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SSPPRRÁÁVVAA  OO  ŽŽIIVVOOTTEE  CCIIRRKKEEVVNNÉÉHHOO  ZZBBOORRUU    

EECCAAVV  NNAA  SSLLOOVVEENNSSKKUU  KKEEŽŽMMAARROOKK  

ZZAA    RROOKK    22002222,, 

 
 
 
 
 

predložená na výročný zborový konvent Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok, ktorý sa konal 
19. februára 2023 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jonáš 1,1.2 

 

 1Slovo Hospodinovo zaznelo Jonášovi, synovi Amitajovmu, takto: 2 Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a 
káž proti nemu, lebo ich nešľachetnosť vystúpila predo mňa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auditórium Evanjelického lýcea v Kežmarku 
Kežmarok,  19. február 2023  
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PPRROOGGRRAAMM    BBOOHHOOSSLLUUŽŽIIEEBB:: 
 
1. Oslovenie 
2. Predspev: Najsvätejší 
3. Pieseň: 189 
4. Sláva, pozdrav, kolekta 
5. Evanjelium: Lukáš 18,31-43 
6. Apoštolské vyznanie viery 
7. Pieseň: 484 
8. Kázeň, oznamy a milodary 
9. Pieseň: 262 / 1. verš 
10. Výročný zborový konvent za rok 2022 
11. Pieseň: 644 / 1. verš 

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

        - Kolekta 
        - Áronovské požehnanie 
12. Pieseň:  644 / 2. – 4. verš  
13. Ukončenie 
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 2023 
8. Schválenie rozpočtu na rok 2023 
9. Odsúhlasenie predaja a zámeny pozemkov 
10. Voľné návrhy 
11. Záver, poďakovanie 

  

 
 

NNÁÁVVRRHH    UUZZNNEESSEENNÍÍ::  
 
 

Uznesenie 1/2023/K 
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil zápisnicu z výročného konventu CZ ECAV na Slovensku 
Kežmarok konaného 27. februára 2022. 

 

Uznesenie 2/2023/K 
Výročný zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil v celosti predloženú správu o živote CZ ECAV na 
Slovensku Kežmarok za rok 2022 

 

Uznesenie 3/2023/K 
Výročný zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil návrh plánovaných úloh hospodárenia na rok 
2023 tak, ako boli konventu predložené Zborovým presbyterstvom CZ ECAV na Slovensku Kežmarok. 

 

Uznesenie 4/2023/K 
Výročný zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil rozpočet na rok 2023 tak, ako bol konventu 
predložený Hospodárskym výborom CZ ECAV na Slovensku Kežmarok. 

 

Uznesenie 5/2023/K 
 Výročný zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok súhlasí s odpredajom pozemkov v katastrálnom území 
 Tvarožná pre Obec Tvarožná, IČO: 00326640. Jedná sa o parcely KN – C 232/2 o výmere 10 m2,  druh pozemku – 
 zastavané plochy a nádvoria, KN – C 232/4 o výmere 14 m2,  druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, KN – C 
 232/5 o výmere 59 m2,  druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, všetky  zapísané na LV 118 za predajnú sumu 
 40,- € / 1 m2 (slovom: štyridsať eur za jeden meter štvorcový). 

 

Uznesenie 6/2023/K 
 Výročný zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok súhlasí s odpredajom pozemku v katastrálnom území 
 Žakovce pre Gréckokatolícku cirkev na Slovensku – farnosť Žakovce, jedná sa o parcelu KN – E 187 o výmere 199 
 m2,  druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV 466 za predajnú sumu 25,- € / 1 m2 (slovom: 
 dvadsaťpäť eur za jeden meter štvorcový) 

 

Uznesenie 7/2023/K 
 Výročný zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok súhlasí s odpredajom pozemku v katastrálnom území 
 Kežmarok pre spoločnosť ZUDAX s.r.o., Kežmarok, IČO: 51813327. Jedná sa o parcelu KN – E 1996 o výmere 77 
 m2,  druh pozemku – orná pôda, zapísaná na LV 5953 za predajnú sumu 20,- € / 1 m2 ( slovom: dvadsať eur za jeden 
 meter štvorcový). Zároveň kupujúci súhlasí so zriadením trvalého vecného bremena, a to v práve prejazdu 
 predávajúceho cez daný pozemok v potrebnom rozsahu na parcelu KN – C 14926 v k. ú. Ľubica. 
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Uznesenie 8/2023/K 
 Výročný zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok 

 a) neodporúča odpredaj pozemku v katastrálnom území Ľubica pre spoločnosť ZUDAX s.r.o., Kežmarok, IČO: 
 51813327. Jedná sa o parcelu KN – C 14926 o výmere 1967 m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast, zapísaná na 
 LV 6433, 
 b) avšak navrhuje vyššie uvedený pozemok vymeniť za stavebnú parcelu o výmere 500 m2 v katastrálnom území 
 Kežmarok. 

 

Uznesenie 9/2023/K 
 Výročný zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok súhlasí so zámenou pozemku pre žiadateľa Jána 
 Bartku, bytom Poľná 21, Kežmarok v katastrálnom území Kežmarok, ktorý je vlastníkom parcely registra KN - C 7387 
 o výmere 8078 m2, druh pozemku – trvale trávny porast, zapísanej na LV 5200 za pozemky vo vlastníctve Cirkevného 
 zboru ECAV na Slovensku Kežmarok zapísané na LV 1716 a to parcely  KN - C 4406/1 o výmere 3813 m2, druh 
 pozemku – orná pôda,  a KN - C 4406/2 o výmere 112 m2, druh pozemku – orná pôda. 
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Úvod 

 

  Keď sme vstupovali do roku 2022, tak sme sa všetci tešili, že konečne v novom roku pandemické opatrenia, 
ktoré nás do značnej miery obmedzovali, nebudú sa už realizovať vzhľadom na to, že covid19 bol na ústupe a jeho 
nové mutácie neboli až tak mortalitné. To sme ani len netušili, čo sa stane u našich susedov na Ukrajine 24. februára 
2022. Áno začala sa vojna. Nikto tomu neveril, že v 21. storočí by sa mohla začať pozemná vojna. No stalo sa to. 
O tomto dátume sa budú učiť deti v školách a dlhé roky sa bude diskutovať – tak ako po skončení druhej svetovej 
vojny –, kam až viedla politika appeasementu zo strany Západu. Politika ústupkov, špekulácií a snahy o to, aby sme 
len neprišli – my všetci v Európe – o nejaké možnosti na ruskom trhu. Bolo to a je správne? Z odstupom roku si už 
nekladieme len tieto otázky, ale vedeli by sme na ne aj konkrétne odpovedať, ale nechcem nikomu v tomto smere 
vnucovať svoj pohľad, keďže názory na vojnu v Ukrajine sú aj v našej spoločnosti rôznorodé.  
 Už na Výročnom zborovom konvente Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok, ktorý sa konal 
minulého roku 27. februára sme hneď na túto situáciu zareagovali zriadením azylového domu v prázdnom objekte vo 
Veľej Lomnici, ktorý je vo vlastníctve Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok, po bývalej firme AWT. Jej 
konateľom bol, dnes už nebohý, Ing. Ladislav Maro, presbyter z filiálky Veľká Lomnica a po jeho smrti objekt zostal 
nevyužívaný. Cítili sme kresťanskú „povinnosť“ niečo urobiť, postarať sa o svojho blížneho, ktorý sa nachádzal 
v núdzi a to dokonca nie svojím pričinením, ale zásluhou niekoho iného, kto si chce v tomto svete dokázať svoju moc 
a ukázať, čoho všetkého je schopný. Túto situáciu konfliktu sledujeme už celý rok a každého, kto sa vie vcítiť do 
kože ukrajinského utečenca, tak vojnová situácia napĺňa hrôzou, bolesťou a mnohými obavami, ako to všetko môže 
dopadnúť a aký dopad to bude mať na vývoj ekonomických ukazovateľov, čo sa v dnešnej dobe už prezentuje 
energetickou krízou a raketovým nárastom cien materiálov a služieb.  
 No Božie slovo aj do takýchto situácií k nám ustavične zaznieva. Na mnohých miestach Biblie môžeme čítať: 
„Buď silný a odvážny. Neboj a nestrachuj sa (1Kron 22,13)!“ Aj keď sme vstúpili do ťažkej doby, tak ako kresťania 
vieme, na koho sa máme spoľahnúť, kam máme obracať svoj pohľad a odkiaľ nám prichádza pomoc, ako hovorí 
žalmista (Ž 121,1). Boh vo svojej láske a milosti sa k nám ustavične prihovára cez svoje slovo a vysiela nás do svojej 
služby, aby sme sa v tomto svete dokazovali ako Božie deti. Jeho slovo je stále aktuálne a živé, ako to čítame aj 
v liste Židom: „Lebo slovo Božie 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).“ Toto slovo 
s nami hýbe, pichá do nás keď sa nevieme rozhýbať. Toto slovo nás povoláva do služby, presne tak ako povolalo aj 
proroka Jonáša. Slovo Hospodinovo k nemu zaznelo a povedalo mu, čo má robiť. A to isté sa deje aj dnes.  
 Áno, Božie slovo nám jasne hovorí, čo máme robiť. No my niekedy oveľa viacej počúvame ekonomické 
ukazovatele, o ktorých si myslíme, že sú pre nás smerodajnými. Možno vo svete biznisu a obchodu to môže byť 
pravda, ale ani tam to neprináša trvalý pokoj a radosť. A to bol aj náš zápas, ktorý sme bojovali v minulom roku. 
Ekonomické ukazovatele sme postavili nad službu Bohu, nad Jeho slovo, na čo som upozorňoval od samého 
začiatku, že toto môže byť diablov nástroj, zaobalený v ovčom rúchu kresťanskej humanity, ktorý môže spôsobiť 
nepokoj a rozvrat. Pokoj a radosť môže priniesť len poddanie sa pod mocnú ruku Božiu, ktorá nás bude viesť aj 
vtedy, keby sme mali kráčať temným údolím tieňov smrti.   
 Božie slovo nás však vysiela do služby i v ťažkých časoch a poukazuje nám na to, aby sme videli potreby 
svojho blížneho, ktorý sa nachádza v ťažkej pozícii, ako sa nachádzajú naši susedia na Ukrajine. Ich život je 
ustavične ohrozovaný vojnou a podobenstvo O milosrdnom samaritánovi nám poukazuje na to, kto je môj blížny 
a ako sa mám k nemu správať. No to isté slovo – Kristovo slovo nám poukazuje ako sa máme správať aj 
k nepriateľom: „Milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, 
a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a vám sa protivia; aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach; 
veď On dáva vychádzať slnku na zlých aj na dobrých a zosiela dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých. Lebo 
ak milujete tých, ktorí vás milujú, aká vám za to odmena? Či nerobia to isté aj colníci (Mt 5,44-47)?“ A tu som si 
uvedomil jednu dôležitú vec. Ako sme sa málo alebo skoro vôbec nemodlili za tých, ktorí vojnu na Ukrajine spôsobili. 
A tak pamätajme aj v tomto smere na to, čo nám hovorí Božie slovo o nepriateľoch a modlime sa, aby ich srdce 
a myseľ, ktorá je ovládaná zlom a spôsobuje zlo, bola ovládaná Božím duchom a prinášala požehnané ovocie lásky 
a pokoja.  
 Zaiste je to ťažké prosiť za nepriateľov a dobrorečiť tým, ktorí nás preklínajú a nám sa protivia. Aj Jonáš bol 
postavený do takejto pozície. Kázať proti veľkému mestu Ninive, to neznamenalo ísť proti nemu, robiť niečo, čo by 
bolo zlé, ale predovšetkým išlo o to, aby Jonáš pozýval ľudí ku pokániu, k vyznaniu svojich hriechov, ktoré v Božích 
očiach vystupovali ako nešľachetnosť. To nebola jednoduchá úloha v pohanskom svete, ktorý nevyznával Hospodina 
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ako svojho Boha. Nemorálnosť Asýrskeho mesta Ninive bola zaťažkávacou skúškou pre Jonáša. Prečo? Vtedajším 
ľuďom naháňalo strach už samotné slovo „Ninive“. Báli sa ho. Pripomínalo im utrpenie a smrť, pretože v dobe 
Jonášovej sa viedli z mesta Ninive vojny rozširujúce moc Asýrie, presne tak ako sa rozširovala moc nacistického 
Nemecka z Berlína. A do takejto situácie má ísť Jonáš so zvesťou pokánia a vyznania hriechov. Židia o tomto 
všetkom vedeli a vedel to i Jonáš. Asýria si vytvorila v okolitom svete desivú povesť. Preto sa Židia báli vojnového 
úspechu východnej veľmoci a s úzkosťou čakali, kedy Asýria dobyje aj ich krajinu. Pod tlakom tejto hrôzy žil rovnako 
aj Jonáš, keď ho Hospodin povolal, aby opustil Izrael, prešiel cez Asýriou dobyté rozsiahle územia, ďaleko za rieku 
Eufrat, až do Ninive, ktoré sa nachádzalo na hornom toku rieky Tigris, a kázal proti nemu!  
 Kto z nás by bol ochotný vydať sa v takejto situácii na 1200 kilometrovú cestu z Gat-Hacheferu do Ninive? 
Kto z nás by radostne povedal Hospodinovi slovami proroka Izaiáša: „Tu som ja, pošli mňa (Iz 6,8)!“ Kto je dnes 
ochotný pracovať pre Božie kráľovstvo aj za podmienok, že poslanie prinesie so sebou určité ťažkosti, 
nebezpečenstvo či kríž? Túto skutočnosť sme mohli vnímať v celom roku aj v našom cirkevnom zbore, keď sme 
hľadali kostolníčku. Žiaden dobrovoľník, žiadna ochotná sestra alebo ochotný brat sa nenašiel. To čo niekedy bolo 
cťou – stáť v službe cirkvi a ľudia sa jeden pred druhým predbiehali, tak to dnes je záťažou. Služba pre Boha sa nám 
stala bremenom, a to vôbec nekráčame do jamy levovej, ako to bolo v prípade Jonáša, ku ktorému zaznelo slovo 
Hospodinovo, ktoré ho poslalo do nekajúceho mesta Ninive, akoby na istú smrť. V celej cirkvi sa radi vzdávame 
úradov a ponúkame úrady, pretože nikto nechce zobrať zodpovednosť na svoje plecia. Nikto nechce povedať tie 
krásne slová: „Tu som ja, pošli mňa (Iz 6,8)!“  
 A tak si neraz kladiem otázku: Kde sa stala chyba, keď dnes služba v cirkvi je bremenom? Ako je dokonca 
možné, že z úst aj tých, ktorí stáli v službe cirkvi neraz počujeme: „Už nie som taký sprostý.“ Človek po podobnej 
vete sa hneď preberie a uvedomí si, že jej výpovedná hodnota poukazuje na to, že stáť v službe Hospodina je 
vlastne sprostosť. Ale ono to tak predsa nie je a nemôže byť! Bremeno služby, ktoré s láskou nesie služobník Ježiša 
Krista na svojich pleciach je predsa lahodným a ľahkým bremenom (Mt 11,30), pretože si uvedomuje slová svojho 
Pána: „Neužitoční služobníci sme! Čo sme boli povinní vykonať, vykonali sme (L 17,10).“ A tak v minulom roku, pred 
tým než som odišiel 14. septembra na vinobranie do Mělníka, bola pre mňa najväčším potešením tá skutočnosť, keď 
po stretnutí rodičov konfirmandov zostali v zborovej miestnosti sestry Barbora Kaprálová a Kristína Brejková, ktoré 
mi povedali: Pán farár my budeme aj s troma ďalšími spolusestrami (Miriama Slodičáková, Janka Hanudeľová 
a Marcelka Kováčová) viesť nedeľnú besiedku. Až sa mi ľahšie cestovalo na Mělník s vďačnosťou voči Pánu Bohu, 
že Jeho slovo je živé a mocné a aj v dnešnej dobe si povoláva ľudí do služby, ktorí ju prijímajú ako lahodné a ľahké 
bremeno.  
 V uplynulom roku som vnímal ako nastáva v celej cirkvi, ale aj v cirkevnom zbore výmena generácií. Jedni 
odchádzajú zo služby, ktorú dlhé roky konali a je potrebné, aby ju ďalší prevzali a pokračovali v začatom diele pod 
vedením Ducha Božieho a ten k nám hovorí cez Božie slovo. Takto o rok budeme voliť nové zborové presbyterstvo. 
Výmena generácií býva obyčajne vždy z toho psychologického pohľadu veľmi komplikovaná a vnímam to aj v našom 
cirkevnom zbore. Ona prináša prevzatie zodpovednosti na svoje plecia za službu, do ktorej ma Boh povoláva, za 
cirkevný zbor, v ktorom žijem, a v ktorom som bol krstený, konfirmovaný, sobášený, a v ktorom možno budem 
i umierať.  
 Môj obľúbený Karel Čapek povedal: „Mladá generácia má pocit, že s ňou prichádza lepší svet. Stará 
generácia má pocit, že s ňou ten lepší svet odchádza.“ A keďže Čapek zomrel v roku 1938, tak tie slová určite patrili 
generácii mojich starých rodičov, ktorí si mysleli, že ten lepší budovateľský svet, boli oni. My sme generácia, ktorá už 
nepoznala vojnu, hlad, strádanie a nedostatky čohokoľvek. Sme generácia, ktorá žila v istotách. Niektorí z nás si 
ešte možno pamätajú rady v zelovoci, na chlieb alebo u mäsiara, ale z pohľadu prvej polovice minulého storočia nám 
nikdy nič nechýbalo. My  sme mali všetko, čo sme k životu potrebovali.  
 No to, čo ešte potrebujeme k životu je Boh. Cirkevný otec Augustín to krásne povedal: „Nespokojné je moje 
srdce, pokým nespočinie v Tebe, Ó Bože.“ Dobrá správa je, že máme šťastie. Božia milosť ustavične trvá a Boh 
k nám hovorí. Možno na tejto ceste služby urobíme veľa kotrmelcov, presne tak, ako ich urobil Jonáš, keď sa vydal 
opačným smerom – nie do mesta Ninive, ale do Taršíša. Možno budeme zaťatí a urazení, na úteku pred Bohom, až 
kým nás nezdolá obrovská búrka, že si uvedomíme – to všetko sa deje kvôli mne, a tak je potrebné, aby som ja 
niečo zmenil vo svojom živote. Možno budeme tak trochu zákerní a budeme očakávať, presne tak ako očakával 
Jonáš, potrestanie Ninivčanov, ale Boh nám dá opäť lekciu zo svojej milosti, aby sme pochopili, že pre Boha je každý 
človek dôležitý, i ten, nad ktorým sme už my ľudia dávno zlomili palicu. On ju nezlomil, ako čítame: „Nalomenú trstinu 
nedolomí a tlejúci knôt neuhasí (Mt 12,20).“ I k takémuto človeku ustavične znie slovo Hospodinovo a v tom je 
potrebné vidieť Božiu lásku, ktorá sa skláňa k nám hriešnym ľuďom.  
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1.  Bohoslužobný život zboru 

 
a) Služby Božie 
 Do nového roku 2022 sme vstupovali prostredníctvom on-line priestoru. Bolo to však krátko – len dve 
bohoslužobné príležitosti (Nový rok a Nedeľa po Novom roku) a pandemické opatrenia sa začali postupne uvoľňovať. 
Vzhľadom na veľký priestor Nového kostola, náš cirkevný zbor nebol ničím limitovaný ako menšie kostoly. A tak na 
sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom sme sa mohli všetci stretnúť na klasických bohoslužbách v Novom 
evanjelickom kostole.  
 Covidová situácia dvoch rokov do značnej miery ovplyvnila účasť na bohoslužbách klesajúcim trendom. Ako 
som minulý rok poznamenal, stali sme sa papučovými kresťanmi, ktorí služby Božie sledujú prostredníctvom médií, 
ako je televízia alebo internetové vysielanie z rôznych cirkevných zborov doma i zo zahraničia. No napriek všetkým 
týmto vymoženostiam, ktoré nám ukázala pandemická situácia, mali by sme si uvedomiť, že Cirkev ako telo Kristovo 
sa nedá pestovať prostredníctvom on-line priestoru, ale že tá cirkev žije jedine vtedy, keď sa stretáva ako 
spoločenstvo cirkvi a zdieľa svoje radosti a starosti, rieši problémy a prichádza s rôznymi aktivitami, ktorými oslovuje 
tento svet. Žijeme v mediálnej dobe a čoraz viacej sa blížime k dobe umelej inteligencie, ktorá chce všetko nahradiť 
a dokáže ponúknuť človeku to, čo sa mu ani len nesnívalo. No napriek tomu osobný kontakt zostane stále osobným 
kontaktom. Blízkosť človeka, ktorého si používa Boh vo svojej službe, a cez ktorého sa k nám prihovára, sa nebude 
dať nikdy nahradiť.  
 V minulom roku sme opäť v celej cirkvi prešli dvoma kolami volieb generálneho dozorcu. Konečne táto voľba 
bola úspešná a Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku má svoju generálnu dozorkyňu sestru Ing. Renátu Vinczeovú. 
Je to prvá žena v úrade Evanjelickej cirkvi na poste generálneho dozorcu, ktorá bola slávnostne inštalovaná 18. 
februára 2022 v Nitre. Srdečne jej i touto cestou gratulujeme a prajeme, aby v úrade generálnej dozorkyne sa 
nechala viesť Duchom Božím, a tak videla v cirkvi riešenia, ktoré by prinášali bohaté ovocie viery.  
 Ako člen najvyššieho orgánu našej ECAV – generálny presbyter, vnímam, že v cirkvi je potrebná 
reštruktualizácia, ktorá síce bude bolestivá, pretože sa nevieme na nej dohodnúť alebo nemáme odvahu sa do nej 
pustiť, ale pokiaľ ju neurobíme, tak sa nepohneme z miesta. Samotné financovanie cirkvi zo strany štátu by nás malo 
pritlačiť k tejto reforme a rovnako aj štatistické dáta návštevnosti služieb Božích, hlavne na západnom Slovensku, 
kde priemer je veľmi nízky a pohybuje sa pod číslom 20, by nás mal viesť k rozmýšľaniu, ako ďalej v ECAV. V tomto 
smere je potrebné, aby sme sa aj my ako cirkevný zbor pozreli na seba a na svoju účasť na bohoslužbách, ktorá 
nám tiež po covidovej dobe klesla. Aj my máme čo naprávať, napriek tomu, že percentuálne vyjadrenie návštevnosti 
je vyššie, ako je priemer v celej cirkvi. 
 Nedeľa je najstarším kresťanským sviatkom. Starším ako Veľká noc, ktorá je najstarším z veľkých  sviatkov 
kresťanstva. Pôvodne mala iný názov. Kresťania nedeľu volali Deň Pánov (Zjavenie  1, 10), lebo Pán Ježiš bol 
vzkriesený v nedeľu – v prvý deň po sobote (Matúš 28, 1 – 7). 
 Nedeľu necharakterizovalo, že sa „nedělá“ – nebola vždy dňom pracovného pokoja. V židovskom kalendári 
bola obyčajným, pracovným dňom. Rimania ju zasvätili bohovi Slnka, kresťania Ježišovi Kristovi. Pre kresťanov bola 
nedeľa Dňom Pánovým. Na službách Božích sa stretávali skoro ráno pred odchodom do práce,  alebo večer – po 
skončení práce. Až v roku 321 cisár Konštantín vydal zákon, ktorý určil nedeľu za deň pracovného pokoja. 
 Na rozdiel od veriacich v prvotnej cirkvi, máme kostoly, máme deň pracovného pokoja, máme aj náboženskú 
slobodu. Raní kresťania dlho nič z toho nemali. Napriek tomu nedeľu verne svätili ako  Deň Pánov. To, že Spasiteľ 
Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych v nedeľu, kresťania prijali ako najzásadnejšiu udalosť dejín sveta. Pre veriacich v 
Krista sa svet od tejto nedele stal iným svetom.  
 Aj zoslanie Ducha Svätého sa udialo v nedeľu. Nedeľa – deň Pánovho vzkriesenia (po rusky: воскресенье – 
vzkriesenie) i deň zoslania Ducha Svätého – chce byť aj pre nás Deň Pánov. 
 Nedeľa nie je to isté, čo v Starej zmluve bola sobota (šabbat). Židovská sobota predstavovala v 
sedemdňovom týždni jeden deň oddychu, ktorý veriacim poskytoval možnosť venovať sa duchovným veciam. Sobotu 
Židia vnímali ako veľký Boží dar ľudstvu. Celá biblická správa o stvorení (1. Mojžišova 1. kap.) je koncipovaná na 
modeli 7 dní týždňa – práve kvôli jeho poslednému dňu, sobote. Vtedy má stvorenstvo oddychovať od svojej práce 
a posväcovať sa – vnútorne očistiť, zdokonaliť svoj vzťah k Bohu Stvoriteľovi.  
 V úlohe posväcovať sa, vnútorne očistiť, zdokonaliť svoj vzťah k Bohu, nedeľa nadviazala na 
sobotu. Prijmime nedeľu ako deň, keď sa máme zastaviť, dať si stopku (naznačuje to aj kalendár – nedeľa v ňom 
svieti červenou sťa semafor). Obrazne povedané, v nedeľu máme zájsť na pravidelnú „servisnú prehliadku“ do 
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„Božej opravovne“. A zároveň na Božiu „čerpaciu stanicu“ – nabrať potrebnú energiu pre ďalší úsek cesty pred 
jazdou novým týždňom života.  
 Nedeľa – služby Božie sú pozvaním: dať sa vnútorne očistiť, zdokonaliť svoj vzťah k Bohu, zastaviť ako auto 
na parkovisku – ale bez záväznosti zákona. Lebo keď patríme Kristovi, nik nás nebude súdiť podľa zákona pre 
zachovávanie nedele, soboty, či iných dní. Ak by nás niekto súdil, tak každý z nás by dopadol ako „zlorečený“. No 
my však budeme súdení podľa toho, ako – či vďačne alebo nevďačne –  sme odpovedali na milosť a lásku zjavenú 
v Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. My budeme súdení ako sme odpovedali na Božie volanie a pozvanie do služby a to 
prichádza k nám aj na nedeľných bohoslužbách. Pán Boh si nás ustavične ako proroka Jonáša povoláva cez svoje 
slovo. Aj Jonášovi zaznelo slovo Hospodinovo, ktoré ho pozvalo do služby. Aj k nám zaznieva slovo Hospodinovo 
a pozýva nás do služby. Aj my podobne konáme ako Jonáš a častokrát sme na úteku pred týmto slovom, pred 
zodpovednosťou za cirkev a cirkevný zbor, ktorú Božie slovo na naše plecia kladie.  

