
Zápisnica 

zo zasadnutia výročného a volebného konventu zo dňa 27.1.2019, v kostole vo 

Vlachove (počas bohoslužieb) 
pod vedením zborovej farárky Mgr. Martiny Gdovinovej a Miloša Hajdúka, zborového dozorcu 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny – 31 

 

Program:  

1.Privítanie, oboznámenie s programom jednania  

2. Overovatelia  zápisnice 

3.Schválenie zápisnice z minuloročného konventu  

4.Informácia o voľbách, spôsob voľby, volebná komisia, sčítacia komisia, voľby  

5.Schválenie kňažskej správy  

6.Hospodárenie, revízia, rozpočet 

7.Vyhlásenie výsledku  volieb  

8.Diskusia  

9.Ukončenie konventu 

 

 

K bodu 1: Konvent otvoril a s programom jednania prítomných oboznámil brat dozorca Ing. Miloš Hajdúk. 

Zároveň prítomných oboznámil aj s dnešným programom jednania, zároveň dal prítomným na rozhodnutie, 

doplnenie a schválenie programu. Prítomní s programom jednania súhlasili.  

 

K bodu 2: Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení: Vladimír Hajdúk, Mária Černajová.  

 
Uznesenie 1/2019 K: Prítomní konventuáli určujú za overovateľov zápisnice: Černajová Mária 

a Hajdúk Vladimír. 

Hlasovalo: 31 

Za: 31 / Proti: 0 

 

K bodu 3: Znenie zápisnice z minuloročného konventu predniesla sestra zapisovateľka Marta Lešková. Táto 

bola v plnom znení schválená.  

 
Uznesenie 2/2019 K: Prítomní obsah zápisnice z minuloročného konventu prijímajú a schvaľujú.  

Hlasovalo: 31 

Za: 31 / Proti: 0 

 

K bodu 4: Podrobné informácie o dnešných voľbách, čiže o voľbách presbyterov, predniesol brat dozorca, 

ktorý tiež vyhlásil, že voľby prebiehať tajne – volebnými lístkami: zakrúžkovaním čísla pred menom 

kandidáta. Hlasovanie kandidátov je za Vlachovo aj za Gočovo na jednom volebnom lístku, s príslušnými 

menami. Zvolení sú tí, ktorí získajú nadpolovičnú väčšinu prítomných, t.j. 16 a viac hlasov. Prítomní sa 

vyjadrili, že porozumeli spôsobu volieb. Sčítacia komisia pracovala v sakristii kostola vo Vlachove.  

Do volebnej komisie boli navrhnutí a zvolení: brat Bendík, sestry Klementíková Mária a Martinková Alžbeta. 

Do sčítacej komisie boli navrhnutí a schválení: Monika Hajdúková, Lukáš Hajdúk a Peter Pakes.  

 
Uznesenie 3/2019 K: Konvent volí volebnú komisiu v zložení:  Štefan Bendík, Alžbeta Martinková, 

Mária Klementíková. 

Hlasovalo: 31 

Za: 31/ Proti: 0 

 
Uznesenie 4/2019 K: Konvent volí sčítaciu komisiu v zložení: Peter Pakes, Monika Hajdúková, 

Lukáš Hajdúk.  

Hlasovalo: 31 

Za: 31/ Proti: 0 

 



K bodu 5: Kňažská správa sa niesla a za základ príhovoru bol vybratý text: Ján 4:5-14. Sestra farárka, 

poukazujúc na znenie príhovoru Ježiša Krista ku žene Samaritánke ohľadom vody, pripomenula, že je 

potrebné, aby sme sa tiež prihovárali svojim blížnym nielen v kostole, ale aj na ulici. Máme dbať na svoje 

duchovno. V minulom roku sme mali tiež možnosť piť vodu života, či sme tak urobili, nech si každý odpovie 

sám. Sestra farárka prehodnotila služby Božie, ktoré sa konali v roku 2018 a poďakovala všetkým, ktorí 

chodia do kostola a za príspevky, či už svojim spevom, oferou alebo pozvaním iných. Návštevníci z iných 

cirkví s veľkou pochvalou sa vyjadrovali k službám Božím, či už po stránke kazateľskej alebo po stránke 

celkového dojmu bohoslužieb – priliehavé pesničky, vystúpenie spevokolov atď. Kňažská správa bola 

spracovaná na veľmi vysokej úrovni a zahrňovala každú oblasť tvoriacu život cirkevného zboru vlachovsko-

gočovského. Či už sa to týkalo návštev služieb Božích, krstov, večera Pánova, náboženstvá, biblické hodiny, 

spevokoly, pohreby, sobáše alebo výnimočné príležitosti. Okrem iného bola spomenutá pastorálna služba, 

kde sa sestra farárka ospravedlnila, že v tejto oblasti – podľa jej názoru – nevyvíjala dostatočnú činnosť.  

Po prečítaní celej kňažskej správy – zaznela namiesto kázne - brat dozorca prítomných  upovedomil a vyzval 

na doplnenie.  

