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Oznámenie č. 9
V čiastke 1/06 vyskytli sa vecné chyby:
1. V Štatúte Fondu personálneho zabezpečenia časť III. začína znením „33 § prostriedkov...“
Správne znenie je „ 33% prostriedkov. ...“.
2. V novelizácii Zásad pre tvorbu a použitie sociálneho fondu je ako predseda synody uvedený
„Viliam Gruska“. Správne znenie je „Viliam Grieger“.
Používateľom Zbierky aj br. Griegerovi sa ospravedlňujem.
JUDr. Ivan Š e n š e l
poverený redigovaním

CIRKEVNÉ NARIADENIE č. 2
o činnosti školských dekanov

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva
toto cirkevné nariadenie
§1
(1) Na zabezpečenie kontroly duchovnej výchovy a vzdelávania v štátnych a neštátnych školách
ustanovuje sa funkcia školského dekana.
(2) Školský dekan je volený funkcionár seniorátu, ktorého poslaním a činnosťou je dohliadať
nad duchovnou výchovou a vzdelávaním detí a mládeže na náboženskej výchove v štátnych
a neštátnych školách.
(3) Seniorálny konvent volí a odvoláva školského dekana na obdobie 6 rokov.
(4) Školským dekanom môže byť spravidla ordinovaný alebo neordinovaný s pedagogickou
kvalifikáciou vyučovať evanjelické náboženstvo a náboženskú výchovu s praxou minimálne
5 rokov.
(5) Školský dekan vykonáva svoju činnosť v školskom obvode, ktorý bol určený seniorálnym
konventom. Seniorát môže mať viac školských obvodov.
(6) Školský dekan podáva správu a štatistické údaje o vyučovaní náboženskej výchovy najmenej
raz ročne, a to na seniorálnom konvente.
(7) Školský dekan na požiadanie podáva aktuálne a objektívne informácie o podmienkach,
procese a výsledkoch náboženskej výchovy na základných a stredných školách aj orgánom
vyšších COJ.

§2
(1) Školský dekan plní najmä funkciu metodickú a kontrolnú.
(2) Školský dekan vedie evidenciu vyučujúcich náboženskú výchovu a v spolupráci s metodickým centrom podporuje odborný a duchovný rast týchto vyučujúcich. Pri troch a viac
školských obvodoch sa ustanovuje vedúci školský dekan.
(3) Školský dekan vykonáva hospitačné návštevy na hodinách náboženskej výchovy.
(4) Školský dekan kontroluje priebeh náboženskej výchovy podľa schválených učebných osnov,
hodnotí biblickú vieroučnú vernosť, rozsah a výber pomocnej literatúry a metodických
pomôcok.
(5) Školský dekan urobí z hospitácie zápis, s jeho obsahom oboznámi vyučujúceho a dá mu ho
podpísať.
(6) Školský dekan zvoláva porady a semináre vyučujúcich nábožeskú výchovu v rámci zvereného
obvodu.
(7) Školský dekan je členom školskej inšpekcie vyučovania náboženskej výchovy, ak ju vykonáva Štátna školská inšpekcia.
§3
Náklady na činnosť školských dekanov znáša príslušný seniorát.
§4
Cirkevné nariadenie č. 1/00 o pravidlách činnosti školského dekana sa ruší. Toto cirkevné nariadenie nadobúda platnosť dňom prijatia a účinnosť dňom publikovania v Zbierke cirkevnoprávnych predpisov.
Vo Svätom Jure, dňa 21. júla 2006
Ing. Ján H o l č í k, CSc.
generálny dozorca

prof. ThDr. Július F i l o
generálny biskup

Oznámenie č. 10
Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku dňa 20. 7. 2006 uznesením č. 151 schválilo Štatút
Metodických centier ECAV na Slovensku na vyučovanie náboženstva a náboženskej výučby.

Štatút
Metodických centier ECAV na Slovensku
o vyučovaní náboženstva a náboženskej výchovy
Článok I.
Základné ustanovenia
(1) Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vedená záujmom o ďalšie odborné
a metodické vzdelávanie učiteľov náboženstva a náboženskej výchovy a poskytovanie im
metodicko-didaktickej služby, zriaďuje Metodické centrá ECAV na Slovensku na vyučovanie
evanjelického náboženstva a náboženskej výchovy (ďalej len Metodické centrá).
(2) Metodické centrá sú zriadené ako účelové zariadenia cirkvi bez právnej subjektivity, so samostatným rozpočtom a finančnými vzťahmi napojené na ECAV na Slovensku.
(3) Metodické centrá sa zriaďujú so sídlom:
a. Vrbové, okr. Piešťany - do pôsobnosti tohto metodického centra patria Bratislavský a
Dunajsko-nitriansky seniorát;
b. Myjava - do pôsobnosti tohto metodického centra patria Myjavský a Považský seniorát;
c. Dobrá Niva, okr. Zvolen - do pôsobnosti tohto metodického centra patria Zvolenský,
Hontiansky, Novohradský a Rimavský seniorát;
d. Liptovský Mikuláš - do pôsobnosti tohto metodického centra patria Liptovsko-oravský,
Turčiansky a Tatranský seniorát;
e. Prešov - do pôsobnosti tohto metodického centra patria Šarišsko-zemplínsky, Košický a
Gemerský seniorát.