Počas posledných dvoch rokov som sa pustil do kázania akýchsi sériových kázní (Praotec Jákob, List 
Jakuba). V uplynulom roku som opäť pokračoval v tejto skutočnosti a začal som kázať na starozmluvnú knihu 
a postavu proroka Jonáša. Vnímal som túto starozmluvnú postavu i celý príbeh ako veľmi dôležitý pre dobu, v ktorej 
žijeme, v ktorej vnímam výmenu generácií, potrebu služby, ale i vzdor, s ktorým sa v cirkvi stretávame. Sériové 
kázanie je oveľa náročnejšie na prípravu, ako kázať každý týždeň na iný text, no zároveň je aj veľmi obohacujúce pre 
samotného kazateľa a verím, že i pre poslucháča, ku ktorému prichádza zvestované slovo Hospodinovo. No to by 
mal hlavne posúdiť poslucháč. 
 

KKEEŽŽMMAARROOKK:: 
 Služby Božie v Kežmarku sa konali pravidelne každú nedeľu a každý cirkevný sviatok. Obmedzenie konania 
bohoslužieb v tomto roku nás postihlo len počas dvoch bohoslužobných príležitostí, a to na Nový rok a na Nedeľu po 
Novom roku. Inak v rámci celého roka 2022 sme sa pravidelne k počúvaniu bohoslužieb stretávali v chráme Božom.  
   

 
Dátum 

Bohoslužobná 
príležitosť 

Spôsob uskutočnenia bohoslužieb Kazateľ 
Počet 
videní/klikov 

1. 01. 01. 2022 Nový rok Vysielané na KTV + YouTube kanáli KTV Ján Gdovin 292 
2. 02. 01. 2022 Nedeľa po Novom roku Vysielané na RTVS - dvojka Peter Mihoč  
      

 
  Od Zjavenia Krista Pána mudrcom (06. 01. 2022) po sviatok Svätej Trojice (12. 06. 2022) sme sa stretávali 
v Novom kostole, od 1. nedele po Sv. Trojici (19. 06. 2022) až po 15. nedeľu po Sv. Trojici (25. 09. 2022) sme sa 
stretávali v Drevenom artikulárnom kostole, od 16. nedele po Sv. Trojici (02. 10. 2022) až po Závierku občianskeho 
roka – Silvester (31. 12. 2022) sme sa stretávali k počúvaniu Božieho slova v Novom evanjelickom kostole.  
 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 hlavných službách Božích stretli 66krát. 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 12. nedele po Sv. Trojici (04. 09. 2022), keď sme sa ako cirkevný zbor zúčastnili 
stretnutia artikulárnych zborov v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Slovenská Ves vo filiálke Toporec, kde sa 
nachádza artikulárny kostol. Tu chcem apelovať na všetkých členov cirkevného zboru, aby sme sa podobných aktivít 
zúčastňovali v čo najväčšom počte. Niekedy mi je veľmi ľúto, keď objednáme autobus a okrem spevokolu v ňom 
nesedí nikto. Nájdime si čas pestovať spoločenstvo cirkvi aj mimo nášho cirkevného zboru s bratmi a sestrami, ktorí 
prichádzajú z iných cirkevných zborov. Veď ako hovorí žalmista v 133 Žalme: „Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď 
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bratia spolu bývajú!“ 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. Podobnú skutočnosť 
sme mohli zažiť aj na II. sviatok vianočný vo filiálke Stráne Pod Tatrami, keď sa bohoslužby v matkocirkvi 
v Kežmarku nekonali. Kostol v Stráňach pod Tatrami sa dožíval krásneho jubilea 220 rokov od pamiatky jeho 
posvätenia a 100 rokov od postavenia a posvätenia murovanej zvonice. Dúfal som, že keď príde brat biskup 
Východného dištriktu ECAV na Slovensku Peter Mihoč, tak nám bude ešte kostol kapacitne malý. Mýlil som sa. Opäť 
keby tam nebol spieval spevokol, tak na bohoslužbách sedí hŕstka ľudí zo Stráň pod Tatrami. Týchto bohoslužieb 
vrátane spevokolu (čo je 20 ľudí) sa zúčastnilo 58 ľudí. Je smutné, že sa nevieme tešiť so svojimi bratmi a sestrami 
pri takýchto slávnostných chvíľach a zároveň ich aj svojou účasťou podporiť, a tak vyjadriť spolupatričnosť s nimi. 
Skúsme v tomto smere do budúcnosti niečo urobiť. Verím, že nám to prinesie len a len množstvo Božieho 
požehnania.  

Počas roka bol som zastupovaný na hlavných bohoslužbách dvakrát. Jedenkrát bol som odcestovaný 
z rodinných dôvodov na pohrebe a druhýkrát bol som služobne odcestovaný v ČCE na Mělníku. Jedenkrát ma 
zastupovali na adventnej večierni vzhľadom na to, že v Bratislave zasadalo Generálne presbyterstvo ECAV na 
Slovensku, ktorého som členom. 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. 14. 06. 2022 Domov dôchodcov Pavel Kušnír 

2. 07. 08. 2022 8. nedeľa po Sv. Trojici Martin Zaťko 

3. 18. 09. 2022 14. nedeľa po Sv. Trojici Martin Zaťko 

4. 02. 12. 2022 Adventná večiereň Tibor Molnár 
 

 V uplynulom roku v našom cirkevnom zbore poslúžil zvesťou slova Božieho výnimočne a naraz všetci traja 
biskupi ECAV na Slovensku Mgr. Ivan Eľko, generálny biskup, Mgr. Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu a Mgr. 
Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu. Touto jedinečnou príležitosťou, na ktorú sme sa pripravovali už od roku 
2019 a realizovali vďaka pandémii Covid-19 až v roku 2022, boli Evanjelické dni. V rámci celej ECAV na Slovensku 
sa uskutočnili v našom cirkevnom zbore v dňoch 2. a 3. júla 2022. Cirkevný zbor si prešiel akousi zaťažkávacou 
skúškou príprav tak veľkého podujatia. I touto cestou sa chcem všetkým čo najsrdečnejšie poďakovať za ochotu pri 
organizovaní celoslovenského podujatia. Tí, ktorí ste boli priamo v organizačnom tíme, viete, čo všetko to obnáša 
a čo všetko bolo potrebné zabezpečiť, ale i to, na čo všetko sme zabudli, prípadne, čo bolo potrebné operatívne 
riešiť. Vďaka Bohu za požehnanie tohto dňa, ktoré sme mohli prijať v chráme Božom, ale rovnako aj po 
bohoslužbách pri guláši či popoludňajšom programe. K tejto dobrej a príjemnej atmosfére určite prispelo aj pekné 
počasie.  
Okrem tejto príležitosti v cirkevnom zbore minulého roku poslúžil zvesťou slova Božieho dôstojný brat biskup 
Východného dištriktu Mgr. Peter Mihoč, a to na II. sviatok vianočný (26. 12. 2022) z príležitosti 220. výročia pamiatky 
posvätenia tolerančného kostola v Stráňach pod Tatrami a 100. výročia postavenia a posvätenia murovenej zvonice, 
ktorá je umiestnená na pravej strane od vchodu do kostola.   

V uplynulom roku sa po dvojročnej prestávke konali aj nemecké ekumenické bohoslužby, na ktorých zvesťou 
slova Božieho poslúžila sestra farárka z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Spišská Belá Mgr. Eva Germanová, 
PhD. a brat kaplán rímskokatolíckej cirkvi Mgr. Šimon Bocko.  

Priemerná účasť v Kežmarku na všetkých bohoslužbách počas roka– to znamená na nedeľných 
bohoslužbách a sviatkoch, ktoré pripadajú na pracovný deň v roku 2022 bola 86 ľudí. Oproti minulému roku je to 
pokles o 4 ľudí. Priemerná účasť v celom cirkevnom zbore vrátane filií v uplynulom roku bola 121 poslucháčov. čo je 
o šesť menej ako v roku 2021.  Z celového počtu 764 členov cirkevného zboru sa bohoslužobného života zúčastňuje 
15,83 %.  

Texty k zvesti slova Božieho som si vyberal podľa vlastného uváženia, ktoré mapovali tému danej nedele. Tohto 
roku som opäť začal sériové kázanie, a to na knihu proroka Jonáša. Prvý krát som na Jonáša kázal na 5. nedeľu po Sv. 
Trojici (17. 07. 2022) a sériu kázní som ukončil na Pamiatku reformácie (31. 10. 2022).  

Božie povolanie pre Jonáša prišlo skrze Božie slovo: „Slovo Hospodinovo zaznelo Jonášovi.“ Táto skutočnosť 
nám hovorí, že Jonáš si nezakladal na vlastných pocitoch a predstavách, ale na Božom slove. A to je pre nás kresťanov 
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veľmi dôležité, pretože my si neraz zakladáme na svojej múdrosti, mysliac si, že to vieme lepšie posúdiť ako Boh. No 
mylíme sa. Boh vo svojej všemohúcnosti dokonale pozná všetky skutočnosti a má pre ne i riešenia.  

Jonášovi zaznelo Božie slovo, ktoré mu sprostredkovalo správu o tom, čo má urobiť. A toto je to dôležité s čím by 
sme mali prichádzať aj my v nedeľu na bohoslužby. Každý z nás by si mal uvedomiť pred vstupom do chrámu, že tu 
prichádza kvôli sebe, kvôli svojmu životu, do ktorého chce zaznieť slovo Hospodinovo, aby nás chránilo, potešovalo, 
povzbudzovalo, poverilo konkrétnou službou a nakoniec priviedlo do cieľa – do Kráľovstva Božieho. Verím, že keď 
v nedeľu kráčame na bohoslužby, tak tu prichádzame s túžbou: Pane Bože i dnes mi povedz – sprostredkuj niečo dôležité 
pre môj život. Ak s takouto túžbou prichádzame do chrámu, tak v tej chvíli sa nám vynára podstata toho, že Boh cez svoje 
slovo nám zjavuje svoju vôľu a dáva sa nám poznať ako láskavý a milosrdný Otec, ktorý má pre nás pripravené len to 
najlepšie, čo v živote potrebujeme. Tak ako rozumieme myšlienkam iných, keď počúvame ich reč alebo čítame, čo 
napísali, tak môžeme porozumieť aj Božím zámerom, keď s čistým a otvoreným srdcom počúvame alebo čítame Božie 
slovo.  

Áno, Boh sa nám svojím slovom prihovára. Pri jeho čítaní alebo počúvaní nás prostredníctvom neho volá 
a oslovuje. Všade tam, kde je prítomné Božie slovo, tak tam je prítomný aj Boží duch, ktorý oslovuje ľudí a práve vtedy 
človek chápe: Tu predsa ide o mňa a nie o môjho suseda. Tu Boh hovorí ku mne a nie k nejakej abstraktnej mase ľudí. To 
slovo sa priamo dotýka nás a práve vtedy počujeme slová pozvania do služby Hospodinovej. Samozrejme, že na naše 
rozhodnutia vplývajú rôzne iné veci, ako sú informácie, ktoré sme získali v cirkvi, pozorovanie života cirkvi, rôzne stretnutia 
či už povzbudzujúce alebo neraz i deprimujúce. No nakoniec to pravé a skutočné povolanie do služby na poli kráľovstva 
Božieho sprostredkováva vždy Božie slovo – slovo Hospodinovo.  

A tak je dôležité, aby sme prichádzali na bohoslužby a počúvali slovo Hospodinovo, ktoré aj nás chce vyslať do 
rôznej služby, potrebnej v našom cirkevnom zbore, v Tatranskom senioráte alebo aj v rámci celej cirkvi. Majme len 
otvorené oči a uši pre slovo Hospodinovo, ktoré k nám ustavične zaznieva, a to aj na službách Božích.  

Na starozmluvné texty v roku 2022 zaznela kázeň 23x, na evanjeliové 28x a na epištolické 15x. 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:  

4. nedeľa po Veľkej noci – nedeľa Cantate (15. 05. 202) – keď sa do programu služieb Božích  zapojil zborový 
spevokol. V 3. nedeľu po Sv. Trojici (03. 07. 2022) sa uskutočnil v našom cirkevnom zbore Evanjelický deň. Služby Božie 
sa uskutočnili v priamom prenose RTVS na Dvojke. V rámci bohoslužieb vystúpili rôzne hudobné telesá, ktoré obohatili 
program slávnostných bohoslužieb. V 13. nedeľa po Sv. Trojici (11. 09. 2022) – sa v Drevenom artikulárnom kostole 
uskutočnil slávnostný začiatok školského roka 2022/2023; v 17. nedeľu po Sv. Trojici sme mali poďakovanie za úrody 
zeme, ktorého sa zúčastnili aj deti z nedeľnej besiedky.   

Večerné pôstne a adventné služby Božie sa minulého roku konali v pravidelnom čase vo štvrtok o 1800 h. 
v auditóriu lýcea.  Priemerná účasť na pôstnych večierňach bola 20 poslucháčov a priemerná účasť na adventných 
večierňach bola 22 poslucháčov. V cirkevnom zbore sme mali aj on-line pôstny modlitebný týždeň s témou: Dávid 
a Goliáš – Kresťan a svet.  

 

 Dátum Téma Rečník Prítomní 

1. 
Pondelok 
04. 04. 2022 

1. SITUÁCIA: Kresťan a mocnosti zla naokolo (Dávid doma, bratia 
v boji) - naša zúčastnenosť na živote ľudí okolo nás, ako na nás vplýva 
dianie vo svete, vplyvy na naše kresťanstvo – sme ako malý Dávid, 
ktorý pasie ovečky, hoci vonku je boj – ten boj čaká na nás 
modlitby: za postavenie cirkvi vo svete; za jej pôsobenie ako soli, ktorá 
nesmie ostať iba v soľničke 

Ivan Eľko 16 

2. 
Utorok 
05. 04. 2022 

2. POMER: Viera v sekularizácii (Dávid vidí a počuje Goliáša) - svet 
sa neustále sekularizuje, ľudia  z cirkvi odchádzajú, to je veľká výzva 
pre nás, čo robiť, ako byť aktívni? – niekedy sa iba pozeráme okolo 
seba ako prekvapený Dávid, keď videl bezradné vojsko svojho národa 
paralyzované jediným silákom Goliášom / modlitby: za múdrosť pre 
cirkev, aby rozumela reči sveta a vedela správne reagovať; za jej jasný 
hlas vo svete 

Eduard 
Gurka 

16 
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 Dátum Téma Rečník Prítomní 

3. 
Streda 
06. 04. 2022 

3. PRÍPRAVA: Kresťan pripravený do života (Dávid a jeho odvaha) - 
ak poznáme situáciu okolo seba, musíme konať, rozhodnúť sa, vybrať 
si cestu, ktorou chceme kráčať, nebáť sa životného rozhodnutia – 
Dávid je nám tu vzorom, ako sa rozhodol v spojení so spoľahnutím sa 
na pomoc zhora / modlitby: za cirkev a jej misiu, odvahu ísť von medzi 
ľudí; za jej otvorenosť a zápal 

Mikuláš 
Lipták 

20 

4. 
Štvrtok 
07. 04. 2022 

4. BOJ: Správna zbroj kresťana (Dávid v brnení, palica, prak a 
kamienky) 
- čo cirkev/kresťan potrebuje pre svoju službu vo svete, bez čoho 
nemôže ani pomyslieť, že by niečo mohla vykonať – Dávid 
nepotreboval brnenie, jeho zbroj bola v praku a pár kamienkov, no 
najmä v dôvere v Boha / modlitby: za živú a aktívnu vieru cirkvi, bez 
ktorej sama stráca zmysel; za jej správne hodnoty 

Anna 
Tipulová – 

Činčuráková 
16 

5. 
Piatok 
08. 04. 2022 

5. VÍŤAZSTVO: Jediná obeť na Golgote (Dávid na vrchu s Goliášom) 
- máme z čoho vychádzať, cirkev ako jediná má kérygmu o golgotskej 
obeti, ktorá je riešením pre ľudí čo sa týka ich života a spásy, to je naše 
posolstvo – Dávid vykročil na vrch, odvážil sa vstúpiť osobne do diania 
/ modlitby: za silu cirkvi v jej obetovaní sa pre službu ľuďom vo svete, 
vo zvestovaní vhod-nevhod; jej svetlo nemôže ostať pod nádobou 

Monika 
Beňová 

15 

6 
Sobota 
09. 04. 2022 

6. VÝSLEDOK: Kristus víťazí, nepriateľ odchádza (Dávidov zásah, 
Filištínci na úteku) - cirkev ako mocný Boží nástroj v tomto svete 
prináša svetlo, ktoré poráža tmu, prináša život, ktorý láme moc smrti; - 
Dávid, ktorý vydobyl víťazstvo a porazil nepriateľa / modlitby: za 
nesenie evanjelia, ktoré je zverené cirkvi a bez ktorého je svet stratený; 
za svetlo cirkvi a jeho čistý jas 

Stanislav 
Kocka 

15 

 
Služby Božie v zariadení pre seniorov sa konali i tohto roku v obmedzenom režime, a to kvôli pandemickej 

situácii koronavírusu, ktorá je v tomto zariadení o čosi prísnejšia. Klasické služby Božie sa tu prvýkrát v roku 2022 
uskutočnili 10. mája 2022. Do konca roka sme sa tak stretli 8x. Služby Božie v Zariadení pre seniorov sa konajú 
každý druhý utorok v mesiaci o 1000 h.  Priemerná účasť na týchto bohoslužbách je 9 ľudí, čo je o 1 viacej ako v roku 
2021.  

Organovým sprievodom počas celého roka nás sprevádzal Roman Uhlár, za čo sa mu chcem srdečne 
poďakovať a popriať v tejto obetavej službe veľa radosti a trpezlivosti. Hudba je neodmysliteľnou súčasťou 
evanjelických bohoslužieb a dotvára ich bohatý obsah.  

K bohoslužobnej činnosti neodmysliteľne patrí i služba kostolníčky, ktorú v cirkevnom zbore vykonávala 18 
rokov sestra Božena Ferencová so svojou dcérou Martinou Božekovou. Ich služba sa k 1. januáru 2023 skončila zo 
zdravotných dôvodov sestry Ferencovej. I v tomto smere vo svojich modlitbách myslime na sestru kostolníčku, 
vyprosujme pre jej život potrebné zdravie, aby mohla svojou dobrou radou poslúžiť tomuto cirkevnému zboru ešte 
mnohé roky.   

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

 

VVEEĽĽKKÁÁ  LLOOMMNNIICCAA:: 
 V roku 2022 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 12  poslucháčov, čo je o dvoch viac 
ako v roku 2021. V rámci roka sa uskutočnili na tejto filiálke služby Božie 12krát. V rámci služieb Božích bola prislúžená 
Večera Pánova 3krát, čo je rovnaký počet ako v roku 2021. Dary milosti pri stole Pánovom prijalo 35 ľudí (12M + 23Ž), čo 
je o 6 ľudí viacej ako v roku 2021 

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. 
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HHUUNNCCOOVVCCEE:: 
 Služby Božie v tejto filiálke sa v uplynulom roku po generálnej oprave interiéru kostola konali 12krát 
s priemernou účasťou 11 ľudí. Väčšinou týchto bohoslužieb sa zúčastňuje rodina Fassingerová, ktorej rodičia dlhé 
roky sa starali o tento kostol. V rámci služieb Božích tu bola prislúžená Večera Pánova 1 x. Dary milosti prijali 3M + 
5Ž = 8 ľudí. Kostolnícka služba v tejto filiálke je na pleciach brata farára Romana Porubäna a organovým sprievodom 
i tu nám slúži brat Roman Uhlár. 

