
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania na Slovensku Vlachovo 

Kamenná 137/30 Vlachovo  04924 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia výročného presbyterstva  
zo dňa 17.1.2020, ktoré sa uskutočnilo vo Vlachove, v sakristii kostola 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (12) 

 

Program: 

1. Privítanie a oboznámenie s programom (diskusia k jednotlivým bodom programu, počas týchto bodov) 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Zápisnica z minuloročného presbyterstva 

4. Oboznámenie s kňažskou správou za rok 2019 a komentár k zmene štatútu CZ 

5. Výstupy z komisií: finančná, VMV, stavebno-technická  

6. Ukončenie 

 

 

K bodu 1: Prítomných privítal dozorca CZ Ing. Miloš Hajdúk a povinšoval všetkým zdravie a Božie 

požehnanie a chuť do práce v roku 2020. Zároveň oboznámil prítomných s programom jednania. Všetci 

s týmto programom súhlasili.  

 

K bodu 2: Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a určení Eva Hroncová a Peter Kirner. Všetci prítomní 

súhlasili.  
Uznesenie 1/2020 P: Za overovateľov zápisnice boli určení: Eva Hroncová a Peter Kirner. 

Hlasovanie: 12 

Za: 12 / Proti: 0 

 

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

Lešková. Zo strany presbyterov neboli žiadne pripomienky.  

 
Uznesenie 2/2020 P: Presbyterstvo schvaľuje zápisnicu z minuloročného presbyterstva zo dňa 

11.1.2019.  

Hlasovanie: 12 

Za: 12 / Proti: 0 

 

K bodu 4: Kňazská správa za rok 2019 – táto sa nesie  v znamení textu Matúš 27:11-14. Nakoľko v plnom 

znení bude prednesená na konvente, ktorý sa bude konať 26.1.2020, sestra farárka v skratke poinformovala  

prítomných o tejto správe. Okrem iného hovorila kedy reagovať na zlo a kedy ho nevnímať. Taktiež 

pripomenula, že účasť na službách Božích klesá. Pozitívne je hodnotená práca s deťmi. Sestru farárku trápia 

pastorálne návštevy, avšak zo strany presbyterov bola vyslovená pochvala, že tieto pastorálne návštevy sestra 

farárka vynahrádza inou iniciatívou.  

Okrem kňazskej správy sestra farárka pripravila znenie nového štatútu, ktorý je prepracovaný podľa nových 

predpisov. Tento bol prečítaný v plnom znení a potrebné je ho predložiť prítomným na konvente na jeho 

schválenie a prípadné spripomienkovanie.  

 
Uznesenie 3/2020 P: Presbyterstvo CZ odporúča výročnému konventu kňažskú správu na jej 

schválenie.  

Hlasovanie: 12 

Za: 12 / Proti: 0 

 
Uznesenie 4/2020 P: Presbyterstvo CZ schvaľuje a posúva na prerokovanie a schválenie opravený 

štatút CZ.  

Hlasovanie: 12 

Za: 12 / Proti: 0 



K bodu 5: Správy z komisií CZ:  

Finančná komisia - zasadla 15.12020. Prejednané boli príjmy a výdaje za Vlachovo a Gočovo. Správu 

predniesla predsedníčka fin. komisie Jana Teplická. Zhodnotené boli spoločné výdaje za rok 2018 z Gočova 

a prejednaný bol aj rok 2019. Finančný stav k 31.12. vo Vlachove je 16.480,54 Eur a v Gočove 13.659.85 

Eur. S platnosťou od 1.1.2019, po vzájomnom prehodnotení, úhrady nákladov boli schválené nasledovne: 2/3 

nákladov bude hradiť Vlachovo a 1/3 Gočovo, s výnimkou poistiek za kostoly a seniorátnych akcií – tieto 

budú hradené na polovicu. Vzhľadom k tomu, že nie všetci cirkevníci si uhradili cirkevný príspevok, bolo 

schválené, že tento môžu uhrádzať cez bankový účet.  

Vnútromisijná komisia – zhodnotenie akcií predniesol predseda komisie Peter Kirner s vyjadrením, že boli 

všetky vydarené, aj keď ich bolo pomerne veľa, tieto boli uskutočnené i s deťmi i s dospelými. I zo strany 

prítomných presbyterov bola vyjadrená pochvala.  

Stavebno-technická komisia – predseda Štefan Bendík zhodnotil prevedené práce v roku 2019. Podrobne sa, 

aj neuskutočnenými opravami, zaoberala komisia dňa 17.1.2020. Konštatoval, že sa správne pristupuje, 

podľa dôležitosti a možností financií, k majetku cirkevného zboru, či už v kostoloch alebo na fare alebo 

v okolí budov.  

 

Ku každej správe komisií prebehla podrobná diskusia a zhodnotenie.  

 

Správa z finančnej komisie, správa zo stavebnej komisie a plán aktivít na rok 2020 sú súčasťou materiálu zo 

zasadnutia presbyterstva. Správa finančnej komisie za Vlachovo aj Gočovo bude prednesená na 

celozborovom konvente 26.1.2020 a správy stavebnej a vnútromisijnej komisie budú zakomponované do 

kňazskej správy za rok 2019, ktorá bude prednesená na konvente v rámci kázne.  

 
Uznesenie 5/2020 P: Členovia presbyterstva CZ berú na vedomie a súhlasia s výstupmi finančnej 

komisie, s plánom prác stavebnej komisie a s plánom aktivít vnútromisijnej komisie CZ a odporúčajú 

konventu tieto správy a z nich vyplývajúce práce a aktivity prijať.  

Hlasovanie: 12 

Za: 12 / Proti: 0 

 

 

K bodu 6: Po vyčerpaní programu brat dozorca poďakoval prítomným za účasť a za pripomienky 

k jednotlivým bodom programu.  

 

 

Zapisovateľka: Marta Lešková 

 

Overovatelia: Eva Hroncová 

Peter Kirner 

 

 

Za predsedníctvo CZ: 

Miloš Hajdúk 

Martina Gdovinová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania na Slovensku Vlachovo 

Kamenná 137/30 Vlachovo  04924 

 

 

Výpis zo zo zápisnice zo  zasadnutia výročného presbyterstva  
zo dňa 17.1.2020, ktoré sa uskutočnilo vo Vlachove, v sakristii kostola 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (12) 

 

 
Uznesenie 1/2020 P: Za overovateľov zápisnice boli určení: Eva Hroncová a Peter Kirner. 

Hlasovanie: 12 

Za: 12 / Proti: 0 

 
Uznesenie 2/2020 P: Presbyterstvo schvaľuje zápisnicu z minuloročného presbyterstva zo dňa 

11.1.2019.  

Hlasovanie: 12 

Za: 12 / Proti: 0 

 
Uznesenie 3/2020 P: Presbyterstvo CZ odporúča výročnému konventu kňažskú správu na jej 

schválenie.  

Hlasovanie: 12 

Za: 12 / Proti: 0 

 
Uznesenie 4/2020 P: Presbyterstvo CZ schvaľuje a posúva na prerokovanie a schválenie opravený 

štatút CZ.  

Hlasovanie: 12 

Za: 12 / Proti: 0 

 
Uznesenie 5/2020 P: Členovia presbyterstva CZ berú na vedomie a súhlasia s výstupmi finančnej 

komisie, s plánom prác stavebnej komisie a s plánom aktivít vnútromisijnej komisie CZ a odporúčajú 

konventu tieto správy a z nich vyplývajúce práce a aktivity prijať.  

Hlasovanie: 12 

Za: 12 / Proti: 0 

 

 