Článok II.
Cieľ, poslanie a metodická činnosť
(1) Cieľom metodických centier je pomáhať vyučovaniu evanjelického náboženstva a náboženskej výchovy a činnosti školských dekanov.
(2) Poslaním metodických centier je organizovať duchovné a vzdelávacie aktivity pre učiteľov
náboženstva a náboženskej výchovy - prednášky, semináre, metodické dni - a koordinovať ich prácu pri tvorbe učebných plánov, pri praktickom vyučovaní náboženstva a používaní metodických
príručiek a napomáhať pri skvalitnení vyučovania náboženstva a náboženskej výchovy.
(3) Metodické centrum
a. je centrom odbornej literatúry, metodických pomôcok a audiovizuálnych pomôcok pre vy-

učovanie náboženstva a náboženskej výchovy,
b. zabezpečuje v spolupráci s duchovnými správcami metodické spracovanie tém.
(4) Akýkoľvek materiál sprostredkovaný metodickým centrom musí spĺňať požiadavky platných
učebných osnov na vyučovanie náboženskej výchovy pre štátne školy.

Článok III.
Organizačná štruktúra
(1) Metodické centrá organizačne podliehajú a zodpovedajú za svoju činnosť školskému oddeleniu Generálneho biskupského úradu ECAV (ďalej aj GBÚ)
(2) Školské oddelenie GBÚ ECAV zabezpečuje porady vedúcich metodických centier, semináre
a školenia.
(3) Každé metodické centrum organizačne vedie vedúci metodického centra, ktorý zodpovedá za
činnosť metodického centra z hľadiska kvalitného a včasného plnenia úloh, zodpovedá súčasne za jeho plynulý a hospodárny chod a za dodržiavanie pracovnej a finančnej disciplíny a dodržiavanie právnych predpisov.
(4) Vedúceho metodického centra na základe návrhov dištriktuálneho školského výboru, školských dekanov a celocirkevného školského výboru a po predbežnom odsúhlasení školským oddelením
GBÚ vymenúva a odvoláva generálny biskup.
(5) Jednotlivé metodické centrá sú povinné v spolupráci so školskými dekanmi vypracovať plán
činnosti na každý školský rok, náplň a počet zasadnutí.
(6) Vedúci metodického centra organizuje zasadnutia podľa potreby, najmenej však dvakrát v
školskom roku.
(7) GBÚ poskytuje metodickým centrám potrebnú súčinnosť a spoluprácu.
(8) Metodické centrá odborne spolupracujú s metodikom pre náboženskú výchovu príslušného
štáttneho Metodicko-pedagogického centra.
(9) Vedúci metodických centier budú finančne ohodnotení podľa rozhodnutia generálneho presbyterstva.

Článok IV.
Finančné prostriedky
(1) Činnosť metodických centier je po finančnej stránke zabezpečovaná ECAV na Slovensku z
finančných prostriedkov cirkvi, dobrovoľných darov fyzických a právnických osôb a príspevkov zo
zahraničia určených na tento účel.
(2) Metodické centrá vykonávajú svoju činnosť na základe rozpočtu na každý školský rok, ktorého návrh sú metodické centrá povinné predložiť školskému oddeleniu GBÚ vždy do 15. februára predchádzajúcehio školského roka.
(3) Za prípravu návrhu rozpočtu, ako aj korektné a primerané čerpanie rozpočtových prostriedkov metodického centra zodpovedá vedúci metodického centra.
(4) Metodické centrá hospodária podľa cirkevných nariadení a predpisov a všeobecne záväzných
právnych predpisov.
(5) Metodické centrá hospodária s vecami a majetkovými právami zverenými pri ich založení,
ďalej s vecami a majetkovými právami nadobudnutými vlastnou činnosťou.

Článok V.

Záverečné ustanovenia
(1) Tento štatút Metodických centier nadobúda platnosť a účinnosť 20. 7. 2006, teda dňom jeho
schválenia na zasadnutí Generálneho presbyterstva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.
(2) Akékoľvek zmeny a doplnky tohoto štatútu schvaľuje Generálne presbyterstvo Evanjelickej
cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

Oznámenie č. 11
Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku prijalo dňa 7. 8. 2006 uznesením č. 107/06
Opatrenie pri odchode biskupa ECAV z aktívnej služby.

Opatrenie
pri odchode biskupa ECAV z aktívnej služby
1. Zabezpečenie prechodu do iného typu duchovnej služby
Pred ukončením funkčného obdobia biskup formou žiadosti oznámi generálnemu presbyterstvu svoj zámer - či chce pokračovať v duchovnej službe ECAV na základe uzatvoreného pracovného pomeru.
V žiadosti uvedie, ktorú z možností pre duchovnú službu by rád prijal. Napr.: menovanie za námestného farára, voľbu v cirkevnom zbore, menovanie na miesto duchovného v celocirkevnej úlohe
(medzi študentami, v diakonii, v cirkevnej škole.), vyslanie na miesto duchovného v zahraničí, menovanie na miesto misijného farára v dištrikte alebo v ECAV. Generálne presbyterstvo v prípade potreby systemizuje potrebné miesto alebo jeho systemizovaním poverí inú COJ. Uznesením poveri
zbor biskupov, aby doriešil výber miesta a realizoval stanovenie emeritného biskupa v zmysle cirkevnoprávnych predpisov a právomocí dotknutých COJ
.

2. Zabezpečenie úloh presahujúcich aktívnu službu
Súčasťou správy biskupa pri odovzdávaní úradu je aj písomná správa o pretrvávajúcich úlohách,
naplánovaných a neukončených aktivitách. V prípade súdnych sporov, ktoré vznikli činnosťou biskupa
na základe výkonu úloh v zmysle jeho kompetencií a činnosťou v súlade s rozhodnutiami orgánov
ECAV, preberá ECAV (resp. dištrikt ECAV) pri nich potrebné právne služby a náklady s nimi spojené.
O tejto skutočnosti prijme GP resp. DP rozhodnutie.