 

SSTTRRÁÁNNEE  PPOODD  TTAATTRRAAMMII:: 
V minulom roku sa v tejto filiálke konali bohoslužby osemkrát, čo je o trikrát viacej ako v roku 2021. K počúvaniu 

Božieho slova sme sa stretli na: Poslednú nedeľu po Zjavení (06. 02. 2022), 4. nedeľu pôstnu (27. 03. 2022), II. slávnosť 
veľkonočnú (18. 04. 2022), 7. nedeľu po Sv. Trojici (31. 07. 2022), 10. nedeľu po Sv. Trojici (21. 08. 2022), na 
Poďakovanie za úrody zeme (09. 10. 2022), Predposlednú nedeľu cirkevného roka (13. 11. 2022), II. slávnosť vianočnú 
(26. 12. 2022), na ktorej sme si pripomenuli 220 výročie Pamiatky posvätenia chrámu a 100. výročie postavenia 
posvätenia zvonice. Zvesťou slova Božieho pri tejto príležitosti nám poslúžil brat biskup Východného dištriktu Peter Mihoč. 
Do rámca bohoslužieb sa zapojil aj zborový spevokol. Brat biskup sa presne v tento deň dožíval svojich 44. narodenín. 
Cirkevný zbor pri tejto príležitosti ho pozdravil a daroval mu akvarel kostola v Stráňach pod Tatrami od Maliara Alexandra 
Gallyho.  

V priemere sa bohoslužobného života v Stráňach pod Tatrami zúčastnilo 16 ľudí, čo je o 2 ľudí menej ako v roku 
2021. Večera Pánova sa prisluhovala jedenkrát. Dary Božej milosti prijalo 7 ľudí (3M + 4Ž)  

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. K počúvaniu Božieho slova sme sa stretávali o 1030 h. V uplynulom roku pri počúvaní Božieho slova sme sa 
v ľubickom chráme Božom stretli  30krát, čo je o 14krát viacej ako v roku 2021 – z pochopiteľných dôvodov – 
v uplynulom roku už sme nemali pandemické opatrenia, a tak bohoslužobný život mohol prebiehať normálne. 
Priemerná účasť na všetkých nedeľných i sviatočných službách Božích v Ľubici bola 22 ľudí, čo je o 8 ľudí menej ako 
v roku 2021.  
 V rámci služieb Božích bola prislúžená 7x Večera Pánova. Dary milosti prijalo 128 ľudí (48M + 80 Ž), čo je 
oproti roku 2021 o 41 ľudí menej (V roku 2021 sa konala vo filiálke Ľubica konfirmácia. Z toho dôvodu bol počet 
vyšší).  
 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. 
 
 Vo svojej službe si čoraz viacej uvedomujem, ako je Božie slovo pre náš život dôležité a rovnako s ním spojená  
zvesť na nedeľných službách Božích. V čase Starej zmluvy Božie slovo ohlasovali proroci, akým bol aj Jonáš. Pán Boh ho 
oslovil, povolal do služby a on napriek všetkým peripetiám, útekom, neochote, hľadaní samého seba, škodoradosti, 
povýšenosti a namyslenosti, pokore a krotkosti nakoniec šiel do mesta Ninive. Aj jeho na tejto ceste sústavne Boh 
vychovával a dával mu lekciu za lekciou. Jonášova kniha je teda krásnou príručkou nielen pre „kostolného“ poslucháča, 
ale rovnako i pre toho, kto načiera do jej zvestnej hodnoty a prináša ju v chráme Božom. No predovšetkým nosná téma 
tejto knihy je pre mňa fascinujúca, a to je: Útek od Boha. Koľkí i dnes utekajú od Boha, utekajú od služby v cirkvi, pretože 
vnímajú, že sa im stala krivda, že veci nefungujú podľa ich predstáv, že cirkev nie je to „pravé orechové“, že....... a mohli by 
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sme vymenovať na tony dôvodov prečo. A Boh ustavične k nám prichádza so svojím slovom, obväzuje rany, vysvetľuje, 
otvára oči, uši a myseľ, aby sme pochopili, čo chce od nás a aj napriek ťažkostiam stáli v Jeho službe a načúvali Jeho 
slovu.  
 Samotné meno Jonáš v hebrejčine znamená holubica. To meno tiež nie je náhoda. Holubica je plachá a častokrát 
naša plachosť spôsobuje, že utekáme pred Bohom. No podarí sa nám tento útek? Nie. Útek pred Bohom nie je možný, je 
to zbytočná námaha. Túto skutočnosť už dávno pochopil žalmista, a preto mohol napísať:  
 „Kam by som mohol zájsť od Tvojho Ducha? Pred Tvojou tvárou kam utečiem? Keby som vstúpil na nebesá, tam 
si Ty; a keby som si ustlal v záhrobí, aj tam si Ty. Keby som si vzal krídla rannej zory a býval pri najvzdialenejšom mori, aj 
tam by ma odprevadila Tvoja ruka a Tvoja pravica by ma uchopila. Keby som povedal: Nech ma aspoň tma pritlačí a nech 
je noc svetlom vôkol mňa, ani tma nie je dosť tmavá pred Tebou, noc svieti ako deň, tma je ako svetlo (Ž 139,7-12).“ 
Človek pred Bohom neutečie.  
 No okrem toho holubica je aj symbolom Izraela – vyvoleného Božieho národa. Jonáš vlastne nemohol utiecť, a to 
ani pred Bohom a ani pred úlohou, ktorú mu Boh zveril. Ani my nemôžeme utiecť, môžeme len vzdorovať, byť neposlušný 
a trucovať. Vtedy to Božie poverenie sa cez nás nedá realizovať. Ale Boh i napriek tomu sa nevzdáva. Jeho slovo je 
predsa živé a zarezáva do živého. Vždy sa nám vie pripomenúť, že nás to poriadne pichne, až nakoniec pochopíme Božiu 
milosť a vstúpime do služby Hospodinovej. Tak ako Jonáš mal ľudí volať ku pokániu, tak aj my máme volať ľudí ku 
Kristovi, aby v Ňom spoznali svojho osobného Spasiteľa. Preto k nám ustavične zaznieva slovo Hospodinovo, ktoré ako 
spoločenstvo cirkvi chodíme počúvať nedeľu čo nedeľu do chrámu Božieho.  
 
b)  Biblické hodiny: 
 Pandemická situácia nám nedovolila do mája stretávať sa na biblických hodinách, ktoré sa v našom 
cirkevnom zbore uskutočňujú každý štvrtok o 1800h. okrem pôstneho obdobia, letných prázdnin a adventu. Prvú 
biblickú hodinu sme preto mali 5. mája.  Pokračovali sme v preberaní Markovho evanjelia a to od Mk 12,18-27. V 
roku 2022 sme sa na biblických hodinách stretli 12krát čo je o 7krát viacej ako v roku 2021. V rámci biblických hodín 
sme si pozreli videoprezentáciu kandidátov na generálneho dozorcu, ale rovnako aj videofilm o stavbe 
jeruzalemského chrámu, keď sme v Markovom evanjeliu rozoberali Ježišov príchod do jeruzalemského chrámu. 
 Biblické hodiny nám opäť otvárajú možnosť počuť slovo Hospodinovo. Dokonca nám ponúkajú príležitosť 
diskutovať o slove Hospodinovom, čo na nedeľných službách Božích nie je. A tak na biblických hodinách môžeme 
hovoriť o svojich životných útekoch, búrkach, o tom, ako nás Boh našiel, či ako nás pozdvihol, keď sme sa 
nachádzali niekde na dne. No zároveň môžeme hovoriť aj o radostných udalostiach, ktoré nám pripravilo slovo 
Hospodinovo, o svojom modlitebnom živote, o rôznych zázrakoch, ktoré Boh v našom živote urobil, jednoducho 
o Bohu, ktorý zachraňuje hriešneho človeka. Svedectvo našej viery neraz môže byť slovom Hospodinovým pre 
druhých, ktorí to práve potrebujú počuť.  
 Priemerná účasť na biblických hodinách v uplynulom roku bola 14 ľudí, čo je jedného menej ako v roku 
2021.  
 
c) Krst Svätý 
  V uplynulom roku sme pokrstili 10 detí – z toho 6 chlapcov a 4 dievčatá. V rámci služieb Božích sa 
uskutočnili štyri krsty a to tri v kežmarku a jeden v Ľubici. Šesť krstov sa uskutočnilo mimo služieb Božích.  
 Krstom svätým sme všetci zaštepení do vínneho kmeňa Pána Ježiša Krista a stávame sa Božími deťmi. No 
Krst Svätý nie je magický úkon. Na to, aby som sa stal poslušným Božím dieťaťom je potrebné, aby som rešpektoval 
Boha, rešpektoval Jeho slovo, prostredníctvom ktorého Boh pozýva rodičov k zodpovednej výchove. Posledná 
otázka, na ktorú odpovedajú rodičia a krstní rodičia pri Krste Svätom je: Sľubujete, že budete vy, rodičia i krstní 
rodičia, vychovávať dieťa v tejto kresťanskej viere; sľubujete? Odpoveď: Sľubujeme. A práve tu nastáva kameň 
úrazu. Mnohí si ani len neuvedomujú, čo sľubujú, a tí, ktorí si uvedomujú, neraz utekajú od tejto zodpovednosti, tak 
ako Jonáš pred poslaním, ktorým ho poveril Pán Boh. Otázka je: Čo s tým urobíme? Môžeme sa modliť, môžeme 
rodičom ísť príkladom, môžeme sa o nich zaujímať a spýtať sa prečo neboli v chráme na bohoslužbách, prečo 
nepriniesli dieťa do nedeľnej besiedky. Práve toto je to naše Ninive, do ktorého nás Pán Boh ako aktívnych 
kresťanov vysiela. Zaujímajme sa o svojho blížneho. Pýtajme sa, kde bol, keď nebol..... 
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d) Konfirmácia 
 Konfirmácia sa v roku 2022 konala 19. júna 2022 na 1. nedeľu po Svätej Trojici v Drevenom artikulárnom 
kostole v Kežmarku. Konfirmovaných bolo 6 detí -  z toho 3 chlapci a 3 dievčatá. Oproti roku 2021 vedomostná 
úroveň konfirmandov bola o čosi lepšia.  
 Ustavične poukazujem pri slávnosti konfirmácie na jednu anomáliu. Konfirmácia nie je slávnosť 
konfirmandov a ich rodinných príslušníkov, ale je slávnosťou cirkevného zboru. Tým, že nechodíme na konfirmačnú 
slávnosť, pretože je dlhšia ako klasické služby Božie, akoby sme konfirmandom vysielali signál, že o nich ani 
nestojíme, a tak aj vážnosť konfirmačnej slávnosti sa týmto spôsobom postupne degraduje. Kde je potom to 
spoločenstvo cirkevného zboru, ktoré ich prijíma za dospelých členov cirkvi? Porozmýšľajme o tom, či nie aj našou 
vinou sa nám vytrácajú konfimandi z cirkvi, keďže u nás samých nevidia záujem o nich. A to je ďalšie naše Ninive, 
kde nás posiela slovo Hospodinovo.  
 
e)  Večera Pánova 
 Dary milosti v roku 2022 aj s filiálkami prijalo spolu 948 hodovníkov (čo je o 122 hodovníkov viacej ako 
v roku 2021), a to 341 mužov (o 27 viacej než v roku 2021) a 607 žien (o 95 viacej ako v roku 2022). Večera Pánova 
bola prisluhovaná v rámci celého roka na hlavných službách Božích 23x aj s filiálkami. 1x bola prisluhovaná mimo 
rámca hlavných služieb Božích, a to na Veľký piatok pred pašiovými službami Božími. 1x sa Večera Pánova 
prisluhovala v Zariadení pre seniorov Kežmarok a 1x sa Večera Pánova prisluhovala na stretnutí dôchodcov 
v zborovej miestnosti. 7x som večeru Pánovu prislúžil v domácnosti. Presné štatistické čísla nájdete v závere správy 
v štatistickom prehľade.  

 
 

2. Pastorácia 

 
a) Pastorálne návštevy 
 Za uplynulý rok som urobil 60 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 2022 sme začali opäť navštevovať našich starších členov cirkevného zboru v domácnostiach aj 
v zariadení pre seniorov v Kežmarku. Ak to pandemická situácia dovoľovala, každý druhý utorok sa v zariadení 
konali aj služby Božie. V adventnom čase sme návštevníkom bohoslužieb rozdali vianočné balíčky s malým 
prekvapením a potravinami. 
 Pre duševné povzbudenie sme si v rámci ťažkej situácie s niektorými staršími členmi zboru telefonovali. Sme 
radi, že v čase zdravotných problémov sa na nás obrátila spolusestra so žiadosťou o pomoc pri nakupovaní a pri 
sprevádzaní k lekárom.  
 Počas Kajúcej nedele sme plánovali stretnutie starších, ktorého sa vzhľadom na zdravotné problémy 
a strach nikto nezúčastnil. V tretiu adventnú nedeľu sa spoločného stretnutia v zborovej miestnosti zúčastnilo 10 ľudí.  
 V zborovej diakonii v súčasnosti pôsobia 4 členky cirkevného zboru ECAV KK. 
 Ako každý rok Vás chceme vyzvať zapojiť sa do práce zborovej diakonie, ale zároveň ak viete o niekom, 
komu by sme my mohli pomôcť, určite nám dajte vedieť. 
 
 

Vyúčtovanie financií: € 

Zostatok k 31.12.2021:   542,11 

Príjem za rok 2021:       90,00 

Výdaj za rok 2021:  161,80 

Zostatok k 31.12.2021       470,30 

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

 
a) Aktivity zboru 

 

04. 01. 2022  Predsedníctvo cirkevného zboru: Mgr. Roman Porubän, zborový farár a Ing. Jozef Horváth, zborový 
dozorca sa zúčastnili zasadnutia Okresného súdu v Kežmarku, na ktorom bola prejednávaná 
záležitosť odcudzenej knihy z Lyceálnej knižnice s názvom: Libavius Andreas Alchymia.....recognita, 
emendata.... Francofvrti, excudebat, Joannes Sauruus, rok 1606., signatúra: N 44162, S 0.  

 Okresný súd v Kežmarku uznal za vinných Jána Ľahkého a Annu Ľahkú, ktorí navštívili lyceálnu 
knižnicu 3. júna 2016 a predmetnú knihu si vyžiadali od pracovníčky lyceálnej knižnice. Za pomoci 
internetových zdrojov a mobilného zariadenia zhotovili fotografie predmetnej knihy, ktoré im poslúžili 
na výrobu napodobeniny. Do Kežmarku opäť prišli 15. júna 2016, kde vyhotovený falzifikát zamenili 
za originál.  

 Okresný súd v Kežmarku skonštatoval, že spoločným konaním si prisvojili cudziu vec, a tak spôsobili 
škodu a spáchali trestný čin. Spoločným konaním neoprávnene vyrobili, napodobnili, a pozmenili 
predmet kultúrnej hodnoty tak, aby bol považovaný za pravý. Tým spáchali zločin krádeže podľa 
§212 odsek 1 odsek 2 písmeno a). odsek 3 písmeno b) Trestného zákona s poukazom na 
ustanovenie § 138 písmeno f) Trestného zákona formou spolupáchateľstva podľa §20 Trestného 
zákona. Ďalej spáchali zločin falšovania predmetov kultúrnej hodnoty podľa § 249a odsek 1, odsek 4 
písmeno c) Trestného zákona formou spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona.  

 Za toto sa odsudzujú podľa § 249a odsek 4 Trestného zákona s použitím § 36 písmeno j), písmeno 
k), písmeno l) Trestného zákona, §39 odsek 1 Trestného zákona na úhrnný trest odňatia slobody 
v trvaní 3 rokov. Podľa § 51 odsek 1, odsek 2 Trestného zákona s poukazom na §49 odsek 1 
písmeno a) Trestného zákona, súd obžalovanému výkon uloženého trestu podmienečne odkladá na 
skúšobnú dobu s probačným dohľadom v trvaní 5 rokov.  

06. 01. 2022  Na Zjavenie Krista Pána mudrcom v rámci služieb Božích vystúpil mladý spevák rusínskych 
duchovných i ľudových piesní z Humenného  Lukáš Leščišin, ktorý obohatil naše bohoslužby 
o rusínsku tradíciu tohto sviatku.  

23. – 25. 01. 2022 Kresťanské cirkvi mesta Kežmarok (evanjelická cirkev a. v., rímskokatolícka cirkev 
a gréckokatolícka cirkev) sa zapojili do týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Tento týždeň sa 
niesol v znamení témy, ktorou bol biblický citát z Matúšovho evanjelia 2,2: „Videli sme totiž Jeho 
hviezdu na východe a prišli sme sa Mu pokloniť.“ Každý rok tento týždeň modlitieb za jednotu 
kresťanov pripravuje Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov v spolupráci s Komisiou pre vieru 
a poriadok Svetovej rady cirkví.  

28. 03. 2022  V parku pred kežmarským hradom odhalili bronzovú sochu grófa Imricha Thökölyho, ktorá je dielom 
maďarského umeleckého sochára Lajosa Győrfiho. Slávnostného aktu odhalenia sochy sa ujali 
primátor mesta Ján Ferenčák a námestník ministra Ministerstva zahraničných vecí. Pozostatky 
Imricha Thökölyho boli prevezené do Kežmarku v roku 1906 a sú uložené v prístavbe Nového 
evanjelického kostola – v tzv. mauzóleu, kde sa popoludní uskutočnila pietna spomienka za účasti 
generálnej konzulky Maďarska v Košiciach Dr. Ágotu Hetey a námestníka ministra Ministerstva 
zahraničných vecí a obchodu Maďarska Levente Magyar. 

31. 03. 2022  sa uskutočnilo vo Veľkej Lomnici v Domove nádeje – Parama, ktorý zriadil cirkevný zbor v spolupráci 
s občianskym združením PARAMA, priateľské stretnutie s oslavou. V tento deň slávil svoje 
narodeniny brat Jaroslav Rataj, ktorý cirkevný zbor so svojou manželkou Riou oslovili na spoluprácu 
pri zriaďovaní Domova nádeje – Parama.  

16. 04. 2022  Cirkevný zbor už niekoľko rokov pravidelne organizuje na Bielu sobotu koncert, ktorý sa viaže 
k utrpeniu, smrti a vzkrieseniu Pána Ježiša Krista. Mnohé hudobné diela od svetoznámych autorov 
sú inšpirované práve týmito udalosťami a do dejín hudby sa zapísali ako najväčšie poklady 
hudobného sveta, ktoré si môžeme sprítomňovať na takýchto koncertoch. Tohto roku na koncerte  
opäť vystúpili známi umelci: organistka Marta Gáborová, jej žiak klavirista zo Spišskej Novej Vsi 
Pavol Dzurík a speváci: Lukáš Leščišin z Humenného a naša sestra z Ukrajiny, ktorá býva 
v Domove nádeje PARAMA vo Veľkej Lomnici Júlia Ničiporenko.  
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20. 05. 2022  mal vystúpenie v Drevenom artikulárnom kostole Slovenský komorný orchester pod vedením Ewalda 
Danela v spolupráci so zborovým spevokolom, ktorý v závere vystúpenia zaspieval pieseň z opery 
Jakub Kray – Kežmarok, ty krásne mesto.  

22. 05. 2022  V Drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku sa uskutočnil koncert Jaromíra Nohavicu v spolupráci 
  so žilinskou agentúrou G-ART s.r.o.  
04. 06. 2022  sa v našom cirkevnom zbore uskutočnil Deň detí. Tentokrát sme sa vybrali spoznávať krásy prírody 
  na Liptov. Pozreli sme si Demänovskú ľadovú jaskyňu, Drevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži 
  a archeoskanzem na Havránku.  
07. 06 2022  sa uskutočnil zaujímavý koncert v Drevenom artikulárnom kostole a v Novom evanjelickom kostole 
  v podaní Thomasa Greifa. Koncert bol najprv v drevenom kostole a druhá časť v novom kostole, boli 
  to jazzové variácie na diela Johanna Christopha Bacha, Johanna Sebastiana Bacha, Ulricha Nehlsa 
  a Volkera Bräutigama.  
09. 06. 2022   sa uskutočnili v gréckokatolíckom chráme ekumenické služby Božie v rámci Festivalu študentského 

remesla, ktoré už ôsmy rok organizuje riaditeľka Súkromnej spojenej školy na Bielej vode 
v Kežmarku Anna Jurgovianová. Toto podujatie po prvýkrát v jeho histórii začalo ekumenickými 
bohoslužbami, do ktorých boli zapojení študenti. Zvesťou slova Božieho pri tejto príležitosti poslúžil 
brat farár z gréckokatolíckej cirkvi Marián Sterančák.  

10. 06. 2022  sa uskutočnil v Drevenom artikulárnom kostole Slávnostný koncert pri 90. výročí vzniku Musikschule 
  a 70. výročí založenia Základnej umeleckej školy Antona Cígera v Kežmarku. Orchester tvorili žiaci  
  a učitelia ZUŠ Antona Cígera v Kežmarku a žiaci hudobnej školy z partnerského mesta v Bochni.  
18. 06. 2022  uskutočnila sa v našom cirkevnom zbore na 1. nedeľu po Sv. Trojici v Drevenom artikulárnom 

kostole v Kežmarku slávnosť konfirmácie. Po prvýkrát k stolu Pánovmu pristúpili títo konfirmandi, 
ktorí pod spôsobom chleba a vína prijali pravé telo a krv Pána Ježiša Krista: Rajmund Frisik, 
Karolína Novak, Sára Konopeusová, Samuel Kovalčík, Lívia Magerová, Ján Zgraja. 

25. 06. 2022  sa v našom Drevenom artikulárnom kostole znovu (po dvoch rokoch) uskutočnili nemecké 
ekumenické bohoslužby – ako úvod ku (už jubilejným 25.) Karpatskonemeckým dňom kultúry a 
stretávania. Jednoduchou liturgiou, čítaním textov z Písma a príhovorom poslúžili: za evanjelickú 
cirkev sestra Eva Germanová zo Spišskej Belej a za rímsko-katolícku cirkev mladý kežmarský 
kaplán Šimon Bocko.  

26. 06. 2022  sa uskutočnili spomienkové služby Božie v zaniknutom Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku 
Dvorce. S myšlienkou stretnúť sa v tomto priestore a spomenúť si na evanjelických predkov, ktorí tu 
žili, prišla sestra farárka Zuzana Durcová, s ktorou sme sa dohodli, že by sme sa mohli každý rok 
stretávať na tomto mieste pri krátkych bohoslužbách a príjemnom pikniku.  

