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SSPPRRÁÁVVAA  OO  ŽŽIIVVOOTTEE  CCIIRRKKEEVVNNÉÉHHOO  ZZBBOORRUU    

EECCAAVV  NNAA  SSLLOOVVEENNSSKKUU  KKEEŽŽMMAARROOKK  

ZZAA    RROOKK    22002211,, 

 
 
 
 
 

predložená na výročný zborový konvent Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok, ktorý sa konal 
27. februára 2022 so začiatkom o 900 hodine v auditóriu lýcea v rámci služieb Božích pod vedením 

Ing. Jozefa Horvátha – zborového dozorcu a Mgr. Romana Porubäna – zborového farára 
 
 
 

 
Milosť Vám a pokoj od Boha, nášho Otca a Pána Ježiša Krista. Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
List apoštola Pavla Efezským 2,8-10 

 

8Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; 9nie zo skutkov, aby sa nikto 
nechválil. 10Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil 
chodiť. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auditórium Evanjelického lýcea v Kežmarku 
Kežmarok,  27. február 2022  
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PPRROOGGRRAAMM    BBOOHHOOSSLLUUŽŽIIEEBB:: 
 
1. Oslovenie 
2. Predspev: Najsvätejší 
3. Pieseň: 190 
4. Sláva, pozdrav, kolekta 
5. Evanjelium: Marek 10,35-40 
6. Apoštolské vyznanie viery 
7. Pieseň: 475 
8. Kázeň, oznamy a milodary 
9. Pieseň: 266 
10. Výročný zborový konvent za rok 2021 
11. Pieseň: 498 / 1. verš 

- Antifóna: 68 
Buďte verní až do smrti, hovorí Pán. 
Aby sme dostali veniec života. 

        - Kolekta 
        - Áronovské požehnanie 
12. Pieseň:  498 / 2. – 3. verš  
13. Ukončenie s podaním rúk 
14. Organová hudba na záver 

PPRROOGGRRAAMM    VVÝÝRROOČČNNÉÉHHOO    ZZBB..    KKOONNVVEENNTTUU:: 
 
1. Otvorenie – privítanie, zb. dozorca Ing. J. Horváth 
2. Prečítanie a schválenie programu 
3. Zvolenie overovateľov zápisnice 
4. Schválenie zápisnice z minuloročného konventu 
5. Diskusia ku kňazskej správe, ktorá bola 

konventuálom k dispozícii v písomnej podobe 
6. Prijatie jednotlivých správ zborovým konventom 
7. Prijatie plánovaných úloh na rok 2022 
8. Schválenie rozpočtu na rok 2022 
9. Odsúhlasenie predaja pozemku pre pána Michala 

Kitanu 
10. Voľné návrhy 
11. Záver, poďakovanie  
  

 
 

NNÁÁVVRRHH    UUZZNNEESSEENNÍÍ:: 

 

Uznesenie 1/2022/K 
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil zápisnicu z výročného konventu CZ ECAV na Slovensku 
Kežmarok konaného 2. mája 2021. 

 

Uznesenie 2/2022/K 
Výročný zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil v celosti predloženú správu o živote CZ ECAV na 
Slovensku Kežmarok za rok 2021 

 

Uznesenie 3/2022/K 
Výročný zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil návrh plánovaných úloh hospodárenia na rok 
2022 tak, ako boli konventu predložené Zborovým presbyterstvom CZ ECAV na Slovensku Kežmarok 

 

Uznesenie 4/2022/K 
Výročný zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil rozpočet na rok 2022 tak, ako bol konventu 
predložený Hospodárskym výborom CZ ECAV na Slovensku Kežmarok 

 

Uznesenie 5/2022/K 
Výročný zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schvaľuje odpredaj pozemku pre pána Michala Kitanu, 
Bernolákova 18, 059 71 Ľubica, ktorý sa nachádza v katastrálnom území obce Ľubica, na časti parcely registra KNC č. 
17941 o výmere 3306 m2, trvalý trávnatý porast, z ktorej bude geometrickým plánom odčlenená predmetná časť 
pozemku o výmere cca 450m2 nachádzajúcej sa za parcelou v jeho vlastníctve v sume 10,- €/1m2. Všetky poplatky 
ohľadom vyhotovenia geometrického plánu, kúpno-predajnej zmluvy, zápisu do katastra nehnuteľností znáša kupujúci.  
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Úvod 

 

  Už druhý rok žijeme vo zvláštnom režime, ktorý je spôsobený epidémiou koronavírusu. Táto skutočnosť 
v uplynulom roku nás priviedla k tomu, že naše kostoly boli zatvorené počas 5 mesiacov. V tejto situácii si neraz 
kladiem otázku, či čas prázdnych a zatvorených kostolov nie je pre nás akýmsi varovným signálom do blízkej 
budúcnosti, v ktorej nevieme, čo všetko nás čaká a s čím všetkým sa budeme musieť ešte popasovať. Mnohí si 
zvykli na tento spôsob „papučového“ kresťanstva, ktoré nás odnaučilo akejsi pravidelnosti pri stretávaní sa 
a zodpovednosti za druhého, za svojho blížneho, pretože on-line prenosy bohoslužieb sa dali pozrieť na YouTube 
v akomkoľvek čase. No už dnes môžeme vidieť a vnímať, čo všetko „papučový“ spôsob kresťanstva spôsobil 
v medziľudských vzťahoch. Človek je oveľa viacej nervóznejší, ťažko sa mu nadväzujú kontakty, oveľa menej sa 
zaujímame o druhého človeka a jeho problémy a rovnako aj v otázkach praktickej pomoci sme akosi otupeli. Ešte 
viacej sme sa zavreli do svojej škatuľky, v ktorej si pestujeme individualistický spôsob života, a tak posilňujeme 
narcistické sklony nášho ega. 
 Svet, v ktorom žijeme, je chorý. Nemyslím v tejto chvíli len na pandémiu koronavírusu, ktorá stále krúži okolo 
nás, ale myslím na stav celej civilizácie, čo sa ukazuje aj skrze tento globálny fenomén koronavírusu. Biblicky by 
sme to mohli nazvať, že je to určité znamenie doby. Ale vieme ho čítať? Kladieme si otázky: Čo mi tým chce Boh 
povedať ako jednotlivcovi, spoločenstvu cirkevného zboru i celej cirkvi? Mnohí sme si mysleli na začiatku pandémie, 
a medzi nich som patril aj ja, že táto epidémia spôsobí nejaký krátky troj-štvormesačný blackuot, akúsi poruchu 
obvyklého chodu spoločnosti, na ktorý sme boli nastavení. Mnohí sme si mysleli, veď tri či štyri mesiace sa to dá 
vydržať, nejako tú dobu predsa prečkáme, a potom sa všetko vráti do starých koľají. Nevráti! A keby sme sa o to 
pokúsili, tak by to bolo veľmi zle. Nikto z nás nepočítal, že nejaký koronavírus nás bude okupovať viac ako dva roky 
a to stále nevieme, či sa s ním vôbec rozlúčime a v akých podobách sa s ním budeme v  budúcnosti stretávať.  
 Samozrejme, že je prirodzené, že v časoch kalamít sa človek zaujíma o materiálne prostriedky, aby dokázal 
prežiť. No Pán Ježiš nás upozorňuje, že rovnako dôležité sú aj duchovné prostriedky. Áno, diabol k nám ustavične 
prichádza s ponukou – respektíve s pokušením materiálneho zabezpečenia, no my však vieme, ako sa v takomto 
prípade zachoval Pán Ježiš Kristus. Pri prvom pokúšaní na púšti diablovi hovorí: „Nie samým chlebom bude človek 
žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích (Mt 4,4).“ Aj duchovné zabezpečenie života je veľmi dôležité, 
aby sme dokázali obstáť v tomto svete a úplne v takýchto kalamitných pandemických situáciách nezdivočeli. A tak 
vnímam, aké je dôležité vidieť s epidémiou koronavírusu aj hlbšie súvislosti v otázkach našej viery. Ale chceme to 
vôbec? Pre mňa osobne z toho vyplýva niekoľko zásadných otázok: Ako sme dokázali učenie cirkvi a našu vieru 
pretransformovať do praktického života? Dokázali sme sa v tomto čase ako skutoční nasledovatelia reformačných 
princípov? 
 Jedným zo zásadných reformačných princípov sú slová apoštola Pavla, ktoré nachádzame v Liste Efezským: 
„Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil 
(Ef 2,8.9).“ Otázkou pre mňa zostáva: Ako vôbec chápeme – rozumieme slovu milosť? Čo to pre nás znamená 
v praktickom živote? Ako sme pristupovali k Božej milosti počas pandémie koronavírusu? Nestala sa pre nás akousi 
lacnou milosťou, ktorou sme si ospravedlňovali svoje konanie?  
 Luteránska teológia zdôrazňuje učenie o Božej milosti, ktorá sa v stredoveku stala predmetom kupčenia 
a získavania finančných zdrojov z odpustkovej praxe. Luther vo svojom živote hľadal milostivého Boha a z tohto 
dôvodu poukazoval na Božiu milosť, ktorá jediná skrze vieru v Ježiša Krista môže zachrániť hriešnika. Od Augustína 
prevzal dôraz na bezpodmienečnú, nezaslúženú Božiu milosť, ktorú ďalej rozvíjal vo svojom učení. My, ako členovia 
evanjelickej cirkvi – potomkovia Lutherovej reformácie, síce vnímame učenie o Božej milosti ako jedno z nosných 
pilierov všetkých reformačných cirkví, no Lutherovo učenie o drahej milosti akoby sme nežili, pretože si 
uvedomujeme, čo by nás to stálo. My chceme žiť akúsi lacnú Božiu milosť, ktorou sa dokonca snažíme ospravedlniť 
mnohé svoje zlé počínania, nachádzajúce sa v rozpore s Kristovým evanjeliom a Jeho hodnotami.  
 Nasledovať Ježiša Krista aj v čase pandémie znamená prijímať pre svoj život drahú milosť. Lacná milosť je 
najväčší nepriateľ našej cirkvi a žiaľ, mnohí touto cestou kráčajú, čo sa potvrdilo aj pri sčítaní obyvateľstva v roku 
2021. To o čo má kresťan vo svojom živote zápasiť, to je drahá milosť. Apoštol Pavel na túto skutočnosť poukazuje 
vo svojom 1. liste Korintským, kde hovorí: „Veď veľmi draho ste boli kúpení! Oslávte teda Boha svojím telom i svojím 
duchom, čo oboje náleží Bohu (1K 6,20).“ A na inom mieste čítame: „Veľmi draho ste boli kúpení! Nebuďte otrokmi 
ľudí (1K 7,23)!“  Po prečítaní týchto slov si možno mnohí z vás kladiete otázku: Ale čo to je tá lacná a drahá milosť?  

Lacná milosť, to je tovar, ktorý kupujem hlboko pod cenu. Čo to v praktickom živote znamená? Je to 
premárnené odpustenie, premárnená útecha, premárnená sviatosť. To je jednoducho milosť, ktorá ma nič nestojí. Ak 
predstupujem pred Boha ako hriešnik, tak vo svojom vnútri si uvedomujem svoju biedu, svoju nehodnosť. Človek 
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prežíva akúsi tieseň a hanbu pred všemohúcim Bohom, ale i sám pred sebou, keď nám Božie slovo odhaľuje 
nezrovnalosti nášho života. Ale to nie je všetko, prijať Božie odpustenie znamená uskutočniť vo svojom živote 
patričnú nápravu, ako to urobil márnotratný syn, alebo Zacheus. To ma už niečo stojí . No ak však odpustenie 
prijímam ako milosť, ktorá ma nič nestojí – iba čas strávený pri spovedi, tak to znamená, že na mojom živote nevidno 
nápravu – zmenu myslenia a konania. Takýto spôsob života je prijímanie lacnej milosti. Mnohí si predstavujú, že 
stačí sa k Bohu prihlásiť a automaticky sa nám dostáva odpustenia. V takejto cirkvi si svet vie veľmi ľahko 
ospravedlniť svoje hriechy, ktoré neľutuje a ktorých sa v podstate ani nechce zbaviť.  
 Lacná milosť znamená teda ospravedlnenie hriechu a nie hriešnika. Svet zostáva svetom a my naďalej 
hriešnikmi. No keď kresťan žije ako tento svet, keď sa mu vo všetkom prispôsobí a keď na jeho živote nevidno, že 
patrí Kristovi, tak pre svoj život prijal lacnú milosť. Pretože keby prijal pre svoj život drahú milosť, tak by sa odvážil žiť 
iný život a nesplýval by s týmto svetom. Lacná milosť je i kázať odpustenie bez pokánia, krstiť bez vyučovania 
a vedenia rodičov k tomu, k čomu sa zaväzujú krstom svojich detí, prisluhovať Večeru Pánovu bez osobnej spovede. 
Lacná milosť je milosť bez nasledovania Krista, je to milosť bez kríža, milosť bez živého Krista, ktorý sa stal 
človekom.  
 No oproti tomu, čo môže vzkriesiť k novému životu našu cirkev i náš cirkevný zbor je drahá milosť. To je 
skrytý poklad v poli, po ktorý človek ide a kope dovtedy pokiaľ ho nenájde. Drahá milosť je drahocenná perla, ktorú 
kupec kúpi aj vtedy, keby mal na to vynaložiť všetok svoj majetok. Drahá milosť je vláda Krista v mojom živote, kvôli 
ktorému, ako hovorí evanjelium, som ochotný odťať si ruku i nohu, či vylúpiť oko ak ma zvádza na hriech (Mt 18,8.9; 
Mk 9,45.47). Drahá milosť je pozvanie Ježiša Krista do služby, vďaka ktorému som ochotný opustiť svoje siete 
a nasledovať Ho. Drahá milosť je evanjelium, ktoré musíme znovu a znovu hľadať. Je to dar, o ktorý musíme prosiť, 
dvere, na ktoré musíme klopať.  
 Drahá milosť je drahou preto, pretože nás volá k nasledovaniu Ježiša Krista. Drahá milosť je drahou, lebo za 
ňu človek platí životom. Je drahá pretože zatracuje hriech a je milosťou pretože ospravedlňuje hriešnika. Drahá je 
predovšetkým i preto, lebo bola drahá pre Boha, keď musel kvôli nám obetovať svojho jednorodeného Syna. A to čo 
je Bohu drahé, nemôže byť pre nás lacné. Drahá milosť, to je teda Boh, ktorý sa stáva človekom, aby mne a tebe 
ako hriešnikovi priniesol spasenie.  
 S narastajúcimi liberálnymi postojmi v spoločnosti sa stráca zo života kresťana poznanie, pochopenie 
a predovšetkým uskutočňovanie drahej milosti vo svojom živote. Svet prijal mnohé znaky kresťanstva – Vianoce, 
Veľká noc, Pamiatka zosnulých. Stali sa akýmsi všeobecným majetkom dnešného sveta. Ale čo sme z nich urobili? 
Lacno sme ich predali. Niekedy ľudia opúšťali pre Krista všetko, čo mali a v každodennom nasledovaní sa snažili 
rešpektovať Jeho slová. Dnes takéto konanie neraz vnímame ako náboženský fanatizmus. Bol Luther náboženským 
fanatikom, keď opustil všetko, čo mal a vstúpil do kláštora, aby hľadal milostivého Boha, ktorý šiel za neho na drevo 
kríža? Nie! Hoci opustil všetko, čo mal, chcel nasledovať Krista v dokonalej poslušnosti. A to je to, čo dnešnej cirkvi 
častokrát chýba: V dokonalej poslušnosti nasledovať Krista vo všetkých oblastiach života aj toho zborového. 
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1.  Bohoslužobný život zboru 

 
a) Služby Božie 
 Do nového roku 2021 sme vstupovali prostredníctvom on-line priestoru a všetci sme sa nejak nádejali, že 
pandemická situácia sa veľmi rýchlo pominie a my sa vrátime do normálneho spôsobu života. Každý očakával, že do 
veľkonočných sviatkov sa vlna koronavírusu zo spoločnosti vytratí a my sa opäť stretneme v kostole na slávnostných 
službách Božích. Nestalo sa tak. Už druhý rok po sebe sme nemali služby Božie na najväčšie sviatky roka, ako sú 
Veľká noc a Vianoce. Mnohí z vás, keď ste ma stretli, boli ste z toho smutní a zároveň ste konštatovali, že tým 
sviatkom čosi chýbalo. Áno! Chýbalo nám spoločenstvo cirkvi, ktoré sa nedá nahradiť on-line priestorom, aj keď sme 
vďační, že i takouto formou sa mohlo minulého roku uskutočniť v našom cirkevnom zbore 29 televíznych prenosov, 
ktoré sa väčšinou nahrávali pre celý Tatranský seniorát (okrem jedného) v našom cirkevnom zbore. 
 Keď som počas letných prázdnin chodil po Slovensku a fotografoval kostoly do Evanjelického stolového 
kalendára 2022, tak som mal príležitosť stretávať sa aj s bratmi farármi a sestrami farárkami. Každý z nich akosi 
konštatoval, že po uvoľnení pandemických opatrení návštevnosť služieb Božích rapídne poklesla. Trápilo ich to 
a sami nevedeli, čo majú s tým robiť. Aj túto zvláštnu dobu, dobu znamení – či rovno si povedzme dobu skúšok našej 
viery využíva diabol na to, aby mnohí zleniveli a z klasickej návštevnosti bohoslužieb si urobili papučovo-obývačkové 
bohoslužby, ktoré sa dajú zapnúť a vypnúť, kedy chce človek.   

V minulom roku sa uskutočnili v našej cirkvi voľby generálneho dozorcu a mal som tú možnosť byť 
členom sčítacej komisie. Musím sa priznať, že sa mi veľmi zle počúvali čísla oprávnených voličov, ktorí sa zúčastnili 
nedeľných služieb Božích, na ktorých prebiehali volebné konventy. V jeden moment som si kládol otázku, či je 
vlastne efektívne mať farára a uskutočňovať bohoslužby v takom CZ, kde sa počet návštevníkov pohybuje od 7 do 
20 ľudí. V Západnom dištrikte to bola väčšina cirkevných zborov, ktorých účasť na bohoslužbách bola v tomto 
rozmedzí. A tak človek len tŕpol ako dopadne sčítanie ľudu, keď videl reálny záujem o cirkev, o jej službu, o Božie 
slovo, ktoré má človeka budovať k obrazu Božiemu o spoločenstvo cirkvi ako rodinu. Možno si ani neuvedomujeme, 
do akej miery sa vzdávame vzácneho pokladu – mať spoločenstvo, ktorého hlavou je Kristus. Áno, pandemická 
situácia nám k tomu dopomohla a nechala nás sedieť v našich obývačkách, alebo za obrazovkami počítačov, 
tabletov i mobilov,  ale niet nad osobné stretnutie, kde sa môžeme navzájom zdieľať vo svojich radostiach 
i starostiach a spoločne hľadať riešenia rôznych problémov, ktoré zasahujú do nášho života ako jednotlivca ale 
i celého spoločenstva cirkvi. 

Jedno slovenské príslovie hovorí: „Zvyk je železná košeľa.“ Zvyk – akési zautomatizované konanie. Je to 
čas, keď sa ozýva v našom mozgu skupina jadier neurónov, prepojená s mozgovou kôrou. Tu sa nachádza centrum 
našich zvykov, ktoré vyvolávajú automatické procesy konania v našom živote. Zvyk chodiť do kostola sa nám pomaly 
zo spoločnosti vytráca ako v západných krajinách. Stačí nám ísť do Čiech a naživo môžeme prežiť túto realitu. Ale 
ako opäť obnoviť tento zvyk po pandémii, či vo všeobecnosti? Má to vôbec zmysel? Nebude to iba nejaká formalita? 
Na tieto otázky nám do značnej miery odpovedá jeden príbeh. 

Istý človek si myslel, že vraj je nezmysel, aby človek chodil do kostola každú nedeľu. Uviedol: „Do kostola 
som chodil viac ako 30 rokov, počas tej doby som počul asi 2000 kázní, no neviem si spomenúť ani na jedinú 
z nich – o čom bola. Som presvedčený, že chodiť do kostola je strata času.” Dotyčný človek tento svoj názor 
uverejnil v diskusii na sociálnej sieti. Samozrejme, že dostal naň rôzne reakcie. No jedným spomedzi nich bol 
i nasledovný komentár: „Viac ako 30 rokov som ženatý. Moja manželka mi za ten čas uvarila približne 10.000 jedál. 
Hoci je to veľa, neviem si spomenúť, aké jedlo som mal pred týždňom či dvomi. No jedno viem s istotou: všetky mi 
dodávali potrebnú energiu, aby som mohol pracovať. Keby mi moja manželka zdravo nevarila – bol by som dnes 
chorý a možno aj telesne mŕtvy. Keby som nechodil do kostola načerpať zdravie a silu pre ducha; bol by som dnes 
duchovne mŕtvy!” 

V týchto slovách je vyjadrená podstata toho, prečo chodíme v nedeľu do kostola a kvôli čomu je dôležité, aby 
sme si z nedeľných služieb Božích vypestovali akýsi „zvyk“, pretože aj keď neraz prichádzame na bohoslužby 
nesústredení, nikdy nevieme povedať, či nás Božie slovo i v tejto nesústredenosti nemôže zasiahnuť a neukáže nám 
možnosti riešenia našich problémov. Pán Ježiš nám predsa hovorí: „Vietor veje, kam chce: čuješ jeho hlas, ale 
nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide (J 3,8).“  Duch Svätý veje ako chce a prináša nám Božie slovo, o ktorom vieme, 
že je „živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a 
špikov a je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca (Žid 4,12).“ Moc tohto slova v spojitosti s Božím Duchom 
môže človeka kedykoľvek zasiahnuť. Vidíme to na mnohých príbehoch, ktoré nám prinášajú evanjeliá, ale rovnako aj 
mnohých príbehoch, ktoré sa stali reálne v prostredí dnešného sekulárneho sveta.  
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Samozrejme, že dnešná pandemická doba akoby napomohla názoru: „Viera v Boha áno, ale cirkev (služby 
Božie) nie“. Ľahko sme si odvykli, ale ťažšie si budeme zvykať, oveľa ťažšie budeme musieť zvádzať zápasy  viery 
o jednotlivých ľudí, aby prichádzali opäť na bohoslužby, do spoločenstva cirkvi, kde sa Božie slovo hlása a sviatosti 
prisluhujú. Papučové kresťanstvo je len akousi náplasťou v čase podobných kríz, akú prežívame v tejto pandemickej 
dobe koronavírusu, alebo papučové kresťanstvo je vhodné pre ľudí, ktorí nemôžu prichádzať zo zdravotných 
dôvodov do spoločenstva cirkvi. Inak papučové kresťanstvo vedie k pasivite a nakoniec k odvráteniu sa od Boha. 
Jedine živé spoločenstvo, ktorého hlavou je Kristus môže v dnešnej ťažkej dobe prežiť, ako prežilo už po stáročia 
a to aj v čase ťažkého prenasledovania.  

Raní kresťania svätili nedeľu ako Deň Pánov účasťou na službách Božích. Zotrvávali v spoločenstve, spolu 
počúvali Božie slovo (apoštolské učenie), modlili sa a prijímali svätú Večeru Pánovu (lámali chlieb). To všetko máme 
zaznamenané v Skutkoch apoštolských 2,42. Práve sviatosti – Krst Svätý a Večera Pánova vylučujú necirkevné 
kresťanstvo. Pán Boh nám dal sviatosti ako viditeľné slovo, ktorým nás chráni voči módnemu, no ničivému 
individualizmu, tvrdiacemu: Veriť a modliť sa môžem aj bez cirkvi, bez služieb Božích, bez sviatostí. Veď práve 
prostredníctvom sviatostí prijímame pre svoj život takú dôležitú Božiu milosť. Papučové kresťanstvo nás od tejto 
milosti odsúva niekde do autu.   

Zaiste, sú neštandardné situácie, keď to tak bolo a je – a tou ešte stále i tá súčasná pandemická situácia 
koronavírusu. No akonáhle sa môžeme vrátiť späť do svojich chrámov, do svojich spoločenstiev, tak neváhajme to 
využiť. Neospravedlňujme svoju lenivosť koronakrízou. Ježišove slová, ktoré počúvame v chráme ako zvesť, ale aj to 
slovo, ktoré sa stalo telom a ktoré prijímame prostredníctvom sviatosti Večere Pánovej, sú predmetom Božej milosti, 
nie lacnej ale drahej. Pretože ako hovorí apoštol Pavel: „Veď veľmi draho ste boli kúpení! Oslávte teda Boha svojím 
telom i svojím duchom, čo oboje náleží Bohu (1K 6,20).“ A kde inde máme osláviť Boha za túto milosť, ktorej sa nám 
dostáva vo sviatostiach, ak nie v spoločenstve Kristovej Cirkvi. Mať účasť na sviatostiach však môžeme iba spolu – 
v cirkvi, v spoločenstve veriacich. Obrazne povedané, vo sviatostiach nás svojou láskou objíma Boh. Dokážeme sa 
objať a pobozkať sami? Nejde to. A tak sa nedá pestovať ani individuálny duchovný život bez spoločenstva Cirkvi.  

Počas posledných dvoch rokov som sa pustil do kázania akýchsi sériových kázní (2019 – postava praotca 
Jákoba, 2020- List Jakuba). V uplynulom roku som túto skutočnosť nevyužil i vzhľadom na to, že človek bol 
ustavične v akejsi neistote, či sa budú konať bohoslužby klasickým prezenčným spôsobom alebo on-line. Ak má mať 
niečo človek „zo seriálového kázania na pokračovanie“, tak sú k tomu potrebné dve veci – pravidelná účasť na 
službách Božích, ale aj pravidelne konané bohoslužby. A tak v tejto pandemickej neistote koronavírusu som kázal 
klasickým spôsobom podľa jednotlivých tém na danú nedeľu.  

 

KKEEŽŽMMAARROOKK:: 
 Služby Božie v Kežmarku sa konali pravidelne každú nedeľu a každý cirkevný sviatok, a to aj napriek 
epidemiologickej situácii, ktorá nastala pre koronavírus COVID-19. Bohoslužby počas núdzového stavu boli 
pripravované on-line formou v spolupráci s Kežmarskou televíziou a Tatranským seniorátom ECAV na Slovensku. 
Tieto služby Božie boli odvysielané Kežmarskou televíziou každú nedeľu v čase konania klasických bohoslužieb 
o 900 h. a večerné o 1700 h. Ak ECAV na Slovensku pripravovala v spolupráci s RTVS bohoslužby, tak na danú 
nedeľu sme nenahrávali bohoslužby, a to aj z toho dôvodu, aby sme ušetrili finančné prostriedky, ktoré sme vyplácali 
za nahrávanie bohoslužieb KTV. (Spracovanie jedných bohoslužieb stálo 250,- €. Ak sme ich minulého roku natočili 
22, tak do bohoslužieb CZ ECAV Kežmarok a Tatranský seniorát investoval 5500,- €. Cirkevný zbor ECAV na 
Slovensku hradil za jedny bohoslužby 50,- € (spolu: 1.100,- €) a Tatranský seniorát ECAV na Slovensku zaplatil za 
jedny bohoslužby 200,- € (spolu: 4.400,- €).    
 V takýchto situáciách si človek uvedomuje, akú máme nevýhodu oproti Rímskokatolíckej cirkvi v meste 
Kežmarok, ktorá môže vysielať pravidelne prenosy omší prostredníctvom KTV vzhľadom na technické zabezpečenie 
Baziliky sv. Kríža. Možno aj v tejto veci by sme mali do budúcnosti rozprávať s mestom Kežmarok a KTV, ako by sa 
dal Nový kostol alebo drevený kostol zabezpečiť technicky na priame prenosy prostredníctvom KTV. No tu vyvstáva   
otázka, či by sme týmto spôsobom pri niektorých našich členoch nepodporovali papučové kresťanstvo oproti živému 
spoločenstvu, i keď priame prenosy by iste boli prínosom pre imobilných ľudí so zdravotnými problémami.  
 Uvoľnenie epidemiologických opatrení nastalo na 3. nedeľu po Veľkej noci (25. 04. 2021). Následne na 
ďalšiu nedeľu bol ohlásený Výročný zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok za rok 2020, ktorý sa 
uskutočnil v Mestskom kultúrnom stredisku (02. 05. 2021). Keďže sa jednalo o zasadnutie správneho orgánu, ktorým 
Výročný konvent je, v zmysle epidemiologických nariadení bolo ho možné uskutočniť, aj keď v platnosti boli stále 
určité pandemické obmedzenia. Mrzí ma však, že tohto konventu sa zúčastnilo tak málo ľudí, napriek tomu, že sme 
hľadali veľký a ku tomu vykúrený priestor, v ktorom by sme sa cítili bezpečne, ale aj príjemne. Touto cestou sa 
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chcem poďakovať sestre Mgr. Barbore Kaprálovej za sprostredkovanie a ochotu pri príprave tohto priestoru 
k dôstojnému priebehu Výročného konventu CZ ECAV na Slovensku Kežmarok.  
  
 

Počas epidemiologickej situácie sa jednalo o nasledovné nedele a sviatky, ktoré boli zabezpečené 
prostredníctvom televízie či YouTube kanálu KTV alebo v priamom vysielaní RTVS. TV LUX a TA3.  
 
 
 

Dátum 
Bohoslužobná 
príležitosť 

Spôsob uskutočnenia bohoslužieb Kazateľ 
Počet 
videní/klikov 

1. 01. 01. 2021 Nový rok Vysielané na KTV + YouTube kanáli KTV M. Findra 809 
2. 03. 01. 2021 Nedeľa po Novom roku Vysielané na KTV + YouTube kanáli KTV T. Molnár 914 
3. 06. 01. 2021 Zjavenie Krista Pána  Vysielané na KTV + YouTube kanáli KTV Ľ. Sobanská 1013 
4. 10. 01. 2021 1. nedeľa po Zjavení Vysielané na KTV + YouTube kanáli KTV P. Kušnír 2541 
5. 17. 01. 2021 2. nedeľa po Zjavení Vysielané na KTV + YouTube kanáli KTV R. Porubän 951 
6.  24. 01. 2021 Posledná n. po Zjavení Vysielané na KTV + YouTube kanáli KTV V. Zaťková 859 
7. 31. 01. 2021 Deviatnik Vysielané na KTV + YouTube kanáli KTV R. Porubän 774 
8. 07. 02. 2021 Nedeľa po Deviatniku Vysielané na KTV + YouTube kanáli KTV V. Zaťková 1182 
9. 14. 02. 2021 Predpôstna Vysielané na KTV + YouTube kanáli KTV R. Porubän 621 

10. 21. 02. 2021 1. pôstna nedeľa Vysielané na KTV + YouTube kanáli KTV J. Matys 1073 
11. 28. 02. 2021 2. pôstna nedeľa Vysielané na KTV + YouTube kanáli KTV T. Molnár 683 
12. 07. 03. 2021 3. pôstna nedeľa Vysielané na KTV + YouTube kanáli KTV Ľ. Sobanská 894 
13. 14. 03. 2021 4. pôstna nedeľa RTVS   
14. 21. 03. 2021 5. pôstna Vysielané na KTV + YouTube kanáli KTV J. Matys 700 
15. 28. 03. 2021 6. pôstna Vysielané na KTV + YouTube kanáli KTV R. Porubän 876 
16. 01. 04. 2021 Zelený štvrtok YouTube ECAV s vami   
17. 02. 04. 2021 Veľký piatok RTVS   
18. 04. 04. 2021 Veľkonočná nedeľa TA3   
19. 05. 04. 2021 Veľkonočný pondelok LUX   
20.  11. 04. 2021 1. nedeľa po Veľkej noci Vysielané na KTV + YouTube kanáli KTV P. Mihoč 1343 
21. 18. 04. 2021 2. nedeľa po Veľkej noci Vysielané na KTV + YouTube kanáli KTV R. Porubän 602 
22. 28. 11.2021 1. adventná nedeľa Vysielané na LTV + YouTube kanáli LTV J. Matys 666 
23. 05. 12. 2021 2. adventná nedeľa Vysielané na KTV + YouTube kanáli KTV R. Porubän 635 
24. 12. 12. 2021 3. adventná nedeľa Vysielané na KTV + YouTube kanáli KTV Z. Durcová 341 
25. 19. 12. 2021 4. adventná nedeľa Vysielané na KTV + YouTube kanáli KTV P. Kušnír 550 
26. 24. 12. 2021 Štedrý večer Vysielané na KTV + YouTube kanáli KTV R. Porubän 465 
27. 25. 12. 2021 1. slávnosť vianočná RTVS   
28. 26. 12. 2021 2. slávnosť vianočná Vysielané na KTV + YouTube kanáli KTV Ľ. Sobanská 226 
29. 31. 12. 2021 Silvester Vysielané na KTV + YouTube kanáli KTV J. Matys 287 
 
 
 O tom, „papučové kresťanstvo“ nás nakoniec odvedie od viery v Boha hovorí aj posledný stĺpec tabuľky, 
ktorá prezentuje jednotlivé videnia služieb Božích. Aj v tomto prípade vidíme klesajúcu tendenciu.  
 Na on-line službách Božích sme sa stretávali od Nového roku (01. 01. 2021) až po 2. nedeľu po Veľkej noci 
(18. 04. 2021). V Novom evanjelickom kostole k počúvaniu Božieho slova a prijímaniu sviatostí sme sa stretávali od 
3. nedele po Veľkej noci (25. 04. 2021) až po 4. nedeľu po Sv. Trojici (27. 06. 2021). Od sviatku Petra a Pavla (29. 
06. 2021) až po 16. nedeľu po Sv. Trojici (19. 09. 2021) sme sa k Božej oslave stretávali v Drevenom artikulárnom 
kostole. Od 18. nedele po Sv. Trojici (03. 10. 2021) až po Poslednú nedeľu cirkevného roka (21. 11. 2021) sme sa 
stretávali k počúvaniu zvesti slova Božieho v Novom kostole. Od 1. nedele adventnej (28. 11. 2021) až do Závierky 
občianskeho roka (31. 12. 2021) bohoslužby opäť vzhľadom na pandemickú situáciu prešli do on-line priestoru a boli 
vysielané prostredníctvom Kežmarskej televízie.  
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Čas nedeľných bohoslužieb v našom  cirkevnom zbore je stanovený štatútom Cirkevného zboru ECAV na 
Slovensku Kežmarok a je nasledovný: 

 

O 0900 h. sa uskutočňujú bohoslužby každú nedeľu v matkocirkvi – to znamená v Kežmarku. 
O 1030 h. sa uskutočňujú každú druhú nedeľu služby Božie v Ľubici. 
O 1030 h. sa uskutočňujú striedavo služby Božie každú druhú nedeľu vo filiálkach Veľká Lomnica a Huncovce. 
O 1400 h. sa uskutočňujú služby Božie skoro raz do mesiaca vo filiálke Stráne pod Tatrami. 
 Večerné bohoslužby sa uskutočňujú v Kežmarku o 1800 h. a na filiálke Ľubica o 1630 h. Štedrovečerné služby 
Božie  a služby Božie na Závierku občianskeho roka bývajú v nasledovnom čase:   

1400 h.   - Veľká Lomnica alebo Huncovce 
  1530 h.   - Ľubica 
  1700 h.   - Kežmarok 

V uplynulom roku sme sa na službách Božích prezenčne stretli 34krát. Toto nízke číslo bolo zapríčinené 
epidemiologickou situáciou koronavírusu, počas ktorej sa kostoly zatvárali. V cirkevnom zbore sa nekonali služby 
Božie počas jednej nedele a to 15. nedele po Sv. Trojici (12. 09. 2020), keď sme sa ako cirkevný zbor zúčastnili 
stretnutia artikulárnych zborov v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Súľov. Tu chcem podotknúť tú skutočnosť, že 
podobných akcií sa ako členovia cirkevného zboru zúčastňujeme veľmi málo. Keby na týchto stretnutiach nespieval 
zborový spevokol, čím je zabezpečená účasť v autobuse aspoň na 50%, tak by sa týchto stretnutí zúčastnilo možno 
10 ľudí – aj to neviem, či som nepovedal veľké číslo. Je to veľká škoda, že nevyužívame podobné príležitosti 
stretávania sa, ktoré môžu byť skutočne veľkým obohatením nášho osobného duchovného života, ale aj života 
celého cirkevného zboru. Doposiaľ všetky stretnutia artikulárnych zborov boli aj s popoludňajším programom, ktorý 
bol koncipovaný formou prehliadok rôznych pamätihodností v danej lokalite. Bola a je to vždy jedinečná príležitosť 
ako si urobiť výlet celá rodina, duchovne pookriať a niečo nové aj spoznať a vidieť.  

Počas roka bol som zastupovaný na hlavných bohoslužbách trikrát. 1. krát keď som služobne vycestoval do 
Cirkevného zboru Českobratskej cirkvi evangelické na Mělníku. Dvakrát na službách Božích ma zastupoval počas 
ochorenia COVID-19 brat farár Vladimír Maťaš počas pandemickej maródky. Jedenkrát ma zastupoval v Domove 
dôchodcov v Kežmarku brat farár z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Vysoké Tatry. Počas mojej neprítomnosti 
ma zastupovali nasledovní bratia farári a sestry farárky:  

 
 Dátum Nedeľa Zastupujúci 
1. 08. 06. 2021 Domov dôchodcov  Pavel Kušnír, zb. farár CZ Vysoké Tatry 

2. 19. 09. 2021 16. nedeľa po Sv. Trojici Viktor Sabo – Generálny vojenský duchovný 

3. 14. 11. 2021 Predposledná nedeľa CR Vladimír Maťaš, riaditeľ IHTYS 

4. 21. 11. 2021 Posledná nedeľa CR Vladimír Maťaš, riaditeľ IHTYS 
 

 V uplynulom roku v našom cirkevnom zbore poslúžil zvesťou slova Božieho dôstojný brat biskup 
Východného dištriktu Mgr. Peter Mihoč a to z príležitosti nanovoposvätenia obnoveného interiéru kostola 
v Huncovciach a 75. výročia odsunu nemeckého obyvateľstva z obce.   

Tohto roku sa nekonali nemecké ekumenické bohoslužby vzhľadom na epidemiologickú situáciu 
v spoločnosti, keďže sa nekonali ani Karpatsko-nemecké dni.  

Priemerná účasť na všetkých bohoslužbách počas roka – to znamená na nedeľných bohoslužbách 
a sviatkoch, ktoré pripadajú na pracovný deň v roku 2020 – bola 90 ľudí. Oproti minulému roku je to pokles o 1 
človeka. Priemerná účasť na bežných nedeľných bohoslužbách bola 94 ľudí, čo je pokles o 4 ľudí. Merateľné 
ukazovatele pri televíznom vysielaní bohoslužieb sa nedajú celkom presne zistiť. Z YouTube kanálu KTV však vieme 
vyčítať počet klikov na dané video bohoslužieb, ktoré sú uvedené v predchádzajúcej tabuľke. Či tieto bohoslužby 
ľudia aj reálne videli, alebo na ne iba klikli, to sa nedá z týchto čísel zistiť. No rovnako nám slúžia ako určité 
štatistické ukazovatele. Pri on-line prenosoch človeka potešilo, že naše bohoslužby si ľudia pravidelne pozerali 
z iných kútov Slovenska a dokonca na účet cirkevného zboru poslali svoju oferu.  

Pri oferách by som sa rád zastavil. V prvom rade by som sa chcel poďakovať tým členom cirkevného zboru, 
ktorí si uvedomovali, že aj počas on-line prenosov je potrebné posielať svoje ofery na účet cirkevného zboru, pretože 
je to príjem, z ktorého tento cirkevný zbor žije. Niektorí svoje ofery priniesli priamo na farský úrad. Ešte raz ďakujem. 
I v tomto vidieť akúsi zodpovednosť za cirkevný zbor počas výnimočnej pandemickej situácie, keď sme boli 
odstrihnutí od jedného zo zdroja príjmov. No tých jednotlivcov, ktorí vnímali túto skutočnosť nebolo veľa. Ak naša 
priemerná nedeľná ofera pri normálnom stave sa pohybuje okolo 130,- € a natočenie jedných on-line bohoslužieb 
stojí 250,- €, tak si všetci vieme vypočítať rozdiel, ktorý tu vzniká.  
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Výnimočné situácie prinášajú aj výnimočné výdavky, a nielen to. Okolo toho je oveľa viacej práce, ako keď 
všetko funguje v normálnom stave. Ani peniaze ani on-line prenosy nespadnú samé z neba. A preto aj do budúcnosti 
by som vás chcel poprosiť, aby ste na túto skutočnosť pamätali. Ja som pred nejakým časom mal kázeň, v ktorej 
som povedal jednu dôležitú myšlienku: „Ak nás cirkev nič nestojí, tak taká cirkev nestojí za nič.“ Komunistický režim 
systematicky pôsobil na ľudí tak, aby ich cirkev nič nestála. Žiaľ s touto anomáliou sme sa akosi zmierili – prijali ju 
a po revolúcii za 30 rokov nič neurobili až do času, keď sa prijal nový zákon o financovaní cirkvi a my sme museli 
začať rozmýšľať, ako naplníme prázdne kasy. Dnes vidíme na všetkých úrovniach riadenia cirkvi, ako bojujeme 
s touto skutočnosťou. No k zmene môže prísť až vtedy, keď cirkev nebudeme vnímať cez lacnú milosť, ktorá ma nič 
nestojí, ale keď si uvedomíme, čo pre nás znamená drahá milosť.  

To, čo sa stalo v stredovekej cirkvi a na čo poukazoval Dr. Martin Luther, keď hovoril o tom, ako cirkev 
stratila drahú Božiu milosť a ľuďom ponúka lacnú milosť prostredníctvom predaja odpustkov, na to rovnakým 
spôsobom poukazoval na začiatku 20. storočia významný nemecký teológ, ktorý zahynul v koncentračnom tábore 
Dietrich Bonhoeffer. Cirkev jeho doby zamenila autentickú „drahú milosť“ Krista za sofistikovanú „lacnú milosť“ 
novodobých odpustkov vo vorme náuky, princípu, systému, o čom stačí byť len informovaný a len intelektuálne 
presvedčený. A to je to, čo robíme i v dnešnej dobe. Častokrát sa odvoláme na tú skutočnosť, že sme ospravedlnení 
z Božej milosti. To je síce pravda, ale za týmto poznaním sa skrýva aj zodpovednosť, ktorú človek za prijatú milosť 
má niesť vo svojom živote. A túto skutočnosť akoby sme nechceli vidieť. Prijať milosť – to áno, ale byť zodpovedný 
za svoju cirkev, za svoj cirkevný zbor – to znamená aj za jeho finančné príjmy, to akoby sme už nechceli počuť. 
Prijímať takto Božiu milosť, tak to je ako hovorí Luther „lacná milosť“, ktorá človeku nepomôže, ale vedie ho do 
záhuby. 

Keď sa človek narodí na tento svet, tak ho prinesieme ku Krstu Svätému. Tým sa človek stáva súčasťou tela 
Kristovho – to znamená súčasťou Cirkvi Ježiša Krista. No neraz si myslíme, že cirkev je tu ako „inštitúcia spásy“, 
prostredníctvom ktorej je nám automaticky garantovaná kresťanská identita a ospravedlnenie hriešnika. Áno, presne 
takto to mnohí chápu. Vidíme to aj pri pohreboch, že mnohí vnímajú cirkev ako inštitúciu, ktorá je povinná pochovať 
človeka len preto, že krstom vstúpil do tejto „inštitúcie spásy“ a teraz prišiel jeho koniec, tak je potrebné, aby sa táto 
inštitúcia s ním pekne rozlúčila, a to i napriek tomu, že celý svoj život nemal nič spoločné s cirkvou, ale rodina, ktorá 
prichádza požiadať o pohreb dokonale deklaruje, ako on predsa vo svojej podstate veril, ako prijal Božiu milosť. Toto 
je však lacná milosť, ktorá ma nič nestojí.  

V cirkvi, v ktorej vládne lacná milosť bez toho, že by prinášala ovocie a viedla k pravému pokániu, v cirkvi 
kde sa káže lacná milosť a uskutočňuje aj prostredníctvom sviatostí a bohoslužobných obradov, kde nevedieme 
jednotlivca k disciplíne, poriadku a pokániu, je cirkev, ktorá je oddelená od nasledovania živého Krista a od Jeho 
kríža. Bonhoeffer vo svojom diele „Nachfloge“ označuje takto prisluhovanú lacnú milosť za „úhlavného nepriateľa 
cirkvi“. Osobne som presvedčený, že to je aj dôvod poklesu kresťanov pri sčítaní ľudu na Slovensku, pretože ako 
cirkev chceme byť dobrí v očiach ľudí a nedokážeme povedať kritické slová na adresu ich spôsobu života, aby sme 
ich náhodou nestratili, a tak sami z drahej milosti robíme lacnú milosť.  

Drahá milosť je drahou preto, lebo stála nášho Boha život Jeho  jednorodeného Syna Ježiša Krista. Je drahá 
aj preto, lebo človeka stojí mnoho – vlastne všetko. Stojí ho to celé staré „ja“, celý starý spôsob života a myslenia. 
Ako hovorí Bonhoeefer, „drahá milosť je niekedy prekvapením a inokedy pohoršením pre človeka. Kajúcemu 
hriešnikovi dáva nezaslúžene novú identitu vykúpeného a zmiereného Božieho dieťaťa, ktoré sa každodenne 
rozhoduje ísť za Kristom.“ A tu prichádzame ku koreňu veci. Drahá milosť teda ide nad rámec akýchsi liturgických 
povinností stráviť jednu hodinu do týždňa na bohoslužbách, aby sa človek tak uistil, že má odpustené hriechy. Drahá 
milosť vedie hriešneho človeka ku skutočnému hľadaniu Božej prítomnosti, keď sa stretávame na službách Božích, 
keď prijímame sviatosti, keď sa modlíme či spievame, alebo preukazujeme lásku k blížnemu. Ak je človek ponechaný 
sám na seba, tak si udeľuje lacnú milosť a tá ho nič nestojí. Jedine Boh dáva drahú milosť, lebo ňou odovzdáva seba 
samého v reálnom – živom Kristovi. A ak my prijímame tohto Boha cez Krista do svojho života, tak nás to niečo stojí. 
Stačí sa len pozrieť na samotný život Ježiša Krista, čo ho to stálo a práve táto skutočnosť sa má odrážať aj na 
našom živote. Vtedy prijímame a žijeme drahou milosťou.  

Priemerná účasť na všetkých bohoslužobných príležitostiach, teda bežných nedeľných, slávnostných a iných 
službách Božích v roku 2020 vrátane fílií bola 127 poslucháčov, čo je 13 menej ako v roku 2020 a z počtu členov 769 
to predstavuje 16,5%.Texty k zvesti slova Božieho som si vyberal podľa vlastného uváženia, ktoré mapovali tému danej 
nedele. Na starozmluvné texty zaznela kázeň 19x, na evanjeliové 27x a na epištolické 23x. Čítané a spievané liturgické 
texty boli vyberané podľa Chrámovej agendy, v ktorej na každú nedeľu je určený poriadok čítania biblických textov. Služby 
Božie počas celého roka sa konali v súlade s Chrámovou agendou okrem niekoľkých výnimiek, ktoré sa uskutočnili podľa 
charakteru nedele:  
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4. nedeľa po Veľkej noci (02. 05. 2021) – uskutočnil sa výročný zborový konvent za rok 2020 v Mestskom 
kultúrnom stredisku; 14. nedeľa po Sv. Trojici (05. 09. 2021) – začiatok školského roka 2021/2022;  

Večerné pôstne a adventné služby Božie sa minulého roku nekonali, vzhľadom na to, že v tom čase bol 
vyhlásený núdzový režim a bohoslužby boli zakázané.  

Služby Božie v zariadení pre seniorov sa konali i tohto roku v obmedzenom režime, a to kvôli pandemickej 
situácii koronavírusu. V rámci roka 2021 sme sa na bohoslužbách stretli 6krát. Priemerná účasť na týchto 
bohoslužbách bola 8 ľudí, čo je o 5 ľudí menej ako v roku 2020.  

Organovým sprievodom počas celého roka nás sprevádzal Roman Uhlár, za čo sa mu chcem srdečne 
poďakovať a popriať v tejto obetavej službe veľa radosti.  

K bohoslužobnej činnosti neodmysliteľne patrí i služba kostolníčky, ktorú v cirkevnom zbore vykonáva 17 
rokov sestra Božena Ferencová so svojou dcérou Martinou Božekovou. Chcem sa im tiež touto cestou srdečne 
poďakovať za ochotu poslúžiť nám všetkým uprataným a pripraveným kostolom k sláveniu služieb Božích 
a prisluhovaniu sviatostí. Sestra Ferencová už niekoľkokrát avizovala, že by rada odovzdala službu kostolníčky 
niekomu ochotnému, kto by sa rád tejto služby ujal a robil ju s láskou a radosťou, vzhľadom na jej zdravotný stav. 
Túto skutočnosť som ohlásil neraz v rámci oznamov na nedeľných bohoslužbách, zaoberalo sa ňou i zborové 
presbyterstvo, no do dnešného dňa sa nikto ochotný neprihlásil a ani nenašiel. Aj táto skutočnosť poukazuje na to, 
ako vážne berieme Božiu milosť. Je ona pre nás len akousi lacnou milosťou alebo drahou, ktorá sa odzrkadľuje 
v službe lásky pre spoločenstvo celého cirkevného zboru?   

K Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kežmarok patrí  8 fílií, a to:   

 

VVEEĽĽKKÁÁ  LLOOMMNNIICCAA:: 
 V roku 2021 sa v tejto fílii konali služby Božie pravidelne každú štvrtú nedeľu. Doposiaľ sa vo filiálke Veľká 
Lomnica konali bohoslužby každú druhú nedeľu, no však po oprave interiéru kostola v Huncovciach, sme i tu začali 
uskutočňovať služby Božie každú štvrtú nedeľu.  

I tohto roku sa služby Božie konali pravidelne o 1030 h. s priemernou účasťou 10  poslucháčov, čo je o troch 
menej ako v roku 2020. V rámci roka sa uskutočnili na tejto filiálke služby Božie 7krát. V rámci služieb Božích bola 
prislúžená Večera Pánova 3krát, čo je o dvakrát viacej ako v roku 2020. Dary milosti pri stole Pánovom prijalo 29 ľudí 
(14M + 15Ž), čo je o 8 ľudí viacej ako v roku 2020 

Srdečne sa chcem poďakovať manželom Wenczelovcom za kostolnícku službu, ktorá si tiež vyžaduje obetavosť 
týkajúcu sa nielen otvárania a zatvárania dverí kostola, ale aj kosenia kostolnej záhrady a udržiavania poriadku. 
Organovým sprievodom vo Veľkej Lomnici nám poslúžil počas celého roka Roman Uhlár. 

 

HHUUNNCCOOVVCCEE:: 
 Služby Božie v tejto filiálke sa v uplynulom roku po generálnej oprave interiéru kostola konali 7krát 
a vyvrcholili posviackou obnoveného interiéru, ktorá sa uskutočnila 26. septembra 2021 na 17. nedeľu po Sv. Trojici 
za účasti dôstojného brata biskupa Východného Dištriktu Petra Mihoča a rodákov, ktorí boli vysídlení do Nemecka. 
Pri tejto príležitosti bola osadená pamätná tabuľa po ľavej strane vstupu do kostola. Priemerná účasť na s lužbách 
Božích v Huncovciach v roku 2020 bola 35 ľudí. Samozrejme, že v bežnú nedeľu na bohoslužbách sa nenachádza 
35 ľudí, no samotná slávnosť posviacky obnoveného interiéru kostola túto priemernú účasť zvýšila, inak by sa 
pohybovala okolo 20 účastníkov bohoslužieb. 

Iniciátorom a hnacím motorom rekonštrukcie 170-ročného kostola bol rodák z Huncoviec Otto Fassinger, 
ktorý po svojom otcovi Ľudovítovi Fassingerovi akoby prevzal pomyselnú štafetu kurátora tejto filiálky. Hoci jeho otec 
ako karpatský Nemec nebol odsunutý, prešiel si svojimi zápasmi v ruských gulagoch, ktoré ho ešte viac upevnili 
a posilnili vo viere v Boha.  

V roku 2019 sme postavili v kostole lešenie a začali sa uskutočňovať maliarske práce, ktoré sme dokončili 
v roku 2020. Rekonštrukcia obsahovala nielen vymaľovanie interiéru kostola, ale aj vyspravenie oltára 
a namaľovanie nového oltárneho obrazu, ktorý si nemeckí obyvatelia pri vysídlení zobrali so sebou. Nepodarilo sa 
nám zistiť, kde by sa pôvodný huncovský oltárny obraz dnes nachádzal. Z toho dôvodu som oslovil Magistra umenia 
Michala Frica, aby sa podujal namaľovať pre tento kostol nový oltárny obraz, znázorňujúci Ježiša Krista v šarlátovom 
rúchu, ako kráča po ceste, ktorá nie je rovná, ale nachádzajú sa na nej i kamene, o ktoré neraz v živote človek 
zakopne. Tá cesta znázorňuje náš život, naše putovanie za Kristom, ktoré bez Ducha Svätého, čo je znázornené 
oblačným vírom okolo samotného Ježiša, by nemalo zmysel a nedošli by sme tak do cieľa. Táto skutočnosť hovorí 
o tom, ako je veľmi dôležité, aby sa kresťan v živote dostal do víru Ducha Svätého. Ježiš Kristus bol Ním vedený, 
a preto mohol kráčať poslušne k cieľu – ku  krížu, na čo poukazuje aj apoštol Pavel, keď hovorí, že sme boli draho 
vykúpení. Božia milosť je teda drahá milosť, ktorá stála nášho nebeského Otca život Jeho Syna. Šarlátové rúcho, do 
ktorého ho obliekli rímski vojaci tesne pred ukrižovaním, nám na túto skutočnosť poukazuje. Kristus svoj cieľ 
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dosiahol a rovnako i my máme putovať vedení Duchom Svätým k cieľu – ku Kristovi, aby sme dosiahli večnosť. 
K tomuto cieľu máme pozývať ľudí okolo seba, ktorí žijú v našom prostredí – aj tu pod Tatrami. Čo nám symbolizuje 
pozadie obrazu. Žiť život s Kristom, to prináša človeku pokoj, ktorý je znázornený Ježišovou rukou položenou na 
srdce, ktorá prstami vytvára hebrejské písmeno Š – šálom. To je ten Boží pokoj, ktorý nám nemôže tento svet dať, 
ako to čítame aj v Jánovom evanjeliu: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja 
dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje (J 14,27)!“  

V rámci rekonštrukčných prác prebehla kompletná oprava organu, ktorý bol napojený na nové elektrické 
dúchadlo. Túto opravu vykonal organár Ján Zummer z Vrbova. Poslednou rekonštrukciou bola oprava čelnej fasády, 
ktorú uskutočnila firma STEMP. 

I touto cestou sa vedenie cirkevného zboru chce poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
podieľali na oprave tohto kostola, predovšetkým bratovi Ottovi Fassingerovi, ako bývalému rodákovi, ktorému najviac 
záležalo na tejto oprave. Z príležitosti opráv Huncovského kostola sme prijali milodary vo výške 3.750,- €. Výdavky 
na opravu kostola boli vo výške 53.243,94 €. 
 Všetky výkopové práce okolo kostola boli realizované v spolupráci s obcou a pracovníkmi aktivačnej činnosti, 
za čo im srdečne ďakujeme. Obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom augustovom zasadnutí príspevok na opravu 
fasády kostola vo výške 5.000,- €., ktorý poukázalo na účet cirkevného zboru. Srdečne ďakujeme aj obci Huncovce 
a ich predstaviteľom.  

 

SSTTRRÁÁNNEE  PPOODD  TTAATTRRAAMMII:: 
V minulom roku sa v tejto filiálke konali bohoslužby päťkrát, čo je o trikrát menej ako v roku 2020 z dôvodu 

epidemiologickej situácie. K počúvaniu Božieho slova sme sa stretli na: 3. nedeľu po Veľkej noci (25. 04. 2021), 2. nedeľa 
po Sv. Trojici (13. 06. 2021), Cyril a Metod (05. 07. 2021), 12. nedeľu po Sv. Trojici (22. 08. 2021) a na 19. nedeľu po Sv. 
Trojici (10. 10. 2010), keď sme poďakovali Pánu Bohu za tohtoročné úrody zeme.  V priemere sa týchto bohoslužieb 
zúčastnilo 18 ľudí, čo je o 4 ľudí viacej ako v roku 2010. Večera Pánova sa v tomto roku prisluhovala na tejto filiálke na 
sviatok Cyrila a Metoda. Dary milosti prijalo 16 ľudí (6M a 10Ž).  

Za prípravu kostola srdečne ďakujem Ottovi Wildnerovi a Monike Krišákovej a rodine Mrozekovej. Organovým 
sprievodom nám na tejto filiálke poslúžil brat Roman Uhlár.  

 

RRAAKKÚÚSSYY:: 
Vo filiálke Rakúsy sa služby Božie v minulom roku nekonali.  

 

ĽĽUUBBIICCAA:: 
 Vo filiálke Ľubica sa v uplynulom roku konali služby Božie pravidelne každé dva týždne a vo všetky cirkevné 
sviatky pokiaľ to dovoľovala epidemiologická situácia v spoločnosti. K počúvaniu Božieho slova sme sa stretávali 
o 1030 h. V uplynulom roku pri počúvaní Božieho slova sme sa v ľubickom chráme Božom stretli  16- krát, čo je o 6 
krát menej ako v roku 2020 – z pochopiteľných dôvodov koronakrízy. Priemerná účasť na nedeľných službách 
Božích v Ľubici bola 22 ľudí, čo je o štyroch menej ako v roku 2020. Priemerná účasť na všetkých bohoslužbách 
nedeľných i sviatočných bola 30 ľudí, čo je o 1 človeka menej ako v roku 2020  
 V rámci služieb Božích bola prislúžená 7x Večera Pánova, čo je o 3-krát viacej ako v roku 2020. Dary milosti 
prijalo 161 ľudí (63M + 98Ž), čo je oproti roku 2020 o 34 ľudí viacmenej.  
 Kostolnícku službu v tejto fílii vykonávajú manželia Jendrušákovci, za čo im srdečne ďakujem. Pokladníckou 
službou nám slúžia dlhé roky sestry Janka a Vierka Siskové. Rovnako aj im patria úprimné slová vďaky. Organovým 
sprievodom počas minulého roku tu poslúžil Roman Uhlár.   

  

VVRRBBOOVV:: 
 V minulom roku sa v tejto filiálke nekonali služby Božie.  

 

TTVVAARROOŽŽNNÁÁ:: 
 V minulom roku sa v tejto filiálke nekonali služby Božie.  

 

ŽŽAAKKOOVVCCEE:: 
 V minulom roku sa tu nekonali služby Božie. Od konca roka 2009 evanjelický kostol prešiel kúpnopredajnou 
zmluvou do vlastníctva Gréckokatolíckej cirkvi farnosť Žakovce. 
 
 Keď Pán Boh službou Martina Luthera znova prebúdzal k reformácii evanjelium Ježiša Krista o čistej a drahej 
milosti, previedol Luthera kláštorom. Luther sa stal mníchom. Opustil všetko čo mal a začal nasledovať Krista 
v dokonalej poslušnosti. Zriekol sa tohto sveta a oddal sa kresťanskému poslaniu. Čo to však pre neho znamenalo? 
Predovšetkým sa učil poslušnosti ku Kristovi a k Jeho cirkvi. Nadobudol presvedčenie, že iba ako poslušný človek 
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môže veriť. Vstup do kláštora Luther zaplatil odovzdaním sa kláštornému životu. Táto Lutherova cesta však 
stroskotala na Bohu. Boh mu v Písme ukázal, že nasledovanie Ježiša nie je jeho záslužný výkon, ale nezaslúžená 
drahá Božia milosť, na ktorú človek odpovedá svojou poslušnosťou Písmu – Božiemu slovu. Pokorné dielo 
nasledovania Ježiša Krista premenilo sa mníšstvom v záslužné úsilie o dosiahnutie svojej spásy. A to už nemalo nič 
spoločné s Božou milosťou. Lutherovo sebazaprenie, odrazu bolo odhalené ako posledný pokus, prostredníctvom 
ktorého chcel na ceste spásy presadiť sám seba. No však tento mníšsky únik zo sveta bol usvedčený z lásky ku 
svetu, ktorú sa snažil zakryť vlastnou zbožnosťou a mníšskou sutanou. No keď v Lutherovi stroskotala táto posledná 
možnosť zbožného života, až vtedy sa chopil Božej milosti a začal hľadať milostivého Boha. Mníšsky svet sa mu 
zosypal, ale v jeho troskách uvidel Božiu záchrannú ruku, ktorá sa mu podáva prostredníctvom Krista. Chopil sa jej 
vo viere, že „predsa dielo naše márne je i pri najlepšej vôli“. Bola to drahá milosť, ktorej sa mu dostalo a práve ona 
úplne rozbila celú jeho existenciu. Musel znova opustiť svoje siete a nanovo nasledovať Krista. Prvýkrát pri vstupe do 
kláštora, opustil všetko, len nie seba a svoje zbožné „ja“. Tentokrát mu bolo zobraté aj jeho „ja“. To znamená, že 
v jeho živote sa začali uplatňovať slová apoštola Pavla: „Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus (G 2,20).“ A tak sa 
Luther vydal na cestu nasledovania nie kvôli vlastným zásluhám, ale pre Božiu milosť. A tak Luther musel opustiť 
kláštor a vrátiť sa do sveta nie preto, že by svet bol sám o sebe dobrý a svätý, ale preto že i sámotný kláštor bol iba 
svetom. 
 
b)  Biblické hodiny: 
 Pandemická situácia okolo koronavírusu ovplyvnila aj stretávanie sa na biblických hodinách, ktoré sa 
v našom cirkevnom zbore uskutočňujú každý štvrtok o 1800h. okrem pôstneho obdobia, letných prázdnin a adventu. 
V roku 2021 sme sa na biblických hodinách stretli 5krát. Začali sme preberať text z Markovho evanjelia 11,15-19: 
Ježišovo vyčistenie chrámu. Následne na ďalšej biblickej hodine sme sa zaoberali komplexom Jeruzalemského 
chrámu, využívania jednotlivých priestorov i samotnou stavbou tohto chrámu, ktorá bola na tú dobu najkrajším 
architektonickým skvostom celého Jeruzalema. K tomu sme si pozreli videofilm o prestavbe Jeruzalemského 
chrámu, ktorá sa uskutočnila za čias kráľa Herodesa. Na ďalších hodinách sme pokračovali až po Marekovo 
evanjelium 12,13-17: Spor o daň, kde sme rozoberali platidlá danej doby, aby sme lepšie pochopili slová Ježiša 
Krista, ktoré povedal na adresu farizejov a sadukajov: „Čo je cisárovo, dávajte cisárovi; čo je Božie, Bohu. A veľmi sa 
Mu divili (Mk 12,17).“  
 Počas pandemickej situácie bol som hosťom na biblickej hodine v Mělníku prostredníctvom on-line stretnutia, 
kde sa rozoberala téma chápania Večere Pánovej – respektíve reálnej prítomnosti Krista v posvätených daroch tela 
a krvi Pán Ježiša Krista, čomu v teológii odborne hovoríme, že ide o tzv. transubstanciáciu (zmena podstaty, 
premenenie). Keďže Českobratská cirkev evangelická vznikla spojením Evanjelickej cirkvi a. v. a Reformovanej cirkvi 
h. v., pohľad na reálnu prítomnosť Krista v posvätených daroch Večere Pánovej je rôzny a to podľa toho, v ktorom 
zbore prevláda aká tradícia – či viac luteránska alebo kalvínska. Pre mňa osobne bolo zaujímavé zúčastniť sa 
takéhoto stretnutia a zapojiť sa do samotnej debaty. No potešujúcou skutočnosťou bolo i to, že Biblické hodiny a to 
nielen táto, ktorých som sa zúčastnil pri mojich návštevách Mělníku už niekoľkokrát, sú hodiny, na ktorých sa 
debatuje a spoločne uvažuje. To im v dobrom závidím. U nás to väčšinou prebieha v duchu, že si vypočujeme brata 
farára a čakáme, čo k tomu ešte povie Miki Lipták.  
 Biblické hodiny nám dávajú príležitosť, aby sme aj ľahšie chápali učenie o Božej milosti a spoznávali tú 
skutočnosť, čo to pre nás osobne znamená „drahá milosť“. Biblické hodiny nám dávajú aj priestor všimnúť si 
paradoxný charakter tejto drahej milosti. Na jednej strane platí, že zaprieť seba samého, vziať svoj kríž a nasledovať 
Krista je pre človeka ťažké, priam nemožné a predsa ostáva pravdou aj to, že nasledovanie Krista je tou najväčšou 
milosťou, tou najväčšou útechou, tým najväčším dobrodením v živote človeka. To čo človeku takáto milosť berie, 
môže považovať za smeti (Fil 3,7), aj keď sa ich v istom momente zubami nechtami pridŕžame. No to čo človeku 
dáva Božia milosť je požehnanie v časnosti a zdroj života pre večnosť. Lacná milosť je svojou lacnotou nemilosrdná 
a krutá, lebo človeka učičíka vo falošnom pocite bezpečia. Drahá milosť človeka vyruší, aby sa prebral k životu. 
A práve na to nám majú slúžiť biblické hodiny, aby sme objavovali, čo to pre nás znamená drahá milosť a aby nás 
táto milosť vyrušila – aktivizovala k práci na vinici pánovej nášho cirkevného zboru.  
 Priemerná účasť na biblických hodinách v uplynulom roku bola 15 ľudí, čo je troch menej ako v roku 2020.  
 
c) Krst Svätý 
  V uplynulom roku sme pokrstili 5 detí – z toho 2 chlapcov a 3 dievčatá. V rámci služieb Božích sa uskutočnili 
dva krsty a to Karolíny Uhlárovej a Mateja Uhlára. Tri krsty sa uskutočnili mimo služieb Božích.  
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 Človek už prostredníctvom Krstu Svätého prijíma pre svoj život Božiu milosť. No v tejto milosti, samozrejme 
nie lacnej, ale drahej, by mal byť aj vychovávaný rodičmi a krstnými rodičmi, ale i dobrým príkladom aplikácie drahej 
milosti v praktickom živote človeka, ktorý by mu malo poskytnúť spoločenstvo cirkevného zboru. To znamená, že my, 
ako spoločenstvo cirkevného zboru, by sme sa tiež mali zaujímať o pokrsteného, o jeho výchovu, to znamená o tú 
skutočnosť, ako rodičia a krstní rodičia dodržiavajú sľub, ktorý dali pri krste svojho dieťaťa, že ho budú vychovávať 
a viesť vo viere v Trojjediného Boha.  
 Drahá milosť – to znamená obliecť si Krista. Oblečenie si Krista musí byť jasne viditeľné na mojom živote 
a demonštrované skutkami svetla v tomto svete – usporiadaný, slušný občiansky i duchovný život. V Krste Svätom, 
pokrstený prijíma Božiu milosť, a tak podstupuje smrť svojho starého človeka, aby spolu s Kristom mohol povstať 
nový vzkriesený človek. Človek sa týmto kúpeľom stáva novým stvorením. Krstom Svätým sa človek vystavuje 
pôsobeniu tej istej moci, ktorá na veľkonočnú nedeľu vzkriesila Ježiša Krista. A to je sila, ktorá nás poháňa dopredu. 
 Ak však z Krstu Svätého robíme len jednorázový magický rituál, ktorý by mal garantovať spásu bez 
akýchkoľvek známok nápravy života, tak človek prijíma pre svoj život lacnú milosť. Apoštol Pavel o takýchto ľuďoch 
hovorí, že Boh v nich nemá zaľúbenie a pripodobňuje ich ku generácii Izraelcov, ktorá zažila vyslobodenie z Egypta, 
prešla kúpeľom cez Červené more, zažila Božiu starostlivú ruku na púšti, no i napriek tomu si postavila zlaté teľa.  
 Drahá milosť, ktorá sa nám ponúka v Krste Svätom – to je vnútorná premena človeka, o ktorej hovorí apoštol 
Peter: „Ona aj vás zachraňuje teraz v podobe krstu, ktorý nie je obmytím telesnej nečistoty, ale prosbou o dobré 
svedomie pred Bohom skrze vzkriesenie Ježiša Krista, ktorý vstúpil na nebo, sedí na pravici Boha a poddaní sú Mu 
anjeli, mocnosti a moci (1Pt 3,21.22).“  
 
d) Konfirmácia 
 Konfirmácia sa v roku 2021 konala 18. júla 2021 na 7. nedeľu po Svätej Trojici v chráme Božom v Ľubici. 
Konfirmovaných bolo 10 detí -  z toho 1 chlapec a 9 dievčat. Okrem toho som konfirmoval pred sobášom dvoch 
dospelých ľudí – chlapov. Komentovať vedomostnú úroveň asi je zbytočné. Tí, ktorí ste sa zúčastnili slávnosti 
konfirmácie, tak ste to mohli vidieť v priamom prenose. Iste k tomuto stavu prispela svojou mierou aj pandemická 
situácia a nepravidelná výučba konfirmandov, častá neprítomnosť, karanténne stavy a podobne. No i napriek tomu, 
musíme skonštatovať, že pripravenosť konfirmandov porovnajúc to s predchádzajúcimi rokmi bola asi najslabšia.  
 Pri konfirmácii chcem poukázať na jednu anomáliu, ktorá sa nám začína čoraz viac prejavovať pri slávnosti 
konfirmácie a netýka sa konfirmandov, ale rodičov, krstných rodičov a celého spoločenstva cirkevného zboru. 
Súčasťou slávnosti konfirmácie je aj sviatosť Večere Pánovej. Konfirmandi k stolu Pánovmu pristupujú po prvý raz 
a zároveň spolu s nimi pristupuje aj rodina konfirmovaného a spoločenstvo cirkevného zboru ako jeho duchovná 
rodina. Pri tomto stole máme prežívať intímne spoločenstvo s Kristom a tak prijímať pre svoj život drahú milosť. Pri 
poslednej konfirmácii k stolu pánovmu pristúpilo 33 ľudí. Ak odpočítam, že z toho bolo 10 konfirmandov, tak k Večeri 
Pánovej prišlo 23 ľudí. Aké svedectvo dávame konfirmandom o tom, čo by pre nás malo byť tým najvzácnejším – 
tesné spoločenstvo s Kristom? Prostredníctvom sviatosti Večere Pánovej prijímame pre svoj život Božiu milosť. Ale 
aký obraz vytvárame o tejto milosti? Ako keby bola zbytočnou. My sami z nej robíme lacnú milosť, pretože ak by ona 
bola pre nás drahou milosťou a túto skutočnosť sme vo svojom živote chápali, tak k stolu Pánovmu zo 162 
prítomných ľudí k prijímaniu pristúpia všetci okrem nekonfirmovaných detí. Je smutné, že dokonca k Večeri Pánovej 
nepristúpili ani niektorí rodičia konfirmandov, aby náhodou konfirmačná slávnosť nebola dlhšia o 20 minút. Na tomto 
svedectve môžeme vidieť, ako sa rodičia zhosťujú krstného sľubu, že budú svoje deti vychovávať a viesť vo viere 
v Trojjediného Boha.  
 
e)  Večera Pánova 
 Drahá milosť vyrastá aj zo skutočnosti prítomného Krista v posvätených daroch tela a krvi Pána Ježiša 
Krista. Ona umožňuje prejavovať osobnú aj kolektívnu zbožnosť. Keď prichádzame k spovedi a Večeri Pánovej, tak 
to znamená radikálne skoncovať s hriechom. Ak Večera Pánova sa stáva pre nás len formálnou záležitosťou nášho 
bohoslužobného života, tak vtedy prijímame lacnú milosť, ale ak pri Večeri Pánovej prostredníctvom darov tela a krvi 
Kristovej prijímame drahú milosť, tak ona sa stáva vážnou výzvou k autentickému nasledovaniu Ježiša Krista.  
 Stolovanie či hostina od nepamäti vyjadrovali úzky, ba až priam intímny vzťah stolujúcich. Spoločný stôl 
spája účastníkov do jednej komunity – spoločenstva, kde sa účastníci navzájom poznajú. Preto Nová zmluva 
popisuje realitu záchrany človeka, jeho spasenia aj obrazom prijatia pozvania na hostinu. Ak sme pozvaní 
k Pánovmu stolu, a my toto pozvanie úprimne prijímame, tak naše spasenie sa stáva realitou (Lk 19,9). Súčasťou 
tohto spasenia je aj intímne spoločenstvo s Bohom a nové videnie Boha, ktorý slúži nám hriešnym ľuďom. Veď tak to 
čítame aj v Markovom evanjeliu: „Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal život ako 
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výkupné za mnohých (Mk 10,45).“ A tu sa pri nás vrcholne odohráva drahá milosť, za ktorú bol Kristus obetovaný na 
dreve kríža. Ježiš sa pri Večeri Pánovej rozdáva, obrazne „láme a dáva“ pre chorých, postihnutých, ale aj pre 
zdravých. Drahá milosť sa ponúka pre spravodlivých ale aj pre vyvrheľov spoločnosti. Jeho telo – to je Jeho život, 
ktorý dával počas svojho verejného pôsobenia pre nás a za nás. Toto dávanie sa markantne zavŕšilo na kríži, kde sa 
dokonala obeť na odpustenie hriechov.  
 A podobne je to aj pri kalichu. V slovách o krvi a kalichu ešte viac rezonuje drahá milosť na pozadí 
starozmluvnej paschálnej večere. Záchrana Izraelcov od smrti pri desiatej rane nastala vďaka znameniu krvi 
baránka. Takýmto spôsobom Ježišova krv zachraňuje náš hriešnikov, v čom môžeme vidieť poukaz apoštola Pavla, 
ako sme draho boli vykúpení. Pitím z kalicha a jedením chleba sa človek stáva  účastným drahej Božej milosti, ktorá 
má v nás priniesť nový poriadok pre život na tomto svete, aby mohol byť prostredníctvom nás oslávený Trojjediný 
Boh.  

Dary milosti v roku 2021 aj s filiálkami prijalo spolu 826 hodovníkov (čo je o 140 hodovníkov viacej ako 
v roku 2020), a to 314 mužov (o 65 viacej než v roku 2020) a 512 žien (o 75 viacej ako v roku 2020). Verím, že si 
uvedomujeme potrebu Večere Pánovej pre svoj osobný život i život spoločenstva cirkevného zboru a do budúcnosti 
k nebudeme pristupovať ako k lacnej milosti – čo znamená formálne, ale ako k drahej milosti.  

 
 

2. Pastorácia 

 
a) Pastorálne návštevy 
 Za uplynulý rok som urobil 56 pastoračných návštev v domácnostiach, o ktorých si vediem v bohoslužobnej knihe 
záznamy. Tieto návštevy sa uskutočňujú podľa potreby. Väčšinou sa s rodinou stretávam pri pohrebe, krstoch, konfirmácii, 
sobášoch, životných jubileách alebo pri rôznych iných rodinných príležitostiach.  
 
b) Zborová diakonia 

V roku 2021 sme nevykonávali návštevnú činnosť v rámci zborovej diakonie s rešpektom ku pandemickej 
situácií. S niektorými staršími členmi zboru sme si v rámci ťažkej situácie pre duševné povzbudenie telefonovali.  
 
 

Vyúčtovanie financií: € 

Zostatok k 31.12.2020:   542,11 

Príjem za rok 2021:       0,00 

Výdaj za rok 2021:  0,00 

Zostatok k 31.12.2021       542,11 

 
Správu vypracovala: Mária Kitová, vedúca Zborovej diakonie v Kežmarku. 

 
 

3. Práca misijná 

 
a) Aktivity zboru 

 

20., 22., 25. 01. 2021  sa uskutočnil v meste Kežmarok Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Prostredníctvom 
kežmarskej televízie smemohli sledovať ekumenický aliančný modlitebný týždeň, ktorý prebiehal 
počas troch večerov (pondelok, streda a piatok) v Bazilike sv. Kríža, v ktorej má Kežmarská televízia 
pripravené technické zariadenie na uskutočnenie priamych prenosov. Tohto modlitebného týždňa sa 
zúčastnili tri kresťanské cirkvi pôsobiace na území mesta Kežmarok: Evanjelická cirkev 
augsburského vyznania, Rímskokatolícka cirkev a Gréckokatolícka cirkev. Každý večer jeden 
z predstaviteľov cirkví (Roman Porubän, František Trstenský a Marián Sterančák) predsedal 
ekumenickej bohoslužbe a mal pripravené biblické zamyslenie k danej téme.  

09.  06. 2021  Po rozcvičke a precvičení si niektorých piesní, zborový spevokol sa presunul do zborovej miestnosti, 
kde sme pogratulovali bratovi Petrovi Jendrušákovi k jeho 45. narodeninám. 

25. 06. 2021  s odkazom: „Nemlčal o veciach, na ktorých záleží“, bola odhalená na budove Evanjelického lýcea 
v Kežmarku pamätná tabuľa Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej. O umiestnenie pamätnej tabule 
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popri iných významných osobnostiach sa postarali miestni aktivisti v spolupráci s Cirkevným zborom 
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kežmarok.  

26. j06 2021  sa v našom cirkevnom zbore dopoludnia uskutočnila brigáda pri upratovaní Dreveného artikulárneho 
kostola. Túto brigádu organizujeme každý rok, keď prechádzame z Nového evanjelického kostola na 
bohoslužby do Dreveného artikulárneho kostola a spolu s nimi sa začína v našich kostoloch aj letná 
turistická sezóna.  

30. 06 2021  v areáli kežmarského hradu sa uskutočnil záver školského roka 2020/2021, na ktorý bol pozvaný aj 
náš brat zborový farár Roman Porubän, a to aj ako učiteľ náboženskej výchovy. Pre deti, prítomných 
rodičov a pozvaných hostí bol pripravený bohatý program,  na ktorom sa podieľali svojimi talentmi aj 
naše deti navštevujúce hodiny náboženskej výchovy na Základnej školy Grundschuhle na Hradnom 
námestí. Prítomných privítal riaditeľ školy Mgr. Miroslav Benko a vyzval prítomných predstaviteľov 
cirkví brata dekana Františka Trstenského a brata farára Roman Porubäna o krátky príhovor.  

02. 07. 2021  na farskej záhrade sa uskutočnila malá grilovačka. Keďže covidová doba nám nedovoľovala 
stretávať sa ani na konfirmačnej príprave a ani na každoročných konfivíkendovkách, či iných 
podujatiach pre konfirmandov, ktoré organizoval Tatranský seniorát, tak sme si urobili aspoň takúto 
malú gril párty na farskej záhrade.  

16. 07 2021  v areáli lyceálneho parku sa uskutočnilo podujatie Roma Spirit. Aký je to projekt? Predovšetkým 
zameraný na podporu aktívnej snahy všetkých, ktorí sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov. 
Cieľom projektu je vytvoriť tradíciu v ocenení práce pre rómsku komunitu, vytvoriť verejnú platformu 
na prezentáciu pozitívnych reálnych prínosov, a tak priblížiť širokej verejnosti aktivity organizácií a 
jednotlivcov zamerané na podporu integrácie rómskej menšiny do spoločnosti a na zlepšenie jej 
životnej situácie.  

18. 07. 2021  uskutočnila sa v našom cirkevnom zbore na 7. nedeľu po Sv. Trojici v evanjelickom chráme Božom 
v Ľubici slávnosť konfirmácie, ktorej predchádzala dvojročná konfirmačná príprava. Tá však bola do 
značnej miery poznačená pandémiou koronavírusu COVID-19, čo sa odzrkadlilo aj na vedomostiach 
pri skúške konfirmandov. Po prvýkrát k stolu pánovmu pristúpili títo konfirmandi, ktorí pod spôsobom 
chleba a vína prijali pravé telo a krv Pána Ježiša Krista: Bartková Alexandra, Božeková Martina, 
Drozdová Lenka, Drozdová Veronika, Fassingerová Karolína, Ferencová Timea,  Handzušová 
Kamila, Kaprál Roland, Kubošiová Sára, Tropová Laura.  

23. 07. 2021  sa uskutočnilo v Drevenom artikulárnom kostole podujatie s názvom: „Tajomstvo dreveného 
kostola“. O čo vôbec šlo? Samozrejme o tajomstvo, ktoré odhalili traja aktéri Peter Olekšák, Roman 
Porubän a Jaroslav Šleboda pri tvorbe knihy Drevený artikulárny kostol. No podujatie „Tajomstvo 
dreveného kostola“ bolo predovšetkým o prezentácii novej knihy, ktorú napísal domáci brat farár 
Roman Porubän o Drevenom artikulárnom kostole. Týmto nádherným večerom nás moderátorsky 
sprevádzal herec Peter Cibula, ktorý si k sebe pozýval vzácnych hostí, a to vydavateľa knihy 
Jaroslava Šlebodu, fotografa Petra Olekšáka a hudobného skladateľa Víťazoslava Kubičku. Pri tejto 
príležitosti napísal skladbu: Fantázia Roman Porubän na námet adventnej piesne: Príď spasenie 
pohanov. Pozvanie medzi nás prijali aj dvaja biskupi, a to dôstojný brat biskup Východného dištriktu 
Mgr. Peter Mihoč a pomocný biskup, administrátor Spišskej diecézy Rímskokatolíckej cirkvi ThDr. 
Ján Kuboš, PhD., ktorí knihu svojím požehnaním vyprevadili do života.  

08. 08. 2021 na túto nedeľu 10. po Sv. Trojici pripadla takzvaná kajúca nedeľa, v rámci ktorej si pripomíname 
zničenie mesta Jeruzalem, nad ktorým Pán Ježiš zaplakal a predpovedal nekajúcemu mestu túto 
skazu, odohrávajúcu sa v 70. roku. Dopoludnia sa uskutočnili v Drevenom artikulárnom kostole 
služby Božie s prislúžením Večere Pánovej, na ktorých spevom počas prisluhovania darov tela a krvi 
Pána Ježiša Krista nám poslúžil Lukáš Leščišin. Popoludní cirkevný zbor zorganizoval koncert hudby 
a spevu, v rámci ktorého bola prečítaná história skazy mesta Jeruzalem.  

18. 08. 2021  sa uskutočnilo na fare stretnutie spevokolu. Už sa stalo akousi tradíciou, že každý rok počas 
prázdnin sa zborový spevokol neformálne stretáva na farskej záhrade. Tohtoročné stretnutie 
spevokolu bolo tak trochu spomienkové na Milana Bogoľa, ktorý z tejto časnosti odišiel 11. februára 
2021. 

29. 08. 2021  sa uskutočnil konvent Tatranského seniorátu v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Poprad-Veľká 
v evanjelickom chráme, aby boli dodržané pandemické opatrenia. Z dôvodu pandémie COVID-19 sa 
konal v takomto neskorom termíne. Brat senior Jaroslav Matys vo svojej správe zdôraznil, že „je to 
Božia milosť, že sa môže cirkev Pána Ježiša Krista na tomto svete zhromažďovať okolo Božieho 



16 
 

Slova a sviatosti. Nie všetci kresťania majú na tejto milosti podiel. Väzni, chorí, ľudia vzdialení od 
svojich zborových spoločenstiev, zvestovatelia evanjelia v pohanských krajinách, tí všetci sú 
osamotení. To, že sa cirkev môže zhromažďovať, sme brali ako úplnú samozrejmosť až do času, 
keď sa svet dostal do ohrozenia pandémie vírusom COVID-19, ktorý sa šíril z čínskeho Wu-chanu. 
A tak odrazu od 15. marca 2020 na 3. nedeľu pôstnu boli naše kostoly zatvorené“.  

05. 09. 2021  na 14. nedeľu po Sv. Trojici sme začali nový školský rok 2021-2022 slávnostnými službami Božími 
v Drevenom artikulárnom kostole. Do rámca bohoslužieb sa aktívne zapojili deti i konfirmandi 
prečítaním modlitieb, biblických textov a svojím programom v podobe rôznych básničiek na začiatok 
školského roka a zaspievaním dvoch piesní. Jednu sme si požičali od speváka Mira Jaroša: Do školy 
sa teším, hurá. Deti už pri samotnom nácviku si ju veľmi obľúbili. Sólovým partom nám poslúžila 
Dominika Ondo-Eštoková a deti spoločne zaspievali refrén tejto piesne. Druhá pieseň, ktorá zaznela 
na bohoslužbách, bola známa detská „hitovka“: Či si veľký a či malý. Rodičia a účastníci služieb 
Božích spev svojich ratolestí ocenili spontánnym potleskom.   

09. 09. 2021  v peknom prostredí Mestského kultúrneho strediska na Starom trhu sme si pripomenuli našich 
židovských susedov, ktorí doplatili na nenávistnú fašistickú diktatúru. Takmer 70 miest na Slovensku 
sa zapojilo do tejto spoločnej akcie, ktorej iniciátorom je Jozef Klement zo Zvolena.  
Prvý hodinový blok patril študentom kežmarských škôl, ktorých svojím rozprávaním plne zaujala milá 
pani PhDr. Jana Teššerová. Potom sme si pozreli dva vzácne pozdravy cez videozáznam. Prvým 
bolo autentické svedectvo prof. MUDr. Pavla Traubnera (ročník 1941). Ako druhý nás cez video 
pozdravil Ivan Eľko, generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Po 
ňom sa nám prihovoril už naživo náš primátor PhDr. Mgr. Ján Ferenčák. Po svojom príhovore 
s hlbokou vážnosťou prečítal prvých 10 mien obetí, ktoré sa premietali aj na plátno za ním. 
Pripravený biely kameň položil ku sedemramennému svietniku – menore a zapálil prvú z jej 7 
sviečok. Po ňom sa takto do čítania (spolu 70) mien postupne zapojili: Mgr. Marta Neupauerová – za 
modlitebníkov, pán dekan František Trstenský – za RKC, pani Melánia Gulášiová – ako zástupkyňa 
záchrancov Židov, brat farár Roman Porubän – za ECAV, študentka Klaudia Mirgová za Rómov a 
otec Marián Sterančák – za GKC. Takto aspoň verejne zazneli mená tých zavraždených, ktorých 
pamiatku chceli fašisti úplne vymazať. Najsilnejším zážitkom bola pre mnohých práve spoločná 
modlitba našich troch duchovných predstaviteľov (p. dekan František Trstenský – RKC, br. farár 
Roman Porubän – ECAV, o. Marián Sterančák – GKC). Zo Starej Zmluvy (ktorú máme spoločnú so 
židmi) vybrali vhodné texty o našom hriechu smerujúce ku pokániu, a doplnili ich hlbokými 
a úprimnými kajúcnymi modlitbami. Prosili všemohúceho Boha o pomoc pri šírení pokoja, úcty 
a rešpektu. Aby sa také hrôzy už nemohli zopakovať.  

12. 09. 2021  sa uskutočnilo v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Súľov stretnutie artikulárnych zborov. 
V súčasnosti v cirkevnom zbore už nestojí pôvodný artikulárny kostol, ale v čase Šopronských artikúl 
bol Súľov jedným z určených miest na výstavbu takéhoto chrámu, ktoré sa stavali na základe 25. 
a 26. zákonného článku – artikuly za presne vymedzených podmienok.  
Popoludní sme navštívili Bytču, kde sa nachádza Thurzov sobášny palác, ktorý patrí medzi 
najvýznamnejšie renesančné stavby na našom  území. Je architektonickým unikátom, 
ktorého charakter a využitie je aj dokladom vysokej kultúrnej úrovne, ako aj súčasne odzrkadlením 
vysokého spoločenského postavenia rodiny Thurzovcov, predovšetkým Juraja Thurzu, ktorý ho 
nechal postaviť v roku 1601 pre svoje dcéry. Dnes je palác po rekonštrukcii a opätovne je možné 
vidieť prácu renesančných majstrov.  

15. – 20. 09. 2021  zúčastnil som sa služobnej cesty do nášho partnerského cirkevného zboru v Českobratskej 
církvi evangelické na Mělníku. Vo štvrtok ma čakalo veľmi milé prekvapenie, ktoré sa odohrávalo 
v metropole Českej republiky – v Prahe a jej slávnej pražskej Lucerne. Brat farár Miroslav Erdinger 
ma pozval na posledný koncert skupiny Spirituál kvintet, ktorá na českej a slovenskej scéne sa 
dožívala svojich 60. narodenín.  
Nasledujúci deň v piatok sa začali slávnosti Mělnického vinobrania a v nedeľu sme sa stretli na 
bohoslužbách, na ktorých som poslúžil zvesťou slova Božieho na starozmluvný text z 1. knihy 
Mojžišovej 17,15-21 a 18,1-15, ktorý poukazuje na to, aké je v živote dôležité dôverovať Božím 
zasľúbeniam, ktorým Boh zostáva verný.  
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22. 09. 2021  Aj tohto roku sme sa zapojili do medzinárodného projektu s názvom: Noc literatúry. Je to verejné 
čítanie európskej literatúry v preklade do jazyka danej krajiny, ale i domácej literatúry na rôznych 
atraktívnych miestach v Kežmarku. Tohto roku takýchto miest v Kežmarku bolo päť. 

26. 09. 2021 sa v jednom opustenom kostole na Spiši v Huncovciach uskutočnili bohoslužby, na ktorých zvesťou 
slova Božieho poslúžil dôstojný brat biskup Peter Mihoč, ktorý nanovo posvätil zrekonštruovaný 
kostol. Po skončení bohoslužieb sa účastníci premiestnili pred kostol, kde bola odhalená pamätná 
tabuľa. Pri tejto príležitosti domáci brat farár povedal: „Pamätná tabuľa, ktorú o chvíľu odhalíme, má 
pripomínať nielen domácim obyvateľom tejto obce tragickú udalosť, ktorá sa odohrala pred 77. 
rokmi, ale má byť pre nás všetkých akýmsi mementom a varovaním, aby sme si uvedomili, že každý 
človek má svoju dôstojnosť a my ako ľudia nemáme právo po nej šliapať. Pamätnú tabuľu odhalili 
brat biskup Peter Mihoč, za rodákov Otto Fassinger a za obec Huncovce miestny aktivista Ján 
Gurník.  

29. 09. – 1. októbra 2021  sa uskutočnil v priestoroch lýcea a Dreveného artikulárneho kostola 56. Literárny 
Kežmarok, ktorý bol venovaný dvom veľkým – ak nie najväčším osobnostiam slovenskej literatúry. 
V tomto roku sme si pripomenuli 100 rokov od smrti najväčšieho slovenského básnika Pavla 
Országha Hviezdoslava, ktorý študoval v Kežmarku v rokoch 1865 – 1870, bol najlepším študentom 
školy a práve v Kežmarku začal písať po slovensky. Dve výročia 230. výročie narodenia a 150. 
výročie úmrtia mal aj zakladateľ slovenskej drámy Ján Chalupka (1791 – 1871). Chalupka bol 
profesorom a dvakrát aj rektorom kežmarského lýcea v rokoch 1818 – 1824. V Kežmarku zanechal 
aj svoju životnú lásku barónku Babettu von Wieland – ich príbeh sa dostal aj do slovenskej literatúry.  
Jadrom Literárnych Kežmarkov však predstavuje literárna súťaž v písaní poézie a prózy od 
najmenších školákov až po stredoškolákov – nejeden víťaz LK sa stal neskôr renomovaným 
básnikom alebo prozaikom. Z úspešných niekdajších súťažiacich sa skladali aj tohtoročné poroty – 
prítomná bola známa prozaička Monika Kompaníková, kvôli covidu sa ospravedlnili básnik Daniel 
Hevier a prozaik Silvester Lavrík. Do súťaže 56. ročníka LK prišlo celkove 508 prác od 230 autorov. 

05. 10. 2021  v rámci festivalu Musica Nobilis sa uskutočnil v Drevenom artikulárnom kostole koncert Slovenského 
komorného orchestra pod vedením Ewalda Danela.  

10. 10. 2021  na 19. nedeľu po Sv. Trojici sme na službách Božích poďakovali Pánu Bohu za tohtoročné úrody 
zeme. Do rámca bohoslužieb sa zapojili deti z nedeľnej besiedky zarecitovaním básničky od Milana 
Rúfusa a zaspievaním piesne, ale rovnako i zborový spevokol. Z úst Janka Bachledu nám tiež 
zazneli slová Milana Rúfusa. Osobne si z roka na rok uvedomujem dôležitosť tohto sviatku, ktorý sa 
akosi vytráca z povedomia aj nás kresťanov. Nie je samozrejmosťou to, čo sa nám urodí na našich 
poliach a záhradách. To všetko záleží od Božieho požehnania. No neraz svoj každodenný chlieb, 
ktorý máme na stole nielen v podobe pokrmu, ale aj rôznych iných vecí, ktoré nám Pán Boh 
požehnáva k životu, berieme ako samozrejmosť.  

31. 12. 2021 napriek kovidovej situácia sa pár odvážlivcov stretlo v Novom kostole, aby spoločne pred polnocou 
poďakovali Pánu Bohu za všetko, čo mohli prijať v roku 2021. Prítomným sa prihovoril brat farár 
Roman Porubän. Po zaspievaní piesní sa účastníci odobrali na silvestrovskú kapustnicu do budovy 
lýcea, ktorú pripravil brat farár. Na prelome rokov sme si pod vežou nového kostola popriali všetko 
dobré. 

  
b) Moje aktivity, návštevy a rokovania. 

Počas minulého roka som sa pravidelne zúčastňoval kňazských porád, ktoré sa konali v našom senioráte 
a zasadnutí seniorálneho presbyterstva Tatranského seniorátu. Rovnako som sa zúčastňoval aj pastorálnych konferencií 
Združenia evanjelických duchovných (ZED) Tatranského seniorátu. V regióne Spiš som členom Spišského dejepisného 
spolku. 

Na biskupskom úrade VD ECAV na Slovensku som člen Muzeálnej rady VD, presbyter VD. Som členom 
Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku. Okrem toho zastávam funkciu predsedu komisie pre chátrajúce a málo 
používané kostoly. Na konvente TAS 10. júna 2017 bol som zvolený do funkcie predsedu revíznej komisie TAS. V roku 
2019 bol som zvolený ako zástupca zriaďovateľa (Východný dištrikt) za člena Školskej rady prešovského kolegiálneho 
gymnázia. 4. decembra 2020 bol som zvolený na generálnom presbyterstve za člena bohoslužobného výboru. Okrem 
toho ma generálne presbyterstvo nominovalo za člena Revíznej komisie Evanjelickej diakonie a Spevníkovej komisie na 
tvorbu nového Evanjelického spevníka.  
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29. 01. 2021  zúčastnil som sa rokovania Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo 
online prostredníctvom ZOOM aplikácie. 

05. 02. 2021 zúčastnil som sa rokovania Dištriktuálneho presbyterstva VD ECAV na Slovensku, ktoré sa 
uskutočnilo online prostredníctvom ZOOM aplikácie. 

10. 02. 2021 zúčastnil som sa zasadnutia rady školy na Evanjelickej spojenej škole v Prešove, na ktorej prebehla 
voľba riaditeľa školy.  

19. 02. 2021 zúčastnil som sa rokovania Dištriktuálneho presbyterstva VD ECAV na Slovensku, ktoré sa 
uskutočnilo online prostredníctvom ZOOM aplikácie. 

02. 03. 2021 v priestoroch Gymnázia P. O. Hviezdoslava sa uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi Prešovského 
samosprávneho kraja a architektonickým štúdiom, ktoré pripravilo novú štúdiu stvárnenia lyceálneho 
parku.  

02. 03. 2021 na pôde cirkevného zboru prebehlo stretnutie s predstaviteľmi Ministerstva kultúry SR, Technickej 
univerzity a riaditeľa Pamiatkového úradu SR Radoslava Ragáča ohľadom digitalizácie tlačí lyceálnej 
knižnice.  

03. 03. 2021 na farskom úrade sa uskutočnilo stretnutie s vyšetrovateľom z Prečova ohľadom podania trestného 
oznámenia na neznámeho páchateľa pri krádeži knihy: Libavius Andreas Alchymia.....recognita, 
emendata.... Francofvrti, excudebat, Joannes Sauruus, rok 1606. 

10. 03. 2021 uskutočnilo sa stretnutie s Ing. Ivetou Bujnovou na internáte na Hradnom námesti č 32, ohľadom 
vyhotovenia projektovej dokumentácie k vydaniu stavebného povolenia na rekonštrukciu predmetnej 
budovy. 

15. 03. 2021 v zasadačke mestského úradu mesta Kežmarok sa uskutočnilo stretnutie zo zástupcami 
Prešovského samosprávneho kraja, architektonickým štúdiom, oddelením výstavby stretnutie 
ohľadom projektu obnovy lyceálneho parku.  

19. 03. 2021 zúčastnil som sa rokovania Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo 
online prostredníctvom ZOOM aplikácie. 

22. 03. 2021 zúčastnil som sa rokovania predstavenstva a. s. Tranoscius, ktoré sa uskutočnilo online 
prostredníctvom ZOOM aplikácie. 

30. 03. 2021 zúčastnil som sa rokovania predstavenstva a. s. Tranoscius, ktoré sa uskutočnilo online 
prostredníctvom ZOOM aplikácie. 

16. 04. 2021  zúčastnil som sa rokovania Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo 
online prostredníctvom ZOOM aplikácie. 

21. 04. 2021 zúčasnil som sa prostredníctvom online priestoru biblickej hodiny v Cirkevnom zbore Českobratskej 
církvi evanjelickej na Mělníku. 

23. 04. 2021 v našom cirkevnom zbore zasadala redakčná rada Tranovského evanjelického kalendára, ktorej som 
členom a ktorá pripravovala koncepciu Tranovského evanjelického kalendára na rok 2022. 