3. Ekonomické opatrenia pri odchode
V prípade že biskup, ktorému končí funkčné obodobie sa rozhodne pre rozviazanie pracovného pomeru, riadi sa zákonníkom práce. Ak je dôvodom rozviazania pracovného pomeru odchod do starobného alebo predčasného starobného dôchodku, vyplatí mu ECAV ako zamestnávateľ v zmysle § 76 ZP odchodné vo výške priemerného mesačného zárobku z prostriedkov ŠR.
Pri ukončení funkčného obdobia prináleží mu odmena vo výške troch priemerných mesačných zárobkov z prostriedkov cirkvi. Za sťahovacie trovy je zodpovedný príslušný biskupský úrad (GBÚ, BÚ
VD, BÚ ZD). Ak biskup odchádza do dôchodku posúdi GP ECAV sociálnu situáciu biskupa a rozhodne
o prípadnom príspevku na bývanie v čase dôchodku.
Prípadné hospodárske otázky, ktoré sa týkajú odchodu biskupa z aktívnej služby rieši presbyterstvo
príslušnej COJ.

Oznámenie č. 12
Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku dňa 4. októbra 2006 rozhodlo uznesením č. 178/06
vydať v Zbierke cirkevnoprávnych predpisov štatúty nasledovných fondov:
1. Štatút a zásady hospodárenia s fondom Evanjelickej bohosloveckej fakulty
2. Štatút a zásady hospodárenia s fondom vnútornej misie
3. Štatút a zásady hospodárenia fondu podporovne Gustáva Adolfa
4. Štatút a zásady hospodárenia s fondom vzdelávania
5. Štatút a zásady hospodárenia tlačového fondu.
.

Štatút
a zásady hospodárenia s fondom ECAV
na podporu Evanjelickej bohosloveckej fakulty

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku je v zmysle listu vlastníctva č. LV 6684
pc 240805 vlastníkom 91,9% budovy EBF UK na Bartókovej ulici 8 súp.č.6195. Z tohto titulu má povinnosť starostlivosti o rekonštrukčné práce. Bežnú údržbu zabezpečujú na základe zmluvy ECAV na
Slovensku s Rektorátom Univerzity Komenského. ECAV na Slovensku sa usiluje o získanie prostriedkov na duchovný program Teologického domova a ďalšie vybraté vzdelávacie projekty. Generálne presbyterstvo preto uznesením č. U 222/96 založilo fond na podporu Evanjelickej bohosloveckej fakulty,
prijalo jeho štatút a zásady hospodárenia.
(1) Názov:
Fond Evanjelickej cirkvi a.v.na Slovensku na podporu Evanjelickej bohosloveckej fakulty.

(2) Zdroje na tvorbu fondu
- príspevky z fondov EU a ostatných vypísaných grantov v SR
- príspevok z prenájmu EBF UK
- zostatky príspevkov zo zahraničia na stavbu budovy EBF UK a z vyhlásených cirkevných
zbierok na Slovensku evidovaných v účtovníctve GBÚ ECAV na analytických účtoch k 31.
8. 2006 týkajúcich sa EBF
- príspevky zo zahraničia na vybraté programy Teologického domova EBF UK a celocirkevná
ofera pre študentov EBF
(3) Cieľ a účel fondu:
- vytvorenie dostatku finančných prostriedkov na financovanie rekonštrukcie budovy Evanjelickej bohosloveckej fakulty
- skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na EBF UK.
(4) Skladba fondu
4.1 Na zabezpečenie dostatku finančných prostriedkov na rekonštrukcie budovy EBF sú prostriedky na týchto účtoch:
banka
č.účtu
mena
anal. účet
ČSOB
484203583/7500 BU
USD
221060
783194883/7500 TU
USD
221061
FOND
rezervný fond EBF
USD
914115
ĽB EUR 1001131250/3100
EUR
221092
FOND
rezervný fond EBF
EUR
914312
ĽB
1001131058/36100
USD
221081
FOND
rezervný fond EBF
USD
914210
ĽB
4040124100/3100
SKK
221021
FOND
Fond EBF UK
SKK
914021
4.2 Prostriedky určené na väčšie opravy a údržby budovy EBF
banka
č. účtu
mena
ĽB
4000313304/3100
SKK
FOND
Fond opráv EBF
SKK

anal. účet
221022
913010

4.3 Prostriedky na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na EBF UK
banka
č. účtu
mena
anal. účet
ČSOB
484203583/7500 BU
USD
221060
783194883/7500 TU
USD
221061
Ubytovanie, strava Metro
FOND
DC
USD
379112
EBF knižnica
USD
914113
ĽB EUR 1001131250/3100
EUR
221092
1001131218/3100
EUR
221090
FOND Cestovné pre zahraničných profesorov
EUR
379104
Skriptá
EUR
914314
ĽB
1001131007/3100
USD
221080
FOND Ubytovanie, strava Metro
DC
USD
379045

Projekt vyšších teologických štúdií
EBF pedagógovia
EBF sústredenia študentov
VÚB
443012/0200
FOND
Ofera pre teológov
EBF fond skriptá
EBF fond praktickej katedry
Inštitút vyšších teologických štúdií
Teologické sústredenia študentov
(5) Správca fondu EBF:
- generálny biskup
- generálny dozorca
- predseda generálneho hospodárskeho výboru.

