
Správa  
o zasadnutiach Dištriktuálneho presbyterstva ZD ECAV na Slovensku v roku 2018 

 

 

V roku 2018 dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV zasadalo na riadnom zasadnutí: 21.3., 20.6., pod 

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

na Slovensku PaedDr. Slavomíra Hanusku, a pod predsedníctvom br. biskupa ZD ECAV na Slovensku 

Mgr. Jána Hroboňa a zástupkyni dozorcu ZD ECAV na Slovensku Ing. Renáty Vinczeovej 22.10. a 28.11. 

DP bolo   mimoriadne zvolané 4.6. 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 2018  4 riadne zasadnutia dištriktuálneho presbyterstva a 1 mimoriadne.  

 

1. Riadne zasadnutie DP ZD ECAV 1/2018 sa konalo 21. marca 2018 na BÚ ZD  vo Zvolene 
 

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

Program bol doplnený o body: stav súdnych konaní, zvýšenie miezd, článok v EPST, odvolanie voči 

nesúhlasu ses. Moncoľovej. Bola predložená na schválenie zápisnica zo zasadnutia DP, ktoré sa konalo 

9.8.2017 a bola vykonaná kontrola plnenia uznesení z tohto zasadnutia. V súvislosti s publikovanými 

článkami v EPST ohľadom dištriktuálneho súdu ZD, dištriktuálne presbyterstvo požiadalo predsedníctvo 

ECAV, aby poskytlo súčinnosť a odovzdalo  požadované dôkazy dištriktuálnemu súdu vo veci 

napadnutých volieb dištriktuálneho dozorcu, ktoré bránia v pokračovaní napadnutých volieb dozorcu 

ZD. Dôrazne odmietlo konanie predsedníctva ZD, ktoré  zasahovalo do nezávislosti súdu vedením 

negatívnej kampane v cirkevnej tlači  voči  

 br. predsedovi dištriktuálneho súdu Jánovi Bunčákovi  a vyjadrilo podporu  v súlade s čl. 35 Ústavy 

ECAV  nezávislosti cirkevného súdu. Nasledovalo odvolanie voči neudeleniu súhlasu k voľbe ses. 

Moncoľovej kde dištriktuálne presbyterstvo  konštatovalo , že predsedníctvo  ZD neudelilo súhlas 

k voľbe ses. Zuzane Moncoľovej do CZ Hontianska Vrbica bez náležitého dôvodu, pretože dôvodom na 

neudelenie súhlasu nemôže byť výklad predsedníctva ZD týkajúci sa právoplatnosti predbežného 

opatrenia vydaného dištriktuálnym súdom v súvislosti s voľbami dištriktuálneho dozorcu. Ses. farárka 

Zuzana Moncoľová postupom pri voľbách dištriktuálneho dozorcu rešpektovala vydané predbežné 

opatrenie dištriktuálneho súdu. Zároveň DP uložilo predsedníctvu ZD, aby odvolanie DNS a CZ 

Hontianska Vrbica proti neudeleniu súhlasu k voľbe za zborovú farárku ses. farárke Zuzane Moncoľovej 

zobrali ako podnet na prehodnotenie svojho rozhodnutia. Nie je správne nerešpektovať vôľu 

cirkevného zboru Hontianska Vrbica obsadiť uvoľnené miesto zborového farára ses. farárkou Zuzanou 

Moncoľou, ktorá tam dlhé roky pôsobila. Okrem iného dištriktuálne predsedníctvo vyzvalo 

predsedníctvo ZD, aby do udeľovania súhlasov k voľbám farárov nevnášali politiku a aby pri tom 

rešpektovali synodálno-presbyteriálny princíp fungovania ECAV na Slovensku. V ďalšom bode boli 

schválené žiadosti: CZ Brezová pod Bradlom o pridelenie SMV,CZ Prietrž o príspevok zo zahraničia na 

opravu strechy kostola,  

CZ Gemer o príspevok zo zahraničia na misiu, CZ Sazdice-Ipeľský Sokolec o príspevok na opravu 

kostolných zvonov, CZ Horné Zelenice o príspevok zo zahraničia na opravu veže kostola, CZ Kokava nad 

Rimavicou o príspevok z generálnej podporovne / ďalej GP/  na opravu soc. zariadenia na fare, CZ 

Nitrianska Streda o pôžičku z GP na opravu zvonov. DP vyradilo SMV Škoda Felícia  EVČ ZV 684 AT. 

