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Správa o zasadnutiach Dištriktuálneho presbyterstva ZD ECAV na Slovensku v roku 

2020 

 

 

1. Riadne zasadnutie DP ZD ECAV 1/2020 sa konalo 10. februára 2020 na 

evanjelickom farskom úrade v Trnave. 

 Zasadnutie  otvoril br. biskup modlitbou  a na úvod  zasadnutia bol po doplnení 

schválený program rokovania. Bola predložená na schválenie zápisnica zo zasadnutia DP z 

18.12.2019 a bola vykonaná kontrola plnenia uznesení z tohto zasadnutia.  

V bode Misijné podujatia ZD bolo prezentované čiastočné finančné vyhodnotenie akcií v roku 

2019 a predstavený plán VM aktivít na rok 2020. 

Dištriktuálne presbyterstvo v bode Žiadosti schválilo novelizáciu štatútu BAS. Bola 

prerokovaná správa FCŠ za rok 2019 a v bode Rôzne bola schválená zmluva o dielo  na 

opravu podlahy na BÚ. DP ZD  vyhlásilo výberové konanie na funkciu riaditeľa EZŠ a EL 

v Bratislave. Boli prerokované  žiadosti  z CZ Beckov o zriadenie nového CZ Kálnica 

a žiadosť CZ Tornaľa o pomoc pri výstavbe zborového domu. 

Modlitbou a požehnaním br. biskupa rokovanie skončilo. 

Pred riadnym rokovaním DP zasadalo  presbyterstvo ako disciplinárny orgán, rokovanie bolo 

prerušené. 

 

2. Riadne zasadnutie DP ZD ECAV 2/2020 sa konalo 24. apríla 2020 online- formou 

videokonferencie . 

 Zasadnutie otvoril br. biskup modlitbou  a ses.  dozorkyňa privítala účastníkov 

videokonferencie. Bol schválený program zasadnutia, následne bola schválená zápisnica zo 

zasadnutia DP z 10.2.2020  a bola vykonaná kontrola plnenia uznesení. DP sa zaoberalo  

Misijnými podujatiami ZD ECAV, ktoré z dôvodu opatrení v súvislosti s pandémiou Covid 

19 spolu s Výborom VM prehodnotilo. Následne zrušilo Kázňové prípravky, Dištriktuálny 

deň a  Pastorálnu konferenciu. Spomienkové služby Božie sa budú konať, ak to situácia 

dovolí. Boli schválené nájomné zmluvy a dodatky k zmluvám s Rejo s.r.o., s Diadent s.r.o. a 

s Malika Sugaipova. Pravidelným bodom druhého zasadnutia DP je kontrola hospodárenia 

a predloženie rozpočtu na rok 2021. Správa bola prednesená  predsedom HV ZD br. 

Škorupom, ktorý konštatoval stav hospodárenia s finančnými prostriedkami na BÚ ZD  

ECAV v minulom roku 2019. Kontrola nezistila žiadne porušenia. DP schválilo správu 

a prijalo uznesenia odporúčajúceho charakteru voči dištriktuálnemu konventu ZD. Bol 

prerokovaný rozpočet na rok 2021 a návrh na úpravu rozpočtu 2020. Vzhľadom na zmeny 

v plánovaných podujatiach VM, ktoré majú dopad na rozpočet ZD, dištriktuálne presbyterstvo 

poverilo DHV aktualizovať rozpočet na rok 2020 a 2021. Ďalším bodom rokovania bola 

príprava programu nadchádzajúceho konventu, ktorý sa preložil na nasledujúce rokovanie 

DP. Za člena kuratória Beckovská Vieska bol poverený za ZD ECAV br. Roman Žilinčík.  

V bode Rôzne bola prerokovaná zmena žiadosti na EKM, za člena rady školy na EZŠ v 

Bratislave bola za zriaďovateľa zvolená Eva Kolesárová a za člena rady školy na EL za 

zriaďovateľa bol zvolený Radomír Vařák. DP ZD opätovne vypísalo výberové konanie na 

riaditeľa EZŠ a EL v Bratislave. 

Rokovanie sa ukončilo modlitbou a požehnaním br. biskupa.  

 

3. Riadne zasadnutie DP ZD ECAV 3/2020 sa konalo 24. júna 2020 na BÚ ZD  vo 

Zvolene. 

 Zasadnutie  otvoril br. biskup modlitbou, na začiatku sa zablahoželalo k životnému 

jubileu ses. Renáte Vinczeovej a jej úvodu  do funkcie dozorkyne ZD ECAV, bol schválený 
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program zasadnutia, zápisnica a bola vykonaná kontrola plnenia uznesení. V súvislosti 

s aktualizovanými nedoplatkami CZ Bratislava Legionárska na príspevku do Fondu 

cirkevného školstva boli zrušené súvisiace uznesenia a prijaté nové, s aktuálnou výškou 

nedoplatkov. Dištriktuálne presbyterstvo sa následne zaoberalo prípravou dištriktuálneho 

konventu , ktorého termín schválilo na 1.8.2020 v CZ ECAV Brezová pod Bradlom, so 

začiatkom o 9.00hod. Súčasťou tohto bodu boli aj návrhy na zriadenie Štatútu fondu misie ZD 

ECAV a Štatútu fondu dištriktuálnej podporovne ZD ECAV, ktoré po zapracovaní 

pripomienok budú predložené na schválenie konventu a súčasný Štatút fondu ZD ECAV bude 

navrhnutý konventu ZD na zrušenie. V rámci tohto bodu dištriktuálne presbyterstvo schválilo 

návrh na zvýšenie dištriktuálneho príspevku pre ZD ECAV na člena na 1€, v čom nieje 

zahrnutý doterajší príspevok pre vyššiu COJ, z dôvodu, že generálne presbyterstvo ECAV na 

tohtoročnú synodu predkladá návrh zákona o finančnom zabezpečení cirkvi, kde sa počíta so 

samostatným príspevkom cirkevných zborov priamo na GBÚ ECAV. Návrh na zvýšenie 

dištriktuálneho príspevku bude predložený konventu ZD ECAV  na schválenie. V ďalšom 

bode boli schválené žiadosti: CZ Kokava nad Rimavicou o príspevok zo zahraničia na opravu 

strechy  veže kostola, CZ Kráľovce Krnišov o príspevok zo zahraničia na výmenu okien 

kostola/2021/, CZ Trenčianske Stankovce o príspevok na opravu budovy vo vlastníctve CZ 

určenej na misijnú prácu /2021/. 

Ďalej sa presbyterstvo zaoberalo v bode Rôzne: vyhlásením presbyterstva CZ Bratislava Staré 

mesto, stanoviskom presbyterov z Kálnice o situácii v CZ Beckov, porušovaním uznesenia GP 

ECAV zo strany br.M. Klátika a br.M.Krivdu nosením kríža na bohoslužobnom rúchu pri 

bohoslužobných obradoch, informáciou o  prisluhovaní VP počas korony , konaním pohrebov 

cirkevných hodnostárov a informáciou o návrhu zákona o financovaní ECAV.  

Modlitbou br. biskupa sa rokovanie skončilo. 

       

4. Riadne zasadnutie DP ZD ECAV 4/2020 sa konalo 16. septembra 2020 na BÚ ZD  

vo Zvolene. 
 

Zasadnutie začalo príhovorom br. biskupa a úvodom novozvolených presbyterov: br. Baja ako 

zástupcu dištriktuálneho dozorcu, ses. Botkovej ako náhradnej členky dištriktuálneho 

presbyterstva z radov neordinovaných a br. Petra Weisa ako predsedu školského výboru. Ses. 

dozorkyňa privítala členov presbyterstva  a na začiatok bol schválený program zasadnutia 

a zápisnica č.3/2020 z  24. júna 2020. Pri správe o plnení uznesení bolo na rokovanie pozvané 

predsedníctvo CZ ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska- br. dozorca Synak br.  farár 

Šefranko, ktoré podalo vysvetlenie k    nedoplatku vo Fonde cirkevného školstva ZD. UPC 

treba riešiť na úrovni generálnej cirkvi, ktorá je jeho zakladateľom. Presbyterstvo sa dohodlo, 

že uznesenie 2020/33 ostáva v platnosti, pozastavuje sa iba sledovanie splatnosti príspevku za 

roky 2014-2019 a to do doby, kým sa nedorieši otázka fungovania UPC na úrovni generálnej 

cirkvi. Presbyterstvo sa zaoberalo aj misijnými podujatiami v ZD, ktorých konanie bude 

závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie v SR. Výbor VM ZD zasadal 10.9.2020 a  

odsúhlasil návrh na zrušenie podujatia Misijné dni v Piešťanoch. Z plánovaných podujatí by 

sa v novembri malo konať Adventné stretnutie-Kázňové prípravky. Bol predložený orientačný 

plán misijných podujatí na  rok 2021. Následne presbyterstvo prerokovalo a schválilo žiadosti 

CZ Cerovo a CZ Uhorské, ktoré boli postúpené na schválenie na úrovni generálnej cirkvi.  

V ďalšom bode bola prerokovaná a odsúhlasená Správa DHV o hospodárení a kontrole 

hospodárenia ZD ECAV k 30.6.2020. Dištriktuálne presbyterstvo  zobralo na vedomie 

informáciu o výsledku výberového konania na EZŠ v Bratislave  a o menovaní Júlie 

Grosstessner-Hain za riaditeľku EZŠ Bratislava od 1.10.2020 do 30.9.2025 na dobu 5 rokov. 