USD
USD
USD
SKK
SKK
SKK
SKK
SKK
SKK

379075
379093
379200
221010
379025
379088
379089
379107
379215

Svätý Jur, 9. februára 1996

Štatút
a zásady hospodárenia s fondom vnútornej misie
I.
Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku ako orgán riadiaci Evanjelickú cirkev medzi synodami v súlade s ust. čl. 31 Ústavy ECAV na Slovensku uzneseniami č. U 219/96, U 220/96 a U 221/96
založilo fond vnútornej misie a prijalo jeho štatút a zásady hospodárenia.
II.
Názov fondu
Fond vnútornej misie (ďalej len FVM).
III.
Sídlo fondu vnútornej misie
Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku
Palisády 46, P.O.BOX 289, 810 00, Bratislava
IV.
Zdroje fondu vnútornej misie
Zdroje fondu vnútornej misie sú predovšetkým
- ofery
- milodary - príspevky fyzických a právnických osôb
- príspevky a dary zo zahraničia
- príspevky dištriktov na vnútornú misiu.
V.

Cieľ a účel fondu vnútornej misie
Cieľom a účelom fondu vnútornej misie je sústrediť finančné prostriedky a použiť ich na misijnú
a vzdelávaciu činnosč celocirkevného charakteru , na podporu projektov v tejto oblasti.
VI.
Spôsob použitia prostriedkov vnútornej misie
O spôsobe použitia prostriedkov vnútornej misie v súlade s jeho cieľmi, ktoré vyplývajú z ust.
čl. V. tejto listiny, ako i o tom, na aké misijné a študijné projekty budú prostriedky použité rozhodne
správna rada fondu v ust. čl. VII. tejto listiny.
VII.
Správca fondu vnútornej misie
Správcom fondu vnútornej misie je správna rada, ktorá sa skladá
1. predseda výboru pre vnútornú misiu
2. predseda výboru pre vnútornú misiu za VD
3. predseda výboru pre vnútornú misiu za ZD
4. tajomník GBÚ pre vnútornú misiu
5. generálny biskup
Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov a rozhoduje
väčšinou hlasov.
Finančné prostriedky fondu pre vnútornú misiu sú vedené na samostatných účtoch:
- korunovom č. 443012 vo VÚB Bratislava
- devizovom č. 484203583/7500 v ČSOB Bratislava.
Stav a pohyb na účtoch sleduje a vykonáva na základe pokynov správnej rady účtovník GBÚ. Podpisové právo na finančné spravovanie účtov vyžaduje podpisovanie v -zmysle štatútu GBÚ podľa podpisového vzoru.
VIII.
Štatutárny zástupca fondu vnútornej misie
Štatutárnym zástupcam fondu vnútornej misie sú predsedníctvo ECAV - generálny biskup
- generálny dozorca
IX.
Trvanie fondu vnútornej misie
Rozhodnutie o zrušení fondu pre vnútornú misiu prináleží jej zakladateľovi. Správna rada určí
pred zánikom fondu vnútornej misie likvidátora, ktorý stanoví postup a spôsob použitia zvyšných
finančných prostriedkov.
Vo Svätom Jure, 9. februára 1996

Štatút

a zásady hospodárenia s fondom podporovne Gustáva Adolfa
I.
Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku ako orgán riadiaci Evanjelickú cirkev medzi synodami
v súlade s ust. čl. 31 Ústavy ECAV na Slovensku založilo fond podporovne Gustáva Adolfa a prijalo jeho štatút a zásady hospodárenia uzneseniami č. U 218/96, U 229/96 a U 230/96.
II.
Názov fondu
Fond podporovne Gustáva Adolfa (ďalej len FPGA)
III.
Sídlo fondu
Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku,
Palisády 46, P.O.BOX 289, 810 00 Bratislava
IV.
Zdroje fondu podporovne Gustáva Adolfa
Zdrojom fondu sú: - Píspevky a dary zo zahraničia
- Píspevky fyzických a právnických osôb
- Príspevky štátu
- Vrátené pôžičky
- Prevod prostriedkov z iných fondov.
V.
Cieľ a účel fondu podporovne Gustáva Adolfa
Cieľom a účelom fondu podporovne Gustáva Adolfa je sústrediť finančné prostriedky na poskytnuté
pomoci vo forme bezúročnej pôžičky
cirkevným zborom na : 1. rekonštrukcie kostolov
2. cirkrevných objektov
3. výstavbu nových objektov
4. na záchranu cirkevných pamiatok
na podporu projektov v charitatívnej (sociálnej) oblasti:
1. domovy dôchodcov
2. sirotínce
VI.
Spôsob použitia prostriedkov fondu podporovne Gustáva Adolfa
O spôsobe použitia EPGA v súlade s jeho cieľmi, ktoré vyplývajú z úst. čl. V tejto listiny, ako i o
tom, komu sa prostriedky poskytnú, rozhodne správca fondu uvedený v ust. čl. VII. tejto listiny.

VII.
Správca fondu podporovne Gustáva Adolfa
Správca fondu podporovne Gustáva Adolfa je sedemčlenné predsedníctvo zložené z dvojčlenného
predsedníctva generálnej podporovne voleného synodou, predsedníctiev dištriktuálnych podporovní
Západného a Východného dištriktu a biskup Východného dištriktu.
Všetku agendu FPGA zabezpečuje Generálny biskupský úrad.
Finančné prostriedky fondu podporovne Gustáva Adolfa sú uložené na korunovom účte 35 443 012/
0200 a účte EUR 1001131218/3100. Podpisové právo na finančné spravovanie účtov vyžaduje podpisovanie v zmysle štatútu GBÚ (podľa podpisového vzoru).
Prostriedky sa podpisujú na základe žiadosti.
VIII.
Štatutárny zástupca
Štatutárnym zástupcom fondu podporovne Gustáva Adolfa sú
- predseda generálnej podporovne z duchovného stavu
- predseda generálnej podporovne z laického stavu.
IX.
Trvanie fondu Gustáva Adolfa
Rozhodnutie o zrušení fondu podporovne Gustáva Adolfa prináleží jeho zakladateľovi. Správca
fondu určí pred zánikom fondu likvidátora. Správca je oprávnený prijať ďalšie rozhodnutia, ktoré nesmú odporovať obsahu tejto listiny.
Vo Svätom Jure, 9. februára 1996

Štatút
a zásady hospodárenia s fondom vzdelávania
I.
Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku, ako orgán riadiaci Evanjelickú cirkev medzi synodami, v súlade s ust. čl. 31 Ústavy ECAV na Slovensku, založilo fond vzdelávania, prijalo jeho štatút a
zásady hospodárenia uznesením č. U 224/96.
II.
Názov fondu
Fond vzdelávania (ďalej len FV)
III.

