
 

Oznámenie č. 8/2009 
o prijatí Štatútu Archívnej rady ECAV na Slovensku 

 

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku prijalo dňa 

29. mája 2009 uznesením č. 51a/3-2009  Štatút Archívnej rady ECAV na Slovensku. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

Štatút Archívnej rady 

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 

 
Článok I 

Sídlo rady 

 

Sídlo rady:  Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, Palisády 46, 811 06 Bratislava I 

 

Článok II 

Postavenie a pôsobnosť rady 

 

1. Rada je poradným orgánom generálneho presbyterstva (GP)  na realizáciu systému 

úschovy a zabezpečenia ochrany archívnych dokumentov a registratúrnych záznamov 

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania  (ECAV) na Slovensku pred odcudzením, 

poškodením, nelegálnym vývozom. Rada v záujme ochrany archívnych dokumentov 

a registratúrnych záznamov navrhuje legislatívne opatrenia, ktoré účinne riešia koncepciu 

cirkevného archívnictva. 

2. Rada v svojej pôsobnosti prijíma úlohy a navrhuje opatrenia, ktoré majú pre GP 

odporúčajúci charakter. 

 

Článok III 

Zloženie rady 

 

1. Členov rady  vymenúva a odvoláva generálne presbyterstvo z radov ordinovaných 

(duchovných) ECAV na Slovensku a z radov neordinovaných – odborníkov, archivárov. 

Radu tvorí predseda a 8 členovia  (štyria z radov ordinovaných  a štyria z radov 

neordinovaných  – archivárov  s vysokoškolským vzdelaním v odbore archívnictvo 

a pomocné vedy historické).  

2. Predsedom rady je z titulu funkcie správca archívu, knižnice a registratúry GBÚ.  

3. Podpredsedu rady volí rada spomedzi svojich členov z radov ordinovaných. 

4. Tajomníka rady volí rada spomedzi svojich členov z radov neordinovaných. 

5. Predseda rady zastupuje radu navonok a zodpovedá za jej činnosť generálnemu 

presbyterstvu. 

6. Predsedu rady v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho kompetencií 

podpredseda.  

7. Činnosť rady organizuje tajomník rady, ktorý zodpovedá za vedenie agendy rady 

a vyhotovuje písomný záznam z rokovania rady. 

8. Členstvo, funkcie a práca v rade sú čestné a nezastupiteľné. 

9. Členstvo v rade zaniká úmrtím, vzdaním sa členstva alebo odvolaním.  

 

 

 



 

Článok IV 

Úlohy rady 

 

1. Rada v oblasti archívnictva ECAV na Slovensku: 

a) sústreďuje a vyhodnocuje informácie o stave uloženia a ochrany archívnych 

dokumentov v cirkevnoorganizačných jednotkách (ďalej COJ) ECAV na Slovensku, 

b) navrhuje koncepčné, organizačné a legislatívne opatrenia na zlepšenie ochrany 

archívnych dokumentov ECAV na Slovensku, 

c) posudzuje preberanie archívnych dokumentov do Ústredného archívu ECAV na 

Slovensku 

d) informuje generálne presbyterstvo o problematike ochrany archívnych dokumentov, 

ktoré sú súčasťou kultúrneho dedičstva  ECAV na Slovensku. 

2. Rada v oblasti registratúry ECAV na Slovensku: 

a) sústreďuje a vyhodnocuje informácie o vedení registratúry, o stave ochrany 

registratúrnych záznamov  a ich vyraďovaní v COJ, 

b) zabezpečuje ochranu a odborné vyraďovanie registratúrnych záznamov v COJ a ich 

preberanie do Ústredného archívu ECAV na Slovensku, 

c) informuje GP o problematike ochrany registratúrnych záznamov. 

 

Článok V 

Organizácia činnosti rady 

 

1. Rada zasadá podľa potreby na základe rozhodnutia predsedu rady, rozhodnutia GP alebo 

na základe dôležitého podnetu člena rady, najmenej však raz za polrok. O zvolaní 

zasadnutia rady na základe podnetu člena rady rozhodne predseda rady do 30 dní. 

2. Zasadnutia rady sú neverejné. Na zasadnutiach rady má právo zúčastniť sa ktorýkoľvek 

člen generálneho presbyterstva a riaditeľ generálneho biskupského úradu.  

3. Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Uznesenie je 

platné, ak ho schváli nadpolovičná väčšina prítomných členov. Každý člen má jeden hlas. 

4. Rada si môže prizvať na svoje zasadnutia podľa povahy prerokúvaných otázok externých 

odborníkov.  

5. Cestovné náklady členov rady a prizvaných osôb môžu byť uhrádzané podľa osobitných 

predpisov1. 

 

Článok VI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmeny a doplnky Štatútu Archívnej rady schvaľuje GP. 

2. Tento štatút  nadobúda platnosť dňom schválenia v GP a účinnosť dňom zverejnenia 

v Zbierke cirkevnoprávnych predpisov.  

 

V Prešove 29. 5. 2009 

 

 

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

    generálny dozorca ECAV na Slovensku                   generálny biskup ECAV na Slovensku 

                                                 
1 CN č. 3/2007 o poskytovaní cestovných náhrad financovaných z prostriedkov ECAV a zásady pre používanie 

vozidiel. 


