
U z n e s e n i a 
zo zasadnutia presbyterstva Západného dištriktu ECAV na Slovensku v Trnave 

 dňa 10. februára  2020 
pod predsedníctvom br. dištriktuálneho biskupa Mgr. Jána Hroboňa 

a ses.  dištriktuálnej dozorkyne Ing. Renáty Vinczeovej 
 
Uznesenie č.  2020/01  
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje program zasadnutia 
 
Uznesenie č. 2020/02  
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje zápisnicu č. 2019/4 zo dňa 18.12.2019 
 
Uznesenie č. 2020/03 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje správu o plnení uznesení zo dňa 18.12. 2019 a starších 
 
Uznesenie č. 2020/04 
Dištriktuálne presbyterstvo berie na vedomie správu o misijných podujatiach ZD ECAV v roku 

2019 a plán misijných podujatí na rok 2020 

 
Uznesenie č. 2020/05 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje zmeny v štatúte Bratislavského seniorátu ECAV na 
Slovensku v zmysle predloženého návrhu 
 
Uznesenie č. 2020/06 
Dištriktuálne presbyterstvo žiada Správnu radu FCŠ, aby pri schvaľovaní príspevkov pre školy 
dodržiavala schválený rozpočet ZD ECAV 
 
Uznesenie č. 2020/07 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje Správu Fondu pre cirkevné školstvo ZD ECAV za rok 
2019 
 
Uznesenie č. 2020/08 
Dištriktuálne presbyterstvo berie na vedomie Zmluvu o dielo so spoločnosťou ISON s r.o. na 
výmenu podláh v priestoroch BÚ ZD ECAV 
 
Uznesenie č. 2019/09 
Západný dištrikt ECAV na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta 
riaditeľa Evanjelického lýcea a Evanjelickej základnej školy na 28.2.2020, s nástupom 
1.10.2020 
 
Uznesenie č. 2020/10 
Dištriktuálne presbyterstvo berie na vedomie informáciu o stave CZ Beckov 
 
Uznesenie č. 2020/11 

Dištriktuálne presbyterstvo podporuje myšlienku výstavby zborového domu v Tornali 
a odporúča cirkevným zborom finančne podporiť tento projekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U z n e s e n i a 
zo zasadnutia presbyterstva Západného dištriktu ECAV na Slovensku,  
ktoré sa konalo online -  formou videokonferencie dňa 22. apríla  2020 
pod predsedníctvom br. dištriktuálneho biskupa Mgr. Jána Hroboňa 

a ses.  dištriktuálnej dozorkyne Ing. Renáty Vinczeovej 
 
Uznesenie č.  2020/12  
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje  
a) aby sa zasadnutie presbyterstva ZD ECAV zvolané dňa 22.4.2020 ako aj akékoľvek jeho 

ďalšie zasadnutia konané až do odvolania mimoriadnych opatrení vlády z 12.3.2020 
a iných súvisiacich opatrení a právnych aktov, vykonali on-line spôsobom definovaným 
v písm b) a d) nižšie 

b) aby prítomnosť členov DP na rokovaní predsedajúci zaznačil do prezenčnej listiny, keď 
členovia DP po elektronickom prihlásení cez vopred zaslaný link potvrdia svoju účasť cez 
obrazovú, hlasovú alebo písomnú (chat) projekciu 

c) aby hlasovanie o uzneseniach „za“ a „proti“ prebiehalo cez obrazovú, hlasovú alebo 
písomnú (chat) projekciu 

d)  
Uznesenie č. 2020/13  
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje  program zasadnutia   
 
Uznesenie č. 2020/14 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje zápisnicu č. 2020/1 zo dňa 10.2.2020  
 
Uznesenie č. 2020/15 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje správu o plnení uznesení zo dňa 10.2. 2020 a starších 
 
Uznesenie č. 2020/16 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje v súvislosti s pandémiou koronavírusu zmeny v pláne 

VM podujatí ZD ECAV na rok 2020 

a) ruší sa podujatie „Kázňové prípravky  k svätodušným sviatkom“  
b) ruší sa podujatie „Dištriktuálny deň ZD“  
c) ruší sa podujatie „Pastorálna konferencia ZD“  
c) ak to situácia dovolí , spomienkové SB na Branči sa budú konať 
 
