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Oznámenie č. 13/2013 
o úplnom znení Štatútu Školského výboru ECAV na Slovensku 

 

 

V nadväznosti na uznesenie Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku číslo 22-2/2013 

zo dňa 5. apríla 2013, ktorým bola schválená novelizácia Štatútu Školského výboru ECAV 

na Slovensku, ktorý bol prijatý 29. mája 2009 uznesením č. 48a/3-2009 a zverejnený v Zbierke 

cirkevnoprávnych predpisov čiastka 3/2009 ako Oznámenie č. 7/2009, vydávame Štatút 

Školského výboru ECAV na Slovensku v jeho úplnom znení. 

 

 

Štatút Školského výboru 

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 
 

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ďalej 

ECAV) v úsilí koordinovať prácu všetkých pracovníkov ECAV v cirkevných školách 

a školských pracovníkov, vyučujúcich evanjelické náboženstvo a. v. v štátnych školách 

v Slovenskej republike, zriadilo Školský výbor ECAV na Slovensku (ďalej ŠV). 

 

Sídlom Školského výboru ECAV na Slovensku je Generálny biskupský úrad ECAV na 

Slovensku v Bratislave, Palisády 46. 

 

Čl. I 
 

ŠV pre naplnenie svojho poslania plní na úseku školstva najmä tieto úlohy: 

1. Utvára a spracúva koncepciu cirkevného školstva a vyučovania náboženstva v štátnych 

školách. 

2. Kontroluje duchovnú a metodickú činnosť s prihliadnutím na školský zákon a iné štátne 

predpisy. 

3.  

a) Zabezpečuje a vykonáva kontakt s príslušnými orgánmi štátnej správy (MS SR, MF SR, 

MV SR) a príslušnými odbormi VÚC, ako aj metodickými centrami zriadenými štátom. 

b) Zabezpečuje administratívne podklady pre zahraničných lektorov, ktorí vyučujú na 

evanjelických bilingválnych gymnáziách, podľa možnosti rieši použitie zahraničných 

učebníc v evanjelických školách.  

4. Organizuje duchovné a vzdelávacie aktivity pre školských pracovníkov a učiteľov 

náboženstva aj pre učiteľov evanjelických škôl (prednášky, semináre, metodické dni). 

5. Koordinuje prácu pri tvorbe učebných plánov, učebných osnov, učebníc náboženstva 

a metodických príručiek. 

6. Spolupracuje s Výborom misie, so spoločnosťou Tranoscius, a. s., s metodickými centrami 

a so združením Slovenskí evanjelickí učitelia. 

7. Vyjadruje sa k procesu vzniku a zániku cirkevných škôl všetkých stupňov. 

8. Plní ďalšie úlohy riadiacej, metodickej, kontrolnej a inej činnosti, vyplývajúce z rozhodnutí 

generálneho presbyterstva v súlade s týmto štatútom. 

 

Čl. II 

 

1. Členmi ŠV pre oblasť cirkevného školstva a vyučovania náboženstva v štátnych školách sú: 

a) predseda ŠV 
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b) tajomník pre školy a náboženskú výchovu na Generálnom biskupskom úrade ECAV na 

Slovensku 

c) predseda školského výboru Východného dištriktu ECAV na Slovensku 

d) predseda školského výboru Západného dištriktu ECAV na Slovensku 

e) duchovný správca pôsobiaci na cirkevných školách vo Východnom dištrikte ECAV na 

Slovensku 

f) duchovný správca pôsobiaci na cirkevných školách v Západnom dištrikte ECAV na 

Slovensku 

g) tajomník pre cirkevné školy vo Východnom dištrikte ECAV na Slovensku 

h) tajomník pre cirkevné školy v Západnom dištrikte ECAV na Slovensku 

i) zástupca riaditeľov evanjelických škôl vo Východnom dištrikte ECAV na Slovensku 

j) zástupca riaditeľov evanjelických škôl v Západnom dištrikte ECAV na Slovensku 

k) metodik kontinuálneho vzdelávania náboženskej výchovy a evanjelického a .v. 

náboženstva 

2. Predsedu ŠV volí synoda 

3. ŠV zvoláva jeho predseda písomnými pozvánkami na základe vlastného uváženia alebo na 

základe žiadosti najmenej polovice jeho členov najmenej dvakrát ročne. 

4. Predseda ŠV má právo na zasadnutie ŠV pozvať ako nehlasujúcich odborníkov z rôznych 

oblastí školstva. 

5. ŠV je schopný uznášania pri účasti najmenej polovice jeho členov a rozhoduje hlasovaním 

jednoduchou nadpolovičnou väčšinou prítomných. 

6. ŠV navrhuje právne predpisy a opatrenia týkajúce sa oblasti cirkevného školstva. 

7. Návrhy a opatrenia ŠV schválené generálnym presbyterstvom sú záväzné pre všetky 

subjekty pôsobiace v oblasti vyučovania náboženstva v štátnych školách. 

8. ŠV je oprávnený na vykonanie svojho poslania a úloh vyplývajúcich z tohto štatútu 

navrhnúť vykonávací predpis, ktorý bližšie upraví jeho pôsobenie v oblasti vyučovania 

náboženstva v štátnych školách, resp. predmetu evanjelické a. v. náboženstvo 

v evanjelických školách.  

 

Čl. III 

 
1. ŠV zodpovedá za svoju činnosť generálnemu presbyterstvu a synode, ktoré sú oprávnené 

žiadať od ŠV písomnú správu o jeho činnosti. 

2. Do jedného mesiaca od schválenia tohto štatútu upravia dištrikty štatúty svojich školských 

výborov tak, aby boli v súlade so štatútom ŠV. 

3. Tam, kde sa v doterajších prijatých právnych normách uvádza názov generálny školský 

výbor, školský výbor GBÚ a podobne, myslí sa tým ŠV podľa tohto štatútu. 

 

Čl. IV 

 

1. Tento štatút nadobúda platnosť dňom prijatia a účinnosť dňom publikovania v Zbierke 

cirkevnoprávnych predpisov. 

2. Účinnosťou tohto štatútu sa ruší Štatút celocirkevného školského výboru ECAV na 

Slovensku prijatý generálnym presbyterstvom 5. 4. 2002 uznesením č. 28/02 publikovaný 

Oznámením č. 5/02. 

 

V Prešove dňa 29. mája 2009 

 

Pavel Delinga, v.r.     Miloš Klátik, v.r. 

generálny dozorca ECAV na Slovensku  generálny biskup ECAV na Slovensku 