Sídlo fondu
Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku,
Palisády 46, P.O.BOX 289, 810 00 Bratislava 1
IV.
Zdroje fondu vzdelávania
Zdrojom FV sú - ofery
- milodary
- príspevky z nadácií
- príspevky štátu
- príspevky a dary zo zahraničia
V.
Cieľ a účel fondu vzdelávania
Cieľom a účelom FV je sústrediť finančné prostriedky a použiť na podporu cirkevného školstva,
na prípravu učiteľov cirkevných škôl všetkých typov.
VI.
Spôsob použitia fondu vzdelávania
O spôsobe použitia fondu v súlade s cieľmi, ktoré vyplývajú z ust. čl. V tohto štatútu ako i o tom,
komu sa prostriedky poskytnú, rozhodne správca fondu, uvedený v čl. VII. tejto listiny,
VII.
Správca fondu vzdelávania
Správcom fondu vzdelávania je správna rada, ktorá sa skladá
- predseda celocirkevného školského výboru
- predseda školského výboru za VD
- predseda školského výboru za ZD
- školský tajomník na GBÚ
- biskup Západného dištriktu.
Správna rada je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov a rozhoduje väčšinou hlasov.
Finančné prostriedky fondu vzdelávania sú uložené na korunovom účte 443012/0200. Stav a pohyb
na účtoch sleduje a vykonáva účtovník a pracovník poverený vedením devizových účtov. Vecnú správnosť potvrdzuje školský tajomník. Podpisové právo na finančné spravovanie účtu vyžaduje podpisovanie
v zmysle štatútu GBÚ (podľa podpisového vzoru).
VIII.
Štatutárny zástupca fondu vzdelávania
Štatutárnym zástupcom fondu sú generálny biskup a generálny dozorca.
IX.
Trvanie fondu vzdelávania

Rozhodnutie o zrušení fondu vzdelávania prináleží jeho zakladateľovi. Správca určí pred zánikom
fondu likvidátora, ktorý stanoví postup a spôsob použitia zvyšných finačných prostriedkov. Správca je
oprávnený prijať ďalšie rozhodnutia, ktoré nesmú odporovať obsahu tejto listiny.
Vo Svätom Jure, 9. februára 1996.

Štatút
a zásady hospodárenia tlačového fondu
I.
Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku, ako orgán riadiaci Evanjelickú cirkev medzi synodami, v súlade s ust. čl. 31 Ústavy ECAV na Slovensku založilo tlačový fond a prijalo jeho štatút a zásady hospodárenia uzneseniami č. U 226/96, U 227/96 a U 228/96.

II.
Názov fondu
Tlačový fond (ďalej TF)
III.
Sídlo fondu
Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku,
Palisády 46, P.O.BOX 289, 810 00 Bratislava.
IV.
Zdroje tlačového fondu
Zdrojom tvorby tlačového fondu sú predovšetkým prostriedky
A.- z milodarov na nové Evanjelické spevníky
B - z ofier a z milodarov na tlač a masmediálnu činnosť
- z príspevkov a darov zo zahraničia na vydávanie tlače, publikácie a pod.
- z dobrovoľných príspevkov a darov právnických a fyzických osôb
- z príspevkov štátu.
V.
Cieľ a účel fondu
Cieľom a účelom tlačového fondu je sústrediť finančné prostriedky a použiť ich na edičnú činnosť
celocirkevného charakteru, na skvalitnenie a rozvoj masmediálnej činnosti cirkvi. Výnimočne môže Ge-

nerálne presbyterstvo rozhodnúť o poskytnutí návratnej pôžičky na iné účely cirkvi na základe zmluvy.
VI.
Spôsob použitia prostriedkov tlačového fondu
O spôsobe použitia fondu v súlade s jeho cieľmi, ktoré vyplývajú z ust. č. V.čl. tejto listiny, ako o
tom, komu a koľko sa prostriedkov poskytne, rozhoduje správca fondu uvedený v ust. čl. VII. tejto listiny.
VII.
Správca fondu
Finančné prostriedky tlačového fondu sú uložené na samostatnom účte ČSOB č. 484203583/7500.
Stav a pohyb na účtoch sleduje a vykonáva účtovník GBÚ a pracovník poverený vedením devizových
účtov. Vecnú správnosť pohybu na účte overuje tlačový tajomník GBÚ. Podpisové právo na finančné
spravovanie účtov si vyžaduje podpisovanie v zmysle Štatútu GBÚ (podľa podpisového vzoru).
VIII.
Štatutárny zástupca tlačového fondu
Štatutárnym zástupcom tlačového fondu sú generálny biskup a generálny dozorca.
IX.
Rozhodnutie o zrušení tlačového fondu prináleží jeho zriaďovateľovi. Správna rada určí pred
zánikom tlačového fondu likvidátora, ktorý navrhne postup a spôsob využitia finančných
prostriedkov. Správna rada je oprávnená prijať ďalšie rozhodnutia, ktoré však nesmú odporovať
obsahu tejto listiny.
Vo Svätom Jure, 9. februára 1996

Oznámenie č. 13
Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku uznesením zo dňa 4. októbra 2006 č. 178 ustanovuje
nový výbor pre udeľovanie Ceny Daniela Krmana v zložení: Mgr. Milan Krivda, biskup ZD ECAV,
Mgr. Martin Kováč,vedúci archívu ECAV, Ing. Ján Paciga, PhD., Doc.ThDr. Juraj Bándy, EBF UK a
Mgr. Ivan Mikuš, ev. farár.

