PLATNÉ
CIRKEVNO-PRÁVNE
PREDPISY
ECAV
NA SLOVENSKU
K 30. 6. 2006

VáÏené sestry a bratia!
dostávate do rúk pokraãovanie Platn˘ch cirkevnoprávnych predpisov, ktoré sa vydávali v rokoch 1997 – 2000. V‰etky COJ aj urãení predstavitelia a funkcionári mali k dispozícii právne predpisy, platné k 31. 12. 1997, 1998, 1999 a 2000. Pravda, riadny prehºad
mal len ten, kto po obdrÏaní kaÏdoroãného doplnku dodrÏal pokyny a doteraj‰ie znenie
publikácie si doplnil (teda aj ‰krtal a vyhadzoval). BohuÏiaº málokto si podºa pokynov
publikáciu dopæÀal a upravoval – a tak mal v rukách väã‰inou len zbytoãné papiere, v ktor˘ch sa nevyznal. Od r. 2001 sa s vydávaním doplnkov prestalo.
Ak teraz chceme maÈ seriózny prehºad museli sme materiály doplniÈ za obdobie
1. 1. 2001 aÏ 31. 6. 2006, teda za päÈ a pol roka. Zmenili sme v‰ak doteraj‰í spôsob: publikujeme v chronologickom poradí jednotlivé skupiny právnych predpisov (ústavné zákony,
zákony, nariadenia atd’.) a nepokraãujeme v uvádzaní jednotliv˘ch ãiastok Zbierky. Len
na záver sme zaradili v‰etky jej titulné strany. Platné predpisy sa vydávajú v tlaãenej aj
elektronickej podobe. Veríme, Ïe s BoÏou pomocou bude publikácia slúÏiÈ praktickej
potrebe v dennom Ïivote ECAV a jej COJ.

Pokladáme za potrebné upozorniÈ uÏívateºa na nasledovné skutoãnosti:
I.
Platné cirkevnoprávne predpisy sú len pomocn˘m materiálom. Jedinou oficiálnou
publikáciou z oblasti ná‰ho cirkevného práva bol v rokoch 91-93 „Vestník Slovenskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania“ od r. 1994 je to „Zbierka cirkevnoprávnych predpisov
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku“. Len v nich sa dá zistiÈ, kedy ktorá
formulácia toho-ktorého predpisu platila. Preto je potrebné Vestník aj Zbierku riadne opatrovaÈ. To je povinnosÈ kaÏdej COJ, príslu‰n˘ch predstaviteºov a funkcionárov.

II.
Pri v‰etk˘ch právnych normách uvádzame ãíslo a dátum pôvodného znenia. Novelizácie
sú vÏdy uvedené aj s dátumom úãinnosti. Pod normou podpisy neuvádzame. MôÏe sa to na prv˘
pohºad javiÈ ako nedôslednosÈ, ale t˘m sme sa snaÏili preklenúÈ napríklad 9 novelizácii cirkevného zákona ã. 11/94.
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Cirkevné
ústavné zákony
1. Cirkevn˘ ústavn˘ zákon ã. 1/93 - ÚSTAVA ECAV NA SLOVENSKU
v znení cirkevn˘ch ústavn˘ch zákonov ã. 7/00,1/01,1/02 a 4/05
2. Cirkevn˘ ústavn˘ zákon ã. 3/99
o voºbách cirkevn˘ch predstaviteºov a funkcionárov
3. Cirkevn˘ ústavn˘ zákon ã. 6/00
o v˘klade cirkevnoprávnych predpisov
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CIRKEVN¯ ÚSTAVN¯ ZÁKON ã. 1/93,
(ÚSTAVA ECAV NA SLOVENSKU)
v znení CIRKEVN¯CH ÚSTAVN¯CH ZÁKONOV
ã. 7/00,1/01 a 1/02 a 4/05
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva tento cirkevn˘
ústavn˘ zákon.

Preambula
My, evanjelici augsburského vyznania na Slovensku, vychádzajúc z Písma svätého ako
základného prameÀa viery i pravidla Ïivota a z na‰ich Symbolick˘ch kníh ako verného v˘kladu Písma svätého, vyznávajúc JeÏi‰a Krista ako Hlavu v‰eobecnej kresÈanskej cirkvi, hlásiac
sa do veºkej rodiny evanjelick˘ch cirkví doma i v zahraniãí, pripravení spolupracovaÈ na poli
ducha, charity a humanity aj s in˘mi cirkvami a náboÏensk˘mi spoloãenstvami, v pevnom
odhodlaní rozvíjaÈ a upevÀovaÈ svoju kresÈanskú evanjelickú cirkev, zdokonaºovaÈ jej vnútornú organizáciu zaloÏenú na princípoch samosprávy a rovnoprávnosti v‰etk˘ch jej ãlenov bez
rozdielu rasy, jazyka, pohlavia a sociálneho postavenia a podºa evanjelia Kristovho roz‰irovaÈ
jej duchovné pôsobenie, a t˘m zvy‰ovaÈ jej vplyv i v˘znam v Ïivote celej spoloãnosti prostredníctvom svojich slobodne zvolen˘ch zástupcov.
schvaºujeme túto

ÚSTAVU
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

Prvá ãasÈ

POSTAVENIE A POSLANIE CIRKVI
âl. l
(1) Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ìalej len Evanjelická cirkev) je spoloãenstvom kresÈanov – evanjelikov augsburského vyznania, ktorí uznávajú za prameÀ viery a pravidlo Ïivota jedine Písmo sväté vysvetºované v duchu jej Symbolick˘ch kníh.
(2) Evanjelická cirkev je nezávislou samosprávnou cirkvou, ktorá plní svoje poslanie
a pôsobí na celom území Slovenskej republiky.
(3) Evanjelická cirkev môÏe na základe medzinárodn˘ch dohôd pôsobiÈ aj mimo územia
Slovenskej republiky.
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âl. 2
(1) Poslaním Evanjelickej cirkvi je:
a) ‰íriÈ evanjelium JeÏi‰a Krista, vyznávaÈ vieru v trojjediného Boha,
svedãiÈ o ≈om a v‰tepovaÈ vieru do vedomia v‰etk˘ch ºudí, najmä mladej generácie;
b) slúÏiÈ svojim ãlenom najmä sluÏbami BoÏími, prisluhovaním Slova a sviatostí,
náboÏenskou v˘chovou, poskytovaním duchovnej starostlivosti a materiálnej pomoci, viesÈ ich
k vzájomnej úcte, podpore, tolerancii a k príkladnému kresÈanskému i obãianskemu Ïivotu;
c) v spolupráci s in˘mi kresÈansk˘mi cirkvami a spoloãenstvami prispievaÈ k roz‰irovaniu a upevÀovaniu kresÈanstva;
d) so v‰etk˘mi ºuìmi dobrej vôle usilovaÈ sa v zmysle evanjelia o uplatÀovanie lásky,
nastolenie spravodlivosti a pokoja v spoloãenskom Ïivote.
(2) Evanjelická cirkev na zabezpeãenie svojho poslania na územnom princípe zriaìuje
si organizaãné jednotky, charitatívne spoloãnosti, cirkevné ‰koly, zdruÏenia veriacich a vychováva pre ne potrebn˘ch odborn˘ch pracovníkov.
âl. 3
(1) Evanjelická cirkev sa hlási do rodiny evanjelick˘ch cirkví augsburského vyznania vo
svete, s ktor˘mi v‰estranne spolupracuje.
(2) Evanjelická cirkev uznáva rovnoprávnosÈ v‰etk˘ch kresÈansk˘ch cirkví a podporuje
úsilie o ich vzájomné dorozumenie a postupné zbliÏovanie. Na princípoch rovnosti a rovnoprávnosti spolupracuje s nimi, ako aj s ostatn˘mi kresÈansk˘mi spoloãenstvami.
(3) Evanjelická cirkev neodmieta spoluprácu ani s in˘mi náboÏensk˘mi a humánnymi
spoloãenstvami, pokiaº nie je v rozpore s jej vierouãn˘mi zásadami.
âl. 4
(1) V oblasti v˘chovnej a vzdelávacej, humanitnej a charitatívnej Evanjelická cirkev
spolupracuje s orgánmi ‰tátu, s orgánmi samospráv miest a obcí, so spoloãensk˘mi organizáciami i zahraniãn˘mi in‰titúciami.
(2) V ãinnosti upravenej zákonmi ‰tátu sa Evanjelická cirkev spravuje ich ustanoveniami.

Druhá ãasÈ

âLENSTVO V CIRKVI
âl. 5
Vznik ãlenstva v cirkvi
(1) âlenstvo v Evanjelickej cirkvi sa nadobúda krstom alebo prijatím do cirkvi toho, kto
bol pokrsten˘ v inej kresÈanskej cirkvi.
(2) Krst dieÈaÈa sa vykonáva v krátkom ãase po jeho narodení. V odôvodnen˘ch prípadoch moÏno dieÈa pokrstiÈ aj v neskor‰om veku. Nepokrstenú osobu, ktorá poÏiada o prijatie
do Evanjelickej cirkvi, treba pokrstiÈ i v dospelom veku.
(3) Pokrstené dieÈa sa stáva ãlenom cirkevného zboru jeho rodiãov alebo jedného z nich.
Dospelá osoba prijatá do Evanjelickej cirkvi sa stáva ãlenom cirkevného zboru, v ktorom sa jej
prijatie uskutoãnilo.
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âl. 6
Zánik ãlenstva v cirkvi
(1) âlenstvo v Evanjelickej cirkvi zaniká vystúpením, vylúãením, úmrtím a vyhlásením
za m⁄tveho.
(2) VylúãiÈ z Evanjelickej cirkvi moÏno len z dôvodov ustanoven˘ch v tejto ústave.
âl. 7
Práva a povinnosti ãlena cirkvi
(1) âlen Evanjelickej cirkvi má najmä tieto práva:
a) zúãastÀovaÈ sa na ãinnosti cirkvi, predov‰etk˘m cirkevného zboru,
b) zúãastÀovaÈ sa na sluÏbách BoÏích a prijímaÈ prostriedky milosti,
c) ÏiadaÈ duchovnú a materiálnu pomoc v núdzi a vyuÏívaÈ sluÏby cirkevnej charity,
d) voliÈ a byÈ volen˘ do cirkevn˘ch orgánov,
e) predkladaÈ Ïiadosti, návrhy a podnety cirkevn˘m orgánom
a cirkevn˘m predstaviteºom,
f) zúãastÀovaÈ sa na zasadnutiach zborov˘ch konventov, vyjadrovaÈ sa k veciam,
ktoré sú predmetom ich rokovaní a hlasovaÈ o nich,
g) domáhaÈ sa ochrany svojich práv pred cirkevn˘mi orgánmi a cirkevn˘mi súdmi.
(2) Právo voliÈ a právo hlasovaÈ na zborovom konvente nadobúda ãlen cirkvi po dov⁄‰ení plnoletosti.
(3) Právo byÈ volen˘ do cirkevn˘ch orgánov nadobúda ãlen cirkvi, pokiaº táto ústava
neustanovuje inak, dov⁄‰ením 21 rokov.
âl. 8
(1) V‰etci ãlenovia Evanjelickej cirkvi bez rozdielu rasy, pohlavia, jazyka, sociálneho
a spoloãenského postavenia majú rovnaké práva.
(2) Evanjelická cirkev v záujme ão najlep‰ieho pochopenia BoÏieho slova slúÏi svojim
veriacim v ich rodnom jazyku. V národnostne zmie‰an˘ch cirkevn˘ch zboroch sa sluÏby BoÏie
konajú nielen v slovenskom jazyku, ale aj v jazykoch národností.
âl. 9
(1) âlen Evanjelickej cirkvi má najmä tieto povinnosti:
a) zúãastÀovaÈ sa na sluÏbách BoÏích a prijímaní sviatostí,
b) ÏiÈ príkladn˘m kresÈansk˘m Ïivotom v rodine i v spoloãnosti
a vychovávaÈ svoje deti v evanjelickom duchu,
c) roz‰irovaÈ a prehlbovaÈ svoje duchovné vedomosti,
zúãastÀovaÈ sa na náboÏenskej v˘chove a konfirmaãnej príprave,
d) zúãastÀovaÈ sa na ãinnosti cirkvi, najmä v cirkevnom zbore
a prispievaÈ na úhradu nákladov tejto ãinnosti,
e) podºa svojich schopností a moÏností plniÈ úlohy a funkcie v cirkvi,
f) dodrÏiavaÈ ustanovenia tejto ústavy, cirkevné zákony a nariadenia,
plniÈ rozhodnutia cirkevn˘ch orgánov a cirkevn˘ch predstaviteºov
a podrobiÈ sa rozhodnutiam cirkevn˘ch súdov.
(2) Konfirmaãnú prípravu absolvujú ãlenovia cirkvi vo veku nad 12 rokov. Príprava je
spravidla dvojroãná. V˘nimku povoºuje senior.
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âl. 10
(1) Evanjelická cirkev poÏaduje od svojich ãlenov, aby Ïili príkladn˘m kresÈansk˘m
a obãianskym Ïivotom, dodrÏiavali zásady kresÈanskej mravnosti a obãianskej spolupatriãnosti i zákony demokratického ‰tátu. Cieºavedomou náboÏenskou a etickou v˘chovou bojuje proti
nemravnosti a in˘m protispoloãensk˘m javom.
(2) Za vedomé poru‰ovanie pravidiel mravného Ïivota a cirkevn˘ch zákonov vyvodzuje voãi svojim ãlenom disciplinárne dôsledky.
âl. 11
(1) Evanjelická cirkev povaÏuje za základ cirkevného a obãianskeho spoloãenstva
kresÈanskú rodinu. V‰etk˘mi dostupn˘mi prostriedkami sa usiluje, aby rodinn˘ Ïivot jej ãlenov
bol harmonick˘ a v‰eobecne príkladn˘. Sledujúc tento cieº vedie svojich, najmä mlad˘ch, ãlenov k tomu, aby vstupovali do manÏelstva uváÏlivo a manÏelstvá uzavierali cirkevn˘m spôsobom.
(2) UzavrieÈ manÏelstvo môÏu ãlenovia cirkvi zásadne len po dov⁄‰ení plnoletosti.
V niÏ‰om veku môÏe ãlen cirkvi uzavrieÈ manÏelstvo len so súhlasom obãianskeho súdu.
(3) Evanjelická cirkev, vychádzajúc z Písma Svätého, ãelí v‰etk˘mi prostriedkami
duchovného vplyvu naru‰ovaniu a rozvracaniu manÏelstiev.
(4) Cirkevn˘ sobá‰ rozvedenej osobe môÏe povoliÈ di‰triktuálny biskup.
âl. 12
Rozvod manÏelstva kÀaza sa povaÏuje za poru‰enie stavovsk˘ch povinností a postihuje
sa disciplinárne. Od disciplinárneho postihu moÏno upustiÈ, ak sa preukáÏe, Ïe rozvod manÏelstva nezavinil.
âl. 13
Cirkevná disciplína
(1) Evanjelická cirkev zabezpeãuje cirkevnú disciplínu predov‰etk˘m náboÏenskou
v˘chovou a osobn˘m príkladom svojich predstaviteºov. Proti poru‰ovaniu cirkevnej disciplíny
bojuje opatreniami napomínajúcej lásky. Disciplinárny postih uplatÀuje len v prípadoch závaÏného poru‰enia cirkevnej disciplíny.
(2) Disciplinárny postih vykonávajú cirkevné orgány a cirkevné súdy. Podrobnosti o disciplinárnom postihu a o disciplinárnom konaní upraví osobitn˘ cirkevn˘ zákon.
(3) Vylúãenie z Evanjelickej cirkvi ako disciplinárny trest moÏno uloÏiÈ len tomu, kto
hrubo poru‰í BoÏie prikázania, vedome koná proti Ïivotn˘m záujmom cirkvi, vedie nemravn˘,
neãestn˘ a pohor‰ujúci Ïivot a pri tom neprejavuje Ïiadnu snahu o polep‰enie, ba ani ºútosÈ.
(4) VylúãiÈ z cirkvi môÏe len di‰triktuálne presbyterstvo.
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Tretia ãasÈ

ORGANIZAâNÁ ·TRUKTÚRA CIRKVI
âlenenie cirkvi
âl. 14
Evanjelická cirkev sa ãlení na di‰trikty, senioráty a cirkevné zbory. Evanjelická cirkev
a jej organizaãné jednotky majú právnu subjektivitu.
âl. 15
(1) Orgánmi cirkevn˘ch organizaãn˘ch jednotiek sú konvent, presbyterstvo a predsedníctvo. Organizaãné jednotky si môÏu zriadiÈ aj poradné a iniciatívne orgány, ktoré v‰ak nemajú rozhodovaciu právomoc.
(2) Rozhodovanie cirkevn˘ch orgánov je zásadne dvojstupÀové. KaÏd˘ orgán je viazan˘ rozhodnutím vy‰‰ieho orgánu a cirkevného súdu.

Cirkevn˘ zbor
âl. 16
(1) Základnou organizaãnou jednotkou Evanjelickej cirkvi je cirkevn˘ zbor, ktor˘ tvoria evanjelici augsburského vyznania b˘vajúci v jeho územnou obvode a v˘nimoãne aj tí, ktorí
sa do neho prihlásia.
(2) Cirkevn˘ zbor môÏe zriadiÈ, zlúãiÈ s in˘m cirkevn˘m zborom alebo zru‰iÈ di‰triktuálne presbyterstvo, pri zriaìovaní cirkevného zboru vymedzí jeho územn˘ obvod a urãí sídlo
farského úradu.
(3) Návrhy na rozhodnutie podºa ods. 2 predkladá presbyterstvo príslu‰ného seniorátu.
âl. 17
(1) Najvy‰‰ím orgánom cirkevného zboru je zborov˘ konvent, ktor˘ tvoria plnoletí ãlenovia cirkevného zboru.
(2) Zborov˘ konvent plní najmä tieto úlohy:
a) stará sa o cirkevn˘ a mravno-náboÏensk˘ Ïivot v cirkevnom zbore,
b) rozhoduje o organizaãn˘ch a hospodárskych záleÏitostiach cirkevného zboru,
schvaºuje jeho rozpoãet a úãtovnú závierku, ktoré obsahujú v‰etky právnymi
predpismi urãené náleÏitosti,
c) zriaìuje a ru‰í úãelové zariadenia cirkevného zboru,
d) volí a odvoláva zborov˘ch predstaviteºov, delegátov na seniorálny konvent
a zamestnancov cirkevného zboru,
e) zabezpeãuje v˘uãbu náboÏenstva na ‰tátnych a súkromn˘ch ‰kolách
a na cirkevn˘ch ‰kolách in˘ch cirkví a náboÏensk˘ch spoloãenstiev v súlade
so v‰eobecne záväzn˘mi ‰tátnymi predpismi v územnom obvode cirkevného zboru,
f) voºbou kandidáta schvaºuje vokátory zborov˘ch predstaviteºov,
g) prijíma ‰tatút a iné právne dokumenty cirkevného zboru.
(3) Zborov˘ konvent sa schádza podºa potreby, najmenej raz za rok.
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âl. 18
(1) V období medzi zasadnutiami zborového konventu ãinnosÈ v cirkevnom zbore riadi
zborové presbyterstvo, ktoré tvoria zborov˘ farár, zborov˘ dozorca, jeho zástupca a zboroví
presbyteri; poãet presbyterov a zloÏenie zborového presbyterstva upraví zborov˘ ‰tatút. Poãet
presbyterov nesmie byÈ men‰í ako 7.
(2) Zborové presbyterstvo plní najmä tieto úlohy:
a) vykonáva rozhodnutia zborového konventu,
b) rozhoduje o operatívnych a neodkladn˘ch organizaãn˘ch
a hospodárskych záleÏitostiach cirkevného zboru,
c) rie‰i prípady poru‰enia cirkevnej disciplíny,
d) dojednáva vokátory zborov˘ch predstaviteºov,
e) plní ìal‰ie úlohy, ktor˘mi ho poverí zborov˘ konvent.
(3) Zborové presbyterstvo sa schádza podºa potreby, najmenej dvakrát za rok.
âl. 19
(1) Cirkevn˘ zbor zastupuje a zasadnutia jeho orgánov zvoláva a vedie zborové predsedníctvo, ktoré tvoria zborov˘ farár a zborov˘ dozorca.
(2) Ak je v cirkevnom zbore viac farárov, upraví sa v jeho ‰tatúte, ktor˘ z farárov je ãlenom predsedníctva, alebo v ak˘ch ãasov˘ch intervaloch sa budú striedaÈ v tejto funkcii.
(3) Zborového dozorcu zastupuje poãas jeho neprítomnosti zástupca zborového dozorcu. Ak cirkevn˘ zbor nemá zástupcu zborového dozorcu, zastupuje ho zborov˘ kurátor.
Seniorát
âl. 20
(1) Seniorát tvoria cirkevné zbory, ktoré do jeho územného obvodu zaãlení di‰triktuálne presbyterstvo.
(2) Senioráty zriaìuje a ru‰í generálne presbyterstvo, pri zriaìovaní ich zaãlení do di‰triktov a môÏe urãiÈ ich sídla. Ak tak nespraví, je sídlom seniorátu sídlo farského úradu seniora.
âl. 21
(1) Najvy‰‰ím orgánom seniorátu je seniorálny konvent, ktor˘ tvoria ãlenovia seniorálneho presbyterstva, ãlenovia predsedníctiev cirkevn˘ch zborov a delegáti cirkevn˘ch zborov.
Na kaÏd˘ aj zaãat˘ poãet l 000 ãlenov cirkevného zboru sa volia dvaja delegáti, najviac
v‰ak 10 delegáti.
(2) Seniorálny konvent plní najmä tieto úlohy:
a) stará sa o cirkevn˘ a mravno-náboÏensk˘ Ïivot v senioráte,
b) rozhoduje o organizaãn˘ch a hospodárskych záleÏitostiach seniorátu,
schvaºuje jeho rozpoãet a úãtovnú závierku, ktoré obsahujú v‰etky právnymi
predpismi urãené náleÏitosti,
c) volí a odvoláva konseniora, zástupcu seniorálneho dozorcu,
seniorálnych presbyterov, seniorálneho právneho zástupcu, predsedov v˘borov,
‰kolsk˘ch dekanov, predsedu seniorálnej podporovne, pokladníka, archivára
a delegátov na di‰triktuálny konvent a na synodu,
d) prijíma ‰tatút a iné právne dokumenty seniorátu.
(3) Seniorálny konvent sa schádza podºa potreby, najmenej raz za rok.
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âl. 22
(1) V období medzi zasadnutiami seniorálneho konventu seniorát riadi seniorálne presbyterstvo.
(2) Seniorálne presbyterstvo tvoria senior, seniorálny dozorca, konsenior, zástupca
seniorálneho dozorcu, seniorálny právny zástupca, predseda hospodárskeho v˘boru, predseda
vnútromisijného v˘boru, predseda ZED seniorátu a presbyteri seniorátu v poãte najviac 12,
z toho polovica sú duchovní.
(3) Seniorálne presbyterstvo plní najmä tieto úlohy:
a) vykonáva rozhodnutia seniorálneho konventu,
b) rozhoduje o neodkladn˘ch a operatívnych veciach seniorátu,
c) schvaºuje zborové ‰tatúty a ostatné základné zborové dokumenty,
vrátane zriaìovania úãelov˘ch a in˘ch zariadení s právnou subjektivitou,
d) kontroluje hospodárenie cirkevn˘ch zborov,
e) schvaºuje nadobúdanie a scudzovanie nehnuteºného majetku cirkevn˘ch zborov,
f) zriaìuje a riadi cirkevné základné ‰koly
a ich riadením môÏe poveriÈ inú cirkevnú organizaãnú jednotku,
g) volí a odvoláva seniorálnych predstaviteºov,
pokiaº to nepatrí do pôsobnosti iného orgánu,
h) vypisuje a riadi voºby ãlenov seniorálneho predsedníctva.
(4) Seniorálne presbyterstvo sa schádza podºa potreby, najmenej dvakrát do roka.
âl. 23
(1) Seniorálne predsedníctvo tvoria senior a seniorálny dozorca, ktor˘ch poãas neprítomnosti zastupujú konsenior a zástupca seniorálneho dozorcu.
(2) Seniorálne predsedníctvo plní najmä tieto úlohy:
a) zastupuje seniorát a koná v jeho mene,
b) zvoláva a vedie zasadnutia seniorálneho konventu a seniorálneho presbyterstva,
c) vykonáva rozhodnutia seniorálneho konventu a seniorálneho presbyterstva,
d) vykonáva disciplinárnu právomoc,
e) vymenúva administrátorov do neobsaden˘ch funkcií v cirkevn˘ch zboroch
na obdobie do ich definitívneho obsadenia.

Di‰trikt
âl. 24
Evanjelická cirkev sa ãlení na V˘chodn˘ di‰trikt so sídlom v Pre‰ove a na Západn˘
di‰trikt so sídlom vo Zvolene.
âl. 25
(1) Najvy‰‰ím orgánom di‰triktu je di‰triktuálny konvent, ktor˘ tvoria ãlenovia di‰triktuálneho presbyterstva, ãlenovia predsedníctiev seniorátov a delegáti seniorátov a s hlasom
poradn˘m vedúci di‰triktuálneho biskupského úradu. Na kaÏd˘ zaãat˘ poãet 15 000 ãlenov
cirkvi v senioráte sa volia dvaja delegáti, z toho polovica sú duchovní.
(2) Di‰triktuálny konvent plní najmä tieto úlohy:
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a) stará sa o cirkevn˘ a mravno-náboÏensk˘ Ïivot v di‰trikte,
b) rozhoduje o organizaãn˘ch a hospodárskych záleÏitostiach di‰triktu,
schvaºuje jeho rozpoãet a úãtovnú závierku, ktoré obsahujú v‰etky
právnymi predpismi urãené náleÏitosti,
c) prijíma ‰tatút di‰triktu,
d) zriaìuje a ru‰í di‰triktuálne úãelové zariadenia,
e) prerokováva správy o ãinnosti di‰triktuálneho presbyterstva
a úãelov˘ch zariadení di‰triktu,
f) volí spomedzi seniorov zástupcu di‰triktuálneho biskupa,
spomedzi seniorálnych dozorcov zástupcu di‰triktuálneho dozorcu,
di‰triktuálnych presbyterov, di‰triktuálneho právneho zástupcu,
predsedu hospodárskeho v˘boru, predsedu vnútromisijného v˘boru, predsedu,
podpredsedu a sudcov di‰triktuálneho súdu, di‰triktuálneho Ïalobcu
a jeho zástupcu a predsedov di‰triktuálnej podporovne a odvoláva ich z funkcií.
(3) Di‰triktuálny konvent sa schádza podºa potreby, najmenej raz za rok.
âl. 26
(1) V období medzi zasadnutiami di‰triktuálneho konventu vedie di‰trikt di‰triktuálne
presbyterstvo, ktoré tvoria di‰triktuálny biskup, di‰triktuálny dozorca, zástupca di‰triktuálneho
biskupa, zástupca di‰triktuálneho dozorcu, di‰triktuálny právny zástupca, predsedovia di‰triktuálneho hospodárskeho a vnútromisijného v˘boru, podpredseda ZdruÏenia evanjelick˘ch
duchovn˘ch a 12 volení presbyteri, z toho polovica sú duchovní. Riaditeº di‰triktuálneho
biskupského úradu sa zúãastÀuje rokovania s hlasom poradn˘m.
(2) Di‰triktuálne presbyterstvo plní najmä tieto úlohy:
a) vykonáva rozhodnutia di‰triktuálneho konventu,
b) rozhoduje o neodkladn˘ch organizaãn˘ch a hospodárskych záleÏitostiach di‰triktu,
c) schvaºuje seniorálne ‰tatúty a ostatné základné seniorálne dokumenty,
vrátane zriaìovania seniorálnych a in˘ch zariadení s právnou subjektivitou,
d) kontroluje hospodárenie seniorátov,
e) schvaºuje nadobúdanie a scudzovanie nehnuteºného majetku seniorátov,
f) zriaìuje, ru‰í a zluãuje cirkevné zbory a urãuje ich územné obvody
a sídla farsk˘ch úradov,
g) zaãleÀuje cirkevné zbory do seniorátov,
h) zriaìuje a ru‰í miesta zborov˘ch farárov a kaplánov
a miesta seniorálnych kaplánov,
i) zriaìuje a riadi cirkevné stredné ‰koly a ich riadením môÏe poveriÈ inú
cirkevnú organizaãnú jednotku,
j) volí a odvoláva na návrh predsedníctva di‰triktu vedúceho
di‰triktuálneho biskupského úradu,
k) volí a odvoláva predstaviteºov a zamestnancov di‰triktu,
pokiaº to nepatrí do pôsobnosti iného orgánu,
l) vypisuje a riadi voºby ãlenov di‰triktuálneho predsedníctva.
(3) Di‰triktuálne presbyterstvo sa schádza podºa potreby, najmenej dvakrát do roka.
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âl. 27
(1) Di‰triktuálne predsedníctvo tvoria di‰triktuálny biskup a di‰triktuálny dozorca, ktor˘ch poãas neprítomnosti zastupujú zástupca di‰triktuálneho biskupa a zástupca di‰triktuálneho dozorcu.
(2) Di‰triktuálne predsedníctvo plní najmä tieto úlohy:
a) zastupuje di‰trikt a koná v jeho mene,
b) zvoláva a vedie zasadnutia di‰triktuálneho konventu
a di‰triktuálneho presbyterstva
c) zabezpeãuje rozhodnutia di‰triktuálneho konventu a di‰triktuálneho presbyterstva,
d) rozhoduje o neodkladn˘ch organizaãn˘ch a hospodárskych záleÏitostiach di‰triktu,
e) vykonáva disciplinárnu právomoc,
f) dáva súhlas k voºbe a odvolaniu farárov,
g) vymenúva administrátorov do neobsaden˘ch funkcií
v seniorátoch na obdobie do ich definitívneho obsadenia.

·tvrtá ãasÈ

ÚSTREDNÉ ORGÁNY CIRKVI
âl. 28
Sídlom ústredn˘ch orgánov Evanjelickej cirkvi je hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava.
âl. 29
(1) Najvy‰‰ím orgánom Evanjelickej cirkvi je synoda.
(2) Synodu tvoria generálny biskup, generálny dozorca, ãlenovia predsedníctiev di‰triktov, ãlenovia predsedníctiev seniorátov, generálny právny zástupca, zástupca Evanjelickej
bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského a delegáti seniorátov; kaÏd˘ seniorát volí na
synodu dvoch delegátov, z nich jedného duchovného.
(3) Na zasadnutí synody sa s hlasom poradn˘m zúãastÀujú ãlenovia generálneho presbyterstva, riaditeº generálneho biskupského úradu, predsedovia v˘borov volení synodou, vedúci
di‰triktuálnych biskupsk˘ch úradov a di‰triktuálni právni zástupcovia. Podºa potreby sa na
zasadnutie priz˘vajú aj ìal‰í cirkevní predstavitelia a odborníci.
(4) Synoda zo svojich ãlenov volí ‰tvorãlenné predsedníctvo – predsedu a podpredsedu
zo stavu duchovného a predsedu a podpredsedu zo stavu laického, a to vÏdy po jednom z oboch
di‰triktov.
âl. 30
(1) Synoda plní najmä tieto úlohy:
a) prijíma zásadné opatrenia na zabezpeãenie duchovného
a mravno-náboÏenského Ïivota v cirkvi,
b) plní funkciu zákonodarného orgánu,
c) rozhoduje o organizaãn˘ch a hospodárskych záleÏitostiach cirkvi,
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schvaºuje jej rozpoãet a úãtovnú závierku, ktoré obsahujú v‰etky právnymi
predpismi urãené náleÏitosti,
d) schvaºuje správy o ãinnosti generálneho presbyterstva, predsedníctva cirkvi
a zboru biskupov,
e) zriaìuje a ru‰í celocirkevné úãelové zariadenia,
f) volí spomedzi di‰triktuálnych biskupov zástupcu generálneho biskupa
a spomedzi di‰triktuálnych dozorcov zástupcu generálneho dozorcu
a odvoláva ich z funkcií,
g) volí a odvoláva ãlenov generálneho presbyterstva, generálneho právneho
zástupcu, predsedu, podpredsedu a sudcov generálneho súdu,
generálneho Ïalobcu a jeho zástupcu, predsedov generálnej podporovne
a predsedov svojich poradn˘ch a iniciatívnych orgánov,
h) zaujíma stanoviská k otázkam verejného Ïivota.
(2) Ústavu a ústavné zákony schvaºuje synoda trojpätinovou väã‰inou hlasov svojich
ãlenov prítomn˘ch na zasadnutí. O ostatn˘ch veciach rozhoduje nadpoloviãnou väã‰inou hlasov prítomn˘ch ãlenov.
(3) Synoda sa schádza podºa potreby, najmenej raz za rok.
âl. 31
(1) V období medzi zasadnutiami synody Evanjelickú cirkev riadi generálne presbyterstvo.
(2) Generálne presbyterstvo tvoria generálny biskup, generálny dozorca, ãlenovia predsedníctiev di‰triktov, generálny právny zástupca, predseda ZED a ôsmi volení presbyteri (‰tyria v kaÏdého di‰triktu), z nich polovica sú duchovní. Riaditeº generálneho biskupského úradu
sa zúãastÀuje rokovania s hlasom poradn˘m. Na zasadnutia sa podºa potreby priz˘vajú aj iní
cirkevní predstavitelia a odborníci.
(3) Generálne presbyterstvo plní najmä tieto úlohy:
a) vykonáva rozhodnutia synody,
b) kontroluje hospodárenie di‰triktov, schvaºuje scudzovanie ich majetku
a di‰triktuálne ‰tatúty,
c) vytvára a ru‰í miesta di‰triktuálnych farárov a kaplánov
a miesta duchovn˘ch v celocirkevn˘ch zariadeniach a organizáciách,
d) stará sa o duchovn˘ a náboÏensk˘ Ïivot na vysok˘ch ‰kolách,
e) rozhoduje o organizaãn˘ch a hospodárskych záleÏitostiach cirkvi,
f) volí a odvoláva na návrh predsedníctva Evanjelickej cirkvi
riaditeºa generálneho biskupského úradu,
g) prijíma a uvoºÀuje zamestnancov generálneho biskupského úradu,
h) vydáva nariadenia na vykonanie cirkevn˘ch zákonov,
i) pripravuje a riadi voºby ãlenov predsedníctva Evanjelickej cirkvi,
j) vymenúva administrátorov do neobsaden˘ch funkcií predstaviteºov
ústredia cirkvi na obdobie do ich definitívneho obsadenia.
(4) Generálne presbyterstvo sa schádza podºa potreby, najmenej dvakrát do roka.
âl. 32
(1) Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi tvoria generálny biskup a generálny dozorca, ktor˘ch
poãas neprítomnosti zastupujú zástupca generálneho biskupa a zástupca generálneho dozorcu.
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(2) Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi plní najmä tieto úlohy:
a) zastupuje Evanjelickú cirkev a koná navonok v jej mene,
b) zvoláva a vedie zasadnutia generálneho presbyterstva,
c) zabezpeãuje plnenie uznesení synody a generálneho presbyterstva,
d) zabezpeãuje rie‰enie organizaãn˘ch a hospodárskych záleÏitostí cirkvi
e) vykonáva disciplinárnu právomoc,
f) dáva súhlas k voºbe a návrhu na odvolanie seniorov,
g) vymenúva administrátorov do neobsaden˘ch funkcií di‰triktuálnych predstaviteºov
na obdobie do ich definitívneho obsadenia,
h) rozhoduje o udelení milosti na návrh predsedníctva di‰triktu.
âl. 33
(1) Zodpovedn˘m orgánom Evanjelickej cirkvi v duchovn˘ch veciach je zbor biskupov,
ktor˘ tvoria generálny biskup a di‰triktuálni biskupi.
(2) Zbor biskupov plní najmä tieto úlohy:
a) dohliada, aby sa evanjelium Kristovo ãistotne a úprimne zvestovalo,
sviatosti správne prisluhovali a dodrÏiaval sa bohosluÏobn˘ poriadok,
b) bdie nad jednotou cirkvi a ochraÀuje ju,
c) zabezpeãuje, aby cirkev plnila svoje duchovno-pastierske, misijné,
katechetické a duchovno-charitatívne poslanie,
d) pripravuje prejavy a pastierske listy urãené celej cirkvi a v mene cirkvi,
e) udeºuje a odníma kanonickú misiu uãiteºom teologick˘ch predmetov
na vysok˘ch ‰kolách a na ‰kolách s celocirkevnou pôsobnosÈou,
f) zabezpeãuje ordinovanie duchovn˘ch.

Piata ãasÈ

CIRKEVNÉ SÚDNICTVO
âl. 34
(1) Cirkevné súdy chránia Evanjelickú cirkev, jej organizáciu, práva a oprávnené záujmy jej ãlenov i organizaãn˘ch jednotiek cirkvi.
(2) Cirkevné súdy svojou ãinnosÈou vedú ãlenov Evanjelickej cirkvi, k zachovávaniu cirkevn˘ch a ‰tátnych zákonov k príkladnému kresÈanskému a obãianskemu Ïivotu.
âl. 35
(1) Cirkevné súdnictvo vykonávajú volené a nezávislé cirkevné súdy.
(2) Cirkevné súdy sú di‰triktuálne súdy a generálny súd.
(3) Cirkevné súdy postupujú v konaní tak, aby sa zistil skutoãn˘ stav veci a pri rozhodovaní z neho vychádzajú.
(4) Pojednávanie pred cirkevn˘mi súdmi je zásadne ústne a verejné. VerejnosÈ moÏno
vylúãiÈ len v prípadoch ustanoven˘ch zákonom.
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(5) ObÏalovanému sa zaruãuje právo obhajoby. ObhajovaÈ sa môÏe sám alebo prostredníctvom obhajcu, ktor˘ je ãlenom Evanjelickej cirkvi.
(6) Funkciu Ïalobcu v disciplinárnych veciach vykonáva Ïalobca s právnick˘m vzdelaním.
âl. 36
Di‰triktuálny súd
(1) Zriaìuje sa: Di‰triktuálny súd pre V˘chodn˘ di‰trikt a Di‰triktuálny súd pre Západn˘ di‰trikt v ich sídlach.
(2) Di‰triktuálny súd ako súd prvého stupÀa rozhoduje o v‰etk˘ch veciach patriacich
do rozhodovacej pôsobnosti súdnictva cirkevn˘m zákonom s v˘nimkou vecí uveden˘ch
v ãl. 37 ods. 2.
(3) Di‰triktuálny súd rozhoduje v päÈãlenn˘ch senátoch. Dvaja ãlenovia senátu sú sudcovia z duchovného a dvaja z laického stavu.
(4) Predsedu, podpredsedu a sudcov di‰triktuálneho súdu volí di‰triktuálny konvent.
Z kaÏdého seniorátu sa volia ‰tyria sudcovia, dvaja z duchovného a dvaja z laického stavu,
podºa moÏnosti s právnick˘m vzdelaním. Kandidátov na tieto funkcie navrhujú seniorálne presbyterstvá.
(5) Ak je za predsedu di‰triktuálneho súdu zvolen˘ duchovn˘, podpredseda s právnick˘m vzdelaním sa volí z laického stavu a naopak.
âl. 37
Generálny súd
(1) Najvy‰‰ím súdnym orgánom Evanjelickej cirkvi je Generálny súd so sídlom v Bratislave, ktor˘:
a) rozhoduje o opravn˘ch prostriedkoch proti prvostupÀov˘m súdnym rozhodnutiam,
b) zaujíma stanoviská na zabezpeãenie jednotného uplatÀovania cirkevn˘ch zákonov.
(2) Generálny súd ako súd prvého stupÀa rozhoduje v disciplinárnych veciach proti ãlenom generálneho predsedníctva a ãlenom di‰triktuálnych predsedníctiev.
(3) Generálny súd ako súd prvého stupÀa rozhoduje v päÈãlenn˘ch senátoch a ako odvolací súd v sedemãlenn˘ch senátoch. Polovica ãlenov senátu je z duchovného a polovica z laického stavu. Ak Generálny súd rozhoduje o odvolaní proti vlastnému prvostupÀovému rozhodnutiu, senátu musí predsedaÈ jeho predseda alebo podpredseda. âlenmi odvolacieho senátu
nesmú byÈ sudcovia, ktorí rozhodovali na prvom stupni.
(4) Predsedu, podpredsedu a sudcov generálneho súdu volí synoda. Z kaÏdého seniorátu sa volia dvaja sudcovia, jeden z duchovného a jeden z laického stavu, podºa moÏnosti s právnick˘m vzdelaním. Kandidátov navrhujú seniorálne presbyterstvá.
(5) Ak je za predsedu generálneho súdu zvolen˘ duchovn˘, podpredseda sa volí z laického stavu a naopak.
âl. 38
Cirkevní Ïalobcovia
(1) Di‰triktuálneho Ïalobcu a zástupcu di‰triktuálneho Ïalobcu volí di‰triktuálny
konvent.
(2) Generálneho Ïalobcu a zástupcu generálneho Ïalobcu volí synoda.
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âl. 39
PôsobnosÈ cirkevn˘ch súdov a pravidlá konania pred nimi podrobnej‰ie upraví cirkevn˘
zákon.

·iesta ãasÈ

CIRKEVNÍ PREDSTAVITELIA
âl. 40
(1) Evanjelická cirkev zveruje funkcie vo svojich orgánoch len mravne a obãiansky bezúhonn˘m ãlenom cirkvi, ktorí spæÀajú predpoklady ustanovené touto ústavou a cirkevn˘mi
zákonmi a sú na v˘kon funkcií zdravotne spôsobilí.
(2) Duchovní a svetskí predstavitelia cirkvi sú do funkcií volení. Funkcie, do ktor˘ch
boli zvolení, s v˘nimkou funkcií v cirkevnom zbore, môÏu zastávaÈ len dve po sebe nasledujúce funkãné obdobia. Znovu kandidovaÈ môÏu aÏ po uplynutí najmenej jedného celého funkãného obdobia.
(3) Cirkevní predstavitelia s v˘nimkou zborov˘ch farárov sa volia na 6 rokov. Zboroví
farári sa volia na 10 rokov. Volebné obdobie zborového farára sa skonãí dov⁄‰ením jeho
65. roku. Podrobnosti o voºbách, nástupe do funkcie a ukonãení funkcie upraví cirkevn˘
zákon.

