Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na
Slovensku
Vlachovo
Zborový štatút
Preambula
My, pokrstení členovia cirkvi Ježiša Krista, odpovedajúc vierou na volanie Ducha Svätého
v evanjeliu, túžiac po tom, aby sme sa zjednotili okolo zvestovaného slova a prisluhovaných
sviatostí a aby sme sa spolu zapojili na sprítomňovaní Božieho kráľovstva na zemi, týmto
prijímame tento zborový štatút. Konáme tak v mene Boha-Otca, Syna i Ducha Svätého.

1. Organizácia cirkevného zboru
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Vlachovo, okres
Rožňava, kraj Košický a adresa farského úradu je: Evanjelický a. v. farský úrad, Kamenná
137, 049 24, Vlachovo. Pridelené IČO cirkevného zboru je 31970028. Cirkevný zbor patrí do
Gemerského seniorátu a Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na
Slovensku. Cirkevný zbor tvoria členovia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na
Slovensku, trvalým pobytom v obci Vlachovo a v obci Gočovo alebo tí čo sa do cirkevného
zboru prihlásia. Matkocirkev je v obci Vlachovo a v obci Gočovo je fília cirkevného zboru.

2. Ciele a činnosť cirkevného zboru

Cirkevný zbor sa hlási k poslaniu, ktoré je formulované v Preambule a v prvej časti Cirkevnej
ústavy ECAV na Slovensku. Cirkevný zbor sa zaväzuje plniť v zodpovednosti ciele a úlohy,
ktoré mu vyplývajú podľa Cirkevnej ústavy, cirkevných nariadení a podľa špecifík a potrieb
svojho okolia a to v súlade s učením Biblie, Symbolických kníh a s učením ECAV na
Slovensku.

3. Zborový konvent
Najvyšším orgánom zboru je zborový konvent, ktorý tvoria všetci členovia zboru, ktorí
dovŕšili 18. rok veku. Zborový konvent rozhoduje o všetkých záležitostiach zboru, ktoré mu
ukladá Cirkevná ústava a o tých záležitostiach, v ktorých si to sám vyhradil. Zborový konvent
je uznášaniaschopný bez ohľadu na počet prítomných, ak bol riadne zvolaný aspoň týždeň
vopred na hlavných službách Božích a je na ňom 51% členov presbyterstva. Na každom
zasadnutí sa podpisuje prezenčná listina a spisuje sa zápisnica, ktorú podpisuje zapisovateľ,
predsedníctvo cirkevného zboru, a dvaja overovatelia. Konvent sa koná iba v matkocirkvi
Vlachovo, pričom prítomní sú aj zástupcovia fílie Gočovo. Výnimkou sú volebné konventy,
ktoré sa konajú aj v matkocirkvi aj vo fílii, z ktorých sa následne sčítajú všetky hlasy, ktoré
tvoria celkový výsledok volieb. Ak sa volia predstavitelia fílie, t. j. poddozorca, kurátor
a presbyteri fílie, volebný konvent sa koná v Gočove (teda matkocirkev volí svojich
zástupcov a fília svojich zástupcov). S výsledkami konventov sú oboznamovaní na
bohoslužbách aj členovia matkocirkvi aj členovia fílie.

4. Zborové presbyterstvo
Zborové presbyterstvo plní úlohy podľa Cirkevnej ústavy, prípadne ďalšie, ktorými ho poverí
zborový konvent. Členmi zborového presbyterstva sú z titulu funkcie – zborový farár,
námestný farár, kaplán a administrátor-farár, zborový dozorca, poddozorca, kurátor
z matkocirkvi a kurátor z fílie, ďalej sú členmi presbyterstva volení presbyteri v počte od 7 do
20 osôb. Rokovania presbyterstiev sú neverejné. Predsedníctvo môže povoliť účasť ďalším
osobám so súhlasom prítomných.

5. Zborové predsedníctvo
Predsedníctvo plní úlohy podľa čl. 19 Cirkevnej ústavy a ďalšie, ktorými ho poverí konvent,
presbyterstvo a ktoré mu ukladajú cirkevné nariadenia. Zborové predsedníctvo tvoria zborový
farár, námestný farár alebo administrátor a zborový dozorca. Zborového dozorcu, ktorý je
členom matkocirkevného zboru vo Vlachove, zastupuje počas jeho neprítomnosti zborový
poddozorca, ktorý je z fílie Gočovo a keď nie je prítomný ani poddozorca, tak jeden zo
zborových kurátorov.

6. Predstavitelia a funkcionári cirkevného zboru
Zbor je jeden celok, ale organizačne sa delí na matkocirkev Vlachovo a fíliu Gočovo.
Zboroví predstavitelia sú: zborový farár (námestný farár, administrátor), dozorca, poddozorca,
kurátori, presbyteri a delegáti na seniorálny konvent. Delegátov na seniorálny konvent volí
zborový konvent, pričom jeden je vždy z matkocirkvi Vlachovo a jeden z fílie Gočovo.
Zboroví funkcionári sú: zborový pokladník, účtovník, kantor, zapisovateľ, zvonár a kostolník
a to vždy jeden z Vlachova a jeden z Gočova. Zboroví funkcionári nie sú zamestnancami
cirkevného zboru, môžu však za svoju službu dostávať dohodnutú odmenu bez uzavretia
pracovnoprávneho vzťahu. Povinnosti zborových funkcionárov sú upresnené v cirkevnej
ústave a príslušných cirkevno-právnych normách.

