
 

 

Správa  
o zasadnutiach Dištriktuálneho presbyterstva ZD ECAV na Slovensku        

v roku 2019 

 

 

V roku 2019 dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV zasadalo na riadnom zasadnutí: 6.2., 3.4. 

18.9.,18.12., pod predsedníctvom br. biskupa ZD ECAV na Slovensku Mgr. Jána Hroboňa  a ses. 

zástupkyni dozorcu ZD ECAV na Slovensku Ing. Renáty Vinczeovej. DP zasadalo ako disciplinárny 

orgán 18.12.  pod predsedníctvom br. biskupa ZD ECAV na Slovensku Mgr. Jána Hroboňa 

a zástupkyni dozorcu ZD ECAV na Slovensku Ing. Renáty Vinczeovej. Spolu tak boli v roku 2019 

štyri /4/ riadne zasadnutia dištriktuálneho presbyterstva a jedenkrát /1/ DP rokovalo ako 

disciplinárny orgán.  

 

1. Riadne zasadnutie DP ZD ECAV 1/2019 sa konalo 6. februára 2019 na BÚ ZD  vo 
Zvolene 

 

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

Bola odsúhlasená zápisnica zo zasadnutia DP, ktoré sa konalo 28.11.2018 s jednou úpravou a 

bola vykonaná kontrola plnenia uznesení z tohto zasadnutia. V súvislosti s publikovaním 

otvoreného listu CZ Kálnica v EPST( pozn. Kálnica patrí do CZ Beckov), ktorý dostali aj členovia 

DP, bola odsúhlasená odpoveď ako reakcia-list br. biskupa. Nasledoval bod CZ Legionárska –UPC 

Mosty (Univerzitné pastoračné centrum Mosty v Bratislave) týkajúci sa  nedoplatkov zboru do 

FCŠ ZD za r. 2013-2018,  čo činí sumu 36.tis.€. 

CZ svojvoľne, podľa uznesenia zborových orgánov prestal platiť príspevky do FCŠ, čím 

nerešpektoval nariadenie vyššej COJ a porušil CPP, ktoré sú záväzné pre všetky COJ ECAV. 

DP skonštatovalo, že si váži podporu UPC Mosty zo strany CZ ale trvá na úhrade nedoplatkov. 

Zároveň sa chce podieľať na nákladoch, ktoré CZ vynaložil na prevádzku UPC Mosty ale nie 

v plnej výške t.j. len ¼ vyčíslených nákladov/¼CZ, ¼ZD, ¼VD, ¼ECAV/. Blížiaca sa inštalácia 

biskupov a úvod generálneho dozorcu vzhľadom na to, že CZ Bratislava Staré mesto nesúhlasilo 

s využitím Veľkého kostola na tento účel, sa presunula do Zvolena. DP schválilo príspevok na 

inštaláciu vo výške 1/3 nákladov, v limite do 4 000€. V bode rôzne boli schválené žiadosti: ZD 

ECAV o príspevok zo zahraničia na: Dištriktuálny deň v Banskej Bystrici, Autobusový zájazd na 

Kirchentág a Misijné dni v Dudinciach.  Nasledovalo schválenie Podujatí ZD v najbližšom období 

ako sú Spomienkové služby Božie na Branči, Dištriktuálny deň v Banskej Bystrici, Misijné dni 

v Dudinciach. 

  Boli schválená zmluva o nájme, ktorú skontroloval JUDr. Terem: s firmou Selinka s.r.o. 

V bode iné zazneli informácie o službách Božích v EL Bratislava, informáciu o stave CZ Myjava 

podal br.biskup Hroboň a DP sa uznieslo, aby v CZ Myjava bola vykonaná kanonická vizitácia. 

Nasledovali informácie o návšteve br.biskupa v CZ Dunajská Lúžna a CZ Šamorín ohľadom 

žiadosti o ustanovenie ses.O.Klátikovej ako nám.farárky na iné miesto. Ďalej bola podaná 

informácia o neodovzdaní agendy CZ Gbelce br.M.Zaťkom-bývalým administrátorom, informácie 

o asociácii CZ (ASLOZ), informácia ohľadne Tranoscia a.s. a na záver DP uznesením vyjadrilo 



 

 

podporu novozvolenému generálnemu predsedníctvu a predsedníctvam dištriktov. Modlitbou 

a požehnaním br. biskupa rokovanie skončilo. 

 

2. Riadne  zasadnutie DP ZD ECAV 2/2019 sa konalo 3. apríla 2019 na BÚ ZD  vo 
Zvolene 

 

Zasadnutie otvoril br. biskup modlitbou. Po doplnení programu o bod – Rôzne bol schválený 

program a rokovanie pokračovalo  schválením zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia. 

Následne bola prerokovaná a schválená Správa o plnení uznesení. V rozprave sa hovorilo o 

žiadostiach  o príspevok na vnútromisijné podujatia podaných na VUC a stiahnutí žiadosti na 

školenie farárov a farárok. V ďalšom bode bola podaná správa o plánovaných VM akciách na rok 

2019. Správu o  hospodárení a kontrole hospodárenia ZD ECAV za rok 2018 komentoval predseda 

DHV Štefan Škorupa. Rozpočet na rok 2020 a úpravu rozpočtu na rok 2019 komentovala ses. 

zástupkyňa dozorcu Renáta Vinczeová, následne presbyterstvo prijalo uznesenie a odporučilo 

dištriktuálnemu konventu prijať správu o hospodárení a kontrole za rok 2018, rozpočet na rok 

2020 a úpravu rozpočtu na rok 2019. Bola odsúhlasená správa Fondu cirkevného školstva za rok 

2018. Nasledoval bod Príprava konventu, kde presbyterstvo odsúhlasilo návrh programu a  

správy na konvent. Prerokovali  a schválili sa novelizácie štatútov HV ZD, ZD, DNS. V ďalšom bode 

boli schválené žiadosti CZ Drienovo a CZ Pribeta o finančný príspevok zo zahraničia. Neboli 

schválené žiadosti CZ Trnava o zriadenie tretieho farárskeho miesta a CZ Dunajská Lúžna 

o zriadenie kaplánskeho miesta. Brat biskup na rokovanie predložil list z Kálnice, aby sa opätovne 

rokovalo o rozdelení CZ Beckov. Presbyterstvo skonštatovalo, že  záležitosti ohľadne rozdelenia 

boli riadne prerokované a bolo prijaté uznesenie nerozdeľovať CZ Beckov, za ktorým si DP stojí 

a nebude ho meniť. V bode rôzne  bola prediskutovaná aktuálna situácia v cirkvi a zborov, ktoré 

neuznali legitímne zvolené predsedníctva generálnej cirkvi a založili si asociáciu cirkevných 

zborov. Br.biskup informoval o stave Tranoscia a.s. a EPST, o nekonaní riaditeľa Tranoscia a.s. 

br.Turčana  v prospech vydavateľstva a o vydaní Evanjelických novín pre  ECAV k Veľkonočným 

sviatkom. Rokovanie sa ukončilo modlitbou a požehnaním br. biskupa.  

           

3. Riadne zasadnutie DP ZD ECAV  3/2019 sa konalo 18. septembra 2019 na BÚ ZD 
ECAV vo Zvolene. 

 

V zmysle Agendy ECAV sa konal úvod novozvolených funkcionárov do úradu: predsedu stavebného 

výboru br. Igora Hanu, riadneho člena dištriktuálneho presbytera z radov neordinovaných  br. Juraja 

Maťku a náhradného člena dištriktuálneho presbytera z radov ordinovaných br. Jána Rumana, ktorý 

vykonal br. biskup na začiatku zasadnutia. Prítomných privítala ses. zástupkyňa dištriktuálneho  

dozorcu a po schválení a doplnení bol odsúhlasený program. Po schválení zápisnice, bola 

prerokovaná správa o plnení uznesení. Tak ako každoročne bola DP predložená správa 

o hospodárení a kontrole hospodárenia za prvý polrok 2019. HV ZD sa zaoberal aj možnosťou pre 

CZ  žiadať o platbu z PPA na základe zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v 

pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, materiál bol prílohou správy DHV, vypracovala ho členka DHV s.  

