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CIRKEVNÝ ÚSTAVNÝ ZÁKON č. 1/2007,
ktorým sa dopĺňa a mení
CIRKEVNÝ ÚSTAVNÝ ZÁKON č. 1/1993 – ÚSTAVA ECAV
v znení cirkevných ústavných zákonov č. 7/00, 1/01, 1/02 a 4/05

Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva tento cirkevný
ústavný zákon
Čl. I
(1) V čl. 31 ods. 3 dopĺňa sa písm. k): „schvaľuje štatúty dištriktov.“
(2) V čl. 31 ods. 3 dopĺňa sa písm. l): „schvaľuje nadobúdanie a scudzovanie nehnuteľného
majetku dištriktov.“
(3) V čl.17 ods. 2 dopĺňa sa písm. h): „so súhlasom seniorálneho presbyterstva zriaďuje
a riadi cirkevné základné školy.“
(4) V čl. 22 ods. 3 mení sa písm. f): „dáva súhlas k zriadeniu cirkevnej základnej školy,
zriaďuje a riadi cirkevné základné školy a ich riadením môže poveriť inú cirkevnú
organizačnú jednotku.“
Čl. II
Tento cirkevný ústavný zákon nadobúda platnosť dňom schválenia a je účinný dňom
publikovania v Zbierke cirkevnoprávnych predpisov.

V Ružomberku dňa 16. júna 2007
Mgr. Ivan M u c h a , v. r.
Viliam G r i e g e r , v. r.
predsedovia synody
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CIRKEVNÝ ZÁKON č. 2/2007,
ktorým sa mení CIRKEVNÝ ZÁKON č. 3/2006 o cirkevnom školstve
a vyučovaní náboženstva

Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva tento cirkevný
zákon
(1) V § 3 ods. 2 mení sa takto: „Cirkevné základné školy zriaďuje zborový konvent alebo
seniorálne presbyterstvo.“
Tento cirkevný zákon nadobúda platnosť dňom schválenia a je účinný dňom publikovania
v Zbierke cirkevnoprávnych predpisov.

V Ružomberku dňa 16. júna 2007
Mgr. Ivan M u c h a , v. r.
Viliam G r i e g e r , v. r.
predsedovia synody
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Oznámenie č. 3/2007,
ktorým sa v zmysle ust. § 6 cirkevného ústavného zákona č. 6/2000 publikuje stanovisko
Osobitného senátu Generálneho súdu ECAV na Slovensku
č. GS – 1/2007
Stanovisko
v mene ECAV na Slovensku
Generálny súd ECAV na Slovensku v osobitnom senáte zloženom podľa ust. § 4 CÚZ
č. 6/2000 z predsedu GS JUDr. Juraja Gálla, sudcov Mgr. Vladimíra Ferenčíka, Mgr. Ľubice
Sobanskej, Viliama Griegera, Mgr. Jerguša Olejára
na žiadosť predsedníctva ECAV na Slovensku zo dňa 5. 2. 2007
o výklad vo veci rozporu voľby a účasti náhradníka za riadneho člena GP ECAV (nesúlad
medzi ust. § 3 ods. 4 CZ č. 11/94 a znením čl. 30 ods. 1, písm. g) a čl. 31 ods. 2 Ústavy
ECAV na Slovensku)
dáva toto
stanovisko:
1) Ústava ECAV na Slovensku – čl. 30 ods. 1, písm. g) rieši voľbu a odvolanie členov
generálneho presbyterstva, generálneho právneho zástupcu, predsedu, podpredsedu a sudcov
generálneho súdu, generálneho žalobcu a jeho zástupcu, predsedov generálnej podporovne
a predsedov svojich poradných a iniciatívnych orgánov;
2) Ústava ECAV na Slovensku – čl. 31 ods. 2 rieši počet volených členov generálneho
presbyterstva. Generálne presbyterstvo tvoria generálny biskup, generálny dozorca, členovia
predsedníctiev dištriktov, generálny právny zástupca, predseda ZED a ôsmi volení presbyteri
(štyria z každého dištriktu), z nich polovica sú duchovní.
Ústava ECAV na Slovensku ako najvyšší zákon nemá za úlohu podrobne upravovať
jednotlivé svoje články. Cirkevný zákon č. 11/94 – v ust. § 3 rieši možnosť účasti volených
náhradných členov na rokovaniach orgánov COJ ECAV na Slovensku a zastupovanie
volených členov COJ ECAV na Slovensku.
Zvolávajúci orgán rozhodne o prípadnej účasti náhradných členov na zasadnutí. Primeraný
počet náhradníkov je v kompetencii príslušného orgánu.
Predsedníctvo orgánu COJ zvoláva zasadnutie orgánu, pozýva riadnych a náhradných členov.
Robí prezentáciu, v prípade neúčasti riadnych členov predsedníctvo určí zastupujúcich
náhradníkov a stávajú sa riadnymi členmi ad hoc.
Cirkevný zákon č. 11/94 (ust. § 3) v znení neskorších predpisov nie je v rozpore
s Ústavou ECAV na Slovensku – čl. 30 ods. 1, písm. g) a čl. 31 ods. 2, a preto nie je potrebný
osobitný cirkevnoprávny predpis v predmetnej veci, ani explicitné uvedenie účasti volených
náhradných členov na rokovaniach orgánov uvedených v čl. 30 ods. 1, písm. g) a čl. 31 ods. 2
Ústavy ECAV na Slovensku.
Prešov, 22. marca 2007