7. Služby Božie, prisluhovanie sviatostí a vnútromisijné práce
V kostoloch cirkevného zboru Vlachovo sa konajú hlavné služby Božie každú nedeľu aj vo
výročité slávnosti vo Vlachove o 9:30 a v Gočove o 11:00 hodine. Ostatné bohoslužby,
večierne, prisluhovanie sviatostí a vnútormisijné aktivity sa konajú podľa potrieb
cirkevného zboru, na základe rozhodnutia zborového farára (námestného farára, kaplána,
administrátora-farára), respektíve po dohode so zborovým dozorcom alebo s ostatnými
zborovými predstaviteľmi, a to aj v matkocirkvi Vlachovo aj vo fílii Gočovo.

8. Hospodárenie
Hospodárenie zboru sa uskutočňuje pri zachovaní štátnych predpisov a ústredne vydaných
cirkevných a právnych noriem, pričom matkocirkev Vlachovo a fília Gočovo si vedú osobitné
hospodárenie v pokladni aj v banke, vedú osobitnú evidenciu peňažných prostriedkov a tiež
vypracovávajú osobitné správy o hospodárení, ktorá sa následne sčítajú a vytvára sa tak
celková správa o hospodárení cirkevného zboru. Hospodári sa podľa rozpočtu, ktorý schváli
príslušný konvent a to za matkocirkev a fíliu spolu. Rozpočet vypracováva a príslušnému
presbyterstvu predkladá hospodársky výbor, ktorý predkladá aj návrhy ďalších hospodárskych
opatrení. Pre vedenie pokladničného denníka platia všeobecné záväzné predpisy. Zborový

farár, zborový dozorca ani členovia ich rodín nesmú konať funkciu pokladníka. Kurátor ani
pokladník ani členovia ich rodín nesmú konať funkciu účtovníka. Zbor nakladá so svojím
majetkom so starostlivosťou riadneho hospodára. Všetok svoj majetok riadne eviduje,
zabezpečuje proti poškodeniu, odcudzeniu a živelným pohromám. Zbor pravidelne každý rok
vykonáva inventarizáciu svojho hnuteľného i nehnuteľného majetku. Inventárny zoznam musí
odsúhlasiť presbyterstvo. Kultúrne pamiatky eviduje podľa príslušných štátnych a cirkevných
predpisov. Zbor svoj hnuteľný alebo nehnuteľný majetok môže darovať alebo predať len po
súhlase svojho konventu a kladného stanoviska zo seniorátneho presbyterstva. Na stavbu,
prestavbu alebo modernizáciu sakrálnych priestorov alebo prestavbu organa musí zbor mať aj
kladné stanovisko od nadriadených orgánov. Každý člen cirkevného zboru je povinný platiť
cirkevný príspevok a to od krstu vo výške, ktorú stanovuje zborový konvent.
O neplánovaných, nerozpočtovaných výdavkoch v prípade mimoriadnej potreby
rozhoduje:
- do sumy 200 eur predsedníctvo zboru
- do sumy 1000 eur zborové presbyterstvo
- nad 1000 eur musí výdavok schváliť zborový konvent.
Matkocirkev a fília prispievajú na chod farského úradu i fary takto: 2/3 matkocirkev
Vlachovo a 1/3 fília Gočovo. Príspevky a poplatky vyšším COJ sú rozrátané podľa počtu duší
vo Vlachove a v Gočove.

10. Účtovníctvo zboru
Pokladničné a účtovnícke operácie sa riadia platnými štátnymi predpismi a cirkevnými
nariadeniami. Zbor vedie jednoduché účtovníctvo. Pokladničné operácie a účtovnícke služby
nesmie vykonávať tá istá osoba. Pokladničné operácie aj účtovníctvo vedú osobitne
v matkocirkvi i vo fílii na to zvolené osoby, s ktorými sa podpíše dohoda o hmotnej
zodpovednosti.
Kontrolu hospodárenia vykonáva revízna komisia, ktorú cirkevný zbor volí na
konvente, pričom ju tvoria 1 člen fílie Gočovo a 2 členovia matkocirkvi Vlachovo. Členmi
hospodárskeho výboru sú pokladník z Vlachova, pokladník z Gočova, účtovník z Vlachova,
účtovník z Gočova, a dva členovia presbyterstva, jeden z Vlachova a jeden z Gočova, ktorých
na to poverí presbyterstvo (celkový počet 6 ľudí).
Tento zborový Štatút bol prerokovaný na zborovom presbyterstve dňa 20.1.2010 a schválený
24.1.2010 na zborovom konvente. Nadobúda platnosť dňom schválenia seniorátnym
presbyterstvom.

