Správa tvorí prílohu zápisnice. 
- Brat dozorca skomentoval hospodárenie dcérocirkvi po jednotlivých položkách a ocenil kladný hospodársky výsledok 

za rok 2014. V dôsledku slabšej zimy boli nižšie náklady na teplo ako bol plánovaný rozpočet. Skonštatoval, že 
v modlitebni Mokroluh je príjemne teplo.  

- Brat kurátor Petrič upozornil, že cirkevný príspevok nezaplatili 3 členovia a zbierku pre potreby dcérocirkvi nezaplatili 
14 členovia. 

- Brat dozorca zdôraznil, že všetky cirkevné povinnosti by mali byť plnené každým členom. Brat farár upozorňuje pri 
vykonávaní pohrebov a iných bohoslužobných úkonov na splnenie povinnosti úhrady cirkevného príspevku. 
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- Sestra Jela Petričová st. zdôraznila, že aj za neplatičov sa musí odviesť do správy zboru cirkevný príspevok z nášho 
finančného balíka. Do správy zboru musíme odviesť sumu podľa evidenčného počtu členov dcérocirkvi. 

- Brat Ing. Ľuboš Krukár sa opýtal a dal návrh na zníženie zbierky pre potreby dcérocirkvi, alebo aby tento príspevok 
uhrádzali len zárobkovo činní členovia. Podotkol, že 10 Eur bolo v minulosti plánované na rekonštrukciu zvonice, 
ktorá je už ukončená.  

- Kurátor Václav Basarik upresnil, že potrebujeme pokračovať v tejto zbierke, lebo je nutná rezerva na generálnu opravu 
zvonov a zakúpenie nového organu, ktorý dosluhuje. Peniaze ostávajú nám, a tvoria rezervu na havarijné stavy.  

- Brat Ľuboš Krukár žiadal vysvetlenie, prečo sa dopustil havarijný stav zvonov, prečo sa neriešila preventívna údržba 
zvonov.   

- Brat dozorca navrhol, aby sa ukončila diskusia k hospodáreniu, lebo sa zachádza k rozpočtu na rok 2015, čo bude 
riešené v ďalšom bode programu.  

- Zápisnicu revízneho výboru prečítal predseda revíznej komisie Slavomír Basarík.  
Uznesenie č. 1/2015 
Konvent dcérocirkvi Mokroluh schvaľuje závierku účtovného roka 2014 s hospodárskym výsledkom 4.353,69 €, 
zostatkom v pokladni 368,13 € a na bežnom účte 6.151,96 €. Zostatok spolu: 6.520,09 €. 
Hlasovanie:     za: 57  proti:  0 Konvent jednohlasne schválil závierku hospodárenia za rok 2014. 

6. Voľné návrhy  Brat dozorca prečítal návrhy zo zasadnutia presbyterstva:  
1. Návrh na pokračovanie v zbierke pre potreby dcérocirkvi vo výške 10 Eur na člena. 
2. Návrh podporiť každé dieťa na letných táboroch v sume 30 € na jedno dieťa, s podmienkou, že rodina má uhradené 

všetky záväzky voči dcérocirkvi. 
3. Vnútorná oprava omietky zvonice, generálna oprava zvonov. 
4. Dlažba pred modlitebňou. 
5. Zakúpenie nového organu do modlitebne.   

Otvorenie diskusie: 
Generálna oprava zvonov 

- Brat kurátor Václav Basarik reagoval na pripomienku br. Krukára ohľadne údržby zvonov, ktorá sa konala v rámci našich 
možnosti, viac krát do roka. Opísal stav zvonov: konštrukcia je nestabilná, sú opotrebené kĺzne ložiská uloženia 
a nedostatočná tuhosť nosnej konštrukcie, je potrebná výmena pohonu s ovládacou skriňou. Oprava sa nedá zvládnuť 
svojpomocne, je nutný odborný zásah. Ako dočasné riešenie bolo klinkovanie konštrukcie a premazávanie klzných ložísk. 
Opravy robili technici z obce Mokroluh. Je veľké riziko prasknutia zvonov. Je potrebné to dať urobiť odbornej firme.  

- Brat dozorca informoval o podobnej oprave v Bardejove, kde došlo k výmene reťazového za elektromagnetický pohon. 
Navrhol, aby sa začalo rokovanie s firmou IVÁK – Liptovské Sliače, plánovanie opravy a financovanie v podobe 
splátkového kalendára. 