Jana Marková. DP rozhodlo po úprave materiál zaslať do CZ a seniorátov ZD ECAV. 



 

 

V bode misijné podujatia ZD ECAV ses. zástupkyňa dozorcu R.Vinczeová zhodnotila realizované 

akcie a odozvy zúčastnených. DP pokračovalo v schválení novelizácie štatútu POS , žiadostí 

zborov z CZ Drienovo- dcérocirkev Čabr.Vrbovok , CZ Tornaľa   o príspevok zo zahraničia a CZ 

Turá Lúka o finančný príspevok z GePo (generálnej podporovne). Neboli schválené žiadosti z CZ 

Kokava nad Rimavicou, CZ Hnúšťa z dôvodu neúplnosti žiadostí. DP poverilo ses.vedúcu 

Žilinčíkovú vypracovaním manuálu k podávaniu žiadostí o finančný príspevok a zaslanie týchto 

informácií do všetkých CZ ZD.  

Bola schválená žiadosť CZ Bratislava Dúbravka o zriadenie kaplánskeho miesta a žiadosť CZ 
Bratislava Petržalka o presun zriaďovateľskej pôsobnosti EMŠ Dr.Filipa Melanchtona zo ZD na CZ 
Bratislava Petržalka s účinnosťou od začiatku šk.roka 2020/2021. Žiadosť CZ Hodruša Hámre o 
finančnú pomoc bola presunutá na najbližšie rokovanie DP, po predložení výšky škody 
spôsobenej požiarom. 
DP v zmysle CÚ ECAV Čl. 26 ods. 2, písm. f) zrušilo cirkevný zbor ECAV na Slovensku Pohronský Ruskov 
k  31.12.2019 a pričlenilo ho k cirkevnému zboru ECAV na Slovensku Želiezovce  s účinnosťou od 
1.1.2020 ako aj zrušilo miesto zborového farára v CZ ECAV na Slovensku Pohronský Ruskov 
k 31.12.2019. Br. biskup v ďalšom bode informoval o kanonickej vizitácii v CZ Myjava. Následne bol za 

člena STV ZD zvolený br. Dušan Havalda z BAS. DP vyhlásilo voľby člena dištriktuálneho 
predsedníctva ZD ECAV- dištriktuálneho dozorcu, prijalo harmonogram volieb a ustanovilo 
sčítaciu komisiu. Následne sa prerokoval zámer zriadiť Evanjelickú základnú školu v Modre.  
V bode rôzne DP potvrdilo aktuálnosť žiadosti na GePo CZ Hontianske Moravce, poverilo 
predsedníctvo ZD riešiť situáciu  CZ Lubina a jeho členstva v združení Asociácie slobodných 
zborov ECAV v zmysle uznesenia synody ECAV 08-02. Následne rozhodlo o ponúknutí SMV z BÚ 
ZD  Škoda Felícia pre CZ v ZD, skonštatovalo, že doterajší počet zasadnutí DP(4x ročne)je 
dostačujúci a zaznela aj informácia o EPST a Tranosciu a.s. Rokovanie sa ukončilo modlitbou 
a požehnaním br. biskupa. 

 

4. Riadne zasadnutie DP ZD ECAV 4/2019 sa konalo 18. decembra 2019 na BÚ ZD ECAV 
vo Zvolene. 

 

Zasadnutie začalo modlitbou br. biskupa J. Hroboňa a zástupkyňa dištriktuálneho dozorcu ses. 

