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Organizačný poriadok Generálneho biskupského úradu

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku uznesením č. 165/95 zo dňa 11. decembra 1995
schválilo Organizačný poriadok Generálneho biskupského úradu. Novelizácie boli publikované
v zbierkach CPP ako oznámenie č. 2/97, 5/00, 7/06, 4/07, 11/09 a 8/10.
Organizačný poriadok publikujeme v aktuálnom znení.
___________________________________________________________________________

Organizačný poriadok
Generálneho biskupského úradu
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
§1
Organizačný poriadok Generálneho biskupského úradu Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania na Slovensku podrobne upravuje postavenie cirkevných predstaviteľov,
zamestnancov, príležitostných a pomocných pracovníkov a organizačnú štruktúru úradu.

§2
Generálny biskupský úrad je výkonným zariadením ústredných orgánov cirkvi, a to synody,
generálneho presbyterstva, predsedníctva cirkvi a zboru biskupov. Zabezpečuje metodickú
a dohliadkovú účinnosť na nižších organizačných jednotkách cirkvi.

§3
Generálny biskupský úrad zabezpečuje svoju pôsobnosť prostredníctvom:
a) volených cirkevných predstaviteľov a funkcionárov
b) zamestnancov
c) príležitostných a pomocných pracovníkov

§4
Postavenie predsedníctva cirkvi upravuje 32 čl. Ústavy Ev. cirkvi a. v. na Slovensku.
Postavenie generálneho biskupa upravuje čl. 44 Ústavy Ev. cirkvi a. v. na Slovensku.
Postavenie generálneho dozorcu upravuje čl. 49 Ústavy Ev. cirkvi a. v. na Slovensku.
Osobné, pracovné a platové pomery zamestnancov Generálneho biskupského úradu
upravujú platné štátne a cirkevné predpisy.
5) Pracovné pomery pomocných a príležitostných pracovníkov upravujú platné štátne
a cirkevné predpisy.
1)
2)
3)
4)

§5

Práva synody, generálneho presbyterstva, predsedníctva cirkvi, jeho členov a zboru biskupov
nie sú týmto organizačným poriadkom dotknuté.

§6
ŠTRUKTÚRA GENERÁLNEHO BISKUPSKÉHO ÚRADU
Predsedníctvo cirkvi
Generálny biskup
Generálny dozorca
riaditeľ GBÚ
Sekretariát
tajomník synody a generálneho presbyterstva
osobný tajomník generálneho biskupa
sekretárka
biskupský kaplán
Finančné a personálne oddelenie
hlavný ekonóm
odborný ekonóm
odborný ekonóm
odborný ekonóm
odborný ekonóm
ekonóm
Technické oddelenie
správca informačných sietí
technicko-hospodársky pracovník
pracovník ústredne
Tlačové oddelenie
tajomník pre mediálnu komunikáciu
správca archívu, knižnice a registratúry
tajomník evanjelického mediálneho programu (ITV)
Zahraničné oddelenie
tajomník pre zahraničie
tajomník pre zahraničie
Misijno-vzdelávacie oddelenie
tajomník pre vzdelávanie a misiu
tajomník pre školy a náboženskú výchovu

§7
Funkcie biskupský kaplán a tajomník pre vzdelávanie a misiu vykonávajú členovia ECAV
z radov duchovných.

§8
ORGANIZAČNÁ SCHÉMA GENERÁLNEHO BISKUPSKÉHO ÚRADU
Pozri prílohu č. 1

§9
1) Za vedenie GBÚ je zodpovedné predsedníctvo cirkvi v zmysle ustanovenia § 4 bod 2 a 3
ústredným orgánom cirkvi (synoda, generálne presbyterstvo a zbor biskupov).
2) Riaditeľ GBÚ zodpovedá predsedníctvu cirkvi za plnenie úloh GBÚ. Počas neprítomnosti
menuje svojho zástupcu.
3) Pracovníci GBÚ zodpovedajú za plnenie svojich úloh riaditeľovi podľa svojej pracovnej
náplne.

§10
1) Podľa čl. 32 CÚ generálny biskup a generálny dozorca spoločne podpisujú všetky listiny
zaväzujúce cirkev. V ich neprítomnosti zastupujú ich volení zástupcovia. Ostatné listy,
rozhodnutia, uznesenia orgánov a GBÚ podpisujú generálny biskup, generálny dozorca a
riaditeľ GBÚ.
2) Podpisový vzor pre styk s peňažným ústavom musí byť upravený tak, že jeden
z podpisujúcich musí byť vždy niektorý z členov predsedníctva cirkvi.

§11
Neoddeliteľnou súčasťou tohto Organizačného poriadku je jeho príloha, ktorá špecifikuje
pracovnú náplň jednotlivých pracovníkov.

§12
1) Tento organizačný poriadok prijalo generálne presbyterstvo dňa 1. 12. 1995.
2) Ruší sa Organizačný poriadok GBÚ zo dňa 1. marca 1995.

§13
Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. 12. 1995.

Príloha č. 1

ORGANIZAČNÁ SCHÉMA GENERÁLNEHO BISKUPSKÉHO ÚRADU

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
generálny biskup

generálny dozorca

riaditeľ GBÚ

Sekretariát

Technické oddelenie

Finančné a personálne
oddelenie

tajomník Synody a GP

správca informačných sietí

hlavný ekonóm

osobný tajomník GB

technicko-hospodársky
pracovník

odborný ekonóm

sekretárka

pracovník ústredne

odborný ekonóm

biskupský kaplán

odborný ekonóm
odborný ekonóm
ekonóm

Zahraničné oddelenie

Misijno-vzdelávacie oddelenie

Tlačové oddelenie

tajomník pre zahraničie

tajomník pre vzdelávanie a
misiu

tajomník pre mediálnu
komunikáciu

tajomník pre zahraničie

tajomník pre školy a
náboženskú výchovu

správca archívu, knižnice a
registratúry
tajomník ITV