- Brat Jaroslav Basarik podporil opravu zvonov, lebo môže prísť situácia, že príde pohreb a nebude možnosť zvoniť. Hlas 
zvona zvoláva ľudí do kostola a preto je potrebné opraviť zvony čím skôr.  

- Brat Ľuboš Krukár taktiež súhlasil s čo najskoršou opravou zvonov. 
- Brat kurátor Pavol Petrič informoval, že firmu IVÁK, keď robila montáž zvonov v Rokytove pred 4-5 rokmi, oslovil 

a pozval na obhliadku našich zvonov. Odhadovaná výška rekonštrukcie bola okolo 6.000,00 Eur. V súčasnosti môže byť 
cena navýšená aj okolo 1.000,00 Eur. Na realizáciu opravy zvonov bude vypracovaná aktuálna cenová ponuka, na základe 
ktorej bude oprava realizovaná. 

Pokládka dlažby 
- Brat Jaroslav Basarik sa pýtal, prečo presúvame dlažbu na tento rok, keď sme sa dohodli minulý rok na presbyterstve, že 

sa to urobí v jeseni a už to mohlo byť hotové.   
- Brat Cyril Adamuščin sa vyjadril, že pokládka dlažby nie je prioritou a môže počkať, ale ju ponechajme v rozpočte a keď 

bude čas a budú ľudia, čo to budú chcieť robiť, tak sa to urobí. Všetky práce, ktoré chceme robiť, závisia aj od toho, či 
prídu ľudia alebo nie.  

- Sestra Anna Klimeková doplnila, že vždy je to tak, že všetko riešia kurátori. Možno by bolo vhodné, keby iniciatívne aj iní 
pristúpili k prácam, ktoré sme si dali do rozpočtu a chceme to urobiť.  

- Brat dozorca J. Foľta skonštatoval, že dlažba bude urobená keď budú financie, čas a ochota ľudí.  
Nákup organu: 

- Sestra Jela Petričová ml. informovala o stave elektrických varhanov, ktoré už po 23 rokoch pomaly dosluhujú - nefunkčné 
sú už dva klávesy a rezonujú v reproduktoroch. Na farský úrad prišla ponuka organov, z ktorých by bol jeden vhodný do 
našich priestorov. Na webovej stránky firmy si vypočula zvuk tohto organu, a informovala o tejto ponuke bratov 
kurátorov. Organ má pekný kostolný zvuk, stojí cca 1.500,00 €. V ponuke firmy je možnosť vyskúšať daný organ priamo 
na mieste.  

- Brat dozorca Foľta tlmočil rozhodnutie presbyterstva o nákupe a podporil návrh na kúpu a zároveň aj skúšku organu 
v modlitebni.  

- Sestra Slávka Hoľpitová navrhla, aby nákup organu sa ponechal v rozpočte a o kúpe sa rozhodne po skúške.  
Vnútorná oprava omietky zvonice 

- Brat dozorca Foľta informoval, že ak chceme opravovať zvony, tak najprv sa musia opraviť vnútorné omietky vo zvonici. 
Apeloval na zaktivizovanie cirkevníkov na potrebné práce.  

Pokračovanie v zbierke pre potreby dcérocirkvi vo výške 10 Eur na člena 
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- Brat dozorca Foľta konštatoval, že zbierka zlepšuje fungovanie dcérocirkvi a je možné pokryť náklady na všetky činnosti 
a plány v tomto roku. 

- Brat kurátor Petrič informoval, že distribútor elektrickej energie zvýšil poplatok pevnej zložky tarify za distribúciu vo 
zvonici.  

- Brat farár Velebír nechce vstupovať do výšky príspevku, lebo sú to zdroje dcérocirkvi. Rozpočet však vidí ako dosť 
napnutý. Navrhol určiť priority, ktoré budú vyriešené ako prvé, čo je oprava zvonov a ostatné veci sa doriešia postupne 
a ako sa bude vyvíjať situácia. 

- Brat Jozef Goč navrhol ponechať tento rok príspevok vo výške 10 Eur a v budúcom roku ho znížiť na 5 Eur. 
- Brat Cyril Adamuščin súhlasil s bratom Gočom, ale je potrebné, aby zbierka pokračovala aj ďalej, lebo účelom zbierky je, 

aby sme si tvorili finančnú rezervu na výmenu elektrických pecí. 
- Brat farár Velebír apeloval na ochotu vykonávania svojpomocných prác, čo môže znížiť rozpočtové náklady. 

Ďalší bod diskusie: 
- Sestra Jela Petričová st. vyjadrila smútok nad zistením, že niektorí ľudia rozširujú, že detské tábory boli pre ňu 

zárobkovou činnosťou, že na nich zarábala. Od mladosti boli letné tábory jej srdcovou záležitosťou, ale  nikdy  to nerobila 
za účelom finančného zisku. Prípravy táborov boli záležitosťou celej rodiny a práve pri nich sa jej deti naučili finančne 
podporovať Božie dielo. Podobne je to aj s kantorovaním, keď sa šíria reči, že na tom zarába. Odkedy začala kantorovať, 
nevzala za túto službu z dcérocirkvi ani halier, či cent. Keď bola presbytermi donútená brať vokátorovú oferu, zaviedla 
zošit, kde viedla príjem a výdaj na zakúpenie potrebných vecí pre dcérocirkev. Odkedy sa začali spočítavať vokátorové 
ofery, odmietla  prijímať  kantorské ofery. Neprijíma žiadnu finančnú odmenu ani z pohrebov a predpohrebných večerov. 
Keď sú jej nasilu dané peniaze, opäť skončia v dcérocirkvi. Všetku službu v cirkvi robí na základe Božieho slova. V iných 
zboroch sú  kantorské ofery a mzdy, ktoré ovplyvňujú celkové hospodárenie, čoho je naša dcérocirkev ušetrená. 

- Brat dozorca je smutný zo šírenia takýchto informácii, ktoré sa nezakladajú na pravde, a ktoré zhoršujú celkovú atmosféru 
v cirkvi.   

7. Rozpočet na rok 2015 – návrh a prijatie  Návrh rozpočtu bol dodaný do každej rodiny v rámci materiálu ku konventu. 
Nakoľko neboli žiadne pripomienky k návrhu rozpočtu konvent prijal nasledovné uznesenie: 
Uznesenie č. 2/2015  Konvent dcérocirkvi Mokroluh schvaľuje zbierku pre potreby dcérocirkvi v roku 2015 v sume 10 € 
na člena. Výška cirkevného príspevku je bez zmeny 8 € na člena. Hlasovanie:     za:   53 proti: 0      zdržal sa: 1 
Brat farár Velebír požiadal dať do zápisu, že sa zdržiava hlasovania, aby bolo na rozhodnutí členov dcérocirkvi.  

- Sestra Petričová st. upozornila na uznesenie o výške príspevku na letné tábory 
- Brat dozorca doplnil, že ak niekto prijíma finančnú podporu, mal by mať splnené záväzky a preto keď sa podporuje 

v rámci dcérocirkvi pobyt detí na letných táboroch, na presbyterstve bolo prekonzultované, aby dotyčná rodina mala 
záväzky voči dcérocirkvi splnené.  
Uznesenie č. 3/2015 Konvent dcérocirkvi Mokroluh schvaľuje príspevok vo výške 30 € na každé dieťa pre letné tábory 
s podmienkou, že rodina má uhradené všetky záväzky voči cirkvi.  

- Brat kurátor Petrič navrhol opravu uznesenia podľa návrhu z presbyterstva, že ide o záväzky voči dcérocirkvi.  
- Brat farár Velebír odpovedal, že návrh z predsedníctva je „voči cirkvi“.  Hlasovanie:     za:   53 proti: 0      zdržal sa: 1 

Brat dozorca navrhol uviesť do zápisnice: Brat farár Velebír sa zdržal hlasovania.  
Uznesenie č. 4/2015 Konvent dcérocirkvi Mokroluh schvaľuje rozpočet dcérocirkvi na rok 2015 v podobe predloženej 
presbyterstvom. Hlasovanie:     za:  54 proti:  0 Rozpočet dcérocirkvi na rok 2015 bol jednohlasne prijatý. 
Uznesenie č. 5/2015  Konvent dcérocirkvi Mokroluh schvaľuje výročnú správu o živote dcérocirkvi za rok 2014. 
Hlasovanie o prijatí správ: za: 54 proti:  0 Správy o živote dcérocirkvi a práce VM boli jednohlasne prijaté.  

- Sestra Petričová st. poprosila, aby vzhľadom k nízkemu počtu ľudí na konvente a rozhodnutiu o výške zbierky pre potreby 
dcérocirkvi a navrhovaných opravách, bola daná zápisnica z tohto konventu k dispozícii členom dcérocirkvi skôr – nie až 
o rok.  

