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Správa o zasadnutiach Dištriktuálneho presbyterstva ZD ECAV na Slovensku v roku 

2015 

 

 

V roku 2015 dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV zasadalo na riadnych zasadnutiach: 

28.1., 25.3., 30.9., 25.11. pod predsedníctvom br. biskupa ZD ECAV na Slovensku           

Mgr. Milana Krivdu a br. dozorcu ZD ECAV na Slovensku PaedDr. Vladimíra Daniša. Spolu 

tak boli v roku 2015    4 riadne zasadnutia dištriktuálneho presbyterstva a 30.9.2015 zasadalo 

dištriktuálne presbyterstvo aj ako disciplinárny orgán. 

 

1. Riadne zasadnutie DP ZD ECAV 1/2015 sa konalo 28. januára 2015 na BÚ ZD  

vo Zvolene. 

 Zasadnutie  otvoril br. biskup modlitbou  a nasledovalo  doplnenie programu o 

informáciu o kontrolno-misijnej návšteve br. gen. biskupa na BÚ ZD ECAV, ďalej o článok 

v Evanjelickom Posli a  dodržiavanie agendy. Bola schválená zápisnica č.4/2014 zo dňa 

26.11.2014. Potom sa  vyhodnotili uznesenia z dištriktuálneho presbyterstva, v rámci ktorých  

prebehla diskusia ohľadne  príspevku  do  Fondu cirkevného školstva (FCŠ)  ZD ECAV , 

ktorá  poukázala na účel fondu a tým je podpora evanjelických škôl na území ZD ECAV.    

Br. biskup, ktorý sa zúčastnil zasadnutia zborového presbyterstva v CZ Beckov,   oboznámil 

DP so situáciou v CZ Beckov. V ďalšom priebehu zasadnutia sa presbyteri zaoberali 

žiadosťou CZ ECAV Bratislava Dúbravka o odklad platby príspevku do FCŠ za rok 2014, 

ktorá bola schválená. Nasledovalo nahlásenie termínov seniorálnych konventov v roku 2015. 

Ďalším bodom rokovania bola správa o činnosti fondu pre CŠ ZD ECAV(FCŠ) za rok 2014. 

DP na základe žiadosti Rady školy pri EL a EZŠ v Bratislave vyhlásilo výberové konanie na 

obsadenie miesta riaditeľa Evanjelického lýcea a EZŠ v Bratislave a tiež vyhlásilo výberové 

konanie na obsadenie miesta riaditeľa EMŠ Dr. Filipa Melanchtona v Bratislave . 

Nasledujúcim bodom rokovania bolo  uznesenie generálneho súdu ECAV vo veci 

prinavrátenia pôvodného majetku dištriktu v Modre, ktorým bol návrh ZD zamietnutý. Po 

trojročnom úsilí a neúspešných rokovaniach s predstaviteľmi CZ Modra, prišlo  k podaniu na 

súd, ZD ale nebol prinavrátený pôvodný majetok.  Rešpektovaním historických súvislostí by 

sa bolo  riešilo stále sídlo  Evanjelického lýcea a ďalších dvoch cirkevných škôl,  ktoré v 

súčasnosti sídlia v prenajatých priestoroch. Generálny súd potvrdil uznesenie dištriktuálneho 

súdu ZD ECAV vo veci Vlasty Ónodiovej. Dištriktuálne presbyterstvo po vyhodnotení účasti 

ZD ako pridruženého člena v združení Dunajský vedomostný klaster od roku 2012  prijalo 

uznesenie o vystúpení zo združenia. Následne prijalo na vedomie informáciu o kontrolno-

misijnej návšteve generálneho biskupa na BÚ ZD v dňoch 18.-19.12.2014. Výsledkom 

kontroly boli odporúčania ohľadom dištriktuálneho súdu a štatistiky pedagogických 

zamestnancov evanjelických škôl v ZD. Kontrola nezistila žiadne porušenia. 

Na dištriktuálnom presbyterstve bol  prerokovaný aj článok v EPST, rozhovor ses. 

Kováčikovej s br. generálnym dozorcom, ktorý sa  sčasti týkal osoby brata dištrikt. dozorcu 

ZD. Br. dozorca podal vysvetlenie k článku. DP vyjadrilo protest voči článku uverejnenom 

v EPST a vyjadrilo dôveru dištriktuálnemu dozorcovi   Vladimírovi Danišovi. 