DUCHOVNÍ PREDSTAVITELIA
âl. 41
Zborov˘ farár
(1) Do funkcie zborového farára moÏno zvoliÈ absolventa Evanjelickej bohosloveckej
fakulty, ktor˘ úspe‰ne absolvoval farársku skú‰ku a dosiahol vek 24 rokov. Volí ho a z funkcie odvoláva so súhlasom di‰triktuálneho predsedníctva zborov˘ konvent.
(2) Zborov˘ farár je duchovn˘m pastierom cirkevného zboru a správcom farského úradu.
(3) Zborov˘ farár spolu so zborov˘m dozorcom zodpovedajú za ãinnosÈ v cirkevnom
zbore.
(4) Zborov˘ farár plní najmä tieto úlohy:
a) zvestuje slovo BoÏie a prisluhuje sviatosti,
b) vykonáva vnútromisijnú, pastorálnu a v˘chovnú ãinnosÈ,
c) zabezpeãuje disciplínu v cirkevnom zbore,
d) zabezpeãuje administratívnu ãinnosÈ, spravuje matriky, archív
a kroniku cirkevného zboru,
e) plní ìal‰ie úlohy, ktoré mu vypl˘vajú z ordinaãného sºubu, vokátora,
zborového ‰tatútu, cirkevn˘ch predpisov a z funkcií v orgánoch cirkevného zboru.
(5) Úlohy, ktoré patria do pôsobnosti zborového farára, môÏe vykonaÈ in˘ cirkevn˘ predstaviteº len s jeho súhlasom.
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âl. 42
Senior
(1) Do funkcie seniora a konseniora moÏno zvoliÈ zborového farára zo seniorátu, ktor˘
dosiahol vek 30 rokov a pôsobí v senioráte najmenej 3 roky. Seniora volia cirkevné zbory
a konseniora seniorálny konvent.
(2) Senior je prv˘m duchovn˘m pastierom a vedúcim náboÏenského Ïivota v senioráte.
(3) Senior spolu so seniorálnym dozorcom zodpovedajú za ãinnosÈ seniorátu.
(4) Senior plní najmä tieto úlohy:
a) zabezpeãuje, aby sa evanjelium Kristovo zvestovalo v senioráte
podºa vierouãn˘ch zásad Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania,
b) dozerá na ãinnosÈ duchovn˘ch v senioráte a najmenej raz za tri roky
kontroluje ãinnosÈ cirkevn˘ch zborov seniorátu,
c) zabezpeãuje cirkevnú disciplínu,
d) in‰taluje zborov˘ch farárov a uvádza zborov˘ch dozorcov, ãlenov
seniorálneho presbyterstva a delegátov na di‰triktuálny konvent a na synodu,
e) vykonáva posviacky v cirkevn˘ch zboroch okrem posviacky nov˘ch chrámov
a nov˘ch modlitební,
f) plní úlohy, ktoré mu vypl˘vajú z funkcií v orgánoch seniorátu,
g) zabezpeãuje administratívne práce v orgánoch seniorátu,
h) navrhuje kandidátov na funkcie námestn˘ch farárov, kaplánov a diakonov,
i) udeºuje a odníma kanonickú misiu uãiteºom náboÏenstva na základn˘ch ‰kolách.
(5) Seniora zastupuje konsenior. V senioráte moÏno zvoliÈ aj viac konseniorov.
âl. 43
Di‰triktuálny biskup
(1) Do funkcie di‰triktuálneho biskupa moÏno zvoliÈ ordinovaného kÀaza. Zvolením do
funkcie di‰triktuálneho biskupa zaniká jeho predchádzajúca cirkevná funkcia. Di‰triktuálneho
biskupa volia cirkevné zbory di‰triktu.
(2) Di‰triktuálny biskup je prv˘m duchovn˘m pastierom a vedúcim náboÏenského Ïivota v di‰trikte.
(3) Di‰triktuálny biskup spolu s di‰triktuálnym dozorcom zodpovedajú za ãinnosÈ di‰triktu.
(4) Di‰triktuálny biskup plní najmä tieto úlohy:
a) zabezpeãuje, aby sa evanjelium Kristovo zvestovalo v di‰trikte podºa vierouãn˘ch
zásad Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, chráni cirkev a jej jednotu,
b) dozerá na ãinnosÈ duchovn˘ch v di‰trikte, dbá o ich duchovn˘ rast
a stará sa o kÀazsk˘ dorast,
c) nav‰tevuje cirkevné zbory v di‰trikte, vykonáva kanonické vizitácie
a kontroluje ãinnosÈ seniorátov,
d) zabezpeãuje cirkevnú disciplínu,
e) in‰taluje seniorov a uvádza seniorálnych dozorcov, ãlenov di‰triktuálneho
presbyterstva, predsedu, podpredsedu a ãlenov di‰triktuálneho súdu,
di‰triktuálneho Ïalobcu a jeho zástupcu, riaditeºa di‰triktuálneho biskupského
úradu a duchovn˘ch v di‰trikte a jeho zarideniach,
f) vykonáva posviacky nov˘ch chrámov a nov˘ch modlitební,
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g) udeºuje a odníma kanonickú misiu uãiteºom náboÏenstva na stredn˘ch
a vysok˘ch ‰kolách v di‰trikte,
h) vymenúva po prerokovaní v zbore biskupov námestn˘ch farárov, kaplánov
a diakonov v zboroch, seniorátoch a di‰trikte,
i) vydáva pastierske listy,
j) povoºuje ‰tudijn˘ pobyt a neplatené voºno kÀazom, diakonom
a uãiteºom náboÏenstva,
k) udeºuje di‰penzy,
1) plní ìal‰ie úlohy, ktoré mu vypl˘vajú z funkcií vo vrcholn˘ch orgánoch cirkvi
a v di‰trikte.
(5) Zástupcu di‰triktuálneho biskupa volí spomedzi seniorov di‰triktuálny konvent.
âl. 44
Generálny biskup
(1) Do funkcie generálneho biskupa moÏno zvoliÈ ordinovaného kÀaza. Generálneho
biskupa volia v‰etky cirkevné zbory.
(2) Zvolením do funkcie generálneho biskupa zaniká jeho predchádzajúca cirkevná
funkcia.
(3) Generálny biskup je prv˘m duchovn˘m pastierom a vedúcim náboÏenského Ïivota
Evanjelickej cirkvi.
(4) Generálny biskup s generálnym dozorcom zodpovedajú za ãinnosÈ Evanjelickej
cirkvi.
(5) Generálny biskup plní najmä tieto úlohy:
a) zabezpeãuje, aby sa evanjelium Kristovo zvestovalo v celej cirkvi
podºa vierouãn˘ch zásad Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania,
chráni cirkev a jej jednotu,
b) dozerá na duchovnú ãinnosÈ v celej cirkvi,
c) zabezpeãuje cirkevnú disciplínu,
d) in‰taluje di‰triktuálnych biskupov, uvádza generálneho a di‰triktuálnych dozorcov,
ãlenov generálneho presbyterstva, predsedu, podpredsedu a ãlenov generálneho
súdu, generálneho Ïalobcu a jeho zástupcu, riaditeºa generálneho biskupského
úradu a duchovn˘ch v ústredí cirkvi, jej zariadeniach a v armáde,
e) vymenováva po prerokovaní v zbore biskupov duchovn˘ch v ústredí cirkvi
a duchovn˘ch na miesta, zriadené generálnym presbyterstvom,
f) nav‰tevuje cirkevné zbory v celej cirkvi,
g) zvoláva Zbor biskupov a predsedá mu,
h) predsedá komisii pre farárske a kaplánske skú‰ky,
i) vydáva úpravy duchovnej povahy a pastierske listy,
j) plní ìal‰ie úlohy, ktoré mu vypl˘vajú z funkcií vo vrcholn˘ch orgánoch cirkvi.
(6) Generálneho biskupa in‰taluje odstupujúci generálny biskup, zástupca generálneho
biskupa alebo sluÏobne star‰í di‰triktuálny biskup.
(7) Generálneho biskupa zastupuje jeho zástupca zvolen˘ synodou spomedzi di‰triktuálnych biskupov.
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âl. 45
Ostatní duchovní
(1) Za kaplána moÏno vymenovaÈ absolventa Evanjelickej bohosloveckej fakulty, ktor˘
úspe‰ne vykonal kaplánsku skú‰ku a bol ordinovan˘ za kÀaza.
(2) Za námestného farára a za administrátora na uprázdnené miesto zborového farára
moÏno vymenovaÈ absolventa Evanjelickej bohosloveckej fakulty, ktor˘ úspe‰ne vykonal
farársku skú‰ku.
(3) Za diakona moÏno vymenovaÈ ãlena cirkvi, ktor˘ absolvoval diakonskú prípravu
a úspe‰ne vykonal predpísané skú‰ky a bol ordinovan˘ za diakona.

PREDSTAVITELIA CIRKVI Z LAICKÉHO STAVU
âl. 46
Zborov˘ dozorca
(1) Za zborového dozorcu a zástupcu zborového dozorcu moÏno zvoliÈ ãlena cirkvi,
ktor˘ poÏíva váÏnosÈ a úctu v cirkevnom zbore. Volí ich zborov˘ konvent.
(2) Zborov˘ dozorca spolu so zborov˘m farárom zodpovedajú za ãinnosÈ v cirkevnom
zbore.
(3) Zborov˘ dozorca plní najmä tieto úlohy:
a) dbá o duchovn˘ rast v cirkevnom zbore,
b) zabezpeãuje ochranu a zveºaìovanie majetku cirkevného zboru,
c) dozerá na hospodársku ãinnosÈ v cirkevnom zbore,
d) dbá o dodrÏiavanie cirkevn˘ch a in˘ch právnych predpisov.
âl. 47
Seniorálny dozorca
(1) Za seniorálneho dozorcu a zástupcu seniorálneho dozorcu moÏno zvoliÈ ãlena niektorého cirkevného zboru v senioráte, ktor˘ poÏíva váÏnosÈ a úctu ãlenov cirkvi a dosiahol vek
30 rokov. Seniorálneho dozorcu volia cirkevné zbory seniorátu. Zástupcu seniorálneho dozorcu volí seniorálny konvent.
(2) Seniorálny dozorca spolu so seniorom zodpovedajú za ãinnosÈ seniorátu.
(3) Seniorálny dozorca plní najmä tieto úlohy:
a) dbá o duchovn˘ rast v senioráte,
b) zabezpeãuje ochranu a zveºaìovanie cirkevného majetku seniorátu,
c) dozerá na hospodársku ãinnosÈ a zabezpeãuje kontrolu hospodárenia
v cirkevn˘ch zboroch,
d) dbá o dodrÏiavanie cirkevn˘ch a in˘ch právnych predpisov v senioráte.
âl. 48
Di‰triktuálny dozorca
(1) Za di‰triktuálneho dozorcu a zástupcu di‰triktuálneho dozorcu moÏno zvoliÈ ãlena
niektorého cirkevného zboru v di‰trikte, ktor˘ poÏíva váÏnosÈ a úctu v di‰trikte. Di‰triktuálneho dozorcu volia cirkevné zbory di‰triktu. Zástupcu di‰triktuálneho dozorcu volí di‰triktuálny
konvent spomedzi seniorálnych dozorcov.
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(2) Di‰triktuálny dozorca plní najmä tieto úlohy:
a) dbá o duchovn˘ rast v di‰trikte, chráni cirkev a jej jednotu,
b) zabezpeãuje ochranu a zveºaìovanie cirkevného majetku v di‰trikte,
c) dozerá na hospodársku ãinnosÈ v di‰trikte a v seniorátoch
a zabezpeãuje kontrolu hospodárenia,
d) dbá o dodrÏiavanie cirkevn˘ch a in˘ch právnych predpisov.
âl. 49
Generálny dozorca
(1) Za generálneho dozorcu a zástupcu generálneho dozorcu moÏno zvoliÈ ãlena Evanjelickej cirkvi, ktor˘ poÏíva v‰eobecnú váÏnosÈ a úctu. Generálneho dozorcu volia cirkevné
zbory. Zástupcu generálneho dozorcu volí synoda spomedzi di‰triktuálnych dozorcov.
(2) Generálny dozorca plní najmä tieto úlohy:
a) dbá o duchovn˘ rast cirkvi, chráni cirkev a jej jednotu,
b) zabezpeãuje ochranu a zveºaìovanie cirkevného majetku
a dozerá na hospodársku ãinnosÈ cirkvi,
c) usmerÀuje a zjednocuje ãinnosÈ cirkevn˘ch dozorcov,
d) zabezpeãuje cirkevnú disciplínu a dbá o dodrÏiavanie cirkevn˘ch
a in˘ch predpisov.
âl. 50
Ostatní predstavitelia z laického stavu
Evanjelická cirkev a jej organizaãné jednotky si môÏu podºa potreby voliÈ aj in˘ch cirkevn˘ch predstaviteºov.

Siedma ãasÈ

PRECHODNÉ A ZÁVEREâNÉ USTANOVENIA
âl. 51
(1) DÀom úãinnosti tejto ústavy sa skonãí funkãné obdobie v‰etk˘ch cirkevn˘ch orgánov a v‰etk˘ch cirkevn˘ch predstaviteºov. Doteraj‰ie cirkevné orgány a cirkevní predstavitelia
budú v‰ak svoje funkcie vykonávaÈ do zvolenia cirkevn˘ch orgánov a cirkevn˘ch predstaviteºov podºa tejto ústavy najdlh‰ie jeden rok odo dÀa jej úãinnosti. Postup volieb cirkevn˘ch predstaviteºov upraví osobitn˘ cirkevn˘ zákon.
(2) Obdobia, poãas ktor˘ch cirkevní predstavitelia zastávali funkciu pred úãinnosÈou
tejto ústavy, sa pre potreby ãl. 40 ods. 2 zapoãítavajú. Nezapoãítava sa v‰ak obdobie krat‰ie
ako 6 rokov.
âl. 52
(1) Do prijatia cirkevn˘ch zákonov na vykonanie tejto ústavy platia doteraj‰ie predpisy
a zvyklosti, pokiaº neodporujú tejto ústave.
(2) Finanãné hospodárenie a nakladanie s cirkevn˘m majetkom upraví osobitn˘ cirkevn˘ zákon.
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âl. 53
(1) Ru‰í sa Cirkevná ústava z 9. októbra 1951 v znení ústavného zákona ãíslo 2/1991
prijatého na zasadnutí Synody 4. júna 1991.
(2) Ru‰í sa cirkevn˘ ústavn˘ zákon ãíslo 16/94 o zmene sídla V˘chodného di‰triktu
ECAV na Slovensku.
(3) Zborovému farárovi, ktor˘ dov⁄‰il 65 rokov veku ku dÀu nadobudnutia úãinnosti
tohoto ústavného zákona, sa skonãí volebné obdobie dÀom 31. 12. 2001
âl. 54
Tento cirkevn˘ ústavn˘ zákon nadobúda platnosÈ dÀom prijatia 22. júna 1993 a úãinnosÈ
dÀom 1. januára 1994. Zmena názvu podºa ãl. 1 ods. 1 nadobúda úãinnosÈ dÀom prijatia ústavy. Novelizácie nadobudli úãinnosÈ 17. novembra 2000, 20. júla 2001, 20. septembra 2002
a 6. decembra 2005.

CIRKEVN¯ ÚSTAVN¯ ZÁKON ã. 3/99
o voºbách cirkevn˘ch predstaviteºov a funkcionárov
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva tento cirkevn˘
ústavn˘ zákon.
§1
(1) Cirkevní predstavitelia (okrem zborov˘ch farárov) a funkcionári sa volia na ‰esÈroãné funkãné obdobie, ktoré zaãína dÀom nástupu do funkcie.
(2) Prvé volebné obdobie ECAV po prijatí novej cirkevnej ústavy zaãalo v zmysle ãl. 51
odstavec 1 cirkevnej ústavy 1. 1. 1994 a skonãí 31. 12. 1999.
§2
Predstavitelia a funkcionári cirkevn˘ch organizaãn˘ch jednotiek, ktorí boli zvolení na
zaãiatku funkãného obdobia, zostávajú vo funkciách aÏ do zasadnutia v˘roãit˘ch konventov
(symody) v nasledujúcom roku, ktoré budú v t˘chto termínoch
a. zborové konventy do konca februára,
b. seniorálne konventy do konca mája,
c. di‰triktuálne konventy do konca augusta,
d. synoda do konca novembra.
§3
Predstaviteºom a funkcionárom, ktorí boli zvolení v priebehu funkãného obdobia, nie vo
voºbách na jeho zaãiatku, konãí funkãné obdobie 6 rokov po právoplatnosti voºby.
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Cirkevné zbory
§4
(1) Zborov˘ch dozorcov (vrátane dozorcov zdruÏen˘ch a zdruÏovan˘ch cirkevn˘ch zborov) volia cirkevné zbory na zborov˘ch konventoch do konca januára.
(2) ëal‰ích zborov˘ch predstaviteºov a funkcionárov volia cirkevné zbory na v˘roãit˘ch
konventoch.
Senioráty
§5
(1) Seniorálne presbyterstvo vypí‰e voºby ãlenov seniorálneho predsedníctva tak, aby
seniorálne predsedníctvo mohlo zvolaÈ kandidaãnú poradu predsedníctiev cirkevn˘ch zborov
do polovice marca. Seniorálne presbyterstvo je povinné voºby ãlenov seniorálneho predsedníctva organizovaÈ tak, aby ich v˘sledky mohli byÈ vyhlásené do konca apríla.
(2) ëal‰ích seniorálnych predstaviteºov a funkcionárov volí seniorálny konvent.
Di‰trikty
§6
(1) Di‰triktuálne presbyterstvo vypí‰e voºby ãlenov di‰triktuálneho predsedníctva tak,
aby di‰triktuálne predsedníctvo mohlo zvolaÈ kandidaãnú poradu predsedníctiev seniorátov do
polovice júna. Di‰triktuálne presbyterstvo je povinné voºby ãlenov di‰triktuálneho predsedníctva organizovaÈ tak, aby ich v˘sledky mohli byÈ vyhlásené do konca júla.
(2) ëal‰ích di‰triktuálnych predstaviteºov a funkcionárov volí di‰triktuálny konvent.
Ústredie cirkvi
§7
(1) Generálne presbyterstvo vypí‰e voºby ãlenov predsedníctva cirkvi tak, aby predsedníctvo cirkvi mohlo zvolaÈ kandidaãnú poradu predsedníctiev di‰triktov a seniorátov do polovice septembra. Generálne presbyterstvo je povinné organizovaÈ voºby ãlenov predsedníctva
cirkvi tak, aby ich v˘sledky mohli byÈ vyhlásené do konca októbra.
(2) ëal‰ích predstaviteºov a funkcionárov ústredia cirkvi volí synoda. Svojich predsedov
a podpredsedov volí vÏdy po jednom z V˘chodného a Západného di‰triktu a po jednom
z duchovného a laického stavu.
(3) Synodu zvoláva a predsedá jej aÏ do zvolenia nového predsedníctva jej doteraj‰ie
predsedníctvo, a to aj v prípade, ak jeho ãlenovia nie sú ãlenmi novozvolenej synody.
Spoloãné, prechodné a závereãné ustanovenia.
§8
Doteraj‰í zboroví dozorcovia a ãlenovia presedníctviev vy‰‰ích cirkevn˘ch organizaãn˘ch jednotiek odovzdajú funkcie svojim nástupcom na zasadnutí v˘roãného konventu (synody) v termínoch podºa § 1; ak voºba niektorého ãlena predsedníctva nie je právoplatná, funk-
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ciu prevezme jeho zástupca. Konvent (synodu) zvoláva a vedie aÏ do odovzdania funkie doteraj‰ie predsedníctvo. T˘m nie je dotknutá povinnosÈ funkciu riadne protokolárne odovzdaÈ e‰te
pred zasadnutím konventu (synody).
§9
Tento cirkevn˘ ústavn˘ zákon nadobúda platnosÈ dÀom prijatia a úãinnosÈ dÀom
5. 7. 1999.

CIRKEVN¯ ÚSTAVN¯ ZÁKON ã. 6/00
o v˘klade cirkevnoprávnych predpisov
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva tento cirkevn˘
ústavn˘ zákon
§1
V záujme zachovania jednotného v˘kladu právneho poriadku v cirkvi zriaìuje sa Osobitn˘ senát Generálneho súdu ECAV.
§2
Osobitn˘ senát
a. zaujíma stanoviská na zabezpeãenie jednotného v˘kladu cirkevnoprávnych predpisov,
b. rozhoduje o rozpore niÏ‰ieho v‰eobecne záväzného predpisu s vy‰‰ím.
§3
ÎiadosÈ o rozhodnutie osobitného senátu môÏe písomne podaÈ ktor˘koºvek orgán ECAV
alebo di‰triktu, seniorálny a zborov˘ konvent alebo presbyterstvo, alebo najmenej 50 dospel˘ch ãlenov cirkvi.
§4
Predsedom osobitného senátu je predseda generálneho súdu, ktorého v prípade jeho
neprítomnosti alebo zaneprázdnenosti zastupuje jeho zástupca, vymenovan˘ predsedom generálneho súdu spomedzi ãlenov generálneho súdu s právnick˘m vzdelaním. âlenmi osobitného
senátu sú popredseda generálneho súdu, generálny právny zástupca, predseda právneho v˘boru, dvaja sudcovia generálneho súdu z duchovného stavu a dvaja sudcovia generálneho súdu
z laického stavu, ktor˘ch menuje predseda generálneho súdu.V prípade rovnosti hlasov rozhoduje predseda.
§5
Osobitn˘ senát je schopn˘ uzná‰ania, ak je prítomn˘ch najmenej 5 jeho ãlenov. Ak koná
v zmysle § 10 druhá veta, je uzná‰ania schopn˘ ak je prítomn˘ch najmenej 7 jeho ãlenov.
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§6
Predseda osobitného senátu je povinn˘ do 30 dní od prevzatia Ïiadosti vypísaÈ termín pojednávania. Do ìal‰ích 30 dní je senát povinn˘ vydaÈ rozhodnutie. Rozhodnutie sa doruãí Ïiadateºovi a jeho enunciát sa publikuje v Zbierke cirkevnoprávnych predpisov.
§7
(1) Ak predseda osobitného senátu zistí, Ïe ÏiadosÈ nespæÀa potrebné náleÏitosti, vyzve
Ïiadateºa, aby v termíne do 14 dní odo dÀa doruãenia odstránil nedostatky v Ïiadosti. Ak
uveden˘ termín nedodrÏí, ÏiadosÈ odmietne.
(2) Predseda osobitného senátu je povinn˘ kaÏdú ÏiadosÈ, ktorá je oznaãená ako ÏiadosÈ
podºa tohto cirkevného ústavného zákona, buì vybaviÈ podºa ods.1, alebo v zmysle § 6 vyt˘ãiÈ pojednávanie.
§8
Rokovania osobitného senátu sú zásadne neverejné. Predseda v‰ak môÏe podºa povahy
veci pozvaÈ naÀ zástupcu Ïiadateºa, odporcu alebo expertov, od ktor˘ch môÏe prípadne vopred
vyÏiadaÈ stanovisko.
§9
Rozhodnutie o Ïiadosti sa vÏdy prijíma na neverejnom zasadnutí a treba ho riadne odôvodniÈ. Odosiela sa Ïiadateºovi na doruãenku. O formulácii v˘roku rozhodnutia sa prípadne
rozhoduje hlasovaním.

§ 10
Rozhodnutie osobitného senátu je koneãné a nemoÏno sa proti nemu odvolaÈ. Osobitn˘
senát v‰ak môÏe svoje rozhodnutie na základe nov˘ch rozhodujúcich skutoãností, ktoré v ãase
rozhodovania osobitného senátu neboli známe, z vlastného podnetu zru‰iÈ a vydaÈ nové rozhodnutie.
§ 11
(1) Rozhodnutie osobitného senátu je záväzné pre ECAV, v‰etky jeho cirkevné organizaãné jednotky, ich zloÏky, úãelové a iné zariadenia aj pre v‰etk˘ch ãlenov cirkvi.
(2) Ak osobitn˘ senát rozhodol, Ïe niektor˘ v‰ebecne záväzn˘ cirkevnoprávny predpis je
v rozpore s vy‰‰ou právnou normou, orgán, ktor˘ predpis vydal, je povinn˘ do 60 dní od doruãenia upraviÈ ho v súlade s rozhodnutím osobitného senátu.
§ 12
Procesné náleÏitosti osobitného senátu sa riadia, ak v tomto cirkevnom ústavnom zákone nie je ustanovené inak, predpismi cirkevného zákona o cirkevn˘ch súdoch.
§ 13
Tento cirkevn˘ ústavn˘ zákon nadobúda platnosÈ dÀom prijatia a úãinnosÈ 17. 11. 2000.
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Cirkevné zákony
1. Cirkevn˘ zákon ã. 2/93 o vydávaní cirkevnoprávnych predpisov
ECAV na Slovensku
2. Cirkevn˘ zákon ã. 11/94 o cirkevn˘ch predstaviteºoch, ich voºbách
a o charakteristike niektor˘ch funkcii v znení cirkevn˘ch zákonov
ã. 2/95,7/96, 8/97, 4/99, 9/00, 2/01, 6/03, 4/04 a 5/05
3. Cirkevn˘ zákon ã. 14/94 o vymenovávaní námestn˘ch farárov,
kaplánov a ordinovan˘ch diakonov v znení cirkevného zákona
ã. 8/00
4. Cirkevn˘ zákon ã. 15/94 o rokovacom poriadku v orgánoch organizaãn˘ch jednotiek ECAV na Slovensku v znení cirkevn˘ch zákonov
ã. 5/95 , 9/97, 5/98, 4/01, 5/03 a 7/05
5. Cirkevn˘ zákon ã. 6/96 o vnútornom ãlenení cirkevn˘ch zborov
6. Cirkevn˘ zákon ã. 4/97 o cirkevnom ‰kolstve a o vyuãovaní náboÏenstva v znení cirkevného zákona ã. 3/01
7. Cirkevn˘ zákon ã. 5/97 o archívoch
8. Cirkevn˘ zákon ã. 6/97 o kniÏniciach
9. Cirkevn˘ zákon ã. 7/97 o celocirkevn˘ch úlohách, programoch, úãelov˘ch zariadeniach a organizáciách ECAV na Slovensku
10. Cirkevn˘ zákon ã. 1/99 o cirkevnom múzeu
11. Cirkevn˘ zákon ã. 2/99 o hospodárení cirkevn˘ch organizaãn˘ch
jednotiek v znení cirkevn˘ch zákonov ã. 5/00, 5/01, 2/02 a 3/05)
12. Cirkevn˘ zákon ã. 5/99 o cirkevn˘ch súdoch, cirkevn˘ch sudcoch
a cirkevn˘ch Ïalobcoch
13. Cirkevn˘ zákon ã. 6/01 o materskej dovolenke a starostlivosti
o narodené alebo osvojené dieÈa
14. Cirkevn˘ zákon ã. 1/04 o konaní na cirkevn˘ch súdoch, ktor˘m sa
súãasne mení cirkevn˘ zákon ã. 5/99 o cirkevn˘ch súdoch, cirkevn˘ch sudcoch a cirkevn˘ch Ïalobcoch
15. Cirkevn˘ zákon ã. 2/04 o disciplinárnom konaní
16. Cirkevn˘ zákon ã. 3/04 o disciplinárnych previneniach v znení cirkevného zákona ã. 2/05
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CIRKEVN¯ ZÁKON ã. 2/93
o vydávaní cirkevnoprávnych predpisov
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku uzniesla sa na tomto
cirkevnom zákone.
§1
(1) Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku sa pri zabezpeãovaní svojej
ãinnosti riadi cirkevnou ústavou, cirkevn˘mi ústavn˘mi zákonmi, cirkevn˘mi zákonmi
a nariadeniami, vnútorn˘mi predpismi svojich organizaãn˘ch jednotiek a uzneseniami svojich
orgánov.
(2) Sústavu jej cirkevnoprávnych predpisov tvoria:
a/ cirkevná ústava
b/ cirkevné ústavné zákony
c/ cirkevné zákony
d/ cirkevné nariadenia
e/ cirkevné ‰tatúty.
§2
(1) Základom cirkevnoprávneho poriadku je cirkevná ústava, cirkevné ústavné zákony
a cirkevné zákony prijímané synodou.
(2) Ostatné cirkevnoprávne predpisy musia byÈ v súlade s cirkevnou ústavou, cirkevn˘mi
ústavn˘mi zákonmi a cirkevn˘mi zákonmi.

§3
(1) Cirkevné nariadenia vydáva generálne presbyterstvo na základe splnomocnenia
cirkevn˘mi zákonmi.
§4
Cikrevné ‰tatúty podrobnej‰ie upravujú postavenie a právne pomery cirkevn˘ch
organizaãn˘ch jednotiek, cirkevn˘ch orgánov a zariadení nimi riaden˘ch (riadiacich
i poradn˘ch) a konrkétne právne vzÈahy. Cirkevné ‰tatúty môÏu vydávaÈ v‰etky cirkevné
organizaãné jednotky.
§5
(1) Cirkevnoprávne predpisy sa vyhlasujú uverejnením ich úplného znenia v Zbierke
cirkevnoprávnych predpisov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.
Uverejnenie lokálne v˘namného cirkevného ‰tatútu moÏno nahradiÈ oznámením o jeho vydaní
a oznaãením miesta, kde moÏno doÀ nahliadnuÈ.
(2) Zbierku cirkevnoprávnych predpisov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku vydáva
generálny biskupsk˘ úrad.
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§6
V Zbierke cirkevnoprávnych predpisov Evanjelickeuj cirkvi a. v. na Slovensku moÏno
zaradiÈ aj:
a/ uznesenia cirkevn˘ch orgánov, ak majú v‰eobecn˘ alebo aspoÀ ‰ir‰í dosah, alebo ak
sa nimi rie‰ia závaÏné otázky;
b/ iné závaÏné rozhodnutia cirkevn˘ch orgánov;
c/ oznámenia o rozhodnutiach cirkevn˘ch orgánov a cirkevn˘ch predstaviteºov, ak je to
potrebné a úãelné.
Tento cirkevn˘ zákon nadobúda úãinnosÈ dÀom 1. januára 1994.

CIRKEVN¯ ZÁKON ã. 11/94
o cirkevn˘ch predstaviteºoch, ich voºbách a o charakteristike
niektor˘ch funkciív znení CIRKEVN¯CH ZÁKONOV
ã. 2/95, 7/96, 8/97, 4/99, 9/00, 2/01, 6/03 a 4/04 a 5/05
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva tento cirkevn˘
zákon.

Pojem cirkevného predstaviteºa
§1
1. Cirkevn˘mi predstaviteºmi sú v‰etci ãlenovia orgánov organizaãn˘ch jednotiek,
sudcovia a cirkevní Ïalobcovia, pokiaº boli do svojich funkcií zvolení podºa príslu‰n˘ch
ustanovení.
2. V‰etci, ktorí zastávajú v organizaãn˘ch jednotkách akúkoºvek funkciu, ak nie sú
predstaviteºmi podºa odseku 1, pokladajú sa za cirkevn˘ch funkcionárov.
3. Zamestnanci sú pracovníci organizaãn˘ch jednotiek, ktor˘ch pracovn˘ vzÈah je
upraven˘ pracovnoprávnymi predpismi.
4. Pracovnoprávne vzÈahy zamestnancov ECAV, ktorí vykonávajú duchovenskú ãinnosÈ sa spravujú zákonníkom práce, ak tento predpis, osobitn˘ predpis, medzinárodná zmluva,
zmluva, uzatvorená medzi Slovenskou republikou a cirkvami a náboÏensk˘mi spoloãnosÈami,
alebo vnútorné predpisy ECAV neustanovujú inak.
§2
1. V Evanjelickej cirkvi majú jej duchovní a laickí ãlenovia rovnaké postavenie. Ich
miera osobnej zodpovednosti je daná cirkevnou ústavou a ostatn˘mi cirkevnoprávnymi
predpismi.
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2. Za ãlenov z duchovného stavu pokladajú sa ordinovaní kÀazi v ãinnej sluÏbe
a ordinovaní diakoni v ãinnej sluÏbe.

PRVÁ âASË
Charakteristika niektor˘ch funkcií
âlenovia cirkevn˘ch orgánov
§3
1) Tam, kde to ustanovuje cirkevná ústava alebo zborov˘ ‰tatút, sú niektorí
predstavitelia ãlenmi orgánov organizaãn˘ch jednotiek z titulu funkcie.
2) Ostatní ãlenovia orgánov organizaãn˘ch jednotiek (presbyteri, delegáti na konvent
a na synodu) sú do t˘chto funkcií volení príslu‰n˘m konventom a synodou.
3) Tieto zásady platia primerane aj pre voºbu a ãinnosÈ poradn˘ch a odborn˘ch orgánov.
4) Príslu‰n˘ orgán môÏe zvoliÈ pri voºbe ãlenov orgánov organizaãn˘ch jednotiek aj
primeran˘ poãet náhradníkov (presbyterov v‰etk˘ch stupÀov, delegátov na seniorálny
a di‰triktuálny konvent a na synodu, sudcov di‰triktuálneho a generálneho súdu). Náhradník
zastupuje plnoprávne neprítomného riadneho ãlena orgánu. Natrvalo sa stáva riadnym ãlenom,
ak niektor˘ riadny ãlen prestal byÈ z akéhokoºvek dôvodu ãlenom orgánu. Zvolávajúci orgán
rozhodne o prípadnej úãasti náhradn˘ch ãlenov na zasadnutí s hlasom poradn˘m.
5) Ak je niektor˘ predstaviteº ãlenom orgánu z viacer˘ch titulov, je povinn˘ daÈ sa
v niektorej funkcii zastúpiÈ zástupcom (náhradníkom) na zasadnutí.
6) Riadny ãlen orgánu má právo diskutovaÈ, podávaÈ návrhy a hlasovaÈ. Náhradn˘ ãlen
orgánu (pokiaº nezastupuje niektorého riadneho ãlena) a ãlen orgánu s hlasom poradn˘m má
právo diskutovaÈ a podávaÈ návrhy, nemá právo hlasovaÈ. Osoby, prizvané podºa cirkevnej
ústavy alebo cirkevného zákona ãíslo 15/94 o rokovacom poriadku majú právo diskutovaÈ,
nemajú právo hlasovaÈ ani podávaÈ návrhy.
7) Ak sa niekto stane na pln˘ úväzok zamestnancom niektorej cirkevnej organizaãnej
jednotky nemôÏe byÈ v nej volen˘m ãlenom cirkevn˘ch orgánov.
Riaditeº biskupského úradu
§4
1) Riaditeº Generálneho biskupského úradu organizuje prácu tak, aby po stránke
organizaãnej a hospodárskej bol zabezpeãen˘ v˘kon rozhodnutí Evanjelickej cirkvi a riadny
chod jednotliv˘ch organizaãn˘ch jednotiek.
2) Riaditeº di‰triktuálneho biskupského úradu organizuje prácu tak, aby po stránke
organizaãnej aj hospodárskej bol zabezpeãen˘ v˘kon rozhodnutí Evanjelickej cirkvi a di‰triktu
a riadny chod jednotliv˘ch organizaãn˘ch jednotiek v di‰trikte.
3) Za riaditeºa a vedúceho biskupského úradu moÏno voliÈ ãlena niektorého cirkevného
zboru, ktor˘ je po stránke duchovnej aj odbornej na potrebnej úrovni. Ich povinnosti stanoví
‰tatút biskupského úradu.
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ëal‰í funkcionári
§5
1) Cirkevné orgány volia podºa potreby ìal‰ích cirkevn˘ch funkcionárov, ako
zapisovateºov, kurátorov, pokladníkov, úãtovníkov, ‰kolsk˘ch dekanov, kostolníkov, kantorov,
knihovníkov, archivárov atì. Títo funkcionári sa pokladajú za predstaviteºov, len ak boli
zvolení za ãlenov presbyterstva príslu‰nej organizaãnej jednotky.
2) Za zamestnanca sa pokladá predstaviteº alebo funkcionár, s ktor˘m je uzavret˘
pracovn˘ pomer. SluÏobn˘ pomer pracovníkov duchovnej sluÏby sa nepokladá za
pracovnoprávny vzÈah a pracovnoprávne predpisy sa pouÏívajú len podporne.
3) Pre funkcionárov, ktorí sa nepokladajú za cirkevn˘ch predstaviteºov, platia primerane
ustanovenia o cirkevn˘ch predstaviteºoch: volia sa na 6 rokov.

§6
Kurátor (zborov˘, matkocirkevn˘, dcérocirkevn˘) organizuje a vedie práce spojené
s udrÏiavaním a prevádzkou cirkevn˘ch budov a ostatného hnuteºného aj nehnuteºného
majetku, pri rozpisovaní a príjme poplatkov, úzko spolupracuje s predsedníctvom cirkevného
zboru pri vedení duchovného Ïivota v zbore.
Spoloãné ustanovenia
§7
1) Zboroví a námestní farári, administrátori, zboroví kapláni, diakoni a zboroví
dozorcovia, ani ãlenovia ich domácností, nesmú konaÈ funkciu zborového pokladníka. Kurátor
ani pokladník nesmú konaÈ funkciu úãtovníka.
2) KaÏd˘, kto plní úlohy pre cirkevné organizaãné jednotky v rozsahu vopred
prikázanom, má nárok na úhradu cestovn˘ch nákladov podºa predpisov platn˘ch pre
zamestnancov.
3) Zborov˘ farár vykonáva právomoc priameho vedúceho nad zborov˘m kaplánom,
senior nad zborov˘mi farármi (námestn˘mi farármi, kaplánmi a diakonmi), di‰triktuálny
biskup nad seniormi a generálny biskup nad di‰triktuálnymi biskupmi.

DRUHÁ âASË
Voºby zborov˘ch farárov
Uprázdnenie miesta zborového farára
§8
1) Miesto zborového farára sa uprázdÀuje:
a) odchodom do dôchodku,
b) zrieknutím sa funkcie,
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c) smrÈou zborového farára alebo vyhlásením za m⁄tveho,
d) stratou funkcie uplynutím ãasu,
e) odvolaním z funkcie,
f) dov⁄‰ením 65. roku veku.
2) DÀom uprázdnenia miesta zborového farára zaniká platnosÈ vokátora.
3) DÀom nasledujúcim po dov⁄‰ení 65. roku veku sa zborov˘ farár stáva námestn˘m
farárom.
4) Najmenej 30 dní pred dov⁄‰ením 65. roku veku je zborov˘ farár povinn˘ oznámiÈ
príslu‰nému di‰triktuálnemu predsedníctvu svoj úmysel pokraãovaÈ v cirkevnom zbore ako
námestn˘ farár.
4) Voºby zborového farára treba vypísaÈ najneskôr 3 mesiace pred uplynutím volebného
obdobia, v ostatn˘ch prípadoch do2 mesiacov od uprázdnenia miesta.
Postup pri uprázdnení miesta zborového farára
§9
1) Keì dochádza k uprázdneniu miesta zborového farára senior je povinn˘ informovaÈ
o tom vy‰‰ie COJ do 8 dní od dátumu uprázdnenia.
2) Seniorálne predsedníctvo menuje administrátora uprázdneného miesta zborového
farára do 8 dní odo dÀa, keì sa o uprázdnení dozvedelo. Administrátora menuje zásadne
spomedzi zborov˘ch a námestn˘ch farárov seniorátu, spravidla zo susedného zboru.
Vymenovan˘ je povinn˘ menovanie prijaÈ. Podmienky treba stanoviÈ v menovacom dekréte.
3) Ak pôsobí v zbore viac farárov, treba zásadne menovaÈ za administrátora jedného
z nich, pokiaº tomu nebránia dôvody, hodné osobitného zreteºa.
4) Do nastúpenia administrátora zabezpeãí zborov˘ dozorca v prípade potreby vhodn˘m
spôsobom doklady a inventár.
§ 10
Seniorálne predsedníctvo po menovaní administrátora:
a) do 8 dní zvolá zborové presbyterstvo, na ktorom za prítomnosti administrátora
predov‰etk˘m podá informácie o postupe podºa platn˘ch predpisov
b) poÏiada presbyterstvo o vypracovanie vokátora budúceho farára
c) urãí termín, do ktorého má byÈ, v prípade potreby, vypracovan˘ voliãsk˘ zoznam.
Príprava volieb
§ 11
Voºby pripravuje zborové presbyterstvo, ktoré navrhne rie‰iÈ obsadenie miesta
zborového farára:
a) pozvaním jedného kandidáta,
b) voºbou z viacer˘ch kandidátov.
§ 12
Na návrh obsadenia funkcie zborového farára pozvaním je potrebné rozhodnutie
trojpätinovej väã‰iny prítomn˘ch presbyterov.
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§ 13
1) Ak presbyterstvo nerozhodne navrhnúÈ pozvanie, navrhne viacer˘ch kandidátov,
prípadne rozhodne vypísaÈ súbeh.
2) Súbeh vypisuje zborové presbyterstvo po prerokovaní so seniorálnym predsedníctvom a dá ho uverejniÈ aspoÀ v jednom ãasopise s celocirkevnou pôsobnosÈou. V Àom treba
uviesÈ seniorát, zbor, bohosluÏobnú reã a termín, do ktorého treba predloÏiÈ prihlá‰ku seniorskému úradu.
3) Po ukonãení súbehu senior oznámi cirkevnému zboru prihlásen˘ch kandidátov a vyÏiada si súhlas od di‰triktuálneho predsedníctva. Predsedníctvo je povinné o Ïiadosti rozhodnúÈ
do jedného mesiaca a nesúhlas riadne zdôvodniÈ. V prípade súhlasu senior urãí termín skú‰ok,
pri ktor˘ch jednotliví kandidáti vykonajú v zbore sluÏby BoÏie. Kandidát sa nemusí skú‰ky
zúãastniÈ.
4) Súhlas k voºbe duchovného z iného di‰triktu môÏe daÈ di‰triktuálne predsedníctvo len
so súhlasom zboru biskupov a druhého di‰triktuálneho predsedníctva.

Podmienky kandidovania
§ 14
1) Za zborového farára moÏno kandidovaÈ absolventa Evanjelickej bohosloveckej
fakulty, ktor˘ je zdravotne spôsobil˘ pre v˘kon funkcie, úspe‰ne absolvoval farársku skú‰ku
a dostal súhlas od di‰triktuálneho predsedníctva.
2) Za zborového farára nemoÏno kandidovaÈ toho:
a) koho manÏel (manÏelka) nie je evanjelikom augsburského vyznania
(v˘nimky povoºuje Zbor biskupov),
b) proti komu bolo právoplatne ukonãené konanie podºa § 6 ods. 1d/ aÏ h/
cirkevného zákona o disciplinárnych previneniach.
3) Zborové presbyterstvo cirkevného zboru, v ktorom je menovan˘ námestn˘ farár alebo
administrátor, môÏe kedykoºvek poÏiadaÈ seniorálne predsedníctvo o zvolanie kandidaãného
zasadnutia zborového presbyterstva. V ìal‰om konaní postupuje podºa §§ 11 aÏ 20.
Voºby
§ 15
1) Pri voºbách zborového farára je volebn˘m konventom zborov˘ konvent.
2) Aktívne volebné právo na zborovom konvente má ãlen cirkevného zboru, ktor˘
dov⁄‰il 18. rok veku. Volebné právo moÏno uplatniÈ len osobne.
§ 16
1) Volebnému konventu predsedá seniorálne predsedníctvo alebo ním písomne poverení
predstavitelia seniorátu.
2) Predsedníctvo konventu:
a) zistí, ãi bol konvent zvolan˘ podºa cirkevnej ústavy, tohto zákona
a rokovacieho poriadku,
b) urãí zapisovateºa konventu a overovateºov zápisnice,

42

c) v spolupráci so zborov˘m predsedníctvom zistí poãet prítomn˘ch
oprávnen˘ch hlasovaÈ,
d) predloÏí konventu znenie vokátorov, dohodnut˘ch s jednotliv˘mi kandidátmi,
zvolením kandidáta pokladá sa s ním dohodnut˘ vokátor za riadne prijat˘,
e) konvent oboznámi s navrhovan˘mi kandidátmi, pouãí ho o spôsobe volieb,
o lehote na podanie Ïaloby, kde má byÈ Ïaloba podaná a kto môÏe Ïalobu
podaÈ (§35), nariadi voºbu a vedie ju.
3) Na sãítanie hlasov môÏe konvent podºa potreby zvoliÈ sãítaciu komisiu.
4) Hlasuje sa zásadne tajne. Ak to v‰ak rozhodne 3/5 väã‰ina prítomn˘ch, hlasuje sa
verejne.
§ 17
1) Zvolen˘ kandidát, ktor˘ získal nadpoloviãnú väã‰inu v‰etk˘ch hlasov prítomn˘ch
ãlenov konventu. Ak je navrhnut˘ len jeden kandidát, potrebná je na jeho zvolenie trojpätinová
väã‰ina prítomn˘ch ãlenov konventu.
2) Ak pri voºbách nezíska ani jeden kandidát potrebnú väã‰inu, hlasuje sa znova o dvoch
kandidátoch, ktorí získali najviac hlasov.
3) Ak mali rovnak˘ najmen‰í poãet hlasov viacerí kandidáti, rozhodne o vyradení kandidáta Ïreb.
§ 18
Ak pri voºbách nezískal ani jeden kandidát potrebn˘ poãet hlasov a teda nebol nikto
zvolen˘, musí sa znova zísÈ kandidaãné presbyterstvo.
§ 19
1) Po skonãení volieb dá predsedníctvo konventu podpísaÈ vokátor zvoleného zborového
farára administrátorovi (námestnému farárovi), zborovému dozorcovi a piatim ãlenom
konventu.
2) Vokátor musí byÈ podpísan˘ ako osobitná listina, ktorú dostane zbor, zvolen˘ farár
a seniorsk˘ úrad.
§ 20
1) Duchovn˘ ãlen zborového predsedníctva zodpovedá za to, Ïe zápisnica o voºbách
bude do 10 dní - riadne napísaná a overená – odoslaná seniorskému úradu.
2) Senior je povinn˘ po právoplatnosti voºby oznámiÈ písomne di‰triktuálnemu biskupovi miesto a ãas volebného konventu a v˘sledok volieb.
§ 21
Vokátor
1) Vokátor obsahuje v‰etky farárove práva a povinnosti voãi zboru a v‰etky práva
a povinnosti zboru voãi zborovému farárovi. Kvôli prehºadnosti môÏu sa doÀ uviesÈ aj tie práva
a povinnosti, ktoré vypl˘vajú z cirkevnej ústavy a in˘ch cirkevnoprávnych aj obãianskych
predpisov a zo sluÏobného pomeru. Pokiaº nie je vokátor riadne prijat˘, majú zborov˘ farár aj
zbor len tie práva a povinnosti, ktoré vypl˘vajú z t˘chto predpisov.
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2) Riadne prijat˘ a potvrden˘ vokátor moÏno zmeniÈ len vzájomnou dohodou oboch
strán so súhlasom seniorálneho presbyterstva.
§ 22
Prevzatie funkcie
Po právoplatnosti volieb nastúpi zvolen˘ kandidát do jedného mesiaca do funkcie
zborového farára. Prevzatie v˘konu funkcie stane sa zápisniãne za prítomnosti seniorálneho
predsedníctva, doteraj‰ieho zborového predsedníctva, zborového kurátora, pokladníka
a zapisovateºa. Ak do funkcie z vlastnej viny nenastúpi, je povinn˘ nahradiÈ v‰etky trovy, ktoré
jeho voºbou vznikli cirkevnému zboru aj seniorátu.
§ 23
1) Do troch mesiacov od nastúpenia do funkcie zborového farára musí byÈ zvolen˘ farár
uveden˘ do nej v rámci sluÏieb BoÏích seniorom. PredæÏenie tejto lehoty môÏe povoliÈ di‰triktuálny biskup.
2) O in‰talácii spí‰e sa záznam, ktor˘ podpí‰u in‰talujúci senior, zborov˘ dozorca a in‰talovan˘. Záznam sa archivuje v zborovom a seniorálnom archíve.
§ 24
1) Od uprázdnenia miesta zborového farára aÏ do právoplatnosti volieb vykonáva funkcie, vypl˘vajúce z funkcie zborového farára, administrátor.
2) Ak sa uprázdnené miesto zborového farára nepodarí obsadiÈ voºbou, môÏe di‰triktuálny biskup do zboru menovaÈ námestného farára. Námestn˘ farár má v‰etky práva a povinnosti vypl˘vajúce z cirkevnej ústavy a ostatn˘ch cirkevnoprávnych aj obãianskych predpisov. Zbor a námestn˘ farár sa môÏu dohodnúÈ aj na ìal‰ích právach a povinnostiach, pretoÏe
nemá právo na vokátor; dohodnúÈ sa môÏe aj zborov˘ kaplán a diakon.
3) Zborové presbyterstvo cirkevného zboru, v ktorom je menovan˘ námestn˘ farár alebo
administrátor, môÏe kedykoºvek poÏiadaÈ seniorálne predsedníctvo o zvolanie kandidaãného
zasadnutia zborového presbyterstva. V ìal‰om konaní sa postupuje podºa § 11 aÏ § 20.
§ 25
SÈahovacie trovy
Novozvolen˘ zborov˘ farár, námestn˘ farár a zborov˘ kaplán majú nárok na náhradu
nákladov na sÈahovanie podºa pracovnoprávnych predpisov. Zborovému farárovi hradí náklady
cirkevn˘ zbor, námestnému farárovi a zborovému kaplánovi di‰trikt, pokiaº neboli uhradené
z iného zdroja.

