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február 2013

Číslo 1

Pozvánka
Predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov
zvoláva na nedeľu 24. 2. 2013 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 prítomných a otvorenie konventu
b) Prečítanie a pripomienkovanie programu
c) Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov
d) Prezentácia
3) Schválenie zápisníc K1-K6 z roku 2012.
4) Kontrola plnenia uznesení.
5) Výročná kňazská správa o živote zboru za rok 2012
a) časť bohoslužobná a vnútromisijná s diskusiou
b) časť hospodárska a správa revíznej komisie s diskusiou
c) Schválenie uzávierky hospodárenia roku 2012
6) Voľné návrhy
7) Rozpočet
a) Návrh rozpočtu na rok 2013
b) Prijatie rozpočtu na rok 2013
8) Záver konventu, pieseň
Toto číslo časopisu prináša Správu o živote zboru, výsledky hospodárenia a návrh rozpočtu,
v záverečnej časti znenia uznesení a zápisníc konventov CZ z roku 2012, ktoré sú konventu predložené na
kontrolu plnenia a schválenie. Prípadné návrhy na zmenu programu predložte v bode 2 b.
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Matúš 7, 24-27 : Podobenstvo o staviteľoch
Zborový konvent je príležitosťou, pri ktorej sa máme
pozrieť na uplynulý rok a pokúsiť sa vidieť jeho udalosti
z odstupu niekoľkých týždňov. K tomuto pohľadu späť slúži
aj táto správa. Mali by sme v nej dostať prehľad o tom, kde
sa nám darilo, kde sme prežívali požehnanie, často vysoko
prevyšujúce našu snahu. Tiež by sme mali vidieť miesta, kde
nám Pán Boh dáva veľké možnosti a my sme ich ani zďaleka
nedokázali využiť. Konvent je aj miesto, kde by sme sa mali
vyjadriť, čo patrí medzi najväčšie problémy nášho
cirkevného zboru alebo jeho jednotlivých členov a mali by
sme na tieto problémy a otázky hľadať správne odpovede.
Priznám sa, že na začiatku písania správy som na
pochybách. Aký charakter má mať táto správa? Má znovu
priniesť množstvo informácií, čísel a mien, štatistických
tabuliek a porovnania? Samozrejme, to sa od správy čaká.
Bez toho by nemala potrebnú výpovednú hodnotu. Ale môže
sa aj stať, že pri čítaní takejto správy sa zameriame na
jednotlivé čísla, budeme hľadať spôsoby, ako ich ovplyvniť,
zlepšiť, alebo ako si zlepšiť imidž cez tieto čísla. To by
samozrejme bol zlý spôsob, ktorým by sme sa nemali
uberať. V takom prípade by nám totiž hrozilo to, na čo Pán
Ježiš upozornil v závere rečí na vrchu v Podobenstve
o staviteľoch. V Jeho podobenstve dvaja stavitelia stavali
dom. Môžeme si predstaviť, že išlo v podstate o identické,
rovnaké domy. V Izraeli sa stavali domy istým spôsobom,
príbytky mali štandardnú podobu, ktorá sa veľmi nemenila.
Navonok obaja postavili to isté. Oba domy mali múry, okno,
dvere, pravdepodobne schodisko na plochú strechu
a ohradený dvor. Vyzerali rovnako. Rozdiel bol v základe.
Rozdiel sa ukázal vo chvíli, keď udrela búrka. Dom
postavený na pevnom základe, na skale, ten obstál. Druhý
dom, postavený na piesku padol.
Pri čítaní tejto správy a jej bohatej štruktúre by sme sa
mali zamýšľať nad tým, ktorý dom staviame vo svojom
duchovom živote. Každý sám za seba. V zbore ako celku
s tým totiž nemáme problém. V našich kostoloch sa vždy
káže na základe Božieho slova. Na všetkých vnútromisijných
stretnutiach je stredobodom Božie slovo. Božiemu slovu sa
venujeme aj pri výletoch, táboroch alebo koncertoch. Božie
slovo zaznie aj pri zasadnutiach a poradách. Výklady
Božieho slova máme k dispozícii aj na internetovej stránke
zboru, aj v predajni v Auditóriu v množstve dobrej
duchovnej literatúry. Základné kamene našej evanjelickej
vierouky máme k dispozícii v unikátnom, nami vydanom
Veľkom katechizme Dr. Martina Luthera. Ako zbor nemáme
zásadný problém, na čom sme založení. Stojíme na Božom
slove, snažíme sa všetky naše stretnutia orientovať na Pána
Ježiša, ktorý je našim Majstrom a Spasiteľom.
Zbor však pozostáva z jednotlivých členov. Každé naše
stretnutie, bohoslužobné či vnútromisijné alebo vzdelávacie
má dve stránky. Jednu stránku tvorí to, čo ako zbor, ako
cirkev ponúkame, a to je Božie slovo, sviatosti, vyučovanie,
spoločenstvo, podpora, modlitby, a má aj druhú stránku, tou
sú účastníci stretnutí. Ochota ľudí prísť, počúvať a navyše aj
poslúchnuť to, čo Pán Boh radí, k čomu nás vyučuje.
V označenom príbehu z evanjelia Pán Ježiš zdôrazňuje,
že máme dávať pozor na to, aby sme všetky svoje aktivity
v živote postavili na správny základ. Čo pod tým myslím?
Myslím na to, čo som naznačil v úvode. My môžeme
prichádzať na naše spoločné stretnutia z iných, ako

podstatných dôvodov. Do kostola môžeme prísť preto, lebo
by sme sa inak doma nudili. Na dorast a mládež môžeme
prísť preto, lebo tam idú kamaráti a bude tam zábava. Na
spevokol môžeme prísť preto, lebo radi spievame, alebo aby
sme neboli sami. Na duchovný koncert môžeme prísť preto,
lebo sa nám páči hudba. To všetko nie sú zlé dôvody. Sú
chvíle, kedy radi využijeme aj ich pôsobenie. ALE toto
nemôžu byť hlavné dôvody, prečo sa trvalo budeme na
týchto stretnutiach stretávať. Ak by sme zostali len pri týchto
dôvodoch, tak sme podobní staviteľovi, ktorý postavil dom
na piesku. Lebo ak idem do kostola len preto, aby som sa
nenudil, tak do kostola nepôjdem hneď vtedy, keď si nájdem
lepší program. Príde návšteva, alebo idem na výlet, alebo
bude zaujímavá relácia v televízii. Na mládež neprídem
vtedy, ak moji kamaráti nie sú doma a nestretol by som ich
tam. Na spevokol neprídem, lebo treba veľa cvičiť
a nacvičenie skladby, ktoré trvá šesť týždňov sa mi nezdá
dosť zaujímavé. Keby sme zostali pri vonkajších
nepodstatných dôvodoch nášho stretania, rozpadne sa nám
náš duchovný život ako dom postavený na piesku.
Aj naše skúsenosti ukazujú, že opačný spôsob je lepší.
Záujem o hudbu, priateľské vzťahy alebo osobná samota
môžu byť príležitosťou na to, aby sme človeka oslovili
a priviedli do spoločenstva. Ale ak ho neprivedieme ku
Kristovi, ak ho nenaučíme dôverovať Jeho slovu, hrozí veľké
nebezpečenstvo, že ten človek zakrátko odíde. Dôvodom
našich stretnutí jednoducho má byť viera v Pána Ježiša – to
je ten správny základ. Zažívame to pravidelne po
konfirmačných víkendovkách, po letných táboroch dorastu
a mládeže. Zrazu sa nám objavia nové tváre na pravidelných
stretnutiach. Niektorí sa ukážu dva – tri krát, niektorí chodia
aj dva mesiace a potom sa vytratia. Ale tí, ktorí ostanú
prichádzajú na stretnutie s Bibliou v ruke. Prídu aj vtedy,
keď na doraste nie sú ich najlepší kamaráti. Sú tam, lebo
prišli kvôli Ježišovi. Chcú o Ňom počuť a chcú sa k Nemu
modliť. Podobne je to po evanjelizáciách Pro Christ. Mali
sme ich za posledných desať rokov už niekoľkokrát. Pri
každej jednej boli ľudia, ktorí sa prišli na evanjelizáciu
pozrieť len preto, že to je čosi iné, čosi nevšedné. Ale po
každej z evanjelizácií sa v cirkevnom zbore objavili niekoľkí
naši členovia, ktorí prežili zmenu v osobnom duchovnom
živote. Vzali do rúk Božie slovo, začali brať vážne Ježiša
Krista ako svojho učiteľa a stali sa Jeho učeníkmi. S tými sa
dá ďalej pracovať, lebo prichádzajú do spoločenstva nielen
prijímať, ale sú pripravení aj dávať, poslúžiť a ďalej sa
rozvíjať v duchovnom živote.
V každej jednej oblasti nášho zborového života sa
pýtajme, na čom stojíme – na základe – na našej láske ku
Kristovi, na našej viere v pravdu Jeho slova, alebo na
nejakých iných základoch? Prečo chodím do kostola? Kde
inde vidno moju vieru v Krista v bežnom živote? Kde má
moja viera v Krista možnosť ďalej rásť – v poznaní Biblie,
v praktickej službe? Čo nové som sa dozvedel o Bohu za
posledný rok? Koľkokrát som bol k dispozícii v cirkevnom
zbore, keď sa ukázala potreba poslúžiť? Koľko
z mimoriadnych, zvláštnych príležitostí na stretnutia som
využil, aby som svoj duchovný život obohatil a aby som
dostal možno iné, nové pohľady na to, ako ma Pán Boh
miluje, čo pre mňa robí?
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I. Bohoslužobný život
Bohoslužobný život plynul obvyklým spôsobom vo
všetkých kostoloch CZ. V tomto roku sme sa v zmysle
prijatého štatútu mali štyrikrát stretnúť všetci veriaci
z celého zboru na službách Božích v matkocirkevnom
kostole v Bardejove. Tento návrh prišiel od viacerých členov
zboru s túžbou, aby sa ľudia z dedín a z mesta aspoň niekedy
stretli spolu tak, ako voľakedy, kým ešte na dedinách nestáli
kostoly. S nostalgiou spomínajú Voľanci, Zlaťanci,
Rokytovci ako aj oni, veriaci z odľahlejších častí zboru
dokázali chodiť peši do Bardejova. Mnohí tak robili každú
nedeľu. Dnes sa môžeme doviesť do mesta autami. Napriek
tomu väčšina aj spomedzi pravidelných účastníkov služieb
Božích spoločné stretnutia ignoruje. Veď ak sa nás každý
týždeň v piatich kostoloch stretne pravidelne viac ako 800,
tak by sme v Bardejove na spoločných službách Božích
čakali prinajmenšom 600 prítomných. Realita bola iná.
(konfirmácia: 560 – z nich 32 konfirmandov; sviatok Cyrila
a Metoda: 220; Pamiatky posvätenia chrámu v Bardejove:
480; nedeľa pred Pamiatkou reformácie: 400.) Príležitosť
stretnúť sa spolu tu bola, tí, ktorí prišli neobanovali, bolo to
pre nich vzácne, milé aj príjemné, ale v kostole zostala
polovica kapacity na sedenie nevyužitá. Pri každej takej
príležitosti sa musím sám seba pýtať, aký krajší program
mali tí, ktorí neprišli? O koľko dôležitejšie alebo
hodnotnejšie chvíle prežili? Koho zaujímavejšieho stretli,
Miesto

Počet služieb
Božích
69 (+1)

Priemerná
účasť
410

v %
17

K roku
2011
-18

Več. nešp. mládežnícke sl. Božie

65 (+0)

63

3

-1

Pôstna večiereň

4 (+0)

21

1

-1

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

2 (-1)

20

1

-5

54 (-4)

110

39

+2

54 (-3)

90

49

-8

53(-5)

117

38

-1

54 (-2)

114

37

-9

284 (-13)

841

24

- 34

Druh
Hlavné a slávnostné sl. Božie

Bardejov a diaspora
2365 členov (-5)
Mokroluh
284 členov (+1)
Rokytov
182 členov (-3)
Lukavica
310 členov (-2)
V. a N. Voľa
255(-3)+53(+1) členov
Celý zbor
3449 členov (-11)

ako bratov a sestry, s ktorými sa mesiace, možno roky
nevideli?
Sú ľudia, ktorí radi zdôrazňujú, že byť kresťanom
neznamená len chodiť do kostola. Ani v našom kostole to
nikdy takto nezaznelo. Nikdy neučíme, že celé naše
kresťanstvo sa má odohrávať len v kostole. Ale kde v Písme
je napísané, že do kostola chodiť nemáme? Kedy Kristus učil
svojich učeníkov, že im nemá záležať na spoločnom
stretaní s bratmi a sestrami? Také miesta v Biblii nenájdeme.
Za stretnutie s bratmi a sestrami nemôžeme považovať
sledovanie služieb Božích v televízii alebo v rozhlase. Tie
slúžia ako pomoc v núdzi pre postihnutých a nemocných na
lôžku. Nie pre pohodlných alebo neochotných stretnúť sa
s blížnymi v chráme. Naše nedeľné zhromaždenia sú
vrcholným stretnutím celej rodiny Božích detí pri nohách
svojho Otca. Podobne, ako pri nedeľnom slávnostnom obede
chceme mať celú rodinu pohromade, tak má byť aj pri
duchovnom hodovaní v kostole. Čo by to bola za rodina, kde
by v nedeľu, v čase slávnostného rodinného obeda, každý
sedel vo svojej izbe so svojim vlastným kúskom jedla na
tácke z umelej hmoty.
Tie stretnutia v chráme, ktoré sme mali možnosť prežiť
boli požehnanou skúsenosťou. Stále majú čím osloviť,
prinášajú aj nové formy v podobe služby mladých na
službách Božích, v podobe nového stvárnenia hudby, spevu.

