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11/2014  

Oznámenie 
o prijatí Štatútu Výboru misie 

 

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku uznesením 

č.86-6/2014 zo dňa 3. 10. 2014 schválilo nasledujúci  

 

 

 

Štatút Výboru misie  

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 

 

Článok I. 

Sídlo 

 

Sídlo Výboru misie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ďalej len 

výboru): Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, Palisády 46, 811 06 Bratislava I. 

 

 

Článok II. 

Postavenie, pôsobnosť a úloha výboru 

 

1. Výbor je poradným orgánom Synody ECAV na Slovensku a jeho zriaďovateľom je Synoda 

ECAV na Slovensku. 

2. Úlohou výboru je: 

a) iniciovať, navrhovať a organizovať celocirkevné misijné aktivity pre ECAV na 

Slovensku, 

b) koordinovať misijné aktivity jednotlivých misijných zložiek ECAV na Slovensku, 

c) spolupracovať s organizáciami a občianskymi združeniami, ktoré vyvíjajú misijnú 

činnosť v rámci ECAV na Slovensku alebo aj mimo nej v prípade, že sú tieto aktivity 

v súlade s vieroukou ECAV na Slovensku, 

d) povzbudzovať a pomáhať cirkevným zborom ECAV na Slovensku – prípadne iným 

COJ – pri organizovaní misijných aktivít, 

e) pripravovať semináre, výchovno-vzdelávacie a duchovné programy pre misijných 

pracovníkov ECAV na Slovensku, 

f) pripravovať duchovnovzdelávacie programy pre všetkých členov ECAV na 

Slovensku, 

g) pravidelne najmenej každé 2 roky zvolávať stretnutie všetkých misijných pracovníkov 

ECAV na Slovensku (Misijný pracovník je fyzická osoba, ktorá vykonáva misijnú 

činnosť na ktorejkoľvek úrovni cirkvi a z poverenia ktorejkoľvek COJ ECAV na 

Slovensku) a jej misijných zložiek (Misijná zložka alebo misijné spoločenstvo je 

akékoľvek spoločenstvo zriadené ktoroukoľvek COJ ECAV na Slovensku, ktorého 

cieľom je misijná práca pre určitú cieľovú skupinu v rámci ECAV i mimo nej.), 

h) napomáhať celkovému misijnému dianiu v ECAV na Slovensku, 

i) iniciovať a koordinovať zahraničnú misiu ECAV na Slovensku, 

j) spolupracovať s misijnými organizáciami. 

3. Výbor vykonáva svoju činnosť v zmysle „Zásad vnútromisijnej činnosti ECAV na 

Slovensku“, ktoré schválilo GP ECAV na Slovensku. 
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4. Pôsobnosť výboru nie je obmedzená iba na územie ECAV na Slovensku, ale vzťahuje sa 

aj na misijné aktivity ECAV na Slovensku, konané v zahraničí, a to v spolupráci so 

zahraničnými misijnými pracovníkmi. 

 

 

Článok III. 

Zloženie výboru 

 

1. Predsedu výboru volí Synoda ECAV na Slovensku. 

2. Výbor je zložený z nasledovných členov: 

a) predseda VM – volený Synodou ECAV na Slovensku, 

b) predseda VM VD – volený dištriktuálnym konventom VD – podpredseda VM, 

c) predseda VM ZD – volený dištriktuálnym konventom ZD – podpredseda VM, 

d) tajomník GBÚ ECAV na Slovensku pre misiu – člen, 

e) tajomník BÚ VD pre misiu – člen, 

f) tajomník BÚ ZD pre misiu – člen, 

g) ďalší traja členovia volení Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku. 

 

 

Článok IV. 

Organizácia činnosti výboru 

 

1. Zasadnutia výboru zvoláva predseda výboru alebo tajomník GBÚ pre misiu, ktorý 

zasadnutie zvolá na základe poverenia predsedu. 

2. Ak predseda výboru zasadnutie nezvolá, hoci tak bol povinný urobiť, môže zasadnutie 

zvolať  podpredseda výboru, ktorý tak urobí po dohode s druhým podpredsedom. 

3. Ak sa funkcia predsedu výboru stane z akýchkoľvek dôvodov neobsadenou, poverí 

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku jedného z podpredsedov dlhodobým 

zastupovaním funkcie predsedu. V takomto prípade má dlhodobo zastupujúci podpredseda 

právo sám zvolať zasadnutie výboru, avšak urobí tak cestou GBÚ ECAV na Slovensku. 

4. Zasadnutie je zvolávané vždy najmenej 7 dní vopred a to písomne listom, ktorý vychádza 

z Generálneho biskupského úradu. Tento postup je zachovaný aj v prípade, že 

zvolávateľom zasadnutia sú podpredsedovia výboru alebo dlhodobo zastupujúci 

podpredseda. 

5. Písomná pozvánka na zasadnutie obsahuje predbežný program zasadnutia a môže 

obsahovať aj zápisnicu z ostatného zasadnutia alebo písomné materiály, ktoré by si 

členovia výboru mali pred zasadnutím prečítať. 

6. Zasadnutia výboru sú neverejné. 

7. Výbor môže na svoje zasadnutie prizvať fyzické osoby alebo zástupcov COJ či 

spolupracujúcich misijných zložiek alebo spoločenstiev, ktoré môžu byť nápomocné 

cieľom, ku ktorým chce výbor svojou činnosťou dospieť. 

8. Prizvaní hostia majú vždy len poradný hlas a nemajú hlasovacie právo. 

9. Výbor je uznášaniaschopný, ak sa jeho zasadnutia zúčastní nadpolovičná väčšina. 

Členovia, ktorí sa zasadnutia nemôžu zúčastniť, sú povinní oznámiť to zvolávateľovi 

zasadnutia, a to čo najskôr po vzniknutí prekážky, pre ktorú sa zasadnutia nemôžu 

zúčastniť.  

10. Výbor rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov; v prípade rovnosti 

hlasov je rozhodujúci hlas predsedu výboru. 

11. Zasadnutie vedie ten člen výboru, ktorý zasadnutie zvolal. 

12. Zasadnutie začína vždy modlitbou a Božím slovom. 
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13. Po schválení programu sa prečítajú uznesenia z posledného zasadnutia. Zápisnica sa 

nemusí čítať, ak bola doručená všetkým členom orgánu najneskôr spolu s pozvánkou na 

zasadnutie. Ak je námietka proti zneniu zápisnice, táto sa opraví v zmysle opravného 

uznesenia. 

14. O prípadnej zmene programu rozhodne výbor hlasovaním. 

15. O každom rokovaní výboru sa vyhotovuje zápisnica, ktorú vyhotoví ten člen výboru, ktorý 

je touto úlohou poverený predsedajúcim, a to ešte pred začiatkom zasadnutia alebo hneď 

na jeho začiatku. 

16. Zápisnica je vyhotovená najneskôr do 10 dní od zasadnutia a je posielaná elektronickou 

poštou alebo bežnou poštou všetkým členom výboru. 

17. Zápisnica zo zasadnutia výboru nemusí byť overovaná a vlastnoručne podpisovaná. 

18. Proti zneniu zápisnice možno vyjadriť sťažnosť najneskôr na začiatku najbližšieho 

zasadnutia výboru, alebo písomne či e-mailom hneď po prevzatí zápisnice na adresu 

všetkých členov výboru.  

19. Znenie zápisnice je s konečnou platnosťou schválené na najbližšom zasadnutí výboru. 

20. Čiernotlačový výtlačok zápisnice z každého rokovania sa archivuje na Generálnom 

biskupskom úrade ECAV na Slovensku. 

21. V období medzi zasadnutiami výboru všetci členovia konajú úlohy, na ktorých sa dohodli 

na zasadnutí. 

22. V prípade nečakaných nových úloh môže predseda poveriť vykonaním určitej úlohy 

ktoréhokoľvek člena výboru v prípade, že úloha si nevyžaduje súhlas všetkých členov. 

23. Vo výnimočnom prípade – ak je potrebný súhlas všetkých členov – je možné rozhodnúť 

na základe písomného vyjadrenia členov výboru; uznesenie je však platné, len ak sa kladne 

vyjadrili všetci členovia výboru. 

24. Výbor misie je poradným výborom Synody ECAV na Slovensku, preto nemá právo 

prijímať uznesenia záväzné pre akékoľvek COJ. 

25. Výbor misie môže pri plnení svojich úloh požiadať ktorýkoľvek orgán ECAV alebo jej 

COJ o spoluprácu a informácie, ktoré patria do poľa jeho pôsobenia. Ide o rôzne štatistické 

údaje, ankety, prieskumy, vyhodnocovania a podobne. 

 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Výbor môže zaniknúť iba v prípade, ak o tom rozhodne Synoda ECAV na Slovensku. 

2. Akékoľvek zmeny v tomto štatúte vykonáva Generálne presbyterstvo ECAV na 

Slovensku.  

3. Tento štatút nadobúda platnosť dňom schválenia generálnym presbyterstvom a účinnosť 

dňom jeho publikovania v Zbierke právnych predpisov ECAV. 

 

V Bratislave dňa 3. októbra 2014 

 

 

 

doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc., v. r.  doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., v. r.  

 generálny dozorca        generálny biskup 


