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Správa o zasadnutiach Dištriktuálneho presbyterstva ZD ECAV na Slovensku v roku 

2017 

 

 

V roku 2017 dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV zasadalo na   riadnych zasadnutiach: 

25.1., 29.3. a 9.8. 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 2017     3 riadne zasadnutia dištriktuálneho presbyterstva.  

 

1. Riadne zasadnutie DP ZD ECAV 1/2017 sa konalo 25. januára 2017 na BÚ ZD  

vo Zvolene. 

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

program rokovania. Bola predložená na schválenie zápisnica zo zasadnutia DP a bola 

vykonaná kontrola plnenia uznesení z tohto zasadnutia.  

Boli prerokované a schválené  žiadosti  z CZ ZD ECAV: ZD ECAV- školenie farárov 

a faráriek, CZ Gemer – práca s mládežou, CZ Hontianske Moravce na opravu fasády kostola, 

CZ Dobrá Niva o odklad úhrady príspevku pre ZD a do FCŠ. V ďalšom bode bola 

prerokovaná Organizácia volieb v ZD dištriktuálneho dozorcu ZD. Nasledoval bod Otváranie 

pošty dištriktuálnemu súdu na BÚ ZD a disciplinárne konanie uvalené na predsedu DS. 

Boli schválené dodatky k zmluve o nájme so Spoločnosťou priateľov detí z detských 

domovov a schválenie zmluvy s ISON na opravu budovy BÚ ZD. Prerokovali sa nedoplatky 

do FCŠ a DP. Bola podaná informácia o odovzdávaní seniorského úradu RIS, o aktivácii 

elektronických schránok podľa zákona o e-Governomente, bolo vypísané výberové konanie 

riaditeľov škôl EGBB a EGT. 

Na záver bol oznámený dátum nasledujúceho zasadnutia Dištriktuálneho presbyterstva 

a termín konania Dištriktuálneho konventu. Modlitbou a požehnaním br. biskupa rokovanie 

skončilo. 

 

2. Riadne zasadnutie DP ZD ECAV 2/2017 sa konalo 29. marca 2017 na BÚ ZD  vo 

Zvolene. 

 Zasadnutie otvoril br. biskup modlitbou a br. zástupca dozorcu oznámil, že bola 

podaná žaloba proti výsledku volieb, takže ostáva v pozícii zástupcu dozorcu. Po doplnení bol 

schválený program zasadnutia, následne bola schválená zápisnica zo zasadnutia DP a bola 

vykonaná kontrola plnenia uznesení. DP sa zaoberalo aj  žiadosťami CZ. Vybavené boli 

žiadosti: CZ Pliešovce na opravu fasády kostola  a CZ Horná Strehová. Pravidelným bodom 

druhého zasadnutia DP je kontrola hospodárenia za 2.polrok 2016 a predloženie rozpočtu na 

rok 2018. Správa bola prednesená  predsedom HV ZD br. Škorupom, ktorý konštatoval stav 

hospodárenia s finančnými prostriedkami na BÚ ZD  ECAV v minulom roku 2016 a zostatky 

na účtoch k 31.12.2016. Kontrola nezistila žiadne porušenia. DP schválilo správu a prijalo 

uznesenia odporúčajúceho charakteru voči dištriktuálnemu konventu ZD. Ďalším bodom 

rokovania bola príprava programu nadchádzajúceho konventu. Nasledovalo schválenie zmlúv, 

dodatky k zmluve s Prima bankou.  

Ako každý rok bola predsedom FCŠ Romanom Žilinčíkom na DP predložená správa FCŠ, 

ktorá konštatovala stav vybavenia žiadostí škôl ZD ECAV v minulom roku 2016 a zostatky 

na účte k 31.12.2016. Bola podaná informácia o uznesení zb.konventu CZ Dudince, 

informácia o uznesení zb.konventu CZ Kremnica a informácia o výzve na pokračovanie 

prerušeného zb. konventu v Myjave. Na záver bol prerokovaný bod pripojenie budovy BÚ ZD 

na optickú sieť. 

Rokovanie sa ukončilo modlitbou a požehnaním br. biskupa.  
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3. Riadne zasadnutie DP ZD ECAV  3/2017 sa konalo 9. augusta 2017 na BÚ ZD 

ECAV vo Zvolene. 

 Prítomných privítal br. zástupca dištriktuálneho  dozorcu a pomodlil sa br. biskup.  

Druhým bodom zasadnutia DP bolo schválenie zápisnice z DP ZD ECAV a následne bola 

vykonaná kontrola plnenia uznesení. Ohľadom otvárania pošty dištriktuálnemu súdu bolo 

prijaté uznesenie, aktualizovať registratúrny poriadok a registratúrny plán v zmysle nariadenia 

a odpovede z Ministerstva vnútra SR, aby otváranie pošty pre dištriktuálny súd robil predseda 

súdu ZD, ktorý následne dá poštu zapísať do registratúry BÚ ZD. Boli schválené žiadosti CZ 

Veľké Leváre o pôžičku na opravu kostola s vežou, CZ Hlohovec o dokončenie veže kostola, 

vyradili sa SMV ZD: z CZ Slovenská Ľupča a následne predaj, a z CZ Hrachovo. 

Nasledovalo schválenie zmluvy  so spoločnosťou Total Music s.r.o. na záver bola podaná 

informácia o kanonickej vizitácii z CZ Kremnica. Rokovanie sa ukončilo modlitbou 

a požehnaním br. biskupa. 


