Súhrn prijatých rozhodnutí a uznesení konferencie delegátov
Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa na jej
pracovných rokovaniach 12. a 26. mája 2019 v Banskej Bystrici
1) Voľba administrátorov Slovenského združenia CASD




Predseda: František Kolesár
Tajomník: Daniel Márföldi
Hospodár: Samuel Ondrušek

2) Voľba výboru Slovenského združenia CASD





Administrátori: František Kolesár (predseda), Daniel Márföldi (tajomník), Samuel
Ondrušek (hospodár).
Zástupcovia oblastí: ZÁPAD: Adriána Činčalová (Trenčín), Juraj Turóci (Bratislava 1) a
Ladislav Bartakovič (Topoľčany); STRED: Lucia Murínová (Banská Bystrica 1), Peter Šolc
(Lučenec) a Daniel Mudraninec (Považská Bystrica); VÝCHOD: Anna Joachímová
(Revúca), Jozef Butala (Košice 2) a Ján Balog (Prešov)
Zástupcovia kazateľov: Marek Majtán Černák, Daniel Komora a Jaroslav Bielik

3) Schválený zoznam zborov a skupín na základe správy tajomníka SZ CASD
a) Zbory SZ CASD (spolu 43):




Západné Slovensko 14 zborov: Bratislava 1, Bratislava 2, Bánovce nad Bebravou,
Levice, Nitra 1, Nové Zámky, Piešťany, Prievidza, Sereď, Topoľčany, Trenčín,
Trnava, Vaďovce, Zlaté Moravce.
Stredné Slovensko 14 zborov: Banská Bystrica 1, Banská Bystrica 2, Banská
Štiavnica, Brezno, Čadca, Fiľakovo, Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš, Lučenec,
Martin, Považská Bystrica, Púchov, Zvolen, Žilina.
Východné Slovensko 15 zborov: Blatné Remety, Gerlachov, Červenica, Kežmarok,
Košice 1, Košice 2, Michalovce, Poprad, Poproč, Prešov, Rankovce, Rakúsy, Revúca,
Rožňava, Spišská Nová Ves.

b) Skupiny SZ CASD (spolu 10):




Západné Slovensko 4 skupiny: Bratislava-Dúbravka (materský zbor Bratislava 2),
Bratislava-Petržalka (materský zbor Bratislava 1) Myjava (materský zbor
Vaďovce), Nitra 2 (materský zbor Nitra 1)
Stredné Slovensko 4 skupiny: Badín (materský zbor Banská Bystrica 1), Krupina
(materský zbor Zvolen), Rimavská Sobota (materský zbor Lučenec), Žiar nad
Hronom (materský zbor Zvolen).
Východné Slovensko 2 skupiny: Čakanovce (materský zbor Košice 1), Markuška
(materský zbor Rožňava).
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4) Prijaté uznesenia – body agendy





