Boli schválené novelizované Štatúty seniorátov RIS a DNS. Br. biskup informoval 

presbyterstvo ZD o kanonickej vizitácii, ktorú vykonal v  CZ ECAV na Slovensku Bohunice 
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a v CZ ECAV na Slovensku Drženice.  Zistenia v obidvoch CZ boli  mimoriadne závažného 

charakteru, z ktorých bude potrebné vyvodiť dôsledky a riešiť ich.  V bode rôzne sa DP ZD 

stotožnilo so stanoviskom Vieroučného výboru ECAV  na Slovensku zo dňa 20.8.2020 k 

Vyhláseniu Presbyterstva Cirkevného zboru ECAV Bratislava Staré Mesto pri príležitosti 

Medzinárodného dňa proti homofóbii a transfóbii (IDAHOT), súhlasilo s návrhom 

predsedníctva ZD urobiť novú, modernejšiu webovú stránku ZD ECAV, nakoľko v dnešnej 

digitálnej dobe je to dôležitý nástroj komunikácie. Br. biskup zodpovedal otázky ohľadne 

manželov Mišiakovcov, Tranoscia a.s. a kaplánov. Modlitbou a požehnaním br. biskupa sa 

rokovanie skončilo. 

 

5. Riadne zasadnutie dištriktuálneho presbyterstva ZD ECAV /DP ZD ECAV/ 

5/2020 sa konalo 9.decembra 2020 na BÚ ZD  vo Zvolene. 

 

Posledné tohtoročné zasadnutie sa konalo pri rešpektovaní všetkých opatrení nariadených 

ÚVZ SR. Začalo príhovorom a modlitbou br. biskupa, bol schválený doplnený program 

zasadnutia a zápisnica č.4/2020 z 16.9.2020. Pri správe o plnení uznesení bolo okrem iného 

konštatované, že sa pripravuje nová webová stránka ZD, je hotová základná štruktúra 

a v súčasnosti sa preklápajú obsahy zo súčasnej stránky. Presbyterstvo sa zaoberalo aj 

misijnými podujatiami v Západnom dištrikte /ZD/. Konštatovalo, že v roku 2020 sa konala  

jedna akcia- stretnutie na Branči a presbyterstvo schválilo plán podujatí na rok 2021, vrátane 

rozpočtu na ich realizáciu. Následne prerokovalo žiadosti o finančný príspevok : CZ  Šahy, 

Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici /EG BB/ a ZD ECAV. Nebola schválená žiadosť 

z Fondu cirkevného školstva/FCŠ/ pre  EG BB, ostatné žiadosti  boli postúpené na schválenie 

na úrovni generálnej cirkvi. Presbyterstvo odsúhlasilo  žiadosť Rimavského seniorátu  o 

zlúčenie CZ Rimavská Baňa a CZ Rimavské Brezovo. V ďalšom bode zmluvy boli 

prerokované a schválené: dodatok k zmluve s CZ Banská Bystrica na predĺženie doby nájmu 

budovy pre EG BB, dohoda o ukončení nájmu s Rejo s.r.o. a zmluva o dielo s  ISON s.r.o na 

opravu sociálnych zariadení BÚ ZD. Bola schválená novelizácia štatútu FCŠ podľa návrhu 

Správnej rady FCŠ a to zvýšenie príspevku do fondu podľa uznesenia konventu ZD, s 

doplnením návrhu z DP, že výška podpory závisí od výšky objemu získaných prostriedkov do 

fondu a schváleného rozpočtu ZD ECAV.  Nasledovala voľba člena Rady školy/RŠ/ do EZŠ 

BA, kde po skončení mandátu ses. S.Horňanovej bol za člena RŠ na štvorročné obdobie 

zvolený br. Radomír Vařák. V bode rôzne DP ZD odsúhlasilo zverejňovanie dokumentov a 

informácií na web stránke ZD ECAV, boli podané informácie o rokovaniach predsedníctva 

ZD s predsedníctvom CZ Bratislava Staré Mesto ohľadom stanovenie nájomného za budovu, 

v ktorej sídli EZŠ. Nedoplatkami  CZ Bratislava Legionárska do FCŠ ZD sa bude 

presbyterstvo  zaoberať na najbližšom zasadnutí DP a nedoplatky dištriktuálneho príspevku 

CZ Beckov, časť Kálnica /POS/ a CZ Svätý Peter/DNS/ sa budú riešiť písomnou urgenciou.  

Dištriktuálne presbyterstvo sa v poslednom- doplnenom bode rokovania zaoberalo návrhom 

Rady školy EZŠ Bratislava. Situácia na EZŠ  je vážna. Presbyterstvo poverilo predsedníctvo 

ZD ECAV doriešiť odporúčania RŠ EZŠ v súlade s platnou legislatívou, aby sa predišlo 

možným budúcim nepriaznivým dopadom na ZD ECAV. Na záver ses. dozorkyňa popriala 

všetkým požehnané prežitie vianočných sviatkov, modlitbou br.Hvožďaru - zástupcu 

dištriktuálneho biskupa a požehnaním br. biskupa  rokovanie skončilo. 

V zmysle CZ č. 15/1994 o rokovacom poriadku v 

organizačných jednotkách ECAV na Slovensku 

predsedníctvo ZD rozhodlo o spôsobe 

informovania o prerokovávanom programe a jeho 

obsahu.  


