
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania na Slovensku Vlachovo 

Kamenná 137/30 Vlachovo  04924 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia výročného presbyterstva a kandidačnej porady presbyterstva  
zo dňa 11.1.2019, ktoré sa uskutočnilo vo Vlachove, v sakristii kostola 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (14) 

 

Program: 

1. Privítanie a oboznámenie s programom 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Zápisnica z minuloročného presbyterstva 

4. Oboznámenie s kňažskou správou 

5. Hodnotenie prác z roku 2018  a plán prác na rok 2019 – výstupy z komisií 

6. Voľby presbyterov 7. Ukončenie  

 

K bodu 1: Prítomných privítal a Božie požehnanie do nového roku vyslovil dozorca Miloš Hajdúk. Zároveň 

oboznámil s programom dnešného stretnutia.  

 

K bodu 2: Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a určení Emília Krivánska a Peter Kirner. 

 
Uznesenie 1/2019 P: Za overovateľov zápisnice boli určení: Emília Krivánska a Peter Kirner. 

Hlasovanie: 14 

Za: 14 / Proti: 0 

 

K bodu 3: Zápisnicu z minuloročného výročného presbyterstva prečítala v plnom znení sestra Marta 

Lešková. Zo strany presbyterov neboli žiadne pripomienky.  

 
Uznesenie 2/2019 P: Presbyterstvo schvaľuje zápisnicu z minuloročného presbyterstva zo dňa 14.1.2018.  

Hlasovanie: 14 

Za: 14 / Proti: 0 

 

K bodu 4: Informatívne bola prednesená kňažská správa a to Mgr. Martinou Gdovinovou, zborovou 

farárkou, ktorá okrem iného pripomenula, že celá kňažská správa sa bude niesť v znamení 4. kapitoly 

Jánovho evanjelia. Podrobná kňažská správa bude predmetom výročného konventu dňa 27.1. na službách 

Božích. Prítomní presbyteri súhlasili s návrhom.  

 
Uznesenie 3/2019 P: Presbyterstvo CZ odporúča výročnému konventu kňažskú správu na jej schválenie.  

Hlasovanie: 14 

Za: 14 / Proti: 0 

 

K bodu 5: Hodnotenie vykonaných prác za rok 2018:  

- predseda VMV komisie Peter Kirner zhodnotil akcie, ktoré boli prevedené – vykonané v priebehu roku 

2018 (zdôraznil pekné akcie so svedectvom: Jozefa Turica o Afrike, Mikiho Liptáka o závislosti, Zuzany 

Vaľovskej o Izraeli). Spevokoly vystupovali na bohoslužbách a na seniorátnom stretnutí spevokolov. 

Požehnaná bola aj akcia Semfest. Uskutočnil sa aj detský tábor, na ktorý bola vyjadrená zo strany rodičov aj 

nezainteresovaných maximálna spokojnosť. Pokiaľ ide o akciu „Jarmok vo Vlachove“ – podávané bolo 

občerstvenie. Vydarená akcia bola „Mikuláš“ na obecnom úrade vo Vlachove – tejto akcie sa zúčastnili aj 

celkom malé deti od 1,5 roka. Predseda VMV zdôraznil, že je potrebné hľadať nových – aktívnych ľudí na 

pomoc v CZ.  

Doporučuje taktiež prejednať aj financovanie 400 Eur na koncert Miriam Kaiser, nakoľko ide o vysokú 

hudobnú úroveň, s obecným úradom vo Vlachove (koncert v rámci Dní obce). Zverejnenie hudobných akcií, 

aj tohto koncertu, je potrebné ohlásiť v obecných rozhlasoch.   Prítomní súhlasili s celým návrhom VMV 

komisie.  



- predseda stavebno-technickej komisie Štefan Bendík zhodnotil vykonanie prác vo Vlachove:  

Oprava múrika okolo kostola 

Zastrešenie múrika okolo kostola 

Oprava a rekonštrukcia oltára 

Stabilizácia oltára 

Osadenie vstupných brán do areálu kostola (vrátanie vyhotovenia bránok a veľkej brány) 

V Gočove:  

Aj keď bola plánovaná oprava organu v Gočove, tieto práce neboli prevedené a keďže sa musíme sústrediť 

na iné práce, presúva sa oprava organu do dlhodobejších plánov. 

Podaná bola žiadosť na výmenu strešnej krytiny na kostole – čaká sa na odpoveď 

Oprava chodníka ku kostolu – táto bude prevedená v roku 2019 (financie z vlády SR). 