Zároveň požiadalo predsedníctvo ECAV a konateľku Reformaty, aby zastavilo proces 

ukončenia pracovného pomeru s dištriktuálnym dozorcom. Posledným bodom rokovania bolo 

dodržiavanie Agendy v súvislosti so službami Božími na Zjavenie Krista Pána v CZ Vrbovce, 

kde po diskusii dištriktuálne presbyterstvo postúpilo podnet na riešenie na vieroučný 

a bohoslužobný výbor ECAV. Spoločne odriekanou Modlitbou Pánovou a požehnaním br. 

biskupa sa rokovanie skončilo. 
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2. Riadne zasadnutie DP ZD ECAV 2/2015 sa konalo 25. marca 2015 na BÚ ZD  vo 

Zvolene. 

 Zasadnutie otvoril br. biskup modlitbou. Po doplnení programu o  informáciu 

o výberovom konaní a vyhlásenie výberového konania na post riaditeľa  EMŠ 

Dr.F.Melanchtona, o odvolanie proti uzneseniu seniorálneho presbyterstva POS, o informáciu 

o CZ Zlaté Moravce a o úpravu  platov zamestnancov BÚ ZD, bola  schválená  zápisnica 

z predchádzajúceho presbyterstva.  Vo vyhodnotení  plnení uznesení bolo zrušené uznesenie 

č. 10/2010-a) na základe písomného vyjadrenia br. Dubeka. Nasledovali žiadosti zborov, 

ktoré boli schválené: žiadosť CZ Kostolné –filiálka Vaďovce o nenávratnú finančnú pomoc z  

na opravu  zvonice, žiadosť CZ Ľuboreč    o nenávratnú finančnú pomoc z fondu Generálnej 

podporovne, žiadosť GBÚ ECAV na spolufinancovanie projektu  cestovných nákladov 

spevokolov s aktívnou účasťou v programe 35. Nemeckého evanjelického Kirchentagu, ktorý 

sa bude konať 3. – 7. júna 2015 v Stuttgarte, žiadosť CZ Moravské Lieskové o nenávratnú 

finančnú pomoc z GAW Projektkatalog na opravu fasády kostola , žiadosť  ZVS o vrátenie 

SMV. Predsedníčka HV ZD predložila DP ZD  správu o kontrole hospodárenia BÚ ZD za 

druhý polrok  2014, rozpočet hospodárenia na rok 2016  a výsledok hospodárenia BÚ ZD, 

ktoré boli prijaté.   Ďalej  sa presbyterstvo zaoberalo prípravou dištriktuálneho konventu 16. 

mája 2015 v CZ Trenčianske Stankovce. Zaznela informácia  o výberovom konaní a 

Vyhlásenie výberového konania na post riaditeľa  EMŠ Dr. F. Melanchtona , kde DP na 

základe neodporučenia Rady školy nevymenovalo uchádzačku Mgr. Marcelu Sochovú na 

riaditeľku EMŠ Bratislava. Z toho dôvodu v zmysle § 5 ods. 9 zákona č. 552/2003 Z. z. 

v znení neskorších predpisov poverilo predsedníctvo ZD vedením školy doterajšiu riaditeľku 

PhDr. Annu Bašnárovú. Ďalším bodom rokovania bolo odvolanie predsedníctva CZ Trenčín 

proti uzneseniu č. 5/2015 prijatého seniorálnym presbyterstvom POS na zasadnutí 23.2.2015  

v Bánovciach nad Bebravou. DP skonštatovalo, že nie je oprávnené riešiť „Odvolanie proti 

uzneseniu seniorálneho presbyterstva POS“ predsedníctva CZ Trenčín a  že  znenie uznesenia  

seniorálneho presbyterstva  POS nie je v súlade s odvolaním predsedníctva POS 

a s príslušnými  cirkevnými právnymi predpismi. Nasledovala  informácia o CZ Zlaté 

Moravce. DP prijalo uznesenie kde zaviazalo  predsedníctvo DNS začať voči bývalej 

zborovej farárke Zlatici Lichvarčíkovej disciplinárne konanie, pretože bolo zistené, že sestra 

farárka  prekročila svoje právomoci. Posledným bodom rokovania bola úprava platov 

zamestnancov BÚ ZD.Zasadnutie bolo ukončené spoločne odriekanou Modlitbou Pánovou 

a požehnaním br. biskupa. 

           

3. Riadne zasadnutie DP ZD ECAV  3/2015 sa konalo 30. septembra 2015 na BÚ 

ZD ECAV vo Zvolene. 

 Prítomných privítal br. dištriktuálny dozorca a po modlitbe br. biskupa sa konal  úvod 

novozvoleného náhradného člena dištriktuálneho presbytera  Branislava Rybnikára. 

Dištriktuálne presbyterstvo zasadalo 30.9.2015 aj ako disciplinárny orgán a riešilo 

disciplinárne previnenia ses.  nám. farárky Mgr. Zlatici Lichvarčíkovej a br. farára Mgr. 

Daniela Krajcera. Po vyhlásení rozhodnutia pokračovalo presbyterstvo v riadnom rokovaní. 

Bol doplnený program o informáciu o vzdaní sa predsedu dištr. súdu a menovanie 

administrátora , ďalej o voľbu zástupcu do dozornej rady TEG za ZD ECAV a o príspevok br. 

biskupa v Evanjelickom Posli. Po schválení zápisnice z predchádzajúceho presbyterstva, bola 

prečítaná Správa o plnení uznesení. V rámci plnenia uznesení DP uznesením upravilo zmluvu 

o spolupráci s akciovou spoločnosťou  Tranoscius Liptovský Mikuláš, ďalej DP po analýze 

príjmov a výdajov UPC v Bratislave konštatovalo, že v zmysle platného Štatútu FCŠ ZD 

ECAV, účel FCŠ ZD ECAV je podpora   evanjelických škôl na území ZD ECAV a nakoľko 

UPC nie je evanjelická škola ZD ECAV na Slovensku nemôže byť podporovaná z tohto 
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fondu. DP odporučilo požiadať o podporu činnosti UPC - dotáciu na ústredie cirkvi. DP 

prijalo aj uznesenie, kde reagovalo na list od predsedníctva ECAV. Nasledovali žiadosti 

zborov, ktoré boli schválené: CZ Šamorín o nenávratnú finančnú pomoc z HfO na opravu  

strechy kostola, CZ Čelovce o vrátenie SMV  ZD ECAV, žiadosť CZ Cerovo o priradenie 

SMV, žiadosť CZ Trenčín o predĺženie splatnosti dištr. príspevku a FCŠ za rok 2015. DP 

prijalo správu o kontrole hospodárenia za 1.polrok 2015, ktorá konštatovala stav hospodárenia 

s finančnými prostriedkami na BÚ ZD  ECAV v 1. polroku 2015. Kontrola nezistila žiadne 

porušenia. Nasledovalo schválenie zmlúv, ktoré skontrolovala JUDr. Tomašovičová: Dodatok 

č.1 k zmluve   o zabezpečení činnosti autorizovaného bezpečnostného technika pre ZD  

ECAV a EMŠ Dr.F.Melanchtona s Doc. Ing. Martinom Mrenicom, nájomné  zmluvy so 

spoločnosťou  Rejo s.r.o., Zvolen  na dva nájomné priestory na prízemí BÚ ZD, ďalej zmluva 

o nájme hnuteľnej veci a technickom zabezpečení spoločenského podujatia so spoločnosťou 

((e))  s.r.o. Varín a zmluva o spolupráci so spoločnosťou DaKra  s.r.o. , Zvolen. V zmysle 

príslušného zákona DP ZD ECAV  vyhlásilo výberové konanie na post riaditeľa  EMŠ Dr. 

Filipa Melanchtona Bratislava, EL a EZŠ Bratislava. Na odporučenie Rád škôl bola 

vymenovaná predsedníctvom ZD ECAV  ses. Anna Bašnárová ako riaditeľka EMŠ Dr. Filipa 

Melanchtona  Bratislava a ses. Edita Prostredníková vymenovaná ako riaditeľka EL a EZŠ 

Bratislava. DP schválilo Štatúty NOS a MYS. DP zobralo na vedomie informáciu  o 

odovzdaní seniorského úradu BAS novozvolenej seniorke ses. Sidónie Horňanovej, ďalej 

informáciu,  že predsedníctvo ECAV na Slovensku menovalo do funkcie  administrátora 

predsedu Dištriktuálneho súdu br. Miroslava Dubeka, z dôvodu že na DK ZD 

v Trenčianskych Stankovciach nebol zvolený predseda a podpredseda  dištriktuálneho súdu 

ZD ECAV. Do dozornej rady TEG dištriktuálne presbyterstvo zvolilo svojho zástupcu ses. 

Eriku Guzmovú z Tisovca. Posledným bodom rokovania bol príspevok v Evanjelickom Posli 

br. biskupa ZD ECAV. Spoločne odriekanou Modlitbou Pánovou a požehnaním br. biskupa  

sa rokovanie skončilo. 

 

4. Riadne zasadnutie DP ZD ECAV 4/2015 sa konalo 25. novembra 2015 na BÚ ZD 

ECAV vo Zvolene. 

 Zasadnutie bolo začaté modlitbou br.biskupa, bol doplnený program rokovania  o 

zrušenie CZ Pusté Úľany a pričlenenie ako filiálky k CZ Veľký Grob-Čataj , o informáciu 

o žiadosti o prerokovanie sťažnosti Mgr. Moniky Cipciarovej, o informáciu o proteste 

Evanjelickej jednoty proti disciplinárnemu konaniu voči br. farárovi Jaroslavovi Mlynárovi, 

ktoré má viesť predsedníctvo ZD ECAV  a podaniu na GS proti br. dozorcovi Vladimírovi 

Danišovi br. gen. žalobcom Martákom a informácie o nedoplatkoch. Bola schválená zápisnica 

z predchádzajúceho presbyterstva a predložená Správa o plnení uznesení. Nasledovali žiadosti 

zborov, ktoré boli schválené:žiadosť CZ Poltár  o nenávratnú finančnú pomoc z GAW 

Projektkatalog  na opravu strechy kostola v Poltári, žiadosť CZ Veľké Leváre  o nenávratnú 

finančnú pomoc z GAW Projektkatalog na opravu kostola, žiadosť CZ Košariská- 

Priepasné o nenávratnú finančnú pomoc z fondu Generálnej podporovne na opravu zvonov na 

ev.a.v.kostole v Košariskách, žiadosť CZ Gemer  o príspevok zo zahraničia EKM na prácu 

s mládežou a zabezpečenie Bohoslužobnej literatúry pre menšiny, žiadosť ZD 

ECAV o finančný príspevok  zo zahraničia EKM na Festival chrámovej piesne ZD ECAV 

2017, žiadosť ZD ECAV o finančný príspevok  z EKM na autobusový zájazd ZD ECAV na 

Kirchentag Berlin-Wittenberg 2017, žiadosť ZD ECAV o finančný príspevok  zo zahraničia 

EKM  na vzdelávací workshop  Efektívny pomáhajúci rozhovor a zvládanie emócií 2016 pre 

ordinovaných ZD ECAV, žiadosť Centra sociálnych služieb  pre starších občanov Samaritán 

Galanta na projekt: „kúpa konvektomatu“, žiadosť Centra sociálnych služieb  pre starších 

občanov Samaritán Galanta na projekt: „kúpa auta“, žiadosť CZ Bánovce nad Bebravou – 

Horné Ozorovce o príspevok zo zahraničia HfO na odvodnenie kostola v Bánovciach nad 
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Bebravou. Nasledovalo schválenie zmlúv: predĺženie nájomnej zmluvy so Stillmass s.r.o., 

dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 3/2015 s REJO s.r.o. Správna rada FCŠ  predložila na DP 

návrh novelizácie štatútu FCŠ v dvoch bodoch z dôvodu, že v štatúte sú ustanovenia, ktoré sa 

od schválenia štatútu praxou zmenili. DP návrh na úpravu štatútu FCŠ schválilo. Br. biskup 

informoval o plánovanej kanonickej vizitácii v CZ Topoľčany dňa 11.10. 2015., ktorá sa 

neuskutočnila pre zdravotné ťažkosti ses. farárky, služby Božie boli zastupované.V ďalšom 

bode br. biskup informoval  o odovzdávaní seniorského úradu RIS  dňa 6.11.2015  ses. 