26. 04. 2021 v zasadačke mestského úradu mesta Kežmarok sa uskutočnilo stretnutie zo zástupcami 
Prešovského samosprávneho kraja, architektonickým štúdiom, oddelením výstavby stretnutie 
ohľadom projektu obnovy lyceálneho parku. 

26. 04. 2021 zúčastnil som sa zasadnutia Správnej rady Medzinárodného mládežníckeho centra IHTYS vo 
Veľkom Slavkove, ktorého som členom.  

04. 05. 2021 na Generálnom biskupskom úrade prebehlo stretnutie Revíznej komisie ED, Hospodárskeho výboru 
ECAV s vedením Evanjelickej diakonie.  

24. 05. 2021 zúčastnil som sa organizačného stretnutia výboru Literárneho Kežmarku, ktorý pripravoval 56. 
ročník. 

11. 06. 2021 zúčastnil som sa rokovania Dištriktuálneho presbyterstva VD ECAV na Slovensku, ktoré sa 
uskutočnilo online prostredníctvom ZOOM aplikácie. 

16. 06. 2021 zúčastnil som sa zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, ktoré zasadalo 
v Banskej Bystrici. 

18. 06. 2021 zúčastnil som sa rokovania Spevníkovej komisie ECAV na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo online 
prostredníctvom ZOOM aplikácie. 

06. 08. 2021 zúčastnil som sa zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, ktoré zasadalo na 
biskupskom úrade ZD ECAV na Slovensku vo Zvolene. 

12. 08. 2021 bol som účastný zasadnutia slávnostného zastupiteľstva obce Ľubica pri 750 výročí udelenia 
mestských práv. 
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23. 08. 2021 zúčastnil som sa zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, ktoré zasadalo vo 
veľkej zasadačke na GBÚ v Bratislave. 

24. 08. 2021 ako predseda Hospodárskeho výboru Tatranského seniorátu zúčastnil som sa kontroly účtovníctva 
za rok 2020. 

29. 09. 2021 zúčastnil som sa zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, ktoré zasadalo na 
biskupskom úrade ZD ECAV na Slovensku vo Zvolene. 

18. 10. 2021 zúčastnil som sa zasadnutia rady školy Evanjelickej spojenej školy v Prešove, ako nominant 
zriaďovateľa, ktorým je biskupský úrad VD ECAV na Slovensku 

18. 10. 2021 zúčastnil som sa rokovania Spevníkovej komisie ECAV na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo online 
prostredníctvom ZOOM aplikácie, na ktorej sme za jej predsedu zvolili brata farára Martina 
Vargovčáka, ktorý o mesiac na to podľahol ochoreniu COVID-19. 

25. – 27. 10. 2021 som sa zúčastnil teologickej konferencie, ktorá sa uskutočnila v hoteli Satel v Poprade na tému: 
Ekumenický pohľad na reformáciu. 

05. 11. 2021 zúčastnil som sa rokovania Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, ktoré zasadalo vo 
veľkej zasadačke na GBÚ v Bratislave. 

 
c) Plánované aktivity na rok 2022  

 

23. 01. 2022 Nový evanjelický kostol – Modlitebný týždeň za jednotu kresťanov, zvesťou slova Božieho poslúži 

brat farár M. Sterančák 

24. 01. 2022 Gréckokatolícky kostol – Modlitebný týždeň za jednotu kresťanov, zvesťou slova Božieho poslúži brat 

farár F. Trstenský 

25. 01. 2022 Bazilika sv. Kríža – Modlitebný týždeň za jednotu kresťanov, zvesťou slova Božieho poslúži brat farár 

R. Porubän  

27. 02. 2022 Výročný zborový konvent 

21. – 25. 03. 2022 Pôstny modlitebný týždeň – hrdinovia viery (podľa pandemickej situácie) 

03. 04. 2022  Smrtná nedeľa - Stretnutie dôchodcov s prislúžením Večere Pánovej (podľa  

pandemickej situácie) 

16. 04. 2022  Biela sobota – organový koncert v Novom kostole  

30. 04. 2022 Detský ples – Jonáš a veľryba (podľa pandemickej situácie) 

05. – 07. 05. 2022 Konfivíkendovka (L. Kokava alebo Istebné) 

23. 05. 2022 Koncert J. Nohavicu v Drevenom artikulárnom kostole 

04. 06. 2022 Výlet na Deň detí  

      06. 2022 Seniorátna kvapka krvi – transfúzna stanica Poprad 

12. 06. 2022  Konfirmácia – Drevený artikulárny kostol 

02. – 03. 07. 2022 Evanjelický festival v Kežmarku 

17. 07. 2022  Organový koncert – festival Slovenské historické organy 

       07. 2022 Výlet pre konfirmandov 

21. 08. 2022  Stretnutie dôchodcov – Kajúca nedeľa s prislúžením Večere Pánovej        

14. 08. 2022 305. výročie pamiatky posvätenia Dreveného artikulárneho kostola 

20. 08. 2022 Zborový deň 

      08. 2022  Misijné dni Východného dištriktu – Ľubovnianske kúpele 

      08. 2022 Operné Gala, charitatívny koncert 

28. 08. 2022  Svätý Kríž – stretnutie artikulárnych zborov pri 40 výročí prenesenia dreveného kostola  

z Paludze do Sv. Kríža 

04. 09. 2022  Začiatok školského roku  

15. 09. 2022  Deň Tatranského seniorátu 

      09. 2022 Medzinárodný organový festival Ivana Sokola 

      10. 2022 KonfiDeň TAS, 

01. 11. 2022 Ekumenická pobožnosť na pamiatku zosnulých 

     11. 2022  Školenie presbyterov TAS, Kežmarok 

11. – 13. 11. 2022 Konfivíkendovka v Liptovskej Kokave 

      12. 2022 Adventné duchovné koncerty  
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27. 11. 2022 Ekumenické stretnutie pri adventnom venci 

19. 11. 2022  Palacinková párty pre deti      

04. 12. 2022  Adventný koncert – auditórium lýcea. 

05. – 09. 12. 2022 Adventný modlitebný týždeň 

11. 12. 2022  Stretnutie dôchodcov aj s prislúžením Večere Pánovej (2. nedeľa adventná) 

11. 12. 2022  Adventný ekumenický koncert v Ľubici 

17. 12. 2022 Spišské Vianoce 

18. 12. 2022 Vianočná besiedka s programom detí, auditórium lýcea 

18. 12. 2022 Vystúpenie detí s vianočným programom v Domove dôchodcov 

 

 

d) Strategické ciele cirkevného zboru ECAV Kežmarok na obdobie 2020 – 2025 

 

 Oblasť duchovného života a misijné aktivity zboru. 
1) Udržiavať širokospektrálne aktivity zboru v oblasti misijnej práce , diakonie a duchovného rastu zboru. 

Hľadať formy a nástroje na aktívnejšie zapojenie mladej generácie v produktívnom veku do  
vnútromisijného diania v zbore. 

2) Aktivizovať málo početné stavy veriacich v jednotlivých filiálkach zboru prostredníctvom aktivít 
zameraných na filiálku zboru a v konečnom dôsledku docieliť postupný nárast členov zboru do roku 
2025 o 5 % v porovnaní s rokom 2019. 

 Sakrálne objekty, umelecké pamiatky, kultúno-historické dedičstvo 

) Postupne do roku 2025 dosiahnuť želateľný technický štandard stavebných objektov vrátane mobiliára. 
(8 kostolov funkčných, 1 kostol nefunkčný). Strešné plášte, vonkajšie teréne úpravy 
a hydroizolácia, sčasti sanácia omietok, revízia a rekonštrukcia elektroinštalácie, etapovitá výmena okien 
v Červenom kostole – do roku 2025. 

) Dokončiť stavebné a technické prestavby budovy lýcea a knižnice. Realizovať odborné nasvietenie 
exponátov. V spolupráci s externým dodávateľom spracovať filmový náučný dokument o knižnici 
v rôznych jazykových mutáciách 

 Hospodárske aktivity, správa majetku. 
1) Etapovite do roku 2023 realizovať prestavbu objektu internát na plne funkčný a využívaný objekt. 

Základná sanácia (strecha, stabilizácia, prípojky, odvodnenie ) – rok 2020 z vlastných zdrojov. Ideové 
riešenie účelu a spôsobu realizácie, projektová dokumentácia a spôsob financovania – rok 2020. 
Realizácia do roku 2023. 

2) Zmluvne zaistiť zámery memoranda uzavretého s PSK Prešov pre areál gymnázia. Realizácia zámeru 
do roku 2025. 

3) Ideovo vyjasniť a zmluvne zaistiť perspektívu Hotelovej akadémie v spolupráci so zriaďovateľom PSK 
Prešov. Cieľové riešenie môže predstavovať aj odpredaj objektu. 

 

Spracoval: Ing. Jozef Horváth, zborový dozorca 
 

e) Modlitebné spoločenstvo 

 

Kvôli covidovým opatreniam sa aj v Modlitebnom spoločenstve mnohé aktivity zredukovali, ale rozhovor 
s Bohom je našťastie aj naďalej možný bez obmedzenia. 

Naše klasické spoločné modlitby pred bohoslužbami sa minulý rok žiaľ nekonali. Ale v čase uvoľnenia 
opatrení sme sa 27. júna 2021 spolu aspoň raz potešili na seniorátnom stretnutí Modlitebného spoločenstva v 
Batizovciach. Domáca farárka Janka Maťová nám priblížila aktuálnu covidovú modlitbu. Mali sme aj zahraničnú 
návštevu: Yehuda Gassner – môj hostiteľ z Izraela (niektorým už známy z našich biblických hodín) nám porozprával 
o svojej židovskej konfirmácii – Bar Micva. A jeho priateľ Jordan Horn (izraelský turistický sprievodca) prezradil 
zaujímavý dôvod Kolumbovho hľadania Novej zeme.  

Raz do roka sa obvykle ešte zvykneme stretávať aj na celoslovenskej konferencii, ktorá býva okolo Veľkej 
noci – striedavo na východe a na západe Slovenska. Aj to sa však kvôli obmedzeniam muselo odložiť.  

Už niekoľko rokov sa v Kežmarku každý druhý piatok od 19:00 stretávame ku spoločným kresťanským 
modlitbám. Minulý rok sme počas uvoľnenia opatrení podľa rozpisu striedali tri miesta stretnutia – okrem našej 



21 
 

zborovej miestnosti to bol grécko-katolícky kostol oproti a priestory charity pri rímsko-katolíckom kostole. A keď sme 
sa nemohli stretávať osobne, tak sme na to využívali možnosti počítačovej komunikácie – aplikáciu ZOOM.  

Je toho stále tak veľa, za čo sa máme modliť.  
Správu pripravil: Mikuláš Lipták 
 
f) Zborový list 
 V uplynulom roku 2021 sme vydali Zborový list jedenkrát v zmysle uznesenia zborového presbyterstva 
z augusta 2020, že sa Zborový list v tlačenej podobe sa bude vydávať jedenkrát do roka a to na Vianoce.  
 Chcem sa poďakovať pravidelným prispievateľom, ktorí sa podieľali na tvorbe Zborového listu, a to 
menovite: Mikulášovi Liptákovi, Nore Baráthovej, Oľge Kormanovej, Vlaste Okoličányovej, Katke Slavíčkovej a 
Jaroslavovi Šlebodovi za grafickú úpravu a dodanie Zborového listu.  
 
g) Cirkevná tlač 
 V cirkevnom zbore sa odoberá nasledovná cirkevná tlač: 
1. Evanjelický posol spod Tatier – do zboru prichádzal v počte 11 ks. 1 ks archivujeme a ostatné sú na voľný predaj 
v kostole. Žiaľ o Evanjelický posol v našom cirkevnom zbore nie je skoro žiadny záujem, pretože v nedeľu po 
bohoslužbách sa maximálne predali dva kusy a niekedy ani jeden. Z toho dôvodu sme od nového roku počet kusov 
evanjelického posla zredukovali na 3. Jeden do archívu a dva na voľný predaj. Myslel som si, že táto skutočnosť je 
zapríčinená tým, že Evanjelický posol prichádza mnohým ľuďom do domácnosti. Dal som si preveriť túto skutočnosť 
a výsledok bol opäť prekvapivý. V rámci celého cirkevného zboru Evanjelický posol odoberá 8 ľudí.  
2. Cirkevné listy – z Tranoscia a. s. ich dostávame v počte 1 ks na farský úrad, ktorý sa archivuje.  
3. Evanjelický východ – ten do cirkevného zboru v počte 19ks prichádza priamo na adresy predplatiteľov, ktorí si ho 
vyzdvihnú pri východe z kostola. Jeden kus sa archivuje v archíve cirkevného zboru.  
4. Cestou svetla – na adresu farského úradu prichádza 10 ks, ktoré sú na voľný predaj. Žiaľ, záujem je minimálny alebo 
skoro žiadny. Dokonca ani zadarmo si ho nikto nezoberie.  
5. Rozmer - cirkevný zbor odoberá jeden kus, ktorý je k dispozícii na farskom úrade, potom sa archivuje. 
 
h) www stránka (www.ecavkk.sk) 

Počas roku 2021 bolo zaznamenaných 37 931 návštev (v priemere 104/deň). V porovnaní s 
predchádzajúcim rokom (37 765) je to o 166 (0,4%) návštev viac. Stránku si za rok 2021 pozrelo 7689 užívateľov, 
čo je oproti roku 2020 pokles o 987 návštevníkov. 

 

Správu pripravil: Roman Uhlár 
 
i) Spevokol 
 Zborový spevokol sa v roku 2021 stretával pravidelne každú stredu o 1800 h v auditóriu lýcea pod vedením 
brata farára Romana Porubäna pokiaľ to pandemická situácia dovoľovala a nebol vyhlásený núdzový stav vďaka 
koronavírusu. Na skúškach spevokolu sa stretávame okrem auditória lýcea aj v zborovej miestnosti, a to priamo pred 
vystúpením, alebo v kostole, kde prebehne akustická skúška. Skúšky začínajú krátkym zamyslením sa nad Božím 
slovom a modlitbou, ktorú si pripravuje Mikuláš Lipták, alebo niektorí členovia zborového spevokolu, ktorých on 
osloví v čase svojej neprítomnosti. Potom pokračujeme hlasovou rozcvičkou, opakovaním starých a nácvikom 
nových piesní.  

Počas roka 2021 spevokol svoju prácu prezentoval 4-krát, čo je o 2 krát viac ako v roku 2020. Spevokol sa 
stretával i počas letných prázdnin a pripravoval sa na vystúpenie pri príležitosti konfirmácie, ale aj na stretnutie 
artikulárnych zborov, ktoré sa uskutočnilo začiatkom septembra v Súľove.   
 Už tradične sme sa stretli na večernom posedení 18. augusta 2021 na farskej záhrade pri klasickom českom 
národnom jedle „vepřo, knedlo, zeló“. Ku tomu brat farár upiekoll domáce buchty. Toto stretnutie sme venovali aj 
krátkej spomienka na nášho dlhoročného člena zborového spevokolu brata Milana Bogoľa, ktorý 11. februára 
podľahol ochoreniu COVID-19.  
 Všetkým členom spevokolu patria úprimné slová poďakovania za dlhoročnú službu, ktorou môžeme prispieť 
k duchovnému rastu nášho spoločenstva.   
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TTAABBUUĽĽKKAA    AAKKTTIIVVÍÍTT    ZZBBOORROOVVÉÉHHOO    SSPPEEVVOOKKOOLLUU   
 

 

Počas bohoslužieb v Kežmarku: 

 

 

Iné príležitosti:  

18. 07. 2021 
26. 09. 2021 

 
10. 10. 2021 

- Slávnosť konfirmácie v Ľubici 
- Huncovce, posviacka   
  obnoveného kostola 
- Poďakovanie za úrody zeme 

12. 09. 2021 Stretnutie artikulárnych zborov 
v CZ ECAV Súľov  

 

 
i) Cvičenie pre ženy 

Ženy na svojom cvičení sa stretávali v telocvični gymnázia každý utorok o 18.00 hod. Začíname krátkou 
modlitbou s poďakovaním, prosbou o vedenie do ďalších dní. Cvičenia sa zúčastňuje v priemere 7 žien. Pandémia 
koronavírusu zasiahla aj cvičenie žien nášho cirkevného zboru. Tak sme museli naše cvičenie prerušiť. Verím, že 
keď sa situácia zmení a my sa opäť budeme môcť stretávať, tak využijeme tuto príležitosť. Prajem všetkým 
veľa zdravia, trpezlivosti a teším sa, keď sa zase stretneme na spoločnom cvičení. Pán Boh nech nás všetkých 
ochraňuje. 

 

Správu pripravila: Justína Sutorová 
 
j) Kresťanský klub dôchodcov 
 V roku 2021 sa kresťanský klub dôchodcov nestretával  

 

Správu pripravila: Božena Ferencová 
 
 

4. Práca  výchovná 

 
a) Náboženská výchova 
 Deti na vyučovanie náboženstva aj v minulom roku časti školského roka 2020/2021 chodili do lýcea. 1. a 2. 
ročník sa stretával vo štvrtok o 1415 h. a viedol ho brat farár Roman Porubän a 3. až 4. ročník sa stretával vo štvrtok 
o 1500 h. v zborovej miestnosti a viedol ho tiež brat farár Roman Porubän. Na prvom stupni sme pri vyučovaní 
náboženskej výchovy postupovali podľa učebných plánov, ktoré nám zasielajú z biskupského úradu. Tieto učebné 
plány sa dajú stiahnuť z webovej stránky Východného dištriktu ECAV na Slovensku. 1. a 2. ročník postupuje podľa 
učebnice: Chlebíček, ktorá je určená pre žiakov 1. ročníka a 3. a 4. ročník postupuje podľa knižky: Chlieb z neba, 
ktorá je určená pre žiakov 3. ročníka.   

5. a 6. ročník sa stretával v stredu o 1430 h. Na hodinách náboženstva postupujeme podľa knihy: Svedectvo 
viery, ktorá je určená pre 6. ročník. 7., 8. a 9. ročník sa stretával v stredu o 1515 h a postupovali sme podľa učebnice: 
Viera v živote kresťana, ktorá je určená pre 7. ročník.  Vyučovanie viedol Roman Porubän, zborový farár.  
 Náboženská výchova v školskom roku 2021/2022 pre stredné školy prebieha v lýceu. Vyučovanie vedie 
zborový farár Roman Porubän. V tomto školskom roku náboženskú výchovu na stredných školách navštevuje jedna 
žiačka z Hotelovej akadémie Otta Brucknera.  
 V Ľubici náboženská výchova prebieha v rámci vyučovania na základnej škole. Pravidelne, už niekoľko 
rokov, sa stretávame v utorok – momentálne v počítačovej učebni, čo nám veľmi pomáha pri vyučovacom procese, 
pretože v učebni sa nachádza interaktívna tabuľa, ktorú používame skoro na každej hodine. V školskom roku 
2019/2020 sme boli rozdelení na dve skupiny: I. stupeň a II. stupeň. Prvý stupeň mal vyučovanie o 1135 h. 
a zúčastňovali sa ho traja žiaci. Učivo sme preberali podľa učebnice: Chlebíček, ktorá je určená pre 1. ročník ZŠ a II. 
stupeň mal vyučovanie o 1350 h. a zúčastňovali sa ho traja žiaci. Učivo preberáme podľa učebnice: Žiť a veriť vo 
svete, ktorá je určená pre 9. ročník. V školskom roku 2021/2022 vzhľadom na nízky počet žiakov (na oboch stupňoch 
6 žiaci) bola školou vytvorená len jedna skupina, s ktorou sa dosť ťažko pracuje, pretože každý jeden žiak je z iného 
ročníka.  
 V školskom roku 2020/2021 vzhľadom na epidemiologickú situáciu prebiehalo vyučovanie dištančnou 
formou. Žiaci dostávali zadania prostredníctvom webovej stránky cirkevného zboru. Domáce úlohy bolo potrebné 
zasielať na e-mail zborového farára. V školskom roku 2021/2022 vyučovanie prebiehalo prezenčne.  
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b) Detské Služby Božie 
Detské služby Božie (nedeľná besiedka) v roku 2021 sa v kontexte minulých rokov prvýkrát nekonali 

pravidelne. Rok 2021 bol ďalším rokom mimoriadnej situácie týkajúcej sa pandémie ochorenia COVID-19, ktorý 
súvisel s mnohými vyhláseniami, vyhláškami, nariadeniami a opatreniami. Núdzový stav vyhlásený už druhýkrát 
Vládou SR trval od 1. októbra 2020 po ďalších predĺženiach až do 14. mája 2021 z dôvodu ohrozenia života 
a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie. Okrem iného boli zakázané hromadné podujatia, teda aj 
bohoslužby a iné cirkevné stretnutia.  

Po letných prázdninách a po začiatku školského roka 2021/2022 sa deti začali stretávať na detských 
službách Božích, ktoré prebiehali počas hlavných služieb Božích, v zborovej miestnosti budovy Lýcea. Dňa 25. 
novembra 2021 Vláda SR znova vyhlásila núdzový stav, preto sa detské služby Božie v roku 2021 konali iba 5krát 
a viedla ich Eva Ciriaková. 

Podľa evidencie dochádzky sa  DSB zúčastnilo aspoň raz v roku 24 detí, z toho v predškolskom veku 13 detí 
a v školskom veku 11 detí.  Priemerný počet detí bol 7. 

V roku 2021 sa pri vyučovaní detí na DSB preberali príbehy z Novej Zmluvy. Boli pokračovaním témy 
z minulého roku, a to Cirkev – Božia škola. Ako každá škola, ktorá sa zameriava na telesné a duševné potreby 
človeka, Božia škola ponúka duchovné vzdelávanie. Základom štyroch stretnutí bola tzv. Abeceda „besiedkára“, 
podľa ktorej bolo deťom sprostredkované Božie slovo, zvesť evanjelia Ježiša Krista v biblickom príbehu, im 
primeraným spôsobom. Pri vyučovaní detí boli použité materiály pre detské besiedky z Biskupského úradu VD ECAV 
na Slovensku a flanelografy. Jedno stretnutie bolo venované Pamiatke reformácie. Prostredníctvom internetu 
a interaktívnej tabule deti mohli vidieť príbeh o Dr. M. Lutherovi, ktorý spracoval a sprostredkoval Cirkevný zbor 
ECAV Bardejov v rámci videobesiedok na svojej sociálnej sieti.   

Rok 2021 bol iný, v slovníku ľudí možno častejšie rezonovali slová ohrozenie, pandémia, zdravie, život, smrť, 
testovanie, očkovanie, opatrenia, vyhlásenia, sloboda, chaos, neistota .... Ašak nádejou v živote človeka je: „Ježiš 
Kristus ten istý včera i dnes i naveky.“ (Žd 13,8)  

 

Správu pripravila Eva Ciriaková 
 
 

Hospodárenie cirkevného zboru za rok 2021 
 

Opäť nám uplynul jeden rok a nastal čas na bilancovanie hospodárskej činnosti. Počas tohto obdobia sme sa 
mohli presvedčiť, aké rôzne skutočnosti majú vplyv na hospodárenie zboru, či samotný hospodársky výsledok. 
Pokračujúca pandémia okrem zdravotných dopadov mala dopad na ekonomiku našej krajiny a tým aj na ekonomiku 
nášho zboru. Prijatie celoplošných opatrení v krajine a zavedenie zmeny režimu na hraniciach mali vplyv na subjekty, 
ktoré rátali s príjmom z cestovného ruchu, v oblasti kultúrneho, ako aj v oblasti duchovného života. Veľký pokles sme 
už druhý rok zaznamenali v návštevnosti našich kultúrnych pamiatok, ako Nového kostola, Dreveného artikulárneho 
kostola, či lyceálnej knižnice domácimi a zahraničnými turistami. Uvoľnené opatrenia od mája predstavovali iskierku 
nádeje, že sa situácia zlepší, no zázrak sa nekonal. Hoci výpadky príjmov v tejto oblasti relatívne predstavujú značnú 
čiastku, veríme, že už čoskoro sa situácia zastabilizuje a dokážeme generovať zisky, ktorými dokážeme vykrývať 
krátkodobé výpadky týchto príjmov. 

Už aj samotná inflácia, ktorá predstavovala 3,2% za rok a bola najvyššia za posledných 9 rokov, ukazuje, že 
aj celkove ekonomika v krajine nebola v najlepšej kondícii. Aj naše hospodárenie bolo ovplyvnené rekordným 
nárastom stavebných materiálov, pohonných hmôt, energií a cien za služby, ktoré ovplyvňovali náklady na 
plánované práce a z tohto dôvodu sa celkové výdavky na jednotlivé projekty zvyšovali. Aj dodatočne naplánované 
práce, ako oprava kostola v Huncovciach, odvodnenie kostola v Tvarožnej, zhotovenie skríň v lýceu, zhotovenie 
štúdie lyceálneho parku a vydanie kníh o novom a drevenom kostole navýšili výdavkovú časť rozpočtu. 

Počas roka nám bolo zaslaných aj niekoľko žiadostí na odpustenie časti nájmu, najmä od nájomcov 
pôsobiacich v gastronómií, či iných službách, ktoré museli byť z dôvodu opatrení na určitý čas zatvorené. Keďže sme 
o týchto nájomcov nechceli prísť z dôvodu ukončenia nájomného vzťahu a sú našimi dlhodobými nájomcami, ich 
žiadostiam bolo vyhovené. 

  Z vyššie uvedených dôvodov vzišiel aj rekordný záporný výsledok hospodárenia, no jeho krytie sme mohli 
pohodlne vykryť z finančnej rezervy vytvorenej v predošlom období. 

Hlavnú časť príjmu tvorili najmä príjmy z hospodárskej činnosti na vlastnom majetku, príjmy z dotácií MK SR, 
ministerstva investícií, rozpočtu obcí a ÚPSVaR. Môžeme pozorovať aj nárast príjmu z cirkevného príspevku, 
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ktorého navýšenie minuloročný konvent odsúhlasil na 30,- € za dospelého člena a 15,- € za dieťa. No disciplína 
platenia tohto príspevku je slabá a skoro jedna tretina z evidovaných členov si túto povinnosť neplní vôbec. Aj 
napriek vykonaniu menšieho počtu služieb Božích z dôvodu prijatých opatrení počas pandémie, členovia zboru 
prispievali zboru aj v období, keď sa služby nekonali, formou zasielaných ofier a milodarov a tie boli napočudovanie 
oproti minulému roku o niečo vyššie. 
  Po ukončení pozemkových úprav v katastri obce Ľubica a zápise nových parciel do katastra nehnuteľnosti 
boli uzatvorené nové nájomné zmluvy s novými nájomcami a to na obdobie 10 rokov. 
 V priebehu roka spoločnosť SWAN Mobile s.r.o. Bratislava nás oslovila so žiadosťou na umiestnenie 
telekomunikačného zariadenia vo veži kostola v Huncovciach. Na základe nášho súhlasu a na základe kladného 
rozhodnutia KPÚ Prešov pracoviska Poprad - Spišská Sobota bol vypracovaný realizačný projekt. Po vydaní 
stavebného povolenia, montáž bola zrealizovaná v mesiaci december a od nasledujúceho roka časť tohto priestoru 
veže bude predmetom prenájmu. 

Cirkevný zbor v priebehu roka vypracoval za účelom odpredaja pozemkov štyri kúpno - predajné zmluvy a to 
konkrétne pre: 1. Mgr. Pavla Mikulášika, Kežmarok a Ing. Rastislava Džadoňa, Ľubica, parcela KN-C 1070 o výmere 
169 m2, druh pozemku - orná pôda, zapísaná na LV 2866 ( katastrálne územie Kežmarok ), 2. Petra Štefaňáka, 
Veľká Lomnica  a to parcela KN-E 15658/1 o výmere 6268 m2, druh pozemku - trvalý trávnatý porast, zapísaný na 
LV 571 ( katastrálne územie Veľká Lomnica ), 3. Obec Veľká Lomnica, IČO: 00326666  a to parcela KN-E 3559 
o výmere 3262 m2, druh pozemku - orná pôda a parcela KN-E 3541 o výmere 2938 m2, druh pozemku - trvalý 
trávnatý porast, oba zapísané na LV 571 ( katastrálne územie Veľká Lomnica ) a 4. PLASTIFLEX Slovakia, spol. 
s.r.o., Kežmarok, IČO: 31670521 a to parcela KN-E 2427, o výmere 5212 m2, druh pozemku – orná pôda, zapísaná 
na LV 1716 ( katastrálne územie Kežmarok ). K podpísaniu zmlúv dôjde v priebehu roka 2022. Všetky odpredaje boli 
schválené zborovým konventom. 
 Príjem z uzatvorených nových nájomných zmlúv a plánovaného predaja pozemkov je zapracovaný do 
rozpočtu na rok 2022. 
 Čo s druhým autom ( Opel Astra r. v. 2003 ), ktoré cirkevný zbor využíval len sporadicky, rozhodlo 
presbyterstvo zboru. Jeho predaj za zostatkovú hodnotu hocikomu, by bolo predmetom rôznych polemík, a tak sa 
presbyterstvo na svojom zasadnutí jednohlasne rozhodlo pre formu darovania. Komu by bolo najväčším prínosom, 
za týmto účelom bol oslovený Biskupský úrad VD Prešov. Ten nám odporučil Cirkevný zbor Koceľovce ( Gemerský 
seniorát ). A tak 1. júla 2021 bolo auto formou darovacej zmluvy prevedené na tento cirkevný zbor. 
 

Krátky popis jednotlivých prác na objektoch uskutočnených počas roka je nasledovný: 
 

KKEEŽŽMMAARROOKK   
Hotelová akadémia 
 - Na základe požiadavky školy o výmenu podláh v dvoch učebniach z dôvodu ich nevyhovujúceho stavu, 
rozhodlo po ich obhliadke predsedníctvo zboru s ich rekonštrukciou. Po urobení prieskumných sond sme dospeli 
k záveru, že je nutná generálna oprava týchto podláh. Práce boli naplánované a zrealizované počas letných 
prázdnin. Po odstránení starých podláh a násypovej sutiny, na vyčistenú plochu boli rozložené oceľové kari siete, 
ktoré boli následne zaliate betónom. Poškodený sokel po celom obvode tried bol opravený novými sanačnými 
omietkami a na záver opatrený novou maľbou. Po potrebnom zaschnutí betónu na ploche bola urobená liata 
hydroizolácia. Na takto pripravenú plochu do nivelizačnej roviny boli montované OSB dosky, na ktoré sa pomocou 
lepiacej hmoty ukladali drevené parkety. Po vybrúsení parkiet a namontovaní obvodových líšt, povrch bol ošetrený 
dvojnásobným lakovým náterom. Poškodené dvere v oboch triedach boli opravené, vybrúsené a natreté novým 
náterom, taktiež boli namontované nové zárubňové prahy. 
Objekt Hradná 32 
 - V mesiaci marec sme pokračovali v plánovaných prácach. Odstránením plotového múra z pôvodnej hranice 
pozemku a odvoze nepotrebných vecí z areálu, terén celej plochy bol znížený na potrebnú výšku. Zvyškový násyp 
zeminy a sutina boli vyvezené na skládku, plocha dvora sa vyrovnala a pre spevnenie podkladu vysypala 
makadamom. Znížením terénu bolo potrebné dokončiť zvyšnú časť oporného múrika na juhovýchodnej strane. Areál, 
už s novou časťou dvora, ktorú sme získali zámennou zmluvou s mestom bol na novovzniknutej hranici oplotený 
a pre vjazd bola osadená brána. V mesiaci august bola opravená dažďová kanalizácia. Nakoľko sa nevedelo 
o mieste poruchy, museli sme celú trasu kanalizácie postupne vykopať až k miestu poruchy. Tá sa našla až pri 
miestnej komunikácií, preto sa celý chodník rozkopal. Po odstránení poruchy, zhutnení výkopu zeminou a kamennou 
drvou sa chodník opäť vyložil dlaždicami a dal do pôvodného stavu. Tým sa vyriešil problém so zatekaním vody do 
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pivničného priestoru. Po konzultácií s KPÚ Prešov, pracoviskom Poprad – Spišská Sobota firma ARCHTSTUDIO 
spol. s.r.o., architektonický ateliér so sídlom v Poprade pokračovala na vypracovaní projektovej dokumentácie. 
V mesiaci november za účelom zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľnosti na uloženie kanalizácie, prípojky 
plynu a ich údržby na pozemku mesta, bol vypracovaný geometrický plán a následne poslaný mestu na vyhotovenie 
zmluvy o vecnom bremene. 
Drevený kostol 
 - Po podporení projektu MK SR na obnovu kultúrnych pamiatok, konkrétne na reštaurovanie sústavy mechov na 
organe, nasledovalo podpísanie zmluvy a zaslanie finančných prostriedkov vo výške 18000,- €. Po demontáži troch 
veľkých klinových mechov so šľapákmi a jednotlivých drevených častí na rozvod vzduchu boli tieto časti odvezené na 
reštaurovanie do ateliéru, nakoľko práce sa nedajú robiť na mieste, ide o odbornú opravu, ako glejenie, lepenie 
mechov novou ovčou kožou, čistenie jednotlivých častí a ich konzervovanie a výroba novej skrine na zakrytie motora 
za účelom eliminácie hluku motora. Jednotlivé časti sú už hotové, je potrebné ich dopraviť späť do kostola 
a poskladať celú sústavu. Kompletizovanie sa uskutoční začiatkom jari, keďže koncom roka neboli na to vhodné 
klimatické podmienky. 
  Pravidelná revízia zabezpečovacieho systému, elektrickej požiarnej signalizácie a hasiacich prístrojov. 
 
Lýceum 
 - Koncom marca sme pokračovali v oprave priestorov po firme ViVit. Natiahnuté boli nové rozvody 
elektroinštalácie, slaboprúdové rozvody a súčasťou bolo aj preloženie ústredne zabezpečovacieho systému. Počas 
rekonštrukcie vnútorných priestorov bol preložený požiarny hydrant do priestorov chodby a hydrant na 2. poschodí, 
z dôvodu dodržania predpisov o požiarnej ochrane objektov. Kompletne prestavbou prešlo WC v rekonštruovaných 
priestoroch. Prerobená bola celá elektroinštalácia, rozvody vody a odpadu, urobené boli nové omietky, dlažby, 
obklady. Osadené boli nové dvere so zárubňou do WC a prechodové dvere medzi miestnosťami. Bola namontovaná 
umývadlová skrinková zostava a nové WC. Po rekonštrukčných prácach sa vyčistili, vytmelili a vybrúsili podlahy so 
záverečnou úpravou povrchov lakovaním. Nakoniec sa priestory vymaľovali. 
 Z dôvodu poškodenia ústredne PCO a telefónnej ústredne po zásahu blesku do elektrickej prípojky boli tieto 
zariadenia opravované, resp. vymenené za nové. Celá oprava bola riešená ako poistná udalosť. V budove boli 
urobené revízie hasiacich prístrojov a zariadenia požiarnej ochrany. 
 Pre nedostatok ukladacích priestorov na knihy, tlačoviny a administratívnej dokumentácie boli na 2. poschodí 
budovy lýcea urobené nové skrine. 
Nový kostol  

- Pravidelná revízia zabezpečovacieho systému a hasiacich prístrojov. 
 

ĽĽUUBBIICCAA 
Kostol 
 - Pred samotným náterom strechy sakristie bolo potrebné opraviť a upraviť odkvapový systém. Následne 
cela strecha bola očistená od nečistôt a natretá dvojitým syntetickým náterom. Z prostriedkov obce boli opravené 
okná a omietky okolo okien.  
Bytové jednotky 252/135 
 - Nevyhovujúci stav vodovodných prípojok a kanalizácie k bytom, ako aj odvod dažďovej vody zo striech 
v dvorovej časti objektu bolo podnetom k rekonštrukcií dvora. Začiatkom jari v mesiaci marec sa začalo so samotnou 
opravou. Terén medzi objektmi na celej ploche bol znížený, odstránené boli staré prípojky vody, kanalizácie, základy 
okolo objektu boli obkopané a urobené boli nové výkopy pre nový rozvod vody a kanalizácie. Všetky rozvody vody 
z bytov boli sústredené do jedného pivničného priestoru, namontované boli nové podružné merače vody, čím sa 
zároveň vyriešil aj problém s odpočtom podružného merania, samotný odpočet už nie je závislý na prítomnosti 
nájomcu pri odpočte. Okolo základov bola upevnená nopová drenážna fólia, ktorá má zabrániť prenikaniu vlhkosti do 
muriva. Následne výkop po obvode bol obsypaný drobným kamenivom. Po uložení splaškovej kanalizácie a potrubia 
na odvod vody zo striech do zbernej šachty boli urobené zásypy výkopov zeminou. Na zhutnenú zeminu bol 
navozený makadam a po osadení terénnych palisád na makadam bol navozený podkladový násyp pod dlažbu. Celá 
ohraničená plocha dvora bola povrchovo upravená zámkovou dlažbou. Z dôvodu plánovanej prestavby bytovej 
jednotky ( byt č. 3 ) na dva menšie byty bolo v dvorovej časti zhotovené nové kovové schodisko povrchovo upravené 
pozinkovaním. 
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 V byte č. 5 bola po servisnej kontrole plynového kotla urobená oprava. Taktiež na základe revíznej správy 
plynového kotla a komínového telesa v byte č. 2 bolo potrebné opraviť komín na odvod spalín a vymeniť plynový 
kotol z dôvodu bezpečnej prevádzky. Nad hlavnou časťou objektu bol urobený dvojitý náter plechovej strechy. 
Bytové jednotky 251/133 – Cultus 
 - Aj na tomto objekte bol zrealizovaný dvojitý náter strechy taktiež nad hlavnou stavbou. 
 Práce súvisiace s náterom striech na všetkých troch objektoch boli zrealizované v na prelome mesiacov máj 
a jún. 
 

VVEEĽĽKKÁÁ  LLOOMMNNIICCAA 
Kostol 
 - Poslednou 5.etapou sme pokračovali v oprave strechy na JZ strane. Obdobne ako v každej etape opráv aj 
teraz sa najprv muselo postaviť lešenie, ktoré je potrebné na bezpečnú montáž a presun materiálu. Po demontáži 
bola krytina ukladaná do kontajnera a odvezená na skládku k bezpečnej likvidácií. Nasledovala demontáž latovania, 
úprava úžľabia, vyrovnávala sa konštrukcia nosných častí krovu, doplnené boli krokvy a poškodené časti krovu. Po 
ukončení týchto prác bola montovaná pare - priepustná fólia, kontra laty, laty, plechové odkvapové hrany a následne 
montáž plechovej krytiny LP Klip 320 s lapačmi snehu, odkvapový systém a výstupové okno na strechu. Touto 
etapou bola kompletne ukončená generálna oprava strechy. Aj tu finančne opäť prispelo na opravu strechy MK SR 
z dotačného systému na obnovu kultúrnych pamiatok sumou 20000,- €. Práce boli realizované v mesiaci september 
až december. 
 V mesiaci máj boli opravené dažďové žľaby na sakristii a vchodové dvere kostola, ktoré boli poškodené 
vandalmi. 
Bytové jednotky 
 - V byte č. 1 bola pri revízii plynového kotla zistená porucha tlakovej nádoby, ktorá bola následne vymenená. 
 

TTVVAARROOŽŽNNÁÁ 
Objekt  s. č. 20  

  --  Dokončovacie práce spojené s vytvorením modlitebnej miestnosti, oprava omietok, maľovanie miestnosti 
a lakový náter podlahy. 
Kostol 
 - Dlhodobo prenikajúca spodná voda cez základové murivo bola dôvodom na realizáciu odvodnenia objektu 
a to najmä z SV a SZ strany. Po obkopaní základov do potrebnej hĺbky a odvoze zeminy okolo základov bola 
uložená fólia a na dno výkopu uložené odvodňovacie potrubie zvedené do zbernej šachty trativodu. Celý výkop bol 
zasypaný drobným kamenivom.   

  

HHUUNNCCOOVVCCEE 
Kostol 
 Po ukončení opráv interiéru kostola a naplánovaní slávnostných služieb pri tejto príležitostí, ktoré sa konali 
koncom septembra, rozhodli sme sa, že pri tejto príležitosti opravíme aj čelnú fasádu vstupu do kostola ako aj vežu 
kostola. Hoci to rozhodnutie vzišlo v mesiaci júl, na samotnú realizáciu so všetkými prípravami ostal veľmi krátky čas. 
Po oslovení firmy Milbachstav s.r.o. Mlynica, ktorá aj zákazku napriek časovej tiesni prijala, na opravu zostával jeden 
celý mesiac. Po odsúhlasení postupu prác a farebnosti fasády KPÚ Poprad – Spišská Sobota sa mohla začať 
oprava. Na čelnej strane a okolo veže kostola bolo postavené lešenie, nasledovalo odstraňovanie plesne z fasády 
a odstraňovanie zvetraných omietok zo stien a z poškodených ríms. Doplňovali sa chýbajúce prvky ríms, opravovali 
omietky ako aj poškodené oplechovanie atík. Po obnovení omietok, steny boli natreté penetračným roztokom 
a dvojnásobným farebným náterom. Firma, ktorá realizovala práce nám bezplatne natrela vežu kostola. Po týchto 
prácach nasledovala demontáž lešenia, upratanie okolia a odvoz vecí zo staveniska. Napriek krátkemu času, neraz 
i nepriazni počasia a dodržaniu technologických postupov, v nás s postupom času stúpala nervozita a neistota, či sa 
nám to podarí do termínu stihnúť. Firma do poslednej chvíle doťahovala práce na obnove fasády a v posledný deň 
nám dielo odovzdala. Pred samotnými slávnostnými službami bol interiér celého kostola uprataný dobrovoľnými 
členmi zboru. Na opravu fasády nám obec zo svojho rozpočtu prispela sumou 5000,- €, zároveň vedeniu obce 
ďakujeme za ďalšiu pomoc a ochotu pri oprave fasády. 
 Cirkevný zbor dal vyrobiť pamätnú tabuľu, ktorá je umiestnená na čelnej fasáde pri vstupe do kostola a to 
všetkým obyvateľom Huncoviec, ktorí v rokoch 1944 – 1949 boli nútení opustiť svoju rodnú obec a tiež žiakom 
miestnych nemeckých škôl pri 77. výročí od ich evakuácie. 
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RROOZZPPIISS  NNÁÁKKLLAADDOOVV  ZZAA  JJEEDDNNOOTTLLIIVVÉÉ  OOBBJJEEKKTTYY::  
  

  

  

   

Objekt Popis vykonaných prác € 

K
ežm

arok 

Hotelová 
akadémia 

Oprava podláh  
Maľovanie sokla a dverí  

27 171,89 
1 072,92 

Hradná 32 

Geodetické práce – zameranie inžinierskych sieti 
Dokončenie oporného základového múrika 
Oprava dažďovej kanalizácie 
Terénne úpravy dvorného krídla 

190,00 
530,92 

1 146,81 
4 336,30 

Drevený kostol Reštaurovanie sústavy mechov - organ 24 960,00 

Lýceum 

Oprava podláh 
Oprava WC 
Elektroinštalačné práce 
Výmena telefónnej ústredne 
Prekládka PCO ústredne 
Maliarske práce 

2 099,28 
2 107,42 
3 404,28 

294,54 
733,74 
437,33 

Výroba a montáž skríň - 2. poschodie 13 231,92 

Ľubica 

Kostol  
Náter strechy kostola - sakristia 
Oprava omietok - okien 
Oprava dažďového systému  

480,00 
2 500,00 

180,00 

Bytové jednotky 
252/135 

Náter strechy 
Oprava komína a výmena plynového kotla byt č. 2 
Zhotovenie kovového schodiska 
Oprava kanalizácie a rozvodov vody  
Oprava plynového kotla  byt č. 5 
Výkopové práce a spevnenie povrchu dvora 
Povrchová úprava dvora dlažbou 

2 976,00 
2 820,82 
7 011,61 
4 356,08 

108,00 
2 638,89 
5 682,45 

Bytové jednotky 
251/133 

Náter strechy – Cultus 1 507,20 

V
eľká 

Lom
nica 

 
Kostol 

5. Záverečná etapa opravy strechy 29 845,01 

 Oprava vchodových dverí a dažďových žľabov na sakristii 228,00 

Byt č. 1 Oprava plynového kotla 115,50 
T

varožná 

  

V
rbov 

Fara 
 
 

Oprava modlitebnej miestnosti 461,20 

Kostol Odvodnenie kostola 1 664,39 

H
uncovce 

Kostol 
Oprava čelnej fasády a veže kostola 
Oprava strešnej krytiny 
Pamätná tabuľa 

32 242,55 
120,00 
770,00 

Spolu v €:  177 425,05 

 
 
V cirkevnom zbore pracovali počas celého roka v trvalom pracovnom pomere traja zamestnanci. ÚPSVaR 

v Kežmarku v roku 2021 prispieval na prevádzkové náklady pre zamestnanca pracujúceho na chránenom pracovisku. 
Na mzdu a odvody pre zamestnanca knižnice prispieva BÚ VD Prešov 30 % a GBÚ Bratislava 50 %. Od 1.10.2021 
zamestnal cirkevný zbor cez Projekt : „Cesta na trh práce 3“ jedného pracovníka na dobu určitú a to jeden rok, 
prostredníctvom ÚPSVaR v Kežmarku, ktorý prispieva mesačne na úhradu 95% celkovej ceny práce zamestnanca. 
Funkciu lesného hospodára naďalej vykonával Ing. Peter Patera. 
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PPRREEVVÁÁDDZZKKOOVVÉÉ  AA  RREEŽŽIIJJNNÉÉ  NNÁÁKKLLAADDYY  ::   

Náklady Popis € 

Voda vodné a stočné 2 155,73 

zrážková voda 821,51 

Elektrická energia všetky objekty 10 311,61 

Plyn všetky objekty 9 692,96 

Telefón, internet farský úrad a fara  698,08 

Poistenie budov, zákonné a havarijné auta, osôb 2 170,64 

Služba ochrany EZS - lýceum, drevený kostol a nový kostol 147,36 

Požiarna ochrana PO - požiarny technik 241,84 

Dopravné náklady služobné auto, cestovné, autobus  2 251,56 

Odvoz odpadu Lýceum, fara 216,75 

Revízie EZS, EPS, PO, Elektrorevízie, bleskozvod 736,72 

Opravy a služby auta, drobné opravy, spotrebný materiál 2 348,68 

ostatné služby - videozáznam SB a iné 1 307,05 

Právne služby 620,00 

Administratívne 
pomôcky 

kancelárske potreby, toner 195,52 

leasing kopírka – Konica Minolta 939,60 

Mzdy pracovníkov zboru, DoPČ 39 699,55 

Odvody zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa 12 624,83 

Dane z nehnuteľností 2 361,82                      

z úrokov, termínovaných vkladov 12,33 

z príjmu PO zo zdaniteľnej činnosti 0,00 

Iné výdaje vecné a bohoslužobné 401,35 

pracovná výstroj 62,70 

Čistiace a hyg. potreby  109,06  

Stravné lístky príplatok zamestnávateľa 55% 2 167,00 

Známky poštovné, kolky 258,40 

Poplatky za vedenie účtov 220,60 

Správne konania, RTVS, diaľničná známka, overovanie listín, 
karta VSE 

413,77 

Softvér upgrade PÚ, mzdy, sk. doména, Office, programy k PC 462,82 

Spolu v €:  93 649,84 

 

TTEECCHHNNIICCKKÉÉ    AA    MMAATTEERRIIÁÁLLOOVVÉÉ    VVYYBBAAVVEENNIIEE::    NNÁÁKKLLAADDYY    PPRRII    RRÔÔZZNNYYCCHH    PPRRÍÍLLEEŽŽIITTOOSSTTIIAACCHH:: 

Nákup €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Náklad € 

Extérny pevný disk -1ks 115,00 Porada farárov TAS 68,94 

Ozvučenie – kostol Huncovce 1 416,00 Stretnutie konfirmandov 63,46 

Koberce  - kostol Huncovce 115,70 Uvedenie knihy – Drevený kostol 363,86 

Oltárne rúcho – kostol Huncovce 16,46 Obnova  kostola v Huncovciach 540,00 

Termická nádoba  2ks 278,00 Gratulačné kytice – akcie CZ, životné 
jubileá, vence 

632,97 

Termická nádoba s kohútikom 1 ks 192,00 

Notebook – farský úrad 1 017,19 CZ – Silvester 2021 83,47 

Telefónna ústredňa – farský úrad 103,20 Pohostenia - akcie, návštevy, natáčanie 
Služieb Božích, zasadnutia 

394,65 

Vybavenie kuchyne ??? 47,85 

Spolu náklad v €: 3 301,40 Spolu náklad v €: 2 147,35 

   

LLEESSNNÉÉ  HHOOSSPPOODDÁÁRREENNIIEE::      
((  LLHHCC  ––  LLEESSNNÝÝ  HHOOSSPPOODDÁÁRRSSKKYY  CCEELLOOKK  ))  

  

 Hospodárska činnosť v lese bola zameraná hlavne na dosadenie stromčekov v poškodených porastoch 
lesnou zverou, prípravu plôch na zalesňovanie, odstraňovanie nežiaducich drevín a krov, ochranu kultúr porastov 
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dvojnásobným vyžínaním, ako aj ochranný náter mladých stromčekov proti ohrýzaniu lesnou zverou, údržbu liniek 
a približovacích ciest. Nebola robená žiadna plánovaná ťažba drevnej hmoty, okrem prípravy palivového dreva 
v samovýrobe a to z prerezávok a z odstraňovania vývratov drevín a krovín o celkovom objeme 70,5 m3. Za účelom 
výsadby bolo nakúpených 4500 ks sadeníc. 
 

 Uskutočnené boli tieto práce: 
 
LHC Spišská Belá - lokalita Strážky, kat. územie Kežmarok 
 V jarných mesiacoch boli dosádzané jednotlivé porasty novými sadenicami, ktoré poškodila lesná zver. 
Konkrétne porast 394 10 o výmere 0,50 ha, 394 40 o výmere 0,10 ha, 390 40 o výmere 0,35 ha a 393 30 o výmere 
0,22 ha. Z celkovej zalesňovacej výmery bolo potrebné najprv pripraviť plochu na zalesňovanie o výmere 1,10 ha 
s nákladom 660,00 € ( 600,00 € / 1,00 ha ). Na dosádzanú plochu bolo z celkového počtu sadeníc vysadených 2000 
ks sadeníc smreka obyčajného s rastovou výškou 35 - 70 cm, ďalej 200 ks sadeníc smrekovca opadavého 
s rastovou výškou 30 - 70 cm, 300 ks sadeníc buka lesného s rastovou výškou 30 - 80 cm a 2000 ks sadeníc 
borovice lesnej s rastovou výškou 23 - 35 cm. Za zalesňovacie práce sme zaplatili 1800,00 € ( 0,40 € / 1 ks ). V 
mesiaci jún a opätovne v mesiaci august  bolo robené vyžínanie burín na ploche 9,31 ha, z toho v poraste 390 40 na 
výmere 3,29 ha, 393 30 na výmere 0,22 ha, v poraste 394 30 na výmere 0,10 ha, v poraste 394 40 na výmere 4,70 
ha, v poraste 394 10 o výmere 0,90 ha v hodnote 4 282,60 € ( 230 € / 1 ha ). V tých istých porastoch a tej istej 
výmere boli v mesiaci november ošetrené stromčeky formou ochranného náteru Cervakol proti obhrýzaniu lesnou 
zverou. Za ochranný náter sme zaplatili 1 117,20 € ( 120,00 € / ha ) 
 
LHC Vysoké Tatry, katastrálne územie Tatranská Lomnica - lokalita Pod Fľakom  
  
 V porastoch 1408 10 na výmere 2,65 ha a poraste 1408 30 na výmere 0,20 ha bolo dvojfázovo robené 
vyžínanie a to v mesiaci jún a august.  Spolu za vyžínanie sme zaplatili 1 311,00 € ( 230,00 € / 1 ha ). V mesiaci 
november bola na tých istých porastoch robená ochrana kultúr proti obhrýzaniu lesnou zverou náterom Cervakol. Za 
náter sme zaplatili 342,00 € (120,00 € / 1 ha ). Na prelome mesiacov november a december bola urobená údržba 
liniek a približovacích ciest v dĺžke 2,95 km na porastoch 1410, 1408a, 1408b, 1409 v sume 560,50 € ( 190,00 € / 1 
km ). 
  
 Jednotlivé náklady na pestovateľskú a lesnú činnosť za oba LHC sú nasledovné: 
 

Popis položiek suma v € 

- príprava plôch na zalesňovanie 660,00 

- zalesňovanie 1 800,00 

- nákup sadeníc 973,10 

- vyžínanie plôch  279 5 593,60 

- ochrana porastov proti zveri 1 459,20 

- údržba liniek a približovacích ciest 560,50 

Spolu náklady za oba LHC 11 046,40 

Spolu výnosy za oba LHC 387,75 

 
 Náklady na pestovateľskú a lesnú činnosť v sume 10 072,50 € boli uhradené z vytvorenej rezervy v roku 
2020. Zvyšná časť v sume 973,90 € bola uhradená z prostriedkov v roku 2021. Všetky vyššie uvedené sumy sú 
uvedené bez DPH, v danej činnosti sme jej platcami. 

V roku 2021 z lesných pozemkov vložených na hospodárenie do Pozemkového spoločenstva - družstva 
Ľubica bol vyplatený výnos ( dividendy ) v podiele na celkovom zisku v sume 711,47 €. 

Hospodárenie na lesnom majetku v správe zboru v ťažobnej a pestovateľskej činnosti v roku 2022 bude 
pokračovať podľa LHP ( lesného hospodárskeho plánu ) nasledovne : 
 V oboch hospodárskych celkoch v danom roku sa plánovaná ťažba dreva neuskutoční za účelom vytvorenia 
zisku z predaja, nakoľko plánovanú ťažbu môžeme urobiť aj v nasledovnom období, počas doby trvania LHP. No 
v oboch hospodárskych celkoch predpokladáme prípravu drevnej hmoty v samovýrobe z prerezávok, náhodných 
vývratov drevín v objeme dvakrát po 30 m3 . 
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LHC – Spišská Belá, lokalita Strážky 
     

 

PPEESSTTOOVVAATTEEĽĽSSKKÁÁ  ČČIINNNNOOSSŤŤ::  

  

- vyžínanie v porastoch 394 10, 394 40, 394 30, 393 30, 390 40 7,22 ha 

- sprístupnenie približovacích a odvozných ciest 1,50 km 

- výchova mladých lesných porastov – prerezávky v poraste 393 30 4,50 ha 

- ochrana porastov proti obhrýzaniu zverou v porastoch 394 40, 394 30, 
393 30, 390 40 

7,31 ha 

  
 Náklady v pestovateľskej činnosti predstavujú v tomto celku čiastku 4 387,80 €. 
 
LHC – V. Tatry, lokalita V. Tatry – Fľak 

 

 
 

PPEESSTTOOVVAATTEEĽĽSSKKÁÁ  ČČIINNNNOOSSŤŤ::  

  

- vyžínanie v porastoch 1408 10, 1408 30 2,85 ha 

- sprístupnenie približovacích a odvozných ciest 1,50 km 

- výchova mladých lesných porastov – prerezávky v poraste 1408 B 8,26 ha 

- ochrana porastov proti obhrýzaniu zverou v porastoch 1408 10, 1408 30 2,85 ha 

 
 Náklady v pestovateľskej činnosti predstavujú v tomto celku čiastku 3 975,50 €. 

Celkové plánované náklady na pestovateľskú činnosť za oba celky sú 8 363,30 €. Tieto sú zapracované do 
rozpočtu na rok 2022. 

  

OOSSTTAATTNNÉÉ  NNÁÁKKLLAADDYY::    
  

Účel € 

Ofery Generálna podporovňa, vzdelávanie, SLZ 250,63 

Vyšná Boca – kostol  100,00  

Príspevok 
 
 
 

Dištriktuálny príspevok 516,78 

Seniorálny príspevok 784,00 

VD - školstvo 3 131,38 

GBÚ – cirkevný príspevok 9 650,86 

Lesné hospodárenie Náklady na lesnú hospodársku činnosť 973,90 

Nákup kníh, predplatné časopisov, kresťanská literatúra, knihy na vyučovanie, kalendáre 24 881,24 

Ostatné náklady a príspevky 173,18 

Preklady textov – kniha NK - DK 3 050,00 

Propagačné materiály - perá, zápisníky 310,98 

Architektonická štúdia - lyceálny park 6 000,00 

Zborový list 3 025,00 

Náhrada príjmu za nemoc 202,03 

Tvorba sociálneho fondu 190,45 

Odpisy hmotného majetku 0,00 

Spolu náklad v €: 53 240,43 

 
V roku 2021 boli finančne podporené dva projekty na obnovu kultúrnych pamiatok, na ktoré sme žiadali 

finančné prostriedky z Ministerstva Kultúry SR prostredníctvom dotačného systému v programe Obnovme si svoj 
dom: 
➢ podprogram 1.2. Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách UNESCO: 

- Reštaurovanie sústavy mechov – Nástroj organový dvojmanuálový v Drevenom artikulárnom 
kostole v Kežmarku, projekt  podporený sumou 18 000,- €. 

➢ podprogram 1.1. Obnova kultúrnych pamiatok: 
 - 5. záverečná etapa opravy havarijného stavu strechy kostola vo Veľkej Lomnici, projekt podporený  
 sumou 20 000,- €. 



31 
 

- Projekt 3. etapy opravy fasády Evanjelického kostola v Ľubici pre rok 2021 z dotačného systému 
Ministerstva kultúry SR nebol podporený. Na opravu kostola poskytla obec Ľubica zo svojho rozpočtu 
sumu 2 500,- €. 

 
 Na projektoch podporených z dotačného systému MK SR sme sa podieľali čiastkou minimálne 5% z celkovej 
sumy poskytnutej dotácie. 
 

VVÝÝNNOOSSYY  CCIIRRKKEEVVNNÉÉHHOO  ZZBBOORRUU  TTVVOORRIILLII  NNAASSLLEEDDOOVVNNÉÉ  PPOOLLOOŽŽKKYY::  

 

Výnosy - Príjmy € 

Milodary - od členov zboru 8 600,00 

Ofery 9 496,84 

Cirkevný príspevok ( cirkevná daň ) 15 771,50 

Príjem z kostolov - oferníky 851,91 

Predaj  knihy:  NK + DK 4 036,80 

Výnosy z DFM, KTV, TV ( Tatra banka ) 64,85 

Dlhopisový fond -334,91 

Preplatky - služby 5 837,18 

                - ostatné, poistná udalosť 1 449,34 

Za zvonenie 95,00 

Milodary - vstupy do kostolov 16 192,60 

Milodary - vstupy do knižnice 2 783,69 

Milodary - ostatné 1 700,00 

Príjem za prenájom bytov, nebytových priestorov, pôdy 121 445,10 

Príjem z lesného hospodárenia Dividendy PSD - Ľubica 711,47 

MK SR - Dotačný systém 2020 38 000,00 

Ministerstvo investícií SR 10 000,00 

Obce a samosprávy:         Ľubica - kostol 
                                          Huncovce - kostol 

2 500,00 
5 000,00 

Príspevok - VD + GBÚ ( na mzdu pracovníčky knižnice ) 8 121,61 

ÚPSV a R Kežmarok – dohoda Chd 2018 a dohoda 2021 5 212,80 

Príjem z akcií v zbore 66,00 

Účastnícke poplatky pri akciách v CZ 29,00 

Výnosy spolu v €: 257 630,78 
 

 

Pohľadávky cirkevného zboru nesplatené k 31.12.2021: 
 za nájom a služby – vydané faktúry, ÚPSV a R Kežmarok, SED – 
Útulok Dom na polceste  

12 671,25 

Záväzky cirkevného zboru nesplatené k 31.12.2021: 
dodávatelia prác a služieb - došlé faktúry, nevyčerpané dovolenky 
zamestnancov za rok 2021, nevyplatené mzdy za 12. mesiac 2021, 
odvody do SP a ZP za 12. mesiac 2021, daňový úrad – rozdiel 
dane a daňového bonusu, DPH na výstupe 

- 20 058,11 

Rozdiel pohľadávok a záväzkov k 31.12.2021: - 7 386,86 
 
 

 
 
 
 

SSTTAAVV  HHOOSSPPOODDÁÁRREENNIIAA  ZZAA  RROOKK  22002211::  €€ 

Celkové výnosy zboru 257 630,78 

Celkové náklady zboru 329 764,07 

Hospodársky výsledok - 72 133,29 
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Účtovné doklady za rok 2021 boli kontrolované dňa 11.02.2022 revíznou komisiou v zložení sestrami: 

Martinou Božekovou, Slávkou Jančuškovou a Jankou Siskovou. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. 
Účtovníctvo a pokladňu na farskom úrade počas roka viedla sestra Anna Štecová, druhú pokladňu viedla sestra 
Želmíra Neumannová. 

 
Zborové presbyterstvo predkladá konventu tento návrh plánovaných úloh na rok 2022: 
 

Zdaniteľné výdaje: 
Kežmarok: Hradná 32 – internát 
     - Oprava objektu súvisiaca s prestavbou  
     - Oprava bytovej jednotky – dvorné krídlo    
     - odstránenie starej regulačnej stanice plynu 
    
Ľubica: Bytové jednotky  - Dokončenie opráv fasády dvorového krídla 
 135/252   - Prestavba bytovej jednotky  ( byt č. 1 ) na 2 menšie byty 
    - Oprava bytovej jednotky ( byt č. 3 ) Kúrenie + rozvody vody  
 Bytové jednotky  - Oprava stropu nad javiskom - Cultus 
 133/251   
 
Tvarožná: Objekt    - odkvapový systém, oprava 
 
Veľká Lomnica: Byty   - Oprava ( výmena ) regulátora tlaku  na vodovodnej prípojke 
 
 Bistro   - oprava stropu 
            
Les:   Práce podľa LHP na rok 2022 
   
Nezdaniteľné výdaje: 
Kežmarok:  Fara   - oprava omietok v interiéri fary – pokračovanie ( prízemie ) 
     - odstránenie vlhkosti v podlahe ( chodba pivnice ) 
  Nový kostol  - dokončenie opravy omietok na prechode z veže do povaly strechy, oprava  

omietok veže 
   
Veľká Lomnica:   
 Kostol   Oprava strechy na sakristii 
 
Huncovce: Kostol   - Oprava fasády  
    - Zrezanie 4 ks stromov v záhrade 
 

 Pre rok 2022 boli odoslané tri projekty na získanie dotácie z grantového systému Ministerstva kultúry SR a to 
z programu Obnovme si svoj dom, konkrétne na: 
 
➢ podprogram 1.2. oprava pamiatok v lokalitách UNESCO 

 - Reštaurovanie pedála – Nástroj organový dvojmanuálový v Drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku 

SSTTAAVV    FFIINNAANNČČNNÝÝCCHH    PPRROOSSTTRRIIEEDDKKOOVV    KK    3311..1122..22002211  €€ 

Pokladňa 1 4 087,12 

Pokladňa 2 1 544,51 

Ceniny 11,25 

Bežný účet -Tatra banka 78 038,47  

Across investícia 30 000,00 

Vklad do dlhopisového fondu, 3 - ročný 30 192,50  

Spolu financie: 143 873,85 
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➢ podprogram 1.1. oprava kultúrnych pamiatok 
- 3. etapa opravy fasády Evanjelického kostola v Ľubici 
- Oprava fasády Evanjelického kostola v Huncovciach 
 

 Na objektoch v správe zboru sa budú aj počas roka 2022 vykonávať pravidelné revízie vyhradených 
technických zariadení prostredníctvom zmluvných partnerov, v prípade zistených nedostatkov bude ich 
odstraňovanie. 

 

Z týchto navrhovaných prác sa do výšky predloženého rozpočtu budú realizovať tie, ktoré budú posúdené 
ako prioritné. 

 

Ďalej hospodársky výbor predkladá zborovému konventu rozpočet na rok 2022, ktorý zborové presbyterstvo 
odporúča konventu na schválenie. 
 
Správu vypracoval Ján Scholcz, kurátor a správca cirkevného majetku. 

 
 

6. Správa o činnosti Lyceálnej knižnice za rok 2020 

 
Rok 2021 bol opäť  ovplyvnený pandémiou koronavírusu COVID-19. Aj napriek tomu však lyceálna knižnica 

bola v prevádzke počas celého roka 2021, v rámci povolených nariadení vlády. Jediným stálym zamestnancom 
v knižnici zostáva naďalej p. Slavíčková.  

➢ Keďže nariadenia vlády nedovoľovali nám prevádzkovať knižnicu pre verejnosť ako zvyčajne, tak aj po 
uvoľnení opatrení sprevádzalo letnú turistickú sezónu množstvo obmedzení (napr. počet návštevníkov, 
nosenie rúšok, dezinfekcia rúk atď.) Neboli sme však výnimkou, pandémia poznačila cestovný ruch na 
Slovensku počas niekoľkých mesiacov. Sme vďační za každého turistu, ktorý nás navštívil a služby 
v knižnici, ako aj prednášky pre návštevníkov naďalej vykonávala p. Slavičková.  

➢ Vzhľadom na okolnosti sa bádateľská činnosť a konzultácie s ňou spojené presunuli do internetového 
priestoru. Štúdium na vysokých školách pokračovalo aj počas lockdownu, a to v on-line priestore, takže 
informácie boli poskytované cez internet. Boli to skôr „rešerše“ a všetky tieto činnosti a konzultácie 
zabezpečovala p. Slavičková.  

➢ O čistotu a poriadok v priestoroch Lyceálnej knižnice sa starala p. Slavičková (ako jediný zamestnanec), 
tento rok bol takisto náročnejší vzhľadom na zvýšené hygienické opatrenia –  bola potrebná častejšia 
dezinfekcia kľučiek, dverí, WC a pod. 

➢ 22. septembra sa po ročnej pauze opäť uskutočnila celoslovenská akcia Noc literatúry, v priestoroch 
študovne čítala zo svojej knihy mladá autorka Alena Sabuchová, ďalšie čítania boli v Múzeu bytovej kultúry, 
kníhkupectve ALTER EGO, v Hoteli Hviezdoslav a na Grundschule Kežmarok 

➢ 29. septembra bolo slávnostné otvorenie 56. ročníka Literárneho Kežmarku v lýceu a pri tejto príležitosti bola 
otvorená nová výstava venovaná P. O. Hviezdoslavovi a J. Chalupkovi, ktorú pripravila p. Slavičková 

➢ V roku 2021 nám nemecká nadácia Hermann-Niermann-Stiftung z Düsseldorftu opäť prispela na 
reštaurovanie kníh, a to znovu sumou 5200,- €. Lockdown a nedostatok pracovníkov v reštaurátorských 
ateliéroch (mnohí prekonali COVID a časté boli aj karantény) neumožnili reštaurovanie v SNK v Martine do 
termínu, a tak sme po dohode s nemeckou nadáciou presunuli tieto prostriedky do roku 2022. 

➢ V roku 2021 sa za vstupné od návštevníkov, milodary, za predaj publikácií a rôzneho propagačného 
materiálu vyzbieralo 3537,85 €, čo je približne o 3000,-€ menej ako priemer.  
 
Aj túto sezónu môžem hodnotiť ako jednu z tých najslabších. Prevádzka knižnice bola prispôsobená 

turistickej sezóne, v rámci skvalitnenia služieb sme urobili hodinové vstupy, aby sa turisti zhromaždili v určitú hodinu 
a prehliadky neboli rušené, ale keďže turisti chodili v malých skupinkách po dvojiciach, trojiciach, tak som sa aj tak 
snažila dohodnúť s nimi a zorganizovať tak, aby boli všetci spokojní. Cestovný ruch počas pandémie utrpel azda 
najviac a bolo to vidieť aj na zložení návštevníkov,  väčšinou to boli Slovenska, sem-tam z Čiech, Poľska a len 
výnimočne z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska. Je to veľký rozdiel oproti rokom, keď tvorili najväčšiu časť klientely 
hlavne zahraniční hostia. Dúfajme, že nasledujúci rok bude o čosi lepší. 
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V roku 2021 sme riešili ešte jednu nepríjemnú vec, a to odcudzenie knihy v knižnici. Po podaní trestného 
oznámenia na polícii, som bola nápomocná vyšetrovateľom pri objasňovaní tohto trestného činu, zhromažďovala 
som materiály týkajúce sa bádateľov, ktoré pomohli v dokazovaní skutku. Bolo to množstvo údajov a informácií, ale 
stálo to zato. Knihu máme späť, páchatelia sú usvedčení a už aj právoplatne odsúdení. Mňa osobne na tejto 
nepríjemnej skúsenosti mrzí to, že zlodejmi boli evanjelickí farári, teda tí, ktorí by mali náš majetok ochraňovať a mali 
by nám ísť príkladom.  

Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli na prevádzku knižnice a takisto vedeniu cirkevného 
zboru, že ako vlastník knižnice sa vzorne stará o svoj majetok. 

 

Vypracovala: K. Slavíčková, poverená riadením Lyceálnej knižnice v Kežmarku 
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7. Štatistický prehľad o pohybe ľudnatosti v zbore za rok 2021 

 

  muži / chlapci ženy / dievčatá 
Spolu 
2021 

Spolu 
2020 

Spolu 
2019 

Spolu 
2018 

1. 
Krsty: 2 

0/2 
3 
0/3 

5 
2/3 

12 15 10 

2. Konfirmácia: 2/1 0/9 12 0 6 5 

3. 

Večera Pánova: 
počas bohoslužieb v Kežmarku: 

filiálka V. Lomnica: 
filiálka Ľubica: 

filiálka Stráne pod Tatrami 
domov dôchodcov v KK: 

stretnutia diakonie: 
v domácnosti:  

v nemocnici: 

314 

229 
14 
63 
6 
0 
0 
2 
0 

512 
387 

15 
98 
10 
0 
0 
2 
0 

826 

616 
29 
161 
16 
0 
0 
4 
0 

686 

522 
21 
127 
0 
13 
0 
3 
0 

1016 

697 
27 
236 
- 
39 
16 
1 
0 

1046 

755 
26 
214 
18 
18 
14 
1 
0 

4. Sobáše: 5 krížnych  5 1 5 2 

5. Požehnanie manželstva: 1 krížne  1 0 1 0 

7. Prestupy: 0 0 0 0 0 1 

8. Odhlásený zo zboru: 1  1 4 4 1 

9. Prihlásený do zboru: 2  2 2 0 0 

10. Pochovaných: 12 9 21 3 10 13 

11. 

Náboženstvo v Kežmarku: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotelová akadémia: 
Gymnázium: 

SOU poľnohospodárske: 
Základná škola Vrbov 

Základná škola Ľubica 
I. stupeň: 

II. stupeň: 

 
1. roč. – 4 žiaci 
2. roč. – 6 žiaci 
3. roč. – 10 žiakov 
4. roč. – 9 žiaci 
5. roč. – 9 žiaci 
6. roč. – 6 žiaci 
7. roč. – 6 žiaci 
8. roč. – 5 žiaci 
9. roč. – 3 žiaci 
 
1 žiaci 
0 žiak 
0 žiakov 
1 žiak 
6 žiakov 
2 žiaci 
4 žiaci 

 
štvrtok o 1400 h 
štvrtok o 1400 h 
štvrtok o 1400 h 
štvrtok o 1400 h 
streda o 1430 h 
streda o 1430 h 
streda o 1515 h 
streda o 1515 h 
streda o 1515 h 
 
 
 
 
štvrtok o 1225 h 
 
utorok o 1235 h 
utorok o 1350 h 

66 žiakov 72 žiakov 74 žiakov 60 žiakov 

12. Počet členov cirk. zboru: 
sčítanie ľudu v roku 2001 – 1064  
sčítanie ľudu v roku 2011 – 912   769 784 777 776 

13. 

Priemerná účasť na SB: 
Kežmarok: 

Ľubica: 
Veľká Lomnica: 

Domov dôchodcov: 
Stráne pod Tatrami 

 
 

  153 

 95 
 22 
 10 
   8 
 18 

168 

99 
29 
13 
13 
14 

173 

104 
27 
11 
16 
15 

172 

104 
25 
11 
12 
20 

14. 

Priemerná účasť na: 
detské služby Božie 
adventné večierne: 

adventný modlitebný týždeň: 
pôstne večierne: 

pôstny modlitebný týždeň: 
biblické hodiny pre dospelých: 

 
 7 
 0 
 0 
 0 
 0 
 15 

 
8 
23 
- 
33 
- 
18 

 
10 
27 
- 
36 
28 
19 

 
10 
29 
36 
27 
27 
18 

 

 
Štatistický prehľad vypracoval Roman Porubän, zborový farár v Kežmarku 
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ZZ  ÁÁ  PP  II  SS  NN  II  CC  AA  
 

z výročného konventu cirkevného zboru ECAV na Slovensku v Kežmarku, konaného dňa  
02. mája 2021 v rámci služieb Božích v Mestskom kultúrnom stredisku Kežmarok 

 
Výročný konvent bol zvolaný na službách Božích dňa 25. apríla 2021 v Novom kostole v Kežmarku, v kostole 
v Huncovciach a v Stráňach pod Tatrami.. 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny / 45 konventuálov/ 

 
Predsedanie:   Mgr. Roman Porubän, zborový farár 
                        Ing. Jozef Horváth, zborový dozorca 
 
Zapisovateľ:   Mgr. Eva Ciriaková 
 
Program:   

1. Otvorenie – privítanie, zbor. dozorca Ing. Jozef Horváth 
2. Prečítanie a schválenie programu zb. konventu. 
3. Zvolenie overovateľov zápisnice 
4. Schválenie zápisnice z minuloročného konventu 
5. Diskusia ku kňazskej správe, ktorá bola konventuálom k dispozícii v písomnej    podobe 
6. Prijatie jednotlivých správ zborovým konventom. 
7. Prijatie plánovaných úloh na rok 2021. 
8. Schválenie rozpočtu na rok 2021 
9. Schválenie výšky cirkevného príspevku. 
10. Schválenie odpredaja pozemkov 
11. Voľné návrhy 
12. Záver, poďakovanie. 

 
 

1. Výročný zborový konvent otvoril br. zborový dozorca privítaním konventuálov a poďakovaním ses. Kaprálovej 
Barbore, riaditeľke Mestského kultúrneho strediska a zároveň aj mestu Kežmarok za ústretovosť pri netradičnom 
konaní výročného konventu v jeho priestoroch. Zároveň skonštatoval, že počet konventuálov je 45, čo nie je 
mimoriadne číslo ani v tomto kovidovom období v porovnaní s minulým rokom, kedy sa na výročnom konvente 
zúčastnilo len 48 konventuálov. Mrzí ho, že z celkového počtu členov CZ (784 členov) sa na konvente 
zúčastňuje len 5 - 6 % členov CZ, na ktorom sa riešia závažné veci a  prijímajú zásadné rozhodnutia pre život 
celého cirkevného zboru. V nádeji na zlepšenie záujmu o dianie v CZ v budúcnosti je však potrebné sa nad tým 
zamyslieť a konať.  

 
2. Br. zbor dozorca skonštatoval, že návrh programu zbor. konventu je uvedený v Správe o živote CZ ECAV na 

Slovensku Kežmarok za rok 2020 spolu so zápisnicou z minuloročného výročného konventu, ktorú každý 
konventuál obdržal v písomnej forme.  
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil program výročného zborového konventu za rok 
2020 bez doplňujúcich návrhov. 
Hlasovanie:  za   – 44 

                    proti   –   0 
                     zdržal sa  –   1 
 
3. Za overovateľov zápisnice z výročného zborového konventu CZ ECAV na Slovensku Kežmarok boli zvolení ses. 

Križanová Gabriela a br. Levocký Ján.  
Hlasovanie:  za   – 44 

proti  -   0 
zdržal sa  -   1  
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4. Schválenie zápisnice z výročného konventu CZ ECAV na Slovensku Kežmarok zo dňa 09. februára 2020: 
 
UZNESENIE č. 1/20201/K: 
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil zápisnicu z výročného konventu CZ ECAV na 
Slovensku konaného dňa 09. februára 2020. 
Hlasovanie: za   – 44 

                    proti   –   0 
                     zdržal sa  –   1 
     
5. Diskusia ku kňazskej správe za rok 2020: 

• Br. zbor. farár skonštatoval, že výročný zborový konvent bol riadne zvolaný dňa 25. apríla 2021 na službách 
Božích v Kežmarku, Huncovciach a v Stráňach pod Tatrami, ktorých sa spolu zúčastnilo 150 ľudí. Zároveň 
na webovej stránke CZ si na výročnú správu za rok 2020 „kliklo“ 280 ľudí. Ďalej skonštatoval, že správa 
obsahovala hutný materiál, ktorý zhrnul do videoprezentácie. Uviedol, že počas pandemickej situácie sa 
niektoré plánované aktivity v roku 2020 konať nemohli. Hektická situácia bola hlavne v čase príprav 
slávnostných služieb Božích v Ľubici pri príležitosti 500. výročia od 1. prečítania 95. výpovedí Dr. Martina 
Luthera na území terajšieho Slovenska, ktoré sa konali prostredníctvom vysielania na RTVS bez účasti 
veriacich. Všetky situácie však boli riešené operatívne a vďaka Bohu zvládnuté. Videoprezentácia 
obsahovala fotografie z približne 20 aktivít, ktoré sa týkali misijnej a hospodárskej činnosti v CZ, ale aj 
ekumenických podujatí na pôde mesta.  

• Br. zbor. dozorca poďakoval br. zbor. farárovi za prezentáciu, ktorú vníma ako materiál s dôležitým 
charakterom dokumentu pre budúcnosť, a za tvorivú invenciu a riadenie v čase pandémie. Ďalej br. zbor. 
dozorca v krátkosti vyhodnotil plnenie strategických cieľov prijaté na obdobie rokov 2020-2025. 
Skonštatoval, že cirk. zbor nefunguje tak, že si založí firmu Cirkev, s. r. o, ale primárnym cieľom CZ je 
podchytenie veriacich. Pripomenul poznámku z minuloročného konventu ohľadom počtu veriacich v CZ, 
ktorých bolo v roku 1989, kedy neprajnosť cirkvi vrcholila,  približne 1000 duší a dnes je v CZ 784 členov 
a reálne možno 500. Podľa neho nejde len o počty veriacich, ale o otázku ústupu viery v dnešnom 
sekulárnom svete, k čomu prispela aj pandémia. V kontexte slov kázne br. zbor. farára pripomenul, že 
cieľom  CZ nie je budovanie „domu“ (opravy budov a pod.), ale ide o budovanie „domu viery“. Ďalej br. zbor. 
dozorca uviedol, že povzbudivé sú aj mnohé rozpracované projekty, napr. štúdia, resp. vizualizácia 
lyceálneho parku, ktoré sa nemusia, ale môžu realizovať, pričom strategické ciele CZ naďalej platia.  

• ses. Križanová poďakovala za všetky vysielané online bohoslužby a taktiež poďakovala všetkým, ktorí sa 
podieľali na ich príprave a nahrávaní videozáznamov. Zároveň, sa spýtala, koľko stáli uvedené nahrávania, 
príp. koľko sa vyzbieralo na oferách, či aspoň časť nákladov bola finančne pokrytá. 

• Br. zbor. farár uviedol, že jedno nahrávanie, ktoré realizovala KTV stálo 250 € a na financovaní sa 
spolupodieľal aj Tatranský seniorát, pričom KTV poskytla „link“ na YouTube kanál a na Magio televíziu, na 
ktorých tieto bohoslužby mohli veriaci sledovať.   

• ses. Okoličányová z dôvodu vzniku nejakých fám a zbytočných podozrení poprosila o upresnenie faktov 
a preformulovanie textu v Správe o živote CZ za rok 2020 na str. 17, v bode č. 3. Práca misijná, písm. b) 
Moje aktivity, návštevy a rokovania, pri dátume 15. 06. 2020 vo veci riešenia problému okolo zhotovenia 
faximile postinkunábuly z roku 1506, s presným uvedením o akú knihu sa jedná, a to v nasledovnom znení: 
„15. 06. 2020 V Reštaurátorskom ateliéri SNK vo Vrútkach bolo predstaviteľom CZ ECAV na Slovensku 
Kežmarok Mgr. Romanovi Porubänovi, zb. farárovi, Ing. Jozefovi Horváthovi, zb. dozorcovi a Kataríne 
Slavíčkovej, pracovníčke Lyceálnej knižnice cv Kežmarku oznámené, že kniha so signatúrou N44162,S0; 
Libavius Andreas Alchymia.....recognita, emendata.... Francofvrti, excudebat, Joannes Sauruus, rok 1506. 
sa v knihe s danou signatúrou nenachádza. Je tam len vlepená kópia titulného listu a niekoľkých strán, a je 
nahradená teologickým spisom autora T. Lohnera Instruktissima...., ktorého 1. vydanie vyšlo v r. 1681. 
Predsedníctvo CZ ECAV na Slovensku  Kežmarok podalo dňa 21. januára 2021 v tejto veci trestné 
oznámenie na neznámeho páchateľa.“ 

• br. zbor. dozorca uviedol, že text bude preformulovaný a zároveň krátko vysvetlil problém uvedenej knihy, 
ktorá bola určená na reštaurovanie v rámci projektu nadácie Hermann-Niermann-Stiftung. Problém bol aj 
medializovaný. Následne ses. Okoličányová našla v odbornom mediálnom priestore ponuku identickej knihy 
v antikvariáte v Grazi za 10 500 €. Podľa br. zbor. dozorcu došlo ku krádeži knihy, pričom vložená kópia 
mohla vzniknúť za posledných 10 rokov. Br. zbor. farár pripomenul, že CZ si splnil povinnosť, Reštaurátorský 
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ateliér vo Vrútkach vypracoval o uvedenom probléme správu a predsedníctvo CZ ECAV na Slovensku 
Kežmarok podalo trestné oznámenie.  

 
6. Prijatie jednotlivých správ zborovým konventom. 

 
UZNESENIE č. 2/2021/K: 
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil v celosti predloženú správu o živote CZ ECAV na 
Slovensku Kežmarok za rok 2020. 
Hlasovanie:  za   – 44 

                    proti   –   0 
                   zdržal sa  –   1 
 

7. Prijatie plánovaných úloh na rok 2021: úlohy sú uvedené v Správe o živote CZ ECAV na Slovensku  Kežmarok 
na str. 32 – 33. Br. zbor. dozorca skonštatoval, že výziev je veľa a zároveň pripomenul, že plánované úlohy na 
rok 2021 sú limitované tak ako minulý rok. Sústredenosť  je nasmerovaná predovšetkým na prioritné veci. Napr. 
kostol v Huncovciach je odvodnený, interiér vymaľovaný, avšak oprava vonkajšej fasády môže počkať aj 10 
rokov.  Snahou CZ je, aby cirkevné objekty boli využité a bol z nich efekt. Z perspektívneho hľadiska, napr. 
budova Hotelovej akadémie čoskoro bude vyžadovať moderné vybavenie, čo podľa br. zbor. dozorcu cirkevný 
zbor nebude môcť finančne zabezpečiť. V súčasnosti je stále nevyužitá aj budova vo Veľkej Lomnici, v ktorej 
sídlila firma AWT a dlhodobo je nevyužitá budova býv. internátu, avšak pri ktorej sa už postupne plnia jednotlivé 
ciele a kroky, a v nasledujúcich dvoch rokoch by sa podľa projektu mali realizovať práce v dvorovej časti budovy. 
Plánované práce uvedeného projektu by mali byť financované z predaja pozemkov, z časti budú použité peniaze 
na účte a z úverov. Sekundárne sa budú v CZ riešiť úlohy ako je orezanie lipy alebo Tvarožná, začne sa aj 
s prácami v kostole vo Vrbove, ktoré môžu trvať jeden, dva aj tri roky. Život sám ukáže, čo je potrebné prioritne 
riešiť, aby CZ hospodársky fungoval. 

• v diskusii vystúpil aj br. Szuttor ako hosť, ktorý sa stará o objekty v Tvarožnej, za čo mu br. zbor. dozorca 
vyjadril vďaku. Informoval o probléme odkvapového systému a žiadal, aby CZ požiadal starostku obce 
o nápravu, pričom br. zbor. dozorca uviedol, že uvedený problém bude riešený v súlade s plánovanými 
úlohami na rok 2021 aj bez súčinnosti obce Tvarožná. 

 
UZNESENIE č. 3/2021/K: 
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil návrh plánovaných úloh hospodárenia na rok 2021, 
tak ako boli konventu predložené.     
Hlasovanie:  za   – 44 

                     proti   –   0 
                   zdržal sa  –   1 

 
8. Schválenie rozpočtu na rok 2021: 

Br. zbor. dozorca uviedol, že v Správe o živote CZ za rok 2020 bol predložený nesprávny rozpočet na rok 2020, 
pričom rozpočet na rok 2021 obdržal každý konventuál pri príchode na služby Božie. Táto zámena poslúžila na 
medziročné porovnanie a rozdiely za rok 2019 a 2020 v plnení rozpočtu, čo bolo poznamenané pandémiou 
a ekonomickými vplyvmi.  
 
UZNESENIE č. 04/2021/K: 
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil rozpočet na rok 2021 tak, ako bol konventu 
predložený. 
Hlasovanie:  za   – 44 

                     proti   –   0 
                   zdržal sa  –   1 
 

9. Schválenie výšky cirkevného príspevku - diskusia: 

• Br. zbor. dozorca skonštatoval, že cirkevný príspevok sa v minulosti platil vo výške 100 korún, neskôr pri 
zmene koruny na euro bola výška cirk. príspevku 3 €, potom 10 € a v súčasnosti je potrebné príspevok 
zvýšiť o trojnásobok, a to na 30 € z dôvodu prijatia nového zákona v roku 2019 o financovaní cirkví. Členov 
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CZ je 784, avšak cirk. príspevok platí približne 420 členov. V roku 2020 CZ vyzbieral 5792 €, pričom br. zbor. 
farár uviedol, že niektorí členovia v uvedenom roku zaplatili za niekoľko rokov naraz. Br. zbor. dozorca ďalej 
konštatoval, že cirk. príspevok má slúžiť na výdavky CZ a na príspevky pre vyššie COJ, spolu cca 5200 €, 
cirk. zboru tak zostalo na výdavky 4 000 €. Do fondu cirk. školstva sa odvádza 3 000 € a podľa prijatia 
nového modelu financovania cirkvi do fondu finančného zabezpečenia platov duchovných má CZ Kežmarok 
odvádzať príspevok vo výške 12 287 € ročne. Celkovo odvádzame cca 16 500 € a CZ vyzbiera približne 5 
000 € . Z uvedených dôvodov je potrebné zvýšiť cirk. príspevok. Ďalej br. zbor. dozorca podotkol, že cirkev 
nie je kino alebo hokej, kde je turniket a návštevník má permanentku a príde do kostola na Vianoce či Veľkú 
noc. Každý člen CZ má aj  individuálne potreby, ktoré vyžadujú individuálny servis a rozdelil ich na krst, 
konfirmáciu, sobáš a pohreb. V prípade, že člen CZ si 5 a viac rokov neplní povinnosť a  neplatí cirk. 
príspevok, v prípade individuálneho servisu (krst, konfirmácia, sobáš) uhradí 5-násobný aktuálny ročný cirk. 
príspevok, pri pohrebe 10-násobný ročný cirk. príspevok. Pracovníčka FÚ pripraví prehľad o plnení si 
povinnosti platenia cirk. príspevku každého člena CZ od roku 2009, následne každá rodina obdrží tento 
prehľad. V prípade, že niektorý člen nemá zaplatený cirk. príspevok, má možnosť uhradiť tieto pohľadávky 
voči CZ do 31. 12. Ak tak neurobí, bude vyškrtnutý z evidencie členov CZ. 

• Br. zbor. farár na porovnanie problém financovania cirkvi ilustroval na príklade zboru Českobratské církve 
evangelické v Mělníku, ktorý sa financuje sám, má oproti CZ Kežmarok nižší počet členov a svojmu ústrediu 
odvádza väčšie množstvo financií, lebo vedia čo potrebujú. 

• Br. správca pripomenul, že v evidencii CZ sú aj takí členovia, ktorí nemajú na území CZ trvalé bydlisko, 
zároveň aj takí, ktorí prestali platiť cirk. príspevok a za ktorých CZ platí príspevky vyšším COJ. 

• Ses. Kaprálová uvažovala, či pri nezvyšovaní cirk. príspevku by sme sa vyhli špekulantom, ktorí hľadajú, kde 
by ušetrili a budú hľadať CZ, kde je to lacnejšie a výhodnejšie pre nižší cirk. príspevok, pričom br. zbor. farár 
uviedol, že každý CZ si schvaľuje výšku cirk. príspevku individuálne, a aby nedošlo k prestupom členov do 
iných CZ,  je to ošetrené v CPP (člen CZ iba v mieste trvalého bydliska, možné výnimky so súhlasom 
obidvoch dotknutých zborov a seniorátu). 

• Br. zbor. farár prečítal návrh ses. Vaverčákovej, ktorý obdržal cez sociálnu sieť, v ktorom navrhuje zohľadniť 
výšku cirk. príspevku podľa veku (deti do konfirmácie 5 €, študenti, seniori 10 €, zamestnaní, živnostníci 20-
30 €). 

• Ses. Kaprálová súhlasí s návrhom 30 € dospelý člen a 15 € dieťa s možnosťou podania žiadosti o úpravu 
výšky cirk. príspevku v prípade nepriaznivej finančnej či  sociálnej situácii v rodine. 

• Br. zbor. dozorca predniesol návrh, ktorý vypracoval už v minulosti, ale na zasadnutí HV nebol prijatý, a to: 
deti do 18 rokov 10 €, mládež-študenti 20 €, zárobkovo aktívni členovia 50 €, dôchodcovia 20 €, odôvodnené 
výnimky na základe čestného prehlásenia (strata príjmu, nízky príjem) 20 €. 

• Ses. Beťková uviedla, že podľa nej rodina s viacerými deťmi bude mať problém uhradiť zvýšený cirk. 
príspevok a bolo by vhodné zvážiť jeho výšku. 

• Br. správca poznamenal, že rôzne výšky cirk. príspevku spôsobia chaos a zároveň uviedol, že v zmysle 
zákona o ochrane osobných údajov cirkevný zbor nemôže skúmať príjmy jednotlivých členov CZ. 

• Ses. Slavíčková pripomenula, že ECAV je dobrovoľná organizácia a každý člen CZ môže dobrovoľne 
prispievať na jej činnosť. Podľa vlastnej skúsenosti, keď si chce niečo kúpiť do domácnosti, musí si najprv 
našetriť, tak si môže šetriť aj na cirk. príspevok a robí to s vedomím, že je to pre všetkých v CZ a pre ďalšie 
generácie. 

• Br. zbor. dozorca podotkol, že platenie cirk. príspevku je masová choroba, pretože niektorí starí rodičia platia 
za celú rodinu, čo je podľa neho medveďou službou pre ich deti, ktoré si cirk. príspevok neplatia. 

• Ses. Prelichová a Jančušková podotkli, že si nevedia predstaviť ako bude zbor. presbyterstvo posudzovať 
jednotlivé žiadosti o zníženie výšky cirk. príspevku, ak nemá kompetenciu posudzovať príjmy a majetok 
členov CZ. 
 

UZNESENIE č. 05/2021/K: 
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schvaľuje výšku ročného cirkevného príspevku (tzv. 
cirkevná daň) v sume 30,-- € dospelý člen CZ a 15,-- €  dieťa. 
Hlasovanie:  za   – 40 ( 2 konventuáli odišli - B. Bachledová, T. Gemza)                           

                    proti   –   0 
                   zdržal sa  –   3 
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• Br. zbor. dozorca navrhol hlasovať za schválenie jeho návrhu o výške poplatku za individuálny servis (krst, 
konfirmácia, sobáš, pohreb) v prípade neplatenia cirk. príspevku viac ako 5 rokov, pričom br. správca dal 
návrh, aby sa uvedená otázka ešte prediskutovala na zbor. presbyterstve a bola predložená na výročný 
konvent o rok.  

• Br. zbor. dozorca dal hlasovať o otázke vyradenia člena CZ z členskej základne, ktorý si viac ako 5 rokov 
neplní povinnosť a neplatí cirk. príspevok, a ani po obdržaní listu, v ktorom bude vyzvaný doplatiť dlžnú 
sumu do 31.12., nevyužije možnosť splniť si túto povinnosť.  

  
UZNESENIE č. 06/2021/K: 
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schvaľuje návrh vyradiť člena z členskej základne CZ ECAV 
na Slovensku Kežmarok, ktorý si viac ako 5 rokov neplní povinnosť uhradenia cirkevného príspevku a ani po 
obdržaní výzvy v písomnej podobe, nevyužije možnosť splniť si túto povinnosť do 31. 12. daného roku. 
Hlasovanie:  za   – 41 (2 konventuáli odišli – B. Bachledová, T.  Gemza                                                 

                    proti   –   0 
                   zdržal sa  –   2 

 
10. Schválenie odpredaja pozemkov: 

• Br. zbor. dozorca predložil  zbor. konventu návrh zbor. presbyterstva zrušiť uznesenie č. 07/2004/K 
o nepredávaní pozemkov, ktoré je podľa neho blokačné a je na rozhodnutí CZ komu a čo predáme.  

 
UZNESENIE č. 07/2021/K: 
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok ruší Uznesenie č. 07/2004/K o nepredávaní pozemkov.  
Hlasovanie:  za   – 39 (4 konventuáli odišli – B. Bachledová, T.  Gemza,               

P. Ferencová, B. Olejárová)                                                
                    proti   –   0 

                   zdržal sa  –   2 
 

• br. zbor dozorca predniesol návrhy zbor. presbyterstva, ktoré odporúča na schválenie zbor. konventu predaj 
pozemkov pre daných žiadateľov a v krátkosti vysvetlil, že sa jedná o pozemky, ktoré CZ  nevyužíva. 
V prvom prípade ide o malý pozemok pri reštaurácii Legenda, v druhom prípade sa jedná o močaristú 
nefunkčnú lúku a tretím žiadateľom je Obec Veľká Lomnica, ktorá predmetný pozemok využije na zriadenie 
zberného dvora. 

 
UZNESENIE č. 08/2021/K: 
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schvaľuje odpredaj pozemku pre Mgr. Pavla Mikulášika, 
Priekopa 23, Kežmarok a Ing. Rastislava Džadoňa, Kuzmányho 2,  Ľubica, a to parcela KN-C 1070 o výmere 
169 m2, druh pozemku – orná pôda, zapísaný na LV 2866 pre katastrálne územie Kežmarok, vo vlastníctve 
Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok, Hviezdoslavova 18, IČO 31999239, v podiele 1/1 k celku, za 
navrhnutú sumu 50,- € / 1 m2 (10140,- €) a zároveň zaväzuje kupujúcich uhradiť všetky poplatky spojené 
s prevodom nehnuteľnosti. 
Hlasovanie:  za   – 40 (4 konventuáli odišli – B. Bachledová, T.  Gemza,      

                P. Ferencová, B. Olejárová)                                                
                    proti   –   0 

                   zdržal sa  –   1 
 
UZNESENIE č. 09/2021/K: 
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schvaľuje odpredaj pozemku pre Petra Štefaňáka, 
Záhradná 1777/57, Veľká Lomnica, a to parcela KN-E 15658/1 o výmere 6268 m2, druh pozemku – trvalý 
trávnatý porast, zapísaný na LV 571 pre katastrálne územie Veľká Lomnica, vo vlastníctve Cirkevného zboru 
ECAV na Slovensku Kežmarok, Hviezdoslavova 18, IČO 31999239, v podiele 1/1 k celku, za dohodnutú sumu 
130 000,- € (20,74 € / 1m2) a zároveň zaväzuje kupujúceho uhradiť všetky poplatky spojené s prevodom 
nehnuteľnosti. 
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Hlasovanie:  za   – 40 (4 konventuáli odišli – B. Bachledová, T.  Gemza,  
  Ferencová, B. Olejárová)                                                

                    proti   –   0 
                   zdržal sa  –   1 
 
UZNESENIE č. 10/2021/K: 
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schvaľuje odpredaj pozemku pre Obec Veľká Lomnica, 
Tatranská 157/23, Veľká Lomnica, IČO: 00326666, a to parcela KN-E 3539 o výmere 3262 m2, druh pozemku – 
orná pôda zapísaná na LV 571 a parcela KN-E 3541 o výmere 2938 m2, druh pozemku - trvalý trávnatý porast, 
oba zapísané na LV 751, obidve pre katastrálne územie Veľká Lomnica, vo vlastníctve Cirkevného zboru ECAV 
na Slovensku Kežmarok, Hviezdoslavova 18, IČO 31999239, v podiele 1/1 k celku, za navrhnutú sumu 12,- €/m2 
(74.400,- €) a zároveň zaväzuje kupujúceho uhradiť všetky poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti. 
Hlasovanie:  za   – 40 (4 konventuáli odišli – B. Bachledová, T.  Gemza, P.  

Ferencová, B. Olejárová)                                                
                    proti   –   0 

                   zdržal sa  –   1 
 
11. Voľné návrhy – Žiadne 

 
12. Záver, poďakovanie. 

• Br. zbor. dozorca poďakoval konventuálom za aktívnu účasť a konštruktívny prístup. Zároveň br. zbor. farár 
poďakoval tým, ktorí sa akokoľvek podieľali na činnosti CZ od sprievodkýň, administratívy, až do posledného 
člena, ktorý priložil ruku k dielu. V očakávaní toho, čo ďalší rok prinesie, s prosbou voči Pánu Bohu, poprial 
všetkým dostatok síl a múdrosti k ďalšiemu aktívnemu životu v cirkevnom zbore. 

 
V Kežmarku dňa 02. mája 2021 
 
 
 
 
 
 

zborový farár 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 zbor. dozorca 

overovateľ  zapisovateľ  overovateľ 
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