Spolu bolo vykonaných 419 služieb Božích (+18).
Okrem 284 hlavných a slávnostných SB sa zvýšil počet
večerných SB, ktoré sa konali v dcérocirkvách v nedele, keď
boli zborové konventy. (Hlavné SB 284, nešpory 10,
večierne 78, stredtýždňové 13, adventné a pôstne 30,
mládežnícke 4).
Za číslami v tabuľke sú skryté mnohé okolnosti, ktoré
vplývajú na náš život. Nedostatok práce, ktorá stovky našich
členov odvádza dlhodobo mimo územia zboru, šesť
konventov, ktoré sa konali pri príležitosti volieb a prijatia
štatútu CZ (každý konvent odradí skupinu ľudí od návštevy
kostola a to je zlý a neopodstatnený jav), ale v prvom rade
nedostatok vnútornej správnej motivácie prísť do kostola.
Priveľa ľudí má dojem, že je to len vecou nášho rozhodnutia,
či do kostola prídeme alebo nie. V skutočnosti ide o Boží

príkaz, neopúšťať spoločné zhromaždenia (Žd 10,25), ide
o príklad prvotnej cirkvi, kde sa denne stretávali v chráme
(Sk 2,46), ide o príklad starého Izraela, ktorý „svätil
sviatočný deň odpočinkom bez práce vo svojom bydlisku
a slávnostným zhromaždením“ (3 M 23,3). Ak si niekto
myslí, že lepšie plní vôľu Božiu vtedy, keď do chrámu
nepríde, tak je na veľkom omyle. Ak si niekto myslí, že sa
ospravedlní tým, že do kostola chodí veľa hriešnych ľudí,
toho by som sa spýtal, či sa už niekto stal lepším človekom a
menším hriešnikom preto, že do kostola prestal chodiť. Ja
takých nepoznám. No poznám dosť veľa ľudí, ktorých
stretnutia pri Božom slove v chráme vytrvalo robia lepšími
ľuďmi. Do kostola môžu prichádzať iba hriešnici, lebo iných
ľudí na zemi niet. Ale práve tu s nami Pán Boh chce
pracovať cez svoje slovo a sviatosti.
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S radosťou môžem konštatovať, že pre tých, ktorí by
veľmi radi v kostole boli, ale nemôžu prísť pre svoje
choroby alebo slabosť tela vo vyššom veku máme
k dispozícii nahrávky služieb Božích z matkocirkevného
chrámu, ktoré si môžu vypočuť prostredníctvom internetovej
stránky zboru (www.ecavbardejov.sk). Ide o dôležitú službu
nielen pre našich domácich trpiacich, ale snáď aj pre tých,
ktorí sú v zahraničí, na školách alebo v práci a radi by cez
zvestované slovo udržiavali kontakt s duchovným životom
vo svojom duchovnom domove. Verím, že tento modrený
spôsob prijatia zvesti z chrámu nebude prispievať
k pohodlnosti a počúvaniu kázne tými, ktorí do kostola prísť
môžu, ale že skutočne pomôže tým, pre ktorých je určený.
V zbore sa konali tradične tri modlitebné týždne:
Aliančný v januári spoločne s CB v Bardejove a Mokroluhu,
pôstny a adventný.
Zvláštne bohoslužobné príležitosti:
Slávnostný sľub novozvolených presbyterov 29.4. sa
konal na službách Božích v Bardejove.
Zlatá konfirmácia – 13.5. si 50. výročie konfirmácie
pripomenuli konfirmandi konfirmačného ročníka 1962.
Slávnosti sa zúčastnili aj bratia farári susedných zborov Zlaté
a Richvald, J. Majer a M. Cingeľ.
Pamiatka posvätenia modlitebne a posvätenie obnovenej
zvonice v Mokroluhu 1. 7. 2012. Za účasti S. Sabola,
biskupa VD si veľké množstvo prítomných pripomenulo 20.
výročie postavenia novej modlitebne v dcérocirkvi
Mokroluh. Posviacku obnovenej zvonice vykonal J. Velebír,
senior ŠZS.
Ekumenické zhromaždenie na Cyrila a Metoda
v Bardejove 5.7. 2012. V roku 2012 bola hostiteľom ECAV,
z toho vyplývala príležitosť pozvať ako rečníka brata
S. Sabola, biskupa VD a ako hlavný vystupujúci spevokol sa
predstavil Spevácky zbor Z. Zarewutia.
Dištriktuálny deň VD 22. 7. 2012
DD VD bol nesporne najdôležitejšou mimoriadnou
príležitosťou v bohoslužobnom živote CZ. Konal sa v 7.
nedeľu po svätej Trojici na Zimnom štadióne v Bardejove.
Programovo ho pripravil BÚ VD v Prešove, v organizačnej
časti sme veľkú časť príprav prevzali zo strany nášho zboru
v spolupráci s cirkevnými zbormi v Zlatom a Richvalde.
Dopoludňajšieho zhromaždenia sa podľa odhadu
zúčastnilo od 2800 do 3000 veriacich z celého dištriktu.
Kapacita 3500 pripravených miest na sedenie žiaľ nebola
využitá. Škoda predovšetkým pre tých, ktorí neprišli. Služby
Božie v tomto krásnom zhromaždení v netradičnom
prostredí (štadión), s netradičným hudobným sprievodom
(hudobná skupina VD), s netradičným spojeným
spevokolom (cca 100 členov) a ďalšími sprievodnými javmi
boli výnimočným duchovným zážitkom. Bolo zaujímavé
počúvať vysoké hodnotenia tohto spoločenstva nielen
z radov nás, veriacich, ale aj s radov ľudí, ktorí boli
oficiálnymi hosťami a nepatria k aktívnym kresťanom.
Téme DD VD sme sa obsiahlejšie venovali v časopise
Bardejovský Prameň 4/2012. V rámci zborového konventu
vnímam ako potrebné ešte raz vyjadriť úprimné
poďakovanie
všetkým
zúčastneným
organizátorom,
dobrovoľníkom počnúc od sestry farárky, brata dozorcu, cez
kurátorov, presbyterov, cez zástupy ďalších bratov a sestier
v spevokole, na parkoviskách, pri výzdobe, deťoch,
občerstvení, upratovaní a všetkých ostatných službách. Spolu
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sa na organizovaní a zabezpečení podujatia podieľalo okolo
dvesto domácich členov zboru a susedných zborov okrem
približne sto členov spojeného spevokolu. Táto skúsenosť
spoločnej služby stála za to.
29.7. na SB v Bardejove bol vďaku za spoluprácu pri DD
VD vyjadriť brat biskup Sabol, ktorý poslúžil zvesťou slova
Božieho.
5. a 12. 8. prvé služby Božie novovysväteného kaplána
Mareka Hrivňáka v Bardejove a v dcérocirkvách.
Slúžiaci na SB
Na službách Božích v cirkevnom zbore popri domácich
duchovných (Ján Velebír, farár-senior, Anna Velebírová,
námestná farárka, Marek Ivan, seniorálny kaplán ŠZS)
slúžili v rámci zastupovania, výmeny farárov alebo
hosťovania v zbore:
Slavomír Sabol, biskup VD, Ján Velebír st. (farár v.v.,
Prešov), Milo Velebír (Perth, Austrália), Martin Chalupka
(konsenior Marhaň), Martin Škarupa (konsenior Hanušovce
n/T), Martin Uhriňák (kazateľ CB, Bardejov), Rastislav
Betina (kazateľ CB, Bardejov), Dušan Cina a Peter Mihoč
(BÚ VD Prešov), Jaroslav Majer (Zlaté), Marek Cingeľ
(Richvald), Anna Činčuráková (kaplánka Kuková), Ľuboš
Činčurák (Kuková), Júlia Štofanová (MD Bardejov), Karol
Verčimák (SEM Prešov), Marek Hrivňák (EBF UK a kaplán
GES), Tomáš Lipovský, Z. Kiššová, Z. Poláková (študenti
EBF UK); Martin Viglaš (EVS Prešov – čítané SB);
Okrem toho vykonali domáci bratia a sestry kurátori,
presbyteri a ďalší ochotní služobníci čítané služby Božie,
službu na modlitebných týždňoch, mládežníckych SB, čítaní
pašií a pri modlitebných stretnutiach pred pohrebmi.
Úprimná vďaka všetkým za ochotu a službu Božiemu
ľudu.
Sviatosti
a) Krst svätý
Pokrstených bolo 18 chlapcov, 13 dievčat, spolu 31 detí,
žiaden dospelý.
b) Večera Pánova
Sviatosť Večere Pánovej bola v roku 2012 prisluhovaná
104 krát. Z toho v kostole, Auditóriu a domove dôchodcov
58 krát (-2), v domácnostiach 43 krát (+7), v nemocnici 3
krát (-9) spolu 46 mimo kostola.
doma

nemocnica

muži

12 (-8)

2 (-4)

ženy

49
(+11)

5 (-3)

spolu

61 (+9)

7 (-7)

kostol

2607
(+182)
3693
(+352)
6300
(+534)

spolu

K r´11

2621

+ 176

3747

+ 360

6368

+ 536

Konfirmácia
V roku 2012 bolo konfirmovaných 32 (-10)
konfirmandov, z toho 30 pri riadnej konfirmácii a dvaja pri
konfirmácii dospelých. V šk. roku 2012/2013 je zapísaných
37 druhákov a 39 prvákov.

II. Bohoslužobné výkony
a) Sobáše
Sobášili sme 22 párov. Z nich boli 4 páry evanjelické, 18
zmiešaných. Ďalšie dva sobáše boli vykonané pre veriacich
z iných cirkevných zborov so zápisom v matrikách ich
domácich zborov. Peknou skúsenosťou bola zlatá svadba,
ktorú sme zažili v Mokroluhu.
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b) Pohreby
Na večnosť sme vyprevadili 26 zosnulých (-1). Z nich 16
mužov a 10 žien.
Najstarší spomedzi pochovaných bol brat Adam Bogoľ z
Mokroluhu, 96 rokov; najmladší spomedzi pochovaných:
František Švec z Bardejova, 45 rokov. Priemerný vek
zomrelých: 77 rokov 11 mesiacov (+4 roky); muži 74 rokov
7 mesiacov 11 dní (+15), ženy 83 rokov 3 mesiace a 7 dní
(+5).

III. Biblická a vnútromisijná práca
a) Biblické hodiny
Konali sa v obvyklom čase. Spolu v zbore bolo
vykonaných 74 stretnutí na piatich miestach. Zvláštnosťou
bolo usporiadanie spoločných BH na dedinách v rámci témy
Reformácia a hudba s prehrávaním ukážok piesní
a hudobného stvárnenia chorálov M. Luthera, P. Gerhardta
a hudby J.S.Bacha. Ďalšou zvláštnosťou bola biblická hodina
na tému „Dvakrát zachránené dieťa“ s misionárom
Thomasom Graumannom a jeho manželkou v Bardejove
a biblická hodina v Kobylách s rozprávaním o ceste po
stopách reformácie.
Priemerná účasť na Biblických hodinách
Priemer
Miesto
(k roku 2011)
Bardejov
28 (+10)
Mokroluh
25 (- 0)
Rokytov
27 (-1)
Lukavica
45 (+16)
Vyšná Voľa
24 (-2)
Spolu
149 (+23)
b) Detská besiedka
Detská besiedka sa vyučuje vo všetkých bohoslužobných
miestach. V Bardejove sa vyučuje v dvoch skupinkách.
Vyučujúci a spolupracovníci šk.r. 2012/13
M. Martičeková, Bi. Pavlišáková, Ľ.
Andrejčáková, Ľ. Havirová, K. Špyrlová,
Bardejov:
J. Trudičová
J. Petričová ml., L. Macejová
Mokroluh:
Rokytov:
Lukavica:
Vyšná Voľa:

K. Miševová, S. Banasová, Z. Nováková
J. Martičková, E. Hankovský, A.
Hrivniaková, K. Vantová, S. Voľanská
M. Ivan

Priemerná účasť K roku 2011
25
-6
Bardejov
14
-1
Mokroluh
5
-5
Rokytov
15
+1
Vyšná Voľa
8
+
1
Lukavica
Spolu
67
-10
V súvislosti s vyučovaním detskej besiedky sa musím
podeliť so smutnou skúsenosťou. Je dosť detí, ktoré by na

Zborový konvent, CZ Bardejov

detskú besiedku rady prišli. Sú to však malé deti a zvlášť
v meste na besiedku samé neprídu. Mali sme skúsenosť, že
deti na vyučovaní náboženstva plakali, že ocko a mamka
s nimi do kostola nechcú ísť a ony samé sa na besiedku
dopraviť nevedia. Pritom od kamarátov počujú, čo sa na
besiedke deje a radi by sa zapojili do jej programu.
Tu všetka zodpovednosť leží v prvom rade na rodičoch,
v prenesenom zmysle aj na starých a krstných rodičoch.
Každý rodič pri krste sľubuje, že bude svoje dieťa
vychovávať k viere v Pána Boha. Ľahostajnosť voči sväteniu
sviatočného dňa nie je splnením tohto sľubu. Nedbanlivosť
voči potrebe dieťaťa počúvať slovo Božie, učiť sa piesne,
učiť sa modlitbe na detskej besiedke tiež nie je splnením
tohto sľubu. Rodičia by mali byť prvými, ktorým by malo
záležať na tom, aby ich dieťa v nedeľu bolo v spoločenstve
veriacich – a je jedno, či je to v kostole alebo na besiedke, no
nedeľa bez spoločenstva je stratenou príležitosťou
a nesplnenou kresťanskou povinnosťou.
Peknou skúsenosťou je detský letný tábor, ktorý
vychováva deti k túžbe po spoločenstve. Aj toho roku bol
pripravený pod vedením sestry J. Petričovej a tímu
spolupracovníkov z dorastu a mládeže. Spolu sa ho
zúčastnilo do 40 detí a tím vedúcich. (Správa o tábore je
uverejnená v BP 4/2012).
c) Práca s dorastom a s mládežou
Práca s dorastom a mládežou pokračovala pod vedením
brata Dávida Schadera, zamestnaného na plný úväzok v CZ.
Vďaka tomu sa podarilo udržať dynamiku tejto práce na
potrebnej úrovni.
K stabilným súčastiam práce patria základné stretnutia
dorastu v Bardejove, kde sme zvlášť po dorastovom tábore
a jesennej akcii Exit Tour zaznamenali nárast účasti.
Stretnutia v Rokytove, Vyšnej Voli a Lukavici sa
v novom školskom roku nerozbehli z personálnych
i generačných dôvodov. Dorastenci z týchto častí zboru sa
čiastočne zúčastňujú stretnutí v Bardejove.
Stretnutia dorastu
Priemerná účasť
Porovnanie
Miesto
v roku 2012
k roku 2011
Bardejov
52
+8
Mokroluh
10
-3
Spolu
62
+5
Ďalšou formou práce sú stretnutia dorastencov
v skupinkách, kde sa pod vedením určených vedúcich venujú
spoznávaniu Božieho slova, vysvetľovaniu základných
otázok viery a budovaniu osobných vzťahov. Vedúci
skupiniek majú niekoľkokrát v roku stretnutia s farárom pri
tzv. sobotných pracovných raňajkách. Pravidelne sa stretajú
s vedúcim pracovníkom dorastu.
Ťažiskovým podujatím je letný dorastový tábor. V roku
2012 sa konal v seniorátnom stredisku na Sigorde za účasti
95 účastníkov. K dozvukom tábora patrila aj potáborová
opekačka na konci augusta v Zlatom. Podrobnejšia
informácia bola uverejnená v BP 4/2012.
Na jeseň sa dorastenci a mládežníci zapojili do podujatia
Exit Tour, ktoré bolo pripravené v spolupráci s TCK
Kompas a na úrovni mesta s rímskokatolíckym cirkevným
zborom Vinbarg (Saleziáni). Podujatie sa uskutočnilo ako
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preventívna akcia v boji proti závislostiam na štyroch
stredných školách (Gymnázium L. Stöckela, Cirkevné
gymnázium Dona Bosca, Spojená škola J. Henischa, Spojená
stredná škola Štefánikova ul.) Na všetkých školách sa stretla
s veľmi dobrým ohlasom a zo strany organizátorov boli
veľmi vysoko ocenení naši mladí bratia a sestry za ich
výrazný podiel na veľmi dobrom priebehu akcie po
organizačnej stránke. Výsledkom podujatia bol zvýšený
záujem stredoškolákov o stretnutia dorastu a mládeže
v jesenných mesiacoch. (Správa o akcii je v BP 4/2012).
Dorastenci a mládežníci sa s úspechom zúčastnili
Seniorátnych športových dní na Sigorde, kde z dvanástich
tímov skončili na druhom mieste. Vďaka tomu boli vybraní
aj ako reprezentanti seniorátu na celocirkevné športové dni
v Lazoch pod Makytou.
Okrem toho sa mládež stretáva na pravidelných
športových večeroch v CVČ a telocvični športovej haly,
turistických výletoch do bližšieho i ďalšieho okolia
(Kapušanský hrad, Čergov, Tatry).
Stretnutia staršej mládeže sa konajú spoločne pre celý
zbor v Bardejove. Aj tu po rokoch pozývania a motivácie
došlo k nárastu počtu účastníkov. Stretnutia sú typické
záujmom o hlbšie spoznávanie Božích právd a poskytujú
priestor na bohatú diskusiu a odpovedanie mnohých otázok
mladých ľudí.
Stretnutia mládeže
V roku 2012 Porovnanie s r.2011
Bardejov
32
+5
Dorastenci aj mládež sú hlavnou opornou skupinou aj pre
organizovanie detského tábora v lete a vyučovanie detskej
besiedky vo všetkých skupinách v zbore. Veľmi požehnané
chvíle pripravili na službách Božích v nedeľu po Vianociach,
pri ktorých celý program SB pri zachovaní liturgického
poriadku bol v spolupráci alebo v réžii mládeže a priniesol
veľmi občerstvujúcu duchovnú skúsenosť.
Záverečné vianočné a Silvestrovské stretnutia dorastu
a mládeže s účasťou trikrát po 100 účastníkov boli
radostným a požehnaným vyvrcholením prác roku 2012.
d) Spevokoly a hudba
V zbore v roku 2012 naďalej 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 (príležitostne
rozšírený aj o mužské hlasy) pod vedením sestry
kantorky J. Petričovej
- trojhlasný spevokol na Vyšnej Voli pod vedením brata
kantora Janka Guľu
Ako nový pribudol spevokol v Lukavici, pod vedením
sestry kantorky Z. Vantovej.
Do letných prázdnin sa stretávala aj hudobná skupina
dospelých, ktorá vystúpila pri niektorých zborových
podujatiach. Dorast a mládež vytvára hudobné skupiny
podľa momentálnej prítomnosti jednotlivých hudobníkov.
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e) Spoločenstvo evanjelických žien (SEŽ)
Stretáva sa na farskom úrade pod vedením sestry farárky
Velebírovej. Priemerne sa ho zúčastňuje 10 žien.
f) Stretnutia rodín (Rodinné spoločenstvo – RoS)
V zbore sa stretávali tri skupinky Rodinného
spoločenstva po domácnostiach, príležitostne v spoločných
priestoroch v Gründlovskom dome. Vo februári sme sa
zapojili do aktivít Národného týždňa manželstva.
g) Modlitebné skupinky,Modlitebné spoločenstvo (MoS)
Modlitebný život pulzuje vo viacerých podobách.
Dorastenci sa stretávajú dvakrát v týždni na raňajšie
modlitebné stretnutia v Bardejove, v Lukavici sa pravidelne
schádza modlitebná skupinka pred službami Božími.
Niekoľkí členovia zboru sa zúčastňujú regionálnych stretnutí
MoS. Z nich jedno sa konalo v Bardejove, v novembri
s prednáškou domáceho farára na tému Kresťan a tradícia.

IV. Zborová diakonia
Doterajšie spôsoby práce zborovej diakonie s mamičkami
a seniormi dočasne utlmili priestorové problémy v Auditóriu
a nedostatočné personálne obsadenie miest ordinovaných v
CZ. Hľadáme spôsoby, ako tieto stretnutia čím skôr obnoviť.
Pečenie oplátok na konci roka znovu prinieslo možnosť
zapojiť sa do tejto činnosti širšiemu okruhu bratov a sestier.
Z výnosu milodarov pri rozdávaní oplátok sú hradené
podpory pre sociálne slabšie rodiny pri konfirmačných
víkendovkách alebo dorastových táboroch, menšou
podporou na cestovné boli podporení aj dôchodcovia pri
zájazde do Wittenbergu.
Z predaja použitého textilu v Auditóriu prichádza ďalší
zdroj príjmov, ktoré slúžia na podporu núdznych v zbore.

V. Výchovná práca
a) Vyučovanie náboženstva
Vyučovanie pokračovalo štandardným spôsobom na
všetkých doterajších školách aj napriek novej skutočnosti, že
po vstupe do manželstva doterajšia sestra katechétka Z.
Šofranková zmenila miesto pôsobiska a prešla na ESŠ
v Prešove. Jej úväzok si podelili doterajší vyučujúci.
Aj v tomto roku sa naši žiaci zúčastnili Biblickej
olympiády. Na celoslovenskom kole dosiahol v kategórii 3.4. roč. Ľuboš Krukár z dvanástich finalistov 6. miesto so
ziskom 89% bodov.
Prehľad počtu žiakov ev. náboženskej výchovy
a vyučujúcich v šk. roku 2012 /2013
Počet
Počet
Škola
Vyučujúci
žiakov skupín
Velebír /
1. ZŠ
47 / 74
3/5
Kostárová
3. ZŠ
66
4
Cingeľ
4.ZŠ

58 / 54

4/3

Ivan / Majer

5. ZŠ

51

3

Ivan

6. ZŠ

8

1

Velebír

7. ZŠ

27

2

Ivan

ZŠ Lukavica

5

1

Martičková

ZŠ Nižná Voľa

8

1

Martičková
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ZŠ Mokroluh

12

1

Majer

ZŠ Rokytov

5

1

Majer

spolu ZŠ

415

29

6 vyučujúcich

Gymnázium LS
Súkromné
gymnázium
Spojená SŠ J.
Heinischa
Priemyslovka +
Súkr.stredná škola
Spojená škola,
Štefánikova
Hotelová akadémia

28

2

Velebír

8

1

Velebírová

14 + 15

1/ 1

Velebír /
Cingeľ

21 + 5

1

Cingeľ

11

1

Cingeľ

13

1

Cingeľ

7

1

Velebír

spolu str. školy

122

9

3 vyučujúci

spolu ZŠ a str. šk.

537

38

7 vyučujúcich

Obchodná akadémia

VI. Činnosť presbyterstva a konventy
Presbyterstvo sa zišlo na siedmych riadnych zasadnutiach
a troch pracovných poradách všetkých presbyterov vrátane
dcérocirkevných (v máji pred kandidačným presbyterstvom
na voľbu farára a dvakrát pred DD VD v Bardejove 21.6.
a 16.7.).
V programe rokovania boli najmä tieto otázky:
P 1 : nový štatút a zmluvy s f. Xawax.
P 2 : príprava konventu, uzávierka hospodárenia a rozpočet
P 3 : ustanovenie výborov, príprava volieb a stavby
P 4 : kandidačné pri voľbe zborového farára a príprava
volieb generálneho predsedníctva
P 5 : vyhodnotenie leta a investičné záležitosti
P 6 : návrh na zmenu štatútu CZ
P 7 : VM podujatia, katechéta, revízie, protipožiarna ochrana
budov a poistky
K najdôležitejším záležitostiam, ktoré presbyterstvo
riešilo bolo vyvrcholenie niekoľkoročnej práce na príprave
nového štatútu a jeho predloženie konventu na schválenie,
následne konštituovanie orgánov zboru v zmysle štatútu.
Ďalšie dôležité otázky boli: pokračovanie riešenia
zmluvných vzťahov pri stavbe novej fary, oprave Auditória
a obsadenie kňazskej stanice.
11.3. sa presbyteri v značnom počte zúčastnili školenia
presbyterov ŠZS v Prešove.
V priebehu roka bolo v zbore zvolaných šesť konventov
s nasledovným programom:
K 1 (29.1.) : Prijatie nového štatútu CZ, prijatie textu Zmlúv
o budúcich zmluvách k predaju a kúpe fary.
K 2 (19.2.) : výročný konvent, uzávierka hospodárenia,
rozpočet, voľby funkcionárov
K 3 (17.6.) : voľby generálneho predsedníctva ECAV
a voľby predsedov HV a SV
K 4 (17.6.) : voľby zborového farára (pod predsedaním
konseniora M. Chalupku
K 5 (5.8.) : voľby dištriktuálneho dozorcu VD
K 6 (14.11.) : zmena štatútu a zmluva na predaj pozemku
pod juhozápadný obchvat mesta
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Okrem zborových zasadnutí sme v roku mali aj
zasadnutia presbyterstiev dcérocirkví (spolu 6 krát)
a matkocirkvi (2krát). V zmysle štatútu sa konali tiež
dcérocirkevné konventy, ktoré konštituovali
nové
dcérocirkvi a ich orgány a tiež výročné konventy.

VII. Mimoriadne príležitosti roku 2012
a) Evanjelizačné podujatia a návštevy v zbore :
18.3. – návšteva asi 30 členov zboru z Vranova n/T pri 10.
výročí smrti seniora ŠZS Kolomana Líšku
4.4. - Pašie – Hudobno-dramatické pásmo pripravené v réžii
pracovníkov BÚ VD a spolupracovníkov zo ŠZS – 780
prítomných v kostole v Bardejove
1.6. – Noc kostolov – poldňový program viacerých sekcií
VM práce v kostole v Bardejove
b) mimo zboru
1.3. Svetový deň modlitieb žien – v kostole sv.- Anny v
Bardejove
12.-15. 7. Misijné dni VD v L. Mikuláši – zúčastnila sa ich
skupina asi 40 členov z CZ.
14.9. sa skupina veriacich zúčastnila popoludňajšieho
koncertu kresťanskej dychovky z Třanovíc (Sliezsko)
v kultúrnom dome v Richvalde
8.12. – účasť brata seniora a sestry farárky na posviacke
gréckokatolíckeho kostola v Bardejove na Vinbargu.
c) Koncerty a kultúrne vystúpenia
3.1. vystúpenie Speváckeho zboru Z. Zarewutia v Domove
dôchodcov na Toplianskej ulici
6. 1. sa v Richvalde konalo stretnutie spevokolov CZ
Bardejov, Richvald a Zlaté, ktorého sa zúčastnili všetky
spevokoly CZ a speváci zo Sveržova a Richvaldu.
3.6. Prehliadka spevokolov organizovaná Maticou
slovenskou vo Sveržove – vystúpenie Speváckeho zboru Z.
Zarewutia so štyrmi piesňami
24.6. Svätojánsky koncert Speváckeho zboru Z. Zarewutia
– bol dôstojným zavŕšením práce speváckeho zboru na konci
školského roku s prezentovaním prierezu repertoáru zboru
z uplynulého roku. Súčasťou bol biblický príhovor.
5.7. Ekumenické zhromaždenie na Cyrila a Metoda
v bardejovskom amfiteátri. V roku 2012 bola hostiteľom
evanjelická cirkev, Spevácky zbor Z.Z. pripravil vystúpenie
s repertoárom jedenástich piesní.
22.7. v rámci popoludňajšieho programu DD VD
v Bardejove zaznela opera V. Kubičku Jakub Kray
venovaná
bardejovskému
rodákovi
a Kežmarskému
richtárovi, ktorý sa stal obeťou prenasledovania v čase
protihabsburských povstaní. (Prvé predstavenie sa konalo
v Kežmarku).
19.11. v rámci vedeckej konferencii o Bélovi Kéllerovi
vystúpili členovia Speváckeho zboru Z.Z. na námestí a pri
hrobe Kéllerových rodičov s dvoma piesňami.
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d) iné
28. 7. Ordinácia novokňazov v Michalovciach. Skupina
veriacich zo zboru prevažne z Lukavice sa zúčastnila
vysviacky deviatich novokňazov, medzi ktorými bol aj
absolvent EBF UK z Lukavice, brat Marek Hrivňák,
ustanovený za seniorálneho kaplána v Gemerskom senioráte.
1.9. výročie obce Mokroluh – obecné slávnostné
zhromaždenie s pozdravom prítomných duchovných ECAV,
rim. kat., CB.
12.-16. 9. Zájazd „Po stopách reformácie“ – Eisenach,
Witteneberg. Zúčastnilo sa ho 18 účastníkov, prevažne
dôchodcov z CZ Bardejov, Zlaté, Richvald a Košice.

VIII. Pastorálna činnosť
V CZ bolo vykonaných 124 pastorálnych návštev, čo je
o 42 menej ako v predchádzajúcom roku. Na tomto poklese
sa podpísali predovšetkým množstvo iných povinností
a neobsadenosť CZ dostatočným počtom duchovných.

IX. Iné
a) Mimozborová činnosť duchovných
Ján Velebír
- Stretnutia, služobné povinnosti a aktivity spojené
s výkonom funkcie seniora ŠZS
- 6.1. kázeň na stretnutí spevokolov v Richvalde
- GBÚ Bratislava, príhovor k Veľkej noci do ITV (cirkevná
internetová televízia)
- 15.4. Dolné Srnie (POS) – prezentácia knihy Dejiny ŠZS pozdrav
- 7.5. Prednáška na SPK ZED Košického seniorátu - Leonard
Stöckel a jeho odkaz prítomnosti
- účasť v pracovnej skupine „Plán menežmentu lokality
historické centrum a židovské suburbium Bardejov“ (3krát)
- 13.-14. 7. Misijné dni VD v LM – seminár na tému „Ako
pracovať s Bibliou“
- 14. 7. Misijné dni VD v LM – prednáška na hlavnom
večernom stretnutí v sobotu. Téma: Požehnaním pre rodinu
- 28. 10. spoločne so sestrou farárkou kázeň a liturgia na
slávnosti 85. výročia posvätenia kostola vo Východnej
a sadení stromu reformácie
- 10.11. reg. stretnutie MoS – Prednáška Kresťan a tradícia
- dva články v časopise Evanjelický východ
b) Zborový časopis
V roku 2012 vyšli štyri čísla zborového časopisu
Bardejovský prameň. Stále zostáva dôležitým prostriedkom
komunikácie v zbore. Stále zostáva priestor pre ochotných
spolupracovníkov, dopisovateľov, najdôležitejšie však by
bolo obsadiť funkciu zodpovedného redaktora odborne
zdatným spolupracovníkom.
c) Webová stránka
V druhom polroku 2012 sa podarilo sprevádzkovať
skúšobnú verziu webovej stránky zboru. Tento moderný
informačný priestor čaká na podnety užívateľov a dopĺňanie
ďalšími potrebnými informáciami.
d) Zborový archív a knižnica
Zborový archív a knižnica čakajú na priestory v novej
fare,
kde
plánujeme
definitívne
skatalogizovať
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a sprevádzkovať archív v podobe predpísanej registratúrnym
poriadkom.
e) Počet členov zboru
sčítanie ľudu

kartotéka zboru

2012
2 115

Bardejov
Bard. Kúpele

9

Bard. N.Ves
Bard.
Mihaľov
Dlhá Lúka

44

2011
2 123

2011

7
2 229

47

2 244

2329

56

61

5

6

Janovce

17

16

Kľušov

13

10

Kobyly

28

27

29

Kurov

9

9

10

Rešov

14

14

15

ostatní

55

53

121

2 373

2524

matkocirkev 2 365

20

Lukavica

310

312

306

Mokroluh

284

283

280

Rokytov

182

185

187

Vyšná Voľa

255

255

265

Nižná Voľa

53

52

48

dcérocirkvi

1 084

1 087

1086

spolu členov

3 449

3 460

3610

X. Hospodársky život zboru
Hospodárenie cirkevného zboru sa deje v súlade
s platnými
cirkevnoprávnymi
a štátnymi
normami.
O všetkých dôležitých okolnostiach rozhodujú príslušné
orgány, presbyterstvo, konvent. Výsledky rokovaní
presbyterstva brat dozorca pravidelne prináša v rámci
oznamov na hlavné služby Božie.
V súlade s platným štatútom sa finančné hospodárenie
delí na účtovné strediská: matkocirkev, štyri dcérocirkvi,
Vnútromisijný fond, Evanjelický cintorín a Správa zboru.
a) Bardejov
Gründlovský dom
V úvodných mesiacoch roka bol ukončený nájom MPK,
ktoré prešlo do pre nich vhodnejších priestorov. Pre CZ zbor
táto okolnosť je na jednej strane stratou v oblasti príjmov
zboru, na druhej strane prišlo k zmene v čase, kedy sme
súrne potrebovali priestory na poschodí Gründlovského
domu na vnútromisijné aj organizačné stretnutia v čase, kedy
Auditórium čaká na rekonštrukciu.
V roku 2012 sme podali projekt na opravu fasády
Gründlovského domu, čo bolo zohľadnené v rozpočte CZ.
Nakoľko projekt neprešiel, práce sa realizovať nemohli. Na
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rok 2013 sme koncom roka 2012 pripravili ďalší projekt
tentokrát na opravu strechy.
Kostol
Na kostole prebiehali geodetické merania jeho
prípadných statických pohybov. Tieto práce boli súčasťou
prebiehajúcej realizácie projektu „Kostol sv. Cyrila a Metoda
ECAV v Bardejove č. ÚZPF 1788/0 – sanácia statických
porúch. II etapa“ podaného prostredníctvom MK SR zo
zdrojov štátneho rozpočtu na ochranu, obnovu a rozvoj
kultúrneho dedičstva. Predbežné výsledky meraní sú zatiaľ
uspokojivé. Vyhodnotenie projektu bolo zaslané na
ministerstvo v určenom termíne.
Cintorín
V roku 2012 bol prijatý nový cenník platieb za hrobové
miesta. Hoci neočakávame, že cintorín bude kumulovať zisk,
úpravou cien a lepšou informovanosťou chceme dosiahnuť
stav, aby na údržbu cintorína zbor nemusel doplácať zo
svojich režijných prostriedkov. Pokračujeme v spracovaní
agendy obsadených miest cintorína. Je potrebné, aby všetky
rodiny, ktoré majú záujem o zachovanie svojich hrobových
miest mali v zmysle platných štátnych zákonov na prenájom
miesta uzavretú zmluvu. Po skompletizovaní zoznamu
prenajatých miest bude zverejnený plán voľných hrobových
miest neobsadených nájomnými zmluvami. Tieto miesta
budú k dispozícii prípadným ďalším záujemcom.
Pri každom jednaní s vedením mesta pripomíname
potrebu doriešenia otázky opravy oplotenia ev. cintorína.
Táto investícia je v pláne, zatiaľ však nebol stanovený čas jej
realizácie.
PRÍJMY v roku 2012 – matkocirkev Bardejov

Príjmy z nájmu
Milodary
Ofery
Cirkevný príspevok
Mimo zborové ofery
Vokátorová ofera
Príjmy z dotácií
Príjmy z poskytnutých
služieb
Ostatné príjmy
Príjmy spolu

Rozpočet
5 800 €
8 500 €
9 100 €
16 500 €
2 000 €
0€
83 550 €

Skutočnosť
7 033,54 €
7 092,00 €
8 754,33 €
16 921,00 €
2 406,00 €
584,19 €
2 000,00 €

1 000 €

184,19 €

5€

9,74 €

126 455 €

44 984,99 €

VÝDAVKY v roku 2012 – matkocirkev Bardejov
Rozpočet
Skutočnosť
Služby spolu:
84 475,00 €
7 010,28 €
Opravy
Obstar. majetku
Stočné
Revízie
Poistky
Ostatné

83 135,00 €
0,00 €
120,00 €
500,00 €
600,00 €
120,00 €

2 258,00 €
3 456,40 €
132,51 €
0,00 €
0,00 €
1 163,37 €
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Mzdy
Poistné fondy
Spotreba materiálu:
Časopisy, knihy
Ceniny
Kancelárske potreby
Čistiace potreby
Ostatné
Spotreba energií:
Vodné
Elektrická energia
Plyn
Dane a popl. spolu:
Ostatné výdavky

1 050,00 €
15,00 €
1 330 €
50,00 €
100,00 €
200,00 €
200,00 €
780,00 €
4 480,00 €
180,00 €
3 400,00 €
900,00 €
2 220,00 €
25 807,00 €

Príspevky vyššej COJ
Mimozborové ofery
Ofera na VM fond
Vokátorová ofera
Zbierka -Auditórium
Podiel na správe zb.

18 960,00 €
2 000,00 €
600,00 €
0,00 €
0,00 €
4 247,00 €

Výdavky spolu

119 377,00 €

1 112,91 €
11,43 €
1 121,29 €
640,52 €
22,00 €
57,99 €
54,08 €
346,70 €
4 361,51 €
183,73 €
2 556,58 €
1 621,20 €
2 323,51 €
29 037,19 €
18 984,00 €
2 406,00 €
662,00 €
584,19 €
2 154,00 €
4 247,00 €
44 978,12 €

Výsledok hospodárenia – matkocirkev Bardejov
Výnosy spolu
Náklady spolu
Výsledok hospodárenia

44 984,99 €
44 978,12 €
6,87 €

b) dcérocirkvi
Hospodárenie dcérocirkví bolo vyhodnotené v rámci
dcérocirkevných konventov. Pre úplnosť môžeme spomenúť
aspoň najpodstatnejšie skutočnosti, ktorými dcérocirkvi žili.
V Mokroluhu v súvislosti s 20. výročím postavenia novej
modlitebne bola v uplynulých rokoch generálne opravená
zvonica, ktorej posviacka bola súčasťou slávnosti Pamiatky
posvätenia chrámu.
V Rokytove čakajú so stavbou plota na úpravu plochy
pred kostolom, ktorá je vo vlastníctve obce. Realizáciu tejto
časti stavby majú v rozpočte na rok 2013.
V Lukavici vzhľadom na blížiace sa 30. výročie
postavenia kostola a 20. výročie postavenia veže interiér
kostola vymaľovali a doplnili dreveným obkladom.
Vo Vyšnej Voli sa pripravujú na prístavbu hygienického
zariadenia, skladu a vstupného priestoru do kostola so
zámerom zamedziť únikom tepla. Čaká ich aj uvažovanie
nad zmenou vykurovania.
Vo všetkých budovách cirkevného zboru sú vykonávané
revízie el. a plynových zariadení a opatrenia na zabezpečenie
protipožiarnej ochrany v zmysle platných štátnych
predpisov, čo sa premietlo do rozpočtov.
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c) správa zboru
Auditórium
Prípravy na opravy a rekonštrukciu Auditória pokročili
v roku 2012 predovšetkým v oblasti vybavovania potrebných
projektových a schvaľovacích dokumentov. Najväčšie úsilie
sme potrebovali vynaložiť v rokovaniach s Krajským
pamiatkovým úradom v Prešove pri doložení skutočností, na
základe ktorých bolo povolené plánovať zateplenie budovy
a úpravu okien tak, aby ich súčasťou boli tepelne izolačné
dvojsklá. Ďalšie zdržanie nastalo po pripomienkovaní
požiarnobezpečnostných
podmienok
v pripravovanej
renovácii podkrovia Auditória. Stav prípravy dovoľuje
predpokladať, že v priebehu prvého polroka 2013 by sa
práce mohli dostať aj do fázy technickej realizácie. Pre tento
rok máme k dispozícii účelové prostriedky zo zbierok
a milodarov vo výške viac ako 20.000 €, očakávame sľúbenú
podporu z ofery na Generálnu podoroveň (požiadaných bolo
11.000 €), a ďalšie prostriedky sú pripravené na inštaláciu
z doteraz získaných zdrojov. Celkove môžeme predpokladať
práce na Auditóriu vo výške cca 40.000 € resp. o toľko viac,
o koľko dokážeme na tento účel nazbierať.
Stavba novej fary
Po zložitých rokovaniach a vybavení všetkých
potrebných podkladov boli v polovici roka podpísané
zmluvy o budúcich zmluvách, ktoré sú základom pre
realizáciu schváleného zámeru odpredať terajšiu faru za
kúpu novej budovy fary postavenej v areáli pri kostole. Dňa
9.7.2012 bolo odovzdané stavenisko realizátorovi stavby
firme Svidgas. Presbyterstvom poverení predstavitelia
cirkevného zboru sa pravidelne zúčastňujú kontrolných dní
na stavbe. Brat dozorca Foľta a br. presbyter Kostár stavbu
navštevujú podľa potreby ešte častejšie, aby mali pod
kontrolou dodržiavanie všetkých častí projektovej
dokumentácie a podpísaných dohôd. V doterajšej realizácii
stavby neboli konštatované žiadne závažné nedostatky.
Menšie otázky boli riešené priebežne v súčinnosti
s projektantom stavby.
O priebehu
stavby je
pravidelne
informované
presbyterstvo a príležitostne aj členovia zboru na službách
Božích pri oznamoch z rokovania presbyterstva.
Bardejovský Prameň
Zborový časopis zostáva dôležitým komunikačným
kanálom smerom k všetkým členom zboru. V uplynulom
roku jeho vydávanie bolo plne hradené z dobrovoľných
príspevkov, vďaka čomu ho môžeme bezplatne distribuovať
do všetkých domácností CZ. Týmto spôsobom poskytuje
najmä v meste priestor pre kontaktovanie aj menej aktívnych
domácností zo strany matkocirkevných presbyterov.
Úprimne ďakujem všetkým darcom za pochopenie tohto
zámeru a ďalšiu finančnú zábezpeku vydávania časopisu.
Bardejovský prameň (BP)
Príjem:

1.725,00 €

Výdaj: Tlač Bj. Prameňa

1.572,49 €

poštovné
Rozdiel:

42,00 €
110,51 €
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Mimozborové ofery k 31.12.2012
Ofery odovzdané na účely mimo zboru
Zahraničná misia
240 €
Generálna podporoveň - pôst
250 €
3. Evanjelické dni v Lučenci
233 €
Fond vzdelávania
305 €
Svetový luteránsky zväz
152 €
Ofera pre teológov EBF UK
246 €
Generálna podporoveň – advent
190 €
Ofera na kostol vo Wittenbergu
95 €
Ofera z „Pašií“
450 €
Dištriktuálna ofera pre CZ Gelnica
341 €
Evanjelická spojená škola Prešov
248 €
Seniorátna ofera na pre Mokroluhu
434 €
Ofera na pomoc rodine Ivančákovej
1 036 €
Ofera na Evanjelickú alianciu
70 €
Ofera pre br.kapl. Mareka Hrivňáka
827 €
Ofera na Zborovú diakoniu
94 €
Ofera na Misiu v Afrike (Z.Kovalčíková)
40 €
Spolu:

5 251 €

Stav fin. prostriedkov v pokladniach a na účtoch
k 31.12.2012
Pokladňa

Účet

Bardejov
Lukavica
Mokroluh
Rokytov
Vyšná a Nižná Voľa
Ev. cintorín
VM Fond
Správa zboru

39,08 €
689,24 €
498,34 €
54,81 €
647,42 €
58,81 €
1784,52 €
776,13 €

8 545,87 €
1 297,33 €
249,05 €
10 019,20 €
5 995,28 €
2 036,63 €
150,97 €
26 838,55 €

Spolu:

4 548,35 €

55 132,88 €

Celkom spolu:

59 681,23 €

PRÍJMY v roku 2012 – CZ ECAV Bardejov
Rozpočet
Skutočnosť
Príjmy z nájmu
9 030,00 €
11 165,19 €
Milodary
76 097,00 €
34 400,30 €
Ofery
17 780,00 €
16 518,18 €
Cirkevný príspevok
27 990,00 €
29 290,00 €
Z iných COJ
1 200,00 €
1 993,05 €
Mimo zborové ofery
3 900,00 €
5 251,00 €
Vokátorová ofera
0,00 €
1 170,39 €
Príjmy z dotácií
83 750,00 €
8 912,90 €
Príjmy z poskytnutých služieb
1 000,00 €
789,19 €
Ostatné príjmy
17 745,00 €
18 157,33 €
Príjmy spolu

238 492,00 €

127 647,53 €
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Rozdiely v skutočných príjmoch oproti rozpočtu vznikli
v položke Milodary / Ofery – tu ide v rozpočte vždy len
o odhad predpokladanej miery dobročinnosti; V dotáciách
a ostatných príjmoch záleží na tom, či sa predkladané
projekty a žiadosti o dotácie presadia v konkurencii
s ostatnými požiadavkami žiadateľov.

Vo výdavkovej časti neboli naplnené položky na opravy,
výstavbu a obstaranie majetku, nakoľko na tieto plány neboli
získané dostatočné finančné zdroje z dotácií. Ostatné
rozdiely v porovnaní s rozpočtom vyjadrujú realitu
hospodárenia, ako ju prinášal čas a nevyhnutné výdavky na
zabezpečenie chodu cirkevného zboru.

VÝDAVKY v roku 2012 – CZ Bardejov
Rozpočet
Skutočnosť
Služby spolu:
170 567,00 €
34 368,32 €
Opravy 139 535,00 €
5 902,96 €
Obstaranie majetku
6 450,00 €
5 961,14 €
Cestovné
1 230,00 €
550,14 €
Reprezentácia
1 200,00 €
867,72 €
Telefón
1 010,00 €
871,03 €
Stočné
170,00 €
224,76 €
Revízie
500,00 €
0,00 €
Poistky
1 776,00 €
665,43 €
Ostatné 18 696,00 €
19 325,14 €
Mzdy
9 004,00 €
9 491,30 €
Poistné fondy
2 619,00 €
2 797,21 €
Spotreba materiálu:
4 683,00 €
4 957,16 €
Časopisy, knihy
638,00 €
1 470,25 €
Ceniny - kolky
350,00 €
83,00 €
Kancelárske potreby
595,00 €
751,95 €
Čistiace potreby
380,00 €
191,97 €
PHM
700,00 €
728,35 €
Ostatné
2 020,00 €
1 731,64 €
Spotreba energií:
27 410,00 €
22 143,91 €

Výsledok hospodárenia CZ Bardejov
Výnosy spolu
127 647,53 €

Vodné
Elektrická energia
Plyn
Dane a popl. spolu:
Sociálny fond
Ostatné výdavky

940,00 €
21 270,00 €
5 200,00 €
3 265,00 €
45,00 €
19 945,00 €

1 117,17 €
15 132,42 €
5 894,32 €
3 363,58 €
45,53 €
22 353,60 €

Príspevky vyššej COJ
Cirkevný príspevok
Mimo zborové ofery
Vokátorová ofera
Dary
Ostatné

3 565,00 €
0,00 €
3 900,00 €
0,00 €
1 450,00 €
11 030,00 €

3 563,80 €
3 115,00 €
5 251,00 €
1 170,39 €
2 279,50 €
6 973,91 €

Výdavky spolu

237 538,00 €

99 520,61 €

Náklady spolu

99 520,61 €

Výsledok hospodárenia

28 126,92 €

Prehľad pohľadávok a záväzkov:
Pohľadávky k 31. 12. 2012
Dĺžnik
Fröhlich Štefan

Suma
863,95 €

XaWaX

1 185,00 €

VSE, a.s., Košice

3 773,25 €

Spolu pohľadávky

5 822,20 €

Záväzky k 31. 12. 2012
Veriteľ
VSE, a.s., Košice
Telekom

Suma
267,23 €
24,42 €

Cirkevníci z Mokroluhu

1 500,00 €

Spolu záväzky

1 791,65 €

Celkovo môžeme povedať, že napriek zložitým
okolnostiam hospodárskeho života v spoločnosti sa nám
darilo hospodárenie cirkevného zboru držať v rámci
plánovaného rozpočtu. Pri najlepšej vôli a snahe sa nedá
dodržať plán v celom rozsahu, predovšetkým preto, že
v rozpočte rátame s mnohými položkami, ktoré nemôžeme
ovplyvniť, len odhadnúť (miera milodarov, príjatých dotácií,
ceny energií alebo služieb).
Veľmi dobrou skúsenosťou je svedomitý a spoľahlivý
prístup všetkých funkcionárov zodpovedných za spravovanie
finančných prostriedkov, ktorý zabezpečuje dôveryhodnosť
a poriadok v hospodárení.
Aj v oblasti hospodárenia stále prosíme Pána Boha o jeho
vedenie, požehnanie, usmernenie, lebo si uvedomujeme, že
sa nechceme ani nesmieme stať služobníkmi našich financií,
ale tieto prostriedky sú nám dané na našu službu šírenia
evanjelia. Tomu má byť podriadené aj naše hospodárenie
a o to sa vytrvalo v zbore snažíme.

XI. Záver
Život cirkevného zboru v roku 2012 priniesol mnoho
organizačných povinností. Dôležitým momentom bolo
dokončenie prác na novom štatúte, voľba zborového farára
po uplynutí desaťročného volebného obdobia, ďalšie voľby

predstaviteľov na vyšších úrovniach správy cirkvi, príprava
stavby novej fary. Prežívali sme aj dôležité duchovné výzvy
a momenty, a tými bola príprava veľkého stretnutia dištriktu
v Bardejove, ale aj naše vnútrozborové akcie ako tábory, Exit
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tour na stredných školách a mnohé ďalšie aktivity.
Skúsenosť z týchto prác potvrdzuje, že všade tam, kde sme
sa nechali osloviť Pánom cirkvi, Ježišom Kristom, tam sme
nachádzali spoločnú reč, tam sme v sebe nachádzali aj
dostatočnú motiváciu a chuť poslúžiť iným. Takáto služba
nám prinášala radosť a požehnanie. Ani do budúcnosti
cirkevného zboru niet inej cesty, ako založiť svoju prácu,
službu a misiu na tomto základe. Robiť všetko ako pre
Krista, slúžiť blížnym tak, ako Kristovi, zvestovať lásku
Božiu tak, ako to robil Kristus, slovom i skutkom. Na to sme
boli povolaní do života i k viere. Kým toto budeme robiť,
sme na správnej ceste. Kedykoľvek sa tomu vzdialime,
blúdime a potrebujeme prosiť o odpustenie a nápravu.
Záverom chcem vyjadriť srdečné poďakovanie všetkým
bratom a sestrám, ktorí v cirkevnom zbore konali svoju
službu, mojej manželke sestre farárke Anne Velebírovej,
seniorálnemu kaplánovi Marekovi Ivanovi, ktorého
ťažisková náplň práce je spojená s našim cirkevným zborom.
Ďakujem všetkým ostatným duchovným z bližšieho
i ďalšieho okolia za poskytnutú pomoc a porozumenie pri
zabezpečení bohoslužobného života v našom rozsiahlom
cirkevnom zbore, aj pri vykrytí tých momentov, v ktorých
som musel plniť svoje služobné povinnosti ako senior
Šarišsko-zemplínskeho seniorátu. Vďaka tejto pomoci
v zbore nemuseli byť rušené služby Božie, stretnutia, ale
mohli sa konať podľa plánu práce. Ďakujem zvlášť bratovi
dozorcovi za enormnú snahu na vedení úradnej agendy
cirkevného zboru zvlášť v oblasti majetkovej a investičnej
pri prácach spojených so stavbou novej fary, oprave
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Auditória, prípravách na opravy Gründlovského domu
a dokončenie ďalšej etapy opravy kostola. Ďakujem všetkým
členom presbyterstiev, tým doterajším, ktorí niesli bremeno
služby v uplynulých rokoch, aj tým, ktorí pokračujú ďalej
alebo boli ako novozvolení prizvaní do radov služobníkov.
Vážim si rozhodnutie každého, kto v dnešných časoch vie
rozoznať, že dať sa k dispozícii druhým, poslúžiť im, je
požehnané rozhodnutie. Ďakujem aj spolupracovníkom,
zamestnancom zboru. Aj vďaka ich práci sme mohli
vykonať, čo sme vykonali a postaviť sa smelšie voči výzvam,
ktoré rok priniesol.
Rok 2013 nám prináša niekoľko veľkých výziev.
Z duchovných podujatí máme pred sebou predovšetkým
osemdňovú evanjelizáciu Pro Christ, ktorá je po štyroch
rokoch opäť príležitosťou vstúpiť do svojho vnútra, otvoriť
ho pôsobeniu evanjelia a nechať obživiť svoj vzťah s Pánom
Ježišom. Modlime sa aj za tých, ktorí nežijú aktívny život
s Pánom Bohom, pozývajme ich, motivujme k návšteve
evanjelizácie, aby mali možnosť stretnúť sa tam so živým
Božím slovom a prežili jeho obživujúcu silu. Čaká nás
zrejme aj zmena v podobe novej fary, ktorá prinesie isté
množstvo práce, námahy, ale máme nádej, že toto všetko
bude slúžiť zlepšeniu podmienok našej práce v úrade a zbore.
Kráčajme ďalej životom s Kristom, zachovajme si Ho
ako základ našej viery a cieľ našej snahy, ako svojho Učiteľa
i Spasiteľa zároveň a nebudeme sa musieť báť ničoho, čo
budúcnosť prinesie.
Amen
Ján Velebír, zborový farár, senior

Prílohy správy:
Uznesenia zborových konventov predložené na kontrolu uznesení: Hrubo vyznačené uznesenie K 4/2010 zostáva zatiaľ
nesplnené, ostatné sú splnené.
Uznesenie K 4/2010: Zborový konvent schvaľuje zriadenie sociálneho fondu na podporu sociálne odkázaných vdov
a sirôt a poveruje presbyterstvo CZ vypracovaním jeho štatútu.
Uznesenie č. K 1 / 2012: Zborový konvent prijíma Štatút Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov v upravenom
znení predloženom presbyterstvom zo dňa 25.1.2012 s doplnkami z konventu.
Uznesenie č. K 2 / 2012: Zborový konvent poveruje predsedníctvo CZ podpísaním zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách so
spoločnosťou Xawax, s.r.o. v zmysle Základných východísk pre uzavretie zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách predložených
konventu na prejednanie. Konvent zaväzuje predsedníctvo CZ pred podpísaním zmlúv prejednať ich znenie na zborovom
presbyterstve a v zmysle CPP zmluvy postúpiť na schválenie seniorálnemu presbyterstvu.
Uznesenie č. K 3/ 2012: Zborový konvent prijíma zápisnicu K3/2009 z 30.5.2009 v doplnenom znení s pripomienkami
a zápisnice K1/2011, K2/2011 a K3/2011 bez pripomienok v uvedenom znení.
Uznesenie č. K 4/ 2012: Zborový konvent prijíma výročnú kňazskú správu za rok 2011, správu revízneho výboru
o hospodárení cirkevného zboru a uzávierku hospodárenia CZ za rok 2011.
Uznesenie K 5 / 2012: Zborový konvent prijíma presbyterstvom predložený návrh rozpočtu na rok 2012 .
Uznesenie K 6/2012: Zborový konvent schvaľuje zmenu štatútu v čl. X. Hospodárenie zboru odst. 6, z ktorého sa vypúšťa
posledná veta „ Hospodársky rok je zhodný s kalendárnym rokom“. Nové znenie odstavca 6 je nasledovné:
„Limity na nerozpočtované výdavky cirkevného zboru v hospodárskom roku sa stanovujú takto:
a) zborové predsedníctvo do výšky 500 Eur
b) zborové presbyterstvo do výšky 2.000 Eur.“
Uznesenie K 7/2012: Zborový konvent schvaľuje predaj časti parcely EKN č. 3701/1 zapísanej na LV 7329 v kat. úz.
Bardejov vo výmere 410 m2 ornej pôdy v cene 6,47 €/m2 z dôvodu výstavby líniovej stavby cesty I/77 Bardejov, juhozápadný
obchvat, v zmysle Kúpnej zmluvy č. Z 2035/6353/2012 predloženej Slovenskou správou ciest Bratislava a predkladá kúpnu
zmluvu na schválenie seniorátnemu presbyterstvu.
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Z á p i s n i c a K 1/2012
z rokovania mimoriadneho zborového konventu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov, konaného dňa
29. januára 2012 v CVČ Bardejov ul. Dlhý rad
Predsedajúci: Zborový farár –senior: Mgr. Ján Velebír Zborový dozorca: Ing. Jaroslav Foľta
Pozvánka:
vyhlásenie v oznamoch na SB vo všetkých kostoloch CZ
Program:
1. Privítanie prítomných a otvorenie konventu
2. Duchovný úvod
3. Zriadenie konventu
4. Prerokovanie návrhu štatútu
5. Prerokovanie zmlúv o budúcich zmluvách
6. Informácie o ďalšom postupe po prijatí štatútu
7. Záver konventu
(1) Privítanie prítomných a otvorenie konventu Brat zborový dozorca v mene predsedníctva cirkevného zboru privítal
prítomných a otvoril rokovanie mimoriadneho zborového konventu. Brat senior požiadal prítomných o zaspievanie piesne
z Evanjelického spevníka č. 402 a prihovoril sa na základe slov z 2 M 19,4-8. V modlitbe prosil o požehnaný priebeh
rokovania.
(2) Prijatie programu mimoriadneho zborového konventu Brat zborový dozorca prečítal program konventu. Návrhy
a doplnky neboli prednesené. Program bol prijatý bez pripomienok.
Hlasovanie : za 72 , proti 0, zdržali sa 0
(3) Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov Za overovateľov zápisnice boli určení : Mgr. Juraj Goč Benka a
Eva Miševová. Za zapisovateľky boli určené : M. Habžanská a Ing. J. Pavlusová
(4) Prezentácia Prezentačná komisia predložila počet prítomných konventuálov. Podľa prezenčných listín je prítomných 72
konventuálov s hlasovacím právom.
(5) Schválenie členov sčítacej komisie Za členov sčítacej komisie boli navrhnutí: Martin Gajdoš a Ľuboš Hankovský.
Hlasovanie : za 72 , proti 0, zdržali sa 0.
(6) Prerokovanie návrhu štatútu Brat senior oboznámil prítomných s návrhom Štatútu CZ ECAV na Slovensku Bardejov,
ktorý bol zverejnený v zborovom časopise Bardejovský Prameň 1/2012. Členovia CZ boli oboznámení s možnosťou podania
návrhov a pripomienok k predloženému štatútu.
Dňa 25.01.2012 presbyterstvo na svojom zasadnutí prehodnotilo doplňujúce a pozmeňujúce návrhy, ktoré predkladá konventu.
Brat senior vysvetlil postupne všetky články štatútu. Prítomní konventuáli mali nasledovné pripomienky:
- brat Ing. J. Rybár mal otázku k prílohám štatútu a stanovenému pokladničnému limitu
- brat M. Vanta navrhol nemenovať dcérocirkev a matkocirkev, lebo to nie je v ústave. Brat senior vysvetlil, že pomenovanie
je na základe CPP č. 6/96 par. 7 o vnútornom členení zboru.
- br. Ing. A. German vystúpil k revízií hospodárenia, ktorá má byť dvakrát ročne, s čím súhlasí, je však potrebné
dopracovať náplň práce revíznej komisie. Navrhol doplniť: hospodársky rok je zhodný s kalendárnym rokom.
Zmenil sa počet prítomných. 74 konventuálov.
Po prejednaní návrhu štatútu bolo prijaté nasledovné uznesenie.
Uznesenie č. K 1 / 2012: Zborový konvent prijíma Štatút Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov
v upravenom znení predloženom presbyterstvom zo dňa 25.1.2012 s doplnkami z konventu.
Hlasovanie : za 72, proti 0 , zdržali sa hlasovania 2.
(7) Prerokovanie zmlúv o budúcich zmluvách Brat zborový dozorca informoval prítomných o všetkých rokovaniach, ktoré
prebehli v súvislosti s budovou novej fary. K tejto téme sa rozvinula diskusia:
- brat Ing. A. German pripomenul rozhodnutie konventu z r. 2011, v tom zmysle, že za koľko bude majetok fary
predaný, za toľko sa postaví aj nový objekt. Chýba mu v celej veci to, aby cena predanej hodnoty a kupovanej hodnoty
majetku bola totožná, t.j., aby sme neznášali rozdiel ceny (navýšenie).
Brat zborový dozorca objasnil súvislosti o možnostiach predaja a nadobudnutia majetku a z toho vyplývajúce súvislosti v
daňových povinnostiach. Cena predávanej a kupovanej hodnoty majetku bude totožná, ale daňové povinnosti sa odvíjajú od
preukázania znaleckej ceny predávanej nehnuteľnosti, čo vyplynulo z následných rokovaní pri prípravách zmlúv o budúcich
kúpnych zmluvách. Daný problém sa nemôže riešiť formou zámennej zmluvy. Po konzultáciách s právnikmi najvhodnejšia je
kúpna zmluva - dohoda medzi predávajúcim a kupujúcim.
- brat Ing. P. Kucharik sa pýtal na časový harmonogram. Brat zborový dozorca odpovedal, že všetko závisí od projektovej
dokumentácie pre stavebné povolenie.
- brata M. Vantu zaujímalo, ako sa bude realizovať rozdiel majetku, keď nám vznikne daňová povinnosť. Brat senior
vysvetlil, že to zatiaľ nie je jasné. Jednoznačne to bude dané až kúpnou zmluvou.
Po diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie.
Uznesenie č. K 2 / 2012: Zborový konvent poveruje predsedníctvo CZ podpísaním zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách
so spoločnosťou Xawax, s.r.o. v zmysle Základných východísk pre uzavretie zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách
predložených konventu na prejednanie. Konvent zaväzuje predsedníctvo CZ pred podpísaním zmlúv prejednať ich
znenie na zborovom presbyterstve a v zmysle CPP zmluvy postúpiť na schválenie seniorálnemu presbyterstvu.
Počet prítomných konventuálov : 74
Hlasovanie : za 72, proti 1, nehlasoval 1.
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(8) Informácie o ďalšom postupe po prijatí štatútu Brat zborový dozorca informoval prítomných konventuálov o ďalšom
postupe po prijatí štatútu a o povinnostiach, ktoré pre cirkevný zbor vyplývajú po termíne 1.2.2012. Dňa 1.2.2012 sa bude
konať seniorátne presbyterstvo, potom prebehnú matkocirkevné a dcérocirkevné volebné konventy a 19.2.2012 sa bude konať
zborový výročný a volebný konvent.
9. Záver konventu Brat zborový dozorca poďakoval prítomným konventuálom za účasť na mimoriadnom zborovom
konvente, požiadal o iniciovanie ostatných bratov a sestier aby neboli ľahostajní k rokovaniam konventov, dianiu a práci
v cirkevnom zbore. Brat M. Pangrác-Piter poďakoval pracovnej skupine, ktorá intenzívne pracovala na príprave zborového
štatútu. Brat senior v záverečnej modlitbe poďakoval za priebeh a výsledok rokovania mimoriadneho zborového konventu.
V Bardejove 29.1.2012
Z á p i s n i c a K 2/2012
z rokovania zborového konventu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov,
konaného dňa 19. februára 2012
Miesto konania:
CVČ Bardejov
Predsedajúci : Zborový farár –senior: Mgr. Ján Velebír, Zborový dozorca: Ing. Jaroslav Foľta
Konvent bol zvolaný na službách Božích vo všetkých kostoloch v nedeľu 12.2.2012.
Program:
1. Zriadenie konventu
2. Voľby zborových predstaviteľov
3. Pripomienkovanie zápisníc konventov a kontrola uznesení
4. Výročná kňazská správa o živote zboru za rok 2011; Schválenie uzávierky hospodárenia roku 2011
5. Voľné návrhy
6. Rozpočet
7. Vyhlásenie výsledkov volieb
8. Voľby zástupcu zborového dozorcu
9. Záver konventu, Pieseň
1. Privítanie prítomných a otvorenie konventu Brat zborový dozorca v mene predsedníctva cirkevného zboru privítal
prítomných konventuálov a otvoril rokovanie zborového konventu. Prítomní zaspievali pieseň z ES 259,1-2. Brat senior sa
pomodlil.
2. Prijatie programu zborového konventu Program zborového konventu prečítal br. zborový dozorca. Doplnky
k programu rokovania zborového konventu neboli žiadne. Program zborového konventu bol prijatý bez pripomienok.
Hlasovanie: za 104 , proti 0, zdržali sa 0.
3. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov Za overovateľov zápisnice boli určení : Martin Gajdoš, Viera
Voľanská. Za zapisovateľky boli určené : M. Habžanská a Ing. J. Pavlusová
4. Prezentácia Prezentačná komisia predložila počet prítomných konventuálov. Podľa prezenčných listín je prítomných
104 konventuálov s hlasovacím právom.
5. Schválenie členov sčítacej komisie
Za členov sčítacej komisie boli navrhnutí: Ing. M. Benka, Ing. P.Demčko, Ing. J. Mišák, Mgr. A. Martičková.
Hlasovanie za sčítaciu komisiu: za 103 , proti 0, zdržali sa 1.
Za členov prezentačnej komisie boli určení: V. Eštoková, Ľ.Hankovský, Ing. D. Kucharik, Marián Šima, J.Voľanský,
J. Voľanský-Martiček.
6. Voľby zborových predstaviteľov Brat senior informoval prítomných o uplynutí volebného obdobia členom
presbyterstva a pripomenul kľúč, prijatý novým štatútom CZ, ktorý stanovuje počet členov zborového presbyterstva. Na
základe štatútu budú volení: zborový kurátor, presbyteri do zborového presbyterstva riadni a náhradní a zároveň náhradní
presbyteri z členov matkocirkevného a dcérocirkevných presbyterstiev. V CZ pracuje revízna komisia a pri týchto voľbách
prebehlo hlasovanie na funkciu predsedu revíznej komisie. Prečítal mená jednotlivých kandidátov a vysvetlil spôsob volieb.
Zmenil sa počet prítomných: 105 konventuálov. Následne prebehlo hlasovanie a sčítacia komisia sa odobrala k sčítaniu hlasov.
Zmenil sa počet prítomných na 101, keďže k sčítaniu hlasov odišli členovia sčítacej komisie
7. Prijatie zápisníc predchádzajúcich konventov.
Zápisnica K3 / 2009 : navrhnuté doplnky boli zapracované.
Hlasovanie za prijatie zápisnice K3/2009 : za 100, proti 0, zdržal sa 1.
Zápisnica K1 / 2011: k zápisnici neboli pripomienky.
Hlasovanie za prijatie zápisnice K1/2011 : za 101, proti 0, zdržal sa 0.
Zápisnica K2 / 2011: k zápisnici neboli pripomienky.
Hlasovanie za prijatie zápisnice K2/2011 : za 101, proti 0, zdržal sa 0.
Zápisnica K3 / 2011: k zápisnici neboli pripomienky.
Hlasovanie za prijatie zápisnice K1/2011 : za 101, proti 0, zdržal sa 0.
Uznesenie č. K 3/ 2012: Zborový konvent prijíma zápisnicu K3/2009 z 30.5.2009 v doplnenom znení s pripomienkami
a zápisnice K1/2011, K2/2011 a K3/2011 bez pripomienok v uvedenom znení.
Hlasovanie: za 101, proti 0, zdržal sa 0.
8. Kontrola uznesení
Uznesenia č. K1/2010, K1/2011- K12/2011, K1/2012-splnené.
Uznesenie č. K4/2010, K2/2012 – trvá.
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9. Výročná kňazská správa o živote zboru za rok 2011 Výročnú kňazskú správu dostali členovia zboru vytlačenú
v zborovom časopise Bardejovský Prameň. Br. senior stručne zhodnotil prácu v zbore. K výročnej kňazskej správe o živote
zboru za rok 2011 neboli zo strany konventuálov vznesené žiadne pripomienky.
Hospodársku časť v krátkosti skomentoval br. zborový dozorca. Porovnal rozpočtované a skutočné výdavky CZ a tiež
celkový hospodársky výsledok. Br. Ing. A. German prečítal správu revíznej komisie, ktorá sa stretla 7.2.2012 k revízii účtovnej
evidencie, pri ktorej boli prekontrolované účtovné doklady. Revízna komisia navrhla predsedníctvu CZ viac sa zaoberať
pohľadávkami CZ. Revízna komisia odporúčala konventu účtovnú závierku za rok 2011 schváliť.
Otázky, doplnky a poznámky ku hospodárskej časti zo strany konventuálov neboli.
Uznesenie č. K 4/ 2012: Zborový konvent prijíma výročnú kňazskú správu za rok 2011, správu revízneho výboru
o hospodárení cirkevného zboru a uzávierku hospodárenia CZ za rok 2011.
Hlasovanie : za 101, proti 0, zdržal sa 0.
Prítomní konventuáli zaspievali pieseň z Evanjelického spevníka č. 259, 3. a 4. verš.
10. Voľné návrhy
- br. senior informoval prítomných, že dňa 22.7.2012 sa uskutoční Dištriktuálny deň VD, na konanie ktorého sme ako
zbor boli vyzvaní. Túto výzvu sme prijali za pomoci okolitých zborov a to zboru Richvald a Zlaté.
- dňa 11.3.2012 bude sa konať školenie presbyterov v Prešove
- dňa 31.3.2012 bude sa konať seniorátny konvent ŠZS.
Voľné návrhy z pléna neboli.
11. Návrh rozpočtu CZ na rok 2012 Návrh rozpočtu na rok 2012 dostali členovia CZ v časopise Bardejovský Prameň.
Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2012 v príjmovej a výdavkovej časti podal br. zborový dozorca. Upriamil pozornosť na
niektoré podstatné záležitosti v jednotlivých dcérocirkvách. V nasledujúcej diskusii sa vyjadrili:
- br. Ing. A. German mal pripomienku k účtovaniu cirkevného príspevku, ktorý by mal byť účtovaný v systéme
podvojného účtovníctva.
- br. Ing. V. Basarik sa zaujímal o to, v akej položke sú zahrnuté energie týkajúce sa Auditória a ako je to hradené.
Odpovedal br. zborový dozorca, že Auditórium sme preradili do správy zboru na základe nového štatútu CZ. Riešené to
bolo v príjmoch tak, že dcérocirkvi a matkocirkev sa budú podieľať na nákladoch v prepočte na 1 člena danej organizačnej
jednotky. Zámerom je, aby Auditórium slúžilo pre celý CZ ako celok. Táto vec bola prejednávaná aj na presbyterstve. Ďalšie
pripomienky neboli.
Uznesenie K 5 / 2012: Zborový konvent prijíma presbyterstvom predložený návrh rozpočtu na rok 2012 .
Zmenil sa počet prítomných : 104 konventuálov.
Hlasovanie: za : 101, proti 0, zdržal sa 3.
12. Vyhlásenie výsledkov volieb Predseda sčítacej komisie vyhlásil výsledky volieb. Voľba zborového kurátora:
odovzdaných 105 hlasovacích lístkov, z toho 1 neplatný hlasovací lístok. Počet hlasov za 97,t.j. získal 3/5 hlasov. Zborový
kurátor bol zvolený.
Vo voľbách zborových presbyterov každý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov - zvolení.
Vo voľbách náhradných presbyterov každý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov - zvolení.
Za predsedu revíznej komisie bol zvolený br. Ing. A. German počtom 73 hlasov.
13. Voľby zástupcu zborového dozorcu Predsedníctvo CZ podalo návrh na zástupcu zborového dozorcu: br. Milan
Pangrác – Piter. Ďalší kandidáti neboli navrhnutí. Z pléna padol návrh uskutočniť voľbu zástupcu zborového dozorcu
verejným hlasovaním.
Hlasovanie za verejné hlasovanie: za 104, proti 0, nehlasoval 0.
Hlasovanie za navrhnutého kandidáta: za 103, proti 0, nehlasoval 1.
Za zástupcu zborového dozorcu bol zvolený br. Milan Pangrác- Piter.
14. Záver konventu Br. senior poďakoval vedeniu Centra voľného času za poskytnutie priestorov na konanie výročného
zborového konventu, poďakoval predstaviteľom Mesta Bardejov a samosprávam za ústretovosť pri jednaní, poďakoval br.
zborovému dozorcovi za prácu a všetkým prítomným. V závere sa brat senior pomodlil. Za účasť na konvente všetkým
prítomným poďakoval aj br. zborový dozorca. Na záver bola spoločne zaspievaná pieseň z Evanjelického spevníka č.259, 5.
a 6. verš..
V Bardejove 19.2.2012
Z á p i s n i c a K 3/2012
z volebného zborového konventu cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov, konaného dňa 17. júna 2012.
Miesto konania:
Evanjelický a.v. kostol v Bardejove
Predsedajúci :
Zborový farár - senior: Mgr. Ján Velebír Zborový dozorca: Ing. Jaroslav Foľta
Konvent bol zvolaný na službách Božích 3. a 10.6. 2012 vo všetkých kostoloch.
1. Privítanie prítomných a otvorenie konventu Zborový dozorca Ing. Jaroslav Foľta privítal prítomných konventuálov
volebného konventu a konseniora ŠZS Mgr. Martina Chalupku a otvoril rokovanie k voľbe generálneho predsedníctva. Br.
senior Mgr. Ján Velebír sa pomodlil za zdarný priebeh konventu.
2. Zriadenie rokovania : Prijatie programu volebného zborového konventu Br. zborový dozorca Ing. Jaroslav Foľta
oboznámil prítomných konventuálov s programom volebného konventu. Návrhy a doplnky k programu volebného konventu zo
strany konventuálov neboli vznesené. Za predložený program hlasovali všetci prítomní konventuáli.
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov Overovatelia zápisnice: Dušan Petrič - Rokytov, Ján Sabol - Lukavica
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Za zapisovateľky boli určené: Ing. Jarmila Pavlusová- Bardejov,Marta Habžanská- Bardejov
Schválenie členov prezentačnej a sčítacej komisie Br. dozorca informoval konventuálov, že zborové presbyterstvo navrhlo,
aby na volebnom konvente pracovali členovia prezentačnej a sčítacej komisie v nasledovnom zložení : Prezentačná komisia:
J. Voľanský, J. Voľanský –Martiček, Ing. D. Kucharik, J. Tomaško, M. Šima , Ľ. Hankovský. Sčítacia komisia: Ing. M. Benka,
M. Pangrác – Piter, A. Vantová, S. Basarik, M. Boguský, L. Kotuľová, Ing. J. Mišák K navrhnutým členom komisií neboli
vznesené žiadne pripomienky. Prítomných konventuálov bolo 296 s hlasovacím právom.
Za členov komisií a zapisovateľky hlasovalo 296 konventuálov, proti 0, zdržali sa 0.
3. Voľba generálneho predsedníctva ECAV na Slovensku Br. senior Mgr. Ján Velebír oboznámil konventuálov, že
informácie o kandidátoch generálneho predsedníctva ECAV na Slovensku boli prezentované v časopise Evanjelický posol
spod Tatier a v zborovom časopise Bardejovský Prameň. Otvoril diskusiu. Zo strany konventuálov neboli vznesené žiadne
otázky k predloženým kandidátom. Br. zborový dozorca oboznámil konventuálov o spôsobe volieb, ktoré sú tajné. Prítomní
konventuáli pri prezentácií dostali volebný lístok kandidátov na generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania na Slovensku v zložení :
PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD.
Mgr. Boris Mišina
a volebný lístok na generálneho dozorcu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v zložení :
Ing. Ján Brozman
Doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc.
Zborový dozorca informoval, že kandidáti sú zoradení v abecednom poradí. Na základe hlásenia členov prezentačnej komisie,
br. zborový dozorca oboznámil, že volebného konventu sa zúčastňujú aj hostia z iných cirkevných zborov, preto upozornil na
tú skutočnosť, že volieb sa môžu zúčastniť iba konventuáli cirkevného zboru Bardejov. Zborový dozorca požiadal
konventuálov o zakrúžkovanie 1 mena na každom z obdŕžaných hlasovacích lístkov. Prezentačná komisia oznámila, že sa
zmenil počet konventuálov na 306 prítomných konventuálov volebného konventu. Prebehli voľby a sčítacia komisia sa
odobrala k sčítaniu hlasov.
4. Voľby predsedov stavebného a hospodárskeho výboru Zborový dozorca informoval konventuálov, že schválením
nového Štatútu má cirkevný zbor v Bardejove stavebný, hospodársky, vnútromisijný a mediálny výbor. Na základe poverenia
presbyterstva je potrebné vykonať voľbu predsedov nasledovných výborov - hospodárskeho a stavebného. Za predsedu
hospodárskeho výboru bol navrhnutý Ing. Milan Benka - Bardejov a za predsedu stavebného výboru bol navrhnutý Milan
Pangrác – Piter – Rokytov. Br. zborový dozorca navrhol vykonať voľbu predsedov stavebného a hospodárskeho výboru
aklamačne (zdvihnutím ruky).
Hlasovanie: za 306 proti 0 nehlasovali 0
Následne dal možnosť konventuálom o vyjadrenie pripomienok k voľbe predsedov stavebného a hospodárskeho výboru.
K prednesenej voľbe nemal nikto z konventuálov žiadne návrhy ani pripomienky. Prebehlo hlasovanie.
Zmenil sa počet prítomných: 299 konventuálov.
Predseda hospodárskeho výboru: Ing. Milan Benka.
Hlasovanie: za 299 konventuálov .
Predseda stavebného výboru: Milan Pangrác – Piter.
Hlasovanie: za 299 konventuálov.
5. Služby Božie Nasledoval ďalší priebeh služieb Božích. Kázňou slova Božieho poslúžil br. konsenior ŠZS Mgr. Martin
Chalupka, zb. farár CZ Marhaň.
6. Vyhlásenie výsledkov volieb Po záverečnej liturgii predseda sčítacej komisie Ing. Milan Benka vyhlásil výsledky volieb
generálneho predsedníctva ECAV na Slovensku nasledovne:
Výsledky volieb generálneho biskupa ECAV na Slovensku za cirkevný zbor Bardejov: Počet vydaných lístkov na voľbu
generálneho biskupa ECAV na Slovensku za cirkevný zbor Bardejov: 306. Počet odovzdaných lístkov: 305. Počty hlasov
jednotlivých kandidátov:
1.
PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD. - počet hlasov 157
2.
Mgr. Boris Mišina
- počet hlasov 143
Výsledky volieb generálneho dozorcu ECAV na Slovensku za cirkevný zbor Bardejov : Počet vydaných lístkov na voľbu
generálneho dozorcu ECAV na Slovensku za cirkevný zbor Bardejov: 306. Počet odovzdaných lístkov: 304.
Počty hlasov jednotlivých kandidátov:
1.
Ing. Ján Brozman
počet hlasov 194
2.
Doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc.
počet hlasov 107
7. Záver Zborový dozorca v závere poďakoval prítomným konventuálom za účasť na volebnom konvente generálneho
predsedníctva ECAV na Slovensku a na voľbe predsedov stavebného a hospodárskeho výboru CZ Bardejov.
V Bardejove dňa 17.6.2012
Z á p i s n i c a K 4/2012
z rokovania volebného konventu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov, konaného dňa 17. júna 2012
Miesto konania:
Evanjelický a.v. kostol v Bardejove
Predsedajúci:
Konsenior ŠZS: Mgr. Martin Chalupka; Zborový dozorca: Ing. Jaroslav Foľta
Konvent bol zvolaný na službách Božích 3. a 10.6. 2012 vo všetkých kostoloch.
1. Privítanie prítomných a otvorenie konventu Brat zborový dozorca v mene predsedajúcich privítal prítomných
konventuálov a otvoril rokovanie zborového konventu. Tento zborový konvent sa konal pred službami Božími, po konvente
K3/2012.
2. Zriadenie rokovania Brat konsenior prečítal program zborového konventu. Doplnky k programu rokovania zborového
konventu neboli žiadne. Program bol prijatý bez pripomienok. Hlasovanie : za 306 , proti 0, zdržali sa 0.
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov Za overovateľov zápisnice boli určení: Mária Sobeková, Andrej Mihalčin.
Za zapisovateľky boli určené: M. Habžanská a Ing. J. Pavlusová
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Prezentácia Prezentačná a sčítacia komisia zvolená na volebnom konvente pri voľbách generálneho predsedníctva, ktorý
predchádzal voľbe zborového farára pokračovala vo svojej činnosti aj pri voľbe zborového farára.
Prezentačná komisia: J. Voľanský, J. Voľanský-Martiček, Ing. D. Kucharik, J. Tomaško, M. Šima, Ľ. Hankovský.
Prezentačná komisia predložila počet prítomných konventuálov. Podľa prezenčných listín je prítomných 306 konventuálov
s hlasovacím právom. Sčítacia komisia: Ing. M. Benka, M. Pangrác-Piter, Andrea Vantová, Slavomír Basarik, M. Boguský,
Lucia Kotuľová, Ing. J. Mišák.
3. Voľby zborového farára Brat konsenior Chalupka informoval prítomných o uplynutí volebného obdobia zborovému
farárovi. Vysvetlil možnosti obsadenia kňazskej stanice a prečítal závery prijaté na kandidačnom presbyterstve konanom dňa
31.5.2012. Zborové presbyterstvo navrhlo obsadiť kňazskú stanicu pozvaním jedného kandidáta br. Mgr. J. Velebíra. Mgr. J.
Velebíra predstavil br. zborový dozorca. Zároveň oboznámil prítomných konventuálov s vokátorom, ktorý bol pripravený
hospodárskym výborom a schválený kandidačným presbyterstvom. S týmto vokátorom súhlasí aj br. senior Mgr. J. Velebír.
Voľby zborového farára boli tajné. Prebehlo hlasovanie. Po tomto hlasovaní bolo rokovanie konventu prerušené a nasledovali
služby Božie.
4. Služby Božie Nasledoval program služieb Božích.
5. Vyhlásenie výsledkov Po záverečnej liturgii predseda sčítacej komisie Ing. Milan Benka, prečítal výsledky volieb
zborového farára v CZ Bardejov. Pri voľbe bolo vydaných 306 hlasovacích lístkov, odovzdaných 303 hlasovacích lístkov,
z nich
ZA
292 hlasov.
Nakoľko bola splnená podmienka pri voľbe jedného kandidáta (viac ako 3/5 hlasov prítomných konventuálov), Mgr. J. Velebír
bol zvolený na ďalšie desaťročné obdobie za zborového farára v cirkevnom zbore Bardejov. O možnosti podať námietku voči
tejto voľbe informoval br. konsenior.
6. Rôzne
Br. zborový dozorca podal informáciu o zborovom dome. Rokovania s firmou Xawax boli ukončené, zmluvy
o budúcich zmluvách boli podpísané.
7. Záver konventu Br. zborový dozorca poďakoval prítomným konventuálom, zároveň však vyjadril ľútosť nad nízkou
účasťou prítomných a nezáujmom mnohých členov cirkevného zboru o dôležité diania v cirkevnom zbore.
V Bardejove 17.6.2012
Z á p i s n i c a K 5/2012
zo zborového konventu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov, pri voľbe Dištriktuálneho dozorcu VD
ECAV na Slovensku, konaného dňa 5. augusta 2012
Miesto konania:
Evanjelický a.v. kostol v Bardejove
Predsedajúci:
Zborový farár - senior: Mgr. Ján Velebír
Zborový dozorca: Ing. Jaroslav Foľta
Konvent bol zvolaný na službách Božích 29. 7. 2012.
1. Privítanie prítomných a otvorenie konventu Zborový dozorca Ing. Jaroslav Foľta privítal prítomných konventuálov
volebného zborového konventu. Oboznámil konventuálov, že hlavným bodom programu je voľba dištriktuálneho dozorcu VD
ECAV na Slovensku.
2. Zriadenie rokovania
a) Prijatie programu volebného zborového konventu Br. zborový dozorca Ing. Jaroslav Foľta oboznámil prítomných
konventuálov s programom volebného zborového konventu. Návrhy a doplnky k programu volebného zborového konventu zo
strany konventuálov neboli vznesené. Br. zborový dozorca požiadal konventuálov o hlasovanie za predložený návrh
programu. Hlasovanie: Za program v prečítanom znení hlasovali všetci prítomní konventuáli.
b) Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky Br. zborový dozorca určil overovateľov zápisnice a zapisovateľku
nasledovne: Za overovateľov zápisnice boli určení: Ján Pangrác, Rokytov, Jana Klobušiaková, Bardejov; Za zapisovateľku
bola určená: Marta Habžanská, Bardejov
c) Schválenie členov prezentačnej komisie Br. dozorca informoval konventuálov, že zborové presbyterstvo navrhlo, aby na
volebnom konvente pracovali členovia prezentačnej komisie v nasledovnom zložení: Prezentačná komisia: Ing. Ľuboš
Antony, Ing. Viliam Antony, Ľuboš Hankovský, Ing. Dušan Kucharik, Juraj Voľanský, Jozef Voľanský –Martiček.
d) Prezentácia Br. zborový dozorca poprosil členov prezentačnej komisie o podanie informácie o počte prítomných
konventuálov volebného zborového konventu. Prezentačná komisia po sčítaní prezentačných listín vyhlásila, že prítomných
volebného zborového konventu je 311 konventuálov.
e) Voľba sčítacej komisie Br. zborový dozorca informoval, že bol daný návrh na členov sčítacej komisie volebného
zborového konventu z členov presbyterstva v nasledovnom zložení: Sčítacia komisia: Ing. M. Benka, Ing. V. Basarik, M.
Boguský, M. Pangrác – Piter, Ing. Jarmila Pavlusová, A. Voľanský, M. Šima. Br. zborový dozorca požiadal konventuálov
o hlasovanie za členov jednotlivých komisií, overovateľov zápisnice a zapisovateľku v prečítanom zložení.
Hlasovanie: ZA 311 PROTI
0
3. Voľby dištriktuálneho dozorcu VD ECAV na Slovensku
a) Oboznámenie s kandidátom Br. zborový dozorca oboznámil konventuálov, že s kandidátom na dištriktuálneho dozorcu
VD Ing. Jánom Brozmanom sme sa mali možnosť už raz oboznámiť a to pri voľbe generálneho dozorcu ECAV na Slovensku,
prostredníctvom EPST a prostredníctvom zborového časopisu Bardejovský Prameň. Ing. Ján Brozman bol v čase volieb
jedným z kandidátov na generálneho dozorcu. Br. zb. farár - senior oboznámil konventuálov, že kandidačná porada prijala
kandidatúru doterajšieho brata dozorcu VD Ing. Jána Brozmana. Menovaný brat postupuje ako jeden kandidát a k jeho
zvoleniu je potrebná 3/5 väčšina hlasov. K osobe kandidáta Ing. Jána Brozmana neboli vznesené žiadne otázky, ani
pripomienky.
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b) Vysvetlenie spôsobu volieb Br. zb. farár - senior podal konventuálom informáciu k hlasovaniu, ktoré je v zásade tajné.
Verejné je možné len v prípade, ak by bol takýto návrh vznesený zo strany konventuálov. Uvedený návrh musí byť
schválený 3/5 väčšinou konventuálov. Br. Ing. Viliam Antony navrhol previesť voľbu dištriktuálneho dozorcu VD ECAV na
Slovensku verejným hlasovaním.
c) Vykonanie hlasovania Br. farár – senior požiadal konventuálov o hlasovanie za návrh br. Ing. V. Antonyho a to voľbu
dištriktuálneho dozorcu VD ECAV na Slovensku vykonať verejným hlasovaním. Hlasovanie: Za 311 Proti 0
d) Sčítanie hlasov Br. farár – senior požiadal členov sčítacej komisie, aby zaujali svoje miesta, následne požiadal
konventuálov o hlasovanie a to zdvihnutím ruky tých konventuálov, ktorí sú za to, aby dištriktuálnym dozorcom VD ECAV
na Slovensku bol br. Ing. Ján Brozman. Prítomných: 311 konventuálov Hlasovanie: Za : 294, proti: 0, zdržali sa: 17
e) Vyhlásenie výsledkov volieb Predseda sčítacej komisie br. Ing. Milan Benka vyhlásil výsledok verejnej voľby
dištriktuálneho dozorcu VD ECAV na Slovensku za Cirkevný zbor Bardejov: Za kandidáta dištriktuálneho dozorcu VD
ECAV na Slovensku Ing. Jána Brozmana,
hlasovali konventuáli v cirkevnom zbore Bardejov nasledovne :
Prítomných : 311 konventuálov Za hlasovalo : 294, proti : 0 , zdržali sa : 17. Brat farár – senior oboznámil
konventuálov aj o možnosti podania žaloby proti výsledku volieb, resp. proti spôsobu hlasovania do 15 dní od konania
konventu a to formou podania minimálne 10-tich členov zboru s hlasovacím právom.
4. Záver konventu Zborový dozorca v závere poďakoval prítomným konventuálom za účasť na volebnom konvente na
obsadenie miesta dištriktuálneho dozorcu VD. Po ukončení volebného zborového konventu nasledovali Služby Božie.
V Bardejove 5. augusta 2012
Zápisnica K 6/2012
z mimoriadneho zborového konventu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov,
konaného dňa 14. novembra 2012
Miesto konania: Auditórium cirkevného zboru ECAV Bardejov
Predsedajúci : Zborový farár : Mgr. Ján Velebír Zborový dozorca : Ing. Jaroslav Foľta
Pozvánka:
Konvent bol zvolaný na hlavných službách Božích 11.11.2012
Program:
1. Zriadenie konventu
2. Návrh na zmenu štatútu CZ
3. Kúpnopredajná zmluva – juhozápadný obchvat Bardejova
4. Diskusia
5. Záver konventu
1. Privítanie prítomných a otvorenie konventu Prítomných v mene predsedníctva cirkevného zboru privítal zborový
dozorca. V úvode sa br. senior pomodlil. Mimoriadny zborový konvent bol zvolaný na základe návrhu zmeny v zborovom
štatúte.
2. Prijatie programu mimoriadneho zborového konventu. Zborový dozorca prečítal program mimoriadneho zborového
konventu. Program mimoriadneho zborového konventu bol prijatý bez pripomienok. Hlasovanie: za 52 , proti 0, zdržali sa 0.
3. Zriadenie konventu Prezentácia: prítomných 52 konventuálov s hlasovacím právom. Za overovateľov zápisnice boli
určení:
JUDr. Ján Mitaľ – Bardejov, Ing. Slavomír Basarik – Mokroluh Za zapisovateľky boli určené: Marta Habžanská,
Ing. Jarmila Pavlusová
4. Návrh na zmenu štatútu CZ Br. zborový dozorca podal stručnú informáciu, týkajúcu sa výstavby novej farskej budovy
a s tým spojené ďalšie náležitosti. Br. Ing. M. Benka vysvetlil návrh na zmenu zákona o dani z príjmov, ktorá sa nás bude
týkať pri zmene vlastníctva farskej budovy. Po diskusii bolo prijaté uznesenie K6/2012.
Počet prítomných sa zmenil : 55 konventuálov s hlasovacím právom.
Uznesenie K 6/2012: Zborový konvent schvaľuje zmenu štatútu v čl. X. Hospodárenie zboru odst. 6, z ktorého sa
vypúšťa posledná veta „ Hospodársky rok je zhodný s kalendárnym rokom“. Nové znenie odstavca 6 je nasledovné:
„Limity na nerozpočtované výdavky cirkevného zboru v hospodárskom roku sa stanovujú takto:
a.
zborové predsedníctvo do výšky 500 Eur
b.
zborové presbyterstvo do výšky 2.000 Eur.“
Hlasovanie : za 55, proti 0, zdržal sa 0.
5. Kúpnopredajná zmluva – juhozápadný obchvat Bardejova Br. zborový dozorca vysvetlil situáciu v súvislosti
s odpredajom časti parcely, ktorú vlastní CZ.
Uznesenie K 7/2012 : Zborový konvent schvaľuje predaj časti parcely EKN č. 3701/1 zapísanej na LV 7329 v kat. úz.
Bardejov vo výmere 410 m2 ornej pôdy v cene 6,47 €/m2 z dôvodu výstavby líniovej stavby cesty I/77 Bardejov,
juhozápadný obchvat, v zmysle Kúpnej zmluvy č. Z 2035/6353/2012 predloženej Slovenskou správou ciest Bratislava
a predkladá kúpnu zmluvu na schválenie seniorátnemu presbyterstvu.
Hlasovanie : za 55 , proti 0, zdržal sa 0.
6. Záver konventu Br. zb. dozorca poďakoval prítomným konventuálom za účasť. Br. senior sa na záver pomodlil.
V Bardejove 14.11.2012
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