Ďalej sa presbyterstvo zaoberalo žiadosťou CZ Dunajská Lúžna o zriadenie kaplánskeho miesta, ktorú 

po zvážení všetkých informácií neschválilo. Boli prerokované žiadosti evanjelických cirkevných škôl 



v pôsobnosti ZD ECAV, kde schválilo výstavbu telocvične pri EGBB, neschválilo zmenu názvu školy EG 

BB na EG M. Rázusa, prerokovali sa žiadosti EZŠ BA a EL v BA. Dištriktuálne presbyterstvo dňom 

21.3.2018 v zmysle CÚ ECAV čl. 26 ods. 2f) zrušilo Cirkevný zbor ECAV Hodejov a pričlenilo obce 

patriace do obvodu CZ Hodejov ako diasporu k CZ ECAV Tornaľa a  k CZ ECAV Rimavská Sobota. 

  Nasledovalo schválenie zmlúv a dodatkov k existujúcim zmluvám, ktoré skontrolovala JUDr. 

Tomašovičová: s firmou Dakra s.r.o., s KX-SK s.r.o., s BeMi realitnou kanceláriou, s Total music s.r.o., s 

Ing. Elenou Takáčovou, s ISON s.r.o., s Coachingplus o.z. Dištriktuálne presbyterstvo  vypísalo voľby 

člena predsedníctva ZD ECAV- dištriktuálneho biskupa. Predseda HV ZD informoval o kontrole 

hospodárenia za rok 2017. Presbyterstvo bolo informované o stave fondu cirkevného školstva za rok 

2017 a zaznela informácia o uznesení správnej rady Generálnej podporovne. Nasledovala informácia 

o stave súdnych procesov a bol prijatý návrh na zvýšenie miezd na BÚ. Modlitbou a požehnaním br. 

biskupa rokovanie skončilo. 

 

2. Mimoriadne  zasadnutie DP ZD ECAV 2/2018 sa konalo 4. júna 2018 na BÚ ZD  vo Zvolene 
 

Zasadnutie otvoril br. biskup modlitbou. Po doplnení programu o body – Voľba zamestnancov BÚ ZD 

ECAV na Slovensku, zmena nájomnej zmluvy ses.  Zuzany Žilinčíkovej  a voľby predsedníctva ECAV –

vyhlásenie zverejnené na www.ecav.sk rokovanie začalo rozpravou o voľbách zamestnancov BÚ, ktoré 

bolo odročené na ďalšie zasadnutie. V ďalšom bode bola schválená nájomná zmluva s Mgr. Zuzanou 

Žilinčíkovou, ktorá doteraz bola viazaná na výkon práce vedúcej úradu. Odvolanie Mgr. Zuzany 

Žilinčíkovej proti rozhodnutiu o menovaní za námestného farára do Lovinobani nebolo potvrdené ani 

zrušené. V ďalšom bode bolo prediskutované konanie prispievateľov a tvorcov manipulatívnej kampani 

vedenej na stránke www.ecav.sk a aj na stránkach EPST v súvislosti s voľbami predsedníctva ECAV . 

Dištriktuálne presbyterstvo vyjadrilo ostrý protest a nesúhlas  s vyhlásením: „Výzva predstaviteľov 

a členov ECAV k voľbám zo dňa 29.5.2018 uverejnenom na stránke ecav.sk a vyzvalo CZ ,  aby sa 

zúčastnili volieb. Zároveň potvrdilo, že kandidačná porada na voľby predsedníctva ECAV bola 

demokratická a v súlade s CPP. 