4. – 6. 07. 2022 sme sa zúčastnili výletu do Budapešti po stopách slovenských evanjelikov, ktorý sme organizovali 
  v spolupráci s Cirkevnými zbormi ECAV na Slovenku Levoča a Sabinov.  
03. 08. 2022  Mesiac po skončení celoslovenského stretnutia evanjelikov v Kežmarku, zborový farár Roman 

Porubän zorganizoval na farskej záhrade stretnutie, na ktoré pozval všetkých spolupracovníkov, ktorí 
sa podieľali na príprave Evanjelického dňa 3. júla 2022 v Kežmarku. Medzi nás prišiel aj brat biskup 
Východného dištriktu Peter Mihoč. Aj on sa všetkým ochotným spolupracovníkom poďakoval za 
službu, ktorou bol predovšetkým oslávený sám nebeský Otec a ktorá poslúžila k radosti 
a povzbudeniu stovkám ľudí, prichádzajúcim v tento deň do Kežmarku vypočuť si Božie slovo, byť 
účastný spoločenstva cirkvi na službách Božích a popoludní spoznávať rôzne oblasti života 
Evanjelickej cirkvi 

14. 08. 2022  Významné pamiatky nielen Slovenska, ale aj UNESCO, si zaslúžia pozornosť. Pamiatkou číslo jedna 
  v Kežmarku je bezpochyby evanjelický Drevený artikulárny kostol z roku 1717, ktorého 305. výročie 
  sme si pripomenuli v auguste dopoludnia na bohoslužbách a popoludní hudobno-slovným pásmom 
  o živote Imricha Thökölyho (1657 – 1705) v sprievode barokovej hudby, ktorú odprezentoval Matúš 
  Kucbel.  
04. 09. 2022  sa uskutočnilo stretnutie artikulárnych zborov v Toporci. Na službách Božích prítomných privítala 

domáca sestra farárka Ľubica Sobanská. Zvesťou slova Božieho poslúžila sestra farárka z Leštín 
Marta  Chlpíková. Stretnutie artikulárnych zborov sa nieslo v duchu spomienky na odsun 
nemeckého obyvateľstva. Do tejto skutočnosti nás viac zasvätila PhDr. Daniela Baranová. PhD., 
bývalá pracovníčka múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Po skončení 
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služieb Božích sme sa presunuli do Spišskej Belej, kde sme všetci účastníci mali zabezpečený 
spoločný obed. Po obede bola možnosť prezrieť si pamätnú izbu významného farára, seniora, 
historika a zakladateľa rôznych spolkov Samuela Webera. Ďalšia z možností bola prehliadka mesta 
z vtáčej perspektívy z veže rímskokatolíckeho kostola v Spišskej Belej. Mnohí  si túto jedinečnú 
príležitosť nenechali ujsť. Žiaľ, výhľad v túto nedeľu nebol pekný vzhľadom na  to, že počasie nám 
neprialo. Okrem toho tretia skupina si mohla pozrieť Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala. Po 
prehliadke týchto pamätihodností sme sa všetky artikulárne zbory stretli v evanjelickom chráme 
v Spišskej Belej. Domácim i hosťom poďakovať brat farár Roman Porubän a oznámil, že na budúci 
rok, ak  dožijeme, stretnutie artikulárnych zborov sa uskutoční v Uhrovci, rodisku Ľudovíta Štúra 
a Alexandra Dubčeka.  

09. 09. 2022  si každoročne pripomíname Deň obetí holokaustu a rasového násilia. I tento rok sme sa stretli pri 
pamätníku židovskej kultúry v Grosovom parku, v blízkosti miesta, kde pôvodne stála židovská 
synagóga, ktorá bola asanovaná v roku 1963. Po príhovore brata farára boli prítomní pozvaní na 
otvorenie výstavy s názvom Judaiká 16. storočia v lyceálnej knižnici, ktorú autorsky pripravila Mgr. 
Vlasta Okoličányová. Podrobný popis  tejto výstavy je uverejnený ako článok v Zborovom liste.  

10. 09. 2022  sa uskutočnil Zborový deň CZ ECAV na Slovensku Kežmarok. Prednáškou o Jurajovi Tranovskom 
a jeho zastavení sa v Kežmarku nám poslúžila Vlasta Okolyčányová. Peter Duchnický nám 
predstavil svoje improvizácie na piesne Juraja Tranovského z Tranoscia.  

11. 09. 2022  na 13. nedeľu po Sv. Trojici sme si prišli do Dreveného artikulárneho kostola v Kežmarku vyprosiť 
Božie požehnanie pre nový školský rok 2022/2023. Prítomných na službách Božích a to deti, 
rodičov, starých rodičov a učiteľov privítal domáci brat farár.  

29. 09. – 01. 10. 2023 sa uskutočnila najstaršia literárna súťaž pre deti a mládež na Slovensku a to Literárny 
Kežmarok (LK) - v poradí 57., ktorý bol venovan Jánovi Chalupkovi a Jankovi Kráľovi, ktorí študovali 
na kežmarskom lýceu. Otvorenie a vyhodnotenie súťaže sa konalo najprv pred budovou lýcea, 
a potom v priestoroch Dreveného artikulárneho kostola.  

01. 11. 2022 sa uskutočnilo ekumenické stretnutie pri príležitosti pamiatky zosnulých najprv v obci Ľubica za 
účasti troch cirkví: rímskokatolíckej, gréckokatolíckej a evanjelickej, a potom aj v Kežmarku na 
starom cintoríne za účasti tých istých cirkvi. Na úvod stretnutia sme zaspievali pieseň Boh v milosti je 
predivný, a potom nasledovala modlitba, ktorú predniesol brat farár Dominik Petrík z gréckokatolíckej 
cirkvi.  

13. 11. 2022  Po dvoch rokoch pandemických opatrení sa stretli v Spišskej Belej presbyteri Tatranského seniorátu. 
Témou stretnutia bolo augsburské vierovyznanie, ktoré zostavil Filip Melanchton a bolo predložené 
pred cisárom Karolom V. na sneme v Augsburgu 25. júna 1530.   

 V diskusii sa riešila otázka Večere Pánovej a jej prisluhovania na každých službách Božích, čo sa 
v minulosti aj dialo, vzhľadom na to, že vrcholom služieb Božích v našej cirkvi je zvesť slova Božieho 
a sviatosti. Ak učíme túto skutočnosť, tak si musíme priznať, že jeden z vrcholov služieb Božích nám 
absentuje a mal by byť súčasťou každých služieb Božích. Vieroučný výbor našej cirkvi by sa mal 
určite zaoberať touto otázkou.  

 Koreferátom ďalej poslúžila sestra farárka Ľubica Sobanská z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku 
Slovenská Ves. V diskusii sa rozoberala problematika financovania cirkvi a nastavenia rôznych 
modelov na finančné zabezpečenie cirkvi. Počas prestávky domáci cirkevný zbor pre účastníkov 
stretnutia pripravil  chutné pohostenie v podobe rôznych zákuskov a kysnutých koláčov. Na všetkých 
účastníkoch bolo vidno radosť zo stretnutia sa po dvoch rokoch.  

27. 01. 2022 sme vstúpili 1. adventnou nedeľou do nového cirkevného roka. Počas koronavírusu a pandemických 
opatrení sme v Advente v roku 2020 zaviedli ekumenické pobožnosti pri adventnom venci. A tak už 
po tretíkrát sa duchovní rímskokatolíckej, evanjelickej a gréckokatolíckej cirkvi tentokrát však aj so 
svojimi veriacimi zhromaždili pri adventnom venci na Hlavnom námestí za radnicou mesta Kežmarok 
a vykonali ekumenickú pobožnosť. 

04. 12. 2022  v rámci adventnej šnúry adventných koncertov, ako druhý v poradí sa konal v auditóriu lýcea, na 
ktorom sa prezentoval aj náš zborový spevokol. Adventné koncerty už niekoľko rokov organizujeme 
v spolupráci so ZUŠ A. Cígera v Kežmarku.  
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9. – 10. 12. 2022 sa uskutočnila konfivíkendovka Tatranského seniorátu v zariadení Gréckokatolíckej cirkvi – 
Centrum pre rodinu Sigord (pri Prešove). Z nášho cirkevného zboru sa tejto aktivity zúčastnilo 10 
konfirmandov. Rôznymi aktivitami ich prevádzali pracovníci Spoločenstva evanjelickej mládeže.  

11. 12. 2022 na 3. adventnú nedeľu sa popoludní v zborovej miestnosti konalo stretnutie dôchodcov, na ktorom 
bola prislúžená aj sviatosť Večere Pánovej.  

16. 12. 2022 predsedníctvo cirkevného zboru zorganizovalo spoločný obed pre všetkých zamestnancov 
cirkevného zboru vrátane sprievodkýň v kostoloch, na ktorom brat farár poďakoval zamestnancom 
za ich prácu a poprial im požehnané vianočné sviatky.  

16. 12. 2022 sa v drevenom artikulárnom kostole uskutočnili Spišské Vianoce. Po dvoch rokoch pauzy, opäť sme 
mohli byť svedkami vystúpenia rôznych kultúr a jazykov, ktoré sa v minulosti nachádzali na Spiši. 
Prítomných pozdravil domáci brat farár a poukázal na pravý význam a zmysel Vianoc.  

18. 12. 2022 sa v našom cirkevnom zbore o 1430 h. uskutočnila Vianočná besiedka s vystúpením detí z nedeľnej 
besiedky a detí, ktoré navštevujú vyučovanie náboženstva. Po skončení programu sme opäť s deťmi 
išli pozdraviť aj obyvateľov Domova sociálnych služieb v Kežmarku. 

26. 12. 2022  za účasti brata biskupa Východného dištriktu Petra Mihoča sme si na fílii Stráne pod Tatrami 
pripomenuli 220 výročie pamiatky posvätenia kostola a 100. výročie postavenia zvonice, v ktorej sa 
nachádzajú tri krásne zvony.  

 
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 Správnej rady Evanjelickej diakonie a Spevníkovej komisie na 
tvorbu nového Evanjelického spevníka. 

 

03. 01. 2022  stretnutie s Máriou Kysackou, poisťovňa Allianz, poistenie majetku a rokovanie ohľadom 
sponzorského príspevku na operu Mojžiš. 

04. 01. 2022 zúčastnil som sa súdneho pojednávania na kežmarskom súde s manželmi Jánom a Annou Ľahkou 
ohľadom odcudzenej a knihy a vyrobenia faximílie.  

10. 01. 2022 on-line zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensko 
17. 01. 2022 rokovanie s projektovým manažérom Lukášom Hotarym, ktorý má na starosti realizáciu obnovy 

Gymnázia P. O. Hviezdoslava a postavenia novej Strednej umeleckej školy. 
31 01. 2022 stretnutie s Petrom Štefaňákom ohľadom odpredaja pozemku vo Veľkej Lomnici, ktorý zborový 

konvent schválil v roku 2021 
02. 02. 2022 stretnutie s pani starostkou obce Tvarožná Ing. Dagmar Mathiovou ohľadom vybudovania ecocentra 

a využitia evanjelického kostola v Tvarožnej. 
10. 02. 2022 stretnutie na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave ohľadom príprav Evanjelického dňa, ktorý 

sa uskutočnil 2. a 3. júla 2022 v Kežmarku. 
17. 02. 2022 on-line zasadnutie spevníkovej komisie. 
25. 02. 2022 zúčastnil som sa slávnostného obeda aj s bratmi farármi z grékokatolíckej a rímskokatolíckej cirkvi, 

na ktorý ma pozval prednosta Okresného úradu v Kežmarku Vladimír Škára pri jeho životnom jubileu 
60 rokov.  

10. 03. 2022 zúčastnil som sa zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, ktoré rokovalo na 
Generálnom biskupskom úrade v Bratislave. 

11. 03. 2022 zúčastnil som sa zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, ktoré rokovalo na 
Generálnom biskupskom úrade v Bratislave. 

14. 03. 2022 poslúžil som prednáškou na tému: Teológia holokaustu na Seniorálnej pastorálnej konferencii 
v Liptovsko-oravskom senioráte, ktorá sa konala v Liptovskom Hrádku. 
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18. 03. 2022 zúčastnil som sa zasadnutia Predstavenstva a. s. Tranoscius, ktoré sa konalo v sídle spoločnosti 
v Liptovskom Mikuláši. 

04. 04. 2022 navštívil som spolu so sestrou Katarínou Slavíčkovou reštaurátorské ateliéry vo Vrútkach za účelom 
reštaurovanie starých tlačí lyceálnej knižnice. 

09. 04. 2022 zúčastnil som sa dirigentského kurzu, ktorý sa konal v Liptovskom Mikuláši pod vedením Doc. Mgr. 
art. Ondreja Šaraya. 

11. 04. 2022 zúčastnil som sa on-line zasadnutia spevníkovej komisie – sekcie pre teologický rozbor spievaných 
textov. 

26. 04. 2022 zúčastnil som sa rokovania Rady školy Evanjelickej spojenej školy v Prešove 
28. 04. 2022 zúčastnil som sa Valného zhromaždenia a. s. Tranoscius z titulu člena predstavenstva a. s. 

Tranoscius a zástupcu akcionára, ktorým je Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok. 
29. 04. 2022 zúčastnil som sa rokovania Presbyterstva Východného dištriktu ECAV na Slovensku, ktoré sa 

uskutočnilo v Prešove. 
08. 05. 2022 ako predsedníctvo cirkevného zboru spolu s delegátmi zúčastnili sme sa rokovania konventu 

Tatranského seniorátu, ktoré sa uskutočnilo v kostole v Batizovciach.  
09. 05. 2022 natáčal som krátku videopozvánku na evanjelické dni, ktoré sa v našom cirkevnom zbore uskutočnili 

2. a 3. júla 2022.  
09. 05. 2022 zúčastnil som sa on-line zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku.  
16. 05. 2022 zúčastnil som sa Všeobecnej pastorálnej konferencie vo Zvolene, ktorú zvolal generálny biskup Ivan 

Eľko. 
17. 05. 2022 zúčastnil som sa rokovania Správnej rady Evanjelickej diakonie, ktoré sa uskutočnilo na biskupskom 

úrade Západného dištriktu. 
24. 05. 2022 ako predseda dozornej rady Medzinárodného mládežníckeho centra ICHTYS uskutočnil som spolu 

s jej členmi účtovnú kontrolu tohto zariadenia. 
25. 05. 2022 stretnutie s architektom Radoslavom Ivanom ohľadom projektovej dokumentácie objektu na 

Hradnom námestí č. 32. 
28. 05. 2022 zúčastnil som sa na Biskupskom úrade Východného dištriktu v Prešove zasadnutia konventu 

Východného dištriktu. 
14. 06. 2022 zasadnutie redakčnej rady Tranovského kalendára, ktorá koncipovala celý obsah tejto ročenky 

vydávanej Tranosciom pre ECAV. 
19. 07. 2022 Generálny biskupský úrad – vyúčtovanie Evanjelických dní, zasadnutie predstavenstva a. s. 

Tranoscius.  
02. 08. 2022 zúčastnil som sa slávnostného obeda v reštaurácii Čierny orol pri príležitosti 60. narodenín starostu 

obce Ľubica.  
25. 08. 2022 uskutočnilo sa on-line zasadnutie s Evanjelickou diakoniou ohľadom zariadení pre Ukrajincov, 

poskytovanej pomoci a ďalších potrieb súvisiacich s touto službou. 
26. 08. 2022 poslúžil som prednáškou na tému: Fenomén prenasledovaného národa počas Misijných dní 

Východného dištriktu v Ľubovnianskych kúpeľoch. 
27. 08. 2022 poslúžil som prednáškou na tému: Fenomén prenasledovaného národa počas Misijných dní 

Východného dištriktu v Ľubovnianskych kúpeľoch. 
02. 09. 2022 zúčastnil som sa rokovania Presbyterstva Východného dištriktu, ktoré sa uskutočnilo v Prešove na 

biskupskom úrade. 
06. 09. 2022 zúčastnil som sa zasadnutia Výboru Literárneho Kežmarku, ktorého otvorenie sa uskutočnilo pred 

budovou lýcea a následne vyhodnotenie s večerným programom v Drevenom artikulárnom kostole. 
07. 09. 2022 stretnutie s generálnou konzulkou Maďarskej republiky v hoteli Hviezdoslav ohľadom osadenia 

pamätnej tabule Sándorovi Petőfimu. 
19. 09. 2022 zúčastnil som sa za generálnom biskupskom úrade v Bratislave zasadnutia Správnej rady 

Evanjelickej diakonie.  
06. 10. 2022  Bratislava, Ministerstvo zahraničných vecí. Zúčastnil som sa rokovania Fóra partnerov Slovenskej 

komisie pre UNESCO, ktoré je každoročným zhromaždením všetkých zástupcov národných 
subjektov činných v oblastiach pôsobnosti UNESCO. Témou podujatia bolo tohtoročné 50. výročie 
Dohovoru o ochrane svetového dedičstva UNESCO. 

21. 10. 2022 zúčastnil som sa on-line rokovania Predstavenstva a. s. Tranoscius. 
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07. 11. 2022 som zložil poslanecký sľub, keďže v komunálnych voľbách bol som zvolený v II. volebnom obvode 
mesta Kežmarok za poslanca. 

25. 11. 2022 pracovné stretnutie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok. 
28. 11. 2022 zúčastnil som sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok. 
02. 12. 2022  zúčastnil som sa rokovania Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku v Bratislave, ktoré sa 

konalo na biskupskom úrade.  
05. 12. 2022 zúčastnil som sa on-line stretnutia Bohoslužobného výboru 
 
c) Plánované aktivity na rok 2023  

 

19. 01. 2023  Bazilika sv. Kríža – Modlitebný týždeň za jednotu kresťanov, zvesťou slova Božieho poslúži 

brat farár D. Petrík 

20. 01. 2023  Gréckokatolícky kostol – Modlitebný týždeň za jednotu kresťanov, zvesťou slova Božieho 

poslúži brat farár R. Porubän 

21. 01. 2023 Nový evanjelický kostol – Modlitebný týždeň za jednotu kresťanov, zvesťou slova Božieho 

poslúži brat farár František Trstenský, rímskokatolícky dekan v meste Kežmarok 

02. 02. 2023 Literárny večer s ľúbostnou poéziou Miroslava Erdingera a uvedením jeho básnickej zbierky 

Veľké srdce v Hoteli Hviezdoslav 

03. 02. 2023 Ples Kežmarských evanjelikov, ktorý sa uskutoční v Spoločenskej sále v Čierny orol v Ľubici. 

Výťažok z tomboly aj s vyhlásenou zbierkou poputuje do CZ ECAV na Slovensku Ochtiná na 

reštaurovanie vzácnych fresiek gotického kostola 

08. 02. 2023 Návšteva Dreveného artikulárneho kostola prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou 

14. 02. 2023 Stretnutie s Máriou Issak, ktorá sa narodila v Kazachstane, žije v Nemecku a stará sa o 

preživších holokaust. Rozhovor o jej práci a príbehy, s ktorými sa stretla. 

19. 02. 2023 Výročný zborový konvent za rok 2022 

6. – 11. 03. 2023 Pôstny modlitebný týždeň – sledovanie evanjelizačného podujatia Pre Teba, ktoré sa  

   uskutočnilo v Liptovskom Mikuláši 

17. – 19. 03. 2023 Konferencia modlitebného spoločenstva. Záverečné služby Božie v Novom evanjelickom  

   kostole. Zvesťou slova Božieho poslúži brat biskup VD Peter Mihoč 

26. 03. 2023  Smrtná nedeľa - Stretnutie dôchodcov s prislúžením Večere Pánovej 

08. 04. 2023  Biela sobota – organový koncert v Novom kostole  

29. 04. 2023 Palacinková párty pre deti 

12. – 13. 05. 2023 Konfivíkendovka (L. Kokava alebo Istebné) 

    05. 2023  Odhalenie pamätnej tabule Sándorovi Petőfimu, ktorí navštívil 3. mája 1845 evanjelické  
   lýceum v Kežmarku za účasti generálnej konzulky Maďarskej republiky, otvorenie výstavy 
   maďarských tlačí lyceálnej knižnici 
03. 06. 2023 Výlet na Deň detí  

      06. 2023 Seniorátna kvapka krvi – transfúzna stanica Poprad  

      06. 2023 Pobožnosť s piknikom v zaniknutej obci Dvorce 

05. 07. 2023 Seniorátne stretnutie spevokolov pri príležitosti pamiatky posvätenia kostola CZ ECAV na 

Slovensku Levoča 

      07. 2023 Výlet pre dospelých – Rumunsko – luteránske Sedmohradsko        

      07. 2023 Výlet pre konfirmandov 

      08. 2023 Organový koncert – festival Slovenské historické organy 

13. 08. 2023  Stretnutie dôchodcov – Kajúca nedeľa s prislúžením Večere Pánovej        

      08. 2023  Misijné dni Východného dištriktu – Ľubovnianske kúpele 

      08. 2023 Operné Gala, charitatívny koncert  

26. 08. 2023 Zborový deň 

04. 09. 2023 Začiatok školského roku 
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10. 09. 2023  Stretnutie artikulárnych zborov v Uhrovci  

15. 09. 2023  Deň Tatranského seniorátu 

26. 09. 2023  Medzinárodný organový festival Ivana Sokola 

      10. 2023 KonfiDeň TAS, 

01. 11. 2023 Ekumenická pobožnosť na pamiatku zosnulých 

      11. 2023  Školenie presbyterov TAS, Kežmarok 

11. – 13. 11. 2023 Konfivíkendovka TAS 

      12. 2023 Adventné duchovné koncerty  

03. 12. 2023 Ekumenické stretnutie pri adventnom venci 

10. 12. 2023  Adventný koncert – auditórium lýcea. 

04. – 08. 12. 2023 Adventný modlitebný týždeň 

10. 12. 2023  Stretnutie dôchodcov aj s prislúžením Večere Pánovej (2. nedeľa adventná) 

15. 12. 2023 Spišské Vianoce 

17. 12. 2023 Vianočná besiedka s programom detí, auditórium lýcea 

17. 12. 2023 Vystúpenie detí s vianočným programom v Domove dôchodcov 

 

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

 

I. 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. 

II. Sakrálne objekty, umelecké pamiatky, kultúno-historické dedičstvo 
1) 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. 

2) 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 

III. 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) Vyhodnotenie strategických cieľov na obdobie 2020 – 2025 

 

 Vzhľadom na skutočnosť, že sme v roku 2022 ukončili tretí rok programového 5 - ročného obdobia môžeme 
 už určitým spôsobom bilancovať dosiahnuté zámery a ciele. 

➢ Oblasť duchovného života a misijné aktivity zboru 
 Oba stanovené ciele priebežne plníme. Zbor má naďalej širokospektrálne aktivity, ktoré sa v roku 2022 
 pretavili do organizácie celoslovenského evanjelického festivalu, či iných podujatí majúcich vysoko nad 
 lokálny charakter. Za určitú formu misijnej práce možno považovať aj charitatívny počin zriadenia 
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 a prevádzkovania dvoch azylových domov vo Veľkej Lomnici a Tvarožnej, ktoré vyplynuli z aktuálnej 
 spoločenskej a humanitárnej objednávky. 

➢ Sakrálne objekty, umelecké pamiatky, kultúrno-historické dedičstvo. 
 Oba ciele úspešne plníme. Výrazne sme zvýšili stavebný a technický štandard kostola v Huncovciach, čím 
 sme ho uviedli do prevádzky a rovnako kostola v Stráňach pod Tatrami. Odstránili sme hrozby – strecha 
 kostola Veľká Lomnica a zahájili sme drobnými úpravami revitalizáciu kostola vo Vrbove. Ostatné kostoly 
 zlepšili  svoj technický stav menšími ďalej nešpecifikovanými úpravami. Samostatnú pozornosť si zasluhuje 
 kostol  Tvarožná, kde po zrelej úvahe  v spolupráci s obcou uvažujeme o mimosakrálnom využití stavby pri 
 zachovaní jeho pamiatkovej hodnoty. V neposlednom rade je  potrebné vysoko hodnotiť realizované práce 
 na interiéroch sakrálnych objektov: organ DK Kežmarok, výmena na reštaurovanie oltárneho obrazu Vrbov, 
 krucifix Ľubica či projektová príprava na reštaurovanie cenného umeleckého diela oltárny obraz od Ladislava 
 Mednyanského. 

➢ Hospodárske aktivity a správa majetku 
 Bod 1 – internát pri hrade. Na objekt bola vypracovaná vykonávacia projektová dokumentácia vrátane 
 rozpočtov a môže sa začať proces u príslušných orgánov pre udelenie stavebného povolenia. Zároveň je 
 však nutné uviesť, že nepredvídateľnou a výraznou zmenou v oblasti externých podmienok – covid, vojna, 
 cena úveru, inflácia, spotrebiteľský dopyt... je pôvodný zámer hotelových apartmánov + bytové jednotky 
 značne rizikový a ohrozuje finančné zdravie zboru na dlhé obdobie. Z tohto dôvodu sa aktuálne hľadá 
 alternatívne riešenie eliminujúce vyššie uvedené vplyvy. 
 Bod 2 – Gymnázium splnené 
 Bod 3 – Hotelová akadémia. V riešení. Jeho splnenie závisí od rozhodnutia druhej strany. 

 

Spracoval: Ing. Jozef Horváth – zborový dozorca 
 
f) Modlitebné spoločenstvo 

 

 Náš milujúci nebeský Otec nás cez slová Svojho Syna Ježiša Krista povzbudzuje ku modlitbe, keď nám 
prikazuje: Proste! A hneď ku tomu aj sľubuje: ...a dostanete!  
 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 už 23.1.2022 sme 
v našom novom kostole mali ekumenické modlitebné stretnutie za jednotu kresťanov, kde nám kázňou poslúžil 
„susedný“ grécko-katolícky brat farár Marián Sterančák.  
 Dvakrát v roku – v pôste (4.-9.4.) a v Advente (12.-17.12.) – sme mali cez internet pekný celoslovenský 
modlitebný týždeň (vždy večer od 19:00 do 20:00).  
 Po dvoch covidových rokoch sme sa 13.-17.6.22 v Herľanoch konečne zase stretli na už 31. celoslovenskej 
konferencii MoS s témou „My sme cirkev Kristova“ (Kolosenským 1,24c).  
 V rámci Tatranského seniorátu sme sa 27.11.22 spolu aspoň raz potešili na seniorátnom stretnutí 
Modlitebného spoločenstva v Gerlachove. Domáca sestra farárka Janka Maťová pre vyše 50 účastníkov pripravila 
pekný večer modlitieb a chvál na tému „Chválospev Márie pri stretnutí s Alžbetou“ (Lk 1,39-56).  
 Už 6 rokov sa v Kežmarku každý druhý piatok od 19:00 stretávame ku spoločným kresťanským modlitbám. 
Minulý rok sme už od marca po uvoľnení opatrení podľa rozpisu striedali tri miesta stretnutia – okrem našej zborovej 
miestnosti to bol grécko-katolícky kostol oproti lýceu a priestory charity pri rímsko-katolíckom kostole. A keď sme sa 
nemohli stretávať osobne, tak sme na to využívali možnosti internetovej komunikácie – cez aplikáciu ZOOM.  
 V podobnom ekumenickom kresťanskom spoločenstve sme sa stretli aj 27.11.22 na námestí pri zapaľovaní 
1. adventnej sviečky. Je toho stále dosť, za čo sa máme modliť.  

 

Správu pripravil: Mikuláš Lipták 
 
g) Zborový list 
 V uplynulom roku 2022 sme vydali Zborový list jedenkrát v zmysle uznesenia zborového presbyterstva 
z augusta 2020, že Zborový list v tlačenej podobe sa bude vydávať jedenkrát do roka, a to na Vianoce. Obsahovo 
bol veľmi bohatý (zatiaľ na počet strán najobsiahlejší) a prevládali v ňom dve témy, ktoré najviac poznačili fungovanie 
cirkevného zboru v rámci celého roka, a to hlavne vojna na Ukrajine, ktorá vypukla 24. februára 2022. V súvislosti 
s ňou sme venovali dosť veľký priestor zriadeniu azylových domov vo Veľkej Lomnici a v Tvarožnej formou 
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rozhovoru, ktorý spracovala sestra Emília Mihočová. Druhá veľká téma bola Evanjelický deň – celoslovenské 
stretnutie evanjelikov v Kežmarku, ktoré sa konalo po dvoch rokoch pandemických opatrení. Neodmysliteľnou 
súčasťou Zborového listu je obsiahla rubrika: Slovom a obrazom, ktorá chronologicky mapuje všetky aktivity 
cirkevného zboru. No okrem toho sme si mohli prečítať ďalšie zaujímavé a inšpirujúce články.  
 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.  
 
h) Cirkevná tlač 
 V cirkevnom zbore sa odoberá nasledovná cirkevná tlač: 
1. Evanjelický posol spod Tatier – do zboru prichádza v počte 3 ks. 1 ks archivujeme a ostatné sú na voľný predaj 
v kostole. No žiaľ, problém je predať aj tieto dva kusy. Keďže som členom Predstavenstva a. s. Tranoscius, tak to môžem 
vnímať aj z pohľadu vydavateľa Evanjelického posla. Každý rok konštatujeme že v 290 - tisícovej cirkvi na Slovensku, 
Evanjelický posol vychádza v náklade 2500 ks, čo je veľmi malý náklad. To spôsobuje aj jeho vysokú cenu, z ktorej viacej 
ako polovica tvoria poštovné náklady. Žiaľ, v celej ECAV na Slovensku niet záujem o toto periodikum a niet záujem ani 
ľudí, ktorí by ho tvorili. S týmto problémom sa pasujeme už viac ako tri roky.    
2. Cirkevné listy – z Tranoscia a. s. ich dostávame v počte 1 ks na farský úrad, ktorý sa archivuje. V súčasnosti Cirkevné 
listy, o ktoré je ešte menší záujem (150 odberateľov v celej ECAV) budú prílohou Evanjelického posla spod Tatier.  
3. Evanjelický východ – ten do cirkevného zboru v počte 18ks 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. V súčasnosti sme zredukovali jeho počet na 1ks, ktorý 
archivujeme. 
5. Rozmer - cirkevný zbor odoberá jeden kus, ktorý je k dispozícii na farskom úrade, potom sa archivuje. 
 
i) www stránka (www.ecavkk.sk) 
 Počas roku 2022 bolo zaznamenaných 35 406 zobrazení (v priemere 97/deň). V porovnaní 
s predchádzajúcim rokom (37 931) je to o 2525 (6,7%) návštev menej. Stránku si za rok 2022 
pozrelo 7707 užívateľov, čo je oproti roku 2021 zanedbateľný nárast o 18 návštevníkov. 
 Priemerný čas zdržania sa užívateľa na webovej stránke za celý rok bol 4 minúty a 2 sekundy. Za mesiac 
december to bolo dokonca 7 minút a 7 sekúnd. Tieto hodnoty sú ukazovateľom toho, že stránka plní svoj účel 
a nejde len o náhodných návštevníkov. Ak je tento priemerný čas menší ako 2 minúty, považuje sa to za slabý 
výsledok. 
 Najnavštevovanejšou stránkou, pochopiteľne po domovskej stránke, bola stránka s informáciami 
o Drevenom artikulárnom kostole a po nej otváracie hodiny kostolov a lýcea. Ďalšími v poradí boli: rozpis 
bohoslužieb, Nový kostol a informácie o vstupnom do kostolov a lýcea. Najväčší nápor, 698,5% nárast oproti 
priemeru, zažila stránka počas 2. a 3. júla, kedy sa konal Evanjelický deň. Stránku si návštevníci zobrazili 1355-krát. 

 

Správu pripravil: Roman Uhlár 
 
j) Spevokol 
 Zborový spevokol sa v roku 2022 stretával pravidelne každú stredu o 1800 h v auditóriu lýcea pod vedením 
brata farára Romana Porubäna. Tohto roku nás neohrozovala pandemická situácia s koronavírusom, a tak naše 
nácviky mohli byť pravidelné a systematické, o čom svedčí aj počet vystúpení v uplynulom roku. 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 2022 spevokol svoju prácu prezentoval 16-krát, čo je o 12 krát viac ako v roku 2021. Spevokol 
sa stretával i počas letných prázdnin a pripravoval sa na vystúpenie pri príležitosti stretnutia artikulárnych zborov, 
ktoré sa tohto roku uskutočnilo v Toporci.   
 Tradične sme sa stretli na farskej záhrade, a to nielen spevokolisti, ale aj všetci tí, ktorí pomáhali pri príprave 
Evanjelického dňa v Kežmarku 3. augusta. Medzi nás prišiel aj brat biskup Peter Mihoč, ktorý prítomným poďakoval 
za službu a osobné nasadenie pri organizovaní Evanjelických dní. Ešte predtým domáci brat farár prečítal 
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poďakovanie predsedníctva ECAV na Slovensku, a to brata gen. biskupa Ivana Eľka a sestry zastupujúcej gen. 
dozorkyne Renáty Vinczeovej, ktoré bolo cirkevnému zboru doručené poštou.  
 Tohto roku brat farár nepripravil klasiku - „vepřo, knedlo, zeló“, ale uvaril kotlíkovú držkovú polievku, upiekol 
buchty a kabáčik s kapustou. Okrem toho sa spevokol stretáva pri podobných posedeniach, keď niekto z jeho členov 
si pripomína okrúhle výročie narodenín. V uplynulom roku to bolo pri narodeninách brata Pavla Schütza. 
 Všetkým členom spevokolu patria úprimné slová poďakovania za dlhoročnú službu, ktorou môžeme prispieť 
k duchovnému rastu nášho spoločenstva. Radi by sme však privítali medzi nami nových spevákov, ktorí by posilnili 
naše rady a takýmto spôsobom poslúžili v cirkevnom zbore.   

  

  

TTAABBUUĽĽKKAA    AAKKTTIIVVÍÍTT    ZZBBOORROOVVÉÉHHOO    SSPPEEVVOOKKOOLLUU   

 

 Počas bohoslužieb v Kežmarku:  Iné príležitosti:  

15. 04. 2022  
17. 04. 2022  
15. 05. 2022  
19. 06. 2022  
09. 10. 2022  
31. 10. 2022  
24. 12. 2022  
25. 12. 2022  
26. 12. 2022  
 
31. 12. 2022  

- Veľký Piatok  
- Veľkonočná nedeľa  
- Nedeľa Cantate  
- Slávnosť konfirmácie v DK  
- Poďakovanie za úrody zeme  
- Pamiatka reformácie  
- Štedrý večer  
- 1. sviatok vianočný  
- 220. výročie posvätenia chrámu 
v Stráňach pod Tatrami  
- Silvester  

23. 01. 2022  
20. 05. 2022  
 
 
02. 07. 2022  
04. 09. 2022  
 
27. 11. 2022  
04. 12. 2022  

Týždeň za jednotu kresťanov  
Vystúpenie v drevenom artikulárnom 
kostole so Slovenským komorným 
orchestrom  
Opera Mojžiš – Evanjelické dni  
Stretnutie artikulárnych zborov v CZ 
ECAV Toporec  
Požehnanie adventného venca  
2. adventný koncert v auditóriu lýcea  

 
 

 

k) Cvičenie pre ženy 
 Ženy na svojom cvičení sa stretávali v telocvični gymnázia každý utorok o 17.00 hod. Začínali krátkou 
modlitbou s poďakovaním, prosbou o vedenie do ďalších dní. Cvičenia sa zúčastňovalo v priemere 8 žien.  Po 
cvičení si v kuchynke posedíme pri dobrom čaji, vymeníme si skúsenosti, poradíme si, a tak utužíme vzťahy. Rady 
by sme privítali aj ďalšie sestry, preto neváhajte a príďte medzi nás. Urobte si jednu hodinku pre seba. 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 
 
l) Kresťanský klub dôchodcov 
 V roku 2022 sa kresťanský klub dôchodcov nestretával.  

 

 
 

4. Práca  výchovná 

 
a) Náboženská výchova 
 Deti na vyučovanie náboženstva v minulom roku časti školského roka 2021/2022 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: Chlebík, ktorá je určená pre žiakov 2. ročníka a 3. a 4. ročník postupuje podľa knižky: Chlieb náš 
každodenný, ktorá je určená pre žiakov 4. ročníka.   

5. a 6. ročník sa stretával v stredu o 1430 h. Na hodinách náboženstva postupujeme podľa knihy: Život a 
Viera, ktorá je určená pre 5. ročník. 7., 8. a 9. ročník sa stretával v stredu o 1515 h a postupovali sme podľa učebnice: 
Žiť a veriť vo svete, ktorá je určená pre 9. ročník.  Vyučovanie viedol Roman Porubän, zborový farár.  
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 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 školskom roku 2022/2023 na stredných školách navštevuje jedna 
žiačka z Gymnázia P. O Hviezdoslava.  
 V Ľubici náboženská výchova prebieha v rámci vyučovania na základnej škole. Pravidelne, už niekoľko 
rokov, sa stretávame v utorok – momentálne v počítačovej učebni. V školskom roku 2021/2022 vzhľadom na malý 
počet žiakov (6 žiakov) škola vytvorila pre nás len jednu skupinu, čo je dosť náročné na vyučovanie, vzhľadom na to, 
že na vyučovaní sa nachádzajú deti od 2. ročníka po 8. ročník. Vyučovanie náboženstva prebieha v utorok o 13:30 h.  
  
b) Detské Služby Božie 
 Detské služby Božie (nedeľná besiedka) v roku 2022 sa po pandémii ochorenia COVID-19 začali konať 
pravidelne. V prvom polroku sa konali podľa pripraveného rozpisu každú nedeľu okrem 1. nedele v mesiaci a letných 
prázdnin, a to 14-krát. DSB prebiehali počas hlavných služieb Božích v zborovej miestnosti budovy Lýcea. DSB v 1. 
polroku viedla Eva Ciriaková, ktorá svoju službu pri práci s deťmi ukončila po 34 rokoch.  
 Podľa evidencie dochádzky sa DSB zúčastnilo aspoň raz v 1. polroku 28 detí, z toho v predškolskom veku 
14 detí a v školskom veku 14 detí.  Priemerný počet detí za 1. polrok 2022  bol 6 detí. 
 Hlavným obsahom DSB je zvesť evanjelia Ježiša Krista, ktorá je sprostredkovaná deťom formou tzv. 
biblickej lekcie – biblickým príbehom primeraným spôsobom. Biblická lekcia je spojená so spevom detských piesní 
a modlitbou. Ďalšou súčasťou boli rôzne tvorivé aktivity prispôsobené veku detí, napr.  kreslenie, vystrihovanie, 
výroba papierových darčekov, príprava na vystúpenie ku Dňu matiek. 
 V 1. polroku 2022 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 stretnutí bola tzv. Abeceda „besiedkára“, podľa ktorej 
bolo deťom sprostredkované Božie slovo, zvesť evanjelia Ježiša Krista v biblickom príbehu s aplikáciou do života 
dieťaťa. Pri vyučovaní detí boli použité materiály určené  pre detské besiedky z Biskupského úradu VD ECAV na 
Slovensku, flanelografy, interaktívna tabuľa a biblické interaktívne DVD zo štúdia Nádej.  
 V čase letných prázdnin dňa 3. júla 2022 v rámci celocirkevného stretnutia s názvom Evanjelický deň 2022 
sa v telocvični budovy Gymnázia a v jej záhrade konala počas bohoslužieb aj Detská besiedka s bohatým 
programom. Žiaľ, z kežmarských detí sa jej zúčastnili iba tri. Je pochopiteľné, že leto, prázdniny, dovolenky ponúkajú 
viacero možností na zážitky, dobrodružstvá či oddych mimo bydliska, avšak aj také celocirkevné stretnutie môže byť 
zážitkom, dobrodružstvom a povzbudením do ďalšieho života, nielen telesného, ale hlavne duchovného. Buďme 
vďační a využívajme každú príležitosť na stretnutie s Bohom a so svojimi blížnymi, ktorú nám všetkým, veľkým aj 
malým, dobrý Boh ponúka, pokiaľ Jeho milosť ešte trvá. 

 

Správu pripravila Eva Ciriaková 
 
 Detské služby Božie po letných prázdninách sa začali konať od októbra 2022 opäť pravidelne a to každú 
nedeľu. V školskom roku 2022/2023 sú vedené piatimi sestrami – Kristínou Brejkovou, Janou Hanudeľovou, 
Barborou Kaprálovou, Marcelou Kováčovou a Miriamou Slodičákovou. Pri zabezpečení besiedky – vedenie 
dochádzky, pomoc pri hrách a kreslení – nám pomáhajú konfirmandky Soňa Brejková a Petronela Kaprálová. Kázeň 
Božieho slova je šírená prostredníctvom lekcie. Pokračujeme v témach 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 stretnutí október – november, január až doteraz je  tzv. Abeceda „besiedkára“, podľa ktorej je 
deťom sprostredkované Božie slovo, zvesť evanjelia Ježiša Krista v biblickom príbehu, im primeraným spôsobom. Pri 
vyučovaní detí používame materiály pre detské besiedky z Biskupského úradu VD ECAV na Slovensku. Počas 
štyroch adventných nedieľ sme si spoločne čítali knihu vydanú Tranosciom – Adventný veniec od Zuzany Švecovej 
Betliarskej. Spoločné stretnutia dopĺňame tematickými hrami, využívame interaktívnu tabuľu a internet, spievame 
detské nábožné piesne, spoločne sa modlíme. Cieľom stretnutí je vybudovať u detí vzťah k nebeskému Otcovi a  
rodičom detí dopriať nerušenú účasť na službách Božích. Deti prichádzajú do kostola so svojimi rodičmi. V kostole sú 
účastné na úvodnej liturgii a počas druhej piesne odchádzajú do zborovej miestnosti v lýceu.  
 Na nedeľné stretnutia chodieva v priemere 15 detí. Sedíme v kruhu na koberci. Pri príležitosti poďakovania 
za úrody Zeme, deti v úvode služieb Božích položili rôzne druhy ovocia a zeleniny medzi ďakovnú dekoráciu 
v kostole. V rámci októbra – mesiaca úcty k straším – sme pripravili pásmo básní a pieseň pre našich seniorov. 
Vianočnú besiedku okrem žiakov navštevujúcich náboženstvo spestrili aj deti z nedeľnej besiedky. Od novembra 
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sme začali nacvičovať jasličkovú hru, ktorú zostavila Nora Baráthová. Piesne s nami naštudoval a klavírny doprovod 
nám zabezpečil Peter Duchnický. V hre účinkovali a výborne postavy stvárnili deti v úlohách: pastieri (Miško, 
Matiasko, Maťko a Ivko) Jozef (Ondrík), Mária (Sárka, ktorá rolu krásne ovládala ochorela, ale veľmi dobre ju 
zastúpila Linduška), pútničky a domáci (Adelka, Zitka, Emka, Martinko), zbor anjelikov (Zitka, Miška, Rozálka, 
Naďka, ...) ovečka (Oliverko) a vĺčik (Oleg). Jednu z besiedok vo fašiangovom čase sme si spestrili karnevalom. Radi 
by sme nacvičili program ku dňu matiek. Vo februári – marci by sa vyučujúce mali zúčastniť vzdelácieho kurzu pre 
pracovníkov s deťmi a mládežou v cirkvi, ktorý organizuje Detská misia. Veríme že aj vďaka tejto skúsenosti Pán 
Boh požehná našu prácu, dá nám silu a chuť do aktivít na vinici Pánovej, aby sme našim najmladším spolubratom 
a spolusestrám priniesli dobrú zvesť o našom láskavom a milujúcom Otcovi. 

 

Správu pripravila Barbora Kaprálová 
 
 

Hospodárenie cirkevného zboru za rok 2022 
 

 Vo výročnej správe cirkevného zboru sa môžeme opäť dočítať o živote počas cirkevného roku za 
predchádzajúce obdobie a jednotlivé opísané oblasti nás podrobne informujú, čo sa udialo počas roka. Každý z nás 
jednotlivým častiam venuje určitý čas, no viac času venuje tomu, čo je preňho zaujímavé. Medzi neprehliadnuteľnú 
časť patrí aj správa o hospodárení cirkevného zboru. 

 Po dvoch rokoch, keď sa pandemická situácia postupne upokojila, každý očakával postupné zotavenie sa 
ekonomiky a následný hospodársky rast a rozvoj. Tento priaznivý vývoj sme samozrejme očakávali aj my, no 
v priebehu roka sme museli reagovať na ďalšie výzvy. Prvou bol začiatok vojenského konfliktu tesne za hranicami 
Slovenska, druhou bol prudký nárast cien smerom k dvojcifernému medziročnému rastu. Prejavilo sa to opäť silným 
nárastom cien materiálov a služieb, ale naviac sa zvýšili aj všetky ceny energií. Predpoklad, že inflácia už neporastie, 
opak sa stal pravdou, a tá narástla počas roka na konečných a neuveriteľných 12,8%. 

 Vyššie uvedené skutočnosti a mnohé nepredvídateľné okolnosti ovplyvnili aj viaceré naše plánované úlohy a 
aktivity, čím došlo k zmenám v investovaní do jednotlivých objektov. Jednou z neplánovaných investícií bolo 
investovanie do objektov za účelom zriadenia dvoch azylových domov pre odídencov z Ukrajiny, ktorí si našli 
dočasné útočisko formou ubytovania v našich objektoch vo Veľkej Lomnici a Tvarožnej. Ďalšou je zistený zlý 
technický stav, alebo rôzne poruchy na jednotlivých objektoch. 

 Okrem prác spojených s opravou a údržbou objektov, hospodárska činnosť súvisí aj s hospodárením lesa, 
prevádzkou objektov, či organizovaním akcií v zbore. Najrozsiahlejšou akciou v roku bolo zorganizovanie 
celoslovenského stretnutia evanjelikov v Kežmarku a s tým súvisiace technické zabezpečenie pre účastníkov 
stretnutia. 

 Zostaviť a predložiť zborovému konventu reálny rozpočet na schválenie, naplánovať jednotlivé investície sa 
nám z roka na rok zostavuje čoraz ťažšie, keďže na vzniknuté situácie je potrebné neraz reagovať okamžite a 
v krátkom čase. 

 Možno si myslíme, že na dobrý chod a hospodársku činnosť v zbore má vplyv len množstvo finančných 
prostriedkov, no musíme si priznať, že veľký vplyv na to má aj názorová nezhoda, neochota spolupracovať, všetko 
riešiť len prostredníctvom peňazí a pri riešení vzniknutých situácií presadzovať si tvrdohlavo svoje názory. 

