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Zo zasadnutia generálneho presbyterstva 5/ 2011  
 

 
Zasadnutie Generálneho presbyterstva (GP) ECAV na Slovensku po letných mesiacoch sa opäť 
zišlo 7. októbra 2011 v Prešove.  
 
Zasadnutie sa začalo pobožnosťou v Evanjelickom a. v. chráme Božom, v rámci ktorej 
generálny biskup Miloš Klátik uviedol Annu Drobnú do funkcie generálnej právnej zástupkyne 
a Ľubomíra Turčana do funkcie náhradného člena generálneho súdu.   
 
K zápisnici z minulého zasadania, ako ani k vyhodnoteniu uznesení z minulého zasadnutia 
nemali prítomní námietky, a tak mohli zápisnicu schváliť a vyhodnotenie uznesení vziať na 
vedomie. 
 
V správe Predsedníctva ECAV o svojich aktivitách od posledného zasadnutia pozornosť 
prítomných presbyterov zaujali najmä informácie o rokovaní na Ministerstve kultúry SR 
ohľadom tzv. nórskych fondov, rokovanie predsedníctva so zástupcami pražského slovenského 
evanjelického cirkevného zboru, ako aj stretnutie s islamským predstaviteľom z Bosny 
a Hercegoviny.  
 
GP na tomto zasadnutí sa zaoberalo prípravou volieb členov Predsedníctva ECAV na budúci 
rok. Schválilo harmonogram volieb, podľa ktorého by sa prvé kolo volieb malo konať v dňoch 
10., 17. alebo 24. júna 2012 a druhé kolo potom v prípade potreby v dňoch 2., 9. alebo 16. 
septembra 2012. GP zrušilo cirkevné nariadenie o zriadení nominačného výboru a odporučilo 
seniorálnym a dištriktuálnym presbyterstvám, aby pripravili na tie miesta seniorov, 
seniorálnych dozorcov, dištriktuálnych biskupov a dištriktuálnych dozorcov, ktoré sa 
v budúcom roku uprázdnia, obdobný harmonogram volieb.  
 
GP prerokovalo správu o hospodárení ECAV za 1. polrok. 
 
V októbri sa prerokovávajú na GP v II. kole aj žiadosti o podporu projektov z Hoffnung für 
Osteuropa. GP na návrh generálneho hospodárskeho výboru sa rozhodlo odporučiť na podporu 
tieto projekty: 
1. CZ Dolná Strehová - oprava strechy kostola z r. 1652 sumou 5 000.- € 
2. CZ Nitrianska Streda - oprava vonkajšej fasády art. kostola sumou 3 000.- € 
3. CZ Padarovce - rekonštrukcia strechy kostola Dražice sumou 5 000.- € 
4. CZ Drienčany - dokončenie prístavby zborovej siene sumou 4 500.- € 
5. CZ Očová - oprava zvonice sumou 5 000.- € 
6. SED Púchov - didaktické pomôcky a dovybavenie SED sumou 353.- € 
7. CZ Vranov nad Topľou - dokončenie SED Dom diakona Štefana sumou 16 706.- € 
8. CSS Samaritán Galanta - oprava fasády CSS Kajal sumou 12 084.- € 
9. CZ Pôtor - generálna oprava historického organa sumou 2 844.- € 
10. SEM - Aktivuj sa sumou 6 000.- €  
11. ECAV- podpora misijných aktivít - II. etapa sumou 20 976.- € 
12. ECAV - podpora misijnej práce v prostredí slov. národnostných menšín sumou 6 467.- € 
13. SEM - Helping Hand sumou 3 400.- €  
14. CZ Spišská Nová Ves - práca s deťmi predškolského veku – MŠ sumou 15 000.- € 
15. CZ Gemer - práca s mládežou a literatúra pre (maďarské) menšiny sumou 1 500.- € 
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GP schválilo na návrh správnej rady Generálnej podporovne aj finančný príspevok 
z Podporného fondu Generálnej podporovne – z prostriedkov získaných z ofery na Generálnu 
podporovňu vyhlásenej na rok 2011 v objeme 60 %  pre tieto dva projekty: 
1. CZ Veľký Krtíš na rekonštrukciu exteriéru kostola v Záhorciach v objeme 30 % získaných 

z vyhlásenej ofery, max. však do výšky požadovanej podpory, t. j. 5 850.- €; 
2. CZ Malé Zlievce - na odvodnenie kostola a opravu škôd vzniknutých zvlhnutím múrov 

v objeme 30 % získaných z vyhlásenej ofery, max. však do výšky požadovanej podpory,  t. 
j. 7 500.- €. 

 
Z účelovej rezervy na pomoc postihnutým prírodnými katastrofami na základe odporúčania 
Predsedníctva ECAV schválilo GP pomoc: 
1. CZ Mošovce – v sume 1000.- €; 
2. CZ Hnúšťa – v sume 700.- €. 

 
GP schválilo na návrh správnej rady Fondu ECAV na podporu EBF UK realizáciu projektu 
opráv zatekania a II. etapy zateplenia budovy na Bartókovej ul. a schválilo aj realizátora, 
ktorým sa na základe výberového konania stala spoločnosť MATEP, s. r. o. Investície sú 
v zmysle projektu stanovené na 42 000.- €.  
 