Uznesenie č. 2020/17 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje dodatok č. 3 k zmluve o nájme 3/2015 a dodatok č.2 k 
zmluve o nájme č.2/2015 s Rejo s.r.o  kde nájomcovi sa odpúšťa platiť nájomné a nie je 
povinný uhrádzať nájomné, ponížené o sumu prevádzkových nákladov (tie bude naďalej 
uhrádzať) na základe stanovenia nájomného prenajímateľom pre rok 2020 od 14. marca 2020 
až do odvolania mimoriadnych opatrení vlády SR, RÚVZ SR a MZ SR z 12. marca 2020, 
slúžiacich na zamedzenie šírenia COVID 19, ktoré bránia v prevádzke podnikateľskej činnosti 
nájomcu  
 
Uznesenie č. 2020/18 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje 
a) nájomnú zmluvu s nájomcom Diadent s.r.o. so sídlom Študentská 961/1, 96001 Zvolen, 
konateľka MDDr. Diana Bálint, na prenájom priestorov (zubná ambulancia) o celkovej rozlohe 
67 m2 nachádzajúcich na prízemí budovy BU ZD zo Študentskej ulice, doba nájmu je 1.1.2020 
na dobu neurčitú 
b) dodatok k nájomnej zmluve s Diadent s.r.o., že splatnosť nájmu podľa čl. III. ods. 5 zmluvy 
o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.1.2020 za kalendárne mesiace, za ktoré ešte nebolo 
nájomné nájomcom prenajímateľovi uhradené, počas účinnosti mimoriadnych opatrení vlády 
Slovenskej republiky alebo iných verejných orgánov a ktoré bránia v prevádzke podnikateľskej 
činnosti nájomcu v Predmete nájmu, je 31. decembra 2020  
 



Uznesenie č. 2020/19 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje nájomnú zmluvu s nájomcom Malika Sugaipova, 
Lieskovská cesta 1975/4, Zvolen na prenájom nebytových priestorov o celkovej ploche 61m2 
nachádzajúcich sa na prízemí budovy BU ZD zo strany Nám.SNP, doba trvania od 3.2.2020 
do 31.12.2024 
 
Uznesenie č. 2020/20 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje správu o hospodárení a kontrole hospodárenia ZD 
ECAV za r. 2019 a odporúča ju konventu schváliť 
 
Uznesenie č. 2020/21 
Dištriktuálne presbyterstvo  odporúča dišktriktuálnemu konventu  ZD ECAV schváliť  
zúčtovanie  hospodárskeho výsledku ZD ECAV na Slovensku za r. 2019 – zisk vo výške 14 
826,02€, nasledovne: 
a) výsledok hospodárenia BÚ ZD ECAV za rok 2019 – zisk vo výške 9 007,16 € v prospech 
Fondu misie ZD ECAV  
b) výsledok hospodárenia EMŠ Dr. F. Melanchtona – zisk vo výške 5 818,86 € v prospech 
Fondu EMŠ 
 
Uznesenie č. 2020/22 
Dištriktuálne presbyterstvo  schvaľuje pokladničný limit pre všetky pokladne v rámci ZD ECAV 
vo výške 1.700€ 
 
Uznesenie č. 2020/23 
Dištriktuálne presbyterstvo  poveruje DHV prípravou aktualizovaného rozpočtu na rok 2020 
a rok 2021 v termíne na najbližšie zasadnutie dištriktuálneho presbyterstva 
 
Uznesenie č. 2020/24 
Dištriktuálne presbyterstvo berie na vedomie, že termín konania Dištriktuálneho konventu ZD 
ECAV na Slovensku bude stanovený po zrušení opatrení nariadených vládou SR 
 
Uznesenie č. 2020/25 
Dištriktuálne presbyterstvo  menuje za člena Kuratória Beckovská Vieska br. Romana Žilinčíka 
 

Uznesenie č. 2020/26 
Dištriktuálne presbyterstvo  schvaľuje 

a) stiahnutie žiadosti z EKM na stretnutie kresťanov v Grazi 
b) vypracovanie novej žiadosti ZD na využitie finančných prostriedkov pre prípravu 

materiálov k sčítaniu obyvateľstva v kompetencii ZD 
 

Uznesenie č. 2020/27 
Dištriktuálne presbyterstvo volí za členku Rady školy EZŠ v Bratislave ses. Evu Kolesárovú  
 
