
Renáta Vinczeová  - Osobné stanovisko k voľbe  

Milí bratia a milé sestry, 

v júni 2021 som bola zvolená za zástupkyňu generálneho dozorcu, na obdobie do ukončenia volieb 

generálneho dozorcu, ktoré už boli v tom čase vypísané, čo malo byť približne na 8 - 9 týždňov. 

Teraz je to už 9 mesiacov, čo túto funkciu vykonávam, lebo predchádzajúce voľby boli neúspešné 

a obmedzenia spojené s pandémiou posunuli termín vypísania nových volieb až do súčasnosti. 

Mám  teda konkrétnu a reálnu skúsenosť, čo znamená zastávať túto funkciu. Ak si niekto myslí, že 

je to čestná funkcia, prinášajúca postavenie, prestíž alebo nejaké výhody, musím ho sklamať. 

Funkcia generálneho dozorcu znamená v skutočnosti nekonečné množstvo práce, riešenie 

problémov a zodpovednosť za rôzne oblasti činnosti cirkvi. Tak, ako aj všetky ostatné funkcie 

v cirkvi, aj táto pozícia je obeta a služba. Často na úkor rodiny, vlastného zamestnania, aj 

svojho voľného času.  

K rozhodnutiu kandidovať ma neviedli žiadne osobné ambície, ani túžba po postavení, či 

materiálnych alebo iných výhodách.  Rozhodla som sa preto, že som pripravená slúžiť v tejto cirkvi 

darmi, ktoré mi Pán Boh nadelil. A nie je toho málo, čo som dostala, aj  stále dostávam. Neviem, či 

patrím do tejto funkcie, ale nechcem byť ako Jonáš, ktorý sa všemožne bránil úlohe, ktorú mal pre 

neho Pán určenú.  Takto v pokore vnímam aj svoju kandidatúru – ak je toto Božia vôľa, budem 

pripravená sa postaviť do tejto funkcie a robiť ju najlepšie ako viem. 

Za viac ako 20 rokov aktívnej služby v cirkvi v rôznych pozíciách, na všetkých úrovniach, mám 

dostatok poznatkov o tom, kde „nás tlačí topánka“, kde sú naše boľavé miesta.  

V oblasti organizačnej a hospodárskej (čo je prioritne agenda dozorcu)  sa potrebujeme venovať 

najmä efektivite, profesionalizácii niektorých činností, transparentnosti, komunikácii 

a otvorenosti, spolupráci dozorcov a presbyterov na všetkých úrovniach cirkvi, či mnohým ďalším. 

V oblasti misijnej a pastorálnej oblasti je tých úloh ešte oveľa viac, všetci ich vnímame a nie je 

potrebné o nich písať, skôr spoločnými silami hľadať možnosti, ako cirkev oživiť.  

 

Naša cirkev sa aktuálne nachádza v zložitej situácii. Okrem nie veľmi priaznivého nazerania na 

cirkev v spoločnosti, cítime veľkú nejednotnosť a rozpoltenosť aj vo vnútri samotnej cirkvi.  

Rozdeľuje nás veľa vecí – téma financovania, volieb, majetkové záležitosti, súdne spory.  Akoby 

sme pri tom všetkom zabudli, čo nás má spájať – a to je láska Kristova. Láska, ktorá nás vykúpila 

svojím životom, čo obzvlášť prežívame v tomto pôstnom a veľkonočnom období.  Pod krížom sa 

stretávame všetci spolu, aj keď máme rôzne názory a postoje, inak zmýšľame. A pod krížom sme si 

všetci rovní, nezabúdajme na to. 

Milí bratia a sestry, ak nám záleží na raste našej cirkvi, nestavajme na prvé miesto to, čo nás 

rozdeľuje, ale to, čo nás spája. Hľadajme v pokore a láske možnosti, ako túto cirkev budovať 

a rozvíjať. 

Nech nám k tomu Pán Boh pomáha! 

 

V Šali, 3.4.2022       Renáta Vinczeová  