 Hospodársky výsledok, stav finančných prostriedkov, celkové príjmy a výdaje sú podrobne rozpísané 
v jednotlivých tabuľkách tejto správy.  

 
Popis jednotlivých prác na objektoch uskutočnených počas roka je nasledovný: 
 

KKEEŽŽMMAARROOKK  
 

HHootteelloovváá  aakkaaddéémmiiaa  

  V priebehu roka sa na nás vedenie školy obrátilo s niekoľkými požiadavkami. Prvá z nich bola požiadavka na 
výrub stromu rastúceho na školskom dvore, ktorý ohrozuje bezpečnosť žiakov. Jeho kmeň bol značne poškodený 
vnútornou hnilobou a pri silnejšom vetre mohlo dôjsť k jeho zlomeniu. Po obhliadke dreviny príslušnými orgánmi 
štátnej správy bol vydaný súhlas na jeho výrub. Po ukončení vegetačného obdobia bola táto drevina odstránená.   
Druhou požiadavkou bolo vyčistenie odkvapu pod hniezdom bociana, pretože odpad v žľaboch zadržiaval vodu a tá 
vytekala na fasádu budovy. Keďže tento problém sa bude zrejme opakovať, bolo potrebné vybudovať východový 
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otvor na strechu pri hniezde, z dôvodu, aby sa pri každom čistení žľabov nemuselo chodiť po celej streche, zabráni 
sa tak poškodzovaniu krytiny, ktorá je z pálenej hliny.  

  Poslednou požiadavkou bolo, aby sa počas vianočných prázdnin urobil servis najviac poškodených okien, 
a to opravou tesnení a opravou alebo výmenou nefunkčných kovaní. Celkovo bolo opravených 62 okien v 16 
miestnostiach a dvoch chodbách. Servis okien sa robil po dvadsiatich rokoch od ich montáže.  

 

OObbjjeekktt  HHrraaddnnáá  3322  
 Hoci bol predpoklad, že v tomto roku sa už konečne začne s rekonštrukciu objektu, no s prácami sa 
nezačalo ani tentokrát, a to z dôvodov uvedených v úvode a aj z dôvodu nevydaného stavebného povolenia, o ktoré 
sme nemohli požiadať bez projektovej dokumentácie. Tá bola dokončená až po meraní objektu a dispozičnom 
riešení objektu s projektantom. Následne v lete nám bol odovzdaný projekt, hoci v ňom chýbalo riešenie strechy ako 
celku, navrhnutá bola len štúdia strechy. Samotný projekt časti strechy odporúča projektant riešiť až po odstránení 
plechovej krytiny, voči čomu sme podali námietku. Aj napriek tomuto nedostatku projekt bol odovzdaný 
Pamiatkovému úradu Prešov, pracovisku Poprad - Spišská Sobota na posúdenie. 
 Z dôvodu čerpania financií bola zadaná zákazka na výrobu euro – okien pre bytové jednotky v dvorovej 
časti. 
 

DDrreevveennýý  kkoossttooll  
  V tomto roku nám bol podporený projekt  na obnovu kultúrnych pamiatok z dotačného systému Ministerstva 
kultúry SR sumou 15 000,- eur a to na reštaurovanie organa, konkrétne pedála. Uvedené označenie „ pedál “ zahŕňa 
pedálovú vzdušnicu, drevené píšťaly dvoch pedálových registrov a vzduchových kanálov vedúcich do pedálovej 
vzdušnice. Jednotlivé časti sú umiestnené v zadnej časti organovej skrine. Po demontáži jednotlivé diely boli 
očistené, zreštaurované v dielni a následne namontované na pôvodné miesto. Kvalitatívne sa tým zlepšil celkový 
stav pedála, nielen jeho zásobovanie vzduchom, ale odstránili sa aj praskliny na vrchnej strane vzdušnice, vo 
ventilovej komore a na pedálových píšťalách. Nasledovala úprava intonácie a ladenie pedálových píšťal. Práce boli 
realizované v mesiacoch august až november 2022. 
  Pravidelnou ročnou kontrolou požiarnej signalizácie v mesiaci jún bolo zistené, že požiarne hlásiče 
v povalovej časti strechy sú staré, vykazujú poruchovosť, čím nespĺňajú podmienky bezpečnej prevádzky. 
Z uvedeného dôvodu bolo potrebné vymeniť všetkých osem kusov hlásičov za nové ( LITES MHG -162 ) vrátane 
svorkovníc, ich oživenie, naprogramovanie a spustenie do prevádzky. Výmena sa uskutočnila v mesiaci október. 
  V mesiaci august bola taktiež urobená revízia hasiacich prístrojov a pravidelná dvojročná revízia 
elektroinštalácie a bleskozvodu. 
 

LLýýcceeuumm  
 - V mesiaci jún boli na čelnej fasáde osadené dve tabule, jedna označujúca sídlo farského úradu a druhá 
označuje budovu Evanjelického lýcea. 
  - V decembri za účelom zariadenia nových kancelárií bola vypracovaná interiérovou architektkou štúdia a po 
jej schválení bola zadaná zákazka na dodanie nábytku do oboch miestností a časť nábytku pre kuchyňu a skrine na 
prízemí chodby na skladovanie tovaru. Montáž sa uskutoční v prvom štvrťroku 2023. 
  - Aj v tomto objekte bola urobená pravidelná revízia požiarneho zabezpečovacieho systému a revízia 
hasiacich prístrojov. 
 

NNoovvýý  kkoossttooll    
 - Pravidelná revízia zabezpečovacieho systému a hasiacich prístrojov. 

 

ĽĽUUBBIICCAA  
 

BByyttoovvéé  jjeeddnnoottkkyy  225522//113355  
 - Jednou z plánovaných úloh bola prestavba bytu č. 1, pôvodne veľkoplošnej bytovej jednotky na dva 
menšie. Pred samotnou prestavbou bolo potrebné urobiť štúdiu prestavby, vyriešiť najvhodnejšie dispozíciu oboch 
bytov a zároveň vyriešiť stavebnú časť prestavby. Najvhodnejším riešením bolo vytvoriť polohovo dva skoro 
identické byty. Štúdiou vznikli bytové priestory, ktoré tvorí spálňa, kúpeľňa, WC a obývacia miestnosť s kuchynským 
kútom. V chodbovej časti bol vytvorený priestor pre osadenie plynových kotlov vykurovania a k hlavným vstupom do 
bytov boli navrhnuté oddelené vstupné priestory. Staré kúpeľne, rozvody kúrenia, vody, kanalizácie, elektroinštalácie 
vrátane prípojok nevyhovovali novému stavu a zároveň boli staré, museli byť odstránené, vrátane deliacich priečok 
a už nepotrebného interiérového schodiska vedúceho na horné podlažie. Po odstránení nepotrebných prvkov boli 
vybúrané staré podlahy, stropy a odstránené staré omietky. V priestoroch spální boli zväčšené okenné priestory, do 



27 
 

ktorých sa osadili nové okná a do vstupov bytov boli osadené nové dvere. Uzatvorením stropu medzi bytmi bolo 
potrebné spevniť jeho nosnú časť pomocou podporných trámov. Po vymurovaní deliacich priečok a osadení 
rozvodov vzduchotechniky, kanalizácie, kúrenia a prípojok vody do podláh, tie boli následne po oteplení 
vyrovnávané. V spodných priestoroch betónovým poterom a vo vrchnom podlaží pomocou OSB dosiek. Po osekaní 
starých omietok, nerovnosti stien boli zrovnávané pomocou obmurovky. Po prácach súvisiacich s inštaláciou nových 
rozvodov boli na stenách urobené nové omietky, zateplené všetky stropy, ktorých povrch bol upravovaný 
sadrokartónom. Priestory kúpeľní a WC boli obložené keramickým obkladom, osadili sa radiátory s termostatickými 
hlavicami a namontovali sa zariadenia kúpeľní a WC. Všetky steny boli opatrené maľovkou, osadili sa nové 
interiérové dvere. V izbách a chodbách boli položené plávajúce podlahy. Pre pripojenie vrchného bytu k médiám bolo 
potrebné urobiť projekty plynu a elektroinštalácie, nakoľko tento byt bude mať samostatné meranie energií. Byty sú 
pred dokončením a v dohľadnej dobe budú dané do prenájmu. 
 - Po uvoľnení bytu č. 3 bolo potrebné opraviť časť kúrenia a vchodové dvere. Do tohto bytu bola ponúknutá 
nájomcovi z bytu č. 1 možnosť presťahovania sa a to z dôvodu jeho prestavby. 
 

BByyttoovvéé  jjeeddnnoottkkyy  225511//113333  ––  CCuullttuuss  
 - V mesiaci apríl nám bolo nájomcom nahlásené, že došlo k zatekaniu do priestorov v časti javiska 
spoločenskej sály Cultus. Po preskúmaní situácie bolo zistené, že časť plechovej strešnej krytiny je poškodená. 
Následne celá poškodená časť strechy o výmere 58,5 m2 bola odstránená, opravili sa poškodené drevené časti 
a krytina bola nahradená novým pozinkovaným plechom. 
 - V byte č. 1 bolo zistené, že je poškodená vzduchotechnika, ktorá vedie cez priestor medzi stropom a 
povalou. Nutné bolo rozobrať časť stropu zo sadrokartónu, opraviť poškodené časti a následne strop dať do 
pôvodného stavu. Práce sa zrealizovali v mesiaci marec. 
 - Revíziou plynového kotla v byte č. 2 bolo zistené, že je porucha na expanznej nádobe, z uvedeného 
dôvodu bola táto nádoba v mesiaci jún vymenená. 
 - Byt č. 3 – v mesiaci október bola urobená výmena elektrického bojlera s príslušenstvom z dôvodu 
nerentabilnej opravy, bolo prehrdzavené teleso bojlera a prehorené elektrické špirály.  

  

VVEEĽĽKKÁÁ  LLOOMMNNIICCAA  
 

KKoossttooll  
 Neustále pretrvávajúca vlhkosť a zavlhnuté omietky v priestoroch sakristie pretrvávali aj po osekaní soklovej 
časti a urobení vetracieho výrezu v dlažbe okolo obvodových stien. Preto sme sa rozhodli na odstránení všetkých 
omietok zo stien. Po ich odstránení sme zistili, že klenba tehlového stropu je silno zavlhnutá, a tak sme zisťovali 
príčinu tohto stavu. Prehliadkou strechy nad sakristiou sme zistili, že spoje plechovej strechy sú silno prehrdzavené 
a v týchto miestach dochádza k zatekaniu, čím došlo k poškodeniu aj nosnej časti strechy, vrátane debnenia. Po 
odstránení omietok a elektroinštalácie boli škáry v murive z kameňa hĺbkovo očistené, ako aj klenbové murivo. Po 
vyschnutí muriva a osadení novej elektroinštalácie klenby boli nanovo omietnuté a namaľované. Kamenné murivo 
sme nechali neomietnuté, urobilo sa len nové škárovanie muriva a povrch kameňa bol impregnovaný lakom. Zároveň 
sa opravilo aj schodisko a steny na kazateľnicu. 
 Oprava strechy nad sakristiou si vyžiadala kompletnú prestavbu. Po odstránení starej plechovej krytiny, 
nepotrebného komína a poškodených drevených prvkov sa pomocou nových trámov upravil aj sklon strechy. Na krov 
bola uložená kontaktná paro - fólia upevnená kontra latami. Celá strecha bola zadebnená doskami, na čelo strechy 
boli namontované háky pre nové dažďové žľaby a vetracia mriežka s odkvapovou hranou. Na takto pripravený 
podklad bola namontovaná plechová krytina LP Klip, dažďový žľab a zvod. Pri oprave zároveň bola opravená aj 
strieška nad vstupom do veže kostola. Tým sa zavŕšila kompletná oprava všetkých častí prekrytia stavby. 
 Ďalším cieľom bolo odvedenie vôd zo strechy kostola. Z východnej a juhovýchodnej časti boli dažďové vody 
zvedené na spevnené uličné plochy mimo kostola pomocou betónových tvárnic, ktoré boli uložené do vykopaného 
a vyspádovaného lôžka upraveného drobným kamenivom a pieskom. Dažďový zvod na severnej strane bol zvedený 
do trativodu. Trativod bol vybudovaný pomocou plastových košov, ktoré boli uložené do výkopu vyloženého 
netkanou geotextíliou, do ktorých sa napojil strešný zvod pomocou PVC rúr. Pre prípad nedostatočnej kapacity 
trativodu do limitu absorbovania vody bol z košov vo vrchnej časti urobený prepad napojený na kanalizáciu. Po 
obsypaní košov makadamom sa zásyp opäť prekryl geotextíliou a následne dosypal vykopanou zeminou do úrovne 
terénu. Nedoriešený ostal strešný zvod do dvorovej časti k bytovým jednotkám. Veríme, že týmto opatrením sa 
eliminovalo nadmerné množstvo vody v blízkosti objektu. 
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 Poslednou akciou v tomto roku na objekte bola generálna oprava vežových hodín. Až do roku 2009 pohon 
hodín bol mechanický, keď ho nahradil elektrický, riadený pomocou mikroprocesorových hlavných hodín a ktoré 
ovládali pohon tohto hodinového stroja a elektrické odbíjanie. No v roku 2011 bol objekt kostola zasiahnutý bleskom 
a došlo k poškodeniu celého zariadenia. Od uvedeného obdobia hodiny po oprave fungovali ďalších päť rokov, no 
neskôr nastal problém s mechanikou elektrického pohonu, a tak hodiny boli opäť napojené na pôvodný mechanický 
pohon. Na základe požiadavky cirkevníkov ako aj občanov obce sme sa v spolupráci s obcou rozhodli na ich 
generálnej oprave. V novembri rekonštrukciou prešiel celý systém pohonu hodín, ich ovládania s časovaným 
odbíjaním. Nahradené boli komplet staré rozvody mechaniky k ručičkám hodín, starý ciferník bol nahradený novým, 
ku ktorému pribudlo aj osvetlenie. Na opravu nám obec prispela obec sumou 3.000,- €. Poďakovanie patrí 
samozrejme aj cirkevníkovi Jánovi Wenclovi, ktorý sa dlhé roky predtým podieľal na údržbe a naťahovaní pohonu 
hodín. 
 

OObbjjeekktt  ––  JJíílleemmnniicckkééhhoo  440022  
 Štvrtkovým ránom 24. februára 2022 začali ruské vojská inváziu na Ukrajinu. Odvtedy začali utekať pred 
vojnou milióny ľudí, ktorí hľadali útočisko v krajinách EÚ a samozrejme aj na Slovensku. Občianske združenie 
PARAMA nás oslovilo s požiadavkou, či je možnosť zriadiť azylový dom pre utečencov z Ukrajiny v niektorom 
z našich objektov, ktorý momentálne nevyužívame. Hoci prvá myšlienka padla na objekt Hradná 32 v Kežmarku, no 
konečné rozhodnutie padlo na objekt vo Veľkej Lomnici, ktorý si v minulosti prenajímala firma AWT. Výhodou oproti 
Kežmarku bolo, že tento objekt nepotreboval veľkú investíciu a za kratší čas sa dal tento projekt zrealizovať. A tak 
cirkevný zbor v spolupráci s týmto združením sa dohodol na spoločnej realizácií danej myšlienky.  
 Koncom februára sa rozbehli všetky rekonštrukčné práce, aby sa do dvoch týždňov dal objekt využívať. 
Aktívnou prácou cirkevníkov a za pomoci remeselníkov rôznych profesií sa v objekte opravili omietky stien, opravilo 
kúrenie, ktoré bolo dlhodobo mimo prevádzky, opravili a namontovali sa nové podlahy, priestor bývalého laboratória 
sa prestaval na kuchynský priestor, v ktorom bol  ku kotlu ústredného vykurovania pripojený veľkoobjemový zásobník 
teplej vody. Za priestorom kuchyne bol urobený priestor na osobnú hygienu, zriadili sa tri sprchy. Opravili sa aj 
priestory pôvodných WC. Urobením tlakovej skúšky a podaním žiadosti na napojenie objektu k plynu, bol uvedený do 
prevádzky kotol kúrenia, prepláchli sa rozvody vykurovania a celý objekt sa začal vykurovať. Nasledovalo 
zariaďovanie priestorov kuchyne, izieb, spoločných priestorov a sociálnych priestorov.  
 Za pomoci sponzorov a rôznych darcov boli dodané postele, skrine, koberce, stolíky, stoličky, kuchynský 
nábytok, práčky, chladničky, regály, vankúše, paplóny, posteľné obliečky, či rôzny kuchynský riad. Vyčistil sa 
vonkajší priestor dvora od buriny a náletových drevín. Väčšina nákladov pri rekonštrukcii bola krytá z finančnej 
zbierky od členov cirkevného zboru. A tak 12. marca 2022 mohli vstúpiť do objektu prví obyvatelia do 
zrekonštruovaného objektu, ktorý dostal názov Domov nádeje PARAMA. 
 

TTVVAARROOŽŽNNÁÁ  
 

OObbjjeekktt  ss..  čč..  2200  

  S myšlienkou na zriadenie druhého azylového domu prišiel zborový dozorca. Po zvolaní zborového 
presbyterstva navrhol, aby sa objekt v Tvarožnej 20 prebudoval taktiež na azylový dom s možnosťou jeho ďalšieho 
využitia v budúcnosti. Hoci zo začiatku bola väčšina presbyterstva proti investovaniu do tohto objektu, ktorý si 
vyžadoval rozsiahlu investíciu do prestavby, nakoniec po rozsiahlej debate a s odstupom času padlo skoro 
jednohlasné stanovisko na realizáciu. Už začiatkom apríla sa začalo s realizáciou prác. Štúdia prestavby navrhla 
prestavať objekt na šesť malometrážnych bytov, a to vytvorenie dvoch dvojizbových a štyri jednoizbové byty 
s centrálnou kotolňou na dodávku tepla a teplej vody. V každom byte sa vybudovali samostatné prípojky rozvodov 
studenej a teplej vody, elektriny, prípojky vykurovania, ktoré majú vlastné merania médií. Každý byt má zavedenú aj 
prípojku zo spoločných rozvodov televízie, internetu a domáceho telefónneho vrátnika. Súčasťou sú vybudované 
nové kúpeľne, WC so vzduchotechnikou, obytné priestory s kuchynským priestorom či predsieňou.  
 Pre takto vybudované priestory bolo potrebné komplet vybudovať nové členenie priestorov, urobiť kompletné 
rozvody elektroinštalácie vrátane slaboprúdových rozvodov, rozvodov kúrenia, rozvodov vody, kanalizácie, 
vybudovanie plynovej kotolne. V každom byte boli opravované omietky, podlahy, doplnili sa okná, osadili nové 
interiérové dvere s obložkami, namontovali kuchynské linky so sporákom a odsávačom pár. Na všetky okná v 
objekte boli namontované horizontálne žalúzie. Pre príjem televízneho programu bol namontovaný satelit, 
namontovalo sa zariadenie pre príjem internetu. Na splnenie požiarnej bezpečnosti v objekte bol vybudovaný 
vodovodný hydrant a vo vyhradených priestoroch boli osadené protipožiarne dvere. Z klampiarskych prác boli 
vyrobené vonkajšie parapety, oplechovali sa komíny, opravila sa časť strešnej krytiny, namontovali nové dažďové 
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žľaby a odkvapové zvody. Keďže objekt potrebuje opraviť aj vonkajšiu fasádu, v decembri bol zakúpený materiál na 
opravu, samotná oprava sa uskutoční na jar roku 2023.  
 Na realizácií prác sa podieľalo niekoľko stavebných, profesijných a dodávateľských firiem. Po ukončení prác 
boli v objekte urobené revízie elektroinštalácie, plynovodu, komína, tlaková skúška hydrantu a vyhotovený bol 
energetický certifikát objektu. Z technickej dokumentácie bolo potrebné vypracovať Situačnú dispozíciu bytov - 
architektúra, Projekt prevádzkového rozvodu - silnoprúd, Projekt plynofikácie, Projekt ústredného vykurovania a 
Projekt riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby. Po predložení všetkých dokladov sa dňa 30.09.2022 za 
prítomnosti zástupcu obce Tvarožná, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Poprad, Okresného riaditeľstva 
Hasičského a záchranného zboru Kežmarok, Stavebného úradu Kežmarok a nás ako vlastníka uskutočnilo konanie 
spojené s miestnym šetrením za účelom vydania Rozhodnutia o povolení a zmene na užívanie stavby, ktorého 
právoplatnosť nadobudlo dňa 19.10.2022.  
 Vďaka dobrovoľníkom a rôznym sponzorom boli miestnosti vybavené bytovým a kuchynským zariadením. Aj 
na tomto projekte sa finančne podieľali cirkevníci formou zbierky, ďalej finančne prispela obec Tvarožná, Evanjelická 
diakonia a ECAV na Slovensku prostredníctvom Zmluvy 113/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov účelovo 
viazaných na tento projekt. Od 1.10.2022 je objekt v prevádzke a slúži taktiež ako azylový dom pre odídencov z 
Ukrajiny. 
 

OObbjjeekktt  ZZŠŠ  aa  MMŠŠ  
 Obec Tvarožná nás požiadala o súhlas na odstránenie hospodárskych objektov stojacich na parcelách KN-C 
232/2, 232/4, 232/5, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 83 m2 v areáli školy. Jedná sa o pozemky, na 
ktorých plánuje obec v nasledujúcom období pristaviť budovu materskej škôlky. Objekty tvorili spoločnú stavbu 
stojacu aj na pozemkoch obce, neslúžili už svojmu účelu a boli v zlom technickom stave, preto sme dali súhlas na ich 
odstránenie. Obec odstránila tieto stavby na vlastné náklady a zároveň nás požiadala o odkúpenie uvedených 
parciel za účelom prístavby. 
 

HHUUNNCCOOVVCCEE  
 

OObbjjeekktt  BBiissttrroo  
 Nájomcovia tohto objektu sa nás obrátili so dvoma požiadavkami. Prvou bola požiadavka na výmenu kotla 
ústredného vykurovania, ktorý bol po dobe svojej životnosti, v prevádzke bol od roku 2003 a už nevyhovoval 
spoľahlivej a bezpečnej prevádzke. Preto ešte pred vykurovacou sezónou v mesiaci november došlo k jeho výmene. 
Namontovaný bol nový kotol značky BOSCH BC8700iW o výkone 30 kW vrátane príslušenstva. Po výmene 
a vykonaní tlakovej skúšky, vystavení revíznej správy zariadenie bolo uvedené do prevádzky. 
 Druhou požiadavkou bola oprava a zateplenie stropu v sále, výmena elektroinštalácie. S opravou sa malo 
začať v polovici decembra, no nájomca nás požiadal o to, aby sa s prácami začalo neskôr s odôvodnením množstva 
objednaných akcií koncom a začiatkom nového roka ( rodinné oslavy, Silvester a plesová sezóna ). Uvedenej 
požiadavke sme vyhoveli, hoci všetok potrebný materiál na opravu bol už zakúpený. Po skončení akcií bude oprava 
zrealizovaná.  
  

KKoossttooll  
 Aby sme mohli pokračovať v ďalších etapách opravy fasády kostola, požiadali sme ešte v predchádzajúcom 
roku obec o výrub 4 ks stromov Lipy veľkolistej  (Tilia platyphyllos), ktoré rástli v blízkosti objektu na severnej strane. 
Koreňový systém stromov prenikal do základov kostola, čím narúšal jeho statiku, lístie a konáre zo stromov 
poškodzovali fasádu, strešnú krytinu a odkvapový systém. V januári tohto roka po stretnutí sa s kompetentnými 
osobami pri objekte, bola posúdená naša požiadavka ako objektívna, na základe zistených skutočností bolo vydané 
súhlasné stanovisko na výrub týchto drevín. A tak ešte v mesiaci marec boli dreviny vyrúbané, aby sme to stihli do 
začiatku vegetačného obdobia. 
 Hoci žiadosť o poskytnutie dotácie na opravu fasády z prostriedkov dotačného systému MK SR na obnovu 
kultúrnych pamiatok bola zamietnutá, napriek tomu sme pokračovali v oprave fasády na východnej strane a to za 
spolupráce s obcou, ktorá nám na základe žiadosti zo svojho rozpočtu poskytla finančné prostriedky v sume 10 000,- 
eur. Na prielome mesiacov júl – august na východnej strane kostola bolo postavené lešenie, nasledovalo 
odstraňovanie zvetraných omietok zo stien a z poškodených ríms. Doplňovali sa chýbajúce prvky ríms, opravovali 
poškodené omietky. Po obnovení omietok, steny boli natreté penetračným roztokom a dvojnásobným farebným 
náterom. Po týchto prácach nasledovala demontáž lešenia, upratanie okolia a odvoz vecí zo staveniska.  
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SSTTRRÁÁNNEE  PPOODD  TTAATTRRAAMMII 
  

KKoossttooll  
 V tejto filiálke nás koncom roka čakali na 2. slávnosť vianočnú slávnostné služby Božie pri príležitosti 220. 
výročia posviacky chrámu a 100. výročia postavenia zvonice. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli venovať pozornosť 
aj technickému stavu objektu. Vstupná časť do kostola a soklová časť čelnej fasády bola v zlom stave, preto sme sa 
rozhodli opraviť poškodené časti. Odvlhnuté omietky, opadávajúci sokel a poškodené vstupné schodisko potrebovalo 
kompletnú rekonštrukciu. Celý sokel a vstupné schodisko boli odstránené, vo vstupnej časti boli odstránené omietky. 
Po vysušení stien a oprave muriva bola soklová časť urobená pomocou odsadených cetrisových dosiek 
s prevetrávajúcimi otvormi a upravená omietkou, novým náterom a vrchným oplechovaním. Taktiež boli opravené 
omietky a maľba nad soklovou časťou do výšky dvoch metrov a omietky a maľovka vo vstupnej časti. Nanovo boli 
urobené nové schody do kostola a upravené bolo aj zábradlie. Po opravách bola natretá farbou aj plechová strieška 
vchodu. Práce sme realizovali v mesiaci júl a august. V interiéri bola očalúnená predzáhradka oltára, zakúpený bol 
koberec, oltárny kríž a sviece. 

  

RROOZZPPIISS  NNÁÁKKLLAADDOOVV  ZZAA  JJEEDDNNOOTTLLIIVVÉÉ  OOBBJJEEKKTTYY::  

  

  
  

   

Objekt Popis vykonaných prác € 

K
ežm

arok 

Hotelová 
akadémia 

Výrub stromu 
Čistenie odkvapových žľabov, montáž strešného východu 
Servis okien 

160,00 
624,00 

5 952,00 

Hradná 32 
Archststudio – dispozičné riešenie, meranie 
Výroba okien pre bytové jednotky 

720,00 
14 770,73 

Drevený kostol 
Reštaurovanie pedála – organ 
Výmena požiarnych hlásičov 

15 996,00 
1 723,20 

Lýceum 
Pamätná tabula  
Reštaurovanie kníh 
Interiérový projekt 

570,96 
5 335,00 

300,00 

Ľubica 

Bytové jednotky 
252/135 

Prestavba bytovej jednotky č. 1 na dva byty: 
Demontáž kúpeľní, WC, podláh, schodiska, starých stropov, 
búracie práce, obíjanie omietok, odvoz sutiny. 
Vybúranie starých priečok, montáž nosných častí stropu, 
vybúranie starých rozvodov, montáž priečok dolný byt. 
Úprava podláh, montáž priečok, odvoz sutiny  
Úprava stien obmurovkou a zateplením, betonárske práce,  
odvoz sutiny. 
Montáž rozvodov vody, kanalizácie, vzduchotechnika, 
kúrenie, prípojka vody 
Elektroinštalačné práce 
Montáž nosných prekladov, omietky interiérové 
Montáž stropov a vchodových dverí, okien 
Oprava kúrenia a vchodových dverí v byte č.3 

 
8 670,00 

 
9 103,30 

 
12 497,00 

8 568,55 
 

15 600,00 
 

6 000,00 
14 386,50 
14 612,35 

300,00 

Bytové jednotky 
251/133 

Oprava strechy – Cultus 
Byt č. 2 - výmena expanznej nádoby plyn. kotla 
Byt č. 1 - oprava vzduchotechniky 
Byt č. 3 - výmena elektrického bojlera 

4 157,50 
166,30 
682,10 
814,00 
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 Objekt Popis vykonaných prác € 

V
eľká 

Lom
nica 

 
Kostol 

Oprava strechy nad sakristiou 
Oprava interiéru sakristie 
Práce súvisiace s odvedením zrážkových vôd 
Montáž vežových hodín 

7 320,00 
8 880,75 
6 693,08 

10 980,00 
 

Azylový dom Opravy v objekte, kúrenie, podlahy, omietky 3 705,87 

T
varožná 

  

V
rbov 

 
Azylový dom 
 
 

Dokumentácie a poplatky k prestavbe 
Stavebné práce 
Zariadenie a zriaďovacie predmety v objekte 
Kúrenie, voda a kanalizácia  
Elektroinštalačné práce  
Klampiarske práce - odkvapový systém, strecha a komíny, 
parapety 
Maľovanie objektu 
Oprava fasády 

2 200,36 
84 686,78 
12 236,50 
56 328,66 
21 753,58 

 
7 291,20 
5 148,00 
9 980,00 

ZŠ s MŠ Odstránenie hospodárskeho objektu 0,00 

H
uncovce 

  

Bistro 
Výmena kotla ústredného vykurovania 
Oprava stropu v spoločenskej sále  

4 525,50 
13 323,67 

Kostol 
Oprava fasády JV strana 
Výrub stromov 

20 236,50 
1 440,00 

S
t. pod  

T
atram

i 

Kostol 
Oprava vstupu a čelnej fasády 
Čalúnenie predzáhradky oltára 
Oltárne rúcha 

12 227,14 
540,00 
139,20 

Spolu v €:  431 346,28 

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

v Kežmarku aj v roku 2022 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 
1.1.2022 do 30.6. 2022 pracoval v cirkevnom zbore cez pokračujúci projekt „Cesta na trh práce 3“ jeden pracovník 
prostredníctvom ÚPSVaR v Kežmarku, ktorý mu prispieval mesačne 95% na úhradu celkovej ceny práce zamestnanca. 
Zbor mal ďalej uzatvorenú dohodu o Pracovnej činnosti s dvoma pracovníkmi. Funkciu lesného hospodára naďalej 
vykonával Ing. Peter Patera. 

 

PPRREEVVÁÁDDZZKKOOVVÉÉ  AA  RREEŽŽIIJJNNÉÉ  NNÁÁKKLLAADDYY  ::  

Náklady Popis € 

Voda vodné a stočné 3 025,41 

zrážková voda 999,79 

Elektrická energia všetky objekty 23 426,65 

Plyn všetky objekty 30 172,55 

Telefón, internet farský úrad a fara, azylový dom , mobil 1 400,09 

Poistenie budov, zákonné a havarijné auta, osôb 2 064,40 

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

Požiarna ochrana PO - požiarny technik 240,04 

Dopravné náklady služobné auto, cestovné, autobus 2 541,06 

Odvoz odpadu Lýceum, fara 216,75 

Revízie EZS, EPS, PO, Elektrorevízie, bleskozvod 1 611,00 

Opravy a služby drobné opravy, spotrebný materiál 1 175,80 

ostatné  50,73 

právne služby 240,00 

Administratívne 
pomôcky 

kancelárske potreby, toner 201,07 

leasing kopírka – Konica Minolta 1 304,07 
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Náklady Popis € 

Mzdy pracovníkov zboru, DoPČ 48 834,05 

Odvody zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa 16 687,91 

Dane z nehnuteľností 2 736,47                      

z úrokov, termínovaných vkladov 0,00 

z príjmu PO zo zdaniteľnej činnosti 2 729,27 

Iné výdaje vecné a bohoslužobné 258,84 

Čistiace a hyg. potreby  109,65 

Stravné lístky príplatok zamestnávateľa 55% 2 984,08 

Známky poštovné, kolky 305,90 

Poplatky za vedenie účtov 222,79 

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

988,31 

Softvér upgrade PÚ, mzdy, sk. doména, Office, programy k PC 347,95 

Spolu v €:  143 962,41 

 

  

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

Nákup €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Náklad € 

Elektrický rozvádzač - prenosný 300,00 Vianočná nádielka detí 174,00 

Odpadová nádoba - Veľká Lomnica 52,00 Výlet detí 361,20 

Kríž, svietnik - kostol Stráne p. Tatrami 306,00 Celoslovenské stretnutie evanjelikov 418,64 

Koberec - kostol Stráne p. Tatrami 623,22 Ubytovanie hostí 156,51 

Notebook - farský úrad 1 229,00 Stráne p. Tatrami – slávnostný obed 530,00 

Set nožov - kuchyňa 295,00 Gratulačné kytice – akcie CZ, životné 
jubileá, vence 

1 362,27 

Zariadenie kuchyne  1 685,45 

Zariadenie kancelárie - administratíva 11 148,89 Pohostenia – akcie v zbore, návštevy,  801,42 

Zariadenie kancelárie - farský úrad 21 410,28 Deň matiek 90,00 

Spolu náklad v €: 36 754,84 Spolu náklad v €: 3 894,04 

   

LLEESSNNÉÉ  HHOOSSPPOODDÁÁRREENNIIEE::  

((  LLHHCC  ––  LLEESSNNÝÝ  HHOOSSPPOODDÁÁRRSSKKYY  CCEELLOOKK  ))  

  

 Počas roka hospodárska činnosť v lese bola zameraná hlavne na pestovateľskú činnosť ako je ochrana 
kultúr proti burine, obhrýzaniu kultúr zverou a výchovu mladých lesných porastov prerezávkami. Ďalej boli 
upravované približovacie a odvozné cesty. 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 
117,61 m3. 
 

Uskutočnené boli tieto práce: 
 

LHC Spišská Belá - lokalita Strážky, kat. územie Kežmarok 

 

 Počas roka bolo pripravované drevo v samovýrobe z prerezávok v poraste 392 o objeme 46,0 m3, v poraste 
393 10 o objeme 30,8 m3, v poraste 394 30 o objeme 10,0 m3. Spolu bolo pripravených 86,80 m3 drevnej hmoty, 
zároveň v týchto porastoch bola uhádzaná haluzina pracovníkmi, ktorí si pripravovali drevo svojpomocne. V mesiaci 
jún bolo robené vyžínanie burín na ploche 4,30 ha, z toho v poraste 390 40 na výmere 1,30 ha, v poraste 394 30 na 
výmere 0,10 ha, v poraste 394 40 na výmere 2,00 ha, v poraste 394 10 na výmere 0,90 ha v celkovej hodnote 
989,00 € ( 230 € / 1 ha ). V mesiaci november boli  stromčeky ošetrené formou ochranného náteru Cervakol proti 
obhrýzaniu lesnou zverou na ploche 7,31 ha, z toho v poraste 390 40 na ploche 3,29 ha, v poraste 393 30 na ploche 
0,22 ha, v poraste 394 30 na ploche 0,10 ha a v poraste 394 40 na ploche 3,70 ha. Za ochranný náter sme zaplatili 1 
184,22 € ( 162,00 € / ha ). V rámci výchovy mladých lesných porastov boli robené prerezávky v poraste 390 30 a 394 
30 na ploche 4,00 ha, za práce sme zaplatili 1 200,00 € ( 300,00 € / 1 ha ). 
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LHC Vysoké Tatry, katastrálne územie Tatranská Lomnica - lokalita Pod Fľakom 
  
 Aj v tomto hospodárskom celku bolo pripravované drevo v samovýrobe, a to z náhodnej ťažby v porastoch 
1408 B a 1410 v celkovom objeme 30,81 m3. V mesiaci jún bolo robené vyžínanie burín na ploche 2,65 ha, z toho v 
poraste 1408 10 na výmere 2,45 ha, v poraste 1408 30 na výmere 0,20 ha v hodnote 609,50 € ( 230 € / 1 ha ). 
V mesiaci november boli ošetrené stromčeky formou ochranného náteru Cervakol proti obhrýzaniu lesnou zverou na 
ploche 2,85 ha, z toho  v poraste 1408 10 na ploche 2,65 ha, v poraste 1408A 30 na ploche 0,20 ha. Za ochranný 
náter sme zaplatili 461,70 € ( 162,00 € / ha ). V rámci výchovy mladých lesných porastov boli robené prerezávky 
v poraste 1408B na ploche 8,26 ha, za práce sme zaplatili 2 478,00 € ( 300,00 € / 1 ha ). V tomto celku boli robené aj 
práce na sprístupňovaní približovacích a odvozných ciest, orezávali sa kroviny, vykášali plochy, zrovnával 
a opravoval terén v dĺžke 2 400 m v hodnote prác 360,00 €. 
  
 Jednotlivé náklady na pestovateľskú a lesnú činnosť za oba LHC sú nasledovné: 
 

Popis položiek suma v € 

- prerezávky  3 678,00 

- vyžínanie plôch 1 598,50 

- ochrana porastov proti zveri 1 645,92 

- sprístupnenie odvozných a približovacích ciest 360,00 

Spolu náklady za oba LHC 7 282,42 

Spolu výnosy za oba LHC 897,14 

 
Všetky vyššie uvedené sumy sú uvedené bez DPH, v danej činnosti sme jej platcami. 

 

V roku 2022 z lesných pozemkov vložených na hospodárenie do Pozemkového spoločenstva - družstva 
Ľubica bol vyplatený výnos ( dividendy ) v podiele na celkovom zisku v sume 706,75 €. 

 

Hospodárenie na lesnom majetku v správe zboru v ťažobnej a pestovateľskej činnosti v roku 2023 bude 
pokračovať podľa LHP ( lesného hospodárskeho plánu ) nasledovne: 
 V oboch lesných celkoch pre rok 2023 nie je plánovaná žiadna ťažba, a to z obdobného dôvodu ako 
v predchádzajúcom roku, a tou je, že ťažbou dreva a následným predajom neplánujeme momentálne vytvoriť zisk, 
ešte stále je možnosť uskutočniť plánovanú ťažbu v neskoršom období, počas platnosti LHP. 

 

LHC – Spišská Belá, lokalita Strážky 

 

PPEESSTTOOVVAATTEEĽĽSSKKÁÁ  ČČIINNNNOOSSŤŤ::  

  

- opakované zalesňovanie v porastoch 394 10, 390 40, 393 30 0,30 ha 

- nákup sadeníc 1 200 ks 

- vyžínanie v porastoch 394 10, 394 40, 394 30, 393 30, 390 40 4,22 ha 

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

7,31 ha 

  

UUDDRRŽŽIIAAVVAACCIIEE  PPRRÁÁCCEE::  

  

- orezávanie, kosenie, úprava terénu v šírke 3m 2 000 m 
 

 Celkové náklady pre tento celok predstavujú čiastku 3 167,80 €. 
 
LHC – V. Tatry, lokalita V. Tatry – Fľak 

 

PPEESSTTOOVVAATTEEĽĽSSKKÁÁ  ČČIINNNNOOSSŤŤ::  

  

- výchova mladých porastov - prerezávky v poraste 1408 A30, 1351B 2,84 ha 

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

  

- orezávanie, kosenie, úprava terénu v šírke 3m 2 000 m 

- likvidácia oplôtkov v poraste 1410, 1408 A 500 m 
 

 Celkové náklady pre tento celok predstavujú čiastku 3 431,20 €. 
Celkové plánované náklady pre oba celky sú v sume 6 599,00 €. Tieto náklady sú zarátané do nákladov 

v roku 2022, keďže tvoria rezervu vytvorenú na pestovateľskú činnosť pre rok 2023.  

  

OOSSTTAATTNNÉÉ  NNÁÁKKLLAADDYY::  

  

Účel € 

Ofery Vzdelávanie, SLZ 168,20 

Plavnica – kostol  150,00  

Príspevok 
 
 

Dištriktuálny príspevok 506,88 

Seniorálny príspevok 776,00 

GBÚ – cirkevný príspevok 5 704,18 

Lesné hospodárenie Náklady na lesnú hospodársku činnosť 
Rezerva na pestovateľskú činnosť 2023 

7 282,42 
6 599,00 

Nákup kníh, predplatné časopisov, kresťanská literatúra, knihy na vyučovanie, kalendáre 21 826,70 

Ostatné náklady a príspevky 982,65 

Opera Mojžiš 10 964,25 

Preklady textov – kniha DK do maďarského a anglického jazyka 6 440,00 

Propagačné materiály 696,00 

Zborový list 2 849,00 

Náhrada príjmu za nemoc 30,18 

Tvorba sociálneho fondu 225,73 

Neuplatnená DPH 7 286,80 

Odpisy hmotného majetku 3 491,92 

Spolu náklad v €: 75 979,91 

 
V roku 2022 bol finančne podporený len jeden projekt na obnovu kultúrnych pamiatok, na ktorý 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 pedála – Nástroj organový dvojmanuálový v Drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku, 
projekt podporený sumou 15 000,- €. Na podporenom projekte sme sa podieľali čiastkou minimálne 5% 
z celkovej sumy poskytnutej dotácie. 

 

v podprograme 1.1. Obnova kultúrnych pamiatok: 
➢ projekt opravy fasády Evanjelického kostola v Huncovciach 
➢ projekt 3. etapy opravy fasády Evanjelického kostola v Ľubici. V tomto podprograme nebol podporený ani 

jeden projekt. 
 

VVÝÝNNOOSSYY  CCIIRRKKEEVVNNÉÉHHOO  ZZBBOORRUU  TTVVOORRIILLII  NNAASSLLEEDDOOVVNNÉÉ  PPOOLLOOŽŽKKYY::  
 

Výnosy - Príjmy € 

Milodary - od členov zboru 8 580,00 

Ofery 11 596,55 

Cirkevný príspevok ( cirkevná daň ) 14 430,00 

Príjem z kostolov - oferníky 1 083,75 

Predaj kníh, časopisov, literatúry 1150,10 

Dlhopisový fond - 2 345,98 
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Výnosy - Príjmy € 

Preplatky - služby 14 758,38 

  

                - ostatné 6 439,37 

Za zvonenie 40,00 

Milodary - vstupy do kostolov 34 530,32 

Milodary - vstupy do knižnice 8 011,83 

Milodary - ostatné 1 696,78 

Zbierky pre Ukrajinu:        azylový dom Tvarožná 
                                         azylový dom Veľká Lomnica 

3 910,00 
7 208,00 

Príspevky pre Ukrajinu:   Diakonia 
                                        GBÚ - azylový dom Tvarožná 

2 218,31 
46 852,00 

Príspevok za ubytovanie Ukrajincov:      obec Veľká Lomnica 
                                                                obec Tvarožná 

32 295,00 
9 960,00 

Príspevok na operu Mojžiš 13 270,00 

Príjem za prenájom bytov, nebytových priestorov, pôdy 135 356,12 

Príjem z predaja majetku - pozemky 291 030,00 

Príjem z lesného hospodárenia Vlastné hospodárenie 897,14 

Dividendy PSD - Ľubica 706,75 

MK SR - Dotačný systém 2022 15 000,00 

Príspevok - H.N.Š. Nemecko ( na knižnicu ) 5 200,00 

Obce a samosprávy:         Veľká Lomnica - kostol 
                                          Huncovce – kostol 
                                          Tvarožná – azylový dom 

3 000,00 
10 000,00 

2 000,00 

Príspevok - VD + GBÚ ( na mzdu pracovníčky knižnice ) 8 121,60 

ÚPSV a R Kežmarok – dohoda Chd 22/46/060/09 a dohoda 21/46/054/321 7 766,88 

Príjem z akcií v zbore 72,60 

Účastnícke poplatky pri akciách v CZ 714,00 

Výnosy spolu v €: 695 549,50 
 

 

Pohľadávky cirkevného zboru nesplatené k 31.12.2022: 
 za nájom a služby – vydané faktúry, ÚPSV a R Kežmarok, SED – 
Útulok Dom na polceste  

 
22 243,10 

Záväzky cirkevného zboru nesplatené k 31.12.2022: 
dodávatelia prác a služieb - došlé faktúry, nevyčerpané dovolenky 
zamestnancov za rok 2022, nevyplatené mzdy za 12. mesiac 2022, 
odvody do SP a ZP za 12. mesiac 2022, daňový úrad –daň z 
príjmu, DPH na výstupe 

 
- 49 427,31 

Rozdiel pohľadávok a záväzkov k 31.12.2022: - 27 184,21 
 
 

 
 
 

SSTTAAVV    FFIINNAANNČČNNÝÝCCHH    PPRROOSSTTRRIIEEDDKKOOVV    KK    3311..1122..22002222  €€ 

Pokladňa 1 6 379,63 

Pokladňa 2 3 451,09 

Ceniny 3,50 

Bežný účet -Tatra banka 82 705,26  

Across investícia 27 654,02 

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

Spolu financie: 150 386,00 
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SSTTAAVV  HHOOSSPPOODDÁÁRREENNIIAA  ZZAA  RROOKK  22002222::  €€ 

Celkové výnosy zboru 695 549,50 

Celkové náklady zboru 692 997,06 

Hospodársky výsledok 2 552,40 

 
 

 
Účtovné doklady za rok 2022 boli kontrolované dňa 10.02.2023 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 2023: 
 

Zdaniteľné výdaje: 
 
Kežmarok:  Nový kostol  - Oprava omietok na veži kostola 
  ZUŠ   - Oprava strechy 
       
Ľubica:  Bytové jednotky  - Dokončenie opráv fasády dvorového krídla 
  135/252  - Montáž snehových zábran 
  Bytové jednotky  - Oprava plafónu nad javiskom - Cultus 
  133/251 
   
Tvarožná:  Objekt    - Montáž snehových zábran, prístrešky vchodov 
 
Veľká Lomnica:  Byty   - Oprava (výmena) regulátora tlaku na vodovodnej prípojke 
            
Les:       - Práce podľa LHP na rok 2023 
   
Nezdaniteľné výdaje: 
 
Veľká Lomnica:  Kostol   - Napojenie dažďového zvodu z JZ strany ku kanalizácií 
 
Ľubica:  Kostol   - Orezanie dreviny  
 
Kežmarok:  Lýceum   - Oprava odpadu vo WC na 2.poschodí 
 
 Pre rok 2023 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 tónovej traktúry – Nástroj organový dvojmanuálový v Drevenom artikulárnom  kostole v 
Kežmarku 

➢ podprogram 1.1. oprava kultúrnych pamiatok 
- 3. etapa opravy fasády Evanjelického kostola v Ľubici 
- Oprava fasády Evanjelického kostola v Huncovciach 
 

V prípade schválenia a poskytnutia dotácie sa uvedené projekty zrealizujú. 
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Na objektoch v správe zboru sa budú aj počas roka 2023 vykonávať pravidelné revízie vyhradených 
technických zariadení prostredníctvom zmluvných partnerov, v prípade zistených nedostatkov pristúpime k ich 
odstraňovaniu. 