Uznesenie č. 2020/28 
Dištriktuálne presbyterstvo volí za člena Rady školy EL v Bratislave br. Radomíra Vařáka 
 
Uznesenie č. 2020/29 
ZD ECAV na Slovensku vyhlasuje výberové konania na obsadenie miesta riaditeľa 
Evanjelického lýcea a riaditeľa Evanjelickej základnej školy na 30.4.2020 s nástupom od 
1.10.2020 
 
 
 
 
 
 
 



U z n e s e n i a 
zo zasadnutia presbyterstva Západného dištriktu ECAV na Slovensku,  

dňa 24. júna  2020 
pod predsedníctvom br. dištriktuálneho biskupa Mgr. Jána Hroboňa 

a ses.  dištriktuálnej dozorkyne Ing. Renáty Vinczeovej 
 

Uznesenie č.  2020/30  
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje  upravený program zasadnutia   
 
Uznesenie č. 2020/31  
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje zápisnicu č. 2020/2 zo dňa 22.4.2020 s pripomienkami 
 
Uznesenie č. 2020/32 
Dištriktuálne presbyterstvo ruší uznesenie č. 2018/29-d) a uznesenie č. 2019/6 
 
Uznesenie č. 2020/33 
Dištriktuálne presbyterstvo žiada CZ Bratislava Legionárska o uhradenie nedoplatku z Fondu 
cirkevného školstva za roky 2014-2019, sumu 35 960,32€ , v termíne  do 31.7.2020 
 
Uznesenie č. 2020/34 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje správu o plnení uznesení zo dňa 22.4. 2020 a starších 
 
Uznesenie č. 2020/35 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje zvolanie a návrh programu dištriktuálneho konventu ZD 
ECAV, ktorý sa bude konať 1.8.2020 v Brezovej pod Bradlom 
 
Uznesenie č. 2020/36 
Dištriktuálne presbyterstvo súhlasí s predloženými správami na konvent ZD ECAV za rok 2019 
(body 4.2 – 4.5) a odporúča ich konventu schváliť 
 
Uznesenie č. 2020/37 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje návrh na zmenu rozpočtu ZD ECAV na rok 2020 
a odporúča ju konventu schváliť 
 
Uznesenie č. 2020/38 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje návrh  rozpočtu ZD ECAV na rok 2021 a odporúča ho 
konventu schváliť 
 
Uznesenie č. 2020/39 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje návrh Štatútu dištriktuálnej podporovne  ZD  ECAV 
s pripomienkami a odporúča ho konventu schváliť  
 
Uznesenie č. 2020/40 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje návrh Štatútu fondu misie ZD ECAV s pripomienkami 
a odporúča ho konventu schváliť  
 
Uznesenie č. 2020/41 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje návrh dištriktuálneho príspevku ZD vo výške 1 €  na 
člena ročne, z ktorého bude bežný príspevok vo výške 0,40€, príspevok do Fondu cirkevného 
školstva 0,15€, príspevok do Fondu misie 0,25€ a príspevok do Fondu dištriktuálnej 
podporovne vo výške 0,20€  a odporúča ho konventu schváliť s účinnosťou od r. 2021 
 
Uznesenie č. 2020/42 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje zrušenie Štatútu fondu ZD ECAV a odporúča ho 
konventu zrušiť 
 



Uznesenie č. 2020/43 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje žiadosť CZ Kokava nad Rimavicou o príspevok zo 
zahraničia z HfO na rok 2020 na opravu kostolnej veže vo výške 10.320€, z celkového 
rozpočtu 30.960€ 

 
Uznesenie č. 2020/44 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje žiadosť CZ Kráľovce-Krnišov o príspevok zo zahraničia  
z HfO na rok 2021 na výmenu okien v kostole vo výške 7.600,72€, z celkového rozpočtu 
22.802,16€  
 
Uznesenie č. 2020/45 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje žiadosť CZ Trenčianske Stankovce  o príspevok zo 
zahraničia z HfO na rok 2021 na revitalizáciu budovy starej školy  vo výške 9.000€, 
z celkového rozpočtu 56.365€  
 
Uznesenie č. 2020/46 
Západný dištrikt ECAV na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta 
riaditeľa Evanjelickej základnej školy na 1.7.2020, s nástupom 1.10.2020 a schvaľuje časový 
harmonogram výberového konania 
 
Uznesenie č. 2020/47 
Dištriktuálne presbyterstvo  poveruje predsedníctvo ZD ECAV ako členov GP požiadať 
vieroučný výbor ECAV o zaujatie stanoviska k vyhláseniu presbyterstva CZ Bratislava Staré 
Mesto  pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii a transfóbii, ktoré okrem iného 
vyzýva   „predstaviteľov a členov ECAV aby hľadali také spôsoby pomoci, ktoré budú 
rešpektovať ich/t.j.ľudia menšinovej sexuálnej orientácie a rodovej identity/ Bohom darovanú 
sexuálnu orientáciu a rodovú identitu“ . Toto vyhlásenie a stanovisko predložiť následne  na 
synodu 2020 
 
Uznesenie č.  2020/48 
Dištriktuálne presbyterstvo  má záujem pokračovať v ďalšom konaní a diskusii o rozdelení 
cirkevného zboru Beckov až po získaní spoločného stanoviska predstaviteľov za cirkevný zbor 
Beckov, a to ako za časť Beckov tak aj za časť Kálnicu. Zámerom DP je,  že bezodkladne po 
rozdelení cirkevného zboru Beckov dôjde k vytvoreniu združeného cirkevného zboru Beckov 
– Kálnica 
 
Uznesenie č.  2020/49 
Dištriktuálne presbyterstvo  žiada: 

a) seniorku BAS, aby v bratsko-sesterskej láske viedla rozhovor s bratom farárom 
Milošom Klátikom z Dunajskej Lužnej o dodržiavaní CN 2/1997 § 24 o dodržiavaní 
rozhodnutí vyšších orgánov COJ, konkrétne uznesenia GP č. 21-1/2019 zo dňa 
8.2.2019 

b) seniorku RIS, aby v bratsko-sesterskej láske viedla rozhovor s bratom farárom Milanom 
Krivdom z Hrachova o dodržiavaní CN 2/1997 § 24 o dodržiavaní rozhodnutí vyšších 
orgánov COJ, konkrétne uznesenia GP č. 21-1/2019 zo dňa 8.2.2019 
 

Uznesenie č.  2020/50 
Dištriktuálne presbyterstvo  žiada Generálne presbyterstvo, aby pri návrhu zákona 
o financovaní ECAV zachovalo rozhodovacie kompetencie o výške dištriktuálneho príspevku  
v orgánoch ZD ECAV 
 
 
 
 
 
 
 



U z n e s e n i a 
zo zasadnutia presbyterstva Západného dištriktu ECAV na Slovensku,  

dňa 16. septembra 2020 
pod predsedníctvom br. dištriktuálneho biskupa Mgr. Jána Hroboňa 

a ses.  dištriktuálnej dozorkyne Ing. Renáty Vinczeovej 
 
Uznesenie č. 2020/51  
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje program zasadnutia   
 
Uznesenie č. 2020/52 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje zápisnicu č. 2020/3 zo dňa 24.6.2020 
 
Uznesenie č. 2020/53 
Dištriktuálne presbyterstvo berie na vedomie vysvetlenie zástupcov CZ Bratislava 
Legionárska k nedoplatkom do FCŠ 
 
Uznesenie č. 2020/54 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje správu o plnení uznesení zo dňa 24.6.2020 a starších 
 
Uznesenie č. 2020/55 
Dištriktuálne presbyterstvo berie na vedomie správu o VM podujatiach v roku 2020 
a predbežný plán na rok 2021 
 
Uznesenie č. 2020/56 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje žiadosť CZ Cerovo,  dcérocirkev Zemiansky Vrbovok 
o príspevok z generálnej podporovne na opravu oporného múru a schodiska kostola vo 
výške 1.533€, z celkového rozpočtu 4.598€  
 
Uznesenie č. 2020/57 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje žiadosť CZ Uhorské o príspevok zo zahraničia ( HfO 
2021)  na opravu bývalej cirkevnej školy  vo výške 4.988€, z celkového rozpočtu 14.964€ 
 
Uznesenie č. 2020/58 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje Správu DHV o hospodárení a kontrole hospodárenia 
k 30.6.2020 