Renáta Vinczeová privítala prítomných. Po schválení programu a zápisnice č.3/2019 bola 

prerokovaná správa o plnení uznesení. Nasledovalo sčítanie hlasov a vyhlásenie výsledkov volieb 

predsedníctva ZD-dištriktuálneho dozorcu: Ing.Renáta Vinczeová ako jediná kandidátka získala 

7056 hlasov z celkového počtu voličov 7523 t.j.93,79%, čo predstavuje viac ako 3/5 všetkých 

hlasov tzn., že bola zvolená na volebné obdobie rokov 2020-2026. Nasledoval bod rokovania 

odvolanie proti menovaniu br. Samuela Mišiaka za nám. farára do CZ ECAV na Slovensku 

v Hlbokom a následne prorokovalo Odvolania proti menovaniu ses. Jaroslavy Mišiakovej za nám. 

farárku do CZ ECAV na Slovensku v Prietrži. DP potvrdilo rozhodnutie br. biskupa s menovaním 

manželov Mišiakovcov a zamietlo odvolanie. Následne odporučilo menovať ich do iných CZ. Ďalej   

boli vyhodnotené misijné podujatia ZD ECAV za rok 2019 a odsúhlasený plán podujatí na rok 

2020. Nasledovalo schválenie žiadostí o príspevok zo zahraničia pre ZD ECAV na Dištriktuálny 

deň, Evanjelizačný víkend ZD a autobusový zájazd ZD do Grazu a CZ Čankov . Nebola schválená 

žiadosť z CZ Dolná Strehová o príspevok z GePo pre nesprávne vyplnenú žiadosť. Boli 

prerokované nedoplatky na dištr. príspevku a FCŠ  za rok 2019. DP vyradilo SMV Škoda 

Felícia(referenčné vozidlo) z evidencie BU a pridelilo ho na základe žiadosti CZ Drienovo. Bboli 

schválené žiadosti na odpredaj SMV používaných v CZ ZD/Drienovo a POS/ z dôvodu, že oprava 



 

 

by bola finančne nerentabilná. Bola podaná informácia o stave žiadostí o príspevok z VUC. a DP 

poverilo Romana Žilinčíka  zastupovať ZD v občianskom združení TEG. Rokovanie sa ukončilo 

modlitbou a požehnaním br. biskupa. 

 

5.  Zasadnutie DP ZD ECAV ako disciplinárneho orgánu, ktoré sa konalo 18. decembra 
2019 na BÚ ZD ECAV vo Zvolene. 

 

1/ DP ako disciplinárny orgán zasadalo v disciplinárnej veci začatej na návrh navrhovateľa 
Ing. Petra Talábu, a ďalších 34 členov CZ ECAV Myjava,  proti obvinenému bratovi Mgr. 
Samuelovi Mišiakovi, PhD. a  Mgr. Jaroslave Mišiakovej z disciplinárnych previnení podľa § 5 
CZ č. 3/2004. Rokovanie bolo odročené (č.j.1604/2019). DP ako disciplinárny orgán následne 
v disciplinárnom konaní príslušne rozhodne. 
 
2/ DP zasadalo ako odvolací disciplinárny orgán v disciplinárnej veci začatej na návrh 
predsedníctva CZ ECAV Myjava proti obvinenému Mgr. Miroslavovi Hvožďarovi, seniorovi 
Myjavského seniorátu ECAV na Slovensku za porušovanie povinností uložených cirkevnými 
právnymi predpismi. Voči prvostupňovému rozhodnutiu bolo podané odvolanie, ktoré bolo 
následne   navrhovateľom (predsedníctvom CZ ECAV Myjava) stiahnuté späť. DP odmietlo 
podané odvolanie  a disciplinárne konanie  zastavilo (č.j.1457/2018). 
 

 


