Zápisnica zo zasadnutia Výboru ZED
6.10.2017, Poprad – Veľká
prítomní: 8, podľa prezenčnej listiny
overovatelia: Ondrej Mailing, Peter Soták
Stretnutie otvoril novozvolený predseda ZED, J. Bunčák prečítaním myšlienky
podľa Hesiel Jednoty bratrskej zo Ž143 a J 21 a pomodlil sa. Následne sme
spievali pieseň 366 z EVS.
Predseda J. Bunčák v úvodnom preslove vyzval k zmiereniu, upokojeniu situácie
v ZED, nie konfrontácii s cieľom zlepšenia spolupráce v cirkvi i ZED.
Najbližšie VZ ZED je plánované na 16.5.2018.
J. Bunčák navrhol, aby sme pre VZ ZED hľadali lacnejšiu a časovo nie
obmedzujúcu alternatívu, aby rokovanie nebolo pod časovým tlakom z dôvodu
nutnosti opustenia priestorov do danej hodiny. Uviedol ako jednu z možností
napr. v Trenčíne, ale sú aj ďalšie možnosti.
Nasledovala diskusia o tom, či a ako zverejňovať zápisnice z VZ ZED i výborov
ZED – máme uznesenie z VZ ZED, že sa zápisnice členom ZED zverejňovať
majú (aké uznesenie?), ale či nestačí len body rokovania a uznesenia.
Pripravíme návrh uznesenia na VZ ZED, aby sa zverejňovali len body rokovania
a závery (uznesenia).
Predseda ZED Ján Bunčák navrhol, že pripraví návrhy zmien stanov, ktoré sa
môžu aj v alternatívach predložiť na riadnom VZ ZED, pretože život ukazuje, že
sú tam „diery“.
Podpredseda ZED J. Vereščák otvoril diskusiu o kooptácii Ondreja Kolárovského
do výboru ZED.
Uznesenie 1/10/2017: Výbor ZED akceptuje vôľu MVZ ZED a kooptuje Ondreja
Kolárovského za tajomníka výboru ZED.
Predseda ZED vyjadril záujem, aby bolo vydávanie Melanchtona obnovené,
aspoň v elektronickej forme. Oslovil zatiaľ z EF UK Ľ. Batku a O. Prostredníka.
Navrhuje termíny vydávania časopisu ZED Melanchtona k Veľkej Noci a k
Pamiatke reformácie. On sám napíše nejaký úvodník alebo slovo predsedu.
Preberanie agendy ZED predsedom ZED – podpredseda J. Vereščák informoval,
ako to prebiehalo doteraz a navrhol, aby do riadneho VZ ZED sa zachoval tento
postup: predseda podpisuje zmluvy a dáva pokyn na bankové prevody
podpredsedovi.
Pokladník Škorupa – kto zapisuje členské ZED – kto to dáva dokopy? Bude to
robiť tajomník ZED.
Na web dáme info, že žiadosti do fondov sa posielajú správcovi fondov Ľ.
Sobanskej, a zmluvy podpisuje predseda J. Bunčák.

Podpredseda J. Vereščák odovzdal šanón s dokladmi a pečiatku predsedovi
J.Bunčákovi.
Otvorená bola aj otázka sídla ZED. Záver: Po najbližšom VZ ZED treba všetky
zmeny v stanovách zaregistrovať na MV.
J.Bunčák by chcel v stanovách presnejšie definovať jednotlivé kompetencie
napr. predsedu, podpredsedov, VZ, výboru, revíznej komisie a pod.
Uznesenie 2/10/2017: Výbor ZED žiada, aby predsedovia SPK seniorátov poslali
správy za jednotlivé SPK do 15.1.2018 tajomníkovi ZED O. Kolárovskému na
email: kolarovsky@gmail.com.
Tajomník potom prepošle predsedovi ZED.
Uznesenie 3/10/2017
Výbor ZED žiada predsedov SPK zaslať do konca októbra tajomníkovi ZED O.
Kolárovskému na kontrolu zoznam platiacich členov – členské i bytový fond.
Tajomník ZED následne skontroluje, kto zaplatil/nezaplatil členské ZED. Ondrej
M. poskytne zoznam všetkých členov ZED a Škorupa zoznamy tých, čo zaplatili.
Zasadnutie bolo ukončené modlitbou.
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