 
Uznesenie č. 2020/59 
Dištriktuálne presbyterstvo berie na vedomie informáciu o menovaní Júlie Grosstessner-Hain 
za riaditeľku EZŠ Bratislava od 1.10.2020 do 30.9.2025 na dobu 5 rokov 
 
Uznesenie č. 2020/60 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje novelizovaný Štatút Rimavského seniorátu ECAV na 
Slovensku 
 
Uznesenie č. 2020/61 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje novelizovaný Štatút Dunajsko-nitrianskeho seniorátu 
ECAV na Slovensku 
 
Uznesenie č. 2020/62 
Dištriktuálne presbyterstvo berie na vedomie informáciu o kanonickej vizitácii v CZ ECAV na 
Slovensku Bohunice a CZ ECAV na Slovensku Drženice  
 
Uznesenie č. 2020/63 
Dištriktuálne presbyterstvo sa stotožňuje so stanoviskom vieroučného výboru ECAV  na 
Slovensku zo dňa 20.8.2020 
 



Uznesenie č. 2020/64 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje vytvorenie novej web stránky ZD ECAV spoločnosťou 
FIMES:art s.r.o. Prešov do výšky nákladov 2500€ vrátane DPH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U z n e s e n i a 
zo zasadnutia presbyterstva Západného dištriktu ECAV na Slovensku,  

dňa 9. decembra 2020 
pod predsedníctvom br. dištriktuálneho biskupa Mgr. Jána Hroboňa 

a ses.  dištriktuálnej dozorkyne Ing. Renáty Vinczeovej 
 

 
Uznesenie č. 2020/65 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje upravený program zasadnutia   
 
Uznesenie č. 2020/66 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje zápisnicu č. 2020/4 zo dňa 16.9.2020 
 
Uznesenie č. 2020/67 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje správu o plnení uznesení zo dňa 16.9.2020 a starších 
 
Uznesenie č. 2020/68 
Dištriktuálne presbyterstvo berie na vedomie správu o VM podujatiach v roku 2020 a schvaľuje  
plán podujatí na rok 2021, vrátane rozpočtu na ich realizáciu 
 
Uznesenie č. 2020/69 
Dištriktuálne presbyterstvo neschvaľuje žiadosť Evanjelického gymnázia Banská Bystrica 
o príspevok z FCŠ vo výške 15.000€ ma rekonštrukciu parkoviska 
 
Uznesenie č. 2020/70 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje žiadosť CZ Šahy o príspevok z Generálnej podporovne  
na opravu oporného múru a elektroinštalácie  vo výške 3.000€, z celkového rozpočtu 4.600€  
 

Uznesenie č. 2020/71 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje  žiadosť ZD ECAV o príspevok z EKM na podporu VM – 
Evanjelizačný víkend 2021  vo výške 5.000€, z celkového rozpočtu 35.920€ 
 
Uznesenie č. 2020/72 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje žiadosť ZD ECAV o príspevok z EKM na podporu VM – 
Kirchentag 2021  vo výške 2.500€, z celkového rozpočtu 7.870€ 
 
Uznesenie č. 2020/73 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje žiadosť ZD ECAV o príspevok z HfO 2021 na podporu 
VM – Festival chrámovej piesne  2021  vo výške 2.000€, z celkového rozpočtu 6.748€ 
 
Uznesenie č. 2020/74 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje žiadosť ZD ECAV o príspevok z HfO 2021 na podporu 
VM – Semináre pre neordinovaných  vo výške 2.000€, z celkového rozpočtu 10.900€ 
 
Uznesenie č. 2020/75 
Dištriktuálne presbyterstvo zlučuje 
a) dňom 1.1.2021 v zmysle CÚ ECAV čl. 26 ods. 2 písm. f) a h) Cirkevný zbor ECAV CZ 

Rimavská Baňa a CZ Rimavské Brezovo tak, že CZ Rimavská Baňa zaniká a jeho 
právnym nástupcom sa stáva CZ Rimavské Brezovo, pričom zlúčený CZ Rimavské 
Brezovo bude predstavovať jeden monolitný cirkevný zbor s jedným systematizovaným 
miestom farára,  sídlo farského úradu bude na adrese Rimavské Brezovo č.97, 
a doterajší územný  obvod CZ ECAV Rim. Baňa  bude pričlenený k územnému obvodu 
CZ Rimavské Brezovo    

b) majetok CZ Rimavská Baňa, a to ako hnuteľný tak aj nehnuteľný prechádza pod zlúčený 
CZ Rimavská Brezovo. 