- Brat farár Velebír nevidí problém, ak bude zápisnica spracovaná do vydania zborového časopisu, môže byť uverejnená 
v ňom. 

- Brat Slavomír Basarík poprosil o stanovisko predsedníctva k Referendu. Brat farár odpovedal, že v rámci oznamov sa 
k tomu vyjadrí. 

8. Záver konventu - brat dozorca pozval všetkých na zborový konvent, ktorý sa uskutoční 22. februára 2015. Informoval, že 
z objektívnych príčin stavba farby nebola dokončená, hoci bolo už niekoľko termínov na odovzdanie. Cieľ je, aby fara 
bolo dokončená a prebehla kolaudácia, potom nás čaká kúpna zmluva a administratívne záležitosti. Ďalej informoval, že 
pre Auditórium bol vybraný dodávateľ f. FORMAT PM a v súčasnosti prebiehajú statické práce a s nimi spojené finančné 
záležitosti. Brat farár poďakoval všetkým, ktorí sa podieľajú na práci v dcérocirkvi. Brat kurátor V. Basarik poďakoval 
Pánu Bohu za vedenie v roku 2014 a poďakoval bratovi dozorcovi aj bratovi farárovi za vedenie konventu a poďakoval 
všetkým členom dcérocirkvi, ktorí sa podieľali či už finančne alebo prácou na dianí v dcérocirkvi Mokroluh. Ospravedlnil 
sa za nedostatky a chyby, ktoré sa počas služby vyskytli.  

9. Oznamy a záverečná liturgia Oznamy, záverečná liturgia,  Pieseň ES č.  44, Antifóna č. 24, Áronovské požehnanie              
Mokroluh, 18. januára 2015    

 
 
 
 



2015                                                                                                                                            Zborový konvent, CZ Bardejov 

 
24 

 
         

CELOCIRKEVNÉ,  DIŠTRIKTUÁLNE  
A SENIORÁLNE   PODUJATIA  V   ROKU   2015 

     

1.3.2015 Školenie presbyterov ŠZS - Zemplín Merník 

15.3.2015 Školenie presbyterov ŠZS - Šariš Lopúchov 

21.3. /17.10. 2015 Seniorálne stretnutie matiek Chmeľovec/Hanušovce 

27.3.2015 Seniorátne a školské kolá biblickej olympiády Senioráty, školy 

30. 4. 2015  Valné zhromaždenie Tranoscia a.s.  Liptovský Mikuláš  

30. 4. 2015  Celoslovenské kolo biblickej olympiády  Banská Bystrica 

1. – 3. 5. 2015 Misijná konferencia EVS  Piešťany 

4. 5. 2015  Všeobecná pastorálna konferencia  Zvolen  

6. 5. 2015 Duchovná pieseň - súťaž  Martin  

8.9.2015 Seniorálne stretnutie dorastu Sigord 

30. 5. 2015  Dištriktuálny konvent VD ECAV  Prešov  

13.6.2015 Seniorálna Dávidova harfa – Šariš  

12. - 13. 6. 2015  Synoda ECAV  Nové Zámky 

27.6. 2015 Seniorálna Dávidova harfa Zemplín  

5.7.2015 Dištriktuálny deň ZD ECAV Bran č 
5.7.2015 600. výročie upálenia Majstra Jána Husa Branč 

16. -19. 7. 2015 Misijné dni VD ECAV  Liptovský Mikuláš  

26. 7. 2015 Dištriktuálny deň VD ECAV  Ružomberok 

1.8.2015 Ordinácia novokňazov Krupina 

27.-29.8.2015 Športové dni mládeže Sigord 

16. - 18. 9. 2015 Teologická konferencia   

19. 9. 2015 Futbalový turnaj o putovný pohár GB   

27.9.2015 Seniorálne stretnutie mužov a žien Zlaté 

18.10.2015 Stretnutie detských spevokolov Richvald 

24.10.2015 Misijná konferencia Veľký Slavkov 

25. 10. 2015  Evanjelizačné stretnutie ŠZS Chmin. Jakubovany 

25. 10. 2015  200. výročie narodenia Ľ. Štúra  Uhrovec 

8.11.2015 Seniorálne stretnutie spevokolov - Zemplín Michalovce 

20. 11. 2015 Dištriktuálna pastorálna konferencia VD  

22.11.2015 Seniorálne stretnutie spevokolov – Šariš Bardejov 

5.12.2015 Seniorálny deň mládeže Marhaň 
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