Zo sociálneho fondu v zmysle jeho nového štatútu platného od 1. 7. 2011 GP na návrh 
generálneho biskupa schválilo príspevok 100,- € duchovným pri príležitosti životného jubilea, 
ako aj príspevky pri narodení dieťaťa. 
 
Predsedníctvo ECAV predložilo na GP návrh, aby v zmysle štatútu Ceny Leonarda Stöckela 
bola tento rok cena udelená bratom  
1. Mgr. Jánovi  Midriakovi za jeho významný podiel na príprave a vydaní Evanjelického 

spevníka, novej chrámovej Agendy, nových Pašií, Evanjelického funebrála, Pohrebnej 
agendy, spevníka pre predkonfirmačnú mládež K trónu slávy a jeho osobnostný prínos pre 
 prácu a život ECAV na Slovensku; 

2. ThMgr. Mgr. art. Ladislavovi Fričovskému za jeho rozsiahlu kresťanskú básnickú tvorbu;  
3. PhDr. Michalovi Gáfrikovi, DrSc., za vedecké a editorské dielo venované protestantským 

autorom a dielam od Vajanského až po šesťdesiate roky 20. storočia.  
GP sa s týmto návrhom stotožnilo. 
 
Odmeňovať tento rok budeme aj najlepších študentov Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK 
a v zmysle štatútu Študijného a štipendijného fondu Samuela a Žofie Peressényi im v predvečer 
Medzinárodného dňa študentstva bude odovzdaná cena vo výške 1000,- €. 
 
V nadväznosti na nový cirkevný zákon o evanjelickom cirkevnom školstve sa GP zaoberalo aj 
vysporiadaním majetku po zrušených metodických centrách a schválilo návrh generálneho 
hospodárskeho výboru, aby predmetný majetok bol prevzatý príslušnou cirkevnoorganizačnou 
jednotkou, pri ktorej metodické centrum pôvodne pôsobilo. 
 
Na tomto zasadnutí GP sa konali aj doplňovacie voľby do vieroučného výboru. Generálne 
presbyterstvo zvolilo ďalších členov: Mgr. Ľubomíra Batku, PhD., prof. ThDr. Juraja Bándyho, 
ThDr. Dávida Benku, PhD., a Mgr. Milana Juríka, PhD. 
 
GP v nadväznosti na žiadosť CZ Liptovský Ján o odpustenie pôžičky z roku 2004 poverilo 
Predsedníctvo ECAV rokovať s predsedníctvom CZ a pripraviť zmluvu o splácaní pôžičky. 
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Na podnet spoločnosti A. E. Mayerhoffera (žiadosti o odkúpenie nevyužívaného kostola 
v Tvarožnej) sa GP rozhodlo spracovať katalogizáciu sakrálnych objektov nevyužívaných 
alebo málo využívaných v ECAV na bohoslužobné účely. K tejto problematike sa v budúcnosti 
GP ešte vráti.  
 
GP dalo CZ Bardejov v súvislosti s prebiehajúcou investičnou výstavbou v okolí tamojšej fary 
súhlas so zámerom zámeny (kúpy a predaja) existujúcej fary za budúcu novopostavenú 
skolaudovanú budovu fary a zborového domu. 
 
GP na základe žiadosti predsedu Združenia evanjelických duchovných prehodnotilo svoje 
predchádzajúce uznesenie a umožnilo duchovným čerpať dovolenku za predchádzajúci rok do 
konca nasledujúceho roka. Zostáva však v platnosti, že nevyčerpanú dovolenku po tomto 
termíne nebude možné preplácať.  
 
V súvislosti s prípravou prípadnej novely cirkevnoprávnych predpisov o disciplíne nariadilo 
GP vykonať v cirkevnoorganizačných jednotkách prieskum disciplinárnych previnení 
a disciplinárnych opatrení prijatých v rokoch 2006 až 2011. Tabuľky budú rozposielané 
z Generálneho biskupského úradu. 
 
GP v nadväznosti na abdikáciu brata Jána Hroboňa prerokovalo a odporučilo na funkciu 
šéfredaktora Cirkevných listov dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty Mgr. Ľubomíra 
Batku, PhD. Zaoberalo sa aj diskusiou ohľadom charizmatického hnutia vedenou na stránkach 
Evanjelického posla, neoficiálnych internetových fórach a následne aj v sekulárnych médiách, 
vyjadrilo znepokojenie a prijalo uznesenie, ktorým požiadalo Predstavenstvo Tranoscia, a. s., 
a redakčnú radu prijať také opatrenia, aby sa netraumatizovala cirkev, ale problémy riešili na 
príslušných grémiách.   
 
Rokovanie sa skončilo modlitbou Martina Šefranka. 
 
Upozorňujeme čitateľov, že tieto informácie sú zverejňované s cieľom napomôcť otvorenosti 
a informovanosti v našej cirkvi; o presnom znení prijatých uznesení budú dotknuté COJ 
a osoby informované úradným postupom. 

 
D. Vagaský, riaditeľ GBÚ  


