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Správa o zasadnutiach Dištriktuálneho presbyterstva ZD ECAV na Slovensku v roku 

2016 

 

 

V roku 2016 dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV zasadalo na riadnych zasadnutiach: 

27.1., 28.9. pod predsedníctvom br. biskupa ZD ECAV na Slovensku Mgr. Milana Krivdu 

a br. zástupcu dozorcu ZD ECAV na Slovensku PaedDr. Slavomíra Hanusku, 30.3., pod 

predsedníctvom br. biskupa ZD ECAV na Slovensku Mgr. Milana Krivdu a br. dozorcu ZD 

ECAV na Slovensku PaedDr. Vladimíra Daniša. DP bolo   mimoriadne zvolané 29.6. pod 

predsedníctvom br. biskupa ZD ECAV na Slovensku Mgr. Milana Krivdu a br. zástupcu 

dozorcu ZD ECAV na Slovensku PaedDr. Slavomíra Hanusku. Spolu tak boli v roku 2016     

3 riadne zasadnutia dištriktuálneho presbyterstva a 1 mimoriadne. Zasadnutie DP bolo 

zvolané 30.11. a 19.12., tie sa z dôvodu neschválenia programu nekonali. 

 

1. Riadne zasadnutie DP ZD ECAV 1/2016 sa konalo 27. januára 2016 na BÚ ZD  

vo Zvolene. 

 Zasadnutie  otvoril br. biskup modlitbou, na úvod  zasadnutia bol schválený program 

rokovania. Bola predložená na schválenie zápisnica zo zasadnutia DP, ktoré sa konalo 

25.11.2015 a bola vykonaná kontrola plnenia uznesení z tohto zasadnutia.  

Na rokovanie DP nebola doručená žiadna žiadosť z CZ  ZD ECAV. Br. biskup informoval o 

kanonickej vizitácii, ktorá sa konala dňa 29.11.2015  v CZ ECAV Dobroč. Výsledkom 

kontroly boli odporúčania ohľadom dodržiavania CPP ECAV. Kontrola nezistila žiadne 

porušenia. V súvislosti s blížiacimi sa termínmi konania seniorálnych konventov, boli 

nahlásené  miesta a konkrétne dátumy konania konventov jednotlivých 

seniorátov. Nasledovalo schválenie zmlúv a dodatkov k existujúcim zmluvám, ktoré 

skontrolovala JUDr. Tomašovičová: Dodatok č.1 k dohode o spolupráci pri poistení Alianz- 

Slovenská poisťovňa so ZD ECAV na Slovensku zo dňa 29.1.2015, kde boli zvýhodnené 

plnenia v prílohách č. 1-6, ktoré vyrokovala ses. Kysacká, ďalej nájomná zmluva so 

Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Banská Bystrica, Horná 54, 

974 01  Banská Bystrica,  na prenájom nebytových priestorov v budove BU ZD  za účelom 

kancelárie nadácie Úsmev ako dar. Bola schválená zmluva o dielo na opravu podkrovného 

priestoru nad veľkou zasadačkou BU ZD a zmluvu o dielo na opravu sociálnych zariadení na 

BÚ ZD  s firmou ISON spol. s r. o., sídlo J.R. Poničana 841/104, 962 23  Očová. K cenovým 

ponukám na opravu sa vyjadril aj predseda stavebného výboru br. Bartoň  a jeho pripomienky 

boli zohľadnené pri rokovaní. Financovanie opráv je v medziach konventom schváleného 

rozpočtu, preto nie je potrebné k uvedeným opravám prijímať samostatné uznesenie. 

Na záver bol oznámený dátum nasledujúceho zasadnutia Dištriktuálneho presbyterstva 

30.3.2016  a termín konania Dištriktuálneho konventu 14.5.2016 vo Zvolenskom senioráte. 

Modlitbou a požehnaním br. biskupa rokovanie skončilo. 

 

2. Riadne zasadnutie DP ZD ECAV 2/2016 sa konalo 30. marca 2016 na BÚ ZD  vo 

Zvolene. 

 Zasadnutie otvoril br. biskup modlitbou. Po doplnení programu o bod -  vzdanie sa 

členstva v školskej rade Evanjelického lýcea Bratislava  br.  Mišinu a menovanie nového 

člena rady školy EL  ďalším doplneným bodom rokovania bol návrh na úpravu platov na BÚ 

ZD a bod  informácia o rozhodnutí osobitného senátu. Následne bola schválená zápisnica zo 

zasadnutia DP, ktoré sa konalo 27. januára 2016 bez pripomienok a bola vykonaná kontrola 

plnenia uznesení z tohto zasadnutia. DP sa zaoberalo aj  žiadosťami CZ. Vybavené boli 

žiadosti: CZ Gemerská Panica a CZ Rimavská Baňa. Žiadosť CZ Zlaté Moravce DP 
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neschválilo. Pravidelným bodom druhého zasadnutia DP je kontrola hospodárenia za 

2.polrok 2015 a predloženie rozpočtu na rok 2017. Správa bola prednesená  predsedníčkou 

HV ZD ses. Annou Bočkayovou, ktorá konštatovala stav hospodárenia s finančnými 

prostriedkami na BÚ ZD  ECAV v minulom roku 2015 a zostatky na účtoch k 31.12.2015. 

Kontrola nezistila žiadne porušenia. DP schválilo správu a prijalo uznesenia odporúčajúceho 

charakteru voči dištriktuálnemu konventu ZD, ktorý sa bude konať 14.5.2016 v Dobrej Nive. 

Ďalším bodom rokovania bola príprava programu nadchádzajúceho konventu. 

Nasledovalo schválenie zmlúv, dodatky k zmluve so Spoločnosťou priateľov detí z detských 

domovov Úsmev ako dar Banská Bystrica, o rozšírenie nájomných priestorov za účelom 

prevádzkovania  nízkoprahovej služby pre deti a rodinu. Bola schválená nájomná zmluva na 

podkrovný priestor so ses. Žilinčíkovou – vedúcou BÚ ZD ECAV.  

Ako každý rok bola predsedom FCŠ Romanom Žilinčíkom na DP predložená správa FCŠ, 

ktorá konštatovala stav vybavenia žiadostí škôl ZD ECAV v minulom roku 2015 a zostatky 

na účte k 31.12.2015. DP na základe žiadosti br.Mišinu, ktorý sa vzdal členstva v ŠR 

Evanjelického lýcea  zvolilo za novú členku ses. seniorku Sidóniu Horňanovú. Nasledovným 

bodom rokovania bola úprava platov zamestnancov BÚ ZD. Doplneným bodom rokovania 

bola Informácia o Stanovisku osobitného senátu Generálneho súdu ECAV na Slovensku č. 

OS-GS-2/2015. Dňom odchodu duchovného z činnej služby v ECAV zanikajú všetky jeho 

mandáty, ktoré z titulu vykonávania činnej služby v ECAV nadobudol. Po dni odchodu 

duchovného z činnej služby v ECAV môže tento nadobudnúť funkcie na základe nových 

volieb, resp. menovania, ako člen z laickej časti. Na základe stanoviska osobitného senátu 

Generálneho súdu ECAV na Slovensku č. OS GS-2/2015 br. Dušan German prestal byť 

náhradným členom DP ZD z radov ordinovaných. Členovia DP ZD podporili  návrh  aby 

kandidoval za člena dištriktuálneho presbyterstva ZD z radov neordinovaných. 

Rokovanie sa ukončilo modlitbou a požehnaním br. biskupa.  

           

3. Mimoriadne zasadnutie DP ZD ECAV  3/2016 sa konalo 29. júna 2016 na BÚ ZD 

ECAV vo Zvolene. 

 Prítomných privítal br. zástupca dištriktuálneho  dozorcu a po modlitbe br. biskupa sa 

konal  úvod novozvolených funkcionárov ZD ECAV do úradu: za členku dištriktuálneho 

presbyterstva z radov neordinovaných ses. Janu Tomašovičovú, za náhradného člena 

dištriktuálneho presbyterstva z radov ordinovaných br. Jána Janču, za predsedu 

dištriktuálneho súdu br. Jána Bunčáka, za podpredsedníčku dištriktuálneho súdu ses. Andreu 

Hasprovú, za dištriktuálneho právneho zástupcu br. Vladimíra Cipciara, za predsedu 

hospodárskeho výboru ZD br. Štefana Škorupu. Bol schválený doplnený program rokovania o 

bod -  žiadosť CZ Poltár o pôžičku z generálnej podporovne. Druhým bodom zasadnutia DP 

bola príprava volieb člena dištriktuálneho predsedníctva ZD ECAV- dištriktuálneho dozorcu. 

Dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV podľa Čl. 26, odst. 2, písm. k) Cirkevnej ústavy ECAV 

a Cirkevného zákona č. 11/94  o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách a o charakteristike 

niektorých funkcií v znení Cirkevných zákonov č. 2/1995, 7/1996, 8/1997, 4/1999, 9/2000, 

2/2001, 6/2003,4/2004 a 5/2005  6/2008, 1/2010 a 1/2011 vypísalo voľby  člena  

dištriktuálneho predsedníctva ZD ECAV- dištriktuálneho  dozorcu. Členovia presbyterstva 

uznesením požiadali Generálny súd ECAV (GS ECAV), aby rozhodnutie GS ECAV 

o odvolaní dištriktuálneho dozorcu Vladimíra Daniša bolo oznámené všetkým seniorátom ZD 

ECAV a to do termínu konania kandidačnej porady.  Následne schválilo  pokyny a 

harmonogram pre voľby a stanovilo termín kandidačnej porady prvého kola dňa 4.8.2016 

a volebné konventy prvého kola volieb na nedele 28.8.,4.9. a 11.9.2016. Podľa CZ č.11/94 § 

28 odsek (2) bolo zvolené dvojčlenné predsedníctvo kandidačnej porady pri zachovaní zásad 

parity a to br. biskup Milan Krivda a ses. Jana Tomašovičová. Podľa CZ č.11/94 § 28 odsek 

(3)  dištriktuálne presbyterstvo ustanovilo sčítaciu  komisiu v počte 7 členov /br.Ochodnický, 
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br.Jančo, br.Čáby, ses.Juríková, br.Ozdínec, br.Cipciar, br.Synak/ a 2 náhradníkov 

/br.Rybnikár, br.Soták/.  DP ZD ECAV schválilo žiadosť CZ Poltár. Rokovanie sa ukončilo 

modlitbou a požehnaním br. biskupa.  

 

4. Riadne zasadnutie DP ZD ECAV 4/2016 sa konalo 28. septembra 2016 na BÚ ZD 

ECAV vo Zvolene. 

 Zasadnutie bolo začaté modlitbou br. biskupa, bol schválený doplnený program 

rokovania o bod -  informácia o  rozhodnutí dištriktuálneho súdu vo veci br. Beňucha a o bod 

informácia pre CZ o povinných štátnych e-mailových schránkach. Druhým bodom zasadnutia 

DP bolo schválenie zápisnice z DP ZD ECAV č. 2/2016 zo dňa 30.3.2016 a zápisnice 

č.3/2016 zo dňa  29.6.2016 bez pripomienok a následne bola vykonaná kontrola plnenia 

uznesení z týchto zasadnutí. Dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV sa oboznámilo s aktuálnou 

situáciou v CZ ECAV Zlaté Moravce, ktorý navštívili poverení členovia presbyterstva 

a predsedníctvo ZD ECAV informovalo o stretnutí s predsedníctvom CZ ECAV Bratislava 

Legionárska ohľadom nedoplatku príspevku do FCŠ. K správe o plnení uznesení bola 

prerokovaná aj odpoveď   z GBÚ ohľadom  oznámenia právoplatnosti rozsudku GS ECAV, 

o odvolaní Vladimíra Daniša z funkcie, všetkým seniorátom ZD. Štvrtým bodom rokovania 

bol doplnený bod -  informácia o  rozhodnutí dištriktuálneho súdu vo veci br. Beňucha. Bolo 

konštatované, že dištriktuálny súd zasadal 9.9.2016  a rozhodol tak, že ochrana osobného 

práva člena ECAV br. Beňucha podľa článku 7 ods. 1 písm. d) Cirkevnej ústavy ECAV bola 

porušená. DP sa zaoberalo  žiadosťami CZ: CZ Brezová pod Bradlom a CZ Modra Kráľová. 

Pravidelným bodom septembrového zasadnutia DP je kontrola hospodárenia BÚ ZD za 

1.polrok daného roka. Správa bola komentovaná  predsedom HV ZD br. Štefanom Škorupom, 

ktorý konštatoval stav hospodárenia s finančnými prostriedkami na BÚ ZD  ECAV 

v 1.polroku 2016. Bol prekročený rozpočet vo výdavkovej aj v príjmovej časti z dôvodu, že 

boli schválené prostriedky z FCŠ pre všetky cirkevné školy ZD, ktoré si podali žiadosti. 

Kontrola nezistila žiadne porušenia. DP následne správu schválilo. Nasledovalo schválenie 

dodatkov k zmluve so spoločnosťou Rejo s.r.o. o predĺženie doby nájmu a schválenie žiadostí 

Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Banská Bystrica o zníženie 

nájomného priestoru a zrušenie nájomnej zmluvy. DP pokračovalo v diskusii k doplnenému 

bodu rokovania č.4  a prijalo v tajnom hlasovaní uznesenia, kde sa ZD vzdáva odvolania voči 

rozhodnutiu Dištriktuálneho súdu vo veci porušenia práv Ing. Bohuslava Beňucha, zaväzuje 

dištriktuálneho právneho zástupcu ZD ECAV doručiť výpis z uznesenia DP Dištriktuálnemu 

súdu. Ďalej DP uložilo predsedníctvu ZD ECAV pokračovať vo voľbe dozorcu ZD ECAV 

s dvomi kandidátmi Ing. Bohuslavom Beňuchom a PaedDr. Slavomírom Hanuskom. Súčasne 

DP zaviazalo predsedníctvo ZD ECAV oznámiť CZ ZD ECAV najneskôr do 11.10.2016 

termíny konania volebných konventov dištr. dozorcu s doplneným kandidátom B. Beňuchom 

nasledovne: 30.10.2016, 6.11.2016 a 13.11.2016. V prípade, že predsedníctvo ZD ECAV 

v uvedenej lehote neoznámi termíny konania volieb dištr. dozorcu, je tak povinný urobiť 

dištriktuálny právny zástupca. DP uložilo sčítacej komisii vykonať komisionálne skartovanie 

výpisov zo zápisníc z volebných konventov CZ ZD ECAV, konaných v dňoch 28.8.2016, 

4.9.2016 a 11.9.2016, nakoľko voľby dištriktuálneho dozorcu boli vykonané v rozpore 

s vydaným predbežným opatrením Dištriktuálneho súdu.  Proti týmto uzneseniam členovia 

predsedníctva ZD podali odvolanie. Odvolaním sa zaoberalo generálne presbyterstvo ECAV, 

ktoré ich ako odvolací orgán druhého stupňa zrušilo. DP na základe žiadosti br. Mišinu, ktorý 

sa vzdal členstva v ŠR Evanjelickej základnej školy v Bratislave   zvolilo za novú členku ŠR 

EZŠ Bratislava ses. seniorku Sidóniu Horňanovú. Predsedníctvo ZD stiahlo  návrh na 

odvolanie br. Daniša z rád škôl v Bratislave. V ďalšom bode DP zrušilo poverenie br. 

Vladimíra Daniša zastupovať ZD ECAV v TEG a zastupovaním poverilo br. biskupa ZD 

ECAV Milana Krivdu. DP boli predložené štatúty Bratislavského a Dunajsko-nitrianskeho 
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seniorátu, ktoré DP schválilo. Posledným bodom rokovania bol doplnený bod rokovania o 

Informáciu pre CZ o povinných štátnych e-mailových schránkach. Oznámený bol termín 

najbližšieho zasadnutia DP, ktoré  bude 30.11.2016 o 9,45 hod. Rokovanie sa ukončilo 

modlitbou a požehnaním br. biskupa. 

 

5.  Riadne zasadnutie DP ZD ECAV 5/2017 sa nekonalo 30. novembra 2016 na BÚ 

ZD ECAV vo Zvolene z dôvodu neschválenia programu rokovania. 

 

6. Riadne zasadnutie DP ZD ECAV 6/2017 sa nekonalo 19. decembra 2016 na BÚ 

ZD ECAV vo Zvolene z dôvodu neschválenia programu rokovania. 

 

 

 

 

 