c) za právne usporiadanie je zodpovedné predsedníctvo CZ Rim. Brezovo 



Uznesenie č. 2020/76 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nehnuteľností medzi ZD 
ECAV a CZ B.Bystrica, ktorým sa predlžuje doba nájmu do 31.12.2021 
 

Uznesenie č. 2020/77 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje Zmluvu o dielo  medzi ZD ECAV a I.S.O.N s.r.o na 
opravu sociálnych zariadení v priestoroch BÚ ZD podľa predloženej ponuky, v celkovej cene 
9.644,64€  
 
Uznesenie č. 2020/78 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje novelizáciu Štatútu FCŠ podľa návrhu Správnej rady 
FCŠ, s doplnením návrhu DP v čl. 9: „Výška podpory závisí od výšky objemu získaných 
prostriedkov do fondu a schváleného rozpočtu ZD ECAV v položke „Príspevky školám“ 
 
Uznesenie č. 2020/79 
Dištriktuálne presbyterstvo  volí br. Radomíra Vařáka za člena Rady školy Evanjelickej 
základnej školy, Palisády 57, Bratislava  
 
Uznesenie č. 2020/80 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje v záujme zvyšovania transparentnosti zverejňovanie 
údajov o ZD ECAV a cirkevných zboroch ZD ECAV  na web stránke ZD ECAV v zmysle 
predloženého návrhu:  štatistiky a hospodárenie CZ ZD, účtovné závierky a rozpočty ZD, 
dištriktuálny konvent -  materiály k rokovaniu konventu a výpisy uznesení z konventu, 
dištriktuálne presbyterstvo - informácie o rokovaní, a výpis uznesení 
 
Uznesenie č. 2020/81 
Dištriktuálne presbyterstvo  berie na vedomie  listy zaslané CZ Bratislava Staré Mesto a žiada 
CZ Bratislava Staré Mesto o predloženie konkrétnej  výšky požadovaného  nájomného za 
budovu EZŠ Bratislava od júla 2021, vrátane rozpisu rekonštrukčných nákladov a časového 
harmonogramu realizácie 
 
Uznesenie č. 2020/82 
Dištriktuálne presbyterstvo  neschvaľuje  požiadavku CZ Bratislava  Staré Mesto o úpravu 
Dohody o úhrade príspevku do FCŠ za rok 2019 náhradnou formou a žiada CZ o úhradu celej 
výšky dištriktuálneho príspevku ako bola predpísaná za rok 2020 
 
Uznesenie č. 2020/83 
Dištriktuálne presbyterstvo  presúva návrh HV na schvaľovenie návrhov zmlúv a nákupov na 
najbližšie zasadnutie DP 
 
Uznesenie č. 2020/84 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje ukončenie nájomnej zmluvy dohodou k 31.12.2020 s 
nájomcom REJO s.r.o. 
 
Uznesenie č. 2020/85 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na priestor kaviarne 

Coffee Place  s novou nájomníčkou: Ing. Katarína Urbanová, Sládkovičova 588/11, 96201 

Zvolenská Slatina za nasledovných podmienok: doba nájmu 1.2.2021 do 31.7.2021 za 

nájomné 6,50 € za m2 mesačne + energie. Od 1.8.2021 do 31.12.2021 za nájomné 9,07 € 

za m2 mesačne + energie. 

Dištriktuálne presbyterstvo poveruje predsedníctvo ZD podpisom nájomnej zmluvy po 
predchádzajúcom odsúhlasení znenia právnym zástupcom ZD 
 
Uznesenie č. 2020/86 
Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje br. biskupovi Jánovi Hroboňovi na rok 2021 príspevok 
na ubytovanie v Bratislave paušálnu sumu 35 eur mesačne 



Uznesenie č. 2020/87 
Dištriktuálne presbyterstvo poveruje predsedníctvo ZD ECAV doriešením odporúčania Rady 
školy pri Evanjelickej základnej školy, Palisády 57, Bratislava odvolať súčasnú riaditeľku školy 
v súlade s platnou legislatívou, aby sa predišlo možným budúcim nepriaznivým dopadom na 
ZD ECAV 
 
 
 
 