Rokovanie sa ukončilo modlitbou a požehnaním br. biskupa.  

         

3. Riadne zasadnutie DP ZD ECAV  3/2018 sa konalo 20. júna 2018 na BÚ ZD ECAV vo Zvolene. 
 

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

začalo. Bolo oznámené, že br. Cipciar sa vzdal funkcie právneho zástupcu ZD. Po schválení doplnení do 

zápisnice, bola prerokovaná správa o plnení uznesení. DP schválilo pridelenie SMV  

Škoda Felícia ZV 736 AP do CZ Brezová pod Bradlom z CZ Krajné. Opätovne prišla žiadosť z CZ Dunajská 

Lúžna o zriadenie kaplánskeho miesta, ktorá bola opätovne zamietnutá. 

V ďalšom bode prebehlo sčítanie a vyhlásenie výsledkov 1.kola volieb biskupa ZD . 

Počet vydaných volebných lístkov    9011 

Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov: 

Mgr. Ján Bunčák     1051 hlasov 

Mgr. Ján Čermák      369  hlasov 

Mgr. Ján Hroboň     4540 hlasov 

Mgr. Ján Jančo       759 hlasov 

Mgr. Michal Zajden, PhD.    2187 hlasov 

DP vyhlásilo, že za biskupa ZD ECAV na Slovensku bol zvolený Mgr. Ján Hroboň nadpolovičnou väčšinou 

hlasov v počte 4540, čo je 50,38%. 

http://www.ecav.sk/
http://www.ecav.sk/


V ďalšom bode sa prerokovávala žiadosť CZ Beckov o rozdelenie zboru na CZ Beckov a CZ Kálnica a bola 

odročená na ďalšie rokovanie. Následne sa prerokoval program dištriktuálneho konventu a oznámili sa 

voľby do funkcií, ktoré bude na konvente potrebné vykonať.  Rokovanie sa ukončilo modlitbou 

a požehnaním br. biskupa. 

 

4. Riadne zasadnutie DP ZD ECAV 4/2018 sa konalo 22. októbra 2018 na BÚ ZD ECAV vo 
Zvolene. 

 

Zasadnutie začalo modlitbou novozvoleného br. biskupa J. Hroboňa, ktorý vykonal aj úvod 

novozvolených presbyterov v Ev. kostole Svätej Trojice vo Zvolene. Novozvolená zástupkyňa 

dištriktuálneho dozorcu ses. Renáta Vinczeová doplnila program o body: delegovanie členov HV 

ZD, rekonštrukcia bytu biskupa a organizačno-technické záležitosti. Nasledovalo schválenie zápisnice 

z predchádzajúceho zasadnutia a voľba vedúceho BÚ ZD. Predsedníctvo ZD navrhlo jedného kandidáta 

a to Mgr. Zuzanu Žilinčíkovú, ktorá bola jednohlasne zvolená. Následne bola prerokovaná Správa o 

plnení uznesení. Bol schválený vokátor biskupa na nové funkčné obdobie. Ďalej sa schválila odmena 

štatutárnemu zástupcovi ZD z radu neordinovaných a dištriktuálnemu právnemu zástupcovi. Boli 

schválené žiadosti zborov: CZ Diakovce príspevok zo zahraničia na opravu strechy modlitebne, a žiadosť 

o vyradenie SMV Škoda Favorit NM 563 AL. Žiadosť CZ Tornaľa o finančný príspevok na servis 

zborového auta bola odročená. Predseda HV predniesol správu o kontrole hospodárenia k 31.8.2018. 

DP správu schválilo. Nasledovalo schválenie dodatku k zmluve so spoločnosťou KX-SK s.r.o., ktorú 

odkontroloval br. Terem, dištriktuálny právnik.  DP pokračovalo a v ďalšom bode delegovalo do HV ZD 

členov br. Novomestkého a ses. Markovú. DP bol predložený rozpočet   na opravu bytu biskupa a bola 

schválená firma, ktorá bude opravu realizovať. V bode rôzne bola odsúhlasená elektronická 

komunikácia s členmi DP okrem br. Ozdínca, ktorému bude pošta zasielaná tak ako doteraz. Rokovanie 

sa ukončilo modlitbou a požehnaním br. biskupa. 