Sestra Lešková poukazujúc na tú skutočnosť, že mala možnosť návštevy v niekoľkých domácnostiach so 

sestrou farárkou, podotkla, že návštevu sestry farárky v domácnosti  veľa ľudí považuje za určité „posledné 

pomazanie“ a preto sa bránia takýmto návštevám. Položila otázku do pléna, či by išiel niekto do takého 

domu, kde – podľa správania – vidno, že „ste nevítaný“. Sestra Lešková pripomenula: „kde ťa nechcú, tam 

nejdi“. Teda nedostatok pastorálnej služby nie je nedostatok sestry farárky.  

 
Uznesenie 5/2019 K: Konvent schvaľuje a prijíma kňažskú správu za rok 2018.  

Hlasovalo: 29 

Za: 29/ Proti: 0 

 

K bodu 6: Hospodárenie za Vlachovo predniesla sestra Marta Lešková, za Gočovo sestra Mária Turicová. 

Revíznu správu predložila  sestra Turicová a rozpočet na rok   2019 sestra Teplická Jana. Nakoľko 

hospodárenie a plánované práce boli zahrnuté aj v kňažskej správe, prítomní nemali doplňujúce otázky a so 

správami súhlasili.  

 
Uznesenie 6/2019 K: Konventuáli prijímajú a schvaľujú správu o hospodárení, revíznu správu 

a rozpočet na rok 2019.  

Hlasovalo:29 

Za: 31 / Proti: 0 

 

K bodu 7: Sčítacia komisia, ktorá pracovala  v sakristii, si zvolila svojho predsedu: Ing. Petra Pakesa a tento 

predniesol výsledky volieb konventuálom. Žiadny z navrhnutých presbyterov nezískal menej hlasov, 

potrebných na zvolenie.  

Vlachovo:  

1. Jaroslav Mihók  - kurátor, presbyter: 30 z 31 

2. Marta Lešková – presbyterka, zapisovateľka, členka revíznej komisie 31 z 31 

3. Emília Krivánska – presbyterka, zvonárka 31 z 31 

4. Eva Hroncová  - presbyterka, pokladníčka, náhradníčka na seniorátny konvent 29 z 31 

5. Jana Teplická – presbyterka, účtovníčka, delegátka na seniorátny konvent 31 z 31 

6. Helena Lorinzová – presbyterka, členka revíznej komisie 29 z 29 

Gočovo: 

1. Peter Kirner – kurátor, presbyter, delegát na seniorátny konvent 30 z 31 

2. Mária Turicová – poddozorkyňa, členka revíznej komisie 31 z 31 

3. Zuzana Sklenárová – pokladníčka, presbyterka 30 z 31 

4. Zuzana Liptáková – presbyterka, účtovníčka 31 z 31 

5. Lýdia Hlaváčová – presbyterka, členka revíznej komisie, náhradníčka na seniorátny konvent 29 z 31 

7. Zuzana Rybárová – presbyterka, členka revíznej komisie 29 z 31 

 

 

 

 



Uznesenie 7/2019 K: Konvent volí za činovníkov cirkevného zboru:  Jaroslava Mihóka, Martu 

Leškovú, Emíliu Krivánsku, Evu Hroncovú, Janu Teplickú, Helenu Lorinzovú -  za Vlachovo a Petra 

Kirnera, Máriu Turicovú, Zuzanu Sklenárovú, Zuzanu Liptákovú, Lýdiu Hlaváčovú, Zuzanu Rybárovú – 

za Gočovo.  

Hlasovalo: 31 

Za: 31 / Proti: 0 

 

K bodu 8: V bode „diskusia“ vystúpili: 

Starosta obce Vlachovo Ing. Peter Pakes sa vyjadril veľmi pochvalne a s obdivom na vypracovanie kňažskej 

správy, za čo sestre farárke ďakuje veľmi pekne a povzbudzuje ju v jej iniciatíve v roku 2019. Poukázal tiež 

na to, že si veľmi váži, že má aj on, ako starosta, podrobný prehľad o živote v našom cirkevnom zbore. 

Taktiež poďakoval za spoluprácu medzi obcou a našim cirkevným zborom a prisľúbil aj do roku 2019 dobrú 

spoluprácu, podľa možností obce aj finančnú,  v prípade potreby.  

Brat presbyter Štefan Bendík požiadal o upresnenie  platenia poplatkov – jedná sa najmä o cirkevný 

príspevok. Sestra farárka podala, nielen jemu, ale aj všetkým prítomným, podrobné vysvetlenie za koho sa 

platí a odkedy.  Taktiež skonštatovala, že podľa zaplatených cirkevných príspevkov je v našom zbore 570 vo 

Vlachove a 200 v Gočove. Tiež pripomenula, že je potrebné mať presnú evidenciu, aj vzhľadom na odvod 

príspevkov vyšším cirkevnoorganizačným jednotkám.  

 

K bodu 9: Brat dozorca poďakoval prítomným za ich aktívnu účasť na tomto konvente a poprial všetkým 

Božie požehnanie do budúcich dní.  

 

Zapisovateľka: Marta Lešková 

 

Overovatelia: Mária Černajová 

Vladimír Hajdúk 

 

Predsedníctvo CZ: Miloš Hajdúk 

Martina Gdovinová 


