
BISKUPSKÝ ÚRAD ZD 
Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, nám. SNP č. 5, 960 66  Zvolen 

 

 Telefón    Fax                       Prima banka          IČO                  DIČ        e-mail:  zdecav@zdecav.sk    

045/520 36 36        045/520 36 66      9700051002/5600        31933475       021347328 

 
 

 Velebný 

 CZ ECAV 

 

 ................................................. 
 

 

   
Váš list číslo/zo dňa  Naše číslo  Vybavuje/linka  Zvolen 

    532/2012  Mgr. Žilinčíková 25. apríla 2012 
 

Vec 

Oznámenie o výsledku hlasovania vo voľbách na funkciu  

dozorcu Západného dištriktu ECAV na Slovensku 

 

 

 Dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV uznesením č.4/2012 vypísalo voľby členov 

predsedníctva Západného dištriktu ECAV na Slovensku, ktoré sa konali v cirkevných zboroch  

ZD ECAV v dňoch 11.,18. a 25.marca 2012.  

 

Dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV na Slovensku  ako orgán, ktorý vypísal voľby 

na funkciu biskupa ZD ECAV na Slovensku v súlade s § 32 ods. 7  Cirkevného zákona č. 

11/94  o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách a o charakteristike niektorých funkcií 

v platnom znení, oznamuje, že na základe výsledku hlasovania členov cirkevných zborov na 

volebných konventoch (ďalej v texte len „zák. č. 11/94“) 

na funkciu dozorcu Západného dištriktu ECAV na Slovensku bol nadpolovičnou väčšinou 

hlasov členov cirkevných zborov odovzdaných na volebných konventoch zvolený: 

PaedDr. Vladimír Daniš, 

ktorý získal 5413 platných hlasov, čo je 60,32 % . 
 

 Žiadame Vás na základe uznesenia DP ZD ECAV na Slovensku č. 16/2012-b) , aby 

ste výsledky volieb oznámili vo Vašom cirkevnom zbore najbližšiu nedeľu v oznamoch 

na hlavných službách Božích po prevzatí doporučeného oznámenia. Apelačná doba sa podľa 

zák. č. 11/94 počíta od preukázaného doručenia tohto oznámenia Vášmu cirkevnému zboru.  

Proti výsledku volieb je možné v apelačnej dobe do 15 dní podať žalobu na cirkevný súd 

podľa § 35 zák. č. 11/94.V prípade, že do tohto termínu nebudú voľby napadnuté, nadobúdajú 

právoplatnosť. Zvolenému dozorcovi sa volebné obdobie začína 6.8.2012. 

 

Predsedníctvo ZD ECAV na Slovensku ďakuje za dôstojné a pokojné konanie 

volebných konventov.  

 

Želáme všetkým Božie požehnanie a zostávame s bratským pozdravom 

 

 

 

PaedDr. Vladimír Daniš       Mgr. Milan Krivda 

dozorca ZD ECAV        biskup ZD ECAV

        