CIRKEVNÝ ZÁKON č. 3
o cirkevnom školstve a vyučovaní náboženstva
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva tento cirkevný zákon.

§1
Základné ustanovenia
(1) Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ďalej len ECAV) a jej organizačné jednotky (ďalej len COJ) zriaďujú evanjelické cirkevné školy a evanjelické cirkevné školské zariadenia (ďalej len „cirkevné školy a školské zariadenia“).
(2) Cirkevné školy a cirkevné školské zariadenia sú po zaradení do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR súčasťou výchovno-vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky.
(3) Sú riadené zriaďovateľom a majú právnu subjektivitu.
(4) Pôsobnosť pri zabezpečovaní povinnej školskej dochádzky a vo veciach všeobecno-pedagogických vykonáva voči cirkevným školám Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Sústava evanjelických škôl a ich zriaďovanie
§2
(1) Do sústavy evanjelických cirkevných škôl Ministerstva školstva môžu patriť:
a. materská škola,
b. základná škola,
c. základná škola s materskou školou,
d. učilište,
e. stredné odborné učilište,
f. gymnázium,
g. stredná odborná škola,
h. spojená škola
i. združená stredná škola,
j. špeciálna škola,
k. umelecká škola,
l. vysoká škola.
(2) Do sústavy cirkevných školských zariadení môžu patriť školské zariadenia samostatné, alebo
ako súčasť škôl uvedených v bode 1.
(3) Cirkevné školské zariadenia sú samostatne zaradené v sieti školských zariadení Ministerstva
školstva a sú zriaďované v súlade s platnou štátnou legislatívou.
(4) Do sústavy cirkevných škôl ECAV môžu patriť aj školy a školské zariadenia zriadené ako účelové zariadenia ECAV podľa osobitného zákona.
(5) Návrh na zriadenie, koncepcia školy, školského zariadenia a účelového zariadenia musí byť
vopred odsúhlasená príslušnou COJ.
§3
(1) Cirkevné materské školy zriaďuje zborový konvent.
(2) Cirkevné základné školy zriaďuje seniorálne presbyterstvo.
(3) Cirkevné stredné školy a vyššie odborné stredné školy zriaďuje dištriktuálne presbyterstvo.
(4) Cirkevné vysoké školy zriaďuje generálne presbyterstvo.
(5) Spojené školy zriaďuje COJ, príslušná podľa najvyššieho druhu školy.
(6) Špeciálne a umelecké školy zriaďuje príslušné presbyterstvo podľa zriaďovateľskej pôsobnosti.
(7) V opodstatnených prípadoch, v záujme zriadenia školy, je možné zriaďovateľskú príslušnosť
zmeniť písomnou dohodou príslušných COJ.
(8) Zriaďovateľ je povinný vydať pri zriadení cirkevnej školy alebo cirkevného školského zaria-

denia ich štatút.
§4
Vzdelanie získané na cirkevných školách špecifikovaných v ustanovení § 2 tohto zákona je rovnocenné so vzdelaním získaným v štátnych školách.
§5
Štruktúra škôl
Organizačnú štruktúru jednotlivých druhov a typov škôl ustanovuje zriaďovateľ, pričom dodržuje
všeobecne záväzné štátne právne predpisy.
§6
Prijímanie a štúdium na cirkevných školách
(1) Kritériá pre prijímanie žiakov do zriadených cirkevných škôl schvaľuje zriaďovateľ, súčasťou prijímacej skúšky je test z evanjelického náboženstva.
(2) Zriaďovateľ stanovuje tiež počty prijímaných žiakov do tried prvých ročníkov.
(3) Generálne presbyterstvo môže v prípade potreby celocirkevného postupu vydať právny predpis, ktorý upraví zásady pre základné a stredné školy.
(4) O odvolaniach neprijatých uchádzačov rozhoduje komisia, vymenovaná na tento účel zriaďovateľom. O rozhodnutiach komisie zriaďovateľ bezodkladne písomne informuje GBÚ.

§7
Samospráva školy
(1) Školu alebo školské zariadenie riadi riaditeľ školy.
(2) Riaditeľa školy menuje a odvoláva zriaďovateľ po predchádzajúcom prerokovaní s Radou
evanjelických škôl, prípadne so školským výborom zriaďovateľa. O menovaní alebo odvolaní riaditeľa zriaďovateľ bezodkladne informuje GBÚ.
(3) Funkčné obdobie riaditeľa školy je 5 ročné.
(4) Riaditeľ školy je povinný najneskôr do dvoch rokov po nástupe do funkcie zúčastniť sa dvojročného vzdelávacieho cyklu riaditeľov evanjelických škôl, ktoré organizuje ECAV.
(5) Riaditeľ školy zodpovedá zriaďovateľovi za plnenie úloh v oblasti duchovnej, pedagogickej,
organizačno-technickej a ekonomickej.
(6) Riaditeľ školy zodpovedá za dodržiavanie cirkevných predpisov a štátnych všeobecnezáväzných predpisov, učebných plánov a učebných osnov, za odbornú a pedagogickú úroveň výchovnovzdelávacej práce školy.
(7) Riaditeľ školy zodpovedá za efektívne využívanie finančných prostriedkov, za riadne hospodárenie s majetkom v užívaní alebo vo vlastníctve školy.
(8) Riaditeľ školy menuje a odvoláva svojich zástupcov, vydáva Vnútorný poriadok školy. Na
zebezpečenie činnosti v jednotlivých oblastiach zriaďuje svoje poradné orgány, menuje a odvoláva
ich vedúcich.
(9) Riaditeľovi určí mzdu a mimoriadne odmeny zriaďovateľ
(10) Riaditeľ predkladá Plán práce školy, hodnotiace správy o činnosti školy a ostatné podklady
podľa vyžiadania zriaďovateľovi školy a GBÚ spravidla tak, aby mohli byť predložené príslušné-