TRETIA âASË
Voºba predsedníctiev vy‰‰ích organizaãn˘ch jednotiek
§ 26
1) Pre v˘ber kandidátov predsedníctiev vy‰‰ích organizaãn˘ch jednotiek sa zriaìuje
nominaãn˘ v˘bor, ktorého zloÏenie a náplÀ upraví cirkevné nariadenie.
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2) Za predsedníctva vy‰‰ích organizaãn˘ch jednotiek sa pokladajú predsedníctva seniorov, di‰triktov a Evanjelickej cirkvi.
§ 27
Predstaviteºov, uveden˘ch v predchádzajúcom §, volia cirkevné zbory na zborov˘ch
konventoch. KaÏd˘ ãlen cirkevného zboru s hlasovacím právom odovzdá svoj hlas jednému
z kandidátov. Zbor odovzdá hlasy svojich ãlenov na jednotliv˘ch kandidátov.
§ 28
1) Voºby po uprázdnení funkcie vypisuje a riadi príslu‰né presbyterstvo. Miesto ãlena
predsedníctva vy‰‰ej organizaãnej jednotky sa uprázdÀuje analogicky podºa ustanovenia § 8.
2) Presbyterstvo vy‰‰ej organizaãnej jednotky je povinné vypísaÈ voºby ãlena predsedníctva mesiac pred uplynutím volebného obdobia, v ostatn˘ch prípadoch do 2 mesiacov od
uprázdnenia funkcie. Súãasne zvolí predsedníctvo kandidaãnej porady pri zachovaní zásad
parity.
3) Na sãítanie hlasov môÏe presbyterstvo ustanoviÈ sãítaciu komisiu, ktorá má 3-7 ãlenov, prípadne aj náhradníkov. Ak tak neurobí, musí v‰etky práce a povinnosti súvisiace s voºbou, zabezpeãiÈ samo.
§ 29
1) Kandidátku pre voºby ãlenov seniorálneho predsedníctva zostavuje porada predsedníctiev cirkevn˘ch zborov seniorátu.
2) Kandidátku pre voºby ãlenov di‰triktuálneho predsedníctva zostavuje porada predsedníctiev seniorátov di‰triktu.
3) Kandidátku pre voºby ãlenov predsedníctva Evanjelickej cirkvi zostavuje porada
predsedníctiev di‰triktov a seniorátov celej cirkvi.
§ 30
1) Kandidaãnú poradu predsedníctiev cirkevn˘ch zborov zvoláva seniorálne predsedníctvo. Predsedá jej predsedníctvo kandidaãnej porady, zvolené podºa § 28 ods. 2. Ak niekto
z predsedníctva kandidaãnej porady príjme návrh na svoje kandidovanie do predsedníctva
seniorátu, musí ihneì odstúpiÈ z funkcie predsedu a porada zvolí miesto neho nového ãlena
svojho predsedníctva.
2) Na zasadnutí má kaÏd˘ ãlen predsedníctva cirkevného zboru jeden hlas. Neprítomného zborového farára môÏe zastúpiÈ ìal‰í farár zboru, zborov˘ kaplán alebo zborov˘ diakon.
Neprítomného zborového dozorcu môÏe zastúpiÈ jeho zástupca alebo zborov˘ kurátor.
3) V administrovanom zbore má administrátor hlas len vtedy, ak nemá hlas za in˘ zbor.
Administrovan˘ zbor, ktor˘ preto nemôÏe byÈ farárom ani jeho zástupcom podºa ods. 2
zastúpen˘, zastupuje zborov˘ dozorca a jeho zástupca. Jedného z nich môÏe zastúpiÈ zborov˘
kurátor. Zbor má dva hlasy.
4) Predsedníctva cirkevn˘ch zborov hlasovaním rozhodnú, ktor˘ch z navrhovan˘ch kandidujú. Kandidovaní sú tí z navrhovan˘ch, ktorí získali pri hlasovaní najviac hlasov, ale najmenej polovicu z prítomn˘ch. Kandidovaní môÏu byÈ najviac traja navrhovaní.
5) Pri rozhodovaní o kandidovaní jednotliv˘ch navrhovan˘ch sa hlasuje o kaÏdom jednotlivo. HlasovaÈ moÏno aj na viacer˘ch navrhovan˘ch.
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§ 31
Ustanovenia § 30 platia primerane aj pre zasadnutie predsedníctiev seniorátov pri
kandidovaní do predsedníctiev di‰triktov a predsedníctiev seniorátov a di‰triktov pri kandidovaní do predsedníctva Evanjelickej cirkvi.
§ 32
1) Voºby treba vypísaÈ tak, aby sa v zboroch mohli uskutoãniÈ na zborov˘ch konventoch
v priebehu 8 – 22 dní, priãom musia byÈ vyhlásené aspoÀ t˘ÏdeÀ vopred na hlavn˘ch sluÏbách
BoÏích.
2) Zbor odovzdáva hlasy svojich ãlenov prítomn˘ch na konvente ne jednotliv˘ch
kandidátov.
3) Primerane sa pouÏívajú ustanovenia § 16 a17.
4) O voºbách sa spí‰e zápisnica, z ktorej sa urobí v˘pis. V˘pis musí obsahovaÈ:
a) názov cirkevného zboru,
b) miesto a ãas konania konventu s v˘slovn˘m oznaãením, Ïe ide o zborov˘ konvent,
c) mená a funkcie predsedajúcich,
d) poãet prítomn˘ch ãlenov konventu,
e) v˘sledok hlasovania (s rozpisom podºa jednotliv˘ch kandidátov),
f) podpisy predsedajúcich.
5) Duchovn˘ predseda konventu za‰le v˘pis zo zápisnice v zalepenej obálke na adresu
urãenú pri vypísaní volieb, a to do 8 dní od zasadnutia.
6) Keì sú voºby vypísané, musí byÈ konvent zvolan˘ a musí sa o navrhnut˘ch
kandidátoch hlasovaÈ.
7) Sãítacia komisia otvorí hlasy z jednotliv˘ch zborov na spoloãnom zasadnutí, spoãíta
ich a orgán, ktor˘ voºby vypísal, oznámi v˘sledok hlasovania doporuãen˘m listom alebo in˘m
preukázateºn˘m spôsobom v‰etk˘m zborom v dotyãnej organizaãnej jednotke.
8) Zvolen˘ je kandidát, ktor˘ získal nadpoloviãnú väã‰inu hlasov ãlenov cirkevn˘ch
zborov, odovzdávan˘ch na volebn˘ch konventoch. Ak boli traja kandidáti a ani jeden nezískal
nadpoloviãnú väã‰inu hlasov, voºby sa opakujú medzi kandidátmi, ktorí získali najväã‰í poãet
hlasov. Pri rovnakom poãte hlasov rozhoduje o zostupe kandidáta Ïreb.
9) Ak bol len jeden kandidát, potrebná je na jeho zvolenie trojpätinová väã‰ina v‰etk˘ch
hlasov v organizaãnej jednotke.

·TVRTÁ âASË
Voºby ostatn˘ch cirkevn˘ch predstaviteºov
§ 33
Ostatn˘ch cirkevn˘ch predstaviteºov, pokiaº osobitn˘ predpis neurãuje inak, volí konvent
príslu‰nej organizaãnej jednotky alebo synoda. Primerane sa pouÏívajú ustanovenia § 17.
§ 33a
Pri voºbe zborového dozorcu sa primerane pouÏíjú ustanovenia § 11 a §§ 15 aÏ 23 ako
pri voºbe zborového farára.
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§ 34
Podºa rovnak˘ch zásad sa postupuje pri voºbách zamestnancov, pokiaº sú osobitn˘m
predpisom nariadené.

PIATA âASË
Spoloãné predpisy o voºbách cirkevn˘ch predstaviteºov
§ 35
1) Voºby cirkevn˘ch predstaviteºov, funkcionárov a zamestnancov môÏe zru‰iÈ len cirkevn˘ súd.
2) Îalobu proti v˘sledku volieb moÏno podaÈ:
a) pri voºbách vykonávan˘ch konventom alebo synodou a pri hlasovaní podºa § 32
do 30 dní od konania zasadnutia
b) pri voºbách predsedníctiev vy‰‰ích organizaãn˘ch jednotiek do 15 dní
od oznámenia v˘sledkov volieb podºa § 32 ods. 7
3) Îalobu proti v˘sledku volieb môÏe podaÈ:
a) proti voºbe ãlena predsedníctva voleného na zborov˘ch konventoch predsedníctvo
vy‰‰ej organizaãnej jednotky alebo 10% cirkevn˘ch zborov príslu‰nej organizaãnej
jednotky, ale najmenej 2,
b) proti voºbe ãlena predsedníctva cirkevného zboru a proti spôsobu hlasovania podºa
§ 32 predsedníctvo vy‰‰ej organizaãnej jednotky alebo 10 ãlenov cirkevného zboru, ktorí majú
hlasovacie právo,
c) proti voºbe ostatn˘ch predstaviteºov a funkcionárov aspoÀ 10 ãlenov príslu‰nej
organizaãnej jednotky, ktorí majú aktívne volebné právo.
4) âlenovia predsedníctiev organizaãn˘ch jednotiek môÏu sa ujaÈ funkcie po právoplatnosti volieb. Ostatní predstavitelia a funkcionári môÏu sa ujaÈ funkcie hneì po voºbách.
Prípadné odvolanie nemá v ich prípade odkladn˘ úãinok.
§ 36
Ak sa uvoºnilo miesto cirkevného predstaviteºa, ktor˘ uÏíva sluÏobn˘ byt, môÏe ho
uÏívaÈ e‰te tri mesiace podºa dohodnut˘ch podmienok, ìal‰ie tri mesiace môÏe ho pouÏívaÈ pri
platení plnej v˘‰ky v‰etk˘ch poplatkov. Vdove (vdovcovi) po cirkevnom predstaviteºovi môÏe
organizaãná jednotka odpustiÈ poplatky za cel˘ch 6 mesiacov.
Podmienky kandidovania a volieb
§ 37
1) Podmienky kandidovania zborového farára sú stanovené v § 14. Za ostatn˘ch cirkevn˘ch predstaviteºov moÏno kandidovaÈ ãlena cirkvi, ktor˘ zodpovedá nárokom
(stanoven˘m osobitn˘m predpisom).
2) Za cirkevného predstaviteºa nemoÏno kandidovaÈ ani voliÈ toho, ktorému bolo právoplatne uloÏené disciplinárne opatrenie aÏ do jeho zahladenia.
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·IESTA âASË
Odvolanie z funkcie
§ 38
âlenov predsedníctiev vy‰‰ích organizaãn˘ch jednotiek moÏno z funkcie odvolaÈ len
z dôvodov ustanoven˘ch v osobitn˘ch zákonoch.
§ 39
1) Predstaviteºov, ktor˘ch zvolili orgány organizaãn˘ch jednotiek majú právo tieto orgány z funkcií odvolaÈ.
2) O odvolaní z funkcie je právoplatne rozhodnuté len vtedy, ak zaÀ hlasuje trojpätinová
väã‰ina prítomn˘ch ãlenov orgánu.
3) Predsedov, podpredsedov, sudcov cirkevn˘ch súdov, cirkevn˘ch Ïalobcov a ich zástupcov moÏno odvolaÈ len pre neplnenie povinností, nie pre ich rozhodovanie.
§ 40
1) Právoplatné rozhodnutia orgánu organizaãnej jednotky o odvolaní cirkevného predstaviteºa môÏe zru‰iÈ len cirkevn˘ súd.
2) Proti rozhodnutiu o odvolaní cirkevného predstaviteºa môÏe podaÈ Ïalobu odvolan˘,
predsedníctvo vy‰‰ej organizaãnej jednotky alebo najmenej 10 ãlenov príslu‰nej organizaãnej
jednotky.

SIEDMA âASË
Závereãné ustanovenia
§ 41
Zru‰uje sa cirkevné nariadenie ã. 3/93 o cirkevn˘ch predstaviteºoch, publikované vo
Vestníku ECAV.
§ 42
Tento cirkevn˘ zákon nadobúda platnosÈ dÀom prijatia a úãinnosÈ dÀom 21. novembra
1994, novelizácie dÀom 15. novembra 1995, 19. decembra 1996, 4. júla 1997, 5. júla 1999, 17.
novembra 2000, 20. júla 2001, 10. septembra 2004 a 6. decembra 2005.
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CIRKEVN¯ ZÁKON ã. 14/94
o vymenovávaní námestn˘ch farárov, kaplánov a ordinovan˘ch
diakonov v znení CIRKEVNÉHO ZÁKONA ã. 8/2000
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva tento cirkevn˘
zákon:
§1
Námestn˘ch farárov, kaplánov a ordinovan˘ch diakonov menuje na neobsadené miesta
zborov˘ch farárov, na miesta zriadené podºa ãl. 26 ods. 2 písm. h cirkevnej ústavy, podºa ãl.
31 ods. 3 písm. c cirkevnej ústavy, prípadne podºa osobitného predpisu, územne príslu‰n˘
di‰triktuálny biskup, ktor˘ ich z funkcie aj odvoláva.
§2
Pri ordinácii novokÀazov o ich zadelení do di‰triktov rozhodne zbor biskupov.
§3
KaÏdé menovanie a premiestÀovanie v rámci di‰triktu musí zainteresovan˘ biskup
prerokovaÈ s menovan˘m, so zainteresovan˘mi seniormi a so zborom biskupov.
§4
Duchovného z iného di‰triktu môÏe di‰triktuálny biskup menovaÈ do svojho di‰triktu
len po predchádzajúcom prerokovaní so zainteresovan˘mi seniormi a po súhlase zboru
biskupov.
§5
MenovaÈ za námestného alebo di‰triktuálneho farára duchovného, ktor˘ je právoplatne
zvolen˘ za zborového farára, moÏno len s jeho v˘slovn˘m súhlasom. Do troch rokov od nástupu do funkcie moÏno ho menovaÈ len s v˘slovn˘m súhlasom zborového konventu cirkevného
zboru, kde je zborov˘m farárom. ëalej musí s menovaním súhlasiÈ predsedníctvo di‰triktu, kde
bol zvolen˘ za zborového farára a zbor biskupov. Vec treba prerokovaÈ s predsedníctvom cirkevného zboru, kde je zámer duchovného menovaÈ.
§6
(1) SÈaÏnosÈ proti menovaniu môÏe podaÈ menovan˘ alebo predsedníctvo zainteresovanej organizovanej jednotky. O sÈaÏnosti rozhoduje di‰triktuálne presbyterstvo.
(2) O sÈaÏnosti proti zadeleniu novokÀaza do di‰triktu a proti menovaniu do druhého di‰triktu rozhoduje generálne presbyterstvo.
§7
Tento cirkevn˘ zákon sa analogicky pouÏíva pri menovaní duchovn˘ch generálnym biskupom podºa príslu‰n˘ch predpisov.
§8
Tento cirkevn˘ zákon nadobúda úãinnosÈ dÀom 21. novembra 1994, novelizácia dÀom
17. novembra 2000.

49

CIRKEVN¯ ZÁKON ã. 15/94
o rokovacom poriadku v orgánoch organizaãn˘ch jednotiek
ECAV na Slovensku v znení cirkevn˘ch zákonov
ã. 5/95, 9/97, 5/98, 4/01, 5/03 a 7/05
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydala a novelizovala
tento cirkevn˘ zákon.
§1
1. Rokovací poriadok orgánov Evanjelickej cirkvi (ìalej len „rokovací poriadok“)
upravuje zvolávanie a vedenie zasadnutí orgánov Evanjelickej cirkvi a spôsob ich rokovania
a rozhodovania.
2. Pokiaº spôsob rokovania nie je upraven˘ t˘mto rokovacím poriadkom, môÏe sa o Àom
rozhodnúÈ na zasadnutí orgánu. K platnosti rozhodnutia je potrebn˘ súhlas nadpoloviãnej
väã‰iny prítomn˘ch.
3. K prijatiu ústavného cirkevného zákona je potrebn˘ súhlas trojpätinovej väã‰iny
prítomn˘ch riadnych ãlenov.
§2
1. Zasadnutia cirkevn˘ch orgánov zvoláva:
a) ak je na ãele predseda – predseda alebo jeho zástupca,
b) ak je na ãele predsedníctvo – predsedníctvo.
2. Ak predseda alebo predsedníctvo zasadnutie nezvolajú, hoci boli povinní tak urobiÈ,
prechádza táto právomoc na predsedníctvo orgánu vy‰‰ieho stupÀa, ktoré podºa potreby
zasadnutiu aj predsedá. Ak sa v prípade paritného predsedníctva spolupredsedovia nedohodnú
na zvolaní zasadnutia, má toto právo ãlen predsedníctva, ktor˘ Ïiada zasadnutie zvolaÈ.
3. Pozvánka na zasadnutie cirkevného orgánu sa doruãuje (okrem zborového konventu)
ãlenom orgánu najmenej 5 dní pred zasadnutím a v pozvánke sa uvedie návrh programu.
Zborov˘ konvent sa zvoláva najmenej t˘ÏdeÀ vopred na hlavn˘ch sluÏbách BoÏích.
V mimoriadne naliehav˘ch prípadoch môÏe byÈ zasadnutie zvolané aj in˘m spôsobom
a v skrátenom termíne. Termín zvolania zborového konventu môÏe byÈ tieÏ skráten˘ a môÏe
byÈ zvolan˘ in˘m spôsobom. Zvolanie v skrátenom termíne a in˘m spôsobom nie je prípustné,
ak majú byÈ predmetom rokovania akékoºvek voºby.
§3
1. Cirkevné orgány môÏu rokovaÈ aj pod vedením jedného z predsedov.
2. Zasadnutia synody a konventov sú verejné. Zasadnutia in˘ch orgánov sú neverejné.
Predsedníctvo môÏe so súhlasom pléna rozhodnúÈ, Ïe sa rokovania môÏu zúãastniÈ aj ìal‰ie
osoby.
3. Cirkevné orgány okrem zborov˘ch konventov sú spôsobilé rokovaÈ a uzná‰aÈ sa, ak
boli riadne zvolané a ak je prítomná nadpoloviãná väã‰ina riadnych ãlenov. Zborov˘ konvent
je schopn˘ rokovaÈ a uzná‰aÈ sa, ak bol riadne zvolan˘.
4. Predsedníctvo otvorí zasadnutie, oboznámi ho s poãtom prítomn˘ch, predloÏí návrh
programu, ktor˘ zasadnutie schváli alebo pozmení. KaÏd˘ ãlen zasadnutia s hlasovacím
právom môÏe navrhnúÈ zmenu alebo doplnenie programu.
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5. KaÏdé zasadnutie sa zaãína modlitbou.
6. Po schválení programu sa preãíta zápisnica z posledného zasadnutia. Zápisnica sa
nemusí ãítaÈ, ak bola doruãená v‰etk˘m ãlenom orgánu najneskôr spolu s pozvánkou na
zasadnutie. Ak je námietka proti zneniu zápisnice, táto sa opraví v zmysle opravného
uznesenia.
7. O prípadnej zmene programu rozhodne orgán jednoduch˘m hlasovaním bez rozpravy.
§4
1. Zasadnutie cirkevného orgánu vedie predsedníctvo, ktoré zodpovedá za jeho neru‰en˘
priebeh. Predsedníctvo má právo a povinnosÈ zastaviÈ rokovanie a hlasovanie v prípade, ak
rozhodovanie o veci patrí do právomoci iného orgánu. Dôvody sa uvedú v zápisnici.
2. Predsedníctvo vedie zasadnutie podºa schváleného programu. Na návrh predsedníctva
alebo ktoréhokoºvek ãlena orgánu môÏe byÈ doba prejavu, diskusného príspevku a faktickej
pripomienky v rámci rozpravy obmedzená. V jednej veci moÏno udeliÈ slovo jednému
diskutérovi najviac dva krát. V prípade nedôstojného zásahu do rokovania môÏe predsedníctvo
reãníka napomenúÈ a po opakovaní mu môÏe odÀaÈ slovo.
3. Predsedníctvo má právo zo zásadn˘ch dôvodov zasadnutie preru‰iÈ, najmä za úãelom
presného zistenia skutkového stavu, alebo za úãelom porady predsedníctva.
4. Zasadnutie sa môÏe uzniesÈ aj na odroãení rokovania.
§5
1. âlenovia orgánu vystupujú v poradí, ako sa písomne alebo ústne prihlásili do
rozpravy. Predsedajúci má právo obmedziÈ poãet vystúpení jednotliv˘ch reãníkov.
2. Mimo poradia predsedajúci udelí slovo na prednesenie poznámok, poznámok
k priebehu rokovania a prizvan˘m hosÈom.
3. Predseda a podpredseda môÏe prehovoriÈ kedykoºvek mimo poradia.
§6
1. Rozprava skonãí, ak uplynula doba urãená v schválenom programe. Aj pred
uplynutím tejto doby môÏe rokovanie skonãiÈ, ak sa na tom uznesie nadpoloviãná väã‰ina
prítomn˘ch.
2. Po skonãení rozpravy dá predsedníctvo hlasovaÈ o v‰etk˘ch prednesen˘ch návrhoch.
pokiaº plénum nerozhodne inak. Ak orgán pracuje na svojom zasadnutí v skupinách,
o v‰etk˘ch prednesen˘ch návrhoch hlasuje sa v závere zasadnutia.
3. Predsedníctvo je zodpovedné za presnú a jednoznaãnú formuláciu otázky, o ktorej sa
bude hlasovaÈ.
4. Návrh na zmenu ústavného zákona musí byÈ predloÏen˘ generálnemu presbyterstvu
najmenej jeden mesiac pred zasadnutím synody.
§7
1. O kaÏdom návrhu rozhoduje cirkevn˘ orgán hlasovaním. Pred hlasovaním
predsedníctvo zistí presn˘ poãet prítomn˘ch ãlenov.
2. Na prijatie platného rozhodnutia je potrebn˘ súhlas nadpoloviãnej väã‰iny prítomn˘ch
ãlenov, pokiaº v CÚ alebo v inom predpise nie je uvedené inak. Na prijatie ústavného zákona
je potrebn˘ súhlas trojpätinovej väã‰iny prítomn˘ch ãlenov synody.
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3. Ak boli k návrhu podané pozmeÀovacie návrhy, hlasuje sa najprv o nich, a to v poradí,
v akom boli podané.
4. Oprávnení sú hlasovaÈ:
a) na zborov˘ch konventoch v‰etci ãlenovia cirkevného zboru,
ktorí dov⁄‰ili 18. rok Ïivota,
b) v ostatn˘ch orgánoch – riadni ãlenovia orgánu, náhradn˘ ãlen hlasuje len vtedy,
ak zastupuje neprítomného riadneho ãlena,
c) vo v˘boroch – ãlenovia v˘borov.
5. HlasovaÈ moÏno len osobne. Spôsob hlasovania musí byÈ odsúhlasen˘ pred
hlasovaním o veci.
6. Hlasuje sa za:
a) aklamáciou – zdvihnutím ruky alebo povstaním, a to tak, Ïe predsedníctvo
zistí poãet oprávnen˘ch ãlenov a dá hlasovaÈ najprv „za“, potom „proti“,
b) podºa mena verejne, a to v abecednom poradí, predsedníctvo hlasuje nakoniec,
c) tajne – hlasovacími lístkami, predsedníctvo nariadi tajné hlasovanie,
ak o tom rozhodne nadpoloviãná väã‰ina prítomn˘ch ãlenov orgánu.
SÈaÏnosÈ
§8
Rozhodovanie cirkevn˘ch orgánov je dvojstupÀové (ãl. 15 ods. 2 CÚ). Uznesenie
odvolacieho orgánu je vÏdy koneãné.
§9
SÈaÏnosÈ moÏno podaÈ:
a) proti rozhodnutiu zborového orgánu do 15 dní od jeho prijatia,
b) proti rozhodnutiu orgánu vy‰‰ej organizaãnej jednotky do 15 dní
od doruãenia zápisnice.
§ 10
SÈaÏnosÈ môÏe podaÈ:
a) proti rozhodnutiu zborového orgánu ãlen zborového predsedníctva,
1% ãlenov cirkevného zboru (ale najmenej piati) a predsedníctvo vy‰‰ej organizaãnej
jednotky; analogicky sa pouÏijú tieto ustanovenia pri odvolaní proti rozhodnutiu
matkocirkevného (dcérocirkevného) orgánu,
b) proti rozhodnutiu orgánov seniorátu ãlen seniorálneho predsedníctva, predsedníctvo
niektorého cirkevného zboru, alebo predsedníctvo vy‰‰ej organizaãnej jednotky,
c) proti rozhodnutiu orgánov di‰triktu ãlen di‰triktuálneho predsedníctva, predsedníctvo
niektorého seniorátu alebo predsedníctvo Evanjelickej cirkvi,
d) proti rozhodnutiu ústredn˘ch orgánov cirkvi ãlen predsedníctva Evanjelickej cirkvi
alebo predsedníctvo niektorého seniorátu alebo di‰triktu.
§ 11
1. SÈaÏnosÈ proti rozhodnutiu zborového predsedníctva rie‰i zborové presbyterstvo.
SÈaÏnosÈ proti rozhodnutiu zborového presbyterstva rie‰i zborov˘ konvent. SÈaÏnosÈ proti
rozhodnutiu zborového konventu rie‰i seniorálne presbyterstvo.
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2. SÈaÏnosÈ proti rozhodnutiu zborového predsedníctva vo veci matkocirkvi (dcérocirkvi) rie‰i matkocirkevné (dcérocirkevné) presbyterstvo. SÈaÏnosÈ proti rozhodnutiu matkocirkevného (dcérocirkevného) presbyterstva rie‰i matkocirkevn˘ (dcérocirkevn˘) konvent.
SÈaÏnosÈ proti rozhodnutiu matkocirkevného (dcérocirkevného) konventu rie‰i seniorálne presbyterstvo.
3. SÈaÏnosÈ proti rozhodnutiu seniorálneho predsedníctva rie‰i seniorálne presbyterstvo.
SÈaÏnosÈ proti rozhodnutiu seniorálneho presbyterstva rie‰i di‰triktuálne presbyterstvo alebo
seniorálny konvent. SÈaÏnosÈ proti rozhodnutiu seniorálneho konventu rie‰i di‰triktuálne
presbyterstvo.
4. SÈaÏnosÈ proti rozhodnutiu di‰triktuálneho predsedníctva rie‰i di‰triktuálne presbyterstvo. SÈaÏnosÈ proti rozhodnutiu di‰triktuálneho presbyterstva rie‰i generálne presbyterstvo
alebo di‰triktuálny konvent. SÈaÏnosÈ proti rozhodnutiu di‰triktuálneho konventu rie‰i
generálne presbyterstvo.
5. SÈaÏnosÈ proti rozhodnutiu generálneho predsedníctva rie‰i generálne presbyterstvo.
SÈaÏnosÈ proti rozhodnutiu generálneho presbyterstva rie‰i synoda.
§ 12
1. SÈaÏnosÈ sa podáva písomne u orgánu, ktor˘ rozhodnutie prijal. Ak je sÈaÏnosÈ podaná
orgánu vy‰‰ej organizaãnej jednotky, pokladá sa za vãas podanú, ak spæÀa ostatné náleÏitosti.
Orgán, ktor˘ sÈaÏnosÈ prijal, je povinn˘ do troch dní ju doruãiÈ alebo doporuãene zaslaÈ
kompetentnému orgánu.
2. Odvolací orgán je povinn˘ na najbliÏ‰om zasadnutí sÈaÏnosÈ prerokovaÈ a o nej
rozhodnúÈ. Rozhodnutie môÏe sa odroãiÈ len v prípade, Ïe je potrebné okolnosti pre‰etriÈ.
3. SÈaÏnosÈ má odkladn˘ úãinok. Napadnuté rozhodnutie stane sa vykonávateºn˘m, len
keì odvolací orgán o sÈaÏnosti rozhodol. Pri konaní podºa cirkevného zákona ã. 14/94 sÈaÏnosÈ
nemá odkladn˘ úãinok.
Zápisnice
§ 13
1. O kaÏdom zasadnutí cirkevného orgánu sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje údaje
o tom, ak˘m spôsobom bolo zasadnutie zvolané, miesto a deÀ konania, mená predsedajúcich
a zapisovateºov, poãet prítomn˘ch (s v˘nimkou zborového konventu aj poãet a mená
neprítomn˘ch s delením na ospravedlnen˘ch a neospravedlnen˘ch), predmet rokovania, otázky
predloÏené na hlasovanie, prijaté závery a uznesenia, protesty, námety a odvolania.
2. K originálu zápisnice sa pripoja prerokované písomné návrhy, správy a iné dokumenty.
3. Zápisnicu spí‰u zvolení zapisovatelia, prípadne zapisovatelia menovaní predsedníctvom na zaãiatku zasadnutia.
4. Zápisnicu po jej overení overovateºmi podpí‰u predsedajúci a zapisovateº.
Overovateºov vymenuje predsedníctvo na zaãiatku zasadnutia.
5. Zápisnicu zo zasadnutia zborov˘ch orgánov treba daÈ podpísaÈ a overiÈ do 15 dní. Po
jednom vyhotovení dostanú ãlenovia zborového predsedníctva. Zápisnice zo zasadnutí
ostatn˘ch orgánov organizaãn˘ch jednotiek treba daÈ podpísaÈ a overiÈ do 15 dní.
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6. Originály zo zasadnutí cirkevn˘ch orgánov sa buì vpisujú do zviazanej zápisniãnej
knihy, alebo sa zväzujú do knihy zápisníc.
7. Zápisnice zo zasadnutí zborov˘ch konventov sa v odpise overenom peãiatkou a podpisom aspoÀ jedného ãlena zborového predsedníctva predloÏia do 10 dní od zasadnutia seniorskému úradu.
8. Zápisnice zo zasadnutí seniorálnych konventov sa zasielajú ãlenom seniorálneho
predsedníctva, cirkevn˘m zborom v senioráte a ãlenom di‰triktuálneho predsedníctva do
30 dní od zasadnutia. Zápisnice zo zasadnutí seniorálneho presbyterstva sa zasielajú ãlenom
seniorálneho presbyterstva a ãlenom di‰triktuálneho predsedníctva.
9. Zápisnice zo zasadnutí di‰triktuálnych konventov sa zasielajú ãlenom di‰triktuálneho presbyterstva, ãlenom generálneho predsedníctva, ãlenom predsedníctiev seniorátov
a cirkevn˘m zborom v di‰trikte do 15 dní od zasadnutia. Zápisnice zo zasadnutí di‰triktuálneho presbyterstva sa zasielajú ãlenom di‰triktuálneho presbyterstva a ãlenom generálneho
predsedníctva.
10. Zápisnice zo zasadnutí synody sa zasielajú ãlenom synody, cirkevn˘m zborom a na
poÏiadanie in˘m cirkevn˘m orgánom do 30 dní od zasadnutia. Zápisnice zo zasadnutia
generálneho presbyterstva sa zasielajú jeho ãlenom.
Prechodné a závereãné ustanovenia
§ 14
Ru‰í sa cirkevné nariadenie ã. 4/93 Vestníka ECAV o rokovacom a volebnom poriadku.
§ 15
Tento cirkevn˘ zákon nadobudol úãinnosÈ dÀom 21. novembra 1994, novelizácie dÀami
15. novembra 1995, 4. júla 1997, 31. júla 1998, 20. júla 2001, 14. augusta 2003 a 5. mája 2005.

CIRKEVN¯ ZÁKON ã. 6/96
o vnútornom ãlenení cirkevn˘ch zborov
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva tento cirkevn˘ zákon.
§1
V zmysle ãl. 14 cirkevnej ústavy je základn˘m prvkom organizaãnej ‰truktúry
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku cirkevn˘ zbor. Jeho právna
subjektivita vypl˘va z cirkevnej ústavy.
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§2
(1) Cirkevn˘ zbor môÏe byÈ
a) cirkevn˘ zbor monolitn˘;
b) cirkevn˘ zbor zloÏen˘;
c) cirkevn˘ zbor zdruÏen˘.
(2) Cirkevn˘ zbor je cirkevnou organizaãnou jednotkou (COJ). Jeho ãasti, ak aj majú
právnu subjektivitu, nie sú COJ.
§3
V cirkevnom zbore sa môÏu vytváraÈ filiálky, misijné centrá a diaspory. Nemajú vlastné
orgány, vlastné hospodárenie ani vlastnú právnu subjektivitu.
§4
(1) âlenovia cirkevného zboru, ktorí b˘vajú v obci mimo jeho sídla, tvoria filiálku, ak
majú svojho kurátora a ak sa v mieste konajú sluÏby BoÏie a cirkevné funkcie.
(2) âlenovia cirkevného zboru, ktorí bez osobitného riadenia b˘vajú na jeho území
v rôznych obciach, tvoria diaspory. Zborov˘ ‰tatút môÏe diaspory zlúãiÈ do misijn˘ch centier,
kde sa bude sústreìovaÈ misijná práca a podºa potreby aj moÏnosti konaÈ aspoÀ sporadicky
sluÏby BoÏie.
§5
Pri urãovaní územného obvodu cirkevného zboru zadelí di‰triktuálne presbyterstvo do
cirkevn˘ch zborov v‰etky obce, aj ak v nich momentálne neb˘vajú nijakí ãlenovia ECAV. Celé
územie Slovenskej republiky musí byÈ zadelené do cirkevn˘ch zborov.
Cirkevn˘ zbor monolitn˘
§6
V monolitnom cirkevnom zbore môÏe maÈ právnu subjektivitu len cirkevn˘ zbor.
Cirkevn˘ zbor zloÏen˘
§7
(1) Ak to ustanovuje zborov˘ ‰tatút a ak sú splnené náleÏitosti podºa tohto zákona, môÏu
maÈ niektoré územne presne oznaãené ãasti cirkevného zboru právnu subjektivitu ako
dcérocirkev. Podmienkou je, Ïe majú vlastn˘ konvent, vlastné presbyterstvo a vlastné
hospodárenie.
(2) Matkocirkev je tá ãasÈ cirkevného zboru, kde je sídlo COJ. Matkocirkev môÏe maÈ
právnu subjektivitu, odli‰nú od právnej subjektivity cirkevného zboru, ak to ustanovuje
zborov˘ ‰tatút a ak sú splnené náleÏitosti podºa tohto zákona.
(3) Ak sú v zloÏenom cirkevnom zbore filiálky, diaspory alebo misijné centrá, patria
vÏdy do kompetencie zborov˘ch orgánov.
(4) Osobitná dohoda urãuje, ak˘m podielom prispievajú ãasti cirkevného zboru
s právnou subjektivitou na zborové náklady.
(5) Matriky sa vedú jednotne pre cel˘ cirkevn˘ zbor. Pre ãasti cirkevného zboru môÏu sa
viesÈ záznamy v osobitnej matriãnej knihy, ktorá musí byÈ v doslovnom súhlase so záznamami
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v zborovej matrike. Nie sú v‰ak úradn˘mi záznamami a nemoÏno z nich dávaÈ v˘pisy. Odli‰n˘
spôsob vedenia matrík musí byÈ ustanoven˘ v zborovom ‰tatúte.
(6) Predsedníctvo cirkevného zboru je súãasne predsedníctvom orgánov ãastí cirkevného
zboru s právnou subjektivitou.
Cirkevn˘ zbor zdruÏen˘
§8
(1) Dva alebo viaceré cirkevné zbory môÏu sa rozhodnúÈ, Ïe spolu vytvoria zdruÏen˘
cirkevn˘ zbor. Táto dohoda nadobúda úãinnosÈ rozhodnutím di‰triktuálneho presbyterstva
v zmysle ãl. 26 ods. 2 písm. f.
(2) ZdruÏované cirkevné zbory majú v zdruÏenom cirkevnom zbore rovnaké postavenie.
Dohodnú sa o sídle a názve zdruÏeného cirkevného zboru a o sídle farského úradu. Táto
dohoda nadobudne právoplatnosÈ rozhodnutím di‰triktuálneho presbyterstva. Ak sa
zdruÏované cirkevné zbory nedohodnú o t˘chto náleÏitostiach, rozhodne o nich di‰triktuálne
presbyterstvo.
(3) Zborov˘ konvent zdruÏeného cirkevného zboru po zvolení orgánov COJ prijme ‰tatút
zdruÏeného cirkevného zboru. Súãasne dohodnú zdruÏované cirkevné zbory spôsob úhrady
nákladov zdruÏeného cirkevného zboru.
(4) Zborov˘ farár zdruÏeného cirkevného zboru vedie pre kaÏd˘ zdruÏovan˘ cirkevn˘
zbor osobitnú matriku. Matriky sú uloÏené na farskom úrade.
(5) Predsedníctvo zdruÏeného cirkevného zboru tvoria zborov˘ dozorca a zborov˘ farár.
Zboroví dozorcovia zdruÏovan˘ch cirkevn˘ch zborov sa v pravideln˘ch cykloch striedajú vo
funkcii dozorcu zdruÏeného cirkevného zboru. Dozorca zdruÏovaného cirkevného zboru,
pokiaº nekoná funkciu dozorcu zdruÏeného cirkevného zboru, je jeho zástupcom.
Spoloãné ustanovenia
§9
âasti cirkevného zboru a zdruÏované cirkevné zbory riadia sa pri svojej práci analogicky
ustanoveniami o práci cirkvn˘ch zborov.
Závereãné ustanovenie
§ 10
Tento cirkevn˘ zákon nadobúda úãinnosÈ dÀom 19. 11. 1996.
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CIRKEVN¯ ZÁKON ã. 4/97
v znení CIRKEVN¯ÉHO ZÁKONA ã. 3/01
o cirkevnom ‰kolstve a vyuãovaní náboÏenstva
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva tento cirkevn˘
zákon.
Základné ustanovenia
§1
1. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) a jej organizaãné
jednotky (COJ) zriaìujú cirkevné ‰koly a cirkevné ‰kolské zariadenia.
2. Cirkevné ‰koly sú súãasÈou v˘chovno-vzdelávacej sústavy. Majú právnu subjektivitu.
3. Cirkevné ‰koly, ktoré sú zaradené v sieti ‰tátnych ‰kôl sú riadené zriaìovateºom.
PôsobnosÈ pri zabezpeãovaní povinnej ‰kolskej dochádzky a vo veciach v‰eobecnopedagogick˘ch vykonáva voãi nim dozor Ministerstvo ‰kolstva SR.
§2
Sústavu cirkevn˘ch ‰kôl v sieti ‰tátnych ‰kôl tvoria:
a) materské ‰koly
b) základné ‰koly
c) stredné ‰koly
d) vysoké ‰koly
§3
1. Cirkevné materské ‰koly zriaìuje zborov˘ konvent.
2. Cirkevné základné ‰koly zriaìuje seniorálne presbyterstvo.
3. Cirkevné stredné ‰koly a vy‰‰ie odborné stredné ‰koly zriaìuje di‰triktuálne presbyterstvo.
4. Cirkevné vysoké ‰koly zriaìuje generálne presbyterstvo.
§4
Vzdelanie získané na cirkevn˘ch ‰kolách je rovnocenné so vzdelaním na ‰tátnych
‰kolách.
·truktúra ‰kôl
§5
·truktúru jednotliv˘ch druhov a typov ‰kôl ustanovujú ‰tátne predpisy.
Prijímanie a ‰túdium na cirkevn˘ch ‰kolách
§6
1. Generálne presbyterstvo vydá zásadnú smernicu pre prijímanie na základné a stredné
‰koly. Podmienkou prijatia je ãlenstvo dieÈaÈa v ECAV, smernica môÏe povoliÈ v odôvodnen˘ch prípadoch v˘nimkou.
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2. O odvolaní proti neprijatiu Ïiaka rozhoduje odvolacia komisia menovaná zriaìovateºom ‰koly. Predsedom odvolacej komisie je ãlen predsedníctva zriaìovateºa, jedn˘m
z ãlenov komisie je tajomník GBÚ pre ‰kolstvo.
Samospráva ‰koly
§7
1) ·kolu a ‰kolské zariadenie riadi riaditeº ‰koly. Jeho funkãné obdobie je stanovené
v ‰tátnych predpisoch.
2) Riaditeº ‰koly zodpovedá zriaìovateºovi za plnenie duchovn˘ch, pedagogick˘ch,
organizaãno-technick˘ch a hospodárskych úloh ‰koly. Plnenie úloh podºa § 9 kontroluje
generálny ‰kolsk˘ v˘bor.
3) Riaditeº ‰koly zodpovedá za dodrÏiavanie v‰eobecno-záväzn˘ch predpisov, uãebn˘ch
plánov a uãebn˘ch osnov, za odbornú a pedagogickú úroveÀ v˘chovno-vzdelávacej práce
‰koly (zariadenia). Zodpovedá za efektívne vyuÏívanie finanãn˘ch prostriedkov, za riadne
hospodárenie s majetkom v uÏívaní alebo vo vlastníctve ‰koly.
4) Riaditeº ‰koly menuje a odvoláva svojich zástupcov po konzultácii so ‰kolsk˘m
v˘borom zriaìovateºa. ëalej menuje pedagogick˘ch aj in˘ch pracovníkov ‰koly, v˘chovného
poradcu, vedúcich predmetov˘ch komisií, metodick˘ch zdruÏení a vedúceho vychovávateºa
v DM a stanovuje im platy. Zriaìovateº môÏe menovanie vetovaÈ.
5) Riaditeº môÏe na zabezpeãovanie ãinnosti v jednotliv˘ch oblastiach menovaÈ po
prekovaní so ‰kolsk˘m v˘borom svoje poradné orgány.
6) Riaditeºovi urãuje plat, osobné príplatky, príplatky za riadenie a mimoriadne odmeny
zriaìovateº.
7) Riaditeº predkladá správu o svojej ãinnosti ‰kolskému v˘boru zriaìovateºa tak, aby
jej v˘sledky mohli byÈ predloÏené príslu‰nému konventu.
§8
1. Pedagogickí pracovníci sú uãitelia vrátane riaditeºov a ich zástupcov a vychovávateºov.
2. Pedagogick˘mi pracovníkom môÏe byÈ ten, kto má odbornú a pedagogickú spôsobilosÈ, je obãiansky bezúhonn˘, morálne vyspel˘ a má kladn˘ vzÈah k ECAV.
Metodické riadenia ‰koly
§9
1. Generálne presbyterstvo stanovuje uãebné plány a uãebné osnovy po dohode
s Ministerstvom ‰kolstva SR.
2. ·kola môÏe so súhlasom zriaìovateºa pouÏívaÈ uãebné plány, uãebné osnovy
a uãebnice, ktoré vydáva Ministerstvo ‰kolstva SR.
3. Generálne presbyterstvo prostredníctvom generálneho ‰kolského v˘boru riadi
duchovne, metodicky a didakticky celú v˘chovno-vzdelávaciu prácu v ‰kolách.
4. Generálny ‰kolsk˘ v˘bor pripravuje a predkladá generálnemu presbyterstvu v‰etky
zásadné materiály, potrebné pre ãinnosÈ ‰kôl.
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§ 10
Pri v˘chove a vzdelávaní na cirkevn˘ch ‰kolách sa môÏu po schválení generálnym
presbyterstvom pouÏívaÈ aj uãebnice a uãebné texty, ktoré nie sú v zozname uãebníc
vydávan˘ch M· SR.
Vyuãovanie náboÏenstva
§ 11
1. Vyuãovanie náboÏenstva zabezpeãuje na základn˘ch a stredn˘ch ‰kolách vo svojom
obvode zborov˘ konvent s v˘nimkou cirkevn˘ch zariadení a ‰kôl, kde túto úlohu zabezpeãuje
zriaìovateº s miestnym cirkevn˘m zborom.
2. KaÏd˘ vyuãujúci náboÏenstva musí maÈ kanonickú misiu. Kanonickú misiu uãiteºom
náboÏenstva na základn˘ch ‰kolách udeºuje a odníma senior. Kanonickú misiu uãiteºom
náboÏenstva na stredn˘ch, vy‰‰ích odborn˘ch stredn˘ch ‰kolách a vysok˘ch ‰kolách udeºuje
a odníma di‰triktuálny biskup. âlen cirkvi z duchovného stavu má kanonickú misiu na
vyuãovanie náboÏenstva udelenú pri ordinácii.
3. Kanonickú misiu uãiteºom teologick˘ch predmetov na vysok˘ch ‰kolách udeºuje
a odníma zbor biskupov.
4. Dozor nad vyuãovaním náboÏenstva na základn˘ch a stredn˘ch ‰kolách vykonávajú
‰kolskí dekani, volení seniorálnym konventom.
5. Tieto zásady platia aj pre vyuãovanie náboÏenstva na ‰tátnych a súkromn˘ch ‰kolách.
Osobitné ustanovenia
§ 12
1) Listiny, okrúhle peãiatky a pod. sa pouÏívajú podºa vzoru schváleného generálnym
presbyterstvom. Nesmú obsahovaÈ ‰tátny znak.
2) Cirkevné ‰koly pouÏívajú ‰tátny znak len ako podtlaã na ‰kolsk˘ch vysvedãeniach. Triedy a kancelárie musia byÈ vyzdobené kríÏom. Pri ostatnej v˘zdobe ‰kolsk˘ch
priestorov vyuÏíva sa Lutherova ruÏa a obrazy v˘znamn˘ch postáv ev. a. v. cirkvi, najmä na
Slovensku.
§ 13
1. Pokiaº bola ‰kola zriadená podºa star‰ích predpisov prechádzajú práva a povinnosti
zriaìovateºa na príslu‰né orgány podºa cirkevnej ústavy.
2. Zriaìovateº je povinn˘ vydaÈ pri zriadení cirkevnej ‰koly ‰tatút.
3. ·kolám, ktoré vznikli skôr, je zriaìovateº povinn˘ do troch mesiacov od úãinnosti
tohto zákona vydaÈ nov˘ ‰tatút.
Cirkevné ‰koly nezaradené v sieti ‰tátnych ‰kôl
§ 14
1. ECAV a jej organizaãné jednotky môÏu zriaìovaÈ ‰koly a zariadenia na duchovné
a odborné vzdelávanie.
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2. Koncepcia ‰koly (vzdelávacieho zariadenia) musí byÈ vopred odsúhlasená generálnym
presbyterstvom.
3. Vznik ‰koly (zariadenia) musí schváliÈ príslu‰n˘ konvent (synoda).
Závereãné ustanovenie
§ 15
Tento cirkevn˘ zákon nadobúda úãinnosÈ dÀom 4. júla 1997, novelizácia dÀom 20.
júla 2001.

CIRKEVN¯ ZÁKON ã. 5/97
o archívoch
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva tento cirkevn˘
zákon.
§1
KaÏdá cirkevná organizaãná jednotka Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na
Slovensku (ECAV) má svoj archív.
§2
V podmienkach ECAV ide o archívy:
a) cirkevn˘ch zborov a ich ãastí s právnou subjektivitou;
b) seniorátov;
c) di‰triktov;
d) ECAV;
e) zariadení COJ podºa ãl. 2 ods. 2 cirkevnej ústavy.
§3
Archívy sa delia na
a) historick˘ archívny fond, ktor˘ obsahuje materiál z obdobia dejín cirkvi do 28.
októbra 1918;
b) archívny fond, ktor˘ obsahuje materiál z obdobia od 28. októbra 1918 po dne‰ok.
§4
1. Zborov˘ archív a archív ãasti zboru s právnou subjektivitou spravuje zborov˘ farár (ãl.
41 ods. 2 písm. d cirkevnej ústavy).
2. Archív vy‰‰ích COJ spravuje archivár, volen˘ seniorálnym konventom, di‰triktuálnym a generálnym presbyterstvom. Práva a povinnosti archivára urãuje písomná dohoda
medzi príslu‰nou COJ a zvolen˘m archivárov. Táto dohoda podlieha schváleniu
predsedníctva vy‰‰ej COJ.
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§5
Archívny fond tvorí:
a) zbierka listín (nariadenia, obeÏníky, úradná kore‰pondencia atì.);
b) zápisniãné knihy, zbierka zápisníc zo zasadnutí presbyterstva, konventu, synody;
c) knihy odoslanej a do‰lej po‰ty, pokladniãné denníky, inventárne knihy atì.;
d) matriky;
e) zbierka fotografií;
f) zborové a iné kroniky;
g) zbierka promoãn˘ch, sobá‰nych, úmrtn˘ch oznámení atì.;
h) pozostalostné fondy, zverené správe archívu;
i) zbierka evidenãn˘ch listov, Ïivotopisov a pamätí;
j) zbierka peãiatok a peãatidiel.
§6
Archivár preberá listiny a in˘ materiál od predsedníctva COJ. Skartácia sa vykoná v zmysle
‰tátnych predpisov o archivníctve po schválení predsedníctvom najbliÏ‰ej vy‰‰ej COJ.
§7
Archivár prebrat˘ materiál zatrieìuje podºa metodického usporiadania podºa
metodického pokynu generálneho presbyterstva.
§8
Archívny materiál sa ukladá do krabíc veºkosti 10x35x25 cm podºa tématického
usporiadania. Archivár zostavuje zoznam krabíc s archiváliami a to tak, aby boli ºahko prístupné.
§9
Archívny fond sa musí nachádzaÈ v osobitnej uzmknuteºnej miestnosti. MiestnosÈ musí
byÈ suchá, chránená pred vlhkosÈou. Treba zachovaÈ bezpeãnostné a poÏiarne predpisy.
§ 10
Archívny materiál je k dispozícii na ‰túdium bádateºom v cirkevnej histórii v úradnej
miestnosti archívu. Na poÏiadanie moÏno poskytnúÈ xerografick˘ odtlaãok ‰tudovaného
materiálu na náklad Ïiadateºa. Súhlas k ‰túdiu archívnych materiálov a xerografick˘ch
odtlaãkov dáva na návrh archivára predsedníctvo COJ.
§ 11
Archivár vedie knihu bádateºsk˘ch náv‰tev s menom bádateºa, jeho zamestnávateºa
a predmetom jeho bádania.

§ 12
Tento zákon nadobúda úãinnosÈ dÀom 4. júla 1997.
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CIRKEVN¯ ZÁKON ã. 6/97
o kniÏniciach
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva tento cirkevn˘
zákon.
§1
Evanjelická cirkev na Slovensku (ECAV), jej cirkevné organizaãné jednotky, ich ãasti
a nimi zriadené zariadenia majú svoje kniÏnice.
§2
V podmienkach ECAV ide o tieto kniÏnice:
a) cirkevn˘ch zborov a ich ãastí s právnou subjektivitou;
b) seniorátov;
c) di‰triktov;
d) ECAV;
e) zariadení COJ v zmysle ãl. 2 ods. 2 cirkevnej ústavy.
Delenie kniÏnice
§3
KniÏnice sa delia na:
a) beÏné pre beÏnú potrebu, ãítanie a poÏiãiavanie;
b) historické.
§4
1. BeÏné kniÏnice pre vypoÏiãiavanie spravuje dobrovoºn˘ knihovník, schválen˘
príslu‰n˘m presbyterstvom.
2. Historické kniÏnice spravuje kvalifikovan˘ knihovník, ktorého volí príslu‰né
presbyterstvo. Jeho práva a povinnosti urãuje dohoda, uzavretá medzi ním a COJ. Funkcia
odborného knihovníka môÏe byÈ spojená s funkciou archivára.
3. Tieto zásady sa pouÏívajú primerane pre správu kniÏníc zariadení COJ. Knihovníka
menuje vedenie zariadenia.
§5
BeÏné a historické kniÏnice sa vedú podºa príslu‰n˘ch predpisov urãen˘ch pre podobné
kniÏnice v SR. Podmienky ich usporiadania môÏu byÈ doplnené o ìal‰ie cirkevné predpisy.
Financovanie kniÏníc
§6
1. BeÏné kniÏnice finanãne zabezpeãuje príslu‰ná COJ.
2. Historické kniÏnice finanãne zabezpeãuje ECAV alebo di‰trikt z vlastn˘ch alebo
‰tátnych prostriedkov.
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Umiestnenie kniÏníc
§7
BeÏné kniÏnice sú umiestnené vo vhodn˘ch priestoroch COJ. Historické kniÏnice sa
umiestÀujú v osobitne upraven˘ch a chránen˘ch priestoroch podºa úprav Ministerstva kultúry
SR, prípadne doplnen˘ch predpismi ECAV.
V˘poÏiãná sluÏba v kniÏniciach
§8
1. BeÏné kniÏnice pracujú podºa pravidiel vydan˘ch COJ.
2. Predsedníctvo príslu‰nej COJ rozhoduje o moÏnosti ‰túdia v kniÏnici, o moÏnosti
v˘pisov z historick˘ch kníh. VypoÏiãiavanie kníh z historickej kniÏnice sa riadi príslu‰n˘mi
‰tátnymi a cirkevn˘mi predpismi.
·kolské kniÏnice
§9
Jednotlivé ‰koly si zriaìujú kniÏnice pre potreby Ïiakov a pedagógov. O knihovníkovi
a o spôsobe v˘poÏiãiek (pokiaº nejde o historickú kniÏnicu), rozhoduje riaditeº ‰koly.
Spoloãné a závereãné ustanovenia

§ 10
Revízia kniÏníc sa uskutoãÀuje najmenej raz za tri roky. Vykonáva ju komisia v poãte
najmenej dvoch ãlenov. Komisiu menuje predsedníctvo príslu‰nej COJ.
§ 11
KniÏnice, okrem kniÏn˘ch jednotiek, môÏu maÈ aj ãasopisy, CD nosiãe, videokazety,
audiokazety, gramoplatne, filmy a pod.
§ 12
Tento zákon nadobúda úãinnosÈ dÀom 4. júla 1997.
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CIRKEVN¯ ZÁKON ã. 7/97
o celocirkevn˘ch úlohách, programoch,
úãelov˘ch zariadeniach a organizáciách ECAV na Slovensku
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva tento cirkevn˘ zákon.
Celocirkevné úlohy
§1
1. Ústredné orgány cirkvi (synoda, generálne presbyterstvo, predsedníctvo ECAV a zbor
biskupov) zabezpeãujú najmä koordináciu, v˘kon a kontrolu zahraniãn˘ch stykov, mediálnej
práce, ekumenick˘ch stykov a kontaktov s ústredn˘mi orgánmi ‰tátnej správy a in‰titúciami
celo‰tátneho charakteru v spolupráci s di‰triktami a ostatn˘mi dotknut˘mi COJ alebo samostatne prostredníctvom GBÚ.
2. ECAV na Slovensku rozhoduje cestou svojich orgánov o svojich vierouãn˘ch zásadách a stanoviskách, bohosluÏobn˘ch pravidlách, prijíma bohosluÏobné knihy, rozhoduje
o právnych normách a hospodárskych opatreniach celocirkevného v˘znamu.
Celocirkevné programy
§2
Ústredné orgány ECAV vytvárajú, koordinujú a organizaãne zabezpeãujú celocirkevné
programy na zabezpeãenie stanoven˘ch úloh podºa aktuálnych potrieb cirkvi najmä v oblasti
vnútornej misie, vzdelávania a mimo cirkevn˘ch organizaãn˘ch jednotiek aj duchovnej sluÏby.
Na zabezpeãenie t˘chto programov vytvárajú celocirkevné v˘bory, ustanovujú správcov,
programov˘ch vedúcich a referentov, materiálnotechnicky ich zabezpeãujú, prípadne vytvárajú
úãelové zariadenia bez právnej subjektivity alebo s právnou subjektivitou.
§3
Celocirkevné programy vytvárajú a organizaãne zabezpeãujú ústredné orgány ECAV
samostatne, v spolupráci s in˘mi COJ alebo v spolupráci s in˘mi cirkvami, organizáciami
a ‰tátnymi orgánmi. Formu spolupráce na správe spoloãne zriadeného programu upravuje
dohoda.
§4
O mieste duchovn˘ch správcov pre celocirkevné programy rozhodujú ústredné orgány
ECAV na Slovensku analogicky podºa § 9.
§5
Generálne presbyterstvo v zmysle ãl. 31 ods. 3 písm. d cirkevnej ústavy sa stará
o duchovn˘ a náboÏensk˘ Ïivot na vysok˘ch ‰kolách. Vytvára miesta duchovn˘ch správcov na
EBF UK, podºa potreby aj na in˘ch vysok˘ch ‰kolách a dozerá na v˘chovu kÀazského dorastu.
Ustanovenie a odvolávanie duchovn˘ch správcov sa riadi zásadami § 9.
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Úãelové zariadenia
§6
1. Úãelové zariadenia s právnou subjektivitou aj bez právnej subjektivity zriaìuje a ru‰í
synoda a kontroluje generálne presbyterstvo.
2. Úãelové zariadenia ECAV na Slovensku bez právnej subjektivity spravujú ústredné
orgány cirkvi cestou GBÚ.
3. Úãelové zariadenia ECAV na Slovensku s právnou subjektivitou riadia jeho správne
orgány podºa ‰tatútu, schváleného generálnym presbyterstvom.
Celocirkevné organizácie
§7
O vytvorení organizácie s právnou subjektivitou rozhoduje synoda schválením stanov
v zmysle platn˘ch ‰tátnych predpisov a podºa zvoleného programu. Zmena stanov je moÏná len
po schválení zriaìovateºom.
§8
Pre riadenie organizácií zriaden˘ch ústredn˘mi orgánmi ECAV na Slovensku platia
zásady:
a) rozhodovacia a v˘konná právomoc je rozdelená;
b) hospodári sa podºa rozpoãtu, schváleného orgánmi organizácie s v˘konnou mocou;
c) závereãn˘ úãet prijíma ten ist˘ orgán, ktor˘ schválil rozpoãet;
d) hospodárenie sa kontroluje intern˘mi kontrolami orgánov, na to urãen˘ch
âlenmi správnych a kontroln˘ch orgánov musia byÈ ãlenovia ECAV.
§9
ECAV na Slovensku má voãi zriaden˘ch organizáciám tieto práva a povinnosti:
1. V oblasti duchovnej
a) predsedníctvo príslu‰nej COJ v zmysle ãl. XIV. Augsburského vyznania udeºuje
súhlas kandidátom, ktorí majú byÈ nositeºmi uãiteºského úradu cirkvi* v danej
organizácii a sú do funkcie volení danou organizáciou; o tom, ktoré funkcie sú
nositeºmi takéhoto úradu cirkvi rozhodne generálne presbyterstvo na návrh zboru
biskupov pred registráciou organizácie i v priebehu jej ãinnosti;
b) generálne presbyterstvo ustanovuje orgány s rozhodovacou právomocou, ak
stanovy organizácie neurãujú inak;
c) generálne presbyterstvo systematizuje miesta duchovn˘ch pre danú organizáciu;
d) generálny biskup menuje po prerokovaní v zbore biskupov, in‰taluje, riadi a odvoláva duchovn˘ch na systematizované miesta v t˘chto organizáciách;
e) generálny biskup odovzdáva vysvätením do sluÏby organizácie objekty, slúÏiace
t˘mto organizáciám.
* Uãiteºsk˘ úrad zahrÀuje napr. úlohy vzdelávanie, v˘chova, vedenie mládeÏe,
pastorálne poradenstvo.
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2. V oblasti organizaãnej a hospodárskej:
a) ECAV na Slovensku prispieva na hospodárenie organizácií podºa rozhodnutia
svojich orgánov;
b) generálny hospodársky v˘bor kontroluje hospodárenie organizácie;
c) organizácia predkladá generálnemu presbyterstvu na prerokovanie rozpoãet
a správu o jeho plnení.
§ 10
Synoda má právo zru‰iÈ organizáciu, ktorú vytvorila, alebo ktorú skôr vytvoril generálny
konvent.
Prechodné a závereãné ustanovenia
§ 11
Tento zákon sa vzÈahuje aj na programy a organizácie vytvorené pred úãinnosÈou tohto
zákona. Organizácie, vytvorené ústredn˘mi programami ECAV na Slovensku sú povinné
upraviÈ svoje stanovy v zmysle tohto cirkevného zákona a predloÏiÈ návrhy na ich schválenie
synode r. 1998.
§ 12
Tento zákon nadobúda úãinnosÈ dÀom 4. júla 1997.

CIRKEVN¯ ZÁKON ã. 1/99
o cirkevnom múzeu
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva tento cirkevn˘ zákon
§1
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) zriaìuje Múzeum
ECAV na Slovensku
Poslanie múzea
§2
Cieºavedomé a sústavné zhromaÏìovanie, ochraÀovanie, odborné spracovanie a sprístupÀovanie dokladov o vzniku, v˘voji, existencii a aktivitách ECAV na Slovensku od jej poãiatkov aÏ po súãasnosÈ.
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Úãel múzea
§3
ZachovaÈ akékoºvek druhy dokumentov ECAV na Slovensku v dejinách slovenského
národa i nemeckej a in˘ch národností Ïijúcich na území Slovenska a slovensk˘ch evanjelikov
v zahraniãí.
Umiestnenie múzea
§4
Múzeum bude umiestnené v re‰tituovanej budove b˘valého evanjelického lycea a dne‰ného múzea v Levoãi.
·pecifické zameranie múzea
§5
(1) História dne‰nej ECAV na Slovensku
a. dokumentácia jednotliv˘ch udalostí od reformácie po súãasnosÈ,
b. dokumentácia osobností ECAV na Slovensku,
c. dokumentácia vzniku a formovania jednotliv˘ch cirkevn˘ch zborov na Slovensku,
d. dokumentácia hmotn˘ch dokladov,
e. dokumentovanie cirkevn˘ch aktivít, vrátane kultúrnovzdelávacích, ‰kolstva,
diakonie a pod.
(2) Literárna história
a. dokumentácia duchovnej tvorby,
b. dokumentácia odbornej teologickej ãinnosti, kázÀová, publikaãná, vydavateºská,
‰kolská, hymnologická a muzikologická ãinnosÈ,
(3) Etnografické spracovanie spôsobu Ïivota
a. prejavy duchovnej tvorby
b. doklady materiálnej kultúry.
Odborná ãinnosÈ
§6
(1) Zbierkotvorná (akviziãná) ãinnosÈ
a. zber trojrozmerného a plo‰ného materiálu podriaden˘ dan˘m témam a úlohám,
b. zakladanie, dopæÀanie a kompletizácia zbierkového fondu,
c. zakladanie a formovanie kniÏniãného a ãasopiseckého fondu.
(2) Správa, ochrana a spracovanie zbierkového fondu a jeho vyuÏitie
a. deponovanie (uloÏenie) zbierok,
b. o‰etrenie a konzervácia zbierok,
c. odborné spracovanie zbierok: – prvostupÀová evidencia
– druhostupÀová evidencia
– katalogizácia,
d. formy katalogizácie zbierok (‰tudijné úãely, v˘stavy, trvalé expozície)
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(3) Prieskumná a v˘skumná ãinnosÈ podriadená prioritn˘m úlohám predmetnej problematiky.
(4) Publikaãná a ediãná ãinnosÈ.
(5) V˘stavnícka a expoziãná ãinnosÈ.
(6) Kultúrno-v˘chovná ãinnosÈ podriadená cieºom múzea: prehlbovaniu spoloãenskej
pôsobnosti na súãasnú generáciu, budovanie, rozvíjanie i potvrdenie evanjelickej identity.
Organizaãná ‰truktúra múzea
§7
(1) Úsek odborn˘.
(2) Úsek spracúvania, dokumentácie a prezentácia zbierkov˘ch fondov.
(3) Úsek riadiaci a ekonomicko-právny.

§8
Majetkoprávne, organizaãné, ekonomické a personálne zabezpeãenie múzea a personálne obsadenie sa bude rie‰iÈ osobitn˘m právnym predpisom.
§9
Tento cirkevn˘ zákon nadobúda platnosÈ dÀom prijatia a úãinnosÈ dÀom 5. júla 1999.

CIRKEVN¯ ZÁKON ã. 2/99
o hospodárení cirkevn˘ch organizaãn˘ch jednotiek
v znení CIRKEVN¯CH ZÁKONOV ã. 5/00, 5/01, 2/02 a 3/05
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovenskú vydáva na vykonanie
ãl. 52 cirkevnej ústavy tento cirkevn˘ zákon.

POSTAVENIE CIRKEVN¯CH ORGANIZAâN¯CH JEDNOTIEK
§1
Cirkevné organizaãné jednotky (COJ) Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na
Slovensku (ECAV, di‰trikty, senioráty a cirkevné zbory) majú právnu subjektivitu.
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HOSPODÁRENIE S HMOTN¯M MAJETKOM
§2
COJ nakladá so svojím majetkom so starostlivosÈou riadneho hospodára a vyuÏíva ho
podºa zásad trhového hospodárstva.
§3
(1) Ak COJ nemôÏe svoj majetok riadne vyuÏiÈ, môÏe ho poskytnúÈ inej COJ vo forme
pôÏiãky alebo daru, prípadne ho môÏe prenajaÈ.
(2) COJ môÏe svoj nehnuteºn˘ majetok, národnú kultúrnu pamiatku, kultúrnu pamiatku,
cirkevnú pamiatku a majetok, urãen˘ osobitn˘m predpisom, scudziÈ len so súhlasom
presbyterstva najbliÏ‰ej vy‰‰ej COJ.
(3) Zámer scudziÈ majetok uveden˘ v ods. 2 predloÏí COJ po rozhodnutí svojho konventu so ÏiadosÈou o súhlas najbliÏ‰ej vy‰‰ej COJ. Ak ide o hodnotu vy‰‰iu ako 3 000 000 Sk musí
súhlas potvrdiÈ generálne presbyterstvo. Hodnota nehnuteºnosti predstavuje v‰eobecnú
hodnotu nehnuteºného majetku stanovenú znaleck˘m posudkom.
(4) Po udelení predbeÏného súhlasu môÏe COJ dojednaÈ kúpnu alebo darovaciu zmluvu.
Zmluvu potvrdí aÏ po odsúhlasení presbyterstvom najbliÏ‰ej vy‰‰ej COJ.
§4
(1) COJ je povinná evidovaÈ svoj hnuteºn˘ a nehnuteºn˘ majetok. Inventúrny zoznam
musí kaÏdoroãne odsúhlasiÈ jej presbyterstvo.
(2) Národné kultúrne pamiatky a kultúrne pamiatky sa evidujú podºa príslu‰n˘ch ‰tátnych predpisov. Cirkevné pamiatky sa evidujú podºa príslu‰n˘ch cirkevn˘ch predpisov.
§5
(1) KaÏdá COJ je povinná:
a) v‰etok majetok riadne evidovaÈ,
b) hnuteºn˘ aj nehnuteºn˘ majetok zabezpeãiÈ proti po‰kodeniu, odcudzeniu
a Ïiveln˘m pohromám a poistiÈ ho,
c) hnuteºn˘ aj nehnuteºn˘ majetok a finanãné prostriedky viesÈ na svoje meno,
d) základiny, cenné papiere a iné ceniny uloÏiÈ bezpeãne
a podºa moÏnosti zabezpeãiÈ z nich primeran˘ v˘nos,
e) pôÏiãky zabezpeãiÈ v zmluve s dlÏníkom,
f) úãtovné doklady archivovaÈ v súlade so ‰tátnymi a cirkevn˘mi predpismi,
g) nehnuteºn˘ majetok evidovaÈ na liste vlastníctva.
(2) KaÏdá COJ je povinná pred schválením závereãného úãtu svojim najvy‰‰ím orgánom
prerokovaÈ v tomto orgáne správu o kontrole v˘sledkov hospodárenia.
§6
·tatút COJ môÏe stanoviÈ, Ïe pri niektor˘ch funkciách sa vyÏaduje uzavretie dohody
o hmotnej zodpovednosti.
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§7
Zdrojom príjmov COJ sú najmä:
a) cirkevn˘ príspevok,
b) dotácie zo ‰tátneho a iného rozpoãtu,
c) v˘nosy z hospodárskej ãinnosti,
d) sponzorské dary a milodary,
e) ofery,
f) úroky z beÏn˘ch úãtov.
§8
COJ, ktorej z hospodárskej ãinnosti plynú zisky nad sumu, ktorú stanoví osobitn˘
cirkevn˘ zákon, odvádza z ãistého v˘nosu stanoven˘ podiel na spoloãné charitatívne
a vzdelávacie úãely.
§9
(1) KaÏd˘ ãlen cirkvi je povinn˘ platiÈ cirkevn˘ príspevok. Jeho v˘‰ku urãuje zborov˘
konvent.
(2) Cirkevné zbory platia seniorálny a celocirkevn˘ príspevok. V˘‰ku seniorálneho
príspevku urãuje seniorálny konvent, v˘‰ku celocirkevného príspevku urãuje synoda. V˘chodn˘
di‰trikt a Západn˘ di‰trikt poukáÏu 1/3 z vyinkasovaného príspevku na beÏn˘ úãet ECAV.

ROZPOâET A ZÁVEREâN¯ ÚâET
§10
(1) COJ hospodári podºa rozpoãtu, ktor˘ obsahuje v‰etky právnymi predpismi urãené
náleÏitosti a ktor˘ prijíma kaÏdoroãne jej najvy‰‰í orgán. Ten ist˘ orgán schvaºuje kaÏdoroãne
jej úãtovnú závierku, ktorá obsahuje v‰etky právnymi predpismi urãené náleÏitosti.
(2) Rozpoãty a závereãné úãty nepodliehajú schváleniu vy‰‰ej COJ; o ich prijatí je v‰ak
povinná vy‰‰iu COJ do 10 dní od ich prijatia informovaÈ.
§11
O nerozpoãtovan˘ch v˘davkoch ECAV rozhoduje:
a) predsedníctvo ECAV v jednotliv˘ch prípadoch do 50 000 Sk,
v celom roku najviac do 200 000 Sk,
b) generálne presbyterstvo podºa potreby.
§12
Ak v príslu‰nom ‰tatúte neboli stanovené limity na rozhodovanie o nerozpoãtovan˘ch
v˘davkoch, stanovujú sa na cel˘ rok takto:
a) zborové predsedníctvo do 10 000 Sk, zborové presbyterstvo do 20 000 Sk,
c) seniorálne predsedníctvo do 5 000 Sk, seniorálne presbyterstvo do 10 000 Sk,
d) di‰triktuálne predsedníctvo do 50 000 Sk, di‰triktuálne presbyterstvo do 100 000 Sk.

70

EVIDENCIA
§13
(1) COJ vedú jednoduché úãtovníctvo. Ak to stanovuje osobitn˘ predpis, vedú podvojné
úãtovníctvo.
(2) Pred zaúãtovaním dokladu musia ho podpisom odsúhlasiÈ obaja ãlenovia zborového
ãi seniorálneho predsedníctva. ECAV a di‰trikty postupujú podºa organizaãného poriadku
príslu‰ného biskupského úradu.
§14
Na disponovanie finanãn˘mi prostriedkami sú potrebné najmenej dva podpisy osôb
uveden˘ch na podpisovom vzore, ktor˘ schvaºuje príslu‰né presbyterstvo.
§15
Pokladniãn˘ limit schvaºuje príslu‰né presbyterstvo.
§16
Vy‰‰ia COJ sumarizuje rozpoãty a závereãné úãty niÏ‰ích COJ v svojom odvode.
Inventarizácie majetku a záväzkov, rozpoãty, závereãné úãty a polroãné v˘kazy predkladajú
niÏ‰ie COJ vy‰‰ím COJ do 15 dní, ak ‰tátne alebo cirkevnoprávne predpisy nestanovujú inak.

INÉ FORMY HOSPODÁRENIA
§17
(1) Pri dodrÏaní v‰eobecne záväzn˘ch predpisov môÏe COJ vytváraÈ úãelové zariadenia
a iné organizácie s právnou subjektivitou alebo bez nej. Pri ich vytvorení je povinná prijaÈ ich
‰tatút, ktor˘ podlieha schváleniu vy‰‰ej COJ.
(2) Úãelové zariadenia a iné organizácie bez právnej subjektivity predkladajú
zriaìovateºovi na schválenie rozpoãet a závereãn˘ úãet.
§18
(1) Majetok (základiny, fondy a pod.), ktor˘ nie je vo vlastníctve COJ, ale je zveren˘ do
jej správy, je povinná opatrovaÈ a spravovaÈ podºa poÏiadaviek zriaìovateºa ãi zakladateºa. Ak
je jeho poÏiadavka neurãitá, cieº základiny urãí najbliÏ‰ia vy‰‰ia COJ.
(2) Tak˘to majetok sa eviduje oddelene od majetku COJ a na v˘roãnom konvente (synode) sa podáva o Àom správa.
§19
(1) Oddelené hospodársko-právne ãasti cirkevn˘ch zborov a zdruÏované cirkevné zbory
(cirkevn˘ zákon ã. 6/96) sa riadia analogicky ustanoveniami tohto cirkevného zákona, ako aj
ìal‰ími cirkevn˘mi hospodársko-právnymi predpismi.
(2) Analogicky pouÏívajú ustanovenia tohto cirkevného zákona a ìal‰ie cirkevné
hospodársko-právne predpisy aj úãelové zariadenia a iné organizácie zriadené COJ.
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STAVBY
§20
Na stavbu a prestavbu objektov sakrálnej povahy, vrátane ak˘chkoºvek zásahov do
interiéru, musí byÈ predchádzajúci súhlas s projektom od di‰triktuálneho presbyterstva po
súhla- se seniorálneho presbyterstva, di‰triktuálneho stavebného a hospodárskeho v˘boru
a Zboru biskupov.

§21
Ak sa COJ uchádza o akúkoºvek podporu na stavbu, prestavbu, modernizáciu a pod.
a nebola schválená podºa § 20, alebo o inú formu v˘pomoci, musí ju po vyjadrení seniorálneho
presbyterstva schváliÈ di‰triktuálne presbyterstvo a presbyterstvo COJ, ktoré podporu alebo
v˘pomoc odsúhlasuje alebo prideºuje.
§22
Na postavenie alebo prestavbu organa dáva súhlas po odporúãaní v˘boru cirkevnej
hudby di‰triktuálne presbyterstvo.

HOSPODÁRSKY V¯BOR
§23
ECAV, di‰trikty a senioráty sú povinné ustanoviÈ hospodársky v˘bor, ktor˘ má najmenej 5
ãlenov. V cirkevnom zbore sa hospodársky v˘bor v poãte najmenej 3 ãlenov ustanovuje, ak je
to urãené v zborovom ‰tatúte. Ak hospodársky v˘bor nie je ustanoven˘, zborov˘ konvent musí
poveriÈ konkrétnymi úlohami odborníka alebo skupinu odborníkov.
§24
Hospodársky v˘bor ako poradn˘ orgán konventu (synody) a presbyterstva:
a) pripravuje presbyterstvu návrh rozpoãtu,
b) vyjadruje sa k závereãnému úãtu,
c) pripravuje pre orgány COJ anal˘zu vyuÏívania rozpoãtovan˘ch prostriedkov
a navrhuje opatrenia.
d) plní ìal‰ie úlohy podºa poÏiadaviek orgánov COJ

KONTROLA
§25
(1) COJ môÏu na kontrolnú ãinnosÈ vytvoriÈ kontroln˘ orgán, ktor˘ vykonáva kontrolu
vo vlastnej aj v najbliÏ‰ej niÏ‰ej COJ.
(2) Ak je v COJ nie vytvoren˘ kontroln˘ orgán, vnútornú kontrolnú ãinnosÈ vykonáva
hospodársky v˘bor.
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§26
Kontrolné orgány ECAV a di‰triktu môÏu kontrolovaÈ aj iné COJ, ako sú uvedené v § 25
ods. l, ak:
a) o to poÏiada COJ, ktorú treba kontrolovaÈ
b) o to poÏiada COJ, ktorá je na kontrolu podlá § 25 oprávnená
c) je dôvodné podozrenie, Ïe do‰lo k poru‰eniu ‰tátneho alebo cirkevného zákona,
alebo iného v‰eobecne záväzného predpisu

SPOLOâNÉ A ZÁVEREâNÉ USTANOVENIA
§27
V prípade zániku COJ prechádza jej majetok na jej právneho nástupcu v rámci ECAV.
Ak takého niet, prechádza jej majetok na najbliÏ‰iu vy‰‰iu COJ.
§28
DÀom úãinnosti tohto cirkevného zákona sa ru‰í cirkevn˘ zákon ã. 5/99 o hospodárení
cirkevn˘ch hospodárskych jednotiek.
§29
Tento cirkevn˘ zákon nadobúda platnosÈ dÀom prijatia a úãinnosÈ dÀom 5. júla 1999
a novelizácie dÀom 17. novembra 2000, 22. júna 2001, 20. septembra 2002 a 6. decembra
2005.

CIRKEVN¯ ZÁKON ã. 5/99
o cirkevn˘ch súdoch, cirkevn˘ch sudcoch a cirkevn˘ch Ïalobcoch
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva tento cirkevn˘ zákon

Sústava cirkevn˘ch súdov a ich úlohy
§1
(1) Súdnictvo v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ìalej
len ECAV) vykonávajú volené a nezávislé cirkevné súdy.
(2) Sústavu cirkevn˘ch súdov tvoria di‰triktuálne súdy a generálny súd.
§§ 2 - 6 zru‰ené cirkevn˘m zákonom ã. 1/04.
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Organizácia a ãinnosÈ cirkevn˘ch súdov
§7
(1) Di‰triuktuálny súd sa skladá z predsedu a podpredsedu súdu a zo sudcov, a to po
dvoch z duchovného a laického stavu z kaÏdého seniorátu.
(2) Územná príslu‰nosÈ di‰triktuálneho súdu sa riadi ãlenstvom osoby v cirkevnom zbore
alebo sídlom COJ, proti ktorej konanie smeruje.
§8
(1) Di‰triktuálny súd koná a rozhodnuje ako súd prvého stupÀa.
(2) Di‰triktuálny súd rozhoduje v päÈãlennom senáte. Senátu predsedá predseda di‰triktuálneho súdu alebo ním urãen˘ ãlen di‰triktuálneho súdu.
(3) âlenmi senátu sú po dvaja sudcovia z duchovného a laického stavu.
§9
(1) Generálny súd sa skladá z predsedu a podpredsedu súdu a zo sudcov, a to po jednom
z duchovného a laického stavu z kaÏdého seniorátu.
§ 10
(1) Generálny súd koná a rozhoduje ako prvostupÀov˘ súd vo veciach vymedzen˘ch
osobitn˘m cirkev˘m ústavn˘m zákonom. V ostatn˘ch veciach koná a rozhoduje ako súd odvolací.
(2) Generálny súd koná a rozhoduje v päÈãlennom senáte. Senátu predsedá predseda
generálneho súdu alebo ním urãen˘ ãlen generálneho súdu.
(3) âlenmi senátu sú po dvaja sudcovia z duchovného a laického stavu.
§ 11
Agendu cirkevného súdu vedie príslu‰n˘ biskupsk˘ úrad podºa pokynov jeho predsedu.

§§ 12 - 16 Zásady súdneho pojednávania zru‰ené cirkevn˘m zákonom ã. 1/04.

Opravné prostriedky
§ 17
(1) Proti rozhodnutiu prvostupÀového súdu môÏe sporová strana alebo cirkevn˘ Ïalobca podaÈ do 15 dní od doruãenia písomného rozhodnutia odvolanie, a to predsedovi senátu,
ktor˘ vo veci rozhodol.
(2) Proti rozhodnutiu predsedu súdu alebo senátu o odmietnutí návrhu moÏno rovnak˘m
spôsobom podaÈ sÈaÏnosÈ .
(3) Proti odmietnutiu návrhu predsedom senátu v prípravnom konaní môÏe navrhovateº
podaÈ sÈaÏnosÈ do 8 dní. O sÈaÏnosti rozhodne predseda di‰triktuálneho súdu. Ak rozhodnutie
vydal vo funkcii predsedu senátu predseda di‰triktuálneho súdu, rozhodne o sÈaÏnosti predseda generálneho súdu.
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(4) Predseda senátu je povinn˘ odstúpiÈ spis s opravn˘m preostriedkom predsedovi
generálneho súdu.
(5) Odvolací súd musí zvolaÈ pojednávanie do 30 dní odvtedy, ako mu bolo doruãené
odvolanie.
(6) Predseda generálneho súdu musí o sÈaÏnosti rozhodnúÈ do 15 dní odvtedy, ako mu
bolo doruãené odvolanie.

Sudcovia
§ 18
(1) Za sudcu moÏno voliÈ ãlena cirkvi, ktor˘ dov⁄‰il 25 rokov, je obãiansky bezúhonn˘
a spôsobil˘ na právne úkony. Jeho morálne vlastnosti a skúsenosti musia daÈ záruku, Ïe bude
sudcovskú funkciu riadne zastávaÈ.
(2) Sudcovia z duchovného stavu musia byÈ absolventmi teologického ‰túdia a sudcovia
z laického stavu by mali maÈ právnické vzdelanie.
§ 19
(1) Funkãné obdobie sudcov je ‰esÈroãné.
(2) Predsedov, podpredsedov a sudcov di‰triktuálneho súdu volí di‰triktuálny konvent.
(3) Predsedu, podpredsedu a sudcov generálneho súdu volí synoda.
(4) Sudcov di‰triktuálnych súdov volí di‰triktuálny konvent zpomedzi kandidátov,
navrhnut˘ch príslu‰n˘m seniorálnym presbyterstvom.
(5) Sudcov generálneho súdu volí synoda spomedzi kandidátov, navrhnut˘ch príslu‰n˘m
seniorálnym presbyterstvom.

Cirkevní Ïalobcovia
§ 20
(1) Pri di‰triktuálnom súde pôsobí di‰triktuálny Ïalobca a zástupca di‰triktuálneho
Ïalobcu, pri generálnom súde generálny Ïalobca a zástupca generálneho Ïalobcu.
(2) Cirkevn˘ Ïalobca pôsobí pri súdnom konaní podºa osobitn˘ch ustanovení. MôÏe sa
zúãastniÈ kaÏdého súdneho konania.

§ 21
Cirkevn˘ Ïalobca zastupuje v súdnom konaní cirkev a dbá o dodrÏiavanie v‰eobecnezáväzn˘ch, najmä cirkevnoprávnych predpisov.
§ 22
(1) Di‰triktuálneho Ïalobcu a jeho zástupcu volí di‰triktuálny konvent. Generálneho
Ïalobcu a jeho zástupcu volí synoda.
(2) Za cirkevného Ïalobcu môÏe byÈ zvolen˘ ãlen cirkvi, ktor˘ dov⁄‰il vek 25 rokov, má
právnické vzdelanie, je obãiansky bezúhonn˘ a má schopnosti pre riadne zastávanie tejto funkcie.
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Spoloãné a závereãné ustanovenia
§ 23
Funkcia ãlenov cirkevn˘ch súdov a cirkevn˘ch Ïalobcov je ãestná. Majú v‰ak nárok na
úhradu cestovn˘ch, stravovacích a in˘ch vecn˘ch nákladov, súvisiacich s v˘konom sudcovskej
funkcie.
§ 24
(1) Funkcia ãlena cirkevného súdu a cirkevného Ïalobcu zaniká
a) úmrtím,
b) vyhlásením za m⁄tveho,
c) stratou spôsobilosti na právne úkony,
d) vzdaním sa funkcie,
e) odvolaním z funkcie disciplinárnym rozhodnutím.
(2) Orgán, ktor˘ ãlena cirkevného súdu alebo cirkevného Ïalobcu zvolil, môÏe ho
z funkcie odvolaÈ podºa príslu‰n˘ch predpisov.
§ 25
Predsedu cirkevného súdu zastupuje podpredseda a cirkevného Ïalobcu jeho zástupca
v plnom rozsahu, pokiaº tento z ak˘chkoºvek dôvodov nemôÏe svoju funkciu vykonávaÈ.

§ 26 zru‰en˘ cirkevn˘m zákonom ã. 1/04
§ 27
(1) DÀom právoplatnosti tohto zákona sa ru‰í cirkevn˘ zákon ã.12/1994 o cirkevn˘ch
súdoch, cirkevn˘ch sudcoch a cirkevn˘ch Ïalobcoch.
(2) Tento cirkevn˘ zákon nadobúda platnosÈ dÀom prijatia a úãinnosÈ dÀom 5. júla 1999,
zru‰ovacie ustanovenie dÀom 10. septembra 2004.

CIRKEVN¯ ZÁKON ã. 6/01
o materskej dovolenke a starostlivosti o narodené
alebo osvojené dieÈa
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva tento cirkevn˘ zákon
§1
Duchovná má v súvislosti s pôrodom a starostlivosÈou o narodené dieÈa nárok na materskú
dovolenku a ìal‰iu materskú dovolenku v rozsahu urãenom osobitn˘m predpisom. x/
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§2
1. Nástup na materskú dovolenkuje duchovná povinná najneskôr dva mesiace pred
oãakávan˘m dÀom pôrodu prostredníctvom príslu‰ného seniora oznámiÈ svojmu
zamestnávateºovi. Zamestnávateºovi takto oznámi ãi chce ãerpaÈ aj ìal‰iu materskú dovolenku.
2. Duchovná nesmie poãas materskej dovolenky vykonávaÈ sluÏobné povinností (sobá‰e,
pohreby, krsty a prisluhovaÈ Veãeru Pánovu po domácnostiach alebo nemocniciach). Tieto
sluÏobné povinnosti vykonáva administrátor.
3. Poãas ìal‰ej materskej dovolenky môÏe duchovná vykonávaÈ sluÏobné povinnosti, ak
sa na ich rozsahu dohodne so zamestnávateºom.
§4
Najmenej 30 dní pred skonãením materskej dovolenky môÏe duchovná poÏiadaÈ
spôsobom urãen˘m v § 2 ods. l tohto cirkevného zákona o ìal‰iu materskú dovolenku aÏ do
troch rokov veku dieÈaÈa. Zamestnávateº je povinn˘ duchovnej túto ìal‰iu materskú dovolenku
poskytnúÈ.
§4
Po poskytnutí materskej dovolenky kaplánky alebo námestnej farárky, ktorá poÏiadala
o ìal‰iu materskú dovolenku, môÏe príslu‰n˘ di‰triktuálny biskup menovaÈ namiesto takejto
kaplánky alebo námestnej farárky iného kaplána alebo námestného farára.
§5
1. Poãas materskej dovolenky má duchovná nárok na bezodplatné b˘vanie v sluÏobnom
byte v cirkevnom zbore, v ktorom je ustanovená za duchovnú.
2. Poãas materskej dovolenky príslu‰n˘ cirkevn˘ zbor hradí náklady spojené s b˘vaním
duchovnej v sluÏobnom byte.
3. Cirkevn˘ zbor môÏe takejto duchovnej poskytnúÈ na základe dohody aj ìal‰ie pôÏitky.
§6
Ak zborová farárka nastupuje na ìal‰iu materskú dovolenku, zaniká povinnosÈ
cirkevného zboru poskytovaÈ jej bezodplatn˘ nájom sluÏobného bytu a povinnosÈ hradiÈ
náklady spojené s uÏívaním bytu. Zborová farárka je preto povinná navrhnúÈ cirkevnému
zboru zmenu vokátora tak, aby cirkevn˘ zbor mal moÏnosÈ poÏadovaÈ úhradu nákladov za
sluÏby spojené s uÏívaním bytu. Zborov˘ konvent môÏe súhlasiÈ so zmenou vokátora. Pri
zmene vokátora sa uplatní postup urãen˘ osobitn˘m predpisom. xx/
§7
1. Ak kaplánka alebo námestná farárka nastupuje na ìal‰iu materskú dovolenku, dÀom
nástupu na túto ìal‰iu materskú dovolenku zaniká jej nájom sluÏobného bytu. Táto námestná
farárka alebo kaplánka je povinná sluÏobn˘ byt vyprataÈ.
2. Ak príslu‰n˘ di‰triktuálny biskup neuplatní postup podºa § 4 tohoto cirkevného zákona,
môÏe sa kaplánka alebo námestná farárka dohodnúÈ s príslu‰n˘m cirkevn˘m zborom na
pokraãovaní nájmu sluÏobného bytu. V tomto prípade je povinná hradiÈ príslu‰nému cirkevnému
zboru úhradu za nájom sluÏobného bytu a za sluÏby spojené s uÏívaním sluÏobného bytu vo v˘‰ke

77

nájmu za uÏívanie trojizbového bytu v danej lokalite cirkevného zboru, ak sa s cirkevn˘m zborom
nedohodne inak. Táto dohoda podlieha schváleniu zborov˘m konventom.
§8
1. Ustanovenia tohoto cirkevného zákona sa primerane pouÏijú aj na duchovnú, ktorá
prevzala do svojej trvalej starostlivosti nahradzujúcej materskú starostlivosÈ, dieÈa, ktoré jej
bolo zverené rozhodnutím kompetentného orgánu na neskor‰ie osvojenie, alebo do pestúnskej
starostlivosti dieÈa, ktorého matka zomrela Táto duchovná má nárok na materskú dovolenku
v rozsahu podºa osobitného predpisu. xxx/
2. Tento cirkevn˘ zákon platí v plnom rozsahu aj pre duchovn˘ch (muÏov), ktorí vyuÏijú
právo starostlivosti o narodené alebo osvojené dieÈa
§9
Tento cirkevn˘ zákon nadobúda platnosÈ dÀom prijatia a úãinnosÈ dÀom 20. júla 2001.

x/ § 157 Zákonníka práce v znení neskor‰ích predpisov
xx/ § 21 cirkevného zákona ã. 11/94 o cirkevn˘ch predstaviteºoch, ich voºbách
a charakteristike niektor˘ch funkcií
xxx/ § 160 Zákonníka práce v znení neskor‰ích predpisov

CIRKEVN¯ ZÁKON ã. 1/04
o konaní na cirkevn˘ch súdoch,
ktor˘m sa súãasne mení CIRKEVN¯ ZÁKON ã. 5/1999
o cirkevn˘ch súdoch, cirkevn˘ch sudcoch a cirkevn˘ch Ïalobcoch
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva tento cirkevn˘ zákon
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Tento cirkevn˘ zákon upravuje postup cirkevn˘ch súdov, cirkevn˘ch organizaãn˘ch
jednotiek (COJ) Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ìalej ECAV)
i ãlenov cirkvi ako úãastníkov konania tak, aby sa spoºahlivo zistil skutkov˘ stav a aby sa
správne rozhodlo o ich právach a povinnostiach.
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§2
V konaní cirkevné súdy prejednávajú a rozhodujú spory, disciplinárne previnenia a iné
právne veci a vedú úãastníkov k plneniu svojich povinností a aby svoje práva nezneuÏívali na
úkor in˘ch.
§3
KaÏd˘ ãlen cirkvi má právo domáhaÈ sa na cirkevnom súde ochrany práva, ktoré bolo
ohrozené alebo poru‰ené.
§4
V konaní postupuje cirkevn˘ súd tak, aby ochrana práv bola r˘chla a úãinná a aby sa
sporné skutoãnosti spoºahlivo zistili.
§5
UplatÀovanie tohto cirkevného zákona musí byÈ v súlade s Písmom svät˘m
vysvetºovan˘m v duchu Symbolick˘ch kníh ECAV a s dobr˘mi mravmi.
PRÁVOMOC
§6
Cirkevné súdy:
a. prejednávajú a rozhodujú
– Ïaloby proti voºbe cirkevného predstaviteºa alebo cirkevného funkcionára,
– spory medzi COJ a in˘mi ãlenmi cirkvi alebo právnick˘mi osobami cirkvi,
– disciplinárne previnenia ãlena predsedníctva cirkvi, di‰triktu, cirkevného súdu
a disciplinárne previnenie kÀaza v súvislosti s rozvodom manÏelstva.
b. rozhodujú o právach, povinnostiach a právom chránen˘ch záujmoch ãlena cirkvi,
c. preskúmavajú zákonnosÈ in˘ch rozhodnutí orgánov COJ podºa osobitn˘ch predpisov.
PRÍSLU·NOSË
§7
(1) Na konanie v prvom stupni sú príslu‰né di‰triktuálne súdy. Generálny súd ECAV
koná v prvom stupni len vo veciach vymedzen˘ch osobitn˘m cirkevn˘m ústavn˘m zákonom.
(2) Na konanie vo veciach rozhodnut˘ch di‰triktuálnym súdom je v druhom stupni
príslu‰n˘ Generálny súd ECAV.
(3) Na konanie je miestne príslu‰n˘ súd úãastníka, voãi ktorému návrh smeruje
§8
Konanie sa vedie na tom súde, ktor˘ je vecne a miestne príslu‰n˘.
§9
Sudcovia sú vylúãení z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteºom na ich pomer
k veci alebo k úãastníkom moÏno maÈ pochybnosti o jeho nezaujatosti.
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V¯KLAD PRÁVNEHO PORIADKU
§10
Generálny súd svojim Osobitn˘m senátom zabezpeãuje jednotn˘ v˘klad právneho
poriadku.
ÚâASTNÍCI
§11
(1) Úãastníci majú pred súdom rovnaké postavenie.
(2) SpôsobilosÈ byÈ úãastníkom konania má ten, kto má spôsobilosÈ maÈ práva a povinnosti v zmysle cirkevnoprávnych predpisov. Úãastníkom môÏe byÈ ãlen cirkvi, COJ, úãelové
zariadenie cirkvi, alebo cirkevná organizácia, ak má právnu subjektivitu.
(3) Úãastník v disciplinárnom konaní, voãi ktorému smeruje návrh cirkevného Ïalobcu
alebo odstúpenie disciplinárneho konania orgánom COJ, sa naz˘va obvinen˘.
(4) Za COJ, úãelové zariadenie cirkvi alebo cirkevnú organizáciu koná ‰tatutárny orgán.
(5) Úãastníci sa môÏu daÈ v konaní zastupovaÈ zástupcom, ktorého si zvolia a ktor˘ je
ãlenom ECAV.
(6) Obvinen˘ má právo na obhajobu. ObhajovaÈ sa môÏe sám alebo si môÏe zvoliÈ obhajcu spomedzi ãlenov ECAV.
(7) Zástupca alebo obhajca môÏe konaÈ len osobne a na základe plnomocenstva. Odvolanie plnomocenstva alebo jeho vypovedanie je úãinné, len ão bolo súdu oznámené.
§12
Návrh na zaãatie konania môÏe podaÈ ten, kto môÏe byÈ úãastníkom a v disciplinárnom
konaní aj cirkevn˘ Ïalobca
ÚKONY SÚDU A ÚâASTNÍKOV
§13
(1) V konaní pred cirkevn˘m súdom koná a rozhoduje senát. ZloÏenie senátu sa stanoví
na zaãiatku roka Ïrebovaním. V‰etci ãlenovia senátu sú si pri rozhodovaní rovní. Predseda
súdu alebo predseda senátu rozhoduje sám len vo veciach, ktoré mu vyhradzuje cirkevn˘
zákon.
(2) Senát rozhoduje po neverejnej porade. Senát je schopn˘ uzná‰aÈ sa ak je prítomná
väã‰ina jeho ãlenov. Na rozhodnutie je potrebná väã‰ina hlasov ãlenov senátu. O hlasovaní sa
spisuje zápisnica, ktorú podpisujú v‰etci ãlenovia senátu.
§14
(1) O úkonoch, pri ktor˘ch súd koná s úãastníkmi alebo sa vykonáva dokazovanie, sa
spisuje zápisnica V zápisnici sa oznaãí prejednávaná vec, uvedú sa prítomní, opí‰e sa priebeh
dokazovania a uvedie sa obsah prednesov a v˘roky rozhodnutia
(2) Zápisnicu podpisuje predseda senátu a zapisovateº, ak bol uzavret˘ zmier, podpisujú
zápisnicu i úãastníci.
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§15
(1) Úãastníci môÏu robiÈ svoje úkony ústne alebo písomne, podanie a vyjadrenie naÀ sa
robí spravidla písomne.
(2) Navrhovateº môÏe návrh na zaãatie konania kedykoºvek zobraÈ spaÈ, ak sa tak stane,
súd konanie zastaví.
(3) Úãastníci sa môÏu v priebehu konania kedykoºvek dohodnúÈ na zmieri. V takom prípade súd konanie zastaví.
§16
(1) Len úãastníci a ich právni zástupcovia majú právo nazeraÈ do spisu.
(2) V disciplinárnom konaní má takéto právo obvinen˘, jeho obhajca a cirkevn˘ Ïalobca.
DORUâOVANIE
§17
(1) Doruãuje sa do vlastn˘ch rúk, spravidla po‰tou. Súd v‰ak môÏe doruãiÈ písomnosÈ
sám, alebo prostredníctvom príslu‰nej COJ.
(2) Písomnosti urãené COJ, úãelovému zariadeniu cirkvi alebo cirkevnej organizácii
s právnou subjektivitou sa doruãujú ich ‰tatutárnym zástupcom.
(3) Ak adresát odmietne prevziaÈ zásielku, povaÏuje sa za doruãenú dÀom odmietnutia
(4) Ak má úãastník zástupcu, doruãuje sa písomnosÈ len zástupcovi. V disciplinárnom
konaní sa písomnosÈ doruãuje obvinenému vÏdy, ak má obhajcu, doruãuje sa i obhajcovi.
LEHOTY
§18
(1) Ak nie je lehota ustanovená v cirkevnonoprávnych predpisoch, urãí ju v prípade
potreby predseda senátu.
(2) Lehota zaãína plynúÈ deÀ nasledujúci po dni, v ktorom sa skutoãnosÈ stala
(3) Lehoty urãené podºa t˘ÏdÀov, mesiacov alebo rokov sa konãia dÀom, ktor˘ sa oznaãením
zhoduje s dÀom, keì do‰lo k skutoãnosti urãujúcej zaãiatok lehoty. Ak koniec lehoty pripadne na
sobotu, nedeºu, alebo sviatok, je posledn˘m dÀom lehoty najbliÏ‰í pracovn˘ deÀ.
(4) Lehota je zachovaná, ak sa podanie v posledn˘ deÀ odovzdá po‰le.
PREDBEÎNÉ OPATRENIE
§19
(1) Pred zaãatím konania môÏe vecne a miestne príslu‰n˘ súd na návrh úãastníka nariadiÈ
predbeÏné opatrenie, ak je potrebné, aby boli doãasne upravené pomery úãastníkov.
(2) PredbeÏné opatrenie nariadi súd po doruãení návrhu, ak to povaÏuje za potrebné.
Urobí tak bez zbytoãného odkladu. Úãastníci nemusia byÈ vypoãutí.
(3) PredbeÏn˘m opatrením môÏe súd uloÏiÈ úãastníkovi najmä, aby nenakladal s urãit˘mi
vecami, s majetkov˘mi právami, aby nieão vykonal, nieãoho sa zdrÏal alebo nieão zná‰al.
(4) PredbeÏné opatrenie súd zru‰í, ak pominú dôvody, pre ktoré bolo nariadené.
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PRIEBEH KONANIA
§20
(1) Konanie sa zaãína na návrh. Z návrhu musí byÈ jasné, kto ho robí, musí byÈ uvedené
meno a bydlisko úãastníkov, ich príslu‰nosÈ k COJ, ktorému súdu je urãen˘, akej veci sa t˘ka,
ão t˘m sleduje, musí byÈ podpísan˘ a datovan˘. Návrh má obsahovaÈ pravdivé opísanie
rozhodujúcich skutoãností, oznaãenie dôkazov, musí byÈ z neho jasné, ãoho sa navrhovateº
domáha
(2) Disciplinárne konanie sa zaãína na návrh (§ 12) alebo odstúpením disciplinárneho
konania zborov˘m presbyterstvom, predsedníctvom vy‰‰ej COJ alebo di‰triktuálnym
presbyterstvom na prejednanie súdu. Podnet na podanie návrhu môÏe podaÈ cirkevnému
Ïalobcovi skupina najmenej 10 ãlenov príslu‰nej COJ. Cirkevn˘ Ïalobca prejedná podnet
s osobou, voãi ktorej smeruje a rozhodne, ãi návrh podá alebo nie.
(3) K návrhu moÏno pripojiÈ i listinné dôkazy t˘kajúce sa predmetu konania
(4) Predseda senátu vyzve navrhovateºa, aby nesprávne alebo neúplné podanie opravil
alebo doplnil, a to do 15 dní.
(5) Predseda senátu môÏe urãiÈ v˘‰ku zálohy na konanie súdu a vyzve navrhovateºa,
aby stanovenú zálohu do 15 dní uhradil.
(6) Ak navrhovateº podanie neopraví alebo nedoplní, alebo ak neuhradí zálohu v stanovenej lehote, predseda senátu návrh zamietne. O t˘chto následkoch musí byÈ úãastník pouãen˘.
(7) Ak podanie nepatrí do pôsobnosti súdov, predseda senátu návrh odmietne. Ak predseda senátu zistí, Ïe súd nie je miestne príslu‰n˘, postúpi vec miestne príslu‰nému súdu.
(8) Návrh na zaãatie konania doruãí súd ostatn˘m úãastníkom konania. ZároveÀ ich vyzve, aby sa písomne vyjadrili a pripojili listinné dôkazy t˘kajúce sa predmetu konania, a to
do 15 dní.
(9) Návrh na zaãatie disciplinárneho konania alebo jeho odstúpenie súdu sa v rovnopise
doruãí obvinenému a predseda senátu bo vyzve, aby sa k navrhu písomne vyjadril, predloÏil
alebo oznaãil dôkazy, t˘kajúce sa obvinenia, a to do 15 dní. Odstúpenie sa v odpise doruãí aj
cirkevnému Ïalobcovi.
(10) Navrhovateº môÏe vziaÈ svoj návrh na zaãatie konania kedykoºvek spaÈ. Ak tak
urobí, súd konanie zastaví.
POJEDNÁVANIE
§21
(1) Pojednávanie pripraví predseda senátu tak, aby bolo moÏné rozhodnúÈ o veci spravidla na jednom pojednávaní.
(2) Predseda senátu nariadi pojednávanie do 60 dní od prijatia návrhu.
(3) Na pojednávanie predvolá úãastníkov a v‰etk˘ch, ktor˘ch prítomnosÈ je potrebná.
Predvolanie sa musí úãastníkom doruãiÈ tak, aby mali dostatok ãasu na prípravu, spravidla
najmenej sedem dní pred dÀom, keì sa má pojednávanie konaÈ.
(4) Pojednávanie je verejné. VerejnosÈ moÏno vylúãiÈ len ak by verejné prejednanie veci ohrozilo dôleÏit˘ záujem úãastníka, cirkvi alebo jej organizaãnej jednotky. VerejnosÈ moÏno
vylúãiÈ i v prípade ru‰enia priebehu pojednávania
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(5) Ak sa úãastník alebo jeho zástupca nedostaví na pojednávanie bez náleÏitého ospravedlnenia, môÏe súd v ich neprítomnosti konaÈ, ak bol o tom úãastník pouãen˘.
(6) V disciplinárnom konaní moÏno konaÈ v neprítomnosti obvineného alebo jeho obhajcu len vtedy, ak má súd za to, Ïe moÏno vec spoºahlivo rozhodnúÈ a uvedené osoby boli
riadne a vãas predvolané. V neprítomnosti cirkevného Ïalobcu nemoÏno konaÈ.
(7) Pojednávanie vedie predseda senátu, a to tak, aby jeho v˘sledkom mohlo byÈ spravodlivé rozhodnutie. Pojednávanie má prebiehaÈ dôstojne a neru‰ene. Úãastníci musia maÈ
moÏnosÈ predniesÈ svoje návrhy, prípadne ich doplniÈ a predloÏiÈ ìal‰ie dôkazy. Svedkov súd
vypoãúva po vypoãutí úãastníkov.
(8) Pojednávanie sa môÏe odroãiÈ len z dôleÏit˘ch dôvodov, ktoré sa musia oznámiÈ.
Odroãuje sa spravidla na konkrétny termín, ktor˘ sa prítomn˘m hneì oznámi.
(9) Na záver pojednávania, ak sa pojednávanie neodroãuje, môÏu úãastníci zhrnúÈ svoje
návrhy, vyjadriÈ sa k dokazovaniu i k právnej stránke veci.
(10) Ak predseda senátu v disciplinárnom konaní vyhlási dokazovanie za skonãené, má
cirkevn˘ Ïalobca, obhajca obvineného a obvinen˘ právo na závereãnú reã.
DOKAZOVANIE
§22
(1) Úãastníci sú povinní oznaãiÈ dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Súd môÏe vykonaÈ i také dôkazy, ktoré nie sú navrhované. Súd rozhoduje na základe skutkového stavu
zisteného z predloÏen˘ch dôkazov. Súd si môÏe osvojiÈ skutkové zistenia zaloÏené na zhodnom
tvrdení úãastníkov.
(2) Za dôkaz môÏu slúÏiÈ v‰etky prostriedky, ktor˘mi moÏno zistiÈ stav veci, najmä podania a v˘sluch úãastníkov, v˘sluch svedkov, znaleck˘ posudok, listiny, vyjadrenia orgánov
a právnick˘ch osôb a to cirkevn˘ch i mimocirkevn˘ch.
(3) KaÏd˘ ãlen cirkvi je povinn˘ dostaviÈ sa na predvolanie na súd a vypovedaÈ ako
svedok. Musí vypovedaÈ pravdu a niã nezamlãovaÈ. Má právo odmietnuÈ v˘poveì, ak by Àou
spôsobil nebezpeãenstvo stíhania sebe alebo blízkej osobe.
(4) Svedok má súvislo opísaÈ v‰etko, ão vie o predmete v˘sluchu a odpovedaÈ na otázky, ktoré mu môÏu klásÈ ãlenovia senátu, úãastníci a ich zástupcovia.
(5) COJ, úãelové zariadenie cirkvi, alebo cirkevná organizácia sú povinné na poÏiadanie súdu oznámiÈ skutoãnosti, ktoré majú v˘znam pre konanie alebo rozhodnutie súdu.
(6) Dôkaz listinou sa vykoná tak, Ïe ju alebo jej ãasÈ na pojednávaní predseda senátu
preãíta, alebo oznámi jej obsah.
(7) Predseda senátu môÏe uloÏiÈ tomu, kto má listinu potrebnú ako dôkaz, aby ju predloÏil, alebo ju obstará sám od orgánu, právnickej osoby alebo COJ.
(8) Dôkazy hodnotí súd podºa svojej úvahy, a to kaÏd˘ dôkaz jednotlivo a v‰etky dôkazy v ich vzájomnej súvislostí, starostlivo prihliada na v‰etko, ão vy‰lo za konania najavo,
vrátane toho, ão uviedli úãastníci.
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TROVY KONANIA
§23
(1) Trovy konania sú hotové v˘davky úãastníkov, ich zástupcov, trovy dôkazov a ìal‰ie
v˘davky spojené so súdnym konaním.
(2) Svedkovia si môÏu uplatniÈ svedoãné, ktoré pozostáva z náhrady cestovného.
(3) KaÏd˘ úãastník platí trovy, ktoré vzniknú jemu alebo jeho zástupcovi.
(4) Úãastníkovi, ktor˘ mal vo veci úspech, súd prizná náhradu trov proti úãastníkovi,
ktor˘ úspech nemal. Súd môÏe náhradu trov rozdeliÈ medzi úãastníkov, prípadne náhradu
dôkazov a v˘davky spojené so súdnym konaním, najmä cestovné ãlenov senátu. Ak bola
zloÏená záloha na konanie, súd o nej rozhodne podºa v˘sledku konania
(5) O trovách rozhodne súd v rozhodnutí, ktor˘m rozhoduje vo veci.
ROZHODNUTIE
§24
(1) Rozsudkom sa rozhoduje vo veci samej. Inak súd rozhoduje uznesením.
(2) Súd rozhoduje na základe zisteného skutkového stavu veci.
(3) Súd môÏe rozhodnúÈ rozsudkom pre zme‰kanie, ak
– Ïalovan˘ úãastník sa nedostavil na pojednávanie, hoci bol riadne predvolan˘
a o tak˘chto následkoch bol pouãen˘
– Ïalovan˘ úãastník sa k Ïalobe nevyjadril do 15 dní od doruãenia
– Ïalovan˘ úãastník svoju neprítomnosÈ neospravedlnil vãas a riadne.
(4) Obsah rozhodnutia vo veci samej vysloví súd vo v˘roku rozsudku. ZároveÀ rozhodne i o trovách konania.
(5) Rozsudok sa vyhlasuje vÏdy verejne v mene ECAV. Vyhlasuje ho predseda senátu
hneì po skonãení pojednávania a po porade senátu. Predseda senátu vyhlási v˘rok,
odôvodnenie a pouãenie o opravnom prostriedku.
(6) Písomné vyhotovenie rozsudku obsahuje oznaãenie súdu, mená a priezviská sudcov, oznaãenie úãastníkov a ich zástupcov, cirkevného Ïalobcu, oznaãenie prejednávanej veci,
v˘rok, odôvodnenie, pouãenie o odvolaní, deÀ a miesto vyhlásenia.
(7) V odôvodnení písomného vyhotovenia rozsudku uvedie súd podstatn˘ obsah prednesov, struãne a jasne vyloÏí, ktoré skutoãnosti má preukázané a ktoré nie, o ktoré dôkazy oprel
svoje skutkové zistenia a posúdi zisten˘ skutkov˘ stav podºa príslu‰n˘ch ustanovení, ktoré pouÏil.
(8) Písomné vyhotovenie rozsudku podpisuje predseda senátu.
(9) Rovnopis písomného vyhotovenia rozsudku sa doruãuje úãastníkom, ak majú právneho
zástupcu, doruãuje sa aj jemu. V disciplinárnom konaní sa doruãuje obvinenému, ak má obhajcu
doruãuje sa i jemu a cirkevnému Ïalobcovi. ZároveÀ sa rovnopis písomného vyhotovenia rozsudku
doruãuje i ECAV, príslu‰nému di‰triktu a príslu‰nému seniorátu. Doruãuje sa vÏdy do vlastn˘ch
rúk tak, Ïe odoslanie sa vykoná do 30 dní od vyhlásenia rozsudku.
(10) Doruãen˘ rozsudok, ktor˘ nemoÏno napadnúÈ odvolaním, je právoplatn˘.
(11) Ak súd uloÏil v rozsudku povinnosÈ, obvinen˘ je povinn˘ ju splniÈ do 3 dní od
právoplatnosti rozsudku. Súd môÏe urãiÈ aj dlh‰iu lehotu na plnenie.
(12) Rozsudok je vykonateºn˘, akonáhle nadobudol právoplatnosÈ.
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(13) Súd kedykoºvek opraví v rozsudku chyby v písaní a poãítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti.
(14) Na ÏiadosÈ úãastníka môÏe súd rozhodnúÈ o oprave odôvodnenia.
§25
(1) Uznesením sa rozhoduje o urãení v˘‰ky zálohy, o odmietnutí návrhu, o zmene
návrhu, o zmieri, o oprave rozsudku, o veciach súvisiacich s vedením konania.
(2) Na uznesenie sa primerane pouÏijú ustanovenia o rozsudku.
(3) Uznesenie vyhlasuje predseda senátu prítomn˘m úãastníkom.
(4) Uznesenie sa doruãuje len vtedy, ak je proti nemu moÏné podaÈ odvolanie alebo ak
je to pre vedenie konania potrebné, alebo ak sa ukladá úãastníkom nejaká povinnosÈ.
ODVOLANIE
§26
(1) Úãastník môÏe napadnúÈ rozhodnutie súdu prvého stupÀa odvolaním.
(2) Odvolanie nie je prípustné proti uzneseniu o urãení v˘‰ky zálohy na konanie, o späÈvzatí návrhu, o veciach súvisiacich s vedením konania. Proti dôvodom rozhodnutia je odvolanie prípustné len v disciplinárnom konaní.
(3) Odvolanie sa podáva do 15 dní od doruãenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu
ktorého smeruje.
(4) Odvolanie musí obsahovaÈ v‰eobecné náleÏitosti, uvedené v § 20 ods. 1. Okrem toho musí byÈ z jeho obsahu zrejmé proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v ãom sa vidí nesprávnosÈ tohto rozhodnutia alebo postupu súdu a ãoho sa odvolateº domáha.
(5) V odvolaní moÏno uviesÈ nové skutoãnosti a dôkazy.
(6) Ak oprávnen˘ podá vãas odvolanie, nenadobúda rozhodnutie právoplatnosÈ, dokiaº
o odvolaní nerozhodne odvolací súd.
(7) Odvolania sa moÏno vzdaÈ voãi súdu a to aÏ po vyhlásení rozhodnutia Odvolanie
moÏno vziaÈ zpaÈ dokiaº o odvolaní nebolo rozhodnuté. Ak sa tak stane, súd konanie zastaví.
Ak sa niekto vzdal odvolania nemôÏe ho podaÈ znova.
(8) Predseda senátu prvostupÀového súdu doruãí odvolanie ostatn˘m úãastníkom, vyzve
ich, aby sa k odvolaniu vyjadrili a predloÏí vec odvolaciemu súdu, a to i v prípade, Ïe má za to,
Ïe odvolanie bolo podané oneskorene, alebo nie oprávnenou osobou, alebo nie je prípustné.
KONANIE PRED ODVOLACÍM SÚDOM
§27
(1) Pre konanie na odvolacom súde platia primerane ustanovenia o konaní pred súdom
prvého stupÀa.
(2) Odvolací súd preskúma rozhodnutie a konanie na súde prvého stupÀa, pri ãom nie
je viazan˘ rozsahom odvolania ani návrhmi v Àom obsiahnut˘mi. Úãastníci môÏu odvolacie
dôvody a odvolacie návrhy meniÈ.
(3) Odvolací súd nie je viazan˘ skutkov˘m stavom, ako ho zistil súd prvého stupÀa.
MôÏe doplniÈ alebo opakovaÈ dokazovanie.
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(4) Na prejednanie odvolania nariadi predseda senátu odvolacieho súdu pojednávanie
a to spravidla do 30 dni od doruãenia spisu. Pojednávanie netreba nariaìovaÈ, ak
– sa odmieta odvolanie,
– odvolanie smeruje proti uzneseniu,
– odvolanie sa t˘ka len trov konania.
(5) Na pojednávaní podá predseda senátu alebo ãlen senátu správu o doteraj‰om priebehu konania a potom sa vyjadria úãastníci a prednesú svoje návrhy.
(6) Odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané
– oneskorene,
– nie oprávnenou osobou,
– proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je prípustné odvolanie,
– bez uvedenia dôvodu.
(7) Odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vecne správne.
(8) Odvolací súd zmení rozhodnutie, ak súd prvého stupÀa rozhodol nesprávne, hoci
správne zistil skutkov˘ stav alebo ak po doplnení dokazovania moÏno o veci rozhodnúÈ.
(9) Odvolací súd rozhoduje rozsudkom ak potvrdzuje alebo mení rozsudok, inak rozhoduje uznesením.
(10) Ustanovenia o trovách konania platia i pre odvolacie konanie. Ak odvolací súd
rozhoduje rozsudkom, rozhodne o trovách.
(11) Súd prvého stupÀa doruãí rozhodnutie o odvolaní úãastníkom. Ak bola vec vrátená
na nové prejednanie a rozhodnutie, je súd prvého stupÀa viazan˘ právnym názorom
odvolacieho súdu a je povinn˘ konaÈ v lehotách uveden˘ch v tomto zákone.
ZÁVEREâNÉ USTANOVENIA
§28
(1) Ak tento cirkevn˘ zákon neobsahuje osobitné ustanovením, t˘kajúce sa disciplinárneho konania pred cirkevn˘mi súdmi, vzÈahujú sa na disciplinárne konanie primerane v‰eobecné ustanovenia tohoto zákona.
(2) Zru‰ujú sa ustanovenia § 2 aÏ 6, § 12 aÏ 17 a § 26 cirkevného zákona ã. 5/1999
o cirkevn˘ch súdoch, cirkevn˘ch sudcoch a cirkevn˘ch Ïalobcoch.
(3) Tento cirkevn˘ zákon nadobúda platnosÈ dÀom prijatia a úãinnosÈ dÀom 10. septembra 2004.
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CIRKEVN¯ ZÁKON ã. 2/04
o disciplinárnom konaní
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva tento cirkevn˘ zákon
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Tento zákon upravuje postup cirkevn˘ch organizaãn˘ch jednotiek (ìalej COJ)
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ìalej ECAV) a ich orgánov ako aj
ãlenov cirkvi ako úãastníkov disciplinárneho konania tak, aby sa spoºahlivo zistil skutkov˘ stav
a aby sa správne rozhodlo o ich právach a povinnostiach.
§2
V disciplinárnom konaní disciplinárne orgány prejednávajú disciplinárne previnenia
a rozhodujú o nich, vedú úãastníkov k plneniu svojich povinností a k tomu, aby svoje práva
nezneuÏívali na úkor in˘ch. Postupujú v súlade s cirkevnou ústavou, cirkevn˘mi zákonmi
a cirkevn˘mi nariadeniami a sú povinné chrániÈ záujmy ECAV.
§3
ECAV a jej orgány zabezpeãujú dodrÏiavanie cirkevnej disciplíny predov‰etk˘m
náboÏenskou v˘chovou a osobn˘m príkladom svojich volen˘ch predstaviteºov. Disciplinárne
konanie sa zaãne len v prípade váÏnej‰ieho alebo opakovaného previnenia. KaÏd˘, proti komu
sa vedie disciplinárne konanie, povaÏuje sa za nevinného, k˘m disciplinárny orgán nevysloví
právoplatn˘m odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu.
§4
V konaní postupuje disciplinárny orgán tak, aby ochrana práv a náprava poru‰enia
cirkevnej disciplíny bola r˘chla a úãinná a aby sa sporné skutoãnosti spoºahlivo zistili. Konanie
treba viesÈ tak, aby sa posilÀovala dôvera ãlenov cirkvi, jej predstaviteºov a funkcionárov
v správnosÈ rozhodnutia, ktoré má byÈ presvedãivé a má viesÈ k dobrovoºnému plneniu
povinností.
§5
UplatÀovanie tohoto cirkevného zákona musí byÈ v súlade s Písmom svät˘m,
vysvetºovan˘m v duchu Symbolick˘ch kníh ECAV a s dobr˘mi mravmi.
PRÁVOMOC
§6
(1) Disciplinárne orgány prejednávajú disciplinárne previnenia a rozhodujú o uloÏení
disciplinárneho oparenia. Disciplinárnym orgánom je
a. zborové presbyterstvo,
b. predsedníctvo vy‰‰ej COJ,
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c. presbyterstvo vy‰‰ej COJ,
d. predsedníctvo cirkvi,
e. cirkevn˘ súd.
(2) Zborové presbyterstvo má právomoc uloÏiÈ tieto disciplinárne opatrenia:
– napomenutie,
– verejné napomenutie,
– peÀaÏná pokuta do 10.000 Sk.
(3) Predsedníctvo vy‰‰ej COJ má právomoc uloÏiÈ disciplinárne opatrenie podºa ods. 2,
pozastavenie v˘konu funkcie a odvolanie z funkcie.
(4) Di‰triktuálne presbyterstvo má právomoc uloÏiÈ odÀatie práva vykonávaÈ kÀazskú
a diakonskú sluÏbu, podmieneãné vylúãenie z cirkvi a vylúãenie z cirkvi.
(5) Cirkevn˘ súd má právo uloÏiÈ ktorékoºvek disciplinárne opatrenie okrem odÀatia
práva vykonávaÈ kÀazskú a diakonskú sluÏbu a vylúãenia cirkvi.
(6) Zborové presbyterstvo alebo predsedníctvo vy‰‰ej COJ môÏe odstúpiÈ prejednanie
disciplinárneho previnenia di‰triktuálnemu súdu, ak pokladá disciplinárne opatrenie, ktoré má
právomoc udeliÈ, za neprimerane nízke.
(7) Na konanie na cirkevn˘ch súdoch pri prejednávaní disciplinárnych previnení sa
vzÈahuje cirkevn˘ zákon o konaní na cirkevn˘ch súdoch.
PRÍSLU·NOSË
§7
(1) Disciplinárne konanie prebieha v tej COJ, ktorej je ãlenom osoba, ktorá sa ho dopustila.
(2) Zborové presbyterstvo je príslu‰né na konanie v prvom stupni t˘kajúce sa disciplinárneho previnenia ãlena cirkevného zboru, okrem konania vo veciach uveden˘ch v ods. 3.
(3) Predsedníctvo vy‰‰ej COJ je na konanie na prvom stupni príslu‰né:
a. predsedníctvo seniorátu je príslu‰né na konanie t˘kajúce sa
– kÀazov a diakonov, ktorí pôsobia v zborov˘ch a seniorálnych funkciách,
– zborov˘ch dozorcov a ãlenov zborového presbyterstva,
– ãlenov seniorálneho presbyterstva;
b. predsedníctvo di‰triktu je príslu‰né na konanie, t˘kajúce sa
– kÀazov a diakonov, ktorí pôsobia v di‰triktuálnych funkciách,
– ãlenov seniorálneho predsedníctva,
– ãlenov di‰triktuálneho presbyterstva;
c. predsedníctvo cirkvi je príslu‰né na konanie t˘kajúce sa
– kÀazov a diakonov, ktorí pôsobia v celocirkevn˘ch funkciách,
– ãlenov generálneho presbyterstva.
(4) Cirkevn˘ súd je príslu‰n˘ na konanie, t˘kajúce sa
a. ãlenov – predsedníctva cirkvi,
– predsedníctva di‰triktov,
– cirkevn˘ch súdov;
b. kÀazov a diakonov, ktorí sa dopustili disciplinárneho previnenia
rozvodom manÏelstva.
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(5) Na konanie vo veciach rozhodnut˘ch disciplinárnym orgánom prvého stupÀa je
v druhom stupni príslu‰n˘ odvolací disciplinárny orgán, ktor˘m je
a. vo veciach rozhodnut˘ch zborov˘m presbyterstvom seniorálne presbyterstvo,
b. vo veciach rozhodnut˘ch predsedníctvom vy‰‰ej COJ presbyterstvo tejto COJ,
c. vo veciach rozhodnut˘ch di‰triktuálnym presbyterstvom generálne presbyterstvo.
(6) Predsedníctvo COJ prijíma disciplinárne rozhodnutia súhlasom obidvoch ãlenov
orgánu. Zástupca ãlena orgánu môÏe konaÈ len vtedy, ak ho ãlen orgánu, namiesto ktorého má
konaÈ, zastupovaním poverí. Presbyterstvo COJ prijíma disciplinárne rozhodnutie väã‰inou
hlasov v‰etk˘ch ãlenov.
(7) Na v˘kon rozhodnutia, rozhodnutie o osvedãení v skú‰obnej dobe a rozhodnutie
o zahladení disciplinárneho rozhodnutia je príslu‰n˘ disciplinárny orgán, ktor˘ rozhodoval
v prvom stupni.
§8
(1) âlenovia disciplinárneho orgánu sú vylúãení z prejednávania a rozhodovania veci,
ak so zreteºom na ich pomer k veci alebo úãastníkom moÏno maÈ pochybnosti o ich
nezaujatosti.
(2) Vylúãen˘ je tieÏ ten, kto sa v tej istej veci zúãastnil konania ako ãlen disciplinárneho
orgánu iného stupÀa.
(3) Námietku zaujatosti je oprávnen˘ vzniesÈ ãlen disciplinárneho orgánu i obvinen˘
najneskôr na prvom pojednávaní na ktorom sa zúãastnil.
(4) V námietke zaujatosti musí byÈ uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktor˘ má
byÈ sudca vylúãen˘, kedy sa úãastník, podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúãenia
dozvedel a ak˘mi dôkazmi môÏe byÈ preukázaná; úãastník je povinn˘ predloÏiÈ dôkazy,
ktor˘mi disponuje, zároveÀ s námietkou zaujatosti.
(5) Námietka zaujatosti sa oznamuje disciplinárnemu orgánu, ktor˘ má povinnosÈ do
desiatich dní od jej podania predloÏiÈ vec na rozhodnutie vy‰‰ej COJ. Táto COJ rozhodne
o námietke zaujatosti do desiatich dní od predloÏenia veci. Ak námietke zaujatosti vyhovie,
urãí vec na prejednanie inej COJ tej istej úrovne.
ÚâASTNÍCI
§9
(1) SpôsobilosÈ byÈ úãastníkom konania má ten, kto má spôsobilosÈ maÈ práva a povinnosti v zmysle cirkevnoprávnych predpisov. Úãastníkom je ten ãlen cirkvi o koho právach
a povinnostiach a disciplinárnom previnení sa v konaní rozhoduje.
(2) Úãastník v disciplinárnom konaní, voãi ktorému smeruje návrh, sa oznaãuje ako
obvinen˘.
(3) Obvinen˘ má právo na obhajobu. ObhajovaÈ sa môÏe sám alebo si môÏe zvoliÈ
obhajcu spomedzi ãlenov ECAV.
(4) Obhajca môÏe konaÈ len osobne a na základe plnomocenstva. Odvolanie plnomocenstva alebo jeho vypovedanie je úãinné, len ão bolo disciplinárnemu orgánu oznámené.
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§10
(1) Disciplinárne konanie sa zaãína z vlastného popudu disciplinárneho orgánu alebo na
návrh.
(2) Návrh na zaãatie disciplinárneho konania môÏe podaÈ orgán COJ, orgán vy‰‰ej COJ
alebo cirkevn˘ Ïalobca. Rovnako môÏe tak˘ návrh podaÈ i skupina najmenej 10 ãlenov
príslu‰nej COJ, ktorí si urãia spomedzi seba zástupcu.

ÚKONY DISCIPLINÁRNEHO ORGÁNU A ÚâASTNÍKOV
§ 11
(1) V disciplinárnom konaní koná a rozhoduje disciplinárny orgán. V‰etci ãlenovia tohto
orgánu sú si pri rozhodovaní rovní.
(2) Disciplinárny orgán rozhoduje po neverejnej porade. Disciplinárny orgán je schopn˘
uzná‰aÈ sa, ak sú prítomní v‰etci jeho ãlenovia. Na rozhodnutie je potreba nadpoloviãná
väã‰ina hlasov prítomn˘ch ãlenov disciplinárneho orgánu. O hlasovaní sa spisuje zápisnica,
ktorú podpisujú v‰etci ãlenovia orgánu.
§12
(1) O úkonoch, pri ktor˘ch sa koná s úãastníkmi, alebo sa vykonáva dokazovanie, sa
spisuje zápisnica. V zápisnici sa oznaãí prejednávaná vec, uvedú sa prítomní, opí‰e sa priebeh
dokazovania a uvedie sa obsah prednesov a v˘roky rozhodnutia.
(2) Zápisnicu podpisujú prítomní ãlenovia orgánu a zapisovateº.
§13
(1) Úãastníci môÏu urobiÈ svoje úkony ústne alebo písomne, vyjadrenie na návrh sa robí
písomne.
(2) Navrhovateº môÏe návrh na zaãatie disciplinárneho konania kedykoºvek zobraÈ zpäÈ,
ak sa tak stane, disciplinárny orgán konanie zastaví.
§14
Obvinen˘, jeho obhajca a cirkevn˘ Ïalobca má právo nazeraÈ do spisu, ktor˘ je uloÏen˘
na úrade príslu‰nej COJ.

DORUâOVANIE
§15
(1) Doruãuje sa do vlastn˘ch rúk, spravidla po‰tou. Disciplinárny orgán v‰ak môÏe
doruãiÈ písomnosÈ sám alebo prostredníctvom príslu‰nej COJ.
(2) Ak adresát odmietne prevziaÈ zásielku, povaÏuje sa písomnosÈ za doruãenú dÀom
odmietnutia,
(3) PísomnosÈ sa doruãuje obvinenému vÏdy, ak má obhajcu, doruãuje sa aj obhajcovi.
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LEHOTY
§16
(1) Ak nie je lehota ustanovená v tomto zákone, urãí ju v prípade potreby disciplinárny
orgán.
(2) Lehota zaãína plynúÈ deÀ nasledujúci po dni v ktorom sa skutoãnosÈ stala.
(3) Lehoty urãené podºa t˘ÏdÀov, mesiacov alebo rokov sa konãia dÀom, ktor˘ sa oznaãením zhoduje s dÀom, keì do‰lo k skutoãnosti urãujúcej zaãiatok lehoty. Ak koniec lehoty
pripadne na sobotu, nedeºu alebo sviatok, je posledn˘m dÀom lehoty nasledujúci pracovn˘ deÀ.
(4) Lehota je zachovaná, ak sa podanie v posledn˘ deÀ odovzdá po‰te.
PRIEBEH KONANIA
§17
(1) Disciplinárne konanie z vlastného podnetu sa zaãína dÀom, keì disciplinárny orgán
urobil voãi obvinenému prv˘ úkon.
(2) Inak sa disciplinárne konanie zaãína doruãením návrhu na zaãatie disciplinárneho
konania Z návrhu musí byÈ zrejmé, kto ho urobil, musí byÈ uvedené meno a bydlisko osoby,
ktorá ho podala, jej príslu‰nosÈ k COJ, ktorému disciplinárnemu orgánu je urãen˘, akému
disciplinárnemu orgánu je urãen˘, akého disciplinárneho previnenia sa t˘ka, musí byÈ
podpísan˘ a oznaãen˘ dátumom. Návrh má obsahovaÈ pravdivé opísanie rozhodujúcich
skutoãností, oznaãenie dôkazov, musí byÈ z neho jasné, ãoho sa navrhovateº domáha
(3) Disciplinárne konanie sa zaãína aj odstúpením disciplinárneho konania zborov˘m
presbyterstvom, predsedníctvom vy‰‰ej COJ alebo di‰triktuálnym presbyterstvom na
prejednanie súdom.
(4) K návrhu môÏu byÈ pripojené listinné dôkazy t˘kajúce sa predmetu konania
(5) Ak disciplinárny orgán nie je príslu‰n˘, bezodkoladne postúpi vec príslu‰nému disciplinárnemu orgánu.
(6) Návrh na zaãatie disciplinárneho konania doruãí disciplinárny orgán obvinenému.
ZároveÀ ho vyzve, aby sa k návrhu písomne vyjadril a predloÏil alebo oznaãil dôkazy t˘kajúce
sa predmetu konania, a to do 15 dní.
POJEDNÁVANIE
§18
(1) Pojednávanie pripraví disciplinárny orgán tak, aby bolo moÏné rozhodnúÈ o veci
spravidla na jednom pojednávaní.
(2) Disciplinárny orgán nariadi pojednávanie do 60 dní odo dÀa v ktorom zaãalo konanie, ak bola zaplatená záloha, stanovená disciplinárnym orgánom.
(3) Na pojednávanie predvolá obvineného a v‰etk˘ch, ktor˘ch prítomnosÈ je potrebná.
Predvolanie sa musí doruãiÈ tak, aby predvolaní mali ãas najmenej 5 dní pred pojednávaním na
prípravu.
(4) Pojednávanie je zásadne neverejné. Osoby, ktoré sa ho zúãastnia, sú viazané povinnosÈou mlãanlivostí o skutoãnostiach, ktoré sa dozvedeli v jeho priebehu, alebo ku ktor˘m
vypovedali.
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(5) V disciplinárnom konaní moÏno konaÈ v neprítomnosti obvineného alebo jeho obhajcu len vtedy, ak má disciplinárny orgán za to, Ïe moÏno vec spoºahlivo rozhodnúÈ a uvedené
osoby boli riadne a vãas predvolané a nedostavili sa bez náleÏitého ospravedlnenia.
(6) Pojednávanie vedie disciplinárny orgán tak, aby jeho v˘sledkom mohlo byÈ spravodlivé rozhodnutie. Pojednávanie má prebiehaÈ dôstojne a neru‰ene. Navrhovateº i obvinen˘
musia maÈ moÏnosÈ predniesÈ svoje návrhy, prípadne ich doplniÈ a predniesÈ ìal‰ie dôkazy.
Svedkov disciplinárny orgán vypoãúva po vypoãutí obvineného.
(7) Pojednávanie sa môÏe odroãiÈ len z dôleÏit˘ch dôvodov, ktoré sa musia oznámiÈ.
Odroãuje sa spravidla na konkrétny termín, ktor˘ sa prítomn˘m hneì oznámi.
(8) Na záver pojednávania, ak sa pojednávanie neodroãuje, môÏe navrhovateº a obvinen˘ zhrnúÈ svoje návrhy, vyjadriÈ sa k dokazovaniu i k právnej stránke veci. Obhajca obvineného a obvinen˘ majú právo na závereãnú reã.
DOKAZOVANIE
§ 19
(l) Navrhovateº a obvinen˘ sú povinní oznaãiÈ dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.
Disciplinárny orgán môÏe vykonaÈ i také dôkazy, ktoré nie sú navrhované. Disciplinárny orgán
rozhoduje na základe skutkového stavu, zisteného z vykonan˘ch dôkazov.
(2) Za dôkaz môÏu slúÏiÈ v‰etky prostriedky, ktor˘mi moÏno zistiÈ stav veci, najmä podania a vypoãutie obvineného, vypoãutie svedkov, znaleck˘ posudok, listiny, vyjadrenia orgánov a právnick˘ch osôb, a to cirkevn˘ch i svetsk˘ch.
(3) KaÏd˘ ãlen cirkvi je povinn˘ dostaviÈ sa na predvolanie na zasadnutie disciplinárneho orgánu a vypovedaÈ ako svedok. Musí vypovedaÈ pravdu a niã nezamlãovaÈ. Má právo
odoprieÈ v˘poveì, ak by Àou spôsobil nebezpeãenstvo stíhania sebe alebo blízkej osobe.
O prípadnom odopretí v˘povede rozhoduje disciplinárny orgán.
(4) Svedok má súvislo opísaÈ v‰etko, ão vie o predmete konania a odpovedaÈ na otázky,
ktoré mu môÏu klásÈ ãlenovia disciplinárneho orgánu, navrhovateº, obvinen˘ a jeho obhajca.
(5) COJ, úãelové zariadenie cirkvi alebo cirkevná organizácia sú povinné na poÏiadanie disciplinárneho orgánu oznámiÈ skutoãnosti, ktoré majú v˘znam pre konanie alebo
rozhodnutie.
(6) Disciplinárny orgán na pojednávaní vykoná dôkaz listinou tak, Ïe túto listinu preãíta
alebo oznámi jej obsah.
(7) Disciplinárny orgán môÏe uloÏiÈ tomu, kto má listinu potrebnú ako dôkaz, aby ju
predloÏil alebo ju obstará sám od orgánu, právnickej osoby alebo COJ.
(8) Disciplinárny orgán hodnotí dôkazy podºa svojej úvahy, a to kaÏd˘ dôkaz jednotlivo
a v‰etky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, starostlivo prihliadaná v‰etko, ão vy‰lo v priebehu
konania najavo, vrátane toho, ão uviedol obvinen˘.
TROVY KONANIA
§20
(1) Trovy konania sú hotové v˘davky obvineného, jeho obhajcu, trovy dôkazov a ìal‰ie
v˘davky spojené s disciplinárnym konaním.
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(2) Svedkovia si môÏu uplatniÈ svedoãné, ktoré pozostáva z náhrady cestovného.
(3) Obvinenému, ktor˘ bol uznan˘ vinn˘m z disciplinárneho previnenia môÏe disciplinárny orgán uloÏiÈ povinnosÈ zaplatiÈ trovy disciplinárneho konania.
(4) Navrhovateºovi, ktorého návrh bol zamietnut˘, alebo ktor˘ zobral svoj návrh zpäÈ,
môÏe disciplinárny orgán uloÏiÈ povinnosÈ zaplatiÈ trovy disciplinárneho konania.
(5) O trovách rozhodne disciplinárny orgán v rozhodnutí, ktor˘m rozhoduje vo veci
samej.
ROZHODNUTIE
§21
(1) Disciplinárny orgán rozhoduje disciplinárnym rozhodnutím, a to na základe zisteného skutkového stavu veci.
(2) Disciplinárny orgán môÏe rozhodnúÈ aj vtedy, ak
– obvinen˘ sa nedostavil na pojednávanie, hoci bol riadne predvolan˘ a o tak˘chto
následkoch bol pouãen˘ a vãas a riadne svoju neprítomnosÈ neospravedlnil,
– obvinen˘ sa k návrhu na zaãatie disciplinárneho konania nevyjadril
do 15 dní od doruãenia.
(3) Obsah rozhodnutia vo veci samej vysloví disciplinárny orgán vo v˘roku. ZároveÀ
rozhodne o trovách konania.
(4) Disciplinárne rozhodnutie vyhlasuje predseda disciplinárneho orgánu hneì po skonãení pojednávania a po porade disaciplinárneho orgánu. Predseda disciplinárneho orgánu
vyhlási v˘rok, odôvodnenie a pouãenie o opravnom prostriedku.
(5) Písomné vyhotovenie disciplinárneho rozhodnutia obsahuje oznaãenie disciplinárneho orgánu, mená a priezviská jeho ãlenov, oznaãenie obvineného, jeho obhajcu, cirkevného
Ïalobcu, v˘rok, odôvodnenie, pouãenie o odvolaní, deÀ a miesto vyhlásenia.
(6) V odôvodnení disciplinárneho rozhodnutia uvedie disciplinárny orgán podstatn˘
obsah prednesov, ktoré skutoãnosti má preukázané a ktoré nie, o ktoré dôkazy oprel svoje
skutkové zistenia a posúdi zisten˘ skutkov˘ stav podºa príslu‰n˘ch ustanovení, ktoré pouÏil.
(7) Písomné vyhotovenie disciplinárneho rozhodnutia podpisuje predsedajúci disciplinárneho orgánu.
(8) Rovnopis písomného vyhotovenia disciplinárneho rozhodnutia sa doruãuje obvinenému, ak má obhajcu, doruãuje sa aj jemu, navrhovateºovi a cirkevnému Ïalobcovi. ZároveÀ
sa rovnopis vyhotovenia doruãuje aj ECAV, príslu‰nému di‰triktu a príslu‰nému seniorátu.
Doruãuje sa vÏdy do vlastn˘ch rúk a to do 15 dní od vyhlásenia disciplinárneho rozhodnutia.
(9) Doruãené disciplinárne rozhodnutie ktoré nemoÏno napadnúÈ odvolaním, je právoplatné.
(10) Ak disciplinárny orgán uloÏil v disciplinárnom roznodnutí povinnosÈ, je potrebné
ju splniÈ do 3 dní od právoplatnosti disciplinárneho rozhodnutia. Disciplinárny orgán môÏe
urãiÈ aj dlh‰iu lehotu na plnenie.
(11) Disciplinárne rozhodnutie je vykonateºné akonáhle nadobudne právoplatnosÈ.
(12) Disciplinárny orgán kedykoºvek opraví v disciplinárnom rozhodnutí chyby v písaní
a poãítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti.
(13) Na ÏiadosÈ obvineného môÏe disciplinárny orgán rozhodnúÈ o oprave odôvodnenia
disciplinárneho rozhodnutia.
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§22
Ak sa obvinen˘ pred zaãiatkom pojednávania vzdá svojej funkcie a disciplinárne
previnenie nie je také závaÏné, aby mohlo maÈ za následok odÀatie práva vykonávaÈ kÀazskú
a diakonskú sluÏbu, podmieneãné vylúãenie z cirkvi alebo vylúãenie z cirkvi, disciplinárny
orgán konanie zastaví.
§23
(1) Disciplinárny orgán vysloví v disciplinárnom rozhodnutí ãi obvineného uznáva
vinn˘m, alebo ãi ho zbavuje obvinenia.
(2) V˘rok disciplinárneho rozhodnutia, ktor˘m je obvinen˘ uznan˘ vinn˘m, obsahuje
popis skutku, oznaãenie miesta a ãasu disciplinárneho previnenia, rozhodnutie o vine,
disciplinárne opatrenie, spôsob jeho v˘konu, prípadne rozhodnutie o tom, Ïe upustil od
uloÏenia disciplinárneho opatrenia.
(3) Disciplinárny orgán oslobodí obvineného, ak
a. sa nepreukázalo, Ïe sa stal skutok, ktor˘ by bol disciplinárnym previnením,
b. skutok, z ktorého je ãlen cirkvi obvinen˘, nie je disciplinárnym previnením,
c. nebolo preukázané, Ïe tento skutok spáchal obvinen˘.
ODVOLANIE
§24
(1) Opravn˘m prostriedkom proti disciplinárnemu rozhodnutiu je odvolanie. Odvolanie
moÏno podaÈ do 15 dní od doruãenia rozhodnutia disciplinárneho orgánu. Odvolanie má
odkladn˘ úãinok.
(2) Odvolanie môÏe podaÈ obvinen˘, navrhovateº alebo cirkevn˘ Ïalobca.
(3) Odvolanie sa podáva disciplinárnemu orgánu, ktor˘ vydal disciplinárne rozhodnutie.
(4) Odvolanie musí obsahovaÈ v‰eobecné náleÏitosti, uvedené v § 17 ods. 2. Okrem toho
musí byÈ z jeho obsahu zrejmé proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v ãom sa vidí nesprávnosÈ
tohoto rozhodutia alebo postupu disciplinárneho orgánu, a ãoho sa odvolateº domáha.
(5) V odvolaní moÏno uviesÈ nové skutoãnosti a dôkazy.
(6) PrvostupÀov˘ disciplinárny orgán doruãí odvolanie ostatn˘m stranám, vyzve ich,
aby sa k odvolaniu vyjadrili a predloÏí vec odvolaciemu orgánu, a to i v prípade, Ïe má za to,
Ïe odvolanie bolo podané oneskorene, alebo nie oprávnenou osobou alebo nie je prípustné.
KONANIE NA ODVOLACOM DISCIPLINÁRNOM ORGÁNE
§25
(1) Pre konanie na odvolacom disciplinárnom orgáne platia primerane ustanovenia
o konaní pred disciplinárnym orgánom prvého stupÀa.
(2) Odvolací disciplinárny orgán preskúma rozhodnutie a konanie na disciplinárnom
orgáne prvého stupÀa, pri ãom nie je viazan˘ rozsahom odvolania a ani návrhmi v Àom
obsiahnut˘mi.
(3) Odvolací disciplinárny orgán nie je viazan˘ skutkov˘m stavom ako ho zistil disciplinárny orgán prvého stupÀa MôÏe doplniÈ alebo opakovaÈ dokazovanie.
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(4) Na prejednanie odvolania nariadi odvolací disciplinárny orgán pojednávanie a to
spravidla do 30 dní od doruãenia spisu.
(5) Na pojednávaní podá ãlen odvolacieho disciplinárneho orgánu správu o doteraj‰om
priebehu konania a potom sa vyjadria strany a prednesú svoje návrhy.
(6) Odvolací disciplinárny orgán odmietne bez nariadenia pojednávania odvolanie, ktoré bolo podané
– oneskorene,
– nie oprávnenou osobou,
– osobou, ktorá sa odvolania vzdala alebo ktorá odvolanie vzala späÈ,
– proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je prípustné odvolanie,
– bez uvedenia dôvodov.
(7) Odvolací disciplinárny orgán rozhodnutie potvrdí, ak je vecne správne.
(8) Odvolací disciplinárny orgán zmení rozhodnutie, ak disciplinárny orgán prvého
stupÀa rozhodol nesprávne, hoci správne zistil skutkov˘ stav alebo ak po doplnení
dokazovania je potrebné o veci rozhodnúÈ inak.
(9) Odvolací orgán rozhoduje disciplinárnym rozhodnutím.
(10) Ustanovenia o trovách konania (§ 20) sa pri odvolacom konaní pouÏijú primerane.
(11) Disciplinárny orgán prvého stupÀa doruãí rozhodnutie o odvolaní stranám. Ak bola
vec vrátená na nové prejednanie a rozhodnutie je disciplinárny orgán prvého stupÀa viazan˘
právnym názorom odvolacieho disciplinárneho orgánu.
V¯KON DISCIPLINÁRNYCH OPATRENÍ
§26
(1) Po právoplatnosti disciplinárneho opatrenia ho vykoná disciplinárny orgán prvého
stupÀa.
(2) Napomenutie sa vykoná ústne alebo písomne.
(3) Verejné napomenutie sa vykoná ústne.
(4) PeÀaÏná pokuta sa vykoná tak, Ïe obvinen˘ ju zaplatí v lehote uvedenej v § 21
ods. 10.
(5) Vykonateºné disciplinárne opatrenie (§ 21 ods. 11) sa zaznamená do evidencie obvineného v príslu‰nej COJ, príslu‰ného seniorátu a ak je obvinen˘ zamestnancom ECAV,
COJ, úãelového zariadenia alebo právnickej osoby ECAV, aj do jeho osobného spisu.
ZÁVEREâNÉ USTANOVENIA
§27
(1) Zru‰uje sa cirkevn˘ zákon ã. 6/99 o disciplinárnej zodpovednosti a disciplinárnom
konaní.
(2) Tento cirkevn˘ zákon nadobúda platnosÈ dÀom prijatia a úãinnosÈ dÀom 10. septembra 2004.
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CIRKEVN¯ ZÁKON ã. 3/04
o disciplinárnych previneniach
v znení CIRKEVNÉHO ZÁKONA ã. 2/05
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva tento cirkevn˘
zákon.
ZÁKLADNE USTANOVENIA
§1
Tento cirkevn˘ zákon upravuje zodpovednosÈ za závaÏné poru‰enie cirkevnej disciplíny
a stanovuje disciplinárne previnenia a disciplinárne opatrenia.
§2
(1) Disciplinárnym previnením je zavinené konanie alebo opomenutie, ktoré poru‰uje
záujem Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ìalej ECAV) a je v tomto
zákone za disciplinárne previnenie v˘slovne oznaãené. Opomenutím sa rozumie opomenutie
takého konania, na ktoré bol obvinen˘ podºa okolností a svojich pomerov povinn˘.
(2) Na zodpovednosÈ za disciplinárne previnenie staãí zavinenie z nedbanlivosti.
§3
(1) ZodpovednosÈ za disciplinárne previnenie sa posudzuje podºa zákona, úãinného
v ãase spáchania disciplinárneho previnenia. Podºa neskor‰ieho zákona sa posudzuje len vtedy,
ak je to pre obvineného priaznivej‰ie.
(2) Obvinenému moÏno uloÏiÈ len také disciplinárne opatrenie, ktoré dovoºuje uloÏiÈ
zákon úãinn˘ v ãase, keì sa o disciplinárnom previnení rozhoduje.
(3) Podºa tohto zákona posudzuje sa i disciplinárne previnenie spáchané mimo územia
Slovenskej republiky.
§4
UplatÀovanie tohto cirkevného zákona musí byÈ v súlade s Písmom svät˘m
vysvetºovan˘m v duchu Symolick˘ch kníh ECAV a s dobr˘mi mravmi.
DISCIPLINÁRNE PREVINENIA
§5
Disciplinárnym previnením je najmä
a. konanie proti vierovyznaniu cirkvi,
b. poru‰ovanie pravidiel mravného Ïivota,
c. konanie po‰kodzujúce dobré meno cirkvi,
d. poru‰ovanie cirkevn˘ch predpisov,
e. nere‰pektovanie rozhodnutí COJ, disciplinárnych opatrení disciplinárnych
orgánov a rozhodnutí cirkevn˘ch súdov,
f. nedodrÏiavanie bohosluÏobn˘ch predpisov,
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g. znevaÏovanie predstaviteºov cirkvi a jej funkcionárov,
h. naru‰ovanie bratského spolunaÏívania v cirkvi,
i. rozvod manÏelstva kÀaza,
j. odmietnutie prijaÈ ustanovenie za námestného farára, kaplána alebo diakona,
k. poru‰enie parochiálneho práva,
l. krivé obvinenie podaním na súd (cirkevnoprávny, obãianskoprávny
alebo trestnoprávny); v prípade ospravedlnenia sa nie je takéto konanie
disciplinárnym previnením,
m. právoplatné odsúdenie predstaviteºa cirkvi a jej funkcionára v trestnom konaní,
n. nevyuÏívame sviatostí a poÏehnávajúcich bohosluÏobn˘ch v˘konov v ECAV
cirkevn˘mi predstaviteºmi,
o. neplatenie cirkevného príspevku,
p. neoznámenie skutoãností v konaní súdu alebo disciplinárnemu orgánu,
ktor˘ o to poÏiadal (§ 22 ods. 5 cir. zák. ã. 1/2004 a § 19 ods. 5 cirk. zák. ã. 2/2004).
DISCIPLINÁRNE OPATRENIA
§6
(1) Disciplinárnymi opatreniami sú
a. napomenutie,
b. verejné napomenutie,
c. peÀaÏná pokuta do v˘‰ky 10 000 Sk,
d. zastavenie v˘konu funkcie aÏ na dobu 6 mesiacov,
e. odvolanie z funkcie,
f. odÀatie práva vykonávaÈ kÀazskú a diakonskú sluÏbu, v rámci ECAV na Slovensku
g. podmieneãné vylúãenie z cirkvi,
h. vylúãenie z cirkvi.
(2) Disciplinárne opatrenie podºa ods.1 písm. b/ a písm. c/ môÏe byÈ podmieneãne
odloÏené na skú‰obnú dobu l rok.
§7
(1) Pri urãení disciplinárneho opatrenia prihliadne disciplinárny orgán na závaÏnosÈ
disciplinárneho previnenia, na jeho opakovanie a na predpoklady na nápravu a pomery
obvineného.
(2) V jednom disciplinárnom konaní moÏno uloÏiÈ zajedno disciplinárne previnenie len
jedno disciplinárne opatrenie. Ak obvinen˘ nere‰pektuje právoplatne uloÏené disciplinárne
opatrenie, môÏe mu disciplinárny orgán uloÏiÈ prísnej‰ie disciplinárne opatrenie.
PREMLâANIE
§8
Disciplinárne previnenie sa premlãí uplynutím premlãacej doby, ktorá je dva roky
a zaãína plynúÈ dÀom spáchania disciplinárneho previnenia. Plynutie premlãacej doby sa
preru‰uje zaãatím disciplinárneho konania alebo spáchaním ìal‰ieho disciplinárneho
previnenia.
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ZAHLADENIE DISCIPLINÁRNEHO OPATRENIA
§9
(1) Disciplinárne opatrenie sa zahladí po troch rokoch od právoplatnosti disciplinárneho
rozhodnutia, ak sa obvinen˘ nedopustil iného disciplinárneho previnenia Ak obvinen˘
nere‰pektuje uloÏené disciplinárne opatrenie, premlãacia doba nezaãne plynúÈ skôr, ako sa to
stane.
(2) Disciplinárne opatrenie práva vykonávaÈ kÀazskú a diakonskú sluÏbu a vylúãenie
z cirkvi sa nezahladzuje.
(3) Ak bolo odsúdenie zahladené, hºadí sa na obvineného akoby nebol disciplinárne
stíhan˘.

ZÁVEREâNÉ USTANOVENIE
§10
Tento cirkevn˘ zákon nadobúda platnosÈ dÀom prijatia a úãinnosÈ dÀom 10. septembra
2004, novelizácia dÀom 6. decembra 2005.
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Cirkevné nariadenia
a iné v‰eobecnezáväzné predpisy
1. Cirkevné nariadenie ã. 5/91 o kaplánskej skú‰ke v znení cirkevn˘ch
nariadení ã. 2/94, 7/01 a 2/02
2. Cirkevné nariadenie ã. 6/61 o farárskej skú‰ke v znení cirkevn˘ch
nariadení ã. 3/94, 2/00, 9/01 a 6/05
3. Cirkevné nariadenie ã. 10/91 o zru‰ení v‰eobecnezáväzn˘ch právnych predpisov
4. Cirkevné nariadenie ã. 4/94 o zastupovaní zborov˘ch farárov
5. Cirkevné nariadenie ã. 5/94 o úhrade nákladov administrovania
v cirkevn˘ch zboroch
6. Smernica ã. 10/94 o úpln˘ch názvoch cirkevn˘ch organizaãn˘ch
jednotiek a o pouÏívaní peãiatok v znení smernice ã. 3/00
7. Cirkevné nariadenie ã. 8/94 o povoºovaní v˘nimky zo zásady ãlenstva v cirkevnom zbore podºa trvalého bydliska
8. Cirkevné nariadenie ã. 1/95 ktor˘m sa vykonáva § 27 cirkevného
zákona ã. 11/94 o voºbách ãlenov predsedníctiev vy‰‰ích organizaãn˘ch jednotiek
9. Cirkevné nariadenie ã. 6/95 o Generálnej podporovni ECAV v znení
cirkevného nariadenia ã. 3/03
10. Cirkevné nariadenie ã. 1/96 o cirkevn˘ch organizaãn˘ch jednotkách
a ich vzájomn˘ch vzÈahoch
11. Cirkevné nariadenie ã. 2/96 o pokladniãnej a úãtovnej sluÏbe v cirkevn˘ch organizaãn˘ch jednotkách ECAV na Slovensku
12. Záväzné úpravy ã. 4/96 pre cirkevnozborovú prax v ECAV na Slovensku v znení novelizácie z 1. decembra 2005
13. Cirkevné nariadenie ã. 2/97 o sluÏobn˘ch povinnostiach kÀazov
a diakonov v znení cirkevn˘ch nariadení ã. 8/01 a 1/03
14. Cirkevné nariadenie ã. 3/97 o kanonick˘ch vizitáciách, biskupsk˘ch
a seniorsk˘ch náv‰tevách a kontrolách

99

15. Cirkevné ã. 1/98 o sluÏobn˘ch motorov˘ch vozidlách v znení cirkevn˘ch nariadení ã. 3/98 a 7/99
16. Cirkevné nariadenie ã. 2/98 o sÈahovacích trovách
17. Cirkevné nariadenie ã. 6/98 o právnej slúÏne v ECAV na Slovensku
a v jej organizaãn˘ch jednotkách
18. Cirkevné nariadenie ã. 7/98 o právach a povinnostiach dozorcov
v cirkevn˘ch organizaãn˘ch jednotkách a o kurátoroch v cirkevn˘ch zboroch
19. Cirkevné nariadenie ã. 8/99 o duchovn˘ch správcoch cirkevn˘ch
‰kôl
20. Cirkevné nariadenie ã. 1/00 o pravidlách ãinnosti ‰kolského dekana
21. Cirkevné nariadenie ã.10/01 o zriadení nominaãného v˘boru
22. Cirkevné nariadenie ã. 8/03 o funkcii cirkevného hudobníka
a organizácii cirkevnej hudby v ECAV na Slovensku
23. Cirkevné nariadenie ã. 5/04 o kandidátoch duchovnej sluÏby
v ECAV na Slovensku
24. Cirkevné nariadenie ã. 1/05 o diakonskej sluÏbe ECAV na Slovensku
25. Cirkevné nariadenie ã. 1/06 o evidencii ãlenov cirkevného zboru
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CIRKEVNÉ NARIADENIE ã. 5/91
o kaplánskej skú‰ke
v znení CIRKEVN¯CH NARIADENÍ ã. 2/94, 7/01 a 2/02
Generálny konvent na Sliaãi prijal dÀa 13. decembra 1991 toto cirkevné nariadenie a generálne
presbyterstvo ho novelizovalo.
§1
(1) Predpokladom ordinácie za kÀaza Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku je úspe‰né
zloÏenie kaplánskej skú‰ky. O povolenie kaplánskej skú‰ky môÏe ÏiadaÈ:
a) absolvent Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského,
b) absolvent inej evanjelickej bohosloveckej fakulty,
c) absolvent inej bohosloveckej fakulty, ktor˘ sa stal ãlenom ECAV.
(2) Kaplánska skú‰ka sa môÏe vykonaÈ najskôr 6 mesiacov pred ordináciou. Ináã sa jej
platnosÈ stráca.
§2
Cieºom kaplánskej skú‰ky je zistiÈ, ãi Ïiadateº má potrebnú mieru orientovanosti
v praktickej cirkevnej sluÏbe a znalosti potrebné pre jej vykonávanie.
§3
ÎiadosÈ o absolvovanie kaplánskej skú‰ky podáva Ïiadateº Zboru biskupov cestou
generálneho biskupského úradu.
§4
K Ïiadosti musia byÈ priloÏené tieto doklady:
a) potvrdenie o krste a konfirmácii,
b) úradn˘ doklad o totoÏnosti,
c) doklad o ukonãení teologického vysoko‰kolského ‰túdia,
d) odporúãanie Ïiadateºovho cirkevného zboru a duchovného správcu
s osobitn˘m prihliadnutím na prácu v Spoloãenstve evanjelickej mládeÏe,
e) lekárske potvrdenie o schopnosti Ïiadateºa na verejné úãinkovanie
od lekára urãeného cirkvou,
f) struãn˘ Ïivotopis.
§5
O tom, ãi sa uchádzaã môÏe zúãastniÈ kaplánskej skú‰ky rozhodne Zbor biskupov, ktor˘
môÏe udeliÈ v˘nimku pri predkladaní dokladov, uveden˘ch v § 4 písm. a) a d).
§6
Kaplánskej skú‰ke predsedá generálny biskup.
§7
Komisiu pre kaplánske skú‰ky volí synoda na dobu 6 rokov, a to 6 ãlenov a 2 náhradníkov.
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§8
Kaplánska skú‰ka je povinná a ústna.
§9
âasov˘ rozsah písomnej skú‰ky urãí predsedajúci biskup.
§ 10
Na písomnej skú‰ke kandidát vypracuje tému z odboru fundamentálnych zásad
kresÈanstva, ktorú urãí predsedajúci pri prijatí prihlá‰ky na kaplánsku skú‰ku.
§ 11
Písomnú prácu ohodnotí kaÏd˘ ãlen komisie a podpí‰e ju.
§ 12
Ak kandidát nezloÏí písomnú skú‰ku, nemoÏno ho prijaÈ na ústnu skú‰ku.
§ 13
Na ústnej skú‰ke sa skú‰a:
a) katechizmus a znalosÈ Biblie,
b) dogmatick˘ prehºad,
c) praktická exegéza, rozvrh kázne, poriadok sluÏieb BoÏích,
bohosluÏobné v˘kony, kancelárska agenda,
d) cirkevná ústava, nariadenia a úpravy, rodinné právo, interkonfesijné právo,
‰tátno-cirkevné zákony,
e) liturgick˘ spev.
§ 14
V˘sledky skú‰ky urãí skú‰obná komisia na základe návrhov jednotliv˘ch skú‰ajúcich
oznaãením „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. O tom sa vydá potvrdenie. Ak skú‰ajúci nevyhovie
len v jednom predmete, má moÏnosÈ podrobiÈ sa opravnej skú‰ke najskôr o 1 mesiac. Ak ani
potom nevyhovie, musí opakovaÈ celú skú‰ku najskôr o 3 mesiace.
§ 15
O v˘sledku skú‰ky napí‰e sa zápisnica a predloÏí sa Zboru biskupov po podpísaní
v‰etk˘ch skú‰ajúcich. Zbor biskupov urãí miesto a ãas ordinácie.
§ 16
Kaplánsku skú‰ku moÏno opakovaÈ len raz.
§ 17
Poplatok za kaplánsku skú‰ku urãuje sa sumou 100 Sk u kaÏdého jednotlivca. Pri
opakovaní skú‰ky musí kandidát (kandidáti) uhradiÈ v‰etky v˘davky komisie a poplatok 500 Sk.
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§ 18
Ak sa kandidát nedostaví na skú‰ku bez náleÏitého ospravedlnenia, pokladá sa to za
neúspe‰nú skú‰ku.
§ 19
Îiadateº, ktor˘ chce maÈ oprávnenie úãinkovaÈ vo viacreãovom zbore, musí sa podrobiÈ
skú‰ke z bohosluÏobn˘ch v˘konov v príslu‰nom jazyku. Táto skutoãnosÈ sa mu zaznamenáva
v potvrdení.
§ 20
Zru‰uje sa ‰tatút o kaplánskej skú‰ke Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. v âSR,
schválen˘ generálnym konventom v Bratislave dÀa 15. júla 1957, so v‰etk˘mi doplnkami,
ktoré boli neskôr prijaté.
§ 21
Toto nariadenie nadobúda úãinnosÈ dÀom 1. januára 1992, novelizácie dÀom 15. januára
1994, 15. februára 2002 a 14. augusta 2003.

CIRKEVNÉ NARIADENIE ã. 6/91
o farárskej skú‰ke
v znení cirkevného nariadenia ã. 3/94, 2/00, 9/01 a 6/05
Generálny konvent prijal a generálne presbyterstvo novelizovalo cirkevné nariadenie
tohto znenia:
§1
Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku sa stará v rámci cirkevnej ústavy o mravnonáboÏenskú a praktickú spôsobilosÈ svojich kÀazov, aby mohli byÈ podºa ãl. 41 CÚ dobr˘mi
duchovn˘mi pastiermi svojich zborov.
§2
V záujme plnenia t˘chto úloh ustanovuje ECAV farársku skú‰ku.
§3
(1) Na farársku skú‰ku môÏe sa prihlásiÈ riadne ordinovan˘ kÀaz po 24-mesaãnej praxi,
ktorej súãasÈou je predordinaãná prax. SkrátiÈ túto dobu moÏno len v prípade, Ïe kaplán preru‰il
duchovnú sluÏbu konaním základnej vojenskej sluÏby, resp. civilnej sluÏby, alebo kaplánka
materskou dovolenkou, a to najviac o 6 mesiacov, ak sa osvedãil v práci. Skrátenie kaplánskej
sluÏby povoºuje zbor biskupov.
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(2) Ak kaplán poãas civilnej sluÏby koná v cirkevnej organizaãnej jednotke v plnom
rozsahu povinnosti vypl˘vajúce z duchovno-pastierskej sluÏby, môÏe zbor biskupov zapoãítaÈ
celú túto dobu do kaplánskeho úãinkovania.
§4
ÎiadosÈ o povolenie farárskej skú‰ky sa predkladá cestou seniorského úradu
a di‰triktuálneho biskupského úradu generálnemu biskupovi, ktor˘ podºa ãl. 44 CÚ farárskej
skú‰ke predsedá.
§5
K Ïiadosti treba doloÏiÈ:
a) doklad o kaplánskej skú‰ke;
b) osvedãenie o kaplánskom úãinkovaní (vystavené priamym nadriaden˘m)
s osobitn˘m ohºadom na prácu v Spoloãenstve evanjelickej mládeÏe;
c) Ïivotopis;
d) odporúãanie seniora;
e) odporúãanie di‰triktuálneho biskupa.
§6
V Ïiadosti treba uviesÈ, ak sa Ïiadateº uchádza o oprávnenie vykonávaÈ sluÏby BoÏie
v niektorom cudzom jazyku.
§7
O odklade alebo odmietnutí Ïiadosti o úãasÈ na farárskej skú‰ke dá správu Ïiadateºovi
generálny biskup s uvedením dôvodov a vráti mu ÏiadosÈ spolu s dokladmi.
§8
Proti odkladu alebo zamietnutiu Ïiadosti o skú‰ku je moÏné odvolaÈ sa na generálne presbyterstvo, ktoré rozhodne s koneãnou platnosÈou.
§9
Predmety farárskej skú‰ky sú:
1. Praktická exegéza – Rozbor niektorej state Písma svätého so zreteºom na kontexty
a dicta probantia s udaním hlavnej my‰lienky, kázÀovej propozície a prípadne s oznaãením
zvlá‰tnej bohosluÏobnej príleÏitosti, pri ktorej by mohla byÈ pouÏitá.
2. Dogmatika – ZnalosÈ etickej dogmatiky s príslu‰n˘mi poukazmi na vierouku Písma
svätého a Symoblick˘ch kníh. Treba zistiÈ apologetickú pripravenosÈ skú‰aného.
3. Etika – ZnalosÈ individuálnej a sociálnej etiky s poukazmi na mravouku Písma svätého
a Symbolick˘ch kníh. Tézy majú nadväzovaÈ podºa moÏnosti na konkrétne zjavy Ïivota.
4. Cirkevné dejiny – Pragmatikálny prehºad v‰eobecn˘ch dejín, úplná znalosÈ domácich
cirkevn˘ch dejín, znalosÈ cirkevnej literatúry a hymnológie.
5. Katechetika – ZnalosÈ vecn˘ch a formálnych zásad kresÈanskoevanjelickej
náboÏenskej v˘uãby a v˘chovy, pri dokonalej znalosti osnovy Lutherovho katechizmu, rozbor
niektorej state Písma svätého (príp. cirkevn˘ch dejín), alebo niektorého ãlánku katechizmu,
rozvrh katechézy s udaním metódy a didaktickej formy.
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6. Homiletika – ZnalosÈ v‰etk˘ch homiletick˘ch zásad a pravidiel s primeranou
praktickou ilustráciou.
7. Liturgika – ZnalosÈ bohosluÏobn˘ch v˘konov. Liturgické formulky referovaÈ podºa
agendy.
8. Pastorálka – ZnalosÈ pastorálnych úloh cirkevného zboru a farára vo v‰etk˘ch
odvetviach mravnonáboÏenskej a charitatívnej pastorálnej starostlivosti.
9. Cirkevné právo:
a) Cirkevná ústava, zákony a nariadenia, cirkevná disciplína;
b) rodinné právo, ‰tátne zákony vo vzÈahu k cirkvi;
c) kancelárska agenda, styky s cirkvami doma i v zahraniãí.
10. Cirkevná hudba – Hra chorálov z partitúry.
§10
âlenov skú‰obnej komisie volí synoda na 6 rokov.
§11
Skú‰obná komisia pozostáva z 10 ãlenov (8 z duchovného a 2 zo svetského stavu). Jeden
z ãlenov musí maÈ primerané hudobné vzdelanie pre skú‰anie duchovnej hudby. Predseda
komisie môÏe v prípade potreby kooptovaÈ aj ãlenov ad hoc.
§12
Pre jednotlivé predmety môÏu byÈ ustanovení stáli skú‰ajúci, ktorí v‰ak môÏu skú‰aÈ aj
iné predmety. Predmety sa rozdelia tak, aby zodpovedali povahe a vzdelaniu skú‰ajúceho.
§13
O farárskej skú‰ke sa spí‰e zápisnica; podpisujú v‰etci ãlenovia komisie. Zapisovateºom
môÏe byÈ niektor˘ ãlen komisie, alebo moÏno prizvaÈ ìal‰iu osobu. Archivuje ju generálny
biskupsk˘ úrad.
§14
Ak generálny biskup nemôÏe z váÏnych dôvodov predsedaÈ skú‰ke, poverí
predsedníctvom niektorého z biskupov. Skú‰ka sa odloÏí, ak na skú‰ke nemôÏe byÈ prítomn˘
ani jeden biskup.
§15
Farárska skú‰ka prebieha formou písomného testu a ústnej skú‰ky. Kandidát farárskej
skú‰ky sa môÏe uchádzaÈ aj o oprávnenie konaÈ funkciu v cudzej reãi.
§16
KaÏd˘ skú‰an˘, ktor˘ na skú‰ke obstál, dostane vysvedãenie, v ktorom sa kon‰tatuje, Ïe
skú‰ku zloÏil s v˘sledkom v˘born˘m, dobr˘m alebo dostatoãn˘m. Pre v˘born˘ prospech smie
maÈ popri v˘born˘ch najviac dve dobré známky, pre dobr˘ prospech najviac dve dostatoãné
známky. Vysvedãenie podpí‰u v‰etci skú‰ajúci.
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§17
Opravná skú‰ka z celej látky koná sa po roku; z dvoch predmetov moÏno robiÈ ãiastoãnú
skú‰ku po pol roku. Skú‰ku moÏno robiÈ najviac 3 razy.
§18
Kto nezloÏí skú‰ku ani na tretí raz viac ako z dvoch predmetov, nemôÏe byÈ volen˘ za
farára, ani ustanoven˘ za námestného farára alebo administrátora.
§19
·tvrt˘ raz moÏno skladaÈ farársku skú‰ku len s povolením generálneho presbyterstva.
§20
Poplatok za prvú skú‰ku je 100 Sk za osobu, za opravné skú‰ky musia zúãastnení uhradiÈ
v‰etky trovy.
§21
Ak sa kandidát nedostaví bez ospravedlnenia na skú‰ku, pokraãuje sa tak, ako keby
skú‰ku nebol zloÏil; poplatok za skú‰ku sa mu nevráti. DôleÏitú príãinu neúãasti treba
preukázaÈ vãas; zaplaten˘ poplatok sa ponechá na ìal‰í skú‰obn˘ termín.
§22
Ak by sa kandidát na skú‰ku bez ospravedlnenia nedostavil, je povinn˘ zaplatiÈ v‰etky
trovy, ktoré zapríãinil.
§23
Od zapoãatej skú‰ky moÏno odstúpiÈ len z váÏnych zdravotn˘ch dôvodov.
§23a
Pre kÀazov, ktorí boli ordinovaní pred zavedením predordinaãnej praxe sa postupuje
podºa doteraj‰ích predpisov.
§24
Ru‰í sa ·tatút o kÀazskej skú‰ke Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v., schválen˘
s doplnkami, ktoré boli neskôr prijaté.
§25
Toto cirkevné nariadenie nadobudlo úãinnosÈ dÀom 1. januára 1992, novelizácie dÀom
15. januára 1994, 2. augusta 2000, 15. februára 2002 a 1. februára 2006.
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CIRKEVNÉ NARIADENIE ã. 10/91
o zru‰ení v‰eobecne záväzn˘ch právnych predpisov
Generálny konvent Slovenskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v âSFR
vydáva podºa § 125 písm. 1 cirkevnej ústavy toto nariadenie:
§1
Zru‰ujú sa:
1. ·tatút Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku o ordinovaní Ïien a ich ustanovovaní do
kÀazskej sluÏby, schválen˘ Generálnym konventom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
v Martine dÀa 24. apríla 1951, doplnen˘ v Radvani v dÀoch 12. – 13. júna 1955.
2. ·tatút Tranoscia, schválen˘ Generálnym konventom Slovenskej evanjelickej cirkvi
a. v. v âSR v Ko‰iciach dÀa 7. decembra 1953.
§2
Toto nariadenie nadobúda úãinnosÈ dÀom 18. decembra 1991.

CIRKEVNÉ NARIADENIE ã. 4/94
o zastupovaní zborov˘ch farárov
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania vydáva toto
nariadenie:
§1
Ak je duchovn˘m zaopatrovaním cirkevného zboru poveren˘ kaplán alebo diakon,
menuje seniorálne predsedníctvo do cirkevného zboru administrátora. Administrátor je po
duchovnej aj právnej stránke priamym predstaven˘m kaplána alebo diakona.
§2
(1) Administrátor je ãlenom zborového predsedníctva a má v‰etky práva a povinnosti,
ktoré vypl˘vajú z ãlánkov 19 a 41 ods. 2 a 3 ústavy Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania
na Slovensku (ìalej len „ústavy“).
(2) Ak sa administrátor nemôÏe zúãastniÈ zasadnutia zborového orgánu, predsedá mu
zborov˘ dozorca alebo jeho zástupca.
§3
Kaplán alebo diakon zastupuje zborového farára v rozsahu, ustanovenom v ãl. 41 ods. 4
ústavy. Súhlas inému cirkevnému predstaviteºovi alebo akejkoºvek inej osobe podºa ãl. 41 ods.
5 ústavy dáva administrátor po vypoãutí kaplána alebo diakona.
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§4
ëal‰ie právomoci môÏe kaplánovi alebo diakonovi zveriÈ len osobitn˘ právny predpis
(napr. § 30 ods. 2 cirkevného zákona ã 11/94, resp. uznesenie generálneho presbyterstva
ã. 68/95).
§5
Toto nariadenie nadobúda úãinnosÈ dÀom 15. januára 1994.

CIRKEVNÉ NARIADENIE ã. 5/94
o úhrade nákladov administrovania v cirkevn˘ch zboroch
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
vydáva toto nariadenie:
§1
Cestovné náklady administrátora neobsadenej funkcie zborového farára, súvisiace
s v˘konom jeho funkcie, zná‰a cirkevn˘ zbor.
§2
(1) Seniorálne predsedníctvo dohodne s administrovan˘m zborom a zborom, kde je
administrátor zborov˘m farárom, alebo kde pôsobí ním poveren˘ kaplán alebo diakon:
a/ v˘‰ku repertícií administrovaného zboru cirkevnému zboru, v ktorom je administrátor zborov˘m farárom,
b/ úradné hodiny administrátora v administrovanom zbore.
(2) Ak nedôjde k dohode podºa ods. 1, urãí repartície a úradné hodiny seniorálne presbyterstvo.
§3
Toto nariadenie nadobúda úãinnosÈ dÀom 15. januára 1994.
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SMERNICA ã. 10/94
o úpln˘ch názvoch cirkevn˘ch organizaãn˘ch jednotiek
a o pouÏívaní peãiatok v znení SMERNICE ã. 3/2000
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
vydalo a novelizovalo túto smernicu:
§1
Organizaãné jednotky Evanjelickej cirkvi majú tieto oficiálne názvy:
1. Ústredie cirkvi:
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku so sídlom v Bratislave.
2. Di‰trikty:
a. V˘chodn˘ di‰trikt
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom v Pre‰ove
b. Západn˘ di‰trikt
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom vo Zvolene
3. Senioráty:
a. Gemersk˘ seniorát
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
so sídlom v Muránskej Dlhej Lúke
b. Ko‰ick˘ seniorát
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom v Ko‰iciach
c. Liptovsko-oravsk˘ seniorát
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
so sídlom v Liptovskom Hrádku – Dovalove
d. ·ari‰sko-zemplínsky seniorát
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom vo Vranove
e. Tatransk˘ seniorát
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom v ·trbe
f. Turãiansky seniorát
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
so sídlom v Necpaloch
g. Bratislavsk˘ seniorát
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
so sídlom vo Vrbovom
h. Dunajsko-nitriansky seniorát
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom v Komárne
i. Hontiansky seniorát
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom v Krupine
j. Myjavsk˘ seniorát
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom v Myjave
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k. Novohradsk˘ seniorát
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom vo Veºkom Krtí‰i
l. PovaÏsk˘ seniorát
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
so sídlom v Moravskom Lieskovom
m. Rimavsk˘ seniorát
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom v Klenovci
n. Zvolensk˘ seniorát
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom v Oãovej
4. Cirkevné zbory
Cirkevn˘ zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
(Ivanãiná)
ZdruÏen˘ cirkevn˘ zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
(NiÏná Slaná – Kobeliarovo)
5. Matkocirkvi (dcérocirkvi)
Evanjelick˘ augsburského vyznania cirkevn˘ zbor Liptovsk˘ Peter
matkocirkev
Liptovsk˘ Peter
alebo
Evanjelick˘ augsburského vyznania cirkevn˘ zbor Zemianske Kostoºany
dcérocirkev
Prievidza
Poznámka: V texte sa pouÏívajú stavy ku dÀu novelizovania smernice.
§2
V‰etky cirkevné organizaãné jednotky povinné sú pouÏívaÈ okrúhlu peãiatku s uveden˘m
textom a Lutherovou ruÏou v strede. Peãiatka sa dáva na v‰etky právne záväzné dokumenty
a doklady. Doklad musia podpísaÈ obaja ãlenovia predsedníctva príslu‰nej organizaãnej
jednotky alebo ich zástupcovia, inak je platnosÈ dokumentu napadnuteºná.
§3
V‰etky cirkevné organizaãné jednotky môÏu okrem toho pouÏívaÈ hlaviãkov˘ papier
a podlhovastú peãaÈ s rovnak˘m textom, prípadne doplnen˘m o ìal‰ie údaje (presná adresa,
PSâ, IâO a pod.)
§4
Úrady cirkevn˘ch organizaãn˘ch jednotiek majú tieto oficiálne názvy:
1. Generálny biskupsk˘ úrad
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (presná adresa)
2. Biskupsk˘ úrad .................. di‰triktu
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (presná adresa)

110

3. Seniorsk˘ úrad ................... seniorátu
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (presná adresa)
4. Evanjelick˘ augsburského vyznania farsk˘ úrad (presná adresa)

§5
Úrady cirkevn˘ch organizaãn˘ch jednotiek sú v beÏnom styku oprávnené pouÏívaÈ
hlaviãkov˘ papier a podlhovastú peãaÈ s uveden˘m textom, prípadne doplnen˘m o ìal‰ie
údaje.
Úrady cirkevn˘ch organizaãn˘ch jednotiek nie sú oprávnené konaÈ vo vlastnom mene
právne úkony, preberaÈ práva a záväzky.
§6
Táto smernica nadobudla úãinnosÈ dÀom 10. októbra 1994 a novelizácia dÀom 18.
augusta 2000.

CIRKEVNÉ NARIADENIE ã. 8/94
o povoºovaní v˘nimky zo zásady ãlenstva v cirkevnom zbore
podºa trvalého bydliska
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
vydáva na vykonania ãl. 16 ods. 1 Ústavy Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na
Slovensku (ìalej len „ústavy“) toto nariadenie:
§1
V˘nimku zo zásady ãlenstva v cirkevnom zbore podºa trvalého bydliska povoºuje na
základe písomnej Ïiadosti ãlena cirkvi:
a) medzi cirkevn˘mi zbormi v jednom senioráte seniorálne predsedníctvo;
b) medzi cirkevn˘mi zbormi rôznych seniorátov v rámci di‰triktu di‰triktuálne
predsedníctvo;
c) medzi cirkevn˘mi zbormi z rôznych di‰triktov generálne predsedníctvo.
§2
ÎiadosÈ treba podaÈ príslu‰nému predsedníctvu. K Ïiadosti sa pripojí stanovisko predsedníctva cirkevného zboru, do ktorého patrí Ïiadateº podºa trvalého bydliska
a stanovisko predsedníctva cirkevného zboru, do ktorého chce patriÈ. ÎiadosÈ treba riadne
zdôvodniÈ.
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§3
Pred kladn˘m vybavením Ïiadosti nemôÏe nov˘ zbor pokladaÈ Ïiadateºa za svojho ãlena,
nemôÏe od neho poÏadovaÈ ani prijímaÈ príspevok na ãinnosÈ cirkevného zboru a jeho zborov˘
farár nesmie vykonávaÈ oficiálne úkony (napr. sobá‰, pohreb, konfirmácia) bez
predchádzajúceho súhlasu oprávneného zborového farára (ãl. 41 ods. 5 ústavy).
§4
Toto nariadenie nadobúda úãinnosÈ dÀom 15. januára 1994.

CIRKEVNÉ NARIADENIE ã. 1/95
ktor˘m sa vykonáva § 27 cirkevného zákona ã. 11/94
o voºbách ãlenov predsedníctiev vy‰‰ích organizaãn˘ch jednotiek.
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
vydáva toto cirkevné nariadenie:
§1
Po otvorení zborového konventu predsedníctvo pouãí jeho ãlenov o spôsobe volieb
ãlenov predsedníctiev vy‰‰ích organizaãn˘ch jednotiek a o spôsobe sãítania hlasov, podan˘ch
na jednotliv˘ch kandidátov na zborov˘ch konventoch celej organizaãnej jednotky.
§2
Konvent zvolí sãítaciu komisiu; jej poãet sa urãí podºa potreby, ale musia byÈ najmenej
traja.
§3
Kandidovan˘, ani ãlen jeho rodiny nesmie konventu predsedaÈ, byÈ ãlenom sãítacej
komisie ani zapisovateºom konventu.
§4
Hlasuje sa zásadne tajne (§ 16 ods. 4 zák. ã. 11/94). Predsedníctvo musí maÈ pripravené
hlasovacie lístky, na ktor˘ch sú uvedení kandidáti v abecednom poradí.
Trojpätinová väã‰ina môÏe rozhodnúÈ, Ïe sa bude hlasovaÈ verejne. Aj v takomto prípade
sa hlasuje o navrhovan˘ch kandidátoch v abecednom poradí. Na túto skutoãnosÈ musí
predsedníctvo pred hlasovaním upozorniÈ.
KaÏd˘ ãlen konventu môÏe daÈ hlas len jednému kandidátovi, alebo sa zdrÏaÈ hlasovania,
inak je hlas neplatn˘.
§5
Pred hlasovaním musí predsedníctvo daÈ spraviÈ prezentáciu.
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§6
Sãítacia komisia spoãíta hlasy podané na jednotliv˘ch kandidátov, poãet ãlenov, ktorí sa
hlasovania zdrÏali a poãet neplatn˘ch hlasov. Presn˘ v˘sledok hlasovania oznámi sa po
spoãítaní verejne.
§7
Duchovn˘ predseda konventu zodpovedá za presné vyplnenie v˘pisu zo zápisnice a za
jeho odoslanie na príslu‰né miesto.
§8
Toto cirkevné nariadenie nadobúda úãinnosÈ dÀom 13. marca 1995.

PRÍLOHA K CIRKEVNÉMU NARIADENIU ã. 1/95
(VZOR)
V¯PIS ZO ZÁPISNICE
zo zborového konventu Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na
Slovensku v ..........................., pri voºbách (vypísaÈ organizaãnú jednotku, kde sa volí
a funkcia, ktorá sa má voºbou obsadiÈ), konaného dÀa (oznaãenie miestnosti) v (obec) o ........
hod.
Predsedníctvo konventu:(meno – funkcia)
(meno – funkcia)
Zapisovateº: (meno – mená)
Overovatelia: (mená)
Sãítacia komisia: predseda (meno)
ãlenovia (mená)
Poãet ãlenov konventu: ........., slovom ................................
Spôsob hlasovania (verejne – tajne; v prípade verejného hlasovania uviesÈ v˘sledok
hlasovania o verejn˘ch voºbách).
Hlasy na jednotliv˘ch kandidátov:
1. (meno) ...... hlasov, slovom ............................. hlasov
2. (meno) ...... hlasov, slovom ............................. hlasov
3. (meno) ...... hlasov, slovom ............................. hlasov
Neplatné ........ hlasov, spolu ................... hlasov
ZdrÏalo sa...... ãlenov, slovom ................ ãlenov.
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Prehlasujem na svoju ãesÈ a svedomie, Ïe v‰etky uvedené údaje boli riadne zistené,
skontrolované a sú pravdivé.
Podpisy:
Predsedajúci: ...........................................
Zapisovateº: .............................................
Overovatelia: ...........................................
Predseda sãítacej komisie: ......................
âlenovia sãítacej komisie: ......................
(Poznámka: Predloha sa upraví vyhlasovateºom volieb, pripadne cirkevn˘m zborom
podºa poãtu zapisovateºov, overovateºov a ãlenov sãítacej komisie.)

CIRKEVNÉ NARIADENIE ã. 6/95
o Generálnej podporovni ECAV
v znení CIRKEVNÉHO NARIADENIA ã. 3/03
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
vydáva toto cirkevné nariadenie
§1
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku zriaìuje Generálnu podporoveÀ ECAV.
§2
Generálna podporoveÀ ECAV poskytuje materiálnu a finanãnú pomoc najmä:
a) cirkevn˘m zborom, ktoré nemajú dostatok finanãn˘ch prostriedkov, ak ich
nemoÏno uspokojiÈ z prostriedkov príslu‰nej di‰triktuálnej a seniorálnej podporovne,
b) na zakladanie nov˘ch cirkevn˘ch zborov,
c) na ãinnosÈ diakonie,
d) na ãinnosÈ celocirkevn˘ch spolkov,
e) na v˘znamné podujatia cirkvi,
f) na rozvoj cirkevného ‰kolstva,
g) na rekon‰trukciu a v˘stavbu kostolov a cirkevn˘ch budov.
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§3
Na ãele Generálnej podporovne ECAV je dvojãlenné predsedníctvo volené synodou
ECAV z duchovného a laického stavu na ‰esÈroãné obdobie.
§4
Predsedníctvo Generálnej podporovne ECAV za ãinnosÈ Generálnej podporovne
zodpovedá synode ECAV, ktorej predkladá správu raz roãne. V‰etku agendu Generálnej
podporovne doma i v zahraniãí zabezpeãuje GBÚ. Stav a pohyb devízov˘ch prostriedkov sa
vedie na samostatn˘ch devízov˘ch úãtoch beÏn˘ch, alebo s termínovanou úloÏkou v príslu‰nej
mene v peÀaÏnom ústave.
§5
Predsedníctvo Generálnej podporovne ECAV rozhoduje o poskytovaní príspevkov
maximálne do v˘‰ky 50 000 Sk samo. Návrhy príspevkov nad 50 000 Sk predkladá na
schválenie generálnemu presbyterstvu ECAV po konzultácii s príslu‰n˘m predsedníctvom
di‰triktuálnej podporovne alebo predsedníctvom ECAV.
§6
ÎiadosÈ na podporu Generálnej podporovne ECAV sa podáva na predpísanom tlaãive
(pozri prílohu), ak nejde o haváriu, do 31. júla beÏného roka. K Ïiadosti treba pripojiÈ:
a) súhlas príslu‰ného seniorátu a di‰triktu,
b) pri stavebn˘ch a rekon‰trukãn˘ch prácach odborn˘ posudok, návrh projektu
s rozpisom plánovan˘ch celkov˘ch nákladov,
c) priznanie príspevkov z in˘ch zdrojov di‰triktu, zo seniorátu, zbierky, z darov a zo
zahraniãia,
d) potvrdenie o krytí akcie z vlastn˘ch zdrojov vo v˘‰ke 30% pri Ïiadosti nad 20 000 Sk
a o moÏnosti záloÏného práva vo v˘‰ke 40% Ïiadanej sumy poskytnutej ako pôÏiãku
v dohodnutom termíne.
§7
Zdrojom príjmov Generálnej podporovne ECAV sú:
a) ofery,
b) dary jednotlivcov, organizácií a z fondov,
c) príspevky ‰tátu,
d) príspevky a dary zo zahraniãia,
e) príspevky navrátené z pôÏiãiek,
f) 10% z ãistého v˘nosu COJ, ktorej z hospodárskej ãinnosti plynú zisky.
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§8
Generálne presbyterstvo ECAV rozhoduje na návrh predsedníctva Generálnej
podporovne ECAV podºa t˘chto zásad:
a) Ïiadateº musí maÈ z poÏadovanej sumy krytie z vlastn˘ch zdrojov vo v˘‰ke 30%,
ìal‰ích 30% dostane ako dar a môÏe ÏiadaÈ 40% ako bezúroãnú pôÏiãku na dohodnut˘ termín so záloÏn˘m právom na majetok Ïiadateºa, prípadne jeho ruãiteºa, pre Generálnu
podporoveÀ ECAV,
b) podpora sa musí vyuÏiÈ len na úãel, pre ktor˘ bola schválená,
c) pri vyuÏívaní prostriedkov na dlh‰ie obdobie musí Ïiadateº kaÏd˘ rok k 31. decembru
podaÈ správu o ich vyuÏití a o stave prác, na ktoré bola podpora schválená,
d) splácanie pôÏiãky musí byÈ podºa termínu dohovoreného v zmluve.
§9
Po skonãení akcie, na ktorú bola podpora udelená, musí Ïiadateº vyúãtovaÈ podporu
a nevyuÏité prostriedky vrátiÈ najneskor‰ie do troch mesiacov.
§ 10
Generálna podporoveÀ obhospodaruje aj fond vytvoren˘ zo zahraniãnej podpory,
z ktorého sa budú poskytovaÈ len návratné pôÏiãky.
§ 11
V˘nimky z uveden˘ch pravidiel môÏe udeliÈ generálne presbyterstvo ECAV.
§ 12
Ak Generálna podporoveÀ ECAV zanikne, prechádzajú jej práva a povinnosti na ECAV.
§ 13
Právne vzÈahy, ktoré vznikli pred úãinnosÈou tohto cirkevného nariadenia, sa posudzujú
podºa doteraj‰ích predpisov.
§ 14
Zru‰uje sa cirkevné nariadenie ã. 7/94 o podporovniach, publikované vo Vestníku
SECAV ã. 2/91.
§ 15
Toto cirkevné nariadenie nadobúda úãinnosÈ dÀom 1. decembra 1995 a novelizácia dÀom
14. augusta 2003.
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ÎiadosÈ o podporu z Generálnej podporovne ECAV (ìalej len GP)
Îiadateº: ...................................................................................................................................
Sídlo: ........................................................................................................................................
Seniorát: ...................................................................................................................................
Di‰trikt .....................................................................................................................................
Îiadame podporu na ................................................................................................................
...................................................................................................................................................
vo v˘‰ke Sk ..................................
Predpokladaná celková v˘‰ka nákladov Sk ......................................................
Krytie nákladov z vlastn˘ch zdrojov (30% zo Ïiadanej podpory):
– vlastné finanãné prostriedky ..........................................................................
– ‰tátna podpora ................................................................................................
– dary a príspevky sponzorov ...........................................................................
– dary a príspevky zo zahraniãia ......................................................................
– pôÏiãky ...........................................................................................................
– podpory poskytnuté v posledn˘ch piatich rokoch .........................................
Nekryt˘ schodok (rozdiel medzi celkov˘mi nákladmi a v˘‰kou finanãného krytia
z vlastn˘ch zdrojov ..................................................................................................................
Meno prípadného ruãiteºa ........................................................................................................
Vlastn˘ majetok vo v˘‰ke 40% z poÏadovanej podpory .........................................................
....................................................................................................................................................
Predpokladan˘ termín zaãatia a ukonãenia projektu ...............................................................

Informácia o cirkevnom zbore
/. základné informácie
Poãet ãlenov zboru: ..................................................................................................................
Budovy v matkocirkevnom zbore: ...........................................................................................
Budovy v dcérocirkvách: .........................................................................................................
Ofery v zbore na mimozborové cirkevné ciele (mimo príspevkov na GP): ............................
.....................................................................................................................................................

Ofery na Generálnu podporoveÀ ECAV:
– pred tromi rokmi Sk ..........................................
– pred dvoma rokmi Sk.........................................
– pred rokom Sk ...................................................
Osoba zodpovedná za realizáciu projektu (meno, funkcia, adresa, telefón, fax) ...................
...................................................................................................................................................
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II. Majetok
Fondy, základniny, rezervy cirkevného zboru (uviesÈ druh a v˘‰ku): ....................................
...................................................................................................................................................
III. DlÏoby
Dlhy cirkevného zboru (udaÈ v˘‰ku a dôvod): .......................................................................
IV.
Iné pozoruhodné okolnosti: .....................................................................................................

Pouãenie: Cirkevn˘ zbor postúpi ÏiadosÈ o podporu príslu‰nému seniorátu a ten po pretarení
údajov ju spolu so svojím stanoviskom postúpi príslu‰ného di‰triktu. Di‰trikt odo‰le ÏiadosÈ
so svojím vyjadrením Generálnemu biskupskému úradu, ktor˘ ju postúpi predsedníctvu
Generálnej podporovne ECAV. Predsedníctvo GP ÏiadosÈ do 20.000 Sk vybaví samo, nad
túto sumu ju so svojím stanoviskom predloÏí na vybavenie generálnemu presbyterstvu
ECAV, ktoré o Ïiadosti rozhodne s konenãnou platnosÈou.
Prílohy k Ïiadosti:
– pri stavebn˘ch a rekon‰trukãn˘ch prácach odborn˘ posudok, návrh projetku
a rozpis celkov˘ch nákladov
– vyãíslenie hodnoty brigádnickej práce.

V ...................................................................... dÀa ........................................

Peãiatka

Predsedníctvo cirkevného zboru
(mená a podpisy)
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CIRKEVNÉ NARIADENIE ã. 1/96
o cirkevn˘ch organizaãn˘ch jednotkách a ich vzájomn˘ch vzÈahoch
§1
Pojem cirkevnej organizaãnej jednotky
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ìalej ECAV) sa ãlení na
cirkevné organizaãné jednotky (ìalej COJ). Podºa cirkevnej ústavy (ìalej CÚ) ãl. 14 COJ majú
právnu subjektivitu. COJ sú cirkevné zbory, senioráty, di‰trikty a ECAV.
§2
Spôsob zriaìovania COJ
1. Cirkevné zbory zriaìuje, zru‰uje a zluãuje, urãuje ich sídla a zaãleÀuje ich do
seniorátov di‰triktuálne presbyterstvo. Ak treba preãleniÈ cirkevn˘ zbor medzi seniorátmi
z oboch di‰triktov, musia tak urobiÈ obe di‰triktuálne presbyterstvá spoloãne (ãl. 16 CÚ).
2. Senioráty zriaìuje, ru‰í, urãuje ich sídla a do di‰triktov ich zaãleÀuje generálne
presbyterstvo (ãl. 20 ods. 2 CÚ).
3. Di‰trikty zriaìuje synoda ústavn˘m zákonom.
§3
·truktúra cirkevn˘ch zborov
V zloÏen˘ch cirkevn˘ch zboroch di‰triktuálne presbyterstvo podºa ãl. 16 ods. 2 CÚ
rozhoduje o ãlenení cirkevného zboru. Jeho vnútorné vzÈahy upravia osobitné nariadenie
a zborov˘ ‰tatút.
§4
Orgány COJ
1. Orgánmi cirkevného zboru, seniorátu a di‰triktu sú konvent, presbyterstvo
a predsedníctvo.
2. Ústredn˘mi orgánmi cirkvi sú synoda, generálne presbyterstvo, generálne
predsedníctvo a zbor biskupov.
3. Rozhodnutia v mene COJ môÏu prijímaÈ len ich orgány. V˘bory, komisie, sekcie
a pod. majú len poradnú právomoc.
4. Jednotliví ãlenovia predsedníctiev COJ, prípadne iní predstavitelia, môÏu vydávaÈ
rozhodnutia len v prípadoch stanoven˘ch cirkevn˘m zákonom alebo nariadením.
§5
Osobitné ustanovenia o ãlenoch zborov˘ch predsedníctiev z duchovného stavu
1. V cirkevnom zbore, kde je viac miest zborov˘ch farárov, je ãlenom zborového
predsedníctva len jeden z nich – predsedajúci farár. Obsadenie tejto funkcie rie‰i zborov˘
‰tatút.
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2. Ostatní farári, kapláni a diakoni sú ãlenmi zborového presbyterstva, len ak boli do
neho zvolení, pokiaº zborov˘ ‰tatút neustanovuje inak. Ak nie sú ãlenmi presbyterstva,
zúãastÀujú sa jeho rokovania s hlasom poradn˘m.
3. âlenom zborového predsedníctva môÏe byÈ len kÀaz, ktor˘ zloÏil farársku skú‰ku. Ak
je zbor duchovne zaopatren˘ kaplánom alebo diakonom, je ãlenom zborového predsedníctva
administrátor, menovan˘ spomedzi zborov˘ch alebo námestn˘ch farárov.
§6
Vzájomné vzÈahy COJ
1. COJ sú viazané vo svojom konaní a rozhodovaní CÚ a ostatn˘mi cirkevnoprávnymi
zákonmi a nariadeniami publikovan˘mi v Zbierke cirkevnoprávnych predpisov.
2. V‰eobecne záväzné predpisy vydáva ústredie cirkvi, ale v rámci svojej právomoci
a pre svoj obvod môÏu vydávaÈ predpisy aj príslu‰né COJ pri re‰pektovaní vy‰‰ích právnych
noriem.
3. Pri dodrÏiavaní v‰eobecnozáväzn˘ch právnych noriem vydávajú COJ rozhodnutia.
Rozhodnutia vy‰‰ích COJ sú záväzné aj pre niÏ‰ie COJ. Vy‰‰ie COJ musia v‰ak pri svojich
rozhodnutiach re‰pektovaÈ práva niÏ‰ích COJ a ich rozhodnutia, ktoré boli vydané v rámci ich
kompetencie.
4. KaÏdá COJ je viazaná aj svojimi vlastn˘mi predpismi a rozhodnutiami, pokiaº ich
predpísan˘m spôsobom nezmení.
5. Nariadenia a rozhodnutia sa nemôÏu meniÈ so spätnou úãinnosÈou.
6. COJ sú povinné informovaÈ vy‰‰ie COJ o svojich rozhodnutiach.
§7
Súdne a disciplinárne konanie
V‰etky COJ sú viazané právoplatn˘mi rozhodnutiami
a disciplinárnych orgánov (Cirk. zákon ã. 5/99, 2/04).

cirkevn˘ch

súdov

§8
Úrady COJ
KaÏdá COJ má svoj úrad, ktor˘ je administratívnym zariadením bez právnej subjektivity.
§9
Prechodné ustanovenie
Toto nariadenie nadobúda úãinnosÈ dÀom 10. mája 1996.
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CIRKEVNÉ NARIADENIE ã. 2/96
o pokladniãnej a úãtovnej sluÏbe v cirkevn˘ch organizaãn˘ch
jednotkách Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania
na Slovensku
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
vydáva na vykonanie § 7 cirkevného zákona ã. 11/94 toto cirkevné nariadenie.
§1
Pokladniãné a úãtovnícke operácie v cirkevn˘ch organizaãn˘ch jednotkách sa riadia
platn˘mi ‰tátnymi predpismi (t. ã. vyhl. ã. 118/72 Zb., zák. ã. 91/81 Zb. a zák. ã. 536/91 Zb.).
§2
V cirkevn˘ch organizaãn˘ch jednotkách sa pokladniãné operácie vykonávajú oddelene
od úãtovnej sluÏby a musia ich konaÈ iné osoby. Zboroví a námestní farári, administrátori,
zboroví kapláni, diakoni, zboroví dozorcovia, ani ãlenovia ich rodín nesmú konaÈ funkciu
zborového pokladníka. Kurátor ani pokladník nesmú konaÈ funkciu úãtovníka.
§3
1. Pokladniãné operácie vykonáva pokladník. Je povinn˘ najmä:
a) preverovaÈ, ãi pokladniãn˘ doklad má potrebné náleÏitosti a ãi ho podpísali osoby
oprávnené podºa podpisového poriadku;
b) overiÈ totoÏnosÈ príjemcu hotovosti;
c) potvrdiÈ svojím podpisom na úãtovnom doklade uskutoãnenie pokladniãnej operácie;
d) viesÈ pokladniãnú knihu, vykazovaÈ v nej zostatok a odsúhlasovaÈ ho so skutoãn˘m
stavom v pokladnici;
e) odovzdávaÈ dokumentáciu pokladniãn˘ch operácií mesaãne úãtovníkovi cirkevnej
organizaãnej jednotky a viesÈ analytickú evidenciu o pokladniãn˘ch operáciách;
f/ hlásiÈ bez me‰kania predsedníctvu organizaãnej jednotky pokladniãné schodky
a prebytky;
g) odvádzaÈ v‰etky hotovosti, presahujúce v˘‰ku pokladniãného limitu na úãet cirkevnej
organizaãnej jednotky v peÀaÏnom ústave.
2. Nad urãen˘ pokladniãn˘ limit môÏu sa v pokladnici ponechaÈ len hovosti, ktoré boli
prijaté v ãase, keì ich uÏ nebolo moÏné odviesÈ na beÏn˘ úãet a hotovosti, prijaté do depozitu.
§4
KaÏd˘ cirkevn˘ predstaviteº alebo funkcionár, ktor˘ prevezme akúkoºvek hotovosÈ pre
cirkevnú organizaãnú jednotku, je povinn˘ do 3 dní odovzdaÈ ju pokladníkovi.
§5
1. Pokladniãné doklady sa ãíslujú podºa poradia zápisov v pokladniãnej knihe za sebou.
2. Pokladniãné operácie sa vykonávajú na základe pokladniãného dokladu, ktor˘ musí
maÈ v‰etky predpísané náleÏitosti.
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3. Pokladník vystaví na kaÏdú prijatú a vydanú hotovosÈ príjmov˘ alebo v˘davkov˘
pokladniãn˘ doklad. Kniha milodarov, kniha ofier, kniha cirkevn˘ch príspevkov, zbieracie
hárky a pod. sú analytickou evidenciu k pokladniãn˘m operáciám.
4. Pri preberaní ofery sú prítomné najmenej 2 na to urãené osoby, ktoré svojím podpisom
potvrdia jej v˘‰ku. V˘‰ka ofery a milodary pre potreby zboru sa vyhlasujú v rámci oznamov.
§6
Pre pokladÀu stanovuje pokladniãn˘ limit presbyterstvo cirkevnej organizaãnej jednotky.
§7
Cirkevná organizaãná jednotka je povinná:
a) voºbou alebo písomn˘m menovaním poveriÈ pokladníka vedením pokladne a uzavrieÈ
s ním dohodu o hmotnej zodpovednosti;
b) staraÈ sa o dodrÏanie termínov a miesta v˘berov hotovostí pre v˘platu miezd;
c) vybraté hotovosti pouÏiÈ na úãely, na ktoré boli urãené;
d) zabezpeãiÈ bezpeãnosÈ pri manipulácii s nimi, pri ich úschove a presunoch;
e) inventarizovaÈ pokladniãné hotovosti;
f) kontrolovaÈ pokladniãné operácie a ich dokumentáciu.
§8
Opravy zápisov v pokladniãn˘ch dokladoch a pokladniãn˘ch knihách prípadne
písomnostiach, ktoré ich nahrádzajú, moÏno vykonaÈ iba spôsobom platn˘m pre opravy
zápisov v úãtovn˘ch písomnostiach.
§9
Cirkevné organizaãné jednotky úãtujú v sústave podvojného alebo jednoduchého
úãtovníctva (pouÏitie úãtovnej osnovy ustanovuje t. ã. zákon ã. 561/91 Zb.).
§ 10
Cirkevné organizaãné jednotky sú povinné dodrÏiavaÈ pri vedení úãtovníctva úãtovnú
osnovu a postupy úãtovania.
§ 11
Cirkevné organizaãné jednotky sú povinné viesÈ úãtovníctvo úplne, preukazn˘m
spôsobom a správe tak, aby verne zobrazovalo skutoãnosti, ktoré sú jeho predmetom.
§ 12
Úãtovníctvo je prísne dokladovou evidenciou. Úãtovné doklady sú originálne
písomnosti, ktoré musia maÈ predpísané náleÏitosti.
§ 13
KaÏd˘ doklad musí byÈ podpísan˘ v cirkevn˘ch zboroch a seniorátoch oboma ãlenmi
predsedníctva, v di‰triktoch a ústredí cirkvi podºa organizaãného alebo podpisového poriadku.
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§ 14
Úãtovníctvo môÏe byÈ vedené ruãne alebo prostriedkami úãtovnej techniky.
§ 15
Cirkevné organizaãné jednotky sú povinné zabezpeãiÈ ochranu úãtovn˘ch a pokladniãn˘ch dokladov a písomností a údajov pred ich zneuÏitím a po‰kodením, zniãením alebo stratou.
§ 16
Pokladniãné doklady, pokladniãné knihy, úãtovné doklady a iné úãtovné písomnosti sú
cirkevné organizaãné jednotky povinné archivovaÈ.
§ 17
Tieto predpisy analogicky platia aj pre tie súãasti Evanjelickej cirkvi, ktoré nie sú
cirkevn˘mi organizaãn˘mi jednotkami (matkocirkvi, dcérocirkvi), ale sú samostatn˘mi
právnymi osobami.
§ 18
Toto cirkevné nariadenie nadobúda úãinnosÈ dÀom 10. mája 1996.

ZÁVÄZNÉ ÚPRAVY ã. 4/96
pre cirkevnozborovú prax
v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
v znení novelizácie z 1. decembra 2005
Generálne presbyterstvo a Zbor biskupov ECAV na Slovensku prijali tieto záväzné úpravy:
Pod názvom „Úprava o cirkevno-zborovej disciplíne“ poznáme pokyny pre cirkevné
zbory z rokov 1955 a 1987, ktoré na jednej strane chceli pomáhaÈ zborom, najmä farárom pri
v˘kone funkcií a p., na druhej strane mali snahu rie‰iÈ aj disciplinárne priestupky, dovolávajúc
sa patriãn˘ch § § CÚ z roku 1951. Tak sa pomie‰ali dve rozdielne veci. Mlad‰ej kÀazskej
generácii stali sa neznámymi a medzit˘m prestali aj platiÈ schválením novej CÚ a cirkevn˘ch
zákonov ã. 2/04 a 3/04 o disciplinárnej zodpovednosti a disciplinárnom konaní, v náväznosti
na ãl. 13 ods. 2 CÚ aj zákona ã. 5/94, ktor˘ hovorí o cirkevn˘ch súdoch.
Ani jedna z dosiaº schválen˘ch cirkevno-právnych noriem nerie‰i otázky praktického
kaÏdodenného Ïivota zborov, praktickej sluÏby farárov a in˘ch cirkevn˘ch pracovníkov, keì
ide napr. o krst, VP, konfirmáciu, sobá‰, pohreb a p. Najmä pri t˘chto tzv. funkciách dochádza
k nejasnosti, keì stránka nezodpovedá podmienkam, vypl˘vajúcim z podstaty veci (sviatosti),
poriadku v zbore atì. Pritom neprichádzajú natoºko do úvahy disciplinárne rozhodovania, ako
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úpravy pastorálne, ão robiÈ, ak˘ postup a postoj zaujaÈ, pritom zaviazaÈ zodpovedn˘m konaním
tak ãlena cirkvi o sluÏbu Ïiadajúceho, ako sluÏbu konajúceho.
Preto vydávame tieto záväzné pokyny pre cirkevnozborovú prax a Ïiadame, aby sa vo
vedomí zodpovednosti viery konalo v cirkvi „v‰etko slu‰ne a v poriadku“ (1K 14,40), aby
„slovo BoÏie nebolo vystavené rúhaniu“ (Tit 2,5) vo vedomí, Ïe hrubé priestupky, neplnenie
povinností, neposlu‰nosÈ, volajú na disciplinárnu zodpovednosÈ schválené cirkevné zákony.

A. Krst svät˘
SviatosÈ krstu svätého prisluhuje ev. a. v. cirkev deÈom (dojãaÈom), deÈom do
konfirmaãného veku, ako aj mládeÏí (nad konfirmaãn˘ vek) a dospel˘m, za t˘chto podmienok.
1. Krst detí (dojãiat)
a) O krst dieÈaÈa musia poÏiadaÈ rodiãia, alebo aspoÀ jeden rodiã osobne. Duchovn˘
pastier (farár) je povinn˘ viesÈ s rodiãmi a krstn˘mi rodiãmi pastorálny rozhovor o v˘zname, zmysle a záväznosti krstu svätého. Zistí, ãi sú rodiãia pokrstení, konfirmovaní a cirkevne sobá‰ení. Ak z rozhovoru vyplynie, Ïe tieto podmienky nespæÀajú, vedie rodiãov
k rozhodnutiu, aby pred krstom dieÈaÈa boli oni sami najprv pokrstení (konfirmovaní) a ich
manÏelstvo ev. kresÈansk˘m spôsobom poÏehnané. Krst sa neprislúÏi, ak aspoÀ jeden z rodiãov
nebude pokrsten˘, a ak krstní rodiãia nedostanú od rodiãov (alebo od pestúnov, vychovávateºov) písomné právo vychovávaÈ dieÈa vo viere. Vo zvlá‰tnych prípadoch udelí v˘nimku
príslu‰n˘ senior.
b) V prípade, Ïe o krst Ïiadajú starí rodiãia alebo príbuzní, duchovn˘ pastier rozhodne
o prislúÏení krstu na základe posúdenia predpokladov pre krst a v˘chovu dieÈaÈa v rodine
a v spolupráci s cirkvou. V kaÏdom prípade do 15 rokov dieÈaÈa je potrebn˘ súhlas zákonného
zástupcu.
c) Krstní rodiãia majú byÈ zásadne ev. a. v. V prípade závaÏn˘ch dôvodov jeden
z krstn˘ch rodiãov môÏe byÈ ãlenom inej kresÈanskej cirkvi. Krstní rodiãia ev. a. v. musia byÈ
pokrstení a konfirmovaní a v prípade manÏelov – krstn˘ch rodiãov aj cirkevne sobá‰ení. Krstní
rodiãia z inej cirkvi musia byÈ pokrstení. Krstn˘m rodiãom nemôÏe byÈ ten, kto nemá pokrstené
vlastné deti, alebo deti krstného rodiãa ev. a. v. nasledujú vierovyznanie neevanjelického
rodiãa. Po vekovej stránke za krstn˘ch rodiãov z ev. a. v. cirkvi moÏno prijaÈ ãlena po konfirmácii. Ak rodina trvá na krstn˘ch rodiãoch, ktorí nespæÀajú horeuvedené predpoklady,
navrhne kÀaz rodine popri t˘chto krstn˘ch rodiãoch ìal‰ích spomedzi ãlenov cirkevného
zboru, ktorí prijmu túto úlohu menom cirkevného zboru.
d) Pri krste detí slobodn˘ch matiek vyÏaduje sa u matky dieÈaÈa jej vlastn˘ krst
a konfirmácia.
e) Pri v˘kone krstu musia byÈ osobne prítomní rodiãia i krstní rodiãia dieÈaÈa. S ich
neprítomnosÈou moÏno súhlasiÈ len z veºmi váÏnych dôvodov.
f) Ak sú krstní rodiãia (jeden z nich) v ãase krstu dieÈaÈa vzdialení, alebo z in˘ch dôvodov
neprítomní, zastupujú ich náhradní krstní rodiãia (za t˘ch ist˘ch podmienok), ktor˘ch treba
zapísaÈ do matriky po riadnych krstn˘ch rodiãoch ako zastupujúcich.
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g) Pri skúmaní cirkevnoprávnych predpokladov t˘ch, ão nie sú ãlenmi cirkevného zboru,
v ktorom sa krst koná, musia títo predloÏiÈ doklady o krste, konfirmácii, prípadne o cirkevnom
sobá‰i.
h) Cel˘ cirkevn˘ zbor modlitebne a konkrétnou pomocou podporuje duchovn˘ rast
pokrsteného.
2. Krst detí do konfirmaãného veku
a) Pri krste detí do konfirmaãného veku platia podmienky ako pri krste detí (dojãiat).
b) Analogicky platia podmienky pre krstn˘ch rodiãov ako pri krste detí-dojãiat.
c) V pastorálnom rozhovore s rodiãmi takého dieÈaÈa duchovn˘ pastier pripraví dieÈa ku
krstu primerane veku dieÈaÈa, aby mohlo samo chápaÈ a priznaÈ sa k daru BoÏej milosti v krste.
d) Ak je dieÈa v konfirmaãnom veku, moÏno ho najprv pokrstiÈ a potom zapojiÈ do
konfirmaãnej prípravy, alebo najprv zapojiÈ do konfirmaãnej prípravy (s ostatn˘mi
konfirmandmi) a potom po vyznaní viery pred konfirmáciou pokrstiÈ.
3. Krst mládeÏe a dospel˘ch
a) MládeÏ (od konfirmaãného veku) a dospel˘ch moÏno pokrstiÈ len po predchádzajúcej
príprave (rozsah konfirmaãnej látky).
b) Úrad krstn˘ch rodiãov v t˘chto prípadoch nahradia dvaja svedkovia, pre ktor˘ch v‰ak
platia rovnaké podmienky ako pri krstn˘ch rodiãoch.
4. Miesto krstu
KrstiÈ treba zásadne v chráme, pokiaº moÏno v rámci sluÏieb BoÏích. Zo závaÏn˘ch
dôvodov moÏno krstiÈ aj v zborovej miestnosti, alebo na inom primeranom mieste. V prípade
ohrozenia Ïivota dieÈaÈa moÏno krstiÈ aj v nemocnici alebo v domácnosti.
Pri takomto krste treba usilovaÈ o prítomnosÈ aspoÀ krstn˘ch rodiãov. Ak to nie je moÏné
(dieÈa je napr. v inkubátore a do t˘chto miestností zdravotnícky personál nikoho okrem farára
nepustí), je potrebné poÏiadaÈ o prítomnosÈ pri krste niekoho z veriacich ãlenov zdravotníckeho
personálu. Pri zápise do matriky zapí‰e sa ich meno ako zastupujúcich krstn˘ch rodiãov.
Pri v˘kone v nemocniciach nemusí farár pouÏiÈ luterák.
5. Krsty z in˘ch cirkevn˘ch zborov
Zásadne nemoÏno krstiÈ deti z in˘ch cirkevn˘ch zborov (ako i mládeÏ a dospel˘ch).
V prípade, Ïe je farár o takú sluÏbu poÏiadan˘, je povinn˘ pred krstom vyÏiadaÈ si ku krstu
súhlas od farára zboru, do ktorého dieÈa podºa trvalého alebo prechodného pobytu rodiãov patrí
(viì CÚ). Po vykonaní krstu za‰le farár dáta rodiãov, krstn˘ch rodiãov, dieÈaÈa s dátumom
krstu farárovi patriãného zboru na záznam do matriky pokrsten˘ch.
Do matriky vlastného zboru (v ktorom bolo dieÈa pokrstené) zapí‰e krst bez poradového
ãísla. - V prípade takéhoto krstu platia rovnako v‰etky podmienky, ako sú uvedené v bode 1.
6. Zápis do matriky pokrsten˘ch
Zápis do matriky pokrsten˘ch je farár povinn˘ vykonaÈ po kaÏdom krste so v‰etk˘mi
údajmi, presne podºa rubrík, ktoré matrika vyÏaduje. Osobne podpí‰e zápis krstu v kolonke
urãenej pre krstiaceho. Zápis má charakter evidencie v rámci pastorálnej starostlivosti o ãlenov
cirkevného zboru.
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7. Svedectvo o krste
Po vykonaní krstu je duchovn˘ pastier (farár) povinn˘ odovzdaÈ rodiãom svedectvo
o krste dieÈaÈa, ako aj o kaÏdom vykonanom krste (mládeÏ, dospelí).
Duplikát svedectva o krste na poÏiadanie stránky vydá farsk˘ úrad len v prípade Ïe nejde
o prestup do inej cirkvi alebo o sobá‰ v inej cirkvi.
8. Krst dieÈaÈa inoveriacich rodiãov
Krst dieÈaÈa inoveriacich rodiãov je moÏn˘ len po predchádzajúcom súhlase (di‰penz)
di‰triktuálneho biskupa.

B. Konfirmácia
1. Podºa CÚ ãl. 9 ods. 2 „konfirmaãnú prípravu absolvujú ãlenovia cirkvi vo veku nad 12
rokov“. Príprava je dvojroãná. V˘nimku z veku a z dvojroãnej prípravnej doby udeºuje senior.
V˘nimku nemoÏno udeliÈ z oboch poÏiadaviek súãasne.
2. Dvojroãná konfirmaãná príprava sa rozumie v rozsahu 80-100 vyuãovacích hodín,
rozdelen˘ch do dvoch beÏn˘ch rokov. Vyuãujúci vedie o konfirmaãnej príprave záznam
(uãebné látky, dochádzka konfirmandov a p.). Pri príprave star‰ích alebo dospel˘ch je potrebné
primeran˘m spôsobom obsiahnuÈ celú konfirmaãnú látku.
3. Na konfirmaãnú prípravu je farár povinn˘ pouÏívaÈ uãebnice a prípravku cirkvou
schválené. SúãasÈou konfirmaãnej prípravy má byÈ aj práca s Bibliou, s evanjelick˘m spevníkom (nauãiÈ spamäti aspoÀ 30 piesní – 1. ver‰), nauãiÈ biblické texty – v˘povede, Ïalmy,
modlitby.
4. Od konfirmandov (i katechuménov) treba poÏadovaÈ pravidelnú úãasÈ na nedeºn˘ch
dopoludÀaj‰ích sluÏbách BoÏích.
Pri konfirmaãnej príprave treba dbaÈ na zapájanie konfirmandov do spoloãenstva
mládeÏe a zboru a pestovanie ich spoloãenstva (konfirmaãné tábory, sústredenia).
5. Konfirmaãná slávnosÈ sa koná podºa chrámovej Agendy.
6. Pri konfirmácii dostáva kaÏd˘ konfirmand konfirmaãnú rozpomienku (i dospelí), na
ktorej nesmie ch˘baÈ dátum krstu, uveden˘ je konfirmaãn˘ biblick˘ text s podpisom
konfirmujúceho a peãiatkou cirkevného zboru.
7. Po konfirmácii zapí‰e konfirmujúci podºa abecedného poriadku konfirmandov do
konfirmaãnej matriky s uvedením biblického textu a dátumom konfirmácie. K tomuto zápisu
sa pripája kaÏdá ìal‰ia individuálna konfirmácia, ak taká bola v zbore poãas roka.
8. Podºa Cirkevného nariadenia ã. 9/91 konfirmovaÈ nemôÏe diakon.
9. Pri zápise ku konfirmaãnej príprave zisÈuje kÀaz, ãi dieÈa absolvovalo ‰kolskú
náboÏenskú v˘uãbu. V prípade, Ïe dieÈa neabsolvovalo ‰kolskú náboÏenskú v˘uãbu
a nenav‰tevovalo detské sluÏby BoÏie, je program jeho prípravy doplnen˘ o zame‰kané ãasti.
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C. Spoveì a Veãera Pánova
1. Veãera Pánova sa prisluhuje ãlenom ev. a. v. cirkvi, a to od konfirmácie (resp. krstu,
ak sa konal v dospelom veku).
2. Veãeru Pánovu nemoÏno prislúÏiÈ tomu, kto podlieha cirk.-zborovej disciplíne, kto
vystúpil z ev. a. v. cirkvi, alebo bol z cirkvi vylúãen˘.
3. Interkomúnia ev. a. v. cirkvi je zásadne rie‰ená len s cirkvami Leuenbergskej
konkordie (napr. s Reformovanou kresÈanskou cirkvou na Slovensku, Evanjelickou cirkvou
metodistickou na Slovensku). Prax v‰ak ukazuje, Ïe z Veãere Pánovej nemoÏno vylúãiÈ toho,
kto v pokání a viere je ochotn˘ prijaÈ Veãeru Pánovu v e. a. v. cirkvi.
4. Veãera Pánova sa zásadne prisluhuje v chráme, a to podºa záväzného poriadku,
uvedeného v Agende.
5. Veãera Pánova sa prisluhuje aj v domácnostiach, nemocniciach, sociálnych a in˘ch
ústavoch t˘m, ktorí o to poÏiadajú. V tak˘ch prípadoch moÏno Veãeru Pánovu prisluhovaÈ
i bez spievanej liturgie a kÀazského rúcha.
6. Veãeru Pánovu moÏno prislúÏiÈ pri rôznych akciách (napr. mládeÏe), stretnutiach,
táborení a p. aj v prírode, ale je potrebné dodrÏaÈ cel˘ liturgick˘ poriadok. V tak˘chto
prípadoch prisluhuje Veãeru Pánovu kÀaz v bohosluÏobnm rúchu.
7. PrislúÏenie Veãere Pánovej v domácnostiach, nemocniciach, ústavoch, kÀaz nesmie
odkladaÈ.
8. Osobe, ktorá neodpovedá na otázky pri spovedi a Veãeri Pánovej, nemoÏno sviatosÈ
prislúÏiÈ. V takom prípade sa kÀazovi odporúãa, aby sa pri nemocnom pomodlil a dal
poÏehnanie.
9. Ofera spojená s prisluhovaním Veãere Pánovej je pri v˘chode z chrámu alebo po skonãení prisluhovania; nikdy nie pri oltári, po rozhre‰ení a prijímaní.
10. Tomu, kto bol z disciplinárnych dôvodov z Veãere Pánovej vylúãen˘, ale
v bezprostrednom ohrození Ïivota prejavuje úprimnú ºútosÈ a pokánie, moÏno Veãeru Pánovu
prislúÏiÈ. Toto rozhodnutie urobí kÀaz.

D. Cirkevn˘ sobá‰
1. O cirkevn˘ sobá‰ musia poÏiadaÈ snúbenci v dostatoãnom ãasovom predstihu e‰te pred
podaním Ïiadosti na matriãnom úrade, priãom musí byÈ vopred dohodnut˘ aj termín sobá‰a.
Cirkevnému sobá‰u predchádza povinná pastorálna príprava.
2. Sobá‰iaci farár dbá, aby bol zachovan˘ postup podºa obãianskeho zákona.
3. Cirkev sobá‰i svojich pokrsten˘ch a konfirmovan˘ch ãlenov. Ak neboli konfirmovaní,
je potrebné snúbencov konfirmovaÈ e‰te pred sobá‰om.
4. Ak je jeden zo snúbencov bez vyznania, alebo odmietne konfirmáciu, pretoÏe nemôÏe
vyznaÈ vieru, pouÏije sa pre neho text prísahy (sºubu) uveden˘ v Agende pre nekresÈanského
partnera.
Podobn˘ postup sa zachová pri sobá‰i, ak je jeden zo snúbencov príslu‰níkom iného neÏ
kresÈanského náboÏenstva.
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5. Sobá‰iaci v rámci pastorálnej prípravy oboznámi snúbencov s poriadkom sobá‰neho
obradu a vysvetlí im zmysel jeho jednotliv˘ch ãastí, manÏelstva, v˘chovy detí.
6. Sobá‰ sa koná vÏdy v chráme za prítomnosti svedkov, ktorí po sobá‰i spolu
s novomanÏelmi podpí‰u zápisnicu. Svedkovia musia byÈ ev. a. v., konfirmovaní.
V odôvodnen˘ch prípadoch môÏe byÈ jeden zo svedkov ãlenom inej kresÈanskej cirkvi.
Svedkom pri evanjelickom sobá‰i nemôÏe byÈ nekresÈan.
7. V mimoriadnych prípadoch (nemoc, iná nepredvídaná udalosÈ) môÏe sa konaÈ cirk.
sobá‰ aj mimo chrámu (cirk.- zborová sieÀ a pod.).
8. Sobá‰e sa neodporúãajú v advente a v pôste, v predveãer v˘roãn˘ch slávností, kajúcich
dní a p.
9. Sobá‰ rozveden˘ch je moÏn˘ len po súhlase (di‰penz) di‰triktuálneho biskupa. Súhlas
Ïiadajú do manÏelstva vstupujúci cestou farského a seniorského úradu, po predloÏení rozsudku
o rozvodovom konaní.
10. Pri konfesijne zmie‰an˘ch manÏelstvách v rámci pastorálnej prípravy je potrebné
viesÈ snúbencov k dohode, Ïe v prípade narodenia detí z ich manÏelstva, budú tieto pokrstené
a vychovávané v ev. a. v. cirkvi. Túto dohodu potvrdia podpisom v sobá‰nej zápisnici. Treba
poukázaÈ na v‰etky úskalia toho, ak by sa nevedeli jednoznaãne dohodnúÈ - aby deti podºa
pohlavia nasledovali náboÏenstvo svojich rodiãov.
11. K sobá‰u kÀaza, diakona, poslucháãa teológie, ktor˘ chce konaÈ sluÏbu v cirkvi, je
potrebn˘ pastorálny rozhovor s jedn˘m z biskupov a súhlas zboru biskupov na základe
prehlásenia, Ïe manÏelstvo nebude prekáÏkou pri ustanovení kaplána. ManÏelsk˘ partner musí
byÈ ev. a. v. V˘nimku povoºuje Zbor biskupov (pozri Zákon ã. 11/94 § 14, ods. 2. písm. a).
12. Sobá‰ rozvedeného kÀaza, diakona, alebo i poslucháãa teológie povoºuje Zbor
biskupov.
13. Spolupráca ev. kÀaza pri ekumenickom sobá‰i je moÏná len na základe
medzicirkevn˘ch dohôd.
14. Miesto tzv. ohlá‰ok sa odporúãa oznámiÈ zboru konanie sobá‰a.
15. Ak by sa sobá‰ konal z ak˘chkoºvek dôvodov mimo územia zboru (zborov), do
ktorého (ktor˘ch) prislúchajú snúbenci, potrebn˘ je predchádzajúci súhlas zborového farára
jedného z nich. Zápis do matriky sobá‰en˘ch (pod ãíslom) uvedie sa v tom zbore, z ktorého
farár dal súhlas k sobá‰u; záznam bez poradového ãísla v matrike zboru, v ktorom sa sobá‰
konal. Záznamy zabezpeãí soba‰iaci farár.
16. Ak bol sobá‰ vykonan˘ obãianskym spôsobom, je moÏné po pastorálnej príprave
poÏehnanie manÏelstva evanjelicko-kresÈansk˘m spôsobom (viì Agenda).
17. KaÏd˘ sobá‰ (aj poÏehnanie manÏelstva) sa zapisuje do zborovej matriky
sobá‰en˘ch. O vykonaní sobá‰a dáva cirkevn˘ zbor osvedãenie s podpisom sobá‰iaceho farára.
Do poznámok sa uvedie, ãi i‰lo o sobá‰, alebo poÏehnanie manÏelstva.
18. O kaÏdom sobá‰i (i poÏehnaní manÏelstva) napí‰e sa osobitná zápisnica, podpísaná
manÏelmi, svedkami a sobá‰iacim farárom, ktorá zostane na farskom úrade.
19. Ev. a. v. cirkev pripú‰Èa len sobá‰ osôb rôzneho pohlavia. Vyluãuje poÏehnanie
spoluÏitia ºudí rovnakého pohlavia (homosexualita), ako aj spoluÏitia druha a druÏky.
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E. Cirkevn˘ pohreb
Úprava na konanie evanjelick˘ch pohrebov vychádza zo zásadného teologického
stanoviska a poznania, kto je subjektom a objektom pohrebu: subjektom je cirkevn˘ zbor. On
vykonáva pohreb a nie rodina. Rodina len poÏiada o jeho konanie. Objektom pohrebu je
pohrebné zhromaÏdenie, ktorému sa zvestuje BoÏie slovo a ktoré ìakuje za to, ão Boh vykonal
cez odchádzajúceho. To znamená:
1. KeìÏe cirkevn˘ zbor vykonáva pohreb, zásadne pohreb nemoÏno odmietnuÈ Ïiadnemu
ãlenovi cirkvi. Liturgická podoba kaÏdého pohrebu sa riadi pohrebnou agendou.
2. Cirkevn˘ zbor nevykoná pohreb tomu, kto vystúpil z evanjelickej cirkvi, alebo bol
z nej vylúãen˘ na základe platn˘ch cirkevn˘ch zákonov a nariadení.
3. Pri pohrebe samovrahov, resp. ÈaÏk˘ch prípadov ºudí, ktorí Ïili pohor‰livo, vzhºadom na
charakter a podstatu evanjelického pohrebu, treba konaÈ pohreb normálnym spôsobom. V takomto
prípade je v‰ak nutn˘ diferencovan˘ v˘ber liturgick˘ch textov (Ïalmu, modlitieb), primeran˘
obsah kázne a odobierky. Pri liturgii (závereãnej) nad hrobom, pouÏije sa upravené slovo
poÏehnania-preÏehnania: Trojjedin˘ BoÏe, Otãe, Synu, Duchu Svät˘, do Tvojich milostiv˘ch rúk
porúãame tohto brata (sestru). Tvojmu svätému menu buì ãesÈ a sláva na veky. Amen.
4. Doteraj‰ie disciplinárne úpravy o konaní pohrebov samovrahov a pod disciplínou sa
nachádzajúcih ãlenov cirkvi (viì napr. doteraj‰iu pohrebnú agendu) strácajú platnosÈ, lebo
nezodpovedajú podstate evanjelického pohrebu.
5. Ak zosnul˘ ãlen zboru z ak˘chkoºvek dôvodov neprispieval na cirkevno-zborové
potreby (cirk. príspevok), upozorní duchovn˘ pastier v pastorálnom rozhovore pozostal˘ch na
potrebu splniÈ tieto povinnosti.
6. Pri prevoze m⁄tveho tela do iného cirkevného zboru na pochovanie, koná sa len jeden
pohreb. Na druhom mieste má byÈ len krátka poboÏnosÈ (pieseÀ, krátky príhovor, modlitba,
liturgia nad hrobom). Ak ide o pohreb po prevezení, má sa konaÈ krátka poboÏnosÈ (bez liturgie
nad hrobom) na mieste, odkiaº bol m⁄tvy prevezen˘.
7. Zvonenie pri pohrebe nie je poctou m⁄tvemu. Zvonením cirkevn˘ zbor oznamuje, Ïe
zomrel ãlen zboru. Do dÀa pohrebu zvoní sa denne najviac dvakrát, pri samotnom pohrebe
(rozlúãke) podºa miestnych zvykov. Poplatok za zvonenie je príspevkom do cirk.-zborovej
pokladne, alebo odmenou zvonárovi (kostolníkovi), alebo trovy s ním spojené zná‰a cirkevn˘ zbor.
8. PouÏívanie zvonov pri obãianskych pohreboch je vylúãené (vzhºadom na charakter podstatu zvonenia)!
9. PouÏívanie zvonov pri pohreboch ãlenov in˘ch cirkví je vecou dohody príslu‰n˘ch
cirkevn˘ch zborov. Podobne pri pouÏívaní zvonov in˘ch kresÈansk˘ch cirkví pri evanjelick˘ch
pohreboch.
10. Ak sa chce v rámci evanjelického pohrebu niekto pohrebnému zhromaÏdeniu
prihovoriÈ (zamestnávateº zosnulého, obecn˘ úrad, rozliãné spolky, obãianske v˘bory a p.),
môÏe tak urobiÈ len po predchádzajúcom dohovore s pochovávajúcim farárom.
11. Odporúãa sa (najmä vo vidieckych zboroch), aby sa v ãele pohrebného sprievodu
niesol kríÏ.
12. Odporúãa sa, aby duchovn˘ pastier v najbliÏ‰ích dÀoch po pohrebe nav‰tívil rodinu
zosnulého a zotrval s Àou v pastorálnom rozhovore.
13. Niet zásadn˘ch dôvodov, okrem dôvodov hygienick˘ch (riaden˘ch ‰tatútom obce),
preão by sa rakva s m⁄tvym telom nemohla vná‰aÈ do chrámu. Je vecou cirkevného zboru, ãi
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súhlasí s tak˘mto odporúãaním a kde sa v priestore chrámu poãas pohrebu rakva uloÏí.
Neodporúãa sa rakvu v chráme otvoriÈ.
14. Na pohreboch sa nepouÏíva kamÏa a u kÀazov vyluãuje sa aj pouÏívanie ozdobn˘ch,
najmä ãierno lemovan˘ch tabliãiek a pod.
15. Evanjelick˘ cirkevn˘ pohreb moÏno vykonaÈ aj inoveriacemu na ÏiadosÈ rodiny,
ktorá predt˘m o pohrebe upovedomila kÀaza patriãnej cirkvi. Pokiaº kÀaz inej cirkvi odmietol
pochovaÈ ãlena svojej cirkvi, môÏe tak urobiÈ na poÏiadanie rodiny evanjelick˘ farár v prípade,
Ïe t˘m nespôsobí verejné pohor‰enie a ujmu vlastnej cirkvi, resp. zboru.
16. Cirkevn˘ pohreb sa koná na základe Ïiadosti a osobnej náv‰tevy zarmútenej rodiny
na farskom úrade a nie na základe sprostredkovania pohrebnou spoloãnosÈou (agentúrou).

F. Iné
1. V˘stup z cirkvi, ak bol osobne alebo písomne oznámen˘ farskému úradu, treba
zaznaãiÈ do matriky vystúpen˘ch, ako aj do evidenãného listu ãlenov cirk. zboru.
2. Prijatie do ev. a. v. cirkvi je moÏné po predbeÏnej príprave (rozsah konfirmaãnej
látky). Ak bol pristupujúci uÏ pokrsten˘, krst neopakovaÈ. Dokladom o krste je platn˘ krstn˘
list alebo ãestné prehlásenie dotyãnej osoby a 2 svedkov (krstn˘ch rodiãov). Prijatie do cirkvi
môÏe sa uskutoãniÈ v rámci sluÏieb BoÏích (aj ne‰porn˘ch, veãern˘ch), alebo aj mimo
bohosluÏobného rámca za prítomnosti dvoch svedkov podºa poriadku uvedeného v Agende.
O prijatí do cirkvi vydá farsk˘ úrad písomné svedectvo. Súãasne zaznamenáva prijatie do
matriky pristúpen˘ch, aj do kartotéky zboru.
Tieto záväzné pokyny nadobudli úãinnosÈ dÀa 19. septembra 1996, novelizácia 1. februára 2006

CIRKEVNÉ NARIADENIE ã. 2/97,
o sluÏobn˘ch povinnostiach kÀazov a diakonov
v znení CIRKEVN¯CH NARIADENÍ ã. 8/01 a 1/02
Generálne presbytersto v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
prijalo toto cirkevné nariadenie.
V·EOBECNÉ USTANOVENIA
§1
KÀazom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku je kaÏd˘, kto bol do
tejto funkcie ustanoven˘ bez ohºadu na to, ãi je s cirkvou v pracovnom vzÈahu. KÀazom je teda
kaplán, farár, biskup, dôchodca v sluÏbe aj mimo nej, ale aj ordinovan˘, ktor˘ pôsobí v inom
povolaní alebo je bez pracovného pomeru.
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§2
Má právo a povinnosÈ nosiÈ predpísané bohosluÏobné rúcho podºa Agendy.
§3
KÀaz má podºa bohosluÏobného poriadku povinnosÈ a právo nosiÈ kamÏu po absolvovaní
farárskej skú‰ky. Kaplán môÏe pouÏiÈ kamÏu v jednotliv˘ch prípadoch na základe osobitného
povolenia di‰triktuálneho biskupa.
§4
KÀaz má povinnosÈ pri cirkevn˘ch slávnostiach a obradoch, na ktor˘ch sa oficiálne
zúãastÀuje, nosiÈ bohosluÏobné rúcho, kamÏu nosia pri tak˘chto príleÏitostiach len fungensi.
§5
(1) Poslucháã evanjelickej teológie po absolvovaní tretieho roãníka má právo konaÈ
bohosluÏobné v˘kony, nemôÏe vykonávaÈ samostatné kazuálie a prisluhovaÈ sviatosti. MôÏe
asistovaÈ pri distribúcii darov pri Veãeri Pánovej.
(2) Poverenie na v˘kon bohosluÏobn˘ch funkcií dáva zborov˘ farár.
(3) Poslucháã má pri bohosluÏobn˘ch v˘konoch právo a povinnosÈ nosiÈ bohosluÏobné
rúcho bez kamÏe.
§6
(1) Ordinovan˘ diakon má v zmysle cirkevného nariadenia ã. 9/91 právo vykonávaÈ
SluÏby BoÏie so spievanou liturgiou, prisluhovaÈ sviatosti, vykonávaÈ cirkevné sobá‰e,
pochovávaÈ zosnul˘ch, vyuãovaÈ náboÏenstvo, pomáhaÈ pri v˘uãbe konfirmandov a vypomáhaÈ
na farskom úrade podºa úprav zborového farára. Pri obradoch a bohosluÏobn˘ch v˘konoch má
povinnosÈ a právo nosiÈ bohosluÏobné rúcho bez kamÏe.
(2) Ordinovanie zborového diakona seniorom sa nepokladá za ordináciu v zmysle cirkevného nariadenia ã. 1/05.
§7
Neordinovan˘ diakon (cirkevné nariadenie ã. 1/05) a zborov˘ diakon nie je pracovníkom
duchovnej sluÏby, nemá právo vykonávaÈ liturgické v˘kony vyhradené kÀazovi ani nosiÈ
bohosluÏobné rúcho kÀaza.
§8
Keì sa v tomto cirkevnom nariadení hovorí o zborovom farárovi, platia primerane jeho
práva a povinnosti aj pre námestného farára a administrátora.
§9
Ak farár b˘va mimo farského úradu, musí maÈ na základe dohody s cirkevn˘m zborom
urãené pracovné hodiny aspoÀ tri dni do t˘ÏdÀa, zverejnené telefónne ãíslo a presnú adresu
bydliska.
§ 10
Zborov˘ farár má právo podºa zborového ‰tatútu alebo vokátora prijímaÈ milodary pri
rôznych funkciách.
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§ 10a
Generálny biskupsk˘ úrad na základe rozhodnutí Zboru biskupov vedie evidenciu
kÀazov ECAV na Slovensku (ìalej len ECAV) a absolventov EBF podºa nasledovn˘ch kritérií:
a) kÀazi v pracovnoprávnom vzÈahu s ECAV,
b) kÀazi, pôsobiaci z poverenia ECAV v in˘ch zamestnávateºsk˘ch organizáciách
v Slovenskej republike (napríklad v ‰kolstve, armáde, zdravotníctve a pod.),
c) kÀazi pôsobiaci z poverenia ECAV v zahraniãí,
d) kÀazi, pôsobiaci bez poverenia ECAV v in˘ch zamestnávateºsk˘ch organizáciách, ktorí nestratili právo vykonávaÈ duchovnú ãinnosÈ a dobrovoºne (bezplatne) ju vykonávajúci v ktoromkoºvek cirkevnom zbore na základe súhlasu zodpovedného farára
v duchovnej sluÏbe,
e) kÀazi, ktorí stratili právo vykonávaÈ duchovné sluÏby rozhodnutím príslu‰ného orgánu,
f) ‰tudenti EBF, vykonávajúci príslu‰né bohosluÏobné v˘kony (po absolvovaní tretieho
roãníka), ktor˘m toto právo zaniká ukonãením ‰túdia na EBF,
g) absolventi EBF, ktorí neboli ordinovaní a podºa rozhodnutia Zboru biskupov
vykonávajú duchovnú ãinnosÈ na dobu urãitú,
h) absolventi EBF, ktorí neboli ordinovaní a nemajú rozhodnutie Zboru biskupov o tom,
Ïe sa majú pripravovaÈ na ordináciu.

PAROCHIÁLNE PRÁVO
§ 11
Parochiálne právo je zakotvené v ãl. 41 ods. 5 cirkevnej ústavy s prihliadnutím na zásady územného princípu podºa ãl. 16 ods. 1 cirkevnej ústavy.
§ 12
(1) V cirkevnom zbore môÏe konaÈ bohosluÏobné v˘kony a funkcie a vyvíjaÈ akúkoºvek
vnútromisijnú, pastoraãnú ãi v˘chovnú ãinnosÈ podºa oprávnení uveden˘ch v § 3 kÀaz a podºa
§ 8 ordinovan˘ diakon, a neordinovan˘ diakon, prípadne podºa osobitn˘ch predpisov laik alebo
seniorom ordinovan˘ zborov˘ diakon, len s predchádzajúcim súhlasom zborového farára.
(2) Táto zásada platí v plnej miere aj na kaplána alebo diakona, ak je menovan˘ na
kaplánske miesto.
§ 13
(1) Kaplán alebo diakon, menovan˘ na systemizované miesto zborového farára, ktorému
je zverená duchovná starostlivosÈ o cirkevn˘ zbor, koná v‰etky funkcie v cirkevnom zbore, ku
ktor˘m je podºa príslu‰n˘ch predpisov oprávnen˘.
(2) Súhlas na vykonanie bohosluÏobn˘ch v˘konov a funkcií v cirkevnom zbore in˘m
osobám dáva administrátor.
§ 14
(1) Parochiálne právo je v prípade cirkevného sobá‰a modifikované ‰tátnymi predpismi,
podºa ktor˘ch si snúbenci môÏu voliÈ miesto sobá‰a. Parochiálne právo v‰ak platí podºa
zvoleného miesta sobá‰a.
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(2) Rovnaké zásady platia aj pre poÏehnanie sobá‰a, ak sa koná bezprostredne po obãianskom sobá‰i. Ak sa v‰ak poÏehnanie koná v inom ãase, platia dôsledne zásady parochiálneho práva.
§ 15
(1) Územn˘ princíp, ktor˘ platí v celej cirkvi sa uplatÀuje aj pri vedení matrík.
(2) Matriky sa vedú o v‰etk˘ch ãlenoch cirkevného zboru, platí to aj o matrikách sobá‰en˘ch.
§ 16
Ak sa bohosluÏobná funkcia koná so súhlasom parochusa v inom cirkevnom zbore,
napí‰e sa do matriky v zbore v˘kon bez ãísla. Ten, kto funkciu vykonal je povinn˘ do 3 dní
odoslaÈ záznam o v˘kone so v‰etk˘mi potrebn˘mi údajmi miestne príslu‰nému zborovému
farárovi, ktor˘ ho zapí‰e do matriky pod príslu‰n˘m poradov˘m ãíslom.
§ 17
Zborov˘ farár má povinnosÈ udeliÈ súhlas na v˘kon sluÏieb BoÏích seniorovi svojho
seniorátu, biskupovi svojho di‰triktu a generálnemu biskupovi, keì mu to oznámi.

MORÁLNY PROFIL K≈AZA
§ 18
KÀaz a diakon je povinn˘ drÏaÈ sa Písma svätého, Augsburského vyznania a ostatn˘ch
symbolick˘ch kníh v celom svojom úãinkovaní, ako aj v osobnom a rodinnom Ïivote.
Poru‰enie tejto povinnosti podlieha disciplinárnemu konaniu podºa cirkevného zákona ã. 2/04
§ 6. S morálnym profilom kÀaza je nezlúãiteºné mimomanÏelské spoluÏitie, rozvod a poÏívanie
omamn˘ch látok.
§ 19
KÀaz alebo diakon, ktorého manÏelstvo bolo z ak˘chkoºvek dôvodov rozvedené, je
povinn˘ poÏiadaÈ do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode o disciplinárne konanie
voãi svojej osobe.
§ 20
KÀaz a diakon má povinnosÈ byÈ príkladom vo vyuÏívaní sviatostí, ako aj úãasti na
seniorálnych, di‰triktuálnych a celocirkevn˘ch podujatiach.
§ 21
KÀaz sa má vystríhaÈ pri bohosluÏobn˘ch v˘konoch a v úradnom styku s ãlenmi cirkvi
ak˘chkoºvek invektív, osoãovaní a pohor‰ujúcich vystúpení. Musí sa vystríhaÈ osobnej
straníckosti a zaujatosti.
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SLUÎOBNÉ POVINNOSTI PODªA SLUÎOBNÉHO ZADELENIA
§ 22
SluÏobné povinnosti kÀaza alebo diakona sú urãované funkciou, do ktorej bol
ustanoven˘ voºbou alebo menovaním, príslu‰n˘mi ustanoveniami cirkevnej ústavy a ostatn˘ch
v‰eobecne záväzn˘ch cirkevnoprávnych noriem, ‰tatútu príslu‰nej COJ, vokátorom, Agendou
a rozhodnutiami orgánov vlastnej a vy‰‰ích cirkevn˘ch organizaãn˘ch jednotiek.
Kazateºská ãinnosÈ
§ 23
(1) KázeÀ je vÏdy zaloÏená na texte z kanonick˘ch spisov Biblie. KÀaz pouÏíva preklad
Biblie, autorizovan˘ cirkvou.
(2) Obsah kázne je v súlade s biblick˘m textom, je kristocentrická, napomáha dielo posvätenia v Duchu Svätom a aktívne zapojenie do Kristovho tela v miestnom cirkevnom zbore.
Príprava na kázeÀ sa opiera o ‰túdium biblick˘ch pôvodín a exegetickej literatúry.
(3) V˘ber textov na cirkevn˘ rok si kazateº urãí buì podºa cirkvou odporúãaného perikopového systému, alebo podºa vlastného pripraveného na cel˘ cirkevn˘ rok dopredu. Pri
zvlá‰tnych sviatkoch môÏe zbor biskupov urãiÈ text pre v‰etky cirkevné zbory. Je povinnosÈou
kazateºa tento text prijaÈ.
(4) KázÀová príprava na hlavné sluÏby BoÏie sa uskutoãÀuje písomne, kázeÀ sa predná‰a
v priamom kazateºskom kontakte s poslucháãom.
(5) Kázne na tri v˘roãité sviatky obsahujú generálny úvod.
(6) Kázne sa archivujú na celé obdobie pôsobenia v cirkevnej sluÏbe. KÀaz a ordinovan˘
diakon je zodpovedn˘ za v˘kon kazateºskej funkcie svojej aj vy‰‰ej COJ.
V˘chovno-vzdelávacia ãinnosÈ
§ 24
Zborov˘ farár nesie zodpovednosÈ za organizáciu, duchovnú, pedagogickú a vierouãnú
úroveÀ v‰etk˘ch v˘chovn˘ch programov v cirkevnom zbore. Túto prácu vykonáva so
spolupracovníkmi spomedzi laick˘ch ãlenov zboru, prípadne s kaplánom a diakonom.
§ 25
(1) Vyuãovanie náboÏenstva patrí medzi základné povinnosti zborového farára. Na splnenie tejto úlohy môÏe si získaÈ spolupracovníkov spomedzi laick˘ch ãlenov cirkvi, ktorí majú
alebo pre tento úãel získajú kanonickú misiu.
(2) Vyuãovanie náboÏenstva sa uskutoãÀuje podºa cirkvou schválen˘ch uãebn˘ch osnov.
Príprava na jednotlivé hodiny, plán hodiny, urãenie cieºa a urãenie pedagogick˘ch prostriedkov
je zachytené v osobnom zo‰ite hodín pre danú skupinu na cel˘ rok. Uãiteº si vedie záznam
o úãasti detí.
§ 26
(1) Nedeºná besiedka je pravideln˘m podujatím cirkevného zboru pre deti do zaãiatku
konfirmaãnej prípravy poãas ‰kolského roku. Ak sa konajú v tom istom ãase ako hlavné sluÏby
BoÏie, deti sa zúãastÀujú ãasti sluÏieb BoÏích.
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(2) Za spolupracovníkov pre prácu v nedeºnej besiedke vyberá si ãlenov zboru a pripravuje ich na túto prácu. Nesie za túto prácu zodpovednosÈ pred zborom aj vy‰‰ími COJ.
§ 27
Zborov˘ farár sa aspoÀ raz do mesiaca stretáva s v˘chovn˘mi spolupracovníkmi za
úãelom prípravy programu a koordinácie ãinnosti. O poradách vedie samostatn˘ denník.
§ 28
Zborov˘ farár pripravuje biblick˘mi hodinami a ‰peciálnymi ‰tudijn˘mi programami
ãlenov zboru pre v˘chovné povinnosti rodiãa, krstného rodiãa, spolupracovníka vo v˘chove
detí v zbore a v pastorálnej práci.
§ 29
Postavenie zborového diakona, ordinovaného seniorom bude urãené osobitn˘m predpisom.
Administratívna ãinnosÈ
§ 30
(1) Zborov˘ farár a senior zodpovedá za vedenie farského resp. seniorského úradu pred
orgánmi vlastnej a vy‰‰ej COJ.
(2) Za vedenie biskupského úradu zodpovedá biskup spoloãne s dozorcom COJ pred
orgánmi vlastnej a vy‰‰ej COJ.
§ 31
KÀaz spoloãne s dozorcom príslu‰nej COJ zodpovedá za v˘kon rozhodnutí vlastnej
a vy‰‰ej COJ.
Pastorálna ãinnosÈ
§ 32
(1) Zborov˘ farár nav‰tevuje domácnosti a vykonáva pri nich pastorálne rozhovory a domáce poboÏnosti.
(2) V rozsiahlej‰ích cirkevn˘ch zboroch si vytvára skupinu spolupracovníkov, ktorí mu
pomáhajú pri pastorálnych náv‰tevách. Nesie zodpovednosÈ za ich ãinnosÈ.
(3) O pastorálnych náv‰tevách a poradách so spolupracovníkmi vedie denník.
(4) Duchovn˘m nástrojom pastorálnych náv‰tev je modlitba a spoloãná biblická meditácia s duchovn˘m cieºom. V prípade, Ïe je pôvodcom problému hriech, má pastorálny pohovor vyústiÈ do osobnej spovede.
§ 33
(1) Nav‰tevuje ãlenov cirkevného zboru v nemocniciach, ústavoch, domovoch dôchodcov,
vo vojensk˘ch zariadeniach a v nápravn˘ch zariadeniach v svojom pastoraãnom obvode.
(2) Vykonáva náv‰tevy rodín s deÈmi, v súvislosti s kazuáliami, novoprisÈahovan˘ch, rodín v kríze a pri Ïivotn˘ch jubileách.
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§ 34
(1) Poz˘va rodiãov a krstn˘ch rodiãov na rozhovor pred krstom a vedie s nimi rozhovor
o zmysle krstu a spoloãnej zodpovednosti cirkvi a rodiny za kresÈanskú v˘chovu.
(2) Poz˘va snúbencov pred uzavretím manÏelstva v rozsahu a obsahu podºa úpravy
zboru biskupov.
§ 35
KaÏd˘ ordinovan˘ je viazan˘ mlãanlivosÈou o obsahu osobnej spovede a pastorálnych
rozhovorov.

SPOLUPRÁCA S PODRIADEN¯MI A VY··ÍMI SPOLUPRACOVNÍKMI
§ 36
Zborov˘ farár sa stretáva podºa dohodnutého ãasového harmonogramu so seniorom, aby
mu podal správu o svojej ãinnosti a poradil sa v závaÏn˘ch pracovn˘ch, osobn˘ch
a duchovn˘ch otázkach.
§ 37
(1) Zborov˘ farár má povinnosÈ zúãastÀovaÈ sa tak˘ch podujatí, na ktoré bol oficiálne
pozvan˘ orgánmi vy‰‰ej COJ.
(2) V ãase vopred oznámeného zasadnutia orgánu vy‰‰ej COJ, ktorého je ãlenom, nemôÏe sa ospravedlniÈ cirkevno-zborovou funkciou alebo inou povinnosÈou v zbore. Je jeho
povinnosÈou daÈ sa zastúpiÈ, alebo záleÏitosÈ inak zariadiÈ. V˘nimku povoºuje orgán alebo
predstaviteº, ktor˘ zasadnutie zvolal.
(3) Ak zborov˘ farár dostane pozvanie od predsedníctva vy‰‰ej COJ, biskupa alebo seniora má povinnosÈ dostaviÈ sa na urãené miesto v urãenom ãase, alebo sa vopred ospravedlniÈ.
(4) Farár, ktor˘ sa mieni prihlásiÈ na súbeh, je povinn˘ sa poradiÈ o svojom zámere so
svojím biskupom.
§ 38
Ak zborov˘ farár pokladá rozhodnutie ktoréhokoºvek zborového orgánu za rozporné s niektorou vy‰‰ou právnou normou, má povinnosÈ na to ihneì upozorniÈ predsedníctvo vy‰‰ej COJ.
§ 39
Pri poru‰ení sluÏobn˘ch povinností volá zborového farára na zodpovednosÈ senior. Za
opakované alebo hrubé poru‰enie stavovsk˘ch povinností sa postupuje podºa cirkevného
zákona ã. 4/04.
Senior
§ 40
Predpisy o zborovom farárovi platia primerane aj pre prácu seniora. Vo vzÈahu k farárom,
kaplánom, diakonom a cirkevn˘m predstaviteºom v senioráte stará sa o ich duchovn˘ rast
a kresÈanské bratsko-sesterské spolunaÏívanie.
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§ 41
Vo vzÈahu k duchovn˘m v senioráte dbá o zachovávanie stavovskej cti, dbá, aby bol voãi
ním spravodliv˘, nestrann˘ a v duchu kresÈanskej lásky zhovievav˘. Primerane zastáva ich
záujmy. Opiera sa pritom o spoluprácu so seniorálnym dozorcom, o svojich aj jeho zástupcov
a o predsedu SPK. Zvoláva na spoloãné aj individuálne stretnutia.
§ 42
Vo vzÈahu k zborov˘m dozorcom a ostatn˘m predstaviteºom seniorátu v spolupráci so
seniorálnym dozorcom dbá, aby v‰etci konali svoje povinnosti.
§ 43
V rámci seniorátu dbá o vierouãnú ãistotu jednotliv˘ch vnútromisijn˘ch sekcií.
Biskup
§ 44
Povinnosti seniora sa primerane vzÈahujú aj na prácu biskupa v di‰trikte a generálneho
biskupa v celej cirkvi.

POSOBENIE MIMOZBOROVÉ A MIMOCIRKEVNÉ
§ 45
Zborov˘ farár sa stará o duchovnú sluÏbu v nemocniciach, väzniciach, armáde,
v ústavoch charitatívnej sluÏby a detsk˘ch domovoch v rámci cirkevného zboru.
§ 46
(1) ÚãasÈou a prácou vo verejnom Ïivote ‰íri dobré meno ECAV na Slovensku.
(2) Funkcie prijíma len po prekonzultovaní s ãlenom predsedníctva vy‰‰ej COJ z duchovného stavu.
§ 47
KÀaz uzatvára vedºaj‰í pracovn˘ pomer mimo cirkvi len s predchádzajúcim písomn˘m
súhlasom presbyterstva vlastnej COJ a predsedníctva vy‰‰ej COJ.

ëAL·IE VZDELÁVANIE
§ 48
ZúãastÀuje sa aspoÀ raz do roka na niektorej zo ‰tudijn˘ch aktivít poriadan˘ch cirkvou.
Kapláni majú svoj vlastn˘ ‰tudijn˘ program. ZúãastÀuje sa na ìal‰ích ‰tudijn˘ch aktivitách
podºa vlastného rozhodnutia a odporúãania jednotliv˘ch COJ.
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PREKONÁVANIE KONFLIKTOV A V¯KON DISCIPLÍNY
§ 49
(1) KÀaz (diakon) prerokuje vopred svoj úmysel ísÈ do súdneho sporu s in˘m kÀazom
alebo so svojím nadriaden˘m.
(2) Vykonáva cirkevnú disciplínu vÏdy po porade s duchovn˘m predstaviteºom vy‰‰ej
cirkevnej organizaãnej jednotky.

ZÁVEREâNÉ USTANOVENIA
§ 50
Toto cirkevné nariadenie nadobúda úãinnosÈ dÀom 10. marca 1997, novelizácie dÀom
15. februára 2002 a 14. augusta 2003.

CIRKEVNÉ NARIADENIE ã. 3/97
o kanonick˘ch vizitáciách, biskupsk˘ch
a seniorsk˘ch náv‰tevách a kontrolách
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku prijalo toto nariadenie.

KANONICKÉ VIZITÁCIE
§1
Di‰triktuálni biskupi konajú v cirkevn˘ch zboroch podºa ãl. 43 ods. 4 písm. c Cirkevnej
ústavy kanonické vizitácie.
§2
Kanonická vizitácia je pastorálno-právna náv‰teva v cirkevnom zbore, ktorou
a) zabezpeãuje, aby sa evanjelium Kristovo zvestovalo podºa vierouãn˘ch zásad evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ãl. 43 ods. 4 písm. a CÚ);
b) dozerá na ãinnosÈ a podporuje jeho duchovn˘ rast (ãl. 43 ods. 4 písm. b CÚ);
c) kontroluje hospodárenie cirkevného zboru a v‰etku jeho prácu.
§3
Biskup oboznámi so zámerom vykonaÈ kanonickú misiu predsedníctvo cirkvi. Termín
jej konania prerokuje s predsedníctvom seniorátu a oznámi ho najmenej 1 mesiac vopred cirkevnému zboru.

138

§4
Podºa rozsahu a zloÏitosti zboru a predpokladanej nároãnosti vizitácie vykoná ju biskup
sám alebo spolu so zástupcom di‰triktu alebo seniorátu.
§5
Biskup vopred urãí predpokladané trvanie vizitácie.
§6
Kanonická vizitácia prebieha t˘mto spôsobom:
(1) Biskup sa zúãastní sluÏieb BoÏích. Zborov˘ farár vykoná sluÏby BoÏie. Je vecou
zboru, ãím tieto sluÏby BoÏie obohatí. Biskup sa zhromaÏden˘m prihovorí a spolu s farárom
vykoná závereãnú liturgiu.
(2) PovinnosÈou zborového predsedníctva je zvolaÈ zborové presbyterstvo. Na jeho
zasadnutí sa biskup oboznámi so Ïivotom, úlohami a problémami zboru. Ak je potrebné, môÏe
hovoriÈ len s ãlenmi presbyterstva. Skúma vnútorné vzÈahy v zbore, v prostredí so susedn˘mi
zbormi, s vy‰‰ími COJ. Na základe zborového ‰tatútu kontroluje duchovnopastorálnu ãinnosÈ
v zbore (kazateºskú ãinnosÈ, zachovávanie vierouãného a bohosluÏobného poriadku).
(3) Podºa poÏiadavky biskupa zúãastní sa na pravideln˘ch podujatiach v zbore (SEM,
nedeºná besiedka, detské sluÏby BoÏie atì.)
§7
Zborov˘ farár je povinn˘ predloÏiÈ na poÏiadanie
a) kázeÀ alebo poznámky ku kázni, archív vlastn˘ch kázní;
b) denník bohosluÏieb;
c) denník pastorálnych náv‰tev;
d) kroniku cirkevného zboru;
e) záznamy o vyuãovaní náboÏenstva a konfirmandov;
f) ìal‰ie doklady podºa poÏiadaviek biskupa;
g) matriky;
h) plnenie úprav o cirkevnej disciplíne, cirkevnozborov˘ch úprav, prehºad o plnení
povinností farára.
§8
Zborové predsedníctvo je povinné na poÏiadanie predloÏiÈ
a) knihy zápisníc zo zborového konventu a presbyterstva, v prípade zloÏeného zboru
knihy zápisníc matkocirkevného a dcérocirkevného konventu a presbyterstva;
b) evidenciu ãlenov zboru;
c) úãtovné doklady;
d) inventár;
e) zoznam kníh;
f) zoznam archívnych dokumentov;
g) zborov˘ ‰tatút.
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§9
Predmetom kontroly je aj dodrÏiavanie cirkevnej ústavy, ostatn˘ch cirkevnoprávnych
predpisov a rozhodnutí orgánov vlastnej a vy‰‰ích cirkevn˘ch organizaãn˘ch jednotiek.
§ 10
O vizitácii sa spí‰e zápisnica, v ktorej sú uvedené zistené skutoãnosti. Pri zisten˘ch
nedostatkoch uviesÈ termín odstránenia. Zápisnicu podpí‰e biskup, prítomní zástupcovia vy‰‰ej cirkevnej organizaãnej jednotky a zborové predsedníctvo. Zápisnicu dostanú COJ v‰etk˘ch
stupÀov.

NÁV·TEVY COJ
§ 11
(1) Biskupi konajú popri slávnostn˘ch príleÏitostiach a kanonick˘ch vizitáciách v cirkevn˘ch organizaãn˘ch jednotkách z vlastného rozhodnutia pastorálno-misijné náv‰tevy:
generálny biskup v rámci cirkvi, di‰triktuálny biskup vo svojom di‰trikte.
(2) Cieºom náv‰tev je pastorálne povzbudiÈ a posilniÈ duchovno-náboÏensk˘ Ïivot vo
v‰etk˘ch smeroch v záujme budovania jednoty cirkvi.
(3) Popri tomto zameraní sleduje aj organizaãn˘ a hospodársky Ïivot v nav‰tívenej COJ.
§ 12
(1) Náv‰tevu môÏe vopred ohlásiÈ, alebo ju môÏe vykonaÈ bez ohlásenia.
(2) O zámere náv‰tevy a jej termíne oboznámi príslu‰ného biskupa a seniora.
§ 13
Upozorní orgány nav‰tívenej COJ na zistené problémy a nedostatky. V prípade potreby
poÏiada príslu‰ného biskupa alebo seniora, aby ich rie‰il v spolupráci so zainteresovan˘mi
orgánmi.
§ 14
(1) Generálny biskup v di‰triktoch a di‰triktuálni biskupi v seniorátoch konajú kontrolno-misijné náv‰tevy so zameraním na ãinnosÈ a chod úradu nav‰tívenej COJ.
(2) O v˘sledku takejto náv‰tevy informuje presbyterstvo nav‰tívenej aj vlastnej COJ.

KONTROLNÁ NÁV·TEVA SENIORA
§ 15
V zmysle ãl. 42 ods. 4 písm. b senior koná najmenej raz za tri roky kontrolnú náv‰tevu
v kaÏdom cirkevnom zbore seniorátu.
§ 16
Pre kontrolnú náv‰tevu seniora sa primerane pouÏijú ustanovenia o kanonickej vizitácii.
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§ 17
O v˘sledku kontrolnej náv‰tevy senior informuje seniorálne a príslu‰né zborové presbyterstvo.

ZÁVEREâNÉ USTANOVENIE
§ 18
Toto cirkevné nariadenie nadobúda úãinnosÈ dÀom 10. marca 1997.

CIRKEVNÉ NARIADENIE ã. 1/98
o sluÏobn˘ch motorov˘ch vozidlách
v znení CIRKEVN¯CH NARIADENÍ ã. 3/98 a 7/99
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku prijalo dÀa
26. februára 1998 a novelizovalo dÀa 19. júna 1998 a 3. decembra 1999 toto cirkevné nariadenie

Pojem sluÏobného motorového vozidla
§1
SluÏobn˘m motorov˘m vozidlom je motorové vozidlo, získané z prostriedkov ECAV na Slovensku, z prostriedkov jej organizaãn˘ch jednotiek, získané darom z tuzemska alebo zo zahraniãia.

Prideºovanie motorov˘ch vozidiel
§2
1. O prideºovaní motorov˘ch vozidiel, získan˘ch darom, rozhoduje komisia zloÏená
z predsedníctva cirkvi, predsedníctiev di‰triktov a predsedu ZdruÏenia evanjelick˘ch duchovn˘ch, pokiaº si dárca nevyhradí in˘ spôsob rozdeºovania.
2. ECAV na Slovensku je vlastníkom v‰etk˘ch motorov˘ch vozidiel, ktoré pouÏívajú jej
orgány. UÏívateº motorového vozidla je správcom motorového vozidla.
3. Vlastníkom v‰etk˘ch ostatn˘ch motorov˘ch vozidiel, získan˘ch darom, sú di‰trikty,
bez ohºadu na to, ktorej cirkevnej organizaãnej jednotke sú pridelené do uÏívania.
4. SluÏobné motorové vozidlá nemôÏu byÈ pridelené súkromnej osobe.
5. O preradení sluÏobného motorového vozidla do uÏívania inej COJ rozhoduje di‰triktuálne presbyterstvo.
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6. O predaji sluÏobného motorového vozidla rozhoduje di‰triktuálne presbyterstvo. Zostatková hodnota za predaj motorového vozidla sa vloÏí do fondu vlastníka vozidla na opravy
sluÏobn˘ch motorov˘ch vozidiel.

Evidencia motorov˘ch vozidiel
§3
SluÏobné motorové vozidlo sa registruje na dopravnom in‰pektoráte PZ podºa sídla vlastníka. Ak je uÏívateºom sluÏobného motorového vozidla iná COJ nahlási vlastník príslu‰n˘
dopravní in‰pektorát PZ stanovi‰te sluÏobného motorového vozidla podºa sídla uÏívateºa.
V technickom preukaze a v osvedãení o evidencii motorového vozidla sa uvádza vlastník.

Poistenie motorov˘ch vozidiel
§4
1. Vlastník uzavrie havarijné poistenie na sluÏobné motorové vozidlá podºa moÏnosti
v jednej poisÈovni a poistné prefakturuje jednotliv˘m uÏívateºom. Rovnaké podmienky platia
pre havarijné poistenie.
2. Pri zahraniãn˘ch cestách musí byÈ vozidlo pripoistené.

Evidencia prevádzky motorov˘ch vozidiel
§5
1. KaÏdé sluÏobné motorové vozidlo musí maÈ samostatnú knihu predpísanú zákonom
(Evidencia prevádzky vozidiel osobnej prepravy).
2. V knihe okrem predpísan˘ch záznamov je potrebné v poznámke uviesÈ, ãi ide o cestu
sluÏobnú „SL“ alebo súkromnú „S“.
3. Ak je sluÏobné motorové vozidlo pouÏité na súkromné úãely pouÏívateº uhradí hodnotu pohonn˘ch hmôt podºa poãtu ubehnut˘ch kilometrov, prepoãítanú cez priemernú potrebu
podºa veºkého technického preukazu.
4. Po skonãení mesiaca je drÏiteº motorového vozidla povinn˘ vyúãtovaÈ náklady na
kaÏdé motorové vozidlo samostatne podºa údajov v knihe Evidencia prevádzky vozidiel osobnej prepravy a údajov v technickom preukaze.
5. Vlastník stanovuje kritériá na amortizáciu sluÏobného motorového vozidla poãtom
ubehnut˘ch km, alebo ãasom jeho uÏívania. Takto dopísané sluÏobné motorové vozidlo nie je
vylúãené z pouÏívania, ale je moÏné ìalej ho pouÏívaÈ príslu‰nou COJ, pokiaº je v dobrom
technickom stave. V takomto prípade vzniká COJ nárok podaÈ ÏiadosÈ o pridelenie nového sluÏobného motorového vozidla v zmysle platn˘ch predpisov.
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Schvaºovanie ciest
§6
1. Pracovné cesty sluÏobn˘m vozidlom schvaºuje predsedníctvo príslu‰nej cirkevnej
organizaãnej jednotky.
2. Schvaºovací orgán môÏe schváliÈ trvalé pouÏívanie sluÏobného motorového vozidla
pre niektoré úãely cirkevnej organizaãnej jednotky. Ide najmä o vyuÏitie motorového vozidla
v jej rámci, pre jej potreby a kontakt s vy‰‰ou cirkevnou organizaãnou jednotkou.
3. VyuÏitie sluÏobného motorového vozidla ãlenom predsedníctva cirkevnej organizaãnej jednotky schvaºuje druh˘ ãlen predsedníctva.

Úhrada nákladov
§7
1. Náklady spojené s prevádzkou sluÏobného motorového vozidla hradí cirkevná organizaãná jednotka, ktorej je vozidlo pridelené.
2. Ak je sluÏobné motorové vozidlo pouÏívané viacer˘mi organizaãn˘mi jednotkami,
náklady na konci mesiaca sa rozúãtujú podºa poãtu ubehnut˘ch kilometrov.
3. Náklady kontrol a správy sluÏobného motorového vozidla hradí cirkevná organizaãná jednotka, ktorej bolo sluÏobné motorové vozidlo pridelené.

Kontrola
§8
1. Kontrolu prevádzky a technického stavu motorového vozidla vykonáva hopodársky
v˘bor príslu‰nej cirkevnej organizaãnej jednotky. Kontroluje, ãi boli vykonané technické prehliadky podºa v‰eobecnezáväzn˘ch predpisov.
2. V prípade pouÏívania sluÏobného motorového vozidla in˘m uÏívateºom, si vlastník
vyÏiada 1x do roka v˘kaz o vykonan˘ch sluÏobn˘ch a súkromn˘ch cestách s uvedením poãtu
ujazden˘ch km.

Spoloãné a závereãné ustanovenia
§9
1. Pre sluÏobné motorové vozidlá, ktoré boli uÏ v minulosti pridelené na meno, platia
ustanovenia tohoto cirkevného nariadenia.
2. Ustanovenia tohoto cirkevného nariadenia platia i pre sluÏobné motorové vozidlá úãelov˘ch zariadení ECAV a pre iné organizácie, Àou riadené.
3. Pre prideºovanie motorov˘ch vozidiel podºa § 2 tohoto cirkevného nariadeia platia
Zásady, prijaté generálnym presbyterstvom, ktoré tvoria prílohu ã. 1.
4. V podrobnostiach platia predpisy, vydané jednotliv˘mi cirkevn˘mi organizaãn˘mi
jednotkami, pokiaº nie sú v rozpore s t˘mto cirkevn˘m nariadením.
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5. SluÏobné motorové vozdilo je súãasÈou odovzdávania a preberania úradu príslu‰nej
COJ so v‰etk˘m príslu‰enstvom a dokladmi.
§ 10
Toto cirkevné nariadenie nadobudlo úãinnosÈ dÀom 24. marca 1998, jeho novelizácie
dÀom 31. júla 1998 a 10. decembra 1999.

PRÍLOHA ã. 1

Zásady
prideºovania sluÏobn˘ch áut pre pracovníkov ECAV na Slovensku
V záujme jednotného postupu pri prideºovaní sluÏobn˘ch áut pre cirkevné organizaãné
jednotky ECAV (ìaºej len COJ) od „Ãkumenische Pfarrerinen und Pfarrerhilfe in Würtenberg“, generálne presbyterstvo vydáva nasledovné zásady.
âlánok I.
Podrobne zdôvodnené Ïiadosti predkladajú jednotlivé COJ seniorálnemu presbyterstvu.
âlánok II.
Seniorálne presbyterstvo v spolupráci s predsedom Seniorálnej pastorálnej konferencie
sa vyjadrí a doruãí ÏiadosÈ predsedníctvu di‰triktu.
âlánok III.
Di‰triktuálne predsedníctvo po vyjadrení a na základe zdôvodneného poradia predloÏí
návrh prostredníctvom Generálneho biskupského úradu komisii, zloÏenej z predsedu a podpredsedov ZED, zástupcu würtemberskej cirkvi, tajomníãky GBÚ pre zahraniãie a zástupcov
oboch di‰triktov.
âlánok IV.
Ten ist˘ postup sa volí aj pri prerozdeºovaní uÏ pridelen˘ch a uÏívan˘ch áut v jednotliv˘ch COJ.
âlánok V.
Vlastníkom pridelen˘ch áut pre COJ v rámci di‰triktu je príslu‰n˘ di‰trikt. Tento uzatvorí s príslu‰nou COJ aj zmluvu o prevádzkovaní prideleného auta.
âlánok VI.
Di‰trikt ako vlastník, uzavrie za jednotlivé COJ zv˘hodnené poistné zmluvy. Alikvotnú
ãasÈ za pridelené auto bude pravidelne roãne uhrádzaÈ príslu‰ná COJ (uÏivateº auta) príslu‰nému di‰triktu. Spôsob úhrady a v˘‰ka musí byÈ uvedená v zmluve.
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âlánok VII.
V prípade neplnenia dohôd vypl˘vajúcich zo zmluvy, môÏe byÈ pridelené auto na návrh
di‰triktu odÀaté COJ a následne pridelené podºa t˘chto Zásad inej COJ príslu‰ného di‰triktu.

CIRKEVNÉ NARIADENIE ã. 2/98
o sÈahovacích trovách
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva na vykonanie § 25 cirkevného zákona ã. 11/94 toto cirkevné nariadenie.
V‰eobecné ustanovenia
§1
O nároku pracovníkov duchovnej sluÏby o náhradu preukázan˘ch sÈahovacích trov
postupuje sa, pri zachovaní zásad hospodárnosti, podºa tohoto cirkevného nariadenia.
Kaplán, diakon a námestn˘ farár
§2
1. Pri kaÏdom preloÏení z vôle zamestnávateºa uhrádza trovy v plnom rozsahu di‰trikt.
2. Ak pracovníka menuje na nové pracovné miesto podºa osobitn˘ch predpisov generálny biskup, uhrádza sÈahovacie trovy ústredie ECAV.
Zborov˘ farár
§3
SÈahovacie trovy zborovému farárovi uhrádza cirkevn˘ zbor, ktor˘ ho zvolil a to aj pri
odchode do dôchodku.
Biskup
§4
SÈahovacie trovy pri zvolení a pri skonãení funkcie uplynutím ãasu alebo abdikáciou
uhrádza generálnemu biskupovi ústredie ECAV a di‰triktuálnemu biskupovi di‰trikt.
Spoloãné ustanovenia
§5
1. SÈahovacie trovy uhrádza príslu‰ná cirkevná organizaãná jednotka, len na základe
predchádzajúcej dohody, kde musí byÈ stanoven˘ spôsob prepravy a jej trasa pri zachovaní hospodárnosti.
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2. SÈahovacie trovy pri sÈahovaní pracovníka na základe disciplinárneho rozhhodnutia sa
nepreplácajú.
3. Pri nástupe na prvé pôsobisko a pri preloÏení na vlastnú ÏiadosÈ nemá pracovník nárok
na náhradu sÈahovacích trov.
Závereãné ustanovenie
§6
Toto cirkevné nariadenie nadobúda úãinnosÈ dÀom 24. marca 1998.

CIRKEVNÉ NARIADENIE ã. 6/98
o právnej sluÏbe v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania
na Slovensku a v jej organizaãn˘ch jednotkách
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva toto cirkevné nariadenie.
Úlohou právnej sluÏby ECAV na Slovensku je staraÈ sa o cirkevnú legislatívu a zabezpeãovaÈ jej záujmy v právnych otázkach aplikovaním cirkevnoprávnych predpisov, ako aj v‰eobecne záväzn˘ch in˘ch právnych predpisov.

ÚSTREDIE CIRKVI
§1
Právnu sluÏbu v ústredí cirkvi konajú:
a) generálny právny zástupca,
b) právny v˘bor,
c) Generálny biskupsk˘ úrad,
d) cirkevné súdy.

Generálny právny zástupca
§2
1. Generálneho právneho zástupcu volí synoda z ãlenov ECAV. Predpokladom voºby je
úplné vysoko‰kolské vzdelanie, primeraná právna prax a dobrá znalosÈ cirkevnoprávnych predpisov.
2. Z titulu funkcie je ãlenom synody, generálneho presbyterstva a právneho v˘boru s hlasom rozhodujúcim.
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3. V‰etky v˘bory zriadené synodou a generálnym presbyterstvom ho poz˘vajú na svoje
zasadnutia. Podºa vlastného rozhodnutia sa ich s hlasom poradn˘m môÏe zúãastniÈ, a to aj v prípade, Ïe ho nepozvali.
§3
1. V súãinnosti s predsedníctvom ECAV zastupuje cirkev v konaní a rokovaní pred
ústredn˘mi ‰tátnymi orgánmi a in˘mi in‰titúciami a organizáciami vrátane zahraniãn˘ch, a to
vo veciach právnej povahy.
2. Vyjadruje sa po právnej stránke k rozhodnutiam orgánov ECAV.
3. Podºa potreby zvoláva di‰triktuálnych a seniorálnych právnych zástupcov za úãelom
ujednotenia v aplikácii právnych predpisov.
4. V spolupráci s právnym v˘borom sa vyjadruje k návrhom ‰tátnych právnych predpisov.
§4
1. Generálny biskupsk˘ úrad konzultuje s ním konkrétne právne prípady, formu a spôsob
rie‰enia, prípadne ich zadania externej právnej organizácii.
2. Podºa potreby a na základe dohovoru zastupuje ECAV v jednotliv˘ch právnych prípadoch.
Právny v˘bor
§5
1. Právny v˘bor je poradn˘m v˘borom synody. Jeho predsedu volí Synoda. Ostatn˘ch
ãlenov generálne presbyterstvo.
2. Má najmenej 7 ãlenov. Rozhoduje väã‰inou hlasov prítomn˘ch ãlenov.
3. Ak sa ãlen právneho v˘boru nezúãastÀuje zasadnutia, je povinn˘ k prevzat˘m materiálom písomne sa vyjadriÈ.
§6
1. Pripravuje návrhy cirkevnoprávnych predpisov prijíman˘ch synodou a generálnym
presbyterstvom.
2. Vyjadruje sa k predloÏen˘m návrhom cirkevnoprávnych predpisov vypracovan˘ch
niektor˘m orgánom, funkcionárom alebo inou osobou.
3. V spolupráci s generálnