Oznámenie č. 7/2007
o prijatí Organizačného poriadku Biskupského úradu
Západného dištriktu
Dištriktuálne presbyterstvo Západného dištriktu prijalo dňa 26. septembra 2007 uznesením
č.40/2007-c) Organizačný poriadok Biskupského úradu Západného dištriktu.
Prijatím tohto organizačného poriadku sa ruší organizačný poriadok prijatý 31.1.1995,
publikovaný v Zbierke cirkevnoprávnych predpisov oznámením č. 3/95.

Organizačný poriadok
Biskupského úradu Západného dištriktu
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
§1
Organizačný poriadok Biskupského úradu Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania (ďalej BÚ ZD ECAV) na Slovensku upravuje v súlade s cirkevnou
ústavou postavenie cirkevných predstaviteľov, zamestnancov, iných pracovníkov a určuje
organizačnú štruktúru úradu.
§2
Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku má sídlo vo Zvolene, Nám. SNP číslo 5, PSČ
960 01, telefón 045/5203636, IČO 31933475.
Je výkonným úradom dištriktuálnych orgánov cirkvi: dištriktuálneho konventu,
dištriktuálneho presbyterstva a dištriktuálneho predsedníctva.
§3
Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku zabezpečuje svoju činnosť prostredníctvom:
a) volených cirkevných predstaviteľov
b) zamestnancov
c) iných pracovníkov
§4
Postavenie dištriktuálneho predsedníctva upravuje čl.27 CÚ.
Postavenie dištriktuálneho biskupa upravuje čl. 43 CÚ. Je v pracovnom pomere s ECAV
na Slovensku. Jeho pracovno-právne vzťahy upravujú príslušné štátne predpisy, pracovná
zmluva, ostatné cirkevnoprávne predpisy a vokátor.
(3) Postavenie dištriktuálneho dozorcu upravuje čl. 48 CÚ. Jeho pracovnoprávne vzťahy určí
dištriktuálne presbyterstvo.
(4) Osobné, pracovné a platové pomery zamestnancov a iných pracovníkov upravujú platné
štátne a cirkevné predpisy.
(5) Práva dištriktuálneho konventu, dištriktuálneho presbyterstva a dištriktuálneho
predsedníctva ZD nie sú týmto organizačným poriadkom dotknuté.
(1)
(2)
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§5
Štruktúra BÚ ZD ECAV je nasledovná:
(1) Predsedníctvo ZD
- dištriktuálny biskup
- dištriktuálny dozorca
(2) Poradcovia a iní spolupracovníci
dištriktuálny právny zástupca
(3) Zamestnanci:
- vedúca úradu
- ekonóm - účtovník
- tajomník VMV
- tajomník pre CŠ
- sekretárka - pokladník
- šofér
- upratovačka
- domovník
Na BÚ pôsobia členovia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, ktorých členstvo je
v súlade s cirkevnou ústavou a spôsob rodinného života zachováva vážnosť BÚ.
§6
Za vedenie BÚ je zodpovedné predsedníctvo dištriktu.
Vedúci BÚ zodpovedá predsedníctvu dištriktu za plnenie úloh. V prípade neprítomnosti
menuje svojho zástupcu.
(3) Zamestnanci a iní pracovníci zodpovedajú za plnenie svojich úloh vedúcemu BÚ podľa
pracovnej náplne.
§7
(1)
(2)

Podľa čl. 27 CÚ podpisujú dištriktuálny biskup a dištriktuálny dozorca spoločne všetky
právne listiny zaväzujúce dištrikt. V ich neprítomnosti ich zastupujú volení zástupcovia.
Ostatné listiny, rozhodnutia a uznesenia dištriktuálnych orgánov podpisuje dištriktuálny
biskup, dištriktuálny dozorca a vedúci biskupského úradu.
(2) Styk s peňažnými ústavmi sa zabezpečuje podľa podpisového vzoru.
(1)

§8
Organizačný poriadok v prílohe obsahuje organizačnú schému, pracovnú náplň
zamestnancov BÚ a platový poriadok.
(2) Zmeny organizačného poriadku môžu byť vykonané len dodatkom.
(3) Organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 26.9.2007
(4) Dištriktuálne presbyterstvo schválilo tento organizačný poriadok na zasadnutí dňa 26.
septembra 2007 uznesením číslo 40/2007-c)
(5) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto organizačného poriadku sa ruší organizačný poriadok,
prijatý 31.1.1995 uznesením č. B/5
(1)
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