konseniorke RIS  Ivete Korenkovej. DP bolo informované o  liste ses. Eriky Hladkej, 

presbyterky CZ Beckov doručený na BÚ ZD dňa 24.9.2015, č. j. 1113/2015, ktorá poukazuje 

na údajné porušenie práv v CZ Beckov  a  DP žiada vydať písomné stanovisko, 

k platnosti/neplatnosti vykonávania funkcie zborového dozorcu CZ Beckov bratom Petrom 

Kočickým. Konvent v CZ Beckov konaný dňa 8.2.2015, voči právoplatnosti ktorého 

predsedníctvo POS podalo odvolanie z dôvodu, že konventu sa zúčastnila  hlasovaním osoba, 

ktorá nie je členom CZ , seniorálne presbyterstvo POS vyhlásilo za neplatný. Voči 

rozhodnutiu konventu nebola podaná žiadna žaloba  v zákonnej lehote na dištriktuálny súd, 

tak ako to vyplýva z CPP . DP odporučilo  ses. Hladkej obrátiť sa na dištriktuálny súd, ktorý 

má kompetenciu vydať rozhodnutie. DP poverilo predsedníctvo dištriktu v spolupráci 

s dištriktuálnou právnou zástupkyňou obrátiť sa na osobitný senát s požiadavkou o výklad 

postupu pri odvolávaní zb. farára a zb. dozorcu. Br. biskup informoval  o rozhodnutiach  

konventov v CZ Pusté Úľany a v CZ Veľký Grob- Čataj kde sa dohodli , že Pusté Úľany sa 

stanú filiálkou CZ Veľký Grob- Čataj. Sen. presbyterstvo súhlasilo s  týmto pričlenením. DP 

odsúhlasilo návrh a ruší v zmysle CÚ ECAV čl. 26 ods. 2f) Cirkevný zbor ECAV Pusté 

Úľany a pričleňuje ho ako filiálku k CZ ECAV Veľký Grob- Čataj s účinnosťou od 

1.1.2016.Ses. dištr. právna zástupkyňa podala právne stanovisko k  žiadosti Mgr. Moniky 

Cipciarovej o prerokovanie sťažnosti pri volebnom procese, ktorá v zmysle § 4 Cirkevného 

zákona č. 4/2008 o sťažnostiach v znení neskorších predpisov  nie je sťažnosťou. DP prijalo 

v tomto znení uznesenie. Ďalším doplneným bodom bola informácia o proteste Evanjelickej 

jednoty proti discipl. konaniu voči br. farárovi Jaroslavovi Mlynárovi, ktoré má viesť 

predsedníctvo ZD ECAV  a podaniu na GS proti br. dozorcovi Vladimírovi Danišovi br. gen. 

žalobcom Martákom, ktoré bolo prečítané. Br. biskup na úvod konštatoval, že  sa jedná len 

o informáciu a nie o  disciplinárne pojednávanie. Ses. JUDr. Tomašovičová podala právne 

stanovisko kde vysvetlila, že nie je možné, aby dištriktuálne predsedníctvo ZD ECAV na 

Slovensku viedlo disciplinárne konanie voči Mgr. Jaroslavovi Mlynárovi a tiež návrh 

generálneho žalobcu nie je možné považovať ani za podnet pre disciplinárny orgán na začatie 

disciplinárneho orgánu z vlastného popudu podľa § 10 CZ 2/1994. K uvedenému sa vyjadril 

aj br. farár Mlynár, ktorý okrem iného vyhlásil, že nie si je vedomý žiadnej nekalej 

a nečestnej činnosti v spoločnosti Reformata, že nič nezákonne a nečestne nekonal a ani 

nespozoroval, že by sa v spoločnosti niečo také konalo. Br. dozorca Daniš  vyjadril okrem 

iného nesúhlas s porušením presumcie neviny keď v EPST sú uverejňované články 

s obvinením, ktoré nebolo preukázané, ako aj nesúhlas s tým, aby sa pred svetským súdom 

riešili veci týkajúce sa cirkvi v súvislosti so ses. Kysackou na ochranu dobrej povesti cirkvi.  

Posledným bodom rokovania bola Informácia o nedoplatkoch dištriktuálneho príspevku za 

rok 2015, 2014 a  nedoplatkoch do FCŠ za rok 2015, 2014.  Modlitbou br. biskupa 

a požehnaním sa rokovanie skončilo. 

 