Záväzok pre vedenie SZ CASD, kazateľov so staršími, resp. vedúcimi zborov k
distribúcii a následnej práci na zboroch s doteraz platným dokumentom o sobote,
prijatým v roku 1990 na Generálnej konferencii v Indianopolis (odkaz nižšie).
(https://www.casd.cz/wp-content/uploads/other/art5086/sobota.pdf)
Odsúhlasené, aby na SZ CASD bol človek na plný čas s pracovnou náplňou „správa
nehnuteľností pre koordináciu hospodárskej správy“. Záväzok pre zbory mať vlastných
správcov budov, ktorí s ním budú koordinovať starostlivosť o budovy na základe
uzavretia „Zmluvy o bezplatnej výpožičke“ medzi SZ CASD a zborom.
Odsúhlasené odporučenie hľadať, oddeľovať a podporovať kazateľov a laikov, ktorí by
boli ochotní pracovať na bielom mieste.
Odsúhlasené odporučenie, aby sa Oddelenie osobnej služby pri SZ CASD zameralo na
tvorbu a realizáciu programov pre núdznych od vedenia SZ CASD cez celoslovenské
programy, potom cez programy oblastí až po programy zborov. Je potrebné prerozdeliť
finančné prostriedky tak, aby cirkev bola užitočná pre tento svet prakticky aj mimo
cirkev.
Odsúhlasené odporučenie pre inštitúciu ADRA Slovensko zamerať sa na rozvoj
sociálnej práce v rámci zborov na Slovensku.
Odsúhlasené odporučenie, aby inštitúcia ADRA Slovensko personálne obnovila
Dobrovoľnícke centrá lokálnymi koordinátormi podľa možnosti pre každý okrsok
(podľa potreby).
Odsúhlasené odporučenie, aby inštitúcia ADRA Slovensko oddelila od seba oba jej
dôrazy aj personálne, teda tým, že jedna osoba by mala na starosti projekty pre
zahraničie a druhá osoba zase projekty domácu činnosť.
Odsúhlasený zámer založiť na každom zbore väčšom ako 20 členov skupinku s
komplexnou náplňou, ktorá sa duchovne buduje a zároveň slúži v mieste svojho
pôsobenia. Založenie skupinky bude iniciovať miestny kazateľ, alebo výbor zboru.
Vedenie skupinky bude mať na zodpovednosti miestny kazateľ, alebo ním, či výborom
zboru poverený a obdarovaný člen zboru.
Odsúhlasené odporučenie pokračovať v procese vzdelávania členov cirkvi, tentokrát
s dôrazom na výchovu vedúcich skupín s komplexnou náplňou v úzkej spolupráci s ATI
ČSU CASD.
Odsúhlasené, aby služobnosť hospodár pri SZ CASD spravovala osoba zvolená
konferenčným zhromaždením a mala vzdelanie minimálne stredoškolské,
s ekonomickým alebo priamo účtovníckym zameraním, mala prax aspoň 2 roky
s prácou účtovníka/níčky. V prípade, že sa nenájde takýto človek, môže menovací
výbor navrhnúť do tejto služobnosti aj kazateľa.
Odsúhlasené, že Slovenské združenie Cirkvi adventistov siedmeho dňa nebude na
svojom území uplatňovať ordináciu žien, ak Generálna konferencia nerozhodne inak.
Odsúhlasené stanovisko, na základe ktorého Slovenské združenie CASD ako súčasť
Česko-Slovenskej únie CASD chce aj v budúcom období rozvíjať spoluprácu so
združeniami, oddeleniami a inštitúciami Česko-Slovenskej únie. Podporujeme
zefektívnenie organizačnej štruktúry únie za predpokladu vypracovania podrobnej
analýzy a záväzného stanoviska Slovenského združenia.
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5) Prijaté výstupy z pracovných výborov
a) Schválený návrh výboru pre poverenie:
-

-

Kazatelia s poverením: Stanislav Bielik, Marek Gurka, František Kolesár, Daniel
Komora, Jozef Kopilec, Jozef Kučera, Rastislav Lacika, Daniel Márföldi, Samuel
Ondrušek, Jozef Pist, Jozef Plachý, Oliver Popovič, Marek Riečan, Ján Šolc, Milan
Uhrín, Milenko Vučetič
Kazatelia s povolením: Jaroslav Bielik, Martin Homišin, Marek Kaba, Anna
Majtán-Černáková, Marek Majtán-Černák, Filip Soós, Pavel Moudrý

b) Schválený návrh výboru pre plány a programy:
Vízia Slovenského združenia CASD na obdobie 2019 – 2024
Uvedomujeme si, že historicky žijeme v období očakávania vyliatia Ducha Svätého.
Preto prosíme všetkých spoluveriacich, aby sa zjednotili na posolstve Božieho Slova
a na modlitbách. Len zjednotený Boží ľud je pripravený k vyliatiu Ducha Svätého
a k zmocneniu pre misiu a službu, ku ktorej sme povolaní Pánom cirkvi.
My ako delegáti konferencie SZ považujeme za smerodajné pre ďalšie obdobie života
cirkvi nadviazať na víziu, ktorá bola prijatá pre minulé konferenčné obdobie 2015 2019 s dôrazom na:






Evanjelizáciu ako životný štýl
Duchovné obdarovanie členov
Potreby okolia
Osobnú zbožnosť
Pokračovanie v spoločných zborových a okrskových stretnutiach

Zaväzujeme výbor SZ k priebežnému vyhodnocovaniu predloženej vízie a podľa
potreby ju aj dopĺňať.
c) Schválený návrh výboru pre zmenu ústavy:
Nová Ústava Cirkvi adventistov siedmeho dňa je publikovaná ako samostatný
dokument.

V Bratislave, dňa 28.5.2019, spracoval tajomník SZ CASD, Daniel Márföldi
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