 

5.  Riadne zasadnutie DP ZD ECAV 5/2018 sa konalo 28. novembra 2018 na BÚ ZD ECAV vo 
Zvolene. 

 

Prítomných privítala ses. zástupkyňa dištriktuálneho  dozorcu a po modlitbe br. biskupa sa konal  úvod 

novozvolenej ses. Ivety Vachulovej do úradu: za členku dištriktuálneho presbyterstva z radov 

ordinovaných. 

Bol schválený doplnený program rokovania o bod -  zmena organizačného poriadku BÚ ZD. Druhým 

bodom zasadnutia DP bolo schválenie zápisnice a následne bola vykonaná kontrola plnenia uznesení. 

Br. biskup informoval o stretnutí s predsedníctvom CZ ECAV Bratislava Legionárska ohľadom 

nedoplatku do FCŠ, ktoré odmietlo platiť príspevok od roku 2014 z dôvodu, že majú v správe 

UPC/Univerzitné pastoračné centrum/. Následne boli prijaté uznesenia, kde dištriktuálne presbyterstvo 

požiadalo generálne presbyterstvo, aby riešilo organizačné a finančné fungovanie  UPC pod generálnou 

cirkvou, to sa týka aj  iných miest, kde sú vysoké školy na Slovensku a požiadalo generálne 

presbyterstvo zaoberať sa aj riešením nemocničnej pastoračnej služby. 

Nasledovali žiadosti zborov: predsedníctvo dištriktu informovalo o stretnutí s členmi CZ aj v Kálnici aj v 

Beckove, spolu s  niektorými  členmi dištriktuálneho presbyterstva. Po rozsiahlej diskusii   o rozdelení 

CZ  Beckov a zriadenie jeho nástupníckych cirkevných zborov Beckov a Kálnica, dištriktuálne 

presbyterstvo neschválilo žiadosť CZ Beckov, ale vyzvalo CZ , aby konflikty medzi členmi CZ v Beckove 

a Kálnici boli riešené tak, ako sa má medzi kresťanmi: pokáním, odpustením, zmierením a pokiaľ by 

nedošlo k takémuto urovnaniu, dištriktuálne presbyterstvo navrhuje hľadať možnosti  pričlenenia 



Beckova a Kálnice k existujúcim CZ v Považskom senioráte. Dištriktuálne presbyterstvo potom bude 

rokovať o zrušení  CZ Beckov.  

Prerokovali sa žiadosti CZ Tornaľa, CZ Gemer o vyradenie SMV, CZ Neded, žiadosti ZD ECAV o príspevok 

zo zahraničia a BBSK na vnútromisijné aktivity. Bol schválený dodatok k zmluve s Ing. Elenou 

Takáčovou, po odsúhlasení a kontrole dištr. právnym zástupcom. Prerokovali sa nedoplatky CZ ZD 

ECAV. V nasledujúcom bode rokovania boli do rád evanjelických škôl delegovaní noví členovia po 

uplynutí štvorročného obdobia. Do OZ TEG bol poverený zastupovať ZD  Ing. Roman Žilinčík miesto Mgr. 

Milana Krivdu. Bola schválená zmena organizačného poriadku BÚ ZD, kde funkcia domovníka bola 

nahradená funkciou správca majetku.  

Posledným bodom rokovania bol bod rôzne, kde sa schválila elektronická komunikácia s členmi 

výborov ZD a s členmi dištriktuálneho súdu ZD. Určili sa miesta konania dištriktuálnych konventov na 

nasledujúce šesťročné obdobie. DP schválil zámer kúpy nového SMV pre biskupa a zaznela aj informácia 

o situácii v CZ Myjava. Rokovanie sa ukončilo modlitbou a požehnaním br. biskupa. 

 

 

 


