
                Správa o zasadnutiach a činnosti presbyterstva Gemerského seniorátu  

     v období medzi zasadnutiami seniorátnych konventov od 14.4.2018 do 30.3.2019 

 

Presbyterstvo Gemerského seniorátu si v zmysle platnej CÚ čl. 22, ods.3, ako aj 

cirkevnoprávnych predpisov a nariadení našej cirkvi plnilo úlohy v období medzi konaním 

seniorátnych konventov v rokoch 2018 a 2019. Bolo to schvaľovanie  žiadostí cirkevných 

zborov seniorátu v oblasti hospodárskej či prijímanie všeobecných platných uznesení. 

Seniorátne presbyterstvo sa stretlo na zasadnutiach 5 krát, 2  krát sa hlasovalo spôsobom per 

rollam a 2 krát sa stretli predsedníctva cirkevných zborov GES na kandidačnej porade pri 

voľbe seniora GES a dozorcu GES.  Na zasadnutiach seniorátneho presbyterstva GES bolo 

spolu prijatých 59 uznesení z toho 7 v hospodárskych záležitostiach a 52 všeobecných.  

Seniorátnych presbyterov máme momentálne 16; chýba nám presbyter z duchovného stavu.  

 

27.januára  2018 sa uskutočnilo zasadnutie kandidačnej porady predsedníctiev cirkevných 

zborov GES k voľbe seniora Gemerského seniorátu. Kandidátom bol  už terajší senior GES 

Mgr. Radovan Gdovin. 

 

 28. januára 2018 sa ešte uskutočnilo hlasovanie  spôsobom Per rollam. Bolo prijaté jedno 

uznesenie v oblasti hospodárskej.  

 

1.februára 2018 uskutočnilo sa hlasovanie Per rollam a bolo prijaté jedno všeobecné 

uznesenie.  

 

Prvé zasadnutie seniorátneho presbyterstva sa uskutočnilo 10.marca 2018 v Revúcej. Bolo 

prijatých 21 uznesení z toho 2 v hospodárskej  záležitosti a 19 všeobecných. 

 

Kandidačná porada predsedníctiev cirkevných zborov GES k voľbe dozorcu Gemerského 

seniorátu sa stretla 6. apríla 2018 v Ratkovskom Bystrom. Kandidátom na dozorcu GES bol 

už terajší dozorca GES Mgr. Michal Terrai. 

 

Druhé zasadnutie seniorátneho presbyterstva sa uskutočnilo 7. apríla 2018 v Dobšinej. Na 

tomto zasadnutí bolo prijatých 8 uznesení; všetky všeobecného charakteru. 

 

18. mája 2018 sa uskutočnilo tretie zasadnutie seniorátneho presbyterstva GES v Dobšinej. 

Na tomto zasadnutí bolo prijatých 7 uznesení; všetky boli všeobecného charakteru.  

 

Vo Vyšnej Slanej, 25. septembra 2019 sa uskutočnilo štvrté zasadnutie seniorátneho 

presbyterstva GES. Bolo prijatých 7 uznesení z toho 2 boli hospodárskeho charakteru a 5 bolo  

všeobecných. 

 

Piate zasadnutie seniorátneho presbyterstva GES sa uskutočnilo 28.decembra 2018 

v Dobšinej.  Na tomto zasadnutí boli prijaté 4 uznesenia; z toho 1 hospodárske a 3 všeobecné. 

 



Pred zasadnutím výročného konventu  GES sa uskutočnilo výročné zasadnutie presbyterstva 

Gemerského seniorátu  a to 9. marca 2019 v Chyžnom. Na tomto zasadnutí bolo prijatých  13 

uznesení z toho jedno bolo hospodárskeho charakteru a 12 bolo všeobecných.   

 

 

 

  Vo Vyšnej Slanej, 15.3.2019                          Vypracovala: Mgr. Karmen Ž e l i n s k á 

                                                                                                        konseniorka GES 

 

 