JUDr. Juraj G á l l , v. r.
predseda GS ECAV
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Oznámenie č. 4/2007
Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku uznesením č. 8/07 zo dňa 26.1.2007 schválilo zmenu
Organizačného poriadku Generálneho biskupského úradu v § 6, 7, 8 a 13:

§6
ŠTRUKTÚRA GENERÁLNEHO BISKUPSKÉHO ÚRADU
Predsedníctvo cirkvi
generálny biskup
generálny dozorca
riaditeľ GBÚ
Sekretariát
tajomník Synody a GP
osobný tajomník GB
sekretárka
biskupský kaplán
Finančné a personálne oddelenie
hlavný ekonóm
samostatný 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
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
z radov duchovných.

a tajomník pre vzdelávanie a misiu vykonávajú členovia ECAV
§8

ORGANIZAČNÁ SCHÉMA GENERÁLNEHO BISKUPSKÉHO ÚRADU
Pozri prílohu č. 1
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§13
Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 27. 1. 2007.
Ing. Pavel D e l i n g a , CSc., v. r.
generálny dozorca

Mgr. Miloš K l á t i k , PhD., v. r.
generálny biskup

Príloha č. 1
ORGANIZAČNÁ SCHÉMA GENERÁLNEHO BISKUPSKÉHO ÚRADU

Predsedníctvo evanjelickej cirkvi
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

samostatný odborný ekonóm

sekretárka

pracovník ústredne

odborný ekonóm

biskupský kaplán

odborný ekonóm
ekonóm

Zahraničné oddelenie

Misijnovzdelávacie 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
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Oznámenie č. 5/2007
o voľbách na synode

Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku zvolila týchto cirkevných
predstaviteľov:

Náhradný člen generálneho presbyterstva z radov ordinovaných za Západný dištrikt ECAV
Mgr. Jaroslav Ďuriš
Náhradný člen generálneho presbyterstva z radov neordinovaných za Západný dištrikt ECAV
Ľudmila Blašková
Člen generálneho súdu za Šarišsko-zemplínsky seniorát z radov neordinovaných
JUDr. Božena Pancuráková
Predseda Celocirkevného školského výboru
PhDr. Marián Damankoš

V Ružomberku dňa 16. júna 2007
Mgr. Ivan M u c h a , v. r.
Viliam G r i e g e r , v. r.
predsedovia synody
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