Plán práce na rok 2019: Vlachovo:  

Natrieť kovové časti oplotenia pred kostolom na čierno 

Odstránenie betónových zvyškov po pomníku pred kostolom a zriadenie odpočinkovej plochy 

Výmena niektorých vyhorených vyhrievacích panelov v kostole 

Oprava fasády na kostole 

Zateplenie lavíc kostolníkov 

Odhlučnenie ventilátora organu 

Odstrániť silové kývanie zvonov 

Spojazdniť chod vežových hodín 

Gočovo: 

Výmena strešnej krytiny na kostole 

Oprava fasády na kostole 

Vyhotovenie chodníka ku kostolu 

Oprava hodín na kostole 

Predseda komisie Štefan Bendík poďakoval všetkým za pomoc pri zveľaďovaní a opravách kostolov aj vo 

Vlachove aj v Gočove. 

- predsedníčka finančnej komisie Jana Teplická pripomenula, že finančná komisia na svojom stretnutí 

podrobne prehodnotila peňažný stav na účtoch a v pokladni. Komisia sa do konventu ešte stretne, aby 

vyhotovila výkaz a rozpočet na základe plánovaných aktivít a prác. Zo strany Gočova bol upravený počet 

duší na základe platcov príspevku na 200 členov, a vo Vlachove 570.  Na základe tejto skutočnosti budú 

upravené odvody seniorátneho a dištriktuálneho príspevku.  

 
Uznesenie 4/2019 P: Presbyterstvo odporúča na schválenie výročnému konventu hodnotenie za rok 2018 

a plán prác na rok 2019 v rámci kňažskej správy.  

Hlasovanie: 14 

Za: 14 / Proti: 0 

 

K bodu 6: Vzhľadom k tomu, že takmer všetkým presbyterom končí volebné obdobie (zvolení v r. 2013), 

pre ďalšie 6-ročné obdobie musí byť zostavená kandidátka a to v tomto zložení: Za Vlachovo: J. Mihok, M. 

Lešková, E. Krivánska, E. Hroncová, H. Lorinzová a za Gočovo:  Z. Liptáková, Z. Rybárová, L. Hlaváčová, 

M. Turicová, P. Kirner, Z. Sklenárová – títo kandidatúru prijali. Oslovení boli aj presbyteri Viliam Alexai 

a Ján a Júlia Mihálikovci – títo kandidovať odmietli (po vekovej a zdravotnej stránke).  Presbyteri im za 

službu v CZ poďakovali. K voľbám musia byť  podpísané čestné prehlásenia a od vyhlásenia musí plynúť 15 

dňová lehota. Voľby prebehnú  v rámci výročného konventu dňa 27.1. 2019.  

 
Uznesenie 5/2019 P: Presbytertvo vyslovuje poďakovanie Viliamovi Alexaiovi, Jánovi Mihálikovi, Júlii 

Mihálikovej za ich doterajšiu službu pre cirkevný zbor vo Vlachove a Gočove.  

Hlasovanie: 14 

Za: 14 / Proti: 0 

Hlasovanie: 14 

Za: 14 / Proti: 0 

 
Uznesenie 6/2019 P: Presbyterstvo predkladá kandidátku na posty presbyterov CZ Vlachovo na volebný 

konvent v tejto zostave: Za Vlachovo: J. Mihok - kurátor, M. Lešková  - presbyterka, zapisovateľka, E. 

Krivánska – presbyterka, zvonárka, E. Hroncová – presbyterka, pokladníčka, náhradníčka na seniorátny 



konvent, J. Teplická – presbyterka, účtovníčka, delegátka na seniorátny konvent, H. Lorinzová – presbyterka, 

členka revíznej komisie a za Gočovo:  M. Turicová - poddozorkyňa, P. Kirner  - kurátor, delegát na 

seniorátny konvent Z. Liptáková – presbyterka, účtovníčka, Z. Rybárová – presbyterka, členka revíznej 

komisie, L. Hlaváčová – presbyterka, členka revíznej komisie, náhradníčka na seniorátny konvent, Z. 

Sklenárová – presbyterka, pokladníčka. 

Hlasovanie: 14 

Za: 14 / Proti: 0 

 

K bodu 7:  Dozorca CZ poďakoval všetkým prítomným presbyterom za účasť a za aktívny prístup pri 

hodnotení uplynulého roku. Poprial presbyterom, ich rodinám a cirkevnému zboru pre rok 2019 veľa zdravia 

a Božieho požehnania.  

 

Zapisovateľka: Marta Lešková 

 

Overovatelia: Emília Krivánska 

Peter Kirner 

 

 

Predsedníctvo CZ: Miloš Hajdúk 

Martina Gdovinová 

 

 


