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Bardejovský 

Prameň 
Časopis Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov 

    

Ročník  15                            február  2017                                        Číslo 1 

 
P o z v á n k a 

Predsedníctvo  Cirkevného  zboru  ECAV  na  Slovensku  Bardejov 
zvoláva  na  nedeľu  26. 2. 2017  o  9.00  hod.  

výročný  zborový  konvent, 
ktorý  sa  bude  konať  v evanjelickom kostole 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 
e) Voľba sčítacej a volebnej komisie 

3) Schválenie zápisníc K1, K2, K3 z roku 2016  
4) Kontrola plnenia uznesení 
5) Voľby funkcionárov zboru 
6) Výročná kňazská správa o živote zboru za rok 2016  

a) časť bohoslužobná a vnútromisijná s diskusiou 
b) časť hospodárska a správa revíznej komisie s diskusiou 
c) schválenie uzávierky hospodárenia roku 2016 

7) Voľné návrhy 
8) Rozpočet na rok 2017 - návrh a prijatie 
9) Záver konventu, pieseň 
 

Časopis Bardejovský prameň 1/2017 prináša pracovný materiál pre rokovanie zborového konventu CZ 
ECAV na Slovensku Bardejov za rok 2016: Správu o živote zboru, výsledky hospodárenia a návrh 
rozpočtu, v záverečnej časti znenia uznesení a zápisnice z konventov CZ v roku 2016. 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   2016 

podaná na zborovom konvente  26. 2. 2017 
 

Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet,  
ale aby ho spasil. Ján 3,17 

     

I. Bohoslužobný život 
 
Bohoslužobný život bol organizovaný obvyklým 

spôsobom ako po minulé roky. Naďalej pokračuje pokles 
návštevnosti na službách Božích vo všetkých častiach zboru. 
Nad dôvodmi sa treba zamýšľať nielen vo vedení zboru, ale 
zrejme v každej jednej rodine, každý osobne vo svojom 
srdci. Sú preč časy, keď sme v kostoloch nemali prázdne 
lavice. Nemyslím, že by v kostoloch bolo chladnejšie, alebo 
že by sme mali dlhšie služby Božie, ako pred päťdesiatimi 
rokmi. Dôvody budú skôr niekde inde, v postoji nás, 
jednotlivých členov k tomu, aké vzácne je nám spoločenstvo 
v chráme, spoločenstvo okolo Božieho slova. Pritom do 
kostola chodieva dosť členov zboru, no veľké rezervy máme 
v pravidelnosti návštev služieb Božích. Ľudia si vyberajú, 
kedy do kostola pôjdu, alebo kedy nie. Dôvody sú rôzne. Je 

však čoraz menej takých, ktorí sú v kostole skutočne vždy, 
ak im v tom nezabráni nemoc alebo pracovné povinnosti (ak 
z povahy ich povolania vyplýva, že musia pracovať aj 
v nedeľu).  

Naďalej vnímame ako dôležitú úlohu obsadiť všetky 
neobsadené kňazské miesta. V tomto roku potrebujeme 
podniknúť kroky k obsadeniu miesta voleného farára, čo je 
v kompetencii zboru, nakoľko obsadzovanie miesta 
seniorálneho kaplána je v kompetencii biskupa VD a z tejto 
strany sme sa obsadenia kaplánskeho miesta od mája 2014 
nedočkali. 
 V tabuľke návštevnosti si môžete porovnať údaje podľa 
jednotlivých bohoslužobných miest a typov služieb Božích.  

      

Miesto Druh 
Počet služieb 

Božích 
Priemerná 

účasť 
v  % K roku 

2015 

Bardejov a diaspora 
2312 členov (-39) 

Hlavné a slávnostné sl. Božie 67 (+0) 354 15 -9 

Več. Nešp. mládežnícke  
82+6+3=91  

(-7) 
57 2 +6 

Mokroluh 
283 členov (-4) 

Hlavné a slávnostné  
služby Božie 

52 (-4) 104 36 -0 

Rokytov 
189 členov (+0) 

Hlavné a slávnostné  
služby Božie 

51 (-5) 95 50 +2 

Lukavica 
294 členov (-8)  

Hlavné a slávnostné  
služby Božie 

52(-5) 102 34 -7 

V. a N.Voľa 303 (-1)= 
250(-1)+53(+0) členov 

Hlavné a slávnostné  
služby Božie 

51 (-5) 88 29 -3 

Celý zbor 
3381 členov (-52) 

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

273 (-19) 743 22 -11 

 
Spolu bolo vykonaných 421 služieb Božích (-27). Okrem 

273 hlavných a slávnostných SB sa konali večerné SB 
v dcérocirkvách v nedele, keď bol mimoriadny zborový 
konvent a pri iných príležitostiach. 

 V zbore sa konali tradične modlitebné týždne: Aliančný 
v januári spoločne s CB v Bardejove a Mokroluhu a Pôstny. 
V advente sa nekonal modlitebný týždeň, ale večerné služby 
Božie pre PN sestry farárky a kaplánky.   

 
Zvláštne bohoslužobné príležitosti:  

 
24.4. Zlatá konfirmácia – 50. výročie konfirmácie 
konfirmačného ročníka 1966. Slávnosti sa zúčastnili okrem 

domácich duchovných aj bratia farári susedných zborov 
Zlaté a Richvald, J. Majer a M. Cingeľ. 
1.5. na SB návšteva zo St. Paul v USA – pozdrav 
17.7. na SB návšteva z VHB – z V. Británie, Poľska  
a Slovenska 
14.8. na SB Spevokol zo Sliezska – Bystřice u Třince 
a pozdrav brata farára L. Devečku 
4.9. na SB CZ pozdravil zborového farára pri príležitosti 50. 
narodenín.  
25.9. Ordinácia novokňazov ECAV na Slovensku za 
účasti biskupov M. Klátika, M. Krivdu a S. Sabola. Medzi  
vysvätenými boli aj Emília Velebírová rod. Pangrácová (CZ 
Bardejov) a Jana Ilčisková (CZ Zlaté – rodáčka z CZ 



2017                                                                                                                                               Zborový konvent, CZ Bardejov 

 
3

Bardejov). Služby Božie boli vysielané ako priamy prenos 
v Slovenskej televízii. 
2.10. prvé služby Božie sestry E. Velebírovej po ordinácii 
v Bardejove, podobne vykonala služby Božie aj na všetkých 
dcérocirkvách 
23.10.  SB v rámci misijného podujatia „Oslobodení 
Božou milosťou“ – prvá z radu seniorálnych osláv pri 500. 
výročí reformácie. V rámci programu sme zasadili strom 
reformácie s č. 150 v Evanjelickom cintoríne v Bardejove. 
Služieb Božích sa zúčastnil viceprezident Svetového 
luteránskeho zväzu arcibiskup Alex Malasusa z Tanzánie 
a Reinhardt Pappai, superintendent zo Saskej krajinskej 
cirkvi, ktorý poslúžil kázňou slova Božieho. Služby Božie 
boli vysielané ako priamy prenos v Slovenskom rozhlase. 
26.12. SB s programom  mládeže 
 

Slúžiaci na službách Božích a iných príležitostiach 
Na službách Božích, pri prisluhovaní večere Pánovej 

a pri iných bohoslužobných úkonoch v cirkevnom zbore 
popri domácich duchovných (Ján Velebír, farár - senior, 
Anna Velebírová, námestná farárka, Viera Šoltés Tipulová, 
kaplánka, poslúžili: Miloš Klátik, generálny biskup 
(Bratislava), Milan Krivda, biskup ZD (Zvolen), Slavomír 
Sabol, biskup VD (Prešov), Reinhardt Pappai, 
superintendent Saskej krajinskej cirkvi (Nemecko), Dušan 
Cina a Peter Mihoč (obaja BÚ VD Prešov), Marek Cingeľ 
(Richvald), Jaroslav Majer (Zlaté), Darina Marčoková 
(Kysáč – Srbsko), Ján Velebír st. (Prešov – dôch.), Lenka 
Wágnerová (Prešov), Lenka Janotková (Prešov – MD), 
Martin Uhriňák (CB Bardejov), Ľuboš Činčurák (Kuková), 
Anna Činčuráková Tipulová, (Kuková), Zuzana Poláková 
(seniorálna kaplánka GES), Emília Velebírová (seniorálna 
kaplánka GES), Jana Ilčisková (seniorálna kaplánka LOS), 
Samuel Velebír, Natália Velebírová, Emil Hankovský, 
Barbora Zollerová, Eunika Devečková, Samuel Sabol  
(študenti EBF UK). 

Zvládnuť zabezpečenie všetkých bohoslužobných 
príležitostí bez pomoci neodrinovaných by v rozsahu práce 
v našom zbore bolo veľmi ťažko možné. Preto vyslovujem 
úprimné poďakovanie všetkým ochotným kurátorom, 
spolupracovníkom aj mládežníkom za pomoc pri čítaných 
službách Božích, čítaní pašií a iných príležitostiach. 

 

Sviatosti 
a)   Krst svätý  
V roku 2016 sme v cirkevnom zbore pokrstili 17 

chlapcov, 12 dievčat. Spolu bolo 29 krstov v rámci 
cirkevného zboru, čo je o 15 menej, ako v minulom roku.  

 
b)   Večera Pánova 
 doma Nemocnica Kostol spolu k roku 2015 

Muži 
10  
(-8) 

7 (+3) 
2326 
(+8) 

2343 +3 

Ženy 
43  

(-14) 
11 (-0) 

3214 
(+96) 

3268 + 82 

spolu 
53 

(-22) 
18 (+3) 

5540 
(+104) 

5611 +85 

Sviatosť Večere Pánovej bola v roku 2016 prisluhovaná 
103 krát (-4). Z toho v kostole a domove dôchodcov 59 krát 
(+7), v domácnostiach 29 krát (-15), v nemocnici a ústavoch 
15 krát (+4) spolu 44 mimo kostola (-11). 

  

Konfirmácia 
V roku 2016 bolo konfirmovaných 42 (+16) 

konfirmandov (21 chlapcov, 20 dievčat a jeden dospelý).  
V školskom roku 2016/2017 je zapísaných 32 prvákov, 

ktorým sa venuje sestra farárka Velebírová a 26 druhákov, 
ktorých vedie zborový farár. Pri víkendovkach sú cennou 
pomocou spolupracovníci z tímu dorastu a mládeže. 

 

II.  Bohoslužobné výkony 
a)   Sobáše  
Sobášili sme 10 čisto evanjelických párov, 13 

konfesionálne zmiešaných manželstiev a štyri konfesionálne 
zmiešané manželstvá boli požehnané. Spolu sa konalo 27 
sobášov z nášho zboru, rovnako ako v roku 2015. 

b)   Pohreby 
Pochovali sme 13 mužov a 18 žien, spolu sme sa stretli 

pri 31 rozlúčkach so zosnulými. Vykonali sme o 8 pohrebov 
menej, ako v roku 2015. 

Najstarší medzi pochovanými bol Andrej Rizner 
z Lukavice, ktorý zomrel vo veku 89 rokov. Najmladším 
pochovaným bol Jozef Pangrác-Zdolinský z Rokytova. 
Odišiel k Pánovi vo veku 45 rokov.  

Priemerný vek zosnulých mužov bol 71 rokov (+5) 
a zosnulých žien 80 rokov (+3). 

Priemerný vek zomrelých spoločne bol 76 rokov, čo je 
o 3 roky viac, ako v roku 2015.  
 

III.  Biblická a vnútromisijná práca 
a) Biblické hodiny 
Biblické hodiny sa konali vo všetkých dcérocirkvách 

a v matkocirkvi po Veľkej noci, nakoľko fašiangy boli 
krátke a v tom čase sme BH nahradili večernými službami 
Božími. Na jeseň sme Biblické hodiny nezačali, nakoľko 
sme sa sústredili na prípravu dvoch významných podujatí – 
ordinácie novokňazov a misijného podujatia „Oslobodení 
Božou milosťou. 

 
Priemerná účasť na Biblických hodinách 

Miesto 
Priemer 

 (k roku 2015) 
Bardejov 23 (+9) 

Mokroluh 20 (+2) 

Rokytov 16 (-0) 

Lukavica 20 (-2) 

Vyšná Voľa 12 (-0) 

Spolu 91 (+11) 
b) Detská besiedka 
Detská besiedka sa vyučuje vo všetkých bohoslužobných 

miestach. V Bardejove sa vyučuje v dvoch skupinkách.  
 

Vyučujúci  a spolupracovníci šk. r. 2016/17 

Bardejov: 
B. Pavlišáková, S. Tipulová, M. Polčová, 
L..Gajdošová,  A. Hankovská, M. Voľanská, M. 
Kažík, D. Kusavová, 

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

Rokytov:  A. Kostárová, S. Kostárová 

Lukavica:  J. Martičková,  A. Hrivniaková,  

V. Voľa:  B. Dzurišinová, S. Riznerová 
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 Priemerná účasť K roku 2015 

Bardejov 21 -4 

Mokroluh 14 +0 

Rokytov 8 -1 

Vyšná Voľa 9 -3 

Lukavica 8 +1 

Spolu 60 -7 
 
V poslednom čase sa skupinka predškolákov stretáva 

v Bardejove na fare, kde sú dobré podmienky na vyučovanie. 
Staršie deti vyučujeme v Gründlovskom dome. Na dedinách 
je vyučovanie prispôsobené možnostiam a potrebám detí aj 
vyučujúcich. Vzhľadom na odchod toho roku ordinovanej 
sestry E.  Velebírovej do služby v Gemerskom senioráte sa 
nám zatiaľ nepodarilo zabezpečiť vyučovanie besiedky vo 
Vyšnej Voli. No s prípravou vianočného programu tam 
vypomohli dve dorastenky. 

18. júna sa skupina detí zúčastnila seniorálneho stretnutia 
detských besiedok v Kukovej. 

Letný tábor na Mníchovskom potoku bol opäť veľmi 
požehnanou skúsenosťou pre 50 detí a viac ako 20 vedúcich 
pod vedením sestry farárky A. Velebírovej v spolupráci s E. 
Kmecovou. Témou tábora bol príbeh Jozefa – Veľké 
egyptské dobrodružstvo.  

 Vystúpenia detí na záver roka obohatili služby Božie pri 
Poďakovaní za úrody zeme a na Vianoce, ktoré s deťmi 
pripravili učitelia detských besiedok.  

V súvislosti s prácou detských besiedok vyjadrujeme 
v mene vedúcich besiedok aj všetkých detí úprimné 
poďakovanie Občianskemu združeniu PRO FAMILIA - 
BARDEJOV za kancelárske potreby, pomôcky k vyučovaniu 
detských besiedok v CZ. Všetok tento materiál výborne 
poslúžil k vyučovaniu. 

 
c) Práca s dorastom a s mládežou 
Správu podáva Dávid Schader, poverený pracovník pre 

dorast a mládež. 
 Rok 2016 začína zvyčajne v mládežníckej práci po 
rušnom období (Vianoce a Silvester v roku 2015). Tak ako 
vždy cez prázdninový čas v januári sme začali s prípravou na 
Dorastový tábor 2016. V tíme na tábor sme mali okolo 30 
ľudí, ktorých sme viedli spolu so Samuelom Foľtom 
(pomocný vedúci) a Maruškou Skoncovou (pomoc 
s tematickou časťou tábora). Príprava pokračovala skvelo 
počas celého polroka a vyvrcholila na tábore, ktorý sa konal 
11.-17. júla. Tábor bol sám o sebe veľmi požehnaný 
a vnímali sme, že Pán Boh koná a veľmi nám pomáha 
po každej stránke. Na následnú prácu v skupinkách 
a vyučovanie sa nám nahlásilo veľa ľudí, čo je najväčšia 
radosť po skončení tábora – vidieť ľudí, čo chcú ísť za 
Pánom Bohom viac do hĺbky. 
 Obdobie pred letom popri príprave tábora prinieslo účasť 
ľudí z tímu na Konferencii pre pracovníkov s mládežou 
v Žiline. Je to skvelé miesto pre vystrojenie a budovanie 
mladých ľudí v našej mládežnícko-dorastovej službe 
v Bardejove. Pomáhali sme aj na víkendovke 
s konfirmandmi a pri konfirmácii. Tiež prebiehala príprava 
prvého výletu z mládeže 25+ do Chorvátska. Spoločný výlet 
k moru bol dlhodobým snom viacerých mládežníkov. Spolu 

nás tam bolo 16 ľudí, vytvorili sme super 
spoločenstvo. Popri kúpaní sa a výletoch do okolitých miest, 
sme mali aj čas spolu na modlitbách a vyučovaní z Biblie 
každý druhý večer. 
 Jednou z ďalších dôležitých vecí v práci s mládežou 
každoročne je výber a posilnenie tímov Klubu 17:14 
a Mládeže  na ďalší šk. rok 2016/2017. Posilnenie a obmena 
tímov sa deje kvôli odchodu stredoškolákov na vysoké školy 
alebo nástupu do povolania. Preto počas letných mesiacov, 
kedy mládeže a dorasty fungujú na režime Potáboroviek 
(jednorázové akcie po tábore, kedy ideme na rôzne výlety 
v Bardejove a mimo Bardejova, a popri zamyslení z Biblie 
máme spoločenstvo ináč ako zvyčajne počas šk. roka), 
hľadáme ľudí, ktorí by stáli v službe s mladými, poznajú 
Pána Boha osobne a chcú Mu slúžiť celým srdcom a učiť sa 
v každej oblasti využívať toto povolanie. Títo ľudia sú 
potom hlavnými pomocníkmi na Kluboch, Mládežiach, 
Víkendovkách, táboroch a ďalších akciách, ktoré sa dejú 
v zbore. Následne je veľká radosť sa pozerať na týchto ľudí 
ako ich Boh premieňa a pripravuje v službe, v živote, 
rodine,... 
 Rozbehnutím školského roka v septembri sa potom ľudia 
v tímoch zapoja do konkrétnej mládežníckej služby 
a nadviaže sa na to čo Dorasťák a Potáborovky cez leto 
začali. Po túre na Kriváň (bola rekordná v počte) sa všetka 
práca dostala do školského rytmu. Nastala už ale zmena 
v tom, že Maruška a Daniel Skoncovci nemohli pokračovať 
v rozsiahlej mládežníckej práci v rámci svojich úväzkov v 
Kompase. Naďalej ale pokračujú vo vedení skupiniek a 
Mládež 25+ a vďačne pomáhajú na jednorazových akciách. 
 Aj tento rok koncom novembra sme sa stretli na 
víkendovke tímu v krásnej Račkovej doline pri Pribyline. 
Venovali sme sa tomu, ako by mal vyzerať ďalší rok 
v mládežníckej službe, aké akcie, výlety nás čakajú. Tiež to 
bol čas zdieľania, modlitieb. Počas tejto víkendovky sme sa 
rozhodli, že tento rok skúsime popri dorastovom tábore aj 
nový projekt, mládežnícky tábor. Tento tábor bude novinka 
určená pre ľudí ktorí skončili 1. ročník strednej školy. Tábor 
bude kratší a zameraný viac na oblasti, ktoré riešia ľudia na 
SŠ a VŠ. 
 Dorasty v Mokroluhu a na Vyšnej Voli tiež prešli od 
septembra malou zmenou. V minulom šk. roku (2015/2016) 
pomáhal pri dorastoch na V. Voli Daniel Skonc, ktorý už od 
nového šk. roku 2016/2017 nemohol pokračovať v tejto 
práci. Dorasty sme preto zlúčili na jeden deň a striedame ich 
obtýždenne, aby som mohol byť na oboch dedinách. Po 
polroku môžem povedať, že účasť sa zlepšila a je vidno viac 
účasti ako keď bol dorast každý týždeň na danej dedine. 
 Dlhšiu dobu už pokračujeme aj v športovej misii. Raz 
týždenne sa stretávame (prevažne chlapci) pri športe. 
Začínali sme futbalom v hale, teraz pokračujeme florbalom. 
Prečo je to pre nás misia? Pretože na športové štvrtky 
(5.ZŠ, 18:00) k nám prichádza dosť mladých ľudí zvonku, 
takých, ktorí do zboru pravidelne nechodia. Preto tam 
mávame v rámci prestávky biblické zamyslenia. Je to veľmi 
dôležitý čas, kedy popri nejakej aktivite môžeme hovoriť 
o Bohu a svedčiť o Ňom svojim správaním. 
 Vianočné obdobie prinieslo opäť iný typ služby, kedy po 
Mikulášskom Klube a Vianočnom Klube sme prešli na 
vianočné a silvestrovské stretnutia. Počas prázdnin normálne 
Kluby 17:14 a Mládeže nemáme. Nahradia ich vianočné 
a silvestrovské stretnutie mládeže. Tieto programy si vezme 
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na starosť konkrétny mládežník a so svojim tímom pripraví 
program pre mladých z celého zboru. 
 Celý rok 2016 bol v mládežníckej službe veľmi vydarený 
a priniesol aj nové výzvy a pohľady na to, ako robiť v 
terajšej dobe službu s mladými ľuďmi v Bardejove. Pán Boh 
je hlavný motivátor a motor celej služby, ktorú by sme bez 
Neho nedokázali robiť rok čo rok s veľkým entuziazmom. 
Preto sa modlím, aby naďalej požehnával mládežnícku 
službu, aby sme mohli viac mladých ľudí privádzať ku 
Kristovi a vystrojiť ich do služby a ich budúcich rodín. 
Stojte pri tom s nami na modlitbách a bojujme za budúce 
generácie ľudí odovzdaných Bohu spolu v tomto zbore. 

 

Stretnutia dorastu 

Miesto 
Priemerná účasť 

v roku 2016 
Porovnanie 
k roku 2015 

Bardejov 43 -7 

Mokroluh 4 -3 

Vyšná Voľa 5 -4 

Spolu 52 -14 
 

Stretnutia mládeže 

 V roku 2016 Porovnanie s r.2015 

Mládež 38 +6 

Mládež 25 + 21 -1 

SPOLU 59 +5 
Sme vďační za spolufinancovanie táborov zo zdrojov 

získaných cez  2% OZ PRO FAMILIA - BARDEJOV a cez 
spoluprácu s organizáciou SEM Košice. 

 
d)   Spevokoly a hudba 
V CZ naďalej pôsobili viaceré spevácke zbory: 

Bardejov – Miešaný evanjelický spevácky zbor Zachariáša 
Zarewutia vedený J. Velebírom, zborovým farárom – 
poslúžil počas roka pri 24 príležitostiach v zbore aj v meste a 
senioráte. 
Rokytov - trojhlasný miešaný spevokol vedený                     
Ľ. Pangrácom Piterom, presbyterom dcérocirkvi 
Mokroluh - dvojhlasný ženský spevokol pod vedením sestry 
kantorky J. Petričovej 
Lukavica - ženský spevokol, pod vedením sestry kantorky 
Z. Vantovej. 

 
e)    Spoločenstvo evanjelických žien  (SEŽ) 
V zbore sa stretávali dve skupiny žien – jedna pod 

vedením sestry farárky Velebírovej na fare v piatok. 
Stretnutia sa konali v prvom polroku pri štúdiu Biblie 
(Zjavenie Jána). Po výklade nasledovali bohaté diskusie, 
v ktorých boli reflektované nielen myšlienky z vykladaného 
slova, ale následne aj mnohé praktické otázky každodenného 
života.  

Druhú skupinku mladších žien vedie sestra kaplánka 
Šoltés Tipulová. Tieto sestry sa stretávali v modlitebni na 
Vinbargu v pondelok večer. Po presťahovaní na novú faru, 
sa ženy začali stretávať pravidelne každú druhú stredu o 
17:00 v kancelárii sestry kaplánky. Na týchto stretnutiach sa 
modlili za svoje rodiny a témy sa týkali väčšinou pokory 
pred Pánom Bohom a toho, ako Pán Boh koná v našich 
životoch. Stretávalo sa 5, niekedy 6 žien. V týždni, kedy sa 

nám nepodarilo večerné stretnutie vynahradili sme si to 
spoločným obedom, kde sme sa mohli spolu modliť.. 

 
f)   Stretnutia rodín (Rodinné spoločenstvo – RoS) 
V rámci Národného týždňa manželstva sme pripravili 

stretnutie, na ktorom prednáškou poslúžila sestra Anna 
Gálová Bakalárová z Prešova a spevom skupina hudobníkov 
z Prešova. 

Skupinka rodinného spoločenstva sa stretávala v 
modlitebni na Vinbargu - piatok  o 18:00.  Priemerne 6 rodín 
sa od začiatku septembra stretávalo pri spoločných 
rozhovoroch, občerstvení, modlitbách a štúdiu knihy od 
Francisa Chana “You and me forever” (Ty a ja navždy). Ako 
žiť zmysluplný život? Čo je cieľom manželstva? Ako 
správne vychovávať deti? Čo je dôležité z hľadiska večnosti? 
Ako nasledovať Ježiša prakticky v rodine a práci? Ako môže 
rodina premieňať svoje okolie? Aj to sú otázky, na ktoré sme 
spoločne pri skúmaní autorových myšlienok a Božieho slova 
hľadali odpovede.  

Skupinku začiatkom roka viedla sestra kaplánka Viera 
Šoltés-Tipulová. Vzhľadom na pribúdajúci počet hodín 
náboženstva, od septembra vedenie prevzal brat presbyter 
Martin Viglaš. Od polovice februára začíname študovať 
knihu Timothy Kellera - Stretnutia s Ježišom - 10 ľudí, ktorí 
sa stretli s Ježišom a úplne to zmenilo ich život. Budeme 
radi, ak sa k nám pridajú ďalší, ktorým nevadí detský smiech 
(niekedy plač), keďže priemerne je na skupinke viac ako 10 
detí, ktoré sa spoločne hrajú v detskom kútiku. 

 
g) Modlitebné skupinky, Modlitebné spoločenstvo (MoS) 
Modlitebné stretnutia pred službami Božími sa konajú 

v Lukavici organizované sestrou kurátorkou Martičkovou 
a tiež v Bardejove, kde ich organizuje sestra Viera Eštoková. 

V zbore sa zapájame aj do oblastných stretnutí MoS. 
V novembri sa toto stretnutie konalo v Bardejove na 
Vinbargu s prednáškou domáceho zborového farára na tému 
„Neuvoď nás do pokušenia“.  

 

IV.  Zborová diakonia 
Ma-mi klub (podáva V. Šoltés Tipulová) 

 Pravidelne každý utorok o 9.30 v modlitebni na 
Vinbargu sa v minulom roku stretávali mamičky na MaMi 
klube. Okrem modlitieb a povzbudivých rozhovorov sa 
zaoberali témami o kresťanskej výchove detí. Veľkou 
pomôckou boli knihy od Kevina Lemana a Jamesa Dobsona. 
Vystriedalo sa 22 mamičiek. V priemere sa stretávalo 10 
mamičiek a to každá s jedným alebo dvoma detičkami. 
Nemali problém dochádzať mamičky z dedín, 
(Rokytov, Malcov, Lukavica, Nižná Voľa) čo je veľkým 
príkladom a povzbudením, pre mamičky z Bardejova. Stretli 
sme sa aj na iných miestach, ako napríklad v Rokytove, kde 
vidíme veľký potenciál mamičiek. Taktiež sme sa stretávali 
aj v prírode, na Mihaľove, v Kláštornom parku alebo pri 
chutnej káve v kaviarni. Snažili sme sa pre detičky pripraviť 
malé prekvapenie na Deň detí a Mikuláša. Pravidelne sa 
mnohé z mamičiek zúčastňovali aj Seniorátneho stretnutia 
mamičiek, kde naposledy boli veľmi aktívni oteckovia z 
nášho cirkevného zboru. Veríme, že nám Pán Boh požehná 
počasie a tiež naším ratolestiam zdravie, aby sme sa mohli aj 
v tomto roku tak aktívne stretávať a učiť sa hodnotám, ktoré 
sú dôležité pre kresťanskú rodinu. 
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Práca so staršími:  
V Lukavici pripravila tri stretnutia pre starších sestra 

kurátorka Martičková s čítaním výkladov z Veľkého 
katechizmu. 

V Bardejove sa pred sviatkami koná stretnutie pri večeri 
Pánovej na Vinbargu, kde je bezbariérový prístup. Aj z toho 
dôvodu je táto možnosť vždy hojne využitá. Starší a menej 
pohybliví členovia zboru sa tu stretávajú aj s ostatnými 
členmi zboru, čo im dáva zažiť skúsenosť spoločenstva, 
integrácie a pomáha im prekonávať pocity osamelosti 
a vyčlenenia z radov zboru. 

 
Dobročinnosť, dobrovoľníctvo: 
Aj v roku 2016 sa členovia nášho zboru dvakrát aktívne 

zapojili do potravinovej zbierky Saleziánske kilo, z výnosu 
ktorej bolo obdarených viac ako 20 rodín z nášho zboru. 

Pečenie oplátok sa prenieslo do novej fary, kde sú 
podmienky pre túto prácu podstatne výhodnejšie, ako 
v starej fare. Tejto služby sa podobne ako v minulých rokoch 
zúčastnilo niekoľko desiatok bratov, sestier z radov 
dospelých aj mládeže. Podarilo sa pripraviť temer 12 tisíc 
oplátok. Zbierka pri ich distribúcii v zbore tvorí jeden 
z hlavných zdrojov príjmu zb. diakonie.  

Z výnosov zbierok a milodarov bola aj toho roku 
poskytnutá podpora pre rodiny v náročnej sociálnej situácii – 
príspevok na detský tábor. 

 

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

školách, kde sa na ev. náboženstvo prihlásili žiaci a študenti. 
Po odchode sestry Emílie Velebírovej na kaplánske miesto 
v GES, od nového šk. roku vyučovanie zabezpečujú popri 
domácich duchovných a farároch z Richvaldu a Zlatého aj 
pracovník s mládežou Dávid Schader a katechétka T. 
Tipulová. 

Aj v tomto roku sa do riešenia Biblickej olympiády 
zapojilo 24 žiakov ZŠ. Z nich 14 postúpilo na seniorálne 
kolo. Tu obsadil Samuel Chovan v 1. kategórii 3. miesto, 
Timea Džmurová v 2. kategórii 4. miesto, Ľuboš Krukár v 3. 
kategórii 3. miesto. Vzhľadom na dosiahnuté počty bodov 
všetci postúpili aj na celoslovenské kolo do Rimavskej 
Soboty. Tu získal Samuel Chovan 5. miesto z desiatich 
súťažiacich, Timea Džmurová 6. z trinástich, Ľuboš Krukár 
7. miesto z jedenástich súťažiacich. Pre úplnosť dodám, že 
víťazkou kategórie stredné školy bola študentka GLS 
v Bardejove Soňa Šoltésová (CZ Marhaň). 

 
Prehľad počtu žiakov ev. náboženskej výchovy 

a  vyučujúcich v  šk. roku 2015 /2016 

Škola 
Počet 
žiakov 

Počet 
skupí

n 
Vyučujúci 

1. ZŠ 
46/11/12/3

8 
= 107 

3/1/1/
1 

A.Kostárová  
J.Majer 

J. Velebír 
M. Cingeľ 

3. ZŠ 70 5 M. Cingeľ 

4.ZŠ 33/39/19 2/3/1 T. Tipulová 

=91 D. Schader 
V.Šoltés 
Tipulová 

5. ZŠ 35 2 T. Tipulová 

6. ZŠ 14 2 J.Velebír 

7. ZŠ 25 2 
V.Šoltés 
Tipulová 

ZŠ Lukavica 7 1 
V.Šoltés 
Tipulová 

ZŠ Nižná Voľa 10 1 
V.Šoltés 
Tipulová 

ZŠ Mokroluh 7 1 J.Majer 

spolu ZŠ 366 26 6  vyučujúcich 

Gymnázium LS 26 2 J.Velebír 

Súkr. gymnázium 3 1 A.Velebírová 

Spoj.SŠ J. Heinischa 
SOU 

17 1 J.Velebír 

Spoj.SŠ J. Heinischa 
Gymnázium 

13 1 J.Velebír 

Priemyslovka 13 1 M.Cingeľ 

Hotelová akadémia 10 1 M.Cingeľ 

spolu str. školy 82 7 3  vyučujúci 

spolu ZŠ a str. šk. 448 33 7  vyučujúcich 

 
Spolupráca s vedením škôl je na veľmi dobrej úrovni. Vo 

vyučovacom procese sa neobjavujú zásadné problémy, ktoré 
by bolo treba riešiť výnimočným spôsobom.  

 

VI.  Činnosť presbyterstva a konventy 
  
Zborové presbyterstvo zasadlo v roku 2016 päť krát na 

riadnom zasadnutí a stretlo sa na troch pracovných 
stretnutiach.  

Na riadnych zasadnutiach sa zaoberalo nasledovnými 
otázkami 

P1: uzávierka hospodárenia a plán práce, príprava volieb 
zb. funkcionárov a príprava konventu. 

P2: vyhodnotenie a príprava vnútromisijných podujatí, 
oprava Auditória, dostavba fary, príprava zmluvy o kúpe 
novej fary a predaji starej fary. 

P3: obhliadka novej fary a opravovanej budovy 
Auditória, stav prípravy letných táborov, návrh na zmeny 
v územnom členení zboru, informácia o stave prác na fare 
a Auditóriu, príprava volebného konventu na voľbu 
seniorálneho dozorcu.  

P4: vyhodnotenie letných aktivít, zabezpečenie 
vyučovania náboženstva, konfirmácie, práce s deťmi 
a mládežou v novom šk. roku, príprava na ordináciu 
novokňazov (25.9.) a misijné podujatie „Oslobodení Božou 
milosťou“ konanému k 500. výročiu reformácie.  

P5: vyhodnotenie jesenných podujatí, príprava 
vianočných sviatkov a Európskej cesty reformácie, stav 
výberu cirkevného príspevku, organizačné záležitosti 
fungovania farského úradu a pod.  

Okrem bežných zasadnutí sa členovia presbyterstiev 
spoločne z matkocirkvi aj dcérocirkví stretli k pracovným 
schôdzam 21.2. pri organizačnej príprave zborového 
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konventu,  22.8. k príprave jubilea zborového farára, 9.10. 
a 12.10. pri príprave podujatia „Oslobodení Božou milosťou. 

Dcérocirkvi a matkocirkev rokovali o svojich 
záležitostiach na samostatných zasadnutiach, ktoré boli 
sumarizované na ich konventoch.  

6. marca sa niekoľkí presbyteri zúčastnili školenia 
presbyterov zo ŠZS v Giraltovciach. 

 
 Konventy:  
Dcérocirkevné konventy sa konali:  
17.1. Lukavica a Vyšná a Nižná Voľa 
24.1. Mokroluh a  Rokytov 
Výročný matkocirkevný a zborový konvent 
21.2. 2016 v Bardejove. Riešil uzávierku hospodárenia, 
prijatie rozpočtu, rozhodol o riešení problému neplatičov 
cirkevného príspevku 
1.5. 2016 mimoriadny volebný konvent – prijatie znenia 
zmluvy o kúpe zborového domu, predaji starej fary a úprave 
rozpočtu CZ v súvislosti s uvedenými úkonmi 
19.6. 2016 – mimoriadny volebný konvent - voľba 
seniorálneho dozorcu ŠZS. 

 

VII.  Mimoriadne príležitosti roku 2016 
 
a)  Evanjelizačné podujatia a návštevy v zbore :  

14.2. Soireé – NTM (Národný týždeň manželstva) A. 
Bakalárová, Gálová a hudobníci 
10.4-14.4. Evanjelizácia Pro Christ Slovensko-  prenášaná 
z Ružomberka v priestoroch Hotelovej akadémie 
3.6. otvorenie kúpeľnej sezóny požehnanie prameňov 
v Bard. Kúpeľoch 
23.10. popoludňajší program v rámci OBM v chráme 
Božom v Bardejove – ako seniorálne zhromaždenie 
s ocenením osobností ŠZS medailou k výročiu reformácie 
Ďalšie návštevy v zbore:  
3.4. na službách Božích - CZ Rožňavské Bystré,  návšteva 
z Gemerského seniorátu vedená našou rodáčkou, sestrou 
kaplánkou Zuzanou Polákovou.  
1.5. na službách Božích návšteva z USA – St.Paul 
13.-14.8. Bystřice u Třince – návšteva z CZ pod vedením 
brata farára Ladislava Devečku (autobus účastníkov) 
12. 9. sa v Bardejove konala Seniorálna pastorálna 
konferencia ŠZS – pracovná porada ordinovaných 
pracovníkov spojená so schôdzou Združenia evanjelických 
duchovných (ZED). 
15.10. návšteva z CZ Nitra pod vedením br. farára I. Eľku 
(autobus účastníkov) 

b)   mimo zboru 
6.6. Deň rodiny – pozdrav na stretnutí organizovanom 
Hornošarišským osvetovým strediskom.  
24.12. Bardejov – privítanie Betlehemského svetla na 
Radničnom námestí 

c)   Koncerty a kultúrne vystúpenia 
3.1. Novoročný koncert spevokolov z Bardejova, 
Rokytova, Lukavice, Richvaldu a Zlatého v Bardejove 
26.6. Svätojánsky koncert Ev. miešaného zboru Z. 
Zarewutia 
5.7. Ekumenické zhromaždenie na Radničnom námestí –
vystúpenie Ev. miešaného zboru Z. Zarewutia a speváckych 
zborov cirkví z Bardejova 

3.10. koncert „Warchalovcov v bazilike sv. Egýdia – 
s aktívnou účasťou speváckych zborov cirkví z Bardejova, 
vrátane Ev. mieš. Zboru Z. Zarewutia – v doporovde 
komorného orchestra predniesli päť piesní. Jedna z piesní 
bola dielom bardejovského skladateľa Bélu Kelera. 
6.11. Seniorálne stretnutie spevokolov – časť Šariš 
v Prešove, vystúpenie SZZZ. Z Bardejova. 

d)   iné 
23.1. J. Velebír na grécko - katolíckej  posviacke  sociálneho 
domu ANTIC Pod papierňou. 
30.5. Prezentácia knihy p.Čovana o historických 
latinských nápisoch v Poľsko slovenskom dome. V knihe sú 
spracované aj viaceré nápisy z našich kostolov.  
15.9. Turistický výlet v Tatrách 
 

VIII.  Pastorálna činnosť 
 
V CZ bolo vykonaných 100 pastorálnych návštev 

a rozhovorov (z nich 44 s prislúžením VP). 
Okrem toho sa formou pastorálnych rozhovorov konali 

prípravné stretnutia so snúbencami pred sobášom spolu s 27 
pármi priemerne s každým párom štyri až päť stretnutí (tj. 
cca 120 rozhovorov). Tak isto sa konali individuálne 
prípravy pred krstom. Spoločné krstná príprava v roku 2016 
nebola.  

Súčasťou pastorálnej práce boli pravidelné návštevy na 
odd. LDCH  NsP  a v hospici Matky Terezy v Bardejovskej 
Novej Vsi, kde boli navštevovaní aj nemocní, ktorí neboli 
členmi nášho CZ a v tomto prostredí nemali svojich 
najbližších príbuzných. (z CZ Rožňava, Chminianské 
Jakubovany, Lopúchov). 

 
IX.   Iné 

 
a) Mimozborová činnosť duchovných 

Ján Velebír 
- Stretnutia, služobné povinnosti a aktivity spojené 
s výkonom funkcie seniora ŠZS 
- 16.9. Seniorálne stretnutie mládeže v Třanoviciach 
(Sliezsko) – spoločne s A. Velebírovou prednáška na tému 
Dynamika vzťahu „Rodič a ja“. 
- 18.9. Deň Sliezskej ev. cirkvi v Třanoviciach, spoločne 
s A. Velebírovou seminár : Budovanie rodiny 
- 11.10. biblický rekreačný týždeň MoS v Herľanoch, 
prednáška na tému Čo predchádzalo reformácii 
- príspevky do časopisov, publikácií a médií:  
Evanjelický posol spod Tatier – dvakrát 
Hrad prepevný, Tesnou bránou – čítanie na každý deň 
Služba slova – kázňová prípravka 
Ahoj Bardejov – príspevok o Vianociach v ev. cirkvi 
 
Anna Velebírová 
- 16.9. Seniorálne stretnutie mládeže v Třanoviciach 
(Sliezsko) – spoločne s J. Velebírom prednáška na tému 
Dynamika vzťahu „Rodič a ja“. 
- 18.9. Deň Sliezskej ev. cirkvi v Třanoviciach, spoločne s            
J. Velebírom seminár : Budovanie rodiny 
- príspevky do časopisov, publikácií a médií:  
Zamyslenia na každý deň Tesnou bránou, kázne na každý 
deň Hrad prepevný 1x 
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Viera Šoltés Tipulová 
- Zamyslenia do Tesnou Bránou 2x 
- Zamyslenia na každý deň Hrad prepevný  
- Biblická Olympiáda, seniorátne kolo v Prešove (Oprava 
testov) 
- Úvodné zamyslenie na seniorátnom stretnutí mamičiek v 
Marhani 23.4 
- Téma na doraste v Zlatom 27.5 
- Príspevok  do júlového čísla časopisu Ev. Východ 
- Zoznamovacia aktivita na seniorátnom stretnutí mamičiek 
v Bystrom 5.11 
- Služby Božie Sveržov 6.11. 
 

b) Zborový časopis 
Žiaľ, z personálnych dôvodov a pre množstvo povinností 

spojených so sťahovaním sa do novej fary a dvoma 
významnými podujatiami v druhej polovici roku nezvýšil čas 
na vydanie viac, ako jedného čísla zborového časopisu a to 
ku výročnému konventu. V tejto oblasti je veľmi citeľná 
potreba spolupráce širšieho okruhu spolupracovníkov 
schopných nielen zachytiť dianie v zbore v podobe článkov, 
fotografií a príspevkov, ale aj vo forme ich technického 
spracovania. V roku 2017 tejto oblasti potrebujeme venovať 
viac pozornosti. 

 
c) Webová stránka   
Na webovej stránke sa v uplynulom roku veľa 

nezmenilo. Dôvodom je predovšetkým personálne obsadenie 
zboru, kde za súčasného stavu stačíme toľko, koľko stačíme. 
Akékoľvek ďalšie práce sú z časového a technického 
hľadiska nad naše možnosti. Napriek tomu sa darilo aspoň 
čiastočne pokračovať v spracovávaní, nahrávaní 
a umiestnení nahrávok kázní a oznamov na stránke.  

Vytvorili sme aj facebookovú stránku, kde sa 
príležitostne tiež objavia potrebné informácie.  

 
d) Zborový archív a knižnica 
Zborový archív a knižnica sú stále uložené v dočasných 

priestoroch. Sme radi, že v novej fare je na tento účel 
pripravená samostatná miestnosť. Máme v pláne ju čo 
najskôr zariadiť potrebným nábytkom, aby archív mohol 
slúžiť tak, ako je to potrebné.  

 
e) Personálne zmeny 
Od začiatku roka vykonávala na farskom úrade 

absolventskú prax a následne dobrovoľnícku prax až do 
30.9. absolventka EBF UK Emília Velebírová. Od 1. októbra 
2016 bola po svojej ordinácii ustanovená za seniorálnu 
kaplánku Gemerského seniorátu s umiestnením v Rožňave. 
V zbore vypomáhala s vyučovaním detskej besiedky, 
konfirmácie, náboženstva, s vedením biblických hodín, 
prípadne čítaných služieb Božích. Popritom vypomohla aj 
pri potrebných prácach na farskom úrade. 

Vedenie mládežníckej práce ku koncu šk. roka ukončila 
Maruška Skoncová, nakoľko jej to neumožňoval jej hlavný 
pracovný pomer. Z tých istých dôvodov ukončil oficiálnu 
formu spolupráce Daniel Skonc. Obaja vypomáhajú v službe 
medzi mladými podľa svojich možností v rámci voľného 
času. Vedenie mládeže a dorastu zostalo v zodpovednosti 
brata Dávida Schadera. Vedenie skupiny mládeže 25+ 
naďalej má na starosti sestra Skoncová.  

Novou zamestnankyňou zboru na čiastočný úväzok je 
upratovačka farského úradu Janka Čičeriová.  
 

f) Počet členov zboru 

 2016 2015 
Bardejov 2030 

2155 

2 067 

2 192 

Bardejovské  Kúpele 8 8 
Bardejovská  Nová Ves 46 46 
Dlhá Lúka 5 9 
Bardejovský  Mihaľov 61 62 
Bardejovská Zábava 5 5 
Janovce 19  19  

Kľušovská zábava 13  16  

Kobyly 27  29  

Kurov 9  9  

Rešov 14  14  

Zborov 12  6  

Ostatní 63  61  

matkocirkev 2312  2 351  

Lukavica 294  302  
Mokroluh 283  287  
Rokytov 189  189  
Vyšná Voľa 250 

303 
251 

304 
Nižná Voľa 53 53 

dcérocirkvi 1069  1 082  
spolu členov 3381  3 433  

 

X.  Hospodársky život zboru 
 
Hospodárenie CZ sa vedie v súlade s cirkevnými 

a štátnymi predpismi. Sme radi, že v hospodárskej oblasti sa 
nám podarilo urobiť viaceré kroky k uzdraveniu 
a udržateľnosti hospodárenia zboru. Týmito krokmi bolo 
nielen upravenie výšky cirkevného príspevku, ale aj 
nastavenie správnej štruktúry hospodárskych stredísk 
a efektívna úprava ich vzájomných vzťahov. Tak sme 
dospeli k tomu, že hospodárske vzťahy sú zrozumiteľné, 
prehľadné a ľahko kontrolovateľné.  

Dobrým krokom bolo aj zadanie účtovníctva firme na 
zákazku. Funguje pre nás veľmi uspokojivo a spoľahlivo.  

Hospodárenie jednotlivých účtovných stredísk bolo 
prezentované na dcérocirkevných konventoch 
a matkocirkevnom presbyterstve. V celku sme mohli vidieť, 
že sa darilo plniť rozpočtované príjmy aj výdavky, 
hospodárenie končilo s pozitívnymi hospodárskymi 
výsledkami.  

Hospodárenie matkocirkvi vyhodnotilo presbyterstvo 
a predložené je matkocirkevnému konventu, ktorý zasadá 
súbežne so zborovým konventom.  

 
a) Bardejov 
Gründlovský dom 
V roku 2016 sme podali žiadosť o podporu na tretiu 

etapu opravy strechy Gründlovského domu, no v tomto roku 
sme neuspeli, preto sa práce nedokončili. Napriek tomu sa 
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pokračovalo v práci a to konkrétne na vyhotovení nového  
úžľabia medzi našou budovou a susednou budovou 
Šarišského múzea, nakoľko múzeum konalo opravy v tejto 
časti svojej budovy susediacej s našou.  

Kostol 
V kostole sa ani v tomto roku nekonali žiadne zásadné 

opravy a zásahy. V príprave na ordináciu a oslavy 500. 
výročia reformácie sme realizovali prvú etapu opravy 
organu. Opravu vykonali majstri z Popradu Ing. Slavomír 
Števček – Repair&Restore, Mgr. Peter Franzen – Oprava 
klávesových nástrojov, Jozef Jurčík. Čaká nás ďašia etapa 
tejto opravy a s čoraz väčšou naliehavosťou rekonštrukcia 
kúrenia. 

Cintorín 
Kosenie a vývoz nakoseného materiálu zabezpečuje CZ 

prostredníctvom bratov Juraja Voľanského a Jozefa 
Voľanského Martičeka, kurátora cintorína a zborového 
kurátora. V roku 2016 bolo potrebné vykonať tri kosenia, 
nakoľko rok bol pre rast trávy veľmi vhodný. V súvislosti 
s prípravou sadenia stromu reformácie sme vykonali menšie 
terénne úpravy. Vnímame potrebu ďalšieho dôkladnejšieho  
zásahu do celkového vzhľadu, ku ktorej sa dostaneme, keď 
sa zhostíme prác na Auditóriu. 

 

Hospodárenie matkocirkvi Bardejov  
v roku 2016 

 
PRÍJMY 

 Rozpočet Skutočnosť 

Príjmy z nájmu 5 480 5 800,77 

Milodary 7 000 6 830,00 

Ofery 8 500 8 898,01 

Ofera na VM prácu v CZ 600 518,28 

Zbierka na daň - fara 23 510 12 935,00 

Cirkevný príspevok 23 510 18 605,00 

Vokátorová ofera 1 500 1 944,59 

Mimo zborové ofery 1 500 1 453,15 

Príjmy z dotácií 47 500 0,00 

Príjmy z poskyt. služieb 0 88,32 

Ostatné príjmy  305 229,18 

Príjmy spolu 119 405 € 57 302,30 € 
 

VÝDAVKY 
 Rozpočet Skutočnosť 

Služby spolu: 60 955 5 926,25 

Opravy 58 850 4 503,48 

    Obstar. majetku 600 80,71 

Cestovné 100 0,00 

Stočné 100 95,04 

Revízie 50 130,00 

Poistky 480 423,74 

Ostatné  775 693,28 

Mzdy 2 850 2 995,21 

Poistné fondy 1 040 719,51 

Spotreba materiálu: 1 250 935,86 

Časopisy, knihy 500 358,80 

Kancelárske potreby 150 35,05 

Čistiace potreby 100 66,88 

Ostatné  500 475,13 

Spotreba energií: 5 820 5 563,78 

Vodné 120 138,33 

Elektrická energia 4 100 3 772,25 

Plyn 1 600 1 653,20 

Dane a poplatky  spolu 1 700 1 057,00 

Ostatné výdavky 51 240 40 935,23 

CP na Správu zboru 23 510 18 605,00 
Doplatok CP na SZ  4 905,00 

Zbierka na daň - fara 23 510 12 935,00 

Ofera na VM fond 600 518,28 

Vokátorová ofera 1 500 1 944,59 

Mimozborové ofery 1 500 1 453,15 

Dary  23,40 

Podiel na správe zb. 620 550,81 

Výdavky spolu 124 855 € 58 132,84 € 
Výsledok hospodárenia – matkocirkev Bardejov 

Výnosy spolu 57 302,30 € 

Náklady spolu 58 132,84 € 

Výsledok hospodárenia  - 830,54 € 
 

Hospodárenie matkocirkvi skončilo v uplynulom roku so 
schodkom 830,54 €. Najväčšie rozdiely oproti rozpočtu 
vznikli vo výbere zbierky na daň z predaja fary, výbere 
cirkevného príspevku, z nerealizovanej tretej etapy opravy 
strechy Gründlovského domu a opravy organu, ktorá sa 
robila len v rozsahu jednej tretiny plánovaných výdavkov.  

V ostatných položkách bol rozpočet viac menej naplnený 
podľa očakávania.  

Hospodárenie Ev. cintorína v roku 2016 
PRÍJMY 

 Rozpočet Skutočnosť 

Príjmy z nájmu 200 284,39 

Milodary 100 80,00 

Úroky  0 0,78 

Príjmy spolu 300 € 365,17 € 
 

VÝDAVKY 
            Rozpočet Skutočnosť 

Služby spolu: 400 427,64 

Oprava 200 0,00 

Poistky 20 18,53 

Ostatné  180 409,11 

Spotreba mat.:      Ostatné 250 143,65 

Spotreba energií:   Vodné  10 7,86 

Dane a poplatky  spolu 130 111,00 

Výdavky spolu 790,00 € 690,15 € 
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Výsledok hospodárenia – Evanjelický cintorín 
Výnosy spolu 365,17 € 

Náklady spolu 690,15 € 

Výsledok hospodárenia  - 324,98 € 
 

b)   dcérocirkvi 
Dcérocirkevné konventy prijali uzávierky hospodárenia 

bez pripomienok v podobe, v akej boli predložené 
presbyterstvami. Stav hospodárenia na dcérocirkvách je 
uspokojivý. 

V Mokroluhu pokračovali s úpravami okolia modlitebne, 
v Lukavici s úpravou parkoviska, vo Vyšnej Voli prekryli 
priekopu a upravili priestor pod plotom kostola. V Lukavici 
a Voli sa zbierajú milodary na plánované prístavby so 
sociálnymi zariadeniami a zhromažďovacími priestormi pre 
deti a zasadnutia.  

 
c) správa zboru 

Auditórium  
 V Auditóriu sme pokračovali v prácach na inštaláciách 
vzduchotechniky, kúrenia a rozvodoch vody a kanalizácie, 
boli vymenené okná a urobená príprava na výmenu dverí, 
ktorá sa bude realizovať ako posledná. Menšie práce boli 
vykonané aj svojpomocne.   
 
Zborový dom – nová fara 

Po rokoch  snáh o dokončenie tejto stavby sme sa dočkali 
okamihu, kedy bola stavba odovzdaná do užívania 
cirkevného zboru. Úspešne prebehli potrebné právne a 
administratívne úkony, ktoré tento proces zavŕšili a tak sme 
mohli v mesiaci jún 2016 pristúpiť k sťahovaniu. K tomu 
bolo potrebné prijať definitívne znenie zmluvy zborovým 
konventom, k čomu došlo na zborovom konvente 1.5. 2016. 
Po podpise kúpnych zmlúv boli vykonané právne úkony na 
Katastrálnom úrade a nová budova bola zapísaná do majetku 
CZ. 

Od 1. júla 2016 sa rodina farárovcov Velebírovcov 
a sestry kaplánky Viery Šoltés Tipulovej nasťahovala do 
pripravených bytov. Aj služobné priestory farského úradu 
začali slúžiť svojmu účelu. Farský úrad sa sťahoval za plnej 
prevádzky. Podarilo sa nám ho však po celý čas udržať 
v chode, aj keď v istom krátkom období v provizórnych 
podmienkach sťahovania. 

Samotné uvedenie zborového domu do prevádzky si 
vyžiadalo okrem úradných úkonov aj mnoho brigádnických 
hodín pri upratovaní novej fary, sťahovaní zariadenia, 
 zakladaní a pestovaní trávnika. Najväčšou skúškou zručnosti 
našich členov bolo sťahovanie ťažkého ohňovzdorného 
trezoru. 

V budove novej fary aj po nasťahovaní neboli dorobené 
celkom všetky práce. Ich vyhotovenie sme viacnásobne 
urgovali u dodávateľov, s čiastočným úspechom. Najväčším 
nedostatkom bolo chýbajúce telefonické a internetové 
spojenie, čo v dnešnej dobe výrazne obmedzovalo naše 
pracovné možnosti. No po vynaložení nášho väčšieho úsilia 
sme dokázali aj tieto nedorobky zo strany dodávateľa aspoň 
čiastočne eliminovať. 

Zvláštnym Božím obdarovaním pre nás bolo získanie 
nábytku na zariadenie kancelárií farského úradu, ktoré sme 
zabezpečili z likvidovanej prevádzky Slovenskej sporiteľne. 
Nakoľko tam bol nábytok určený na odpis, mohli sme ho 

získať za cenu demontáže a vypratania z priestorov rušených 
kancelárií. Pritom išlo o nábytok, ktorý po vykonaní 
základnej údržby dostatočným spôsobom naplnil naše 
potreby. Cirkevnému zboru sa tak podarilo ušetriť značné 
prostriedky na zariadenie štyroch kancelárií. 

Fungovanie farského úradu a všetkých slúžiacich sa 
týmito krokmi dostalo do novej polohy. Farský úrad má 
dôstojné a vyhovujúce priestory na všetky potrebné práce 
a úkony. Poskytuje možnosti pre samostatnú prácu 
ordinovaných pracovníkov, administratívy aj mládežníckeho 
pracovníka s rezervou pre príchod ďalšieho zborového 
farára.  

Ako veľmi dôležité a správne sa ukázalo prijatie 
rozhodnutia začať so zbierkou na úhradu dane z predaného 
majetku (starej fary) už v roku 2015. Vďaka tomu sme si 
vytvorili dobrú pozíciu pre ukončenie celého projektu, ktorý 
nastane úhradou našej daňovej povinnosti voči štátu.  
 
Bardejovský Prameň  

Bardejovský Prameň  (BP) 

Príjem: 1 035,00 € 

Výdaj: Tlač Bj. Prameňa 468,00 € 

            poštovné 10,50 € 

Rozdiel: 556,50 € 
 

Hospodárenie Správy zboru v roku 2016 
PRÍJMY  

 Rozpočet Skutočnosť 

Príjmy z nájmu 987,50 1 185,00 

Milodary 14 120,00 17 866,76 

Ofery  1 256,82 

Zbierka na daň - fara 34 330,00 21 935,00 

Cirkevný príspevok 34 330,00 34 330,00 

Vokátorová ofera 2 750,00 3 287,11 

Mimo zborové ofery 2 850,00 2 843,00 

Príjmy z dotácií  1 700,00 

Príjmy z predaja majetku    500 000,00 500 000,00 

Podiel na hosp. výsl. SZ 804,30 804,30 

Ostatné príjmy 755,00 3 731,37 

Pôžičky    43 000,00 

Príjmy spolu 590 926,80€ 631 939,36€ 
 

VÝDAVKY  
 Rozpočet Skutočnosť 

Služby spolu: 535 929 539 896,52 

Opravy 17 800 22 634,94 

    Obstaranie majetku 506 754 504 785,89 

Cestovné 1 650 2 117,44 

Reprezentácia 500 1 687,03 

Telefón 1 100 758,09 

Stočné 215 280,80 

Poistky 620 591,86 
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Ostatné  7 290 7 040,47 

Mzdy 11 515 11 095,37 

Poistné fondy 4 053 3 483,25 

Spotreba materiálu: 1 880 3 295,92 

Časopisy, knihy 200 352,00 

Ceniny - kolky  100  

Kancelárske potreby 600 407,03 

Čistiace potreby 100 184,83 

PHM 600 498,18 

Ostatné  280 1 853,88 

Spotreba energií: 6 200 6 745,62 

Vodné 1 020 803,45 

Elektrická energia 2 150 2 116,76 

Plyn 3 030 3 825,41 

Dane a popl.  spolu: 852 662,73 

Sociálny fond 67 61,10 

Ostatné výdavky 15 256 21 104,70 

Príspevky vyššej COJ 4223 4 223,91 

10% z CP na VM Fond 3 433 3 433,00 

Vokátorová ofera 2 750 3 287,11 

Mimo zborové ofery 2 850 2 843,00 

Dary 1 000 1 476,60 

Ostatné 1 000 841,08 

Splátka pôžičky  5 000,00 

Výdavky spolu 575 752 € 586 345,21 € 
Výsledok hospodárenia – Správa zboru 

Výnosy spolu 631 939,36 € 

Náklady spolu 586 345,21 € 

Výsledok hospodárenia  45 594,15 € 

Hospodársky výsledok bez účelových prostriedkov 

Výsledok hospodárenia  45 594,15 € 
Účelová milodary zbierky  a pôžičky na 

Auditórium 
55 074,26 

Účelové milodary a zbierky na novú faru 24 570,00 

Prostriedky použité na Auditórium 26 455,83 

Prostriedky použité na novú faru   2 771,99 

Schodok bežného hospodárenia správy 
zboru (bez účelových prostriedkov)  

-4 822,29 € 

 
 Najväčšie rozdiely oproti plánovanému rozpočtu 
v hospodárení správy zboru nastali v príjmovej časti 
v nenaplnení príjmov v zbierke na daň z predaja fary, 
neplánovali sme príjmy z ofier a milodarov na účel osláv 500 
rokov reformácie, neplánovali sme ani príjmy a výdavky 
spojené s ordináciou, nakoľko jej konanie v našom zbore 
bolo dohodnuté až po prijatí rozpočtu. Príjmy boli navýšené 
aj o dotáciu zo Seniorálnej podporovne a pôžičku 
z Generálnej podporovne.  
 Vo výdavkoch sme viac vydali na opravu Auditória, na 
obstaranie majetku (dva nové počítače so softwarom do 
nových kancelárií vo fare a niekoľko ďalších položiek 
v obstaraní majetku), vyššie bolo aj cestovné farárov pri 

zastupovaní, čo je spojené s neobsadením miesta zborového 
farára. Na druhej strane sú tieto výdavky kompenzované 
tým, že nemáme výdavky na réžiu ubytovania tohto 
chýbajúceho farára. Viaceré výdavkové položky naopak 
neboli naplnené v predpokladanej výške. 
 Na výročnom zborovom konvente sme prijali dôležité 
rozhodnutie o riešení nedoplatkov na cirkevnom príspevku. 
Revízna komisia totiž rok čo rok pripomínala, že 
z účtovného hľadiska záväzky členov zboru voči zboru 
neboli zreteľne účtované, ako povinný príspevok – záväzok. 
Z toho dôvodu sme pristúpili k rozhodnutiu dať veci účtovne 
aj organizačne do poriadku. Presbyterstvo navrhlo konventu 
riešenie, aby tí členovia zboru, ktorí nemajú uhradený 
príspevok dostali upozornenie na túto skutočnosť. Cirkevný 
zbor zároveň ponúkol možnosť odpustiť nedoplatky tým, 
ktorí majú uhradené záväzky za posledných päť rokov.  
 Oznam bol odoslaný doporučeným listom. Výsledkom 
bolo, že veľká časť oslovených si svoje záväzky vyrovnala. 
Takto sme do hospodárenia získali temer 4.000 €. Najväčší 
zisk tohto kroku však nie je vo financiách, ale v tom, že 
mnohí členovia zboru si nanovo uvedomili, že súčasťou 
života v spoločenstve cirkvi je aj finančné fungovanie zboru. 
Pochopili, že ich záväzky voči cirkvi nie sú príťažou, ale 
samozrejmou skutočnosťou. Veď každá organizácia na svoje 
fungovanie potrebuje mať k dispozícii prostriedky. Mnohí 
posielali dlžné sumy obratom aj s ospravedlnením. Len 
štyroch oslovených viedla naša výzva k tomu, že požiadali 
o výstup z cirkvi. Niekoľko rodín nám v tejto súvislosti 
nahlásilo odchod svojich členov do zahraničia. V týchto 
prípadoch sme ukončili členstvo takto oznámených členov 
v zbore, nie však v cirkvi. Pri ich prípadnom návrate späť do 
domoviny sa môžu opätovne prihlásiť. Týmto členom sme 
odporúčali, aby aj v cudzine vyhľadali spoločenstvo 
kresťanskej cirkvi, ktoré by ich duchovne zaopatrilo v čase 
ich zahraničnej práce. Takto sme dosiahli sprehľadnenie a 
zreálnenie evidencie členov zboru aj ekonomických 
súvislostí s tým spojených. 
 Čoraz väčší počet členov zboru uhrádza cirkevný 
príspevok formou bankového prevodu. Odporúčame v tomto 
trende pokračovať. Uľahčí sa tak práca presbyterov a ide 
o najjednoduchší spôsob realizácie tejto povinnosti. 

Schodok správy zboru vo výške 4.822,29 € bude 
rozpočítaný na počet členov a uhradený zo zdrojov 
jednotlivých COJ v pomere k počtu členov. V najbližšom 
období jedného, dvoch rokov očakávame, že získame reálny 
prehľad o fungovaní zboru v podmienkach novej fary 
a opraveného Auditória a budeme vedieť pracovať 
s reálnymi hodnotami pri účtovaní a plánovaní 
predovšetkým režijných nákladov v týchto budovách. 
Mimozborové ofery 

Ofery odovzdané na účely mimo zboru 

5.Evanjelické cirkev.dni – Békeč. Čaba 239 € 

Generálna podporoveň - pôst 270 € 

Pomoc utečencom 360 € 

Dištriktuána ofera – CZ Párnica - kostol 292 € 

Fond vzdelávania ECAV 147 € 

Fond misie ECAV  148 € 

Ofera na Svetový luteránsky zväz 272 € 
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Seniorátna ofera – CZ Bystré - kostol 430 € 

500. výročie reformácie 156 € 

Ofera pre študentov teológie EBF UK 227 € 

Generálna podporoveň - advent 302 € 

Ofera na Evanjelickú alianciu 80 € 

Spolu: 2 923 € 

 
Hospodárenie Zborovej diakonie v roku 2016 

PRÍJMY 
 Rozpočet Skutočnosť 

Milodary 1 120 1 307,00 

Podpora vdov, sirôt 120 145,00 

Pečenie oblátok 1 000 1 162,00 

Ofery 100 159,05 

Príjmy spolu 1 220 € 1 466,05 € 
VÝDAVKY 

 Rozpočet Skutočnosť 

Služby spolu:        Ostatné 20 16,44 

Spotreba mat.:      Ostatné 200 141,70 

Dane a popl.  spolu:  0,80 

Ostatné výdavky:     Dary 500 328,81 

Výdavky spolu 720 € 487,75 € 
Výsledok hospodárenia – Zborová diakonia 

Výnosy spolu 1 466,05 € 

Náklady spolu 487,75 € 

Výsledok hospodárenia  978,30 € 
 

Hospodárenie Vnútromisijného fondu v roku 2016 
PRÍJMY 

 Rozpočet Skutočnosť 

Milodary 400 514,69 

Ofery 1 300 1 530,24 

Cirkevný príspevok 3 433 3 433,00 

Príjmy z dotácií 2 000 1 955,00 

Ostatné príjmy    18 600 12 935,52 

Úroky  0,02 

Úč.popl. - Tábory 17 000 11 146,50 

Úč.popl. – konf.víkend. 1 600 1 789,00 

Príjmy spolu 25 733 € 20 368,45 € 
 

VÝDAVKY 
 Rozpočet Skutočnosť 

Služby spolu: 25 055 19 162,17 

Konfirmačné sústredenia 2 500 2 164,87 

Letné tábory 22 000 14 942,70 

Ostatné  555 1 954,60 

Spotreba materiálu: 250 64,8 

Časopisy, knihy 50 20,00 

Ceniny - kolky  100 100,00 

Kancelárske potreby 50 4,00 

PHM  40,80 

Ostatné  50  

Dane a poplatky spolu 75 73,80 

Výdavky spolu 25 380 € 19 300,77 € 
 

Výsledok hospodárenia Vnútromisijný fond 
Výnosy spolu 20 368,45 € 

Náklady spolu 19 300,77 € 

Výsledok hospodárenia  1 067,68 € 
 

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2016 

 Pokladňa Účet 

Bardejov 504,19 € 39 042,28 € 

Lukavica 217,67 € 11 374,63 € 

Mokroluh 447,90 € 4 885,88 € 

Rokytov 1,14 € 15 239,44 € 

Vyšná a Nižná Voľa 408,00 € 15 319,33 € 

Ev. cintorín 364,90 € 2 446,46 € 

VM Fond 347,00 € 2 653,06 € 

Zborová diakonia 760,66 € 4 971,60 € 

Správa zboru 1 084,72 € 78 249,60 € 

Spolu: 4 136,18 € 174 182,28 € 

Celkom spolu: 178 318,46 € 

 
Hospodárenie CZ ECAV  Bardejov v roku 2016 

PRÍJMY 
 Rozpočet Skutočnosť 

Príjmy z nájmu 7 047,50 7 600,38 

Milodary 35 200,00 42 078,45 

Ofery 16 300,00 19 009,49 

Zbierka na daň – fara 34 330,00 21 935,00 

Cirkevný príspevok 34 330,00 34 330,00 

Vokátorové ofery 2 750,00 3 287,11 

Mimo zborové ofery 2 850,00 2 923,00 

Príjmy z dotácií 49 700,00 3 855,00 

Príjmy z predaja majetku    500 000,00 500 000,00 

Príjmy z poskyt. služieb  88,32 

Podiel na hosp. výsl. SZ 804,30 804,30 

Ostatné príjmy 19 660,00 16 896,85 

Prijaté pôžičky   43 000,00 

Príjmy spolu 702 971,80 € 695 807,90 € 
 

VÝDAVKY 
 Rozpočet Skutočnosť 

Služby spolu: 630 659 571 439,00 

Opravy 80 150 29 429,09 

    Obstaranie majetku 511 174 507 748,48 



2017                                                                                                                                               Zborový konvent, CZ Bardejov 

 
13

Cestovné 1 750 2 117,44 

Reprezentácia 600 1 711,03 

Telefón 1 200 858,09 

Stočné 315 375,84 

Revízie 150 250,00 

Poistky 1 620 1 446,51 

Ostatné  33 700 27 502,52 

Mzdy 14 955 14 580,18 

Poistné fondy 5 293 4 362,96 

Spotreba materiálu: 4 905 5 584,98 

Časopisy, knihy 890 814,30 

Ceniny - kolky  200 100,00 

Kancelárske potreby 875 453,04 

Čistiace potreby 300 254,51 

PHM 600 538,98 

Ostatné  2 040 3 424,15 

Spotreba energií: 18 465 17 490,57 

Vodné 1 165 971,65 

Elektrická energia 11 950 10 604,80 

Plyn 5 350 5 914,12 

Dane a poplatky spolu 2 940 2 080,82 

Sociálny fond 67 61,10 

Ostatné výdavky 14 793 25 229,96 

Príspevky vyššej COJ 4 223 4 223,91 

Cirkevný príspevok  5 215,00 

Vokátorové ofery 2 750 3 287,11 

Mimo zborové ofery 2 850 2 923,00 

Dary 2 850 2 935,56 

Ostatné výdavky 2 120 1 645,38 

Splátka pôžičky  5 000,00 

Výdavky spolu 692 077 € 640 829,57 € 
 

Výsledok hospodárenia CZ Bardejov 
Výnosy spolu 695 807,90 € 

Náklady spolu 640 829,57 € 

Výsledok hospodárenia  54 978,33 € 
 

Prehľad pohľadávok a záväzkov: 
Pohľadávky k 31. 12. 2016 

Dlžník Suma 

 K  1.1.2016 K 31.12.2016 

Agrodružstvo Tarnov 3,40 € 0,00 € 

Členovia CZ – zbierka 0,00 € 24 725,00 € 

innogy Slovensko s.r.o. 0,00 € 239,81 € 

Líza, s.r.o., Bardejov 73,52 € 88,32 € 

PPD Kľušov 77,57 € 77,57 € 

SPP a.s., Bratislava 355,86 € 0,00 € 

Stavcomp, Bardejov 4 000,00 € 4 000,00 € 

Svidgas, Svidník 439,44 € 721,07 € 

VSE, a.s., Košice 534,78 € 677,90 € 

VVS, a.s.,  Košice 0,18 € 0,18 € 

Spolu pohľadávky 5 484,75 € 30 529,85 € 
 

Záväzky k 31. 12. 2016 
Veriteľ Suma 

 k 1.1.2016 k 31.12.2016 

Dcérocirkev Lukavica 
voči Správe zboru 

120,00 € 0,00 € 

Evanjelická aliancia SR 0,00 € 80,00 € 

Format-PM, s.r.o. 826,42 € 826,42 € 

innogy Slovensko s.r.o. 0,00 € 108,31 € 
Pôžičkový fond Gustava 
Adolfa 

0,00 € 35 000,00 € 

Projekt4you, s.r.o. 4 600,00 € 0,00 € 

Slovak Telekom, a.s. 15,68 € 29,17 € 
ŠZ Seniorát ECAV – 
pôžička 

0,00 € 3 000,00 € 

VSE, a.s., Košice 681,67 € 1 129,44 € 

Spolu záväzky 6 243,77 € 40 173,34 € 
 
 Uvedené čísla ukazujú, že hospodárenie v našom CZ má 
správne tendencie. Snažíme sa udržať fungovanie bežného 
chodu a investičné akcie realizovať s dostatočným 
finančným krytím. Pri vyšších výdavkoch vieme rozložiť 
záťaž v podobe pôžičky z cirkevných zdrojov na dlhšie 
obdobie pri zachovaní efektívnosti pôžičiek. V hospodárení 
dokážeme reagovať na rôzne dynamické momenty 
hospodárskej stránky našej činnosti.  

Vnímame aj rezervy a výzvy v oblasti hospodárenia: 
Nedisciplinovanosť v plnení finančných záväzkov voči 
zboru. Mnohí členovia zboru žijú v neoprávnenej predstave, 
že všetko v cirkvi sa má konať len z dobrovoľnosti 
a kresťanskej lásky. Toto by sme mohli akceptovať v stave, 
kde niet hriechu a ľudskej slabosti. My však žijeme vo svete, 
kde všetci zápasíme so slabosťou, zábudlivosťou a sme 
zvádzaní pokušiteľom k poľavovaniu dobročinnosti. Pre 
zachovanie poriadku a životaschopnosti aj v oblasti 
hospodárenia je prirodzené, že si sami pre seba stanovíme 
pravidlá, ktoré nám pomáhajú vo vnútornej disciplíne 
a umožnia rozvíjať aktivity zboru stabilne. Aj Pán Ježiš 
zaplatil chrámovú daň, hoci sa ako Boží Syn mohol 
ospravedlniť, že On má na túto daň výnimku. Nezrušil však 
poriadok, ktorý mal zmysel a prospieval fungovaniu chrámu. 

V zásade však hospodárenie zboru vedené odborne 
spôsobilými a zdatnými členmi zboru je zdravé a účinné. 
Všetkým bratom a sestrám, ktorí spravujú hnuteľný, 
nehnuteľný aj finančný 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.  
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XI.  Záver 
 
Na záver v stručnom výpočte heslovite podávam náčrt našich problémov, pozitív a výziev do budúcnosti: 

Naše pozitíva: 
Máme ľudí, ktorí vedia robiť aj tvoriť 
Máme veľmi sľubnú generáciu mládeže a mladých dospelých. Ak sa nám ich podarí stabilizovať tu v našom 

prostredí, môžu byť svojmu prostrediu veľmi prospešní. 
Podarilo sa nám cez viaceré podujatia v našom zbore trochu pootvoriť aj dvere do zahraničia. Ak budeme 

múdro spravovať tieto vzťahy a budovať ich, môže to by obojstranne prospešné – aj my máme čo podať ako 
svedectvo ľuďom z Nemecka, či iných krajín, aj oni nás majú čo naučiť z ich spôsobu práce. K tomu potrebujeme 
rečové znalosti a ochotu stretávať sa, rešpektovať sa v rozdielnosti a učiť sa z dobrých podnetov. 

Máme zatiaľ dosť detí, veľa dorastu a mládeže. Zabezpečiť túto oblasť práce zamestnanými pracovníkmi sa 
ukázalo byť krokom správnym smerom. Toho sa musíme držať a rozvíjať to. Kladie to nároky na finančné 
zabezpečenie, ale výsledky prichádzajú v iných hodnotách. 

Podarilo sa nám ozdraviť ekonomiku zboru. Postupne sa objavujú darcovia, ktorí posielajú zboru pravidelný 
mesačný príspevok prevodom na účet – bez konkrétneho dôvodu v podobe výročia, jubilea. Prispievajú jednoducho 
preto, že chcú dávať. Pred niekoľkými rokmi taký príspevok prichádzal len od zborových farárov, dnes je to 
skupina minimálne piatich členov zboru. Viacerí členovia zboru pochopili, že nič nie je zadarmo, a teda ak chceme 
pripraviť podujatie, ktoré má byť prospešné pre nás i naše okolie, potrebujeme ho finančne alebo vecne podporiť. 
Vďaka tomu sme mohli zorganizovať podujatia celoslovenského charakteru, ktorých úroveň bola viacnásobne 
oceňovaná vedením cirkvi, profesionálnymi pracovníkmi rôznych inštitúcií vrátane médií aj pracovníkmi 
miestnych organizácií a samosprávy. 

Dlhodobo nám robí radosť práca s deťmi a mládežou. Všetky tieto skúsenosti nám potvrdzujú, že Pán Boh 
skutočne poslal svojho Syna na svet na to, aby nás zachránil, požehnal a obdaril láskou, pomocou a múdrosťou. 
Keď sa Jemu odovzdávame do Jeho moci a vedenia, darí sa nám z Jeho moci konať správne veci a problémy často 
ustupujú pred Jeho autoritou.  

Mimoriadne pozitívne môžeme hodnotiť našu spoluprácu s občianskym prostredím, kde treba vyzdvihnúť 
porozumenie a podporu našich aktivít zo strany mesta, ale rovnako aj dobré skúsenosti s mnohými inštitúciami 
v meste, ako aj s médiami pri ordinácii a OBM.  

Radosť sme mali s ochotnej spolupráce desiatok členov zboru postavených v rôznych dlhodobých ako aj 
jednorazových službách v živote zboru. Dlhodobo si udržiavame pekné susedské vzťahy z cirkevnými zbormi, 
ktoré v minulosti patrili k Bardejovu (Zlaté a Richvald). Pán Boh nám pomohol zvládnuť aj náročné chvíle, či už 
pri rozlúčkach so vzácnymi ľuďmi, služobníkmi, alebo vo chvíľach mimoriadneho pracovného vypätia. 
Spoločnými silami sa nám darilo udržiavať dobrú spoluprácu v predsedníctve cirkevného zboru medzi zborovým 
farárom a dozorcom, čo sa následne prejavovalo aj úspešným prenášaním tejto atmosféry do práce presbyterstva. 

 
V pokore vidíme aj nedostatky alebo slabosti nás, jednotlivcov aj zboru ako takého. Vo všetkých týchto veciach 

je priestor pre našu pokoru, pre naše pokánie a prosbu, aby nám Pán Ježiš stále odpúšťal a nás vo vedení našich 
krokov neopúšťal. 

 
Naše problémy a výzvy:  

Vysťahovalectvo za prácou, vzdelaním či lepším zárobkom. Z toho vyplývajú v mnohých rodinách problémy 
v manželskom živote, pri výchove detí a v zbore nám v službe chýbajú ľudia, ktorých tu dlhodobo nemáme medzi 
sebou. Potrebujeme venovať viac pozornosti práci v rodinách, pri výchove, vytvárať podmienky pre vzájomné 
zdieľanie skúseností so zvládaním problémových momentov v rodine.  

Rastúca pohodlnosť a sebastrednosť – potrebujeme viac myslieť na druhého, na iných, rozmýšľať 
o možnostiach intenzívnejšej diakonickej práce pre ľudí v núdzi v zbore i mimo zboru (mimo krajiny – adopcia detí 
na diaľku). 

Prestávame spievať a hrať hudbu. Radšej hudbu počúvame „konzumujeme“. Potrebujeme neustále motivovať 
ľudí k aktívnejšej účasti na práci speváckych telies, potrebujeme pracovať s mladými hudobníkmi, aby sme mali 
stabilne fungujúcu hudobnú skupinu – možno v spolupráci s rodičmi. Roky vnímame ako vážny deficit, že v našom 
zbore nepôsobí detský alebo stály mládežnícky spevokol. 

V mnohých rodinách vnímame slabý dôraz na budovanie rodiny, manželstva na spoločných Božích základoch – 
vzťahy sa uzatvárajú na základe iných predpokladov, čo nie vždy dáva dobrú perspektívu pre rozvoj. Potom sa 
stretávame s krízami vo vzťahoch, s problémami, ktoré vznikajú pre rozdielnosť v duchovnom živote (pri 
konfesionálne zmiešaných vzťahoch), alebo ešte náročnejšie v manželskom vzťahu s neveriacim. Tu potrebujeme 
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motivovať predovšetkým mladých ľudí, aby brali vážne oblasť duchovných hodnôt, ako jednu z rozhodujúcich 
oblastí, na ktorých stojí trvalé a fungujúce manželstvo aj rodina. 

Nedisciplinovanosť v návšteve služieb Božích – z týždňa na týždeň je rozdiel počtu prítomných aj viac ako 25% 
(napríklad v Bardejove 250 alebo 350, podobne na dedinách, najčastejšie v nedeľu, keď sú evanjelické služby 
vysielané v médiách). Čo robí, akým programom naplní člen zboru svoju nedeľu, keď nie je v kostole? Sú prípady, 
kde je na to vážny dôvod – choroba, odcestovanie. No tieto dôvody nemôžu tvoriť celý rozsah tohto rozdielu. 
Potrebujeme nanovo prežiť vzácnosť spoločenstva cirkvi v chráme – spoločenstva s Bohom aj s ľuďmi zároveň.  

 
Pozerajúc na množstvo údajov a informácií v tejto správe musíme konštatovať, že sme prežili veľmi požehnaný 

rok. Žiada sa Pánu Bohu vysloviť stokrát vďaku za mnoho krásnych chvíľ, za mnoho požehnania. Prežili sme 
mnoho bežných každodenných či obvyklých stretnutí, ktoré sme mohli realizovať slobodne a bez zábran. Prežili 
sme aj výnimočné chvíle, stretnutia s hosťami z domova aj zahraničia. Mali sme možnosť vzdelávať sa vo 
vedomostiach, aj rozvíjať svoje cítenie pri koncertoch, prehlbovať svoju vieru pri evanjelizácii, budovať vzťahy na 
táboroch alebo neformálnych stretnutiach. Bol tu priestor aj pre ekumenické kontakty. Máme na čom budovať a čo 
rozvíjať. Prosme Pána cirkvi, aby nám v tejto službe pomáhal.  

 
Záverom sa chcem úprimne poďakovať všetkým spolupracovníkom v zbore, ktorí svoju službu vykonávali 

verne s Božou pomocou – sestrám v oltárnej službe, sestre farárke Anne Velebírovej, sestre kaplánke Viere Šoltés 
Tipulovej, bratovi dozorcovi Jaroslavovi Foľtovi za enormnú snahu plniť jeho povinnosti často na úkor vlastného 
pracovného a voľného času. Ďakujem kantorom, kurátorom, kostolníkom, presbyterom, účtovníkom, pokladníkom, 
pracovníkom s mládežou a dorastom  a deťmi tak vedúcim, ako členom tímov, dirigentom aj tým, ktorí slúžia pri 
zdobení a upratovaní našich priestorov. Ďakujem všetkým, ktorí sa príležitostne i pravidelne modlia za náš zbor 
a jeho pracovníkov, myslia aj na potreby celej cirkvi či svojich blížnych okolo seba. 

Konajme túto službu naďalej. Učme sa v nej stáť verne tak, ako náš Spasiteľ, ktorý  neprišiel na svet, aby nás 
odsudzoval a karhal, ale aby nás svojou láskou zachránil a svojim príkladom tiahol vpred. Dovoľme Mu to. Vedie 
nás k nebeskému domovu.  

Ján Velebír, zborový farár, 
V Bardejove  26. februára 2017 

 
Zápisnica    K 1/2016 z rokovania výročného zborového konventu  

CZ ECAV na Slovensku Bardejov, konaného dňa 21. februára 2016 
Miesto konania:  Evanjelický a. v. kostol v Bardejove 
Predsedajúci:  zborový farár - senior : Mgr. Ján Velebír;  zborový dozorca :  Ing. Jaroslav Foľta 
Pozvánka:   na službách Božích dňa 14.februára.2016,  aj písomná v zborovom časopise Bardejovský Prameň č.1 
Program: 

1. Bohoslužobný úvod,   
2. Zriadenie konventu: Privítanie; Prečítanie a pripomienkovanie programu; Určenie overovateľov zápisnice; Prezentácia 
3. Schválenie zápisníc  K1,K2 z roku 2015 
4. Kontrola plnenia uznesení 
5. Voľby presbyterov 
6. Výročná kňazská správa  o živote zboru za rok 2015 

a) časť bohoslužobná a vnútromisijná s diskusiou 
b) časť hospodárska a správa revíznej komisie s diskusiou 
c) schválenie uzávierky hospodárenia roku 2015 

7. Voľné návrhy 
8. Rozpočet na rok 2016 – návrh a prijatie 
9. Záver konventu a pieseň 

1. Bohoslužobný úvod 
Oslovenie, predspev, pieseň, Sláva, pozdrav, kolekta , text, pieseň, evanjelium, pieseň. 
2. Zriadenie konventu 

a) Privítanie 
Br. zborový dozorca privítal prítomných konventuálov v mene predsedníctva cirkevného zboru a otvoril rokovanie 
výročného zborového konventu. 

b) Prečítanie a pripomienkovanie programu 
Program rokovania konventu obdržali konventuáli v časopise Bardejovský Prameň a br. zborový dozorca ho prečítal. 
K programu výročného zborového  konventu neboli vznesené pripomienky. Prebehlo hlasovanie za program 
konventu. Za program hlasovali všetci prítomní konventuáli. 



2017                                                                                                                                               Zborový konvent, CZ Bardejov 

 
16

c) Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov 
Overovatelia:       Zuzana Lukáčová - Bardejov, Ján Roguľa - Vyšná Voľa. 
Zapisovateľky:    Marta Habžanská, Ing. Jarmila Pavlusová. 

d) Prezentácia 
Prezentačná komisia: Ing. Slavomír Kmecík, Nataša Šandalová, Ján Šellong, Marián Šima, Juraj Voľanský,  Jozef 
Voľanský Martiček. 
Prezentačná komisia bola určená zborovým presbyterstvom. 
Prezentačná komisia predložila počet prítomných konventuálov.  
Br. senior konštatoval, že  zasadnutia výročného zborového konventu sa  zúčastňuje  166 konventuálov  s hlasovacím 
právom. 
Sčítacia komisia : Ľuboš Hankovský, Marta Kendrová, Pavol Petrič, Milan Pangrác-Piter, Andrej Evin, Lucia 
Kotuľová. 
Doplňujúce návrhy na  ďalších členov sčítacej komisie neboli. 
Hlasovanie : za 166, proti  0, zdržal sa 0. 
Volebná komisia: Cyril Adamuščin, Andrej Kostár, Andrej Voľanský, Marián Staš, Ing. Ľudmila Skoncová. 
Doplňujúce návrhy na  ďalších členov  volebnej  komisie neboli. 
Hlasovanie : za 166, proti  0, zdržal sa  0. 

3. Schválenie zápisníc K1/2015 a  K2/2015 z roku 2015 
Zápisnice boli uverejnené v zborovom časopise Bardejovský Prameň. Pripomienky k zápisniciam neboli. 
Zmenil sa počet prítomných konventuálov:164. 
Hlasovanie za schválenie zápisnice K1/2015 : za  164, proti  0, zdržal sa 0.  
Hlasovanie za schválenie zápisnice K 2/2015: za 164, proti  0, zdržal sa  0. 
Zmenil sa počet prítomných konventuálov: 165. 

4. Kontrola plnenia uznesení 
Uznesenia K 1/2015, K2/2015, K3/2015 K4/2015 K5/2015 – splnené. 
Uznesenie K 3/2015-oprava formálnej chyby v texte: „v súvislosti s kúpou budovy Zborový dom ECAV ..“ zameniť za text  
„v súvislosti s predajom budovy fary “. Br. senior informoval, že daňová povinnosť nám vzniká pri predaji starej fary, nie 
pri kúpe novej budovy Zborového domu. Následne požiadal o hlasovanie o oprave  formálnej chyby. 
Hlasovanie: za 164,  proti : 1. 

5. Voľby presbyterov 
Br. senior informoval o ukončení volebného obdobia niektorých presbyterov. Do zborového presbyterstva boli navrhnutí: Ing. 
Slavomír Kmecík, Ján Tomaško, Nataša Šandalová, Andrej Mihalčin, Ján Roguľa. Br. senior požiadal o ďalšie návrhy na 
miesta zborových presbyterov. Ďalšie návrhy predložené neboli. 
 Br. senior tiež informoval o ukončení volebného obdobia členom revíznej komisie br. Milanovi Grittovi a ses. Ing. Jarmile 
Pavlusovej.Br. M. Gritta už neprijal kandidatúra, na jeho miesto bola navrhnutá ses. Ing. Anna Paňková z Lukavice, ktorá 
prijala kandidatúru. Požiadal prítomných o ďalšie návrhy na členov revíznej komisie. Ďalšie návrhy neboli podané. 
Prítomní konventuáli boli oboznámení so spôsobom voľby a to zakrúžkovaním poradového čísla pred menom kandidáta. 
Voľby prebehli tajným hlasovaním. Volebná komisia sa odobrala k sčítaniu hlasov.   
Vyhlásenie volieb na  miesta zborových presbyterov. 

Počet odovzdaných 144 hlasovacích lístkov, z toho platných 144 hlasovacích lístkov.  
1. Ing. Slavomír Kmecík ( Bardejov )   139 hlasov 
2. Ján Tomaško ( Bardejov )     138 hlasov 
3. Nataša Šandalová ( Bardejov )    136 hlasov 
4. Andrej Mihalčin, (V a N. Voľa )     134 hlasov 
5. Ján Roguľa ( V. a N. Voľa )     134 hlasov 

Vyhlásenie volieb na  miesta členov revízneho výboru. 
1. Paňková Anna ( Lukavica )      135 hlasov 
2. Ing. Pavlusová Jarmila ( Bardejov )   134 hlasov 

Všetci navrhovaní kandidáti získali  nadpolovičnú väčšinu hlasov. 
6. Výročná kňazská správa o živote zboru za rok 2015 

a) časť bohoslužobná a vnútromisijná s diskusiou 
Br. senior sa v úvode tejto časti konventu pomodlil. Základné myšlienky svojej výročnej kňazskej správy  viedol v duchu textu 
1.kniha Mojžišova 28. kap.,15.v. V časti správy bohoslužobný život informoval o základných udalostiach a príležitostiach, 
ktoré sa konali v cirkevnom zbore počas roka 2015. Kňazská správa bola uverejnená v časopise Bardejovský Prameň, ktorý 
obdržali konventuáli v predstihu. 
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Vedúca práce s dorastom a mládežou Mgr. M. Skoncová priblížila konventuálom prácu s dorastom a mládežou, ktorú spolu 
s ňou vedú Mgr. D. Schader a jej manžel Daniel. Poďakovala predsedníctvu  za podporu a pomoc  v tejto práci, tiež za 
spoluprácu  spolupracovníkom  a  členom cirkevného zboru za modlitby. 
Br. senior poďakoval všetkým ordinovaným, ktorí vypomohli  počas roka na službách Božích, tiež aj neordinovaným  ktorí 
pomáhali na čítaných službách Božích, všetkým tým, ktorí viedli a vedú modlitebné stretnutia pred pohrebom, kde vyzdvihol 
dôstojnú úroveň tejto práce. 
Ses. MVDr. Eva Pavlišáková sa pýtala  na dôvod neobsadenia farskej stanice a miesta seniorálneho kaplána. Na otázku 
odpovedal br. senior, ktorý oboznámil prítomných, že zatiaľ nebol doriešený  problém ubytovania ďalšieho farára v zbore , ale 
dôvodom  je aj nedostatok  voľných kapacít. Poukázal aj na to, že v cirkvi nám chýba niekoľko desiatok farárov.  

b) časť hospodárska a správa revíznej komisie s diskusiou 
Br. zborový dozorca v tejto časti kňazskej správy podal informácie o hospodárení cirkevného zboru, o príjmoch a výdavkoch, 
o uzávierke hospodárenia zboru. Výsledky hospodárenia dcérocirkví boli schválené na dcérocirkevných konventoch, výsledok 
hospodárenia matkocirkvi bol schválený na matkocirkevnom konvente.  
Správa revíznej komisie 
Správu revíznej komisie prečítal predseda revízneho  výboru  br. Ing. Adam German. Vo svojej správe zhodnotil hospodárenie 
CZ za rok 2015, vyslovil spokojnosť s vierohodnosťou účtovných dokladov. Revízna komisia konštatovala, že neboli zistené 
závažné nedostatky a vzhľadom k tomu revízna komisia doporučila konventu schváliť účtovnú uzávierku za rok 2015.  
Br. zborový dozorca poďakoval predsedovi revízneho výboru Ing. A. Germanovi za prednesenie správy  revízneho výboru  
o hospodárení  CZ za rok 2015. 

c) schválenie uzávierky hospodárenia roku 2015 
Uznesenie K 1/2016: Zborový konvent prijíma výročnú kňazskú správu za rok 2015, správu revízneho výboru 
o hospodárení cirkevného zboru a schvaľuje uzávierku hospodárenia CZ za rok 2015 v podobe predloženej 
presbyterstvom s opravami z rokovania zborového konventu. 
Zmenil sa počet prítomných : 149 konventuálov. 
Hlasovanie: za 149, proti 0, zdržal sa  0. 
7. Voľné návrhy 
Br. zborový dozorca upozornil na vnútromisijné podujatia, ktoré sa uskutočnia v cirkevnom zbore v druhej polovici  roku 
2016. Pozornosť upriamil na dátum 25.9.2016,  kedy sa v našom cirkevnom zbore uskutoční vysviacka novokňazov ECAV na 
Slovensku. Pri tejto príležitosti pozval  členov cirkevného zboru k účasti.  
Ďalším dôležitým podujatím bude misijné podujatie k 500. výročiu reformácie  „Oslobodení Božou milosťou“, ktoré sa 
uskutoční dňa 23.10.2016.  
Ses. MVDr. Eva Pavlišáková sa pýtala na problém  neplatičov v   cirkevnom zbore a na to, ako sa bude táto  záležitosť riešiť. 
Br. senior problém rozdelil do dvoch oblastí. Jedná sa o  neplatičov, ktorí sú dlhodobo mimo zboru a trvalého bydliska 
a druhou skupinou sú neplatiči, ktorí necítia potrebu zaplatiť cirkevný príspevok. Br. zborový dozorca  oboznámil, že vo veci 
robíme opatrenia. Je možnosť zaplatiť cirkevný príspevok   bezhotovostne, taktiež bude možnosť uhradiť tento príspevok  po  
službách Božích počas celého roka priamo v kostole u službukonajúceho presbytera. Zborové presbyterstvo navrhlo konventu 
prijať nasledovné uznesenie : 
Uznesenie K 2/2016: Zborový konvent schvaľuje odpustenie neuhradených príspevkov starších ako 5 rokov v prípade 
úhrady príspevku za posledných 5 rokov do konca roka 2016 v zmysle CN 1/2006 o evidencii členov cirkevného zboru § 
4. Zborový konvent poveruje predsedníctvo zaslať oznámenie neplatičom cirkevného príspevku o výške záväzkov voči 
CZ. 
Zmenil sa počet prítomných: 143 konventuálov. 
Hlasovanie: za 140, proti 2, zdržal sa 1. 
Br. zborový dozorca podal informácie  o stave: 
- novej farskej budovy. V roku 2015 bol  podpísaný  dodatok č. 6 k zmluve, ktorý hovorí o tom, že  stavba novej fary by 

mala byť ukončená  31.3.2016 a následne odovzdaná v máji 2016 . Cirkevnému zboru z toho vyplynie daňová povinnosť 
v roku 2017. 

- Auditória. V tomto roku by sme chceli uviesť prízemie Auditória do prevádzky. Zborovému konventu bol predložený 
návrh  na podanie žiadosti o pôžičku vo výške         5 000,00 € na 1. etapu generálnej opravy Auditória v Bardejove zo 
zdrojov Seniorálnej podporovne ŠZS na účel dokončenia inštalácií v budove Auditória. Br. senior dodal, že ide o pôžičku 
krátkodobú ( ½ ročná ) bezúročná.  

Uznesenie K 3/2016: Zborový konvent schvaľuje predloženie žiadosti o pôžičku vo výške 5 000,00 € na 1. etapu 
generálnej opravy Auditória v Bardejove zo zdrojov Seniorálnej podporovne  ŠZS na účel dokončenia inštalácií 
v budove Auditória. 
Zmenil sa počet prítomných konventuálov: 134. 
Hlasovanie : za 134, proti 0, zdržal sa : 0. 
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Uznesenie K 4/2016: Zborový konvent schvaľuje predloženie žiadosti o podporu z Generálnej podporovne ECAV na 
Slovensku vo forme malého projektu na 1.etapu generálnej opravy Auditória v Bardejove. 
Hlasovanie: za 134, proti 0, zdržal sa 0. 
Br. zborový dozorca informoval, že na základe krátkej porady presbyterov, ktorá sa konala 21.2.2016 pred konaním výročného 
zborového  konventu presbyterstvo navrhlo ďalší spôsob a to predloženie žiadosti o pôžičku z Generálnej podporovne ECAV 
na Slovensku a z fondu Beckovskej Viesky. Je potrebný súhlas konventu k predloženiu žiadosti. O ďalších náležitostiach sa 
bude  jednať na zasadnutí presbyterstva a zborovom konvente. Zborové presbyterstvo navrhuje konventu nasledovné 
uznesenie: 
Uznesenie K 5/2016: Zborový konvent schvaľuje predloženie žiadosti o pôžičku na 1. etapu generálnej opravy 
Auditória v Bardejove zo zdrojov Generálnej podporovne ECAV na Slovensku a z fondu Beckovskej Viesky. 
Hlasovanie : za 134, proti 0, zdržal sa 0. 
Br. zborový dozorca informoval o rokovaniach s vedením Mesta Bardejov na úrovni primátora. Riešil sa hradobný múr pri 
novej farskej budove, jeho dokončenie, 500.  výročie reformácie a pomoc Mesta Bardejov formou podpory na opravu 
Auditória. V roku  2016  by sme chceli žiadosť opätovne aktualizovať.  
Uznesenie K 6/2016: Zborový konvent schvaľuje predloženie žiadosti o podporu z Mesta Bardejov na 1. etapu 
generálnej opravy Auditória v Bardejove a jeho uvedenie do prevádzky. 
Hlasovanie: za  134, proti  0, zdržal sa 0. 
8. Rozpočet na rok 2016 – návrh a prijatie 
Návrh rozpočtu na rok 2016 bol zverejnený v zborovom časopise Bardejovský Prameň, str.  16 a 17.   Br. zborový dozorca 
informoval o príjmoch a  plánovaných  výdavkoch Správy zboru, VM fondu  a   Zborovej   diakonie    na  rok 2016.  
K predloženému návrhu neboli vznesené  žiadne pripomienky. 
Uznesenie K 7/2016: Zborový konvent schvaľuje presbyterstvom predložený návrh rozpočtu Správy zboru, VM fondu 
a Zborovej diakonie na rok 2016. 
Zmenil sa počet: 132 konventuálov. 
Hlasovanie : za 132, proti 0, zdržal sa 0. 
9. Záver konventu, pieseň 

V závere br. zborový dozorca poďakoval prítomným za účasť na výročnom zborovom konvente. br. senior sa pomodlil. Po 
ukončení konventu nasledovala  pieseň  a záverečná  liturgia. 

V Bardejove 21. februára 2016 
Zapisovateľky:  Marta Habžanská , Ing. Jarmila Pavlusová 
Overovatelia:   Zuzana Lukáčová, Ján Roguľa 
Zborové predsedníctvo:  Zborový farár – senior:  Mgr. Ján Velebír, Zborový dozorca: Ing. Jaroslav Foľta  

 
 

Zápisnica K 2/2016 z rokovania mimoriadneho  zborového konventu 
Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov, konaného dňa 1. mája 2016 

Miesto konania:  Evanjelický a.v. kostol v Bardejove 
Predsedajúci:  zborový farár – senior: Mgr. Ján Velebír;   zborový dozorca: Ing. Jaroslav Foľta 
Pozvánka:   na službách Božích dňa 24. apríla 2016 
Program: 

1. Zriadenie konventu: Privítanie; Prečítanie a pripomienkovanie programu; Určenie overovateľov zápisnice; Prezentácia 
2. Zmluva o predaji Evanjelickej fary 
3. Zmluva o kúpe zborového domu 
4. Rozpočet na rok 2016 – úpravy 
5. Záver konventu a pieseň 

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

mimoriadneho zborového konventu. 
b) Prečítanie a pripomienkovanie programu 

Brat zborový dozorca prečítal návrh programu konventu. K programu neboli vznesené pripomienky. Za navrhovaný 
program hlasovali všetci prítomní konventuáli. 

c) Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov 
Overovatelia: Mgr. Mária Schaderová, Andrej Voľanský. 
Zapisovateľky:  Marta Habžanská, Ing. Jarmila Pavlusová. 

d) Prezentácia 
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Prezentačná komisia: Marián Šima, Juraj Voľanský, Jozef Voľanský Martiček, Ing. Viliam Antony bola určená 
predsedníctvom CZ. 
Prezentačná komisia predložila počet prítomných konventuálov.  
Br. senior konštatoval, že zasadnutia mimoriadneho zborového konventu sa zúčastňuje  
203 členov zboru s hlasovacím právom. 
Sčítacia komisia: Jozef Voľanský Martiček, Juraj Voľanský, Milan Pangrác-Piter, Marián Staš, Cyril Adamuščin.  
Uvedení členovia sčítacej komisie boli navrhnutí presbyterstvom. 
Doplňujúce návrhy na ďalších členov sčítacej komisie neboli. 
Hlasovanie za členov sčítacej komisie: za 203, proti 0, zdržal sa  0. 

2. Zmluva o predaji Evanjelickej fary 
Brat zborový dozorca informoval konvent o podstatných náležitostiach predkladanej zmluvy, ako bola prejednaná 
a schválená na zasadnutí zborového presbyterstva, vysvetlil všetky články zmluvy.  K predloženej zmluve neboli vznesené 
žiadne otázky. 
Uznesenie K 8/2016: Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Bardejov schvaľuje návrh Kúpnej zmluvy č. KZ 
022016 o predaji Evanjelickej fary v Bardejove v predloženom znení a predkladá ju na odsúhlasenie Seniorálnemu 
presbyterstvu ŠZS.  
Hlasovanie: za 192, proti 1, nehlasoval  0. 

3. Zmluva o kúpe zborového domu ECAV Bardejov 
Brat zborový dozorca aj v tomto bode informoval konvent o podstatných náležitostiach predkladanej zmluvy, o všetkých 
jej článkoch, ako bola prejednaná a schválená na zasadnutí zborového presbyterstva. 
K predloženej zmluve neboli vznesené žiadne otázky ani pripomienky. 
Uznesenie K 9/2016: Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Bardejov schvaľuje návrh Kúpnej zmluvy č. KZ 
012016 o kúpe Zborového domu ECAV Bardejov v predloženom znení a predkladá ju na odsúhlasenie 
Seniorálnemu presbyterstvu ŠZS. 
Hlasovanie: za 182, proti 0, nehlasoval 1. 
Br. zborový dozorca informoval o Dohode o započítaní vzájomných pohľadávok.  
Uznesenie K 10/2016 : Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Bardejov schvaľuje návrh dohody o započítaní 
vzájomných pohľadávok č. Z 012016, ktoré vzniknú podpisom kúpnej zmluvy č. KZ 022016 o predaji Evanjelickej 
fary v Bardejove a KZ 012016 o kúpe Zborového domu ECAV Bardejov v predloženom znení a predkladá ju 
Seniorálnemu presbyterstvu ŠZS ako prílohu k uvedeným kúpnym zmluvám. 
Hlasovanie: za 171, proti 0, nehlasoval 1. 

4. Návrh na úpravu  rozpočtu CZ na rok 2016 
Brat zborový dozorca informoval o neschválení projektu na 3. etapu opravy strechy Gründlovského domu. Na uvedený 
účel boli v rozpočte vyčlenené prostriedky na spolufinancovanie vo výške 3 800,- €. Z nich časť prostriedkov vo výške 
1.350,00 € bola využitá na opravu úžľabia medzi Gründlovským domom a budovou Šarišského múzea v súvislosti 
s prebiehajúcou opravou budovy Šarišského múzea. Predsedníctvo CZ navrhuje zvyšnú časť nevyužitých rozpočtovaných 
prostriedkov použiť na dofinancovanie 1. etapy opravy organu v Bardejove (ide o presun v rámci tej istej rozpočtovej 
kapitoly). Navrhovaná cena za dielo od dodávateľa opravy s možnou odchýlkou je 3.000,00 € oproti pôvodne plánovaným 
2.000,00 €. 
Presbyterstvo CZ prejednalo aktuálny stav prác 1. etapy generálnej opravy Auditória a prijalo opatrenia vedúce 
k sprevádzkovaniu budovy v rozsahu 1. nadzemného podlažia a suterénu, vzhľadom na priestorové potreby vznikajúce 
v súvislosti s celocirkevnými podujatiami na jeseň 2016 a v roku 2017. 
Brat zborový dozorca informoval o výsledkoch jednaní predsedníctva v zmysle uznesení prijatých presbyterstvom CZ 
a konventom(Uznesenie  P  2/2016, P 3/2016; Uznesenie K 3/2016;  K 4/2016; K 5/2016; K 6/2016.) 
Vzhľadom na to, že podľa informácii z GBÚ, žiadosť o pôžičku z Beckovskej viesky nebola schválená, aj keď sme dosiaľ 
nedostali oficiálnu odpoveď, hľadali sme aj iné prijateľné možnosti dofinancovania – Primabanka, a.s., kde podľa 
predbežných rokovaní by bola možnosť poskytnúť pôžičku na uvedený účel. 
Predsedníctvo informovalo, že v prípade riešenia príjmov na vyššie uvedený účel formou pôžičky budú zmluvy 
o pôžičkách predmetom rokovania zborového konventu. 
Bol daný návrh na prijatie nasledovného uznesenia : 
Uznesenie K 11/2016:  Zborový konvent schvaľuje úpravu rozpočtu CZ a to v položke „generálne opravy“ 
navýšenie príjmov a výdavkov o sumu 70.000 € na účel dokončenia 1..etapy generálnej opravy Auditória a uvedenie 
budovy do prevádzky v rozsahu 1. NP a suterén. 
Hlasovanie: za 168, proti 0,  nehlasoval 1. 



2017                                                                                                                                               Zborový konvent, CZ Bardejov 

 
20

5. Záver konventu, pieseň 
V závere br. zborový dozorca poďakoval prítomným za účasť na mimoriadnom zborovom konvente. Br. senior sa 
pomodlil. Po ukončení konventu nasledovala pieseň a záverečná liturgia. 

V Bardejove 1. mája 2016 
Zapisovateľky: Marta Habžanská, Ing. Jarmila Pavlusová 
Overovatelia:  Mgr. Mária Schaderová, Andrej Voľanský 
Zborové predsedníctvo:   Zborový farár – senior: Mgr. Ján Velebír, Zborový dozorca: Ing. Jaroslav Foľta 

 
 Zápisnica K 3/2016 z rokovania zborového konventu   

Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov, konaného dňa 19. júna 2016 
Miesto konania: Evanjelický a. v. kostol v Bardejove 
Predsedajúci: zborový farár - senior:  Mgr. Ján Velebír, zborový dozorca:  Ing. Jaroslav Foľta 
Pozvánka:  na službách Božích dňa 5. júna 2016 a 12. júna 2016  
Program: 

1. Privítanie 
2. Prečítanie a pripomienkovanie programu 
3. Zriadenie rokovania ( prezentácia, zapisovateľky, overovatelia)  
4. Voľby sčítacej komisie 
5. Voľby seniorátneho dozorcu 
6. Záver konventu  

1. Privítanie 
Prítomných členov cirkevného zboru v mene predsedníctva cirkevného zboru privítal a otvoril rokovanie zborového 
konventu  br. zborový dozorca. Konvent prebiehal na     začiatku služieb Božích. 

2. Prečítanie a pripomienkovanie programu  
Br. zborový dozorca prečítal program konventu. K programu zborového  konventu neboli vznesené pripomienky. Prebehlo 
hlasovanie za program konventu. Za program hlasovali všetci prítomní konventuáli. 

3. Zriadenie rokovania konventu 
Prezentácia:  prítomných 224 konventuálov s hlasovacím právom. 
Overovatelia: Ing. Lucia Kotulová – Lukavica, Mgr. Iveta Gočová-Benková - Bardejov. 
Zapisovateľky: Marta Habžanská, Ing. Jarmila Pavlusová. 

4. Voľby sčítacej komisie 
Členovia prezentačnej komisie boli určení celozborovým presbyterstvom: Ing. Dr. Peter Demčko, Ing. Slavomír Kmecík, 
Nataša Šandalová, Marián Šima, Juraj Voľanský, Jozef Voľanský-Martiček. 
Za členov sčítacej komisie boli navrhnutí: Ing. Ľuboš Antony,  Viera Eštoková,  Andrej Voľanský, Pavol Petrič,  Andrej 
Hankovský, Ján Roguľa. 
Doplňujúce návrhy na  ďalších členov sčítacej komisie neboli. 
Hlasovanie za členov sčítacej komisie: za 224, proti  0, zdržal sa 0. 

5. Voľby seniorátneho dozorcu 
Br. senior informoval o ukončení druhého volebného obdobia seniorátneho dozorcu JUDr. Juraja Gálla. V ďalšom 
volebnom období už nebude kandidovať. Z kandidačnej porady bol navrhnutý a kandidatúru na funkciu  seniorátneho 
dozorcu prijal PhDr. Marián Damankoš, PhD.  Br. senior predstavil kandidáta prečítaním  jeho kandidačného listu. 
Br. zborový dozorca oboznámil prítomných konventuálov so spôsobom voľby a to zakrúžkovaním poradového čísla pred 
menom kandidáta. Voľby prebehli tajným hlasovaním. Sčítacia komisia pozbierala volebné lístky a odobrala sa k sčítaniu 
hlasov do sakristie. 
Nasledovali služby Božie. Po kázni slova Božieho sčítacia komisia zverejnila výsledky volieb. 
Za M. Damankoša bolo odovzdaných 224 hlasovacích lístkov, z toho platných 223, neplatný 1 hlasovací lístok. 
Br. senior vysvetlil ďalší postup volieb, na zvolenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých volebných hlasov v senioráte. 

6. Záver konventu 
V závere br. zborový dozorca poďakoval prítomným za účasť na zborovom konvente.  
Po ukončení konventu nasledovala  pieseň  a záverečná  liturgia. 

V Bardejove 19. júna 2016 
Zapisovateľky:  Marta Habžanská , Ing. Jarmila Pavlusová 
Overovatelia:  Ing. Lucia Kotulová, Mgr. Iveta Gočová-Benková 
Zborové predsedníctvo:  Zborový farár – senior: Mgr. Ján Velebír, Zborový dozorca:  Ing. Jaroslav Foľta 
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Uznesenia zborových konventov 2016 
Uznesenie K 1/2016: Zborový konvent prijíma výročnú kňazskú správu za rok 2015, správu revízneho výboru o hospodárení 
cirkevného zboru a schvaľuje uzávierku hospodárenia CZ za rok 2015 v podobe predloženej presbyterstvom s opravami 
z rokovania zborového konventu. 
Uznesenie K 2/2016: Zborový konvent schvaľuje odpustenie neuhradených príspevkov starších ako 5 rokov v prípade úhrady 
príspevku za posledných 5 rokov do konca roka 2016 v zmysle CN 1/2006 o evidencii členov cirkevného zboru § 4. Zborový 
konvent poveruje predsedníctvo zaslať oznámenie neplatičom cirkevného príspevku o výške záväzkov voči CZ. 
Uznesenie K 3/2016: Zborový konvent schvaľuje predloženie žiadosti o pôžičku vo výške 5 000,00 € na 1. etapu generálnej 
opravy Auditória v Bardejove zo zdrojov Seniorálnej podporovne  ŠZS na účel dokončenia inštalácií v budove Auditória. 
Uznesenie K 4/2016: Zborový konvent schvaľuje predloženie žiadosti o podporu z Generálnej podporovne ECAV na 
Slovensku vo forme malého projektu na 1.etapu generálnej opravy Auditória v Bardejove. 
Uznesenie K 5/2016: Zborový konvent schvaľuje predloženie žiadosti o pôžičku na 1. etapu generálnej opravy Auditória 
v Bardejove zo zdrojov Generálnej podporovne ECAV na Slovensku a z fondu Beckovskej Viesky. 
Uznesenie K 6/2016: Zborový konvent schvaľuje predloženie žiadosti o podporu z Mesta Bardejov na 1. etapu generálnej 
opravy Auditória v Bardejove a jeho uvedenie do prevádzky. 
Uznesenie K 7/2016: Zborový konvent schvaľuje presbyterstvom predložený návrh rozpočtu Správy zboru, VM fondu 
a Zborovej diakonie na rok 2016. 
Uznesenie K 8/2016: Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Bardejov schvaľuje návrh Kúpnej zmluvy č. KZ 022016 
o predaji Evanjelickej fary v Bardejove v predloženom znení a predkladá ju na odsúhlasenie Seniorálnemu presbyterstvu ŠZS.  
Uznesenie K 9/2016: Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Bardejov schvaľuje návrh Kúpnej zmluvy č. KZ 012016 
o kúpe Zborového domu ECAV Bardejov v predloženom znení a predkladá ju na odsúhlasenie Seniorálnemu presbyterstvu 
ŠZS. 
Uznesenie K 10/2016: Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Bardejov schvaľuje návrh dohody o započítaní vzájomných 
pohľadávok č. Z 012016, ktoré vzniknú podpisom kúpnej zmluvy č. KZ 022016 o predaji Evanjelickej fary v Bardejove a KZ 
012016 o kúpe Zborového domu ECAV Bardejov v predloženom znení a predkladá ju Seniorálnemu presbyterstvu ŠZS ako 
prílohu k uvedeným kúpnym zmluvám. 
Uznesenie K 11/2016:  Zborový konvent schvaľuje úpravu rozpočtu CZ a to v položke „generálne opravy“ navýšenie príjmov 
a výdavkov o sumu 70.000 € na účel dokončenia 1..etapy generálnej opravy Auditória a uvedenie budovy do prevádzky 
v rozsahu 1. NP a suterén. 
 
Plnenie uznesení: okrem uznesenia č. 6/2016 sú všetky ostatné splnené. O uznesení č. 6 prebehlo rokovanie 
s vedením mesta, konkrétna realizácia sa uskutoční po spresnení podmienok a možností podania žiadosti.  
 

Návrh uznesení na konvent 26.2. 2017 
Uznesenie K xy+1/2017: Zborový konvent prijíma výročnú kňazskú správu za rok 2016, správu revízneho výboru 
o hospodárení cirkevného zboru a schvaľuje uzávierku hospodárenia CZ za rok 2016 v podobe predloženej 
presbyterstvom (s opravami z rokovania zborového konventu). 
Uznesenie K xy+2/2017: Zborový konvent schvaľuje presbyterstvom predložený návrh rozpočtu Správy zboru, 
VM fondu a Zborovej diakonie na rok 2017. 

Kandidácie na voľby 
 Presbyterstvo pri kontrole plynutia volebných období predstaviteľov a funkcionárov CZ a po prijatí návrhov 
z dcérocirkevných konventov a matkocirkevného presbyterstva predkladá nasledovné kandidácie  
 

matkocirkev Bardejov matkocirkevný presbyter a zborový presbyter Ing. Milan Benka 

 matkocirkevný presbyter a zborový presbyter Ing. RNDr. Peter Demčko 
 Matkocirkevný presbyter - Mihaľov  

dcérocirkev Lukavica zborový presbyter Andrej Kotuľa 

Cirkevný zbor delegát na seniorátny konvent Ing. Slavomír Kmecík 
 delegát na seniorátny konvent Milan Pangrác Piter 
 delegát na seniorátny konvent Jozef Voľanský Martiček 

 delegát na seniorátny konvent Ľuboš Hankovský 
 náhradný delegát na seniorátny konvent Ing. Viliam Antony 

 náhradný delegát na seniorátny konvent Ing. František Kostár 
 náhradný delegát na seniorátny konvent Andrej Evin 
 náhradný delegát na seniorátny konvent Dušan Petrič 
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2 % z dane pre OZ   PRO  FAMILIA - BARDEJOV 
Aj v tomto roku môžete 2 % zo svojich daní poukázať na OZ PRO FAMILIA – BARDEJOV. Toto občianske 

združenie zo získaných prostriedkov podporuje naše aktivity v oblasti práce s deťmi, dorastom a mládežou. 
V uplynulých rokoch sme týmto spôsobom získali prostriedky, z ktorých boli podporené predovšetkým tábory 
a nákup pomôcok pre prácu s deťmi. Potrebné tlačivá budú k dispozícii v kostoloch alebo na web stránke 
cirkevného zboru.  

Cirkevný príspevok 
 
Cirkevný príspevok (CP) za rok 2017 môžete uhrádzať po prijatí rozpočtu na zborovom konvente. V rozpočte je 

navrhovaná nezmenená výška príspevku: 10 € na člena. Členovia zboru, ktorí sú zaevidovaní na elektronickú 
platbu dostanú hneď po konvente email, na základe ktorého môžu obratom zadať príkaz na úhradu. K dátumu 
konania konventu uhrádza CP bankovým prevodom 446 členov (t.j. viac ako 19% členov z matkocirkvi = alebo 
175 domácností). Ide o najrýchlejší a najjednoduchší spôsob, ktorý odporúčame aj ďalším. 

Niektorí z vás si aj avizované nedoplatky hradili prevodom. Ak chcete pokračovať v úhradách elektronicky, 
zašlite na farský úrad na adresu bardejov@ecav.sk email s jednoduchým pokynom, že sa chcete zaregistrovať pre 
ďalšie platby CP. Obratom dostanete pokyny podľa ktorých úhradu vykonáte. 

CP bude možné uhradiť v hotovosti aj po službách Božích v kostole v Bardejove a to v priebehu mesiacov 
marec a apríl 2017. Na dedinách zabezpečia výber kurátori s pokladníkmi.      - predsedníctvo zboru 

 
Cirkevný príspevok za rok 2016 

 

Ulica 
členovia k 
1.1.2016 

zaplatili k 
31.12.2016 

nezaplatili   Ulica 
členovia k 
1.1.2016 

zaplatili k 
31.12.2016 

nezaplatili 

9.mája  16 12 4 
 

Poštárka 111 85 26 
A. Svianteka 121 96 25 

 
Pri Štepnici 4 3 1 

B.S.Timravy 3 3 0 
 

Přerovská 13 12 1 
Baštová 1 1 0 

 
Puškinova 6 6 0 

Bernolákova 2 0 2 
 

Rad. Námestie 6 0 6 
Bezručová 41 37 4 

 
Rhodyho 4 4 0 

Českej Lípy 27 23 4 
 

S. Chalupku 28 28 0 
Dlhý rad 28 18 10 

 
Sázavského 43 34 9 

Družstevná 23 18 5 
 

Sládkovičova 7 6 1 
F. Kráľa 5 5 0 

 
Slovenská 71 49 22 

Fučíkova 55 47 8 
 

Starý Blich 7 0 7 
Gorkého 32 32 0 

 
Stöcklova 2 2 0 

Gorlická 37 31 6 
 

Sv. Jakuba 8 6 2 
Gróner 14 10 4 

 
Šiancova 5 3 2 

Homolkova 13 12 1 
 

Štefánikova 47 31 16 
Hurbanova 30 24 6 

 
T. Ševčenku 7 7 0 

J. Grešáka 157 95 62 
 

Ťačevská 155 110 45 
J. Jesenského 5 5 0 

 
Tehelná 36 35 1 

J. Švermu 45 31 14 
 

Toplianska 5 4 1 
Jiráskova 32 24 8 

 
Veterná 9 9 0 

Kellerova 9 9 0 
 

Wolkerova 17 14 3 
Kláštorská 3 3 0 

 
Bj Dlhá lúka 9 6 3 

Komenského 132 107 25 
 

BJ Kúpele 8 7 1 
Kpt. Nálepku 20 16 4 

 
BJ Mihaľov 62 52 10 

Kukorelliho 46 42 4 
 

BJ Nová Ves 46 43 3 
Kukučínova 8 8 0 

 
BJ Zábava 5 0 5 

Kúpeľná 4 3 1 
 

Janovce 19 19 0 
Kutuzovova 12 6 6 

 
Kľušovská zábava 14 11 3 

Kuzmányho 7 7 0 
 

Kobyly 29 28 1 
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L. Novomeského 75 48 27 
 

Kurov 9 9 0 
L. Svobodu 78 61 17 

 
Rešov 14 8 6 

Ľ. Štúra 16 12 4 
 

Zborov 6 6 0 
M. Benku 1 0 1 

 
Ostatné dediny 59 44 15 

Mičková 6 6 0 
 

spolu: 871 681 190 
Mikulovská 6 1 5 

 
spolu matkocirkev: 2 351 1 844 507 

Moyzesova 24 14 10 
     

Na Hradbách 3 3 0 
 

Lukavica 302 287 15 
Nábrežná 53 51 2 

 
Mokroluh 287 286 1 

Nový sad 31 25 6 
 

Rokytov 189 189 0 
Partizánska 41 35 6 

 
Vyšná Voľa 251 255 -4 

Pod Kalváriou 13 8 5 
 

Nižná Voľa 53 37 16 
Pod Lipkou 37 37 0 

 
spolu dcérocirkvi:  1 082 1 054 28 

Pod papierňou 104 82 22 
  

    
 

Pod Šibeňou horou 53 46 7 
 

Matkocirkev 2 351 1 844 507 
Postajok 11 9 2 

 
Dcérocirkvi 1 082 1 054 28 

spolu: 1 480 1 163 317 
 

spolu cirkevný zbor: 3 433 2 898 535 

 
 

Rozpočet na rok 2017 

P R Í J M Y 

Č.r.  Text  
 Evanjelický 

cintorín  
 VM Fond  

 Zborová 
diakonia  

1.  Príjmy z majetku     200 €      

2. 

 Dary a príspevky     100 €      5 081 €     1 220 €  
 z darov - milodarov spolu  100 €  400 €  1 120 €  

 z ofier    1 300 €  100 €  
 z cirkevného príspevku    3 381 €    

5.  Príjmy z dotácií       2 000 €    
8.  Ostatné príjmy spolu      18 700 €    
9.  Príjmy celkom      300 €    25 781 €     1 220 €  

 
V Ý D A V K Y 

Č.r.   Text  
 Evanjelický 

cintorín  
 VM Fond  

 Zborová 
diakonia  

11. 

 Služby spolu     625 €    23 605 €          20 €  
 opravy  200 €      
 poistky  20 €      
 ostatné  405 €  23 605 €  20 €  

14. 

 Prevádzková réžia     290 €          315 €        151 €  
 spotreba materiálu  150 € 240 € 150 € 

 časopisy, knihy, DVD...    50,00 €    
 ceniny - kolky    50,00 €    

 kancelárske potreby    50,00 €    
 PHM    40,00 €    

 ostatné     150 €  50,00 €  150 €  
 spotreba energií - voda 10 €   

 dane a poplatky     130 €           75 €            1 €  
16.  Ostatné výdavky    500 € 
17.  Výdavky spolu:     915 €    23 920 €        671 €  
18.  Výsledok hospodárenia  /r.9-17/  -  615 €      1 861 €        549 €  

Úhrada schodku z finančného majetku 615 €    
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Rozpočet podľa účtovných stredísk 
 P R Í J M Y  

Č.r. Text Správa zboru Bardejov Lukavica Mokroluh Rokytov V. a N.  Voľa 
1.  Príjmy z majetku        5 580 €           80 €           50 €           250 €  

2. 

 Dary a príspevky     57 480 €    41 770 €      7 740 €      9 180 €   6 230 €      8 380 €  
 z darov - milodarov spolu  15 470 €  6 650 €  2 500 €  3 500 €  2 040 €  3 250 €  

 z ofier  2 600 €  9 000 €  1 700 €  2 100 €  1 650 €  1 500 €  
 z cirkevného príspevku  33 810 €  23 120 €  2 940 €  2 830 €  1 890 €  3 030 €  

 vokátorové ofery  2 750 €  1 500 €  300 €  300 €  350 €  300 €  
 ostatné - mimozborové ofery  2 850 €  1 500 €  300 €  450 €  300 €  300 €  

5.  Príjmy z dotácií       5 000 €  47 500 €        200 €    

8. 
 Ostatné príjmy spolu       5 577,29 €        300 €       

 úroky  5 €            
 ostatné  5 572,29 €  300 €          

9.  Príjmy celkom     68 057,29 €   95 150 €      7 820 €      9 230 €    6 430 €      8 630 €  

 
 V Ý D A V K Y  

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

11. 

 Služby spolu     79 540 €    54 725 €      1 080 €      1 210 €   1 305 €      2 000 €  
 opravy a udržiavanie  60 800 €  53 000 €  500 €  500 €  600 €  1 000 €  

 obstaranie majetku  3 000 €    200 €  470 €  200 €  600 €  
 cestovné  1 900 €  100 €         

 reprezentácia  1 000 €   100 €    50 €  50 €  
 telefón  1 100 €          100 €  
 stočné  300 €  100 €          
 revízie  200 €  300 €    120 €  200 €  150 €  
 poistky  620 €  450 €  70 €  80 €  250 €  100 €  
 ostatné  10 620 €  775 €  210 €  40 €  5 €    

12.  Mzdy     13 520 €      3 084 €       500 €            480 €  
13.  Poistné fondy       4 750 €         700 €        180 €            180 €  

14. 

 Prevádzková réžia     61 390 €      8 880 €      1 280 €      2 740 €   2 050 €      1 922 €  
 spotreba materiálu  1 850 € 1 050 € 130 € 208 € 405 € 340 € 

 časopisy, knihy, DVD...  300 €  400 €    60 €  20 €  50 €  
 ceniny - kolky  100 €           

 kancelárske potreby  400 €  50 €  30 €  38 €  15 €    
 čistiace potreby  200 €  100 €    10 €  50 €  20 €  

 PHM  500 €            
 ostatné  350 €  500 €  100 €  100 €  320 €  270 €  

 spotreba energií  5 970 € 6 150 € 1 100 € 2 500 € 1 625 € 1 500 € 
 vodné  970 €  150 €      25 €    

 elektrická energia  2 000 €  4 200 €  400 €  2 500 €  1 600 €  1 500 €  
 plyn  3 000 €  1 800 €  700 €        

 dane a poplatky  53 570 € 1 680 € 50 € 32 € 20 € 82 € 
15.  Sociálny fond               80 €       

16. 

 Ostatné výdavky       22 438 €    30 017,58 €      4 259,33 €      5 183,64 €   3 209,57 €      4 262,17 €  
 príspevky vyššej COJ  4 157 €  23 120 €  2 940 €  2 830 €  1 890 €  3 030 €  

 prísp. na cirkev.školstvo z nájmu  100 €            
  ofera a 10 % z CP na VM Fond  3 381 €  500 €  200 €  200 €  150 €  100 €  

 vokátorové ofery  2 750 €  1 500 €  300 €  300 €  350 €  300 €  
 mimozborové ofery  2 850 €  1 500 €  300 €  450 €  300 €  300 €  

 ostatné  1 200 €      3 397,58 €         519,33 €      1 403,64 €       519,57 €         532,17 €  
 pôžičky         8 000 €       

17.  Výdavky spolu:     181 718 €    97 406,58 €      7 299,33 €      9 133,64 €    6 564,57 €      8 844,17 €  
18.  Výsledok hospodár.  /r.9-17/ -113 660,71 € -2 256,58 € 520,67 € 96,36 € -134,57 € -214,17 € 

Úhrada schodku  z finanč. majetku  2 256,58 €   134,57 € 214,17 € 

 
 



2017                                                                                                                                               Zborový konvent, CZ Bardejov 

 
25

Okienko do Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov 
 

December 2015 – December 2016 
 

Pokrstení 
 
Alžbeta Havirová, Vyšná Voľa  Sára Mesarčová, Bardejov 
Melánia Ildžová, Janovce  Ema Sabolová, Zborov 
Sofia Ščerba, Rokytov  Matej Patarák, Bardejov 
Dorota Rybárová, Malcov  Juraj Stoklas, Mokroluh 
Lucia Blaňarová, Kružlov  Adam Klein, Neutraubling, Nemecko 
Zuzana Adamuščínová, Bardejov  Ján Červák, Bardejov 
Sebastián Bakalár, Zborov  Peter Lipák, Bardejov 
Ľubomíra Banásová, Lukavica  Simon Hoľpit, Mokroluh 
Milota Bradiaková, Banská Bystrica  Radovan Voľanský, Lukavica 
Richard German-Sobek, Lukavica  Timotej Hodaba, Bardejov 
 
 Matej Goliáš, Pezinok  Bibiana Vošková, Bardejov 
 Daniel Balušík, Kanada  Dominik Halkoci, Gaboltov 
 Sofia Sydlovská, Bardejov  Loreta Angelika Marinko, Bardejov 
 Ivo Porubský, Bardejov  Matej Špyrla, Bardejov 
 Jakub Klinger, Bardejov  Juraj German-Sobek, Rokytov 
 Michal Fellegi, Rokytov  Katarína Germanová-Sobeková, Rokytov 
 Sofia Gavaľová, Nižná Voľa  Adam Pillár, Bardejov 
 Karolína Kožlejová, Bardejov  Dominika Pangrácová-Zdolinská, Rokytov 
 Valér Pangrác, Rešov   
    
Sobášení 
 
Juraj Červák a Jana Rybárová  Sean Garreth Reilly a Lívia Oždániová 
Tomáš Pangrác a Gabriela Briškárová  Stanislav Putorák a Jana Hankovská 
Jaroslav Mihalik a Jaroslava Martičková  Jakub Lukáčik a Anna Martičeková 
Richard Remeta a Sarah May Remeta, rod. Lawrance  Samuel Velebír a Natália Ostrihoňová 
Kristián Roszkopf a Jana Mikitová  Kamil Skurka a Daniela Skurková rod. Matisová 
Stanislav Kvokačka a Lýdia Vantová  Lukáš Jankuv a Monika Ursíková 
Tomáš Kovalický a Ivana Voľanská  Martin Voľanský-Martiček a Ľubica Pavlusová 
Lukáš Vanta a Daša Šprochová  Slavomír Jančík a Lenka Michalčinová 
Lukáš Valko a Katarína Matulníková  Peter Nagy a Jana Zajacová 
Ľuboš Benka-Rybár a Dominika Adamuščinová  Lukáš Šalamon a Mária Kmecová 
 

Gabriel Benka a Iveta Hudáková 
Markus Nebl a Ivana Nebl rod. Ildžová 
Ľuboš Jevčin a Lenka Kostárová 
Ivan Kostura a Ivana Tyrpáková 
Martin Pietroszek a Miroslava Rybárová 
Peter Vajda a Jana Sabolová 
Milan Polča a Jana Hrivňáková 
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Pochovaní 
 
Pavel Klimek, 72 r., Mokroluh 
Anna Martičková, rod. Hrivniaková, 81 r., Lukavica 
Zuzana Pangrácová, rod. Porubská, 85 r., Rokytov 
Božena Vantová, rod. Gočová, 63 r., Lukavica 
Anna Pangrácová-Piterová, rod. Hankovská, 51 r., Bardejov 
Jarmila Gočová-Benková, 42 r., Bardejov 
Zuzana Vantová, 71 r., Lukavica 
Helena Hajdunová, rod. Šofranková, 78 r., Bardejov 
Jozef Staš, 75 r., Mokroluh 

Anna Porubská, 88 r., Bardejov 
Anna Voľanská, rod. Vantová, 75 r., Lukavica 
Zuzana Firčová, rod. Skokanová, 82 r., Bardejov 
Viliam Dzurik, 85 r., Bardejov 
Andrej Čorba, 75 r., Nižná Voľa 
Anna Hrivniaková, rod. Katušinová, 82 r., Vyšná Voľa 
Andrej Polča, 79 r., Kobyly 
Milan Šima, 79 r., Bardejov 
Zuzana Prokopovičová, rod. Trníková, 88 r., Bardejov 
Alžbeta Dzúriková, rod. Gočová, 73 r., Bardejov 

Zuzana Polčová, rod. Kolesárová, 86 r., Bardejov 
Mária Baranová, rod. Gočová, 84 r., Mokroluh 
Anna Maňková, rod. Pangrácová, 76 r., Bardejov 
Dušan Pangrác, 79 r., Bardejov 
Anna Adamondyová, rod. Jankuvová, 82 r., Vyšná Voľa 
Jaroslav Dzurik, 51 r., Bardejov 
Ján Marinko, 63 r., Vyšná Voľa  
Jozef Pangrác-Zdolinský, 45 r., Rokytov 
Ľuboš Sobek-Foľta, 37 r., Richvald/Lukavica 
Ján Petrič, 62 r., Bardejov / Zlaté 

Anna Dzuriková, rod. Marcinčová, 87 r., Mokroluh 
Anna Marinková, rod. Eštvaniková, 74 r., Bardejov 
Ján Pangrác, 58 r., Rokytov 
Mária Tipulová, rod. Gibeľová, 80 r., Bardejov 
Andrej Rizner, 89 r., Lukavica 
Jaroslav Klimek, 74 r., Bardejov 
Helena Hnatová, rod. Gočová, 56 r., Bardejov 
Zuzana Kočanová, rod. Germanová, 77 r., Bardejov 
Zuzana Klimeková, rod. Baranová, 85 r., Mokroluh 
Anna Banasová, rod. Zuščinová-Benková, 86 r., Rokytov 
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Vnútromisijné podujatia  
a slávnosti v roku 2017 

     

6.1.  Novoročné stretnutie spevokolov Bardejov 

9.-15.1. Aliančný modlitebný týždeň 
Bardejov 
Mokroluh 

10.-12.2. Európske cesty reformácie Bardejov 

5.3. 
Svetový modlitebný deň žien 
v evanjelickom kostole 

Bardejov 

17.3. Biblická olympiáda CZ Bardejov 

18.3. 
Stretnutie neordinovaných pracovníkov 
ŠZS 

Vranov n/T 

31.3.  Biblická olympiáda ŠZS ESŠ Prešov 

26.4.  Zájazd na Evanjelizáciu 
Liptovský 
Hrádok 

28.-30.4 Víkendovka konfirmandov 
Mníchovský 
potok 

30.4. Zlatá konfirmácia Bardejov 

8.5. Seniorálne stretnutie dorastu (SSD) Marhaň 

20.-21.5. Konfirmácia Bardejov 

25.6. Koniec školského roka  CZ 

25.6. Svätojánsky koncert Bardejov 

25.6. 
Pamiatka posvätenia chrámu  
7.  výročie 

Rokytov 

2.7. 
Pamiatka posvätenia chrámu  
- 25. výročie modlitebne 

Mokroluh 

5.7. 
Cyrilometodské slávnosti ekumenickej 
jednoty 

Bardejov 
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9.7. Dištriktuálny deň  (DD VD) Prešov 

11.-17.7. Dorastový tábor  
Mlynčeky pri 
Kežmarku 

14.-18.8. Detský tábor 
Mníchovský 
potok 

10.9. Začiatok školského roku CZ 

14.-17.9. Mládežnícky tábor  

15.9. Seniorálny deň – reformačný Raslavice 

22.-23.9 
Zborové dni CZ Bardejov 
Posviacka fary a Auditória 

Bardejov 

24.9. 
Pamiatka posvätenia chrámu  
– 209. výročie 

Bardejov 

30.9. Sústredenie katechumenov Bardejov 

1.10. 
Pamiatka posvätenia chrámu  
- 34. výročie 

Lukavica 

6.-8.10. Konfirmačná víkendovka 
Mníchovský 
potok 

8.10. Poďakovanie za úrody  CZ 

18.-20.10.  
Teologická konferencia ECAV na 
Slovensku 

Bardejovské 
kúpele 

22.10. 
Pamiatka posvätenia chrámu  
- 18.  výročie 

Vyšná Voľa 

26.11. 
Spomienka na zosnulých v CZ  
– večerné služby Božie pre pozostalých 

Bardejov 

22.12. Vianočné stretnutie dorastu Bardejov 

26.12. SB s programom mládeže Bardejov 

31.12. Silvestrovské stretnutie mládeže Bardejov 
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