mu konventu.
§8
(1) Pedagogickí zamestnanci evanjelických cirkevných škôl sú pedagogickými zamestnancami v
zmysle štátnych všeobecnezáväzných predpisov.
(2) Pedagogickým zamestnancom školy a školského zariadenia môže byť len ten, kto spĺňa požiadavky odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov podľa štátnych všeobecnezáväzných predpisov, je občiansky bezúhonný, morálne vyspelý a má kladný vzťah k ECAV.
§9
Metodické riadenie školy
(1) Generálne presbyterstvo, po vyjadrení Ministerstva školstva SR, schvaľuje učebné plány a
učebné osnovy pre predmety evanjelické náboženstvo a náboženská výchova.
(2) Učebné plány a učebné osnovy škôl a školských zariadení vydáva zriaďovateľ po dohode s
Ministerstvom školstva SR.
(3) Škola používa pre evanjelické náboženstvo učebnice, ktoré sú schválené generálnym presbyterstvom.
(4) Pri výchove a vzdelávaní na cirkevných školách sa okrem učebníc a učebných textov uvedených v zozname Ministerstva škostva SR môžu používať aj učebnice a učebné texty schválené generálnym presbyterstvom.

§ 10
Náboženská výchova v štátnych školách
(1) Vyučovanie náboženskej výchovy v štátnych školách zabezpečuje ECAV v zmysle Dohody
medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní.
(2) Vyučujúci náboženskej výchovy musí mať kanonickú misiu. Člen cirkvi z duchovného stavu
získava kanonickú misiu na vyučovanie náboženstva a náboženskej výchovy ordináciou.
(3) Hospitáciu na vyučovaní náboženstva a náboženskej výchovy vykonávajú školskí dekani volení seniorálnym konventom.
(4) Štátnu školskú inšpekciu predmetu náboženstvo a náboženská výchova vykonávajú osoby
poverené hlavným školským inšpektorom po dohode s dištriktuálnym biskupom.
(5) Tieto zásady vyučovanie náboženstva sú záväzné pre vyučovanie náboženstva na cirkevných, štátnych a súkromných školách.
§ 11
Osobitné a prechodné ustanovenia
(1) Cirkevné školy používajú štátny znak len ako podtlač na školských vysvedčeniach.
(2) Triedy a kancelárie cirkevnej školy musia byť vyzdobené krížom. Pri ostatnej výzdobe
školských priestorov sa využíva Lutherova ruža a obrazy významných postáv evanjelickej cirkvi
najmä na Slovensku.
(3) Pri zriaďovaní, vyraďovaní a ostatných zmenách cirkevných škôl a cirkevných školských zariadení v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR postupuje zriaďovateľ podľa platných cirkevných predpisov a platných všeobecnezáväzných predpisov.

(4) Cirkevné školy a cirkevné školské zar iadenia zriadené podľa doterajších cirkevných predpisov sa pokladajú za cirkevné školy a cirkevné školské zariadenia zriadené podľa tohoto cirkevného zákona.
(5) O plynutí, započítaní a o zostávajúcej dobe funkčného obdobia riaditeľov, vymenovaných
podľa doterajších predpisov, rozhodne zriaďovateľ.
(6) Zriaďovateľ je povinný zosúladiť právny stav cirkevných škôl a cirkevných školských zariadení s ustanoveniami tohoto zákona v lehote do roka od účinnosti tohoto zákona
§ 12
Zrušovacie a záverečné ustanovenie
Zrušuje sa cirkevný zákon č. 4/1997 o cirkevnom školstve a vyučovaní náboženstva.
§ 13
Tento cirkevný zákon nadobúda platnosť dňom prijatia a účinnosť dňom publikovania v Zbierke
cirkevnoprávnych predpisov ECAV.
V Piešťanoch, dňa 20. októbra 2006
Viliam G r i e g e r
Mgr. Ivan M u c h a
predsedovia synody

CIRKEVNÝ ZÁKON č. 4
ktorým sa mení a dopĺňa CIRKEVNÝ ZÁKON č. 15/94
o rokovacom poriadku v orgánoch organizačných jednotiek
ECAV na Slovensku v znení CIRKEVNÝCH ZÁKONOV
č. 5/95, 9/97, 5/98, 4/01, 5/03 a 7/05
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva tento cirkevný zákon.
Čl. 1
1 V § 3 sa na konci ods. 3 pripája znenie:
„Konvent prestáva byť uznášaniaschopný, ak pred hlasovaním uznesení a pred voľbami
nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov konventu zapísaných v prezenčnej listine v
zmysle konštatovania predsedníctva konventu pri započatí rokovania.“
2. V § 3 ods. 5 sa doplňuje znenie:

„ ...a konštatovaním o počte členov konventu podľa prezenčnej listiny.“
3. V § 13 ods. 2 sa doplňuje znenie:
K originálu zápisnice sa pripoja prezenčná listina, prerokované písomné návrhy , správy
a ích dokumenty.
4. V § 13 ods. 9 záver poslednej vety znie:
„ ...dištriktuálneho presbyterstva, členom generálneho predsedníctva a predsedníctvam
seniorátov.“
Čl. 2
Tento cirkevný zákon nadobúda platnosť dňom prijatia a účinnosť dňom publikovania v Zbierke
cirkevnoprávnych predpisov ECAV.
V Piešťanoch, dňa 20. októbra 2006
Viliam G r i e g e r
Mgr. Ivan M u c h a
predsedovia synody

CIRKEVNÝ ZÁKON č. 5
ktorým sa mení a doplňuje CIRKEVNÝ ZÁKON č. 2/04
o disciplinárnom konaní
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva tento cirkevný zákon
Čl. 1
V § 11 ods. 2 druhá veta znie:
„Disciplinárny orgán je schopný uznášať sa v prípade predsedníctva ak sú prítomní
všetci členovia orgánu, v prípade presbyterstva ak je prítomná nadpolovičná väčšina
členov orgánu.“

Čl. 2
Tento cirkevný zákon nadobúda platnosť dňom prijatia a účinnosť dňom publikovania v Zbierke cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku.

V Piešťanoch, 20. oltóbra 2006
Viliam G r i e g e r
Mgr. Ivan M u c h a
predsedovia synody

Oznámenie č. 14
o voľbách na synode 2006
Predseda synody z duchovného stavu za ZD ECAV
Mgr. Ivan M u c h a, Málinec
Podpredseda synody z duchovného stavu za VD ECAV
Mgr. Daniel M i d r i a k, Svit
Podpredseda synody z laického stavu za ZD ECAV
Ing. Dušan B a l k o, Kráľovce-Krnišov
Zástupca generálneho biskupa ECAV
Mgr. Milan K r i v d a, Zvolen
Zástupca generálneho dozorcu ECAV
Ing. Ján B r o z m a n, Drienovská Nová Ves
Riadny člen generálneho presbyterstva z duchovného stavu za VD ECAV
Mgr. Dušan C i n a, Kuková
Náhradný člen generálneho presbyterstva z duchovného stavu za VD ECAV
Mgr. Jaroslav M a t y s, Spišská Nová Ves
Riadny člen generálneho presbyterstva z laického stavu za VD ECAV
JUDr. Juraj G á l l , Prešov
Náhradný člen generálneho presbyterstva z laického stavu za VD ECAV
Marián D a m a n k o š, Prešov
Riadny člen generálneho presbyterstva z duchovného stavu za ZD ECAV
Mgr. Dušan G e r m a n, Klenovec
Náhradný člen generálneho presbyterstva z duchovného stavu za ZD ECAV
Mgr. Anna J a k u š o v á, Hronsek
Riadny člen generálneho presbyterstva z laického stavu za ZD ECAV
MUDr. Ján P a v l o v, Stredné Plachtince

Predseda generálneho hospodárskeho výboru
Ing. Bohumil M a z á k, Košice
Predseda právneho výboru
Mgr. Vladimír F e r e n č í k, Liptovský Mikuláš
Predseda generálnej podporovne z duchovného stavu
Mgr. Ľubomír T u r č a n, Partizánska Ľupča
Predseda generálnej podporovne z laického stavu
Anna B o č k a y o v á, Zvolen
Generálny žalobca
JUDr. Andrea K o n t r o v á, Adamovské Kochanovce
Predseda generálneho súdu
JUDr. Juraj G á l l, Prešov
Podpredseda generálneho súdu
Mgr. Eva J u r í k o v á, Lubina
Č l e n o v i a g e n e r á l n e h o s ú d u:
Gemerský seniorát
Mgr. Jerguš O l e j á r, Rožňava
Viliam G r i e g e r, Betliar
Šarišsko-zemplínsky seniorát
Mgr. Ján K o l e s á r, Hanušovce nad Topľou
Tatranský seniorát
Mgr. Ľubica S o b a n s k á, Slovenská Ves
Bratislavským seniorát
Mgr. Sidónia H o r ň a n o v á, Modra - Kráľová
JUDr. Anna K r á ľ o v á, Bratislava
Dunajsko-nitriansky seniorát
Mgr. Darina M a j d ú c h o v á, Pribeta
RNDr. Bohuslav L u k á č, CSc., Komárno
Hontiansky seniorát
Mgr. Milan Š i m k o, Devičie
Ing. Bohuslav B e ň u c h, Dudince
Myjavský seniorát
Mgr. Pavol Š t e f e k, Častkov
Mgr.Peter M i c h a l i č k a, Holíč
Novohradský seniorát

Mgr. Ivan M u c h a, Málinec
JUDr. Stanislav C e l l e n g, Príbelce
Rimavský seniorát
Mgr. Anna L i p t a y o vá, Rimavská Sobota
náhradní členovia
Mgr. Michal G u b o, Tornaľa
Pavel H a b o v č í k, Tornaľa
Zvolenský seniorát
Mgr. Peter Ján S o t á k, Dobrá Niva
PaeDr. Slavomír H a n u s k a, Zvolenská Slatina
Členovia skúšobnej komisie pre farárske skúšky
Mgr. Daniel M i d r i a k, Svit
Ing. Jozef F a r k a š, CSc., Bratislava
Mgr. Katarína H u d á k o v á, Liptovský Ondrej
JUDr. Ján J u r a n, Modra
JUDr. Stanislav C e l l e n g, Príbelce
Náhradný člen skúšobnej komisie pre farárske skúšky
Mgr. Dušan H a v r i l a, Košice
Členovia skúšobnej komisie pre kaplánske skúšky
Mgr. Jozef B e n k a, PhD., Pezinok
Mgr. Vladimír F e r e n č í k, Liptovský Mikuláš
Mgr. Ján B a k a l á r, Prešov