Z týchto navrhovaných prác sa do výšky predloženého rozpočtu budú realizovať tie, ktoré budú posúdené 
ako prioritné. 
     
Zborové presbyterstvo ďalej predkladá konventu návrh na prijatie a schválenie uznesení: 
1. odpredaj pozemkov v katastrálnom území Tvarožná pre Obec Tvarožná, IČO: 00326640. Jedná sa o parcely 

KN – C 232/2 o výmere 10 m2,  druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, KN – C 232/4 o výmere 14 m2,  
druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, KN – C 232/5 o výmere 59 m2,  druh pozemku – zastavané 
plochy a nádvoria, všetky  zapísané na LV 118 za predajnú sumu 40,- € / 1 m2 ( slovom: štyridsať eur za jeden 
meter štvorcový ). 

2. odpredaj pozemku v katastrálnom území Žakovce pre Gréckokatolícku cirkev na Slovensku – farnosť Žakovce, 
jedná sa o parcelu KN – E 187 o výmere 199 m2,  druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na 
LV 466 za predajnú sumu 25,- € / 1 m2 ( slovom: dvadsaťpäť eur za jeden meter štvorcový ) 

3. odpredaj pozemku v katastrálnom území Kežmarok pre spoločnosť ZUDAX s.r.o., Kežmarok, IČO: 51813327. 
Jedná sa o parcelu KN – E 1996 o výmere 77 m2,  druh pozemku – orná pôda, zapísaná na LV 5953 za 
predajnú sumu 20,- € / 1 m2 ( slovom: dvadsať eur za jeden meter štvorcový ). Zároveň kupujúci súhlasí so 
zriadením trvalého vecného bremena, a to v práve prejazdu predávajúceho cez daný pozemok v potrebnom 
rozsahu na parcelu KN – C 14926 v k. ú. Ľubica. 

4. a) neodporúča odpredaj pozemku v katastrálnom území Ľubica pre spoločnosť ZUDAX s.r.o., Kežmarok, IČO: 
51813327. Jedná sa o parcelu KN – C 14926 o výmere 1967 m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast, zapísaná 
na LV 6433, 
b) avšak navrhuje vyššie uvedený pozemok vymeniť za stavebnú parcelu o výmere 500 m2 v katastrálnom 
území Kežmarok. 

5. zámena pozemku pre žiadateľa Jána Bartka, bytom Poľná 21, Kežmarok v katastrálnom území Kežmarok, ktorý 
je vlastníkom parcely registra KN - C 7387 o výmere 8078 m2, druh pozemku – trvale trávny porast a je zapísaná 
na LV 5200 za pozemky vo vlastníctve Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok zapísané na LV 1716 a 
to parcely  KN - C 4406/1 o výmere 3813 m2, druh pozemku – orná pôda,  a KN - C 4406/2 o výmere 112 m2, 
druh pozemku – orná pôda. 

 
  Zaväzuje týmto uzneseniami žiadateľov uhradiť všetky poplatky, ktoré vzniknú s prípadným predajom 
pozemku, zámenou pozemkov a zriadením vecného bremena ( geometrický plán, vypracovanie zmlúv, overovanie 
podpisov, návrh na vklad do katastra nehnuteľností a iné s tým súvisiace poplatky) 

 
Ďalej hospodársky výbor predkladá zborovému konventu rozpočet na rok 2023, ktorý zborové presbyterstvo 

odporúča konventu na schválenie. 

 

Správu vypracoval Ján Scholcz, kurátor a správca cirkevného majetku. 
 
 

6. Správa o činnosti Lyceálnej knižnice za rok 2022 

 
Rok 2022 bol opäť  ovplyvnený nielen pandémiou koronavírusu COVID-19, ale aj vojnovým konfliktom na 

Ukrajine. Aj napriek tomu však lyceálna knižnica bola v prevádzke počas celého roka 2022, v rámci povolených 
nariadení vlády. Jediným stálym zamestnancom v knižnici zostáva naďalej p. Slavíčková.  

Napriek uvoľňovaniu protipandemických opatrení a zlepšujúcej sa situácii bol začiatok roka neistý, nikto 
nevedel dopredu predvídať, ako to bude s letnou turistickou sezónou, ani čo sa týka množstva a zloženia 
návštevníkov. Obrovskú neistotu ešte zvýšilo vo februári vypuknutie vojny na Ukrajine. Náš cirkevný zbor bol jedným 
z prvých, ktorý poskytol útočisko utečencom z Ukrajiny. Cestovný ruch prešiel obrovskou zaťažkávacou skúškou, 
a tak aj my sme museli urobiť určité opatrenia, aby sme boli schopní pokryť ako-tak náklady na prevádzku. Neboli 
sme však výnimkou, pandémia poznačila cestovný ruch počas niekoľkých mesiacov nielen na Slovensku, ale 
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celosvetovo. O to viac nás teší, že knižnica a kostoly mohli ponúknuť svoje služby návštevníkom z domova, sčasti aj 
zo zahraničia, prehliadky zabezpečovala p. Slavičková.  
➢ Tak ako minulý rok, tak aj v roku 2022 sa bádateľská činnosť a konzultácie s ňou spojené presunuli do 

internetového priestoru. Štúdium na vysokých školách pokračovalo najmä v on-line priestore, takže informácie 
boli poskytované cez internet, ku koncu roka sa rozbehli aj osobné návštevy v študovni, ale väčšinou to boli skôr 
„rešerše“ a všetky tieto činnosti a konzultácie prostredníctvom e-mailovej korešpondencie zabezpečovala p. 
Slavičková.  

➢ V marci nás oslovili z Medzinárodného združenia hudobných knižníc, archívov a dokumentačných stredísk na 
spoluprácu ohľadom hudobnín, ktoré sa nachádzajú v našich zbierkach. Výsledkom tohto projektu bola kratšia 
video prezentácia s hovoreným slovom, ktoré predstavilo v úvode knižnicu a jej knižný fond, a potom niekoľko 
hudobnín, medzi nimi dielo L. Stoeckela, Citharu Sanctorum, rôzne rukopisné antifonáre. V júli sa potom 
uskutočnil v Prahe kongres s medzinárodnou účasťou, kde bolo aj video z Lyceálnej knižnice úspešne 
odprezentované. Pri tvorbe tohto videodokumentu pomáhal p. Slavičkovej aj jej syn Robert, ktorý je učiteľom. 
Video má približne 5 minút (to bola časová podmienka) a momentálne si ho môžete pozrieť na stránke 
www.iaml.sk v aktualitách. Doporučila by som umiestniť toto video aj na webovú stránku Cirkevného zboru, 
v rámci propagácie knižnice.  

➢ 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., aj keď pandémia bola na ústupe. Mali sme veľkú akciu – Evanjelický deň, ktorý bol 
spojený s prehliadkou knižnice a túto možnosť využilo mnoho ľudí, takže bolo potrebné zabezpečiť poriadok pred 
aj po akcii – p. Slavičková  

➢ 3. júla sa konal v Kežmarku Evanjelický deň, počas ktorého bolo viacero akcií aj v lýceu, vrátane slávnostného 
rautu v lýceu pre účinkujúcich, priestory lýcea boli využité ako šatne, prípravovne apod. V nedeľu počas obeda 
a akéhosi voľného priestoru pre účastníkov, bola knižnica otvorená pre širokú verejnosť v pravidelných 15 
minútových vstupoch. Bez pomoci dobrovoľníkov by sa to nedalo zvládnuť, a tak sa chcem poďakovať p. 
Bekešovej, Hanzelyovej a Hebrovej, ktoré mi vypomáhali v knižnici a takisto môjmu manželovi, ktorý to pred 
budovou koordinoval.  

➢ 26. septembra bolo v Slovenskom rozhlase vysielanie relácie – Nočná pyramída, kde hosťom Katy Martinkovej 
(kvôli chorobe ju nahradila Zuzana Šebestová) bola p. Slavičková, ktorá kvôli tomu vycestovala do Bratislavy, 
lebo vysielanie bolo naživo vo večerných hodinách. Vysielanie nebolo zamerané len na osobu p. Slavičkovej, ale 
hlavne na prezentáciu knižnice a jej práce počas 26 rokov.  

➢ 29. septembra bolo slávnostné vyhodnotenie 57. ročníka Literárneho Kežmarku v Drevenom artikulárnom 
kostole, a potom akcia pokračovala v lýceu. Tento ročník bol venovaný osobnostiam Janka Kráľa a Sama 
Chalupku. Hosťami okrem iných bola aj herečka Lucia Hurajová, scenáristka Tamara Heribanová, ktoré si spolu 
s ostatnými návštevníkmi prezreli aj Lyceálnu knižnicu v sprievode K. Slavičkovej.  

➢ V rámci prezentácie vzácnych tlačí a rukopisov, ktoré sa pravidelne obnovujú, bola pripravená nová expozícia, 
ktorá približuje verejnosti ďalšie zaujímavosti a unikáty nachádzajúce sa v knižnici, pripravila p. Slavičková. 
Okrem iného sme spolupracovali na výstave pri príležitosti Literárneho Kežmarku, ktorú organizovalo mesto 
Kežmarok a takisto na výstave judaík 16. storočia, ktorej kurátorkou bola p. Vlasta Okoličányová. Všetky práce 
spojené s výberom kníh, výpožičkou, či pomoc pri inštalácii a pod. vykonávala 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. Knihy boli teda úspešne zreštaurované 
a prostriedky vyčerpané, všetko zabezpečovala p. Slavičková. 

➢ V roku 2022 sa za vstupné od návštevníkov, milodary, za predaj publikácií a rôzneho propagačného materiálu, 
reprografické služby sa spolu vyzbieralo 10957,33 €, čo je približne o 5000,-€ viac ako priemer za posledných 5 
rokov, mimo rokov pandemických obmedzení. Tento nárast je spôsobený jednak zvýšeným vstupným, ale sčasti 
aj vyššou návštevnosťou oproti rokom, keď boli obmedzenia, nemohli chodiť školy a väčšie skupiny. Ešte stále 
väčšinu návštevníkov tvorili hostia zo Slovenska, sem-tam z Čiech, Poľska a len výnimočne z Nemecka, 
Rakúska, Švajčiarska. Bolo to lepšie, ako rok 2020 a 2021, ale stále to nebolo na úrovni spred pandémie.  Je to 
veľký rozdiel oproti rokom, keď tvorili najväčšiu časť klientely hlavne zahraniční hostia. Dúfajme, že nasledujúci 
rok bude o čosi lepší.  

http://www.iaml.sk/
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➢ Aj tento rok navštívili knižnicu mnohé známe osobnosti ako napr. Jozef Banáš, Peter Rúfus, Marcela Laiferová 
a iní. Mňa osobne veľmi teší, že veľa návštevníkov si prišlo pozrieť knižnicu práve po odvysielaní „Nočnej 
pyramídy“, dokonca učitelia škôl sa nechali inšpirovať a prišli na exkurziu so svojimi žiakmi alebo známymi. Aj 
medzi Kežmarčanmi mala táto relácia pozitívne ohlasy, takže to bola dobrá reklama nielen pre evanjelickú cirkev 
a knižnicu ako takú, ale aj pre mesto Kežmarok.  

 Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí mi akokoľvek boli nápomocní a takisto tým, ktorí prispeli na 
prevádzku knižnice. 

 

Vypracovala: K. Slavíčková, poverená riadením Lyceálnej knižnice v Kežmarku 
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7. Štatistický prehľad o pohybe ľudnatosti v zbore za rok 2022 

 

  muži / chlapci ženy / dievčatá 
Spolu 
2022 

Spolu 
2021 

Spolu 
2020 

Spolu 
2019 

1. 
Krsty:  6 

 0/6 
 4 
 0/4 

 10  5 
 

 12  15 

2. Konfirmácia:  0/3  0/3  6  12  0  6 

3. 

Večera Pánova: 
počas bohoslužieb v Kežmarku: 

filiálka V. Lomnica: 
filiálka Ľubica: 

filiálka Stráne pod Tatrami 
Huncovce 

domov dôchodcov v KK: 
stretnutia diakonie: 

v domácnosti:  
v nemocnici: 

 341 

 273 
 12 
 48 
 3 
 3 
 0 
 0 
 2 
 0 

 607 

 478 
 23 
 80 
 4 
 5 
 7 
 5 
 5 
 0 

 948 

 751 
 35 
 128 
 7 
 0 
 7 
 5 
 7 
 0 

 826 

 616 
 29 
 161 
 16 
 0 
 0 
 0 
 4 
 0 

 686 

 522 
 21 
 127 
 0 
 0 
 13 
 0 
 3 
 0 

 1016 

 697 
 27 
 236 
 - 
 0 
 39 
 16 
 1 
 0 

4. Sobáše:  7 krížnych   7  5  1   5 

5. Požehnanie manželstva:  1 krížne   1  1  0  1 

7. Prestupy:  0  0  0  0  0  0 

8. Odhlásený zo zboru:  1  4  5  1  4  4 

9. Prihlásený do zboru:  0  0  0  2  2  0 

10. Pochovaných:  5  5  10  21  3  10 

11. 

Náboženstvo v Kežmarku: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotelová akadémia: 
Gymnázium: 

SOU poľnohospodárske: 
Základná škola Vrbov 

Základná škola Ľubica 
I. a II. stupeň: 

 

 
1. roč. – 11 žiaci 
2. roč. – 4 žiaci 
3. roč. – 6 žiaci 
4. roč. – 9 žiaci 
5. roč. – 8 žiaci 
6. roč. – 9 žiaci 
7. roč. – 7 žiaci 
8. roč. – 6 žiaci 
9. roč. – 4 žiaci 
 
 0 žiaci 
 1 žiak 
 0 žiakov 
 1 žiak 
 6 žiakov 
 6 žiakov 

 
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 1330 h 

72 žiakov 66 žiakov  72 žiakov  74 žiakov 

12. Počet členov cirk. zboru: 
sčítanie ľudu v roku 2011 – 1064  
sčítanie ľudu v roku 2021 – 912   764 769 784 777 

13. 

Priemerná účasť na SB: 
Kežmarok: 

Ľubica: 
Veľká Lomnica: 

Huncovce 
Domov dôchodcov: 
Stráne pod Tatrami 

 
 

 159 

 86 
 22 
 14 
 12 
   9 
 16 

153 

 95 
 22 
 10 
  -  
   8 
 18 

168 

 99 
 29 
 13 
 - 
 13 
 14 

173 

 104 
 27 
 11 
 - 
 16 
 15 

14. 

Priemerná účasť na: 
detské služby Božie 
adventné večierne: 

adventný modlitebný týždeň: 
pôstne večierne: 

pôstny modlitebný týždeň: 
biblické hodiny pre dospelých: 

 
 8 
 22 
 -  
 20 
 16 
 14 

 
 7 
 - 
 - 
 - 
 - 
 15 

 
 8 
 23 
 - 
 33 
 - 
 18 

 
 10 
 27 
 - 
 36 
 28 
 19 

 
 

Štatistický prehľad vypracoval Roman Porubän, zborový farár v Kežmarku 
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88..  ŠŠttaattiissttiicckkýý  pprreehhľľaadd  ppooččttuu  eevvaannjjeelliikkoovv  

v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Kežmarok – v matkocikrvi a filiálkach podľa sčítania ľudu v roku 2021 

 

 
 

MMeessttoo,,  oobbeecc  
PPooččeett  

evanjelikov 

11..  Abrahámovce 6 

22..  Huncovce 23 

33..  Kežmarok 674 

44..  Ľubica 90 

55..  Mlynčeky 12 

66..  Rakúsy 8 

77..  Stráne pod Tatrami 11 

88..  Tvarožná 2 

99..  Veľká Lomnica 62 

1100..  Vlková 1 

1111..  Vrbov 12 

SSppoolluu  eevvaannjjeelliikkoovv  991122  
 
 

Štatistický prehľad spracoval Roman Porubän, zborový farár v Kežmarku 
podľa údajov Štatistického úradu SR 
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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  
27. februára 2022 v rámci služieb Božích v auditóriu budovy Evanjelického lýcea v Kežmarku o 900 h. 

 

 
Výročný konvent bol zvolaný na službách Božích dňa 20. februára 2022 v Novom kostole v Kežmarku 

a v kostole v Huncovciach. 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny / 42 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 2022 
8. Schválenie rozpočtu na rok 2022 
9. Odsúhlasenie predaja pozemku pre pána Michala Kitana 
10. Voľné návrhy 
11. Záver, poďakovanie. 

 
K bodu 1: 

Výročný zborový konvent otvoril br. zborový dozorca uvedením počtu prítomných konventuálov 
a konštatovaním o uznášaniaschopnosti konventu. 

 

K bodu 2: 
Br. zbor. dozorca uviedol, že návrh programu zbor. konventu bol uvedený v Správe o živote CZ ECAV na 

Slovensku Kežmarok za rok 2021 spolu so zápisnicou z minuloročného výročného konventu, ktorú každý konventuál 
vopred obdržal v písomnej forme a nebude sa čítať. 

Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil program výročného zborového konventu za rok 
2021 bez doplňujúcich návrhov. 
Hlasovanie: za   – 42 
  proti   –   0 
                zdržal sa  –   0 

 

K bodu 3: 
Za overovateľov zápisnice z výročného zborového konventu CZ ECAV na Slovensku Kežmarok boli zvolení 

br. Šleboda Jaroslav a ses. Kaprálová Barbora. 
Hlasovanie:  za   – 42 

proti  -   0 
zdržal sa  -   0 

 

K bodu 4: 

 

UZNESENIE č. 1/2022/K: 
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil zápisnicu z výročného konventu CZ ECAV na 

Slovensku konaného dňa 02. mája 2021. 
Hlasovanie: za   – 42 
                   proti   –   0 
                    zdržal sa  –   0 
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K bodu 5: 
Diskusii ku kňazskej správe predchádzala videoprojekcia zo života cirk. zboru za rok 2021, ktorú pripravil br. 

zbor. farár. V diskusii odzneli nasledovné informácie: 
- o prácach a akciách, ktoré sa počas roka v zbore uskutočnili, 
- o prácach a aktivitách, ktoré z dôvodu pandemickej situácie a zdraženiu materiálov nebolo možné uskutočniť,  
- informácie o ďalšom intenzívnom a účelovom zaoberaní sa finančnou a hospodárskou otázkou CZ, 
- informácie o členskej základni CZ a zhodnotenie platobnej disciplíny týkajúcej sa cirkevného príspevku, 
- informácie Štatistického úradu SR týkajúce sa sčítania ľudu 2021 a počtu evanjelikov a. v. v meste Kežmarok. 

 

K bodu 6: 

 

UZNESENIE č. 2/2022/K:  
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil v celosti predloženú správu    o živote CZ ECAV 

na Slovensku Kežmarok za rok 2021. 
Hlasovanie: za   – 42 
                   proti   –   0 

                  zdržal sa  –   0 

 

K bodu 7: 
Br. zbor. farár vzhľadom na vojnovú situáciu v Ukrajine informoval o možnej a reálnej pomoci utečencom 

z Ukrajiny, o výzve VD ECAV na Slovensku cirkevným zborom, ktoré by mohli poskytnúť utečencom ubytovanie 
a o ďalšej pomoci podľa pokynov ECAV v spolupráci s  EPS OS SR a OZ SR a Evanjelickou diakoniou. Z uvedeného 
dôvodu navrhol poskytnúť na ubytovanie pre utečencov objekt býv. AWT vo Veľkej Lomnici, v ktorom bude potrebné 
urobiť určité úpravy (hygienický náter, sociálne zariadenia, zariadenie kuchyne, lôžka a pod.). 

 

UZNESENIE č. 3/2022/K: 
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil návrh použiť objekt býv. AWT vo Veľkej Lomnici 

na účely ubytovania pre utečencov z Ukrajiny s investovaním príslušných zdrojov na jeho úpravu. 
Hlasovanie: za   – 42 
                   proti   –   0 
               zdržal sa  –   0 

 

UZNESENIE č. 4/2022/K: 
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. 
Hlasovanie: za   – 42 
              proti   –   0 

                  zdržal sa  –   0 
K bodu 8: 

 

UZNESENIE č. 5/2022/K: 
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil rozpočet na rok 2022 tak, ako bol konventu 

predložený Hospodárskym výborom CZ ECAV na Slovensku Kežmarok. 
Hlasovanie: za   – 42 
              proti   –   0 
              zdržal sa  –   0 

 

K bodu 9: 

 

UZNESENIE č. 6/2022/K: 
Zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Kežmarok schválil odpredaj pozemku pre p. Michala Kitana, 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 450 m2 nachádzajúcej sa za parcelou v jeho vlastníctve v sume 10,- €/1m2. Všetky poplatky ohľadom 
vyhotovenia geometrického plánu, kúpno-predajnej zmluvy, zápisu do katastra nehnuteľnosti znáša kupujúci. 
Hlasovanie: za   – 42 
              proti   –   0 
              zdržal sa  –   0 
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K bodu 10: 
Voľné návrhy: 

- Br. Chritz navrhol dohodnúť sa ihneď na brigáde v objekte býv. AWT vo V. Lomnici, pričom br. zbor. farár 
uviedol, že je najprv potrebné zistiť skutočný stav.  

- Ses. Okoličányová navrhla v súvislosti s organizovaním Evanjelického festivalu 2022 pripraviť zoznam 
dobrovoľníkov a zároveň vyzvala ostatných k dobrovoľníctvu. Uviedla, že je ochotná počas príprav Ev. 
festivalu pomôcť ses. Slavíčkovej v Lyceálnej knižnici a zároveň navrhla pripraviť napr. výstavu judaík 
(Lyceálna knižnica má vo svojej zbierke cca 50 kníh z 15.-16. st.), ktorá by mohla pritiahnuť aj iných 
návštevníkov. Br. zbor. farár uviedol, že výzvy budú prichádzať a bude oslovovať ľudí, koho, kde a koľko 
v nádeji, že situácia na Ukrajine nám plány neprekazí.  

 

K bodu 11: 
 Predsedníctvo CZ ECAV na Slovensku Kežmarok ukončilo výročný zborový konvent poďakovaním za účasť, 
za prípravu jednotlivých správ a za angažovanosť s prianím Božieho požehnania do ďalších prác a spolupráce 
v roku 2022.  
 
V Kežmarku dňa 27. februára 2022 
 
 
 
 
 

zborový farár 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 zbor. dozorca 

overovateľ  zapisovateľ  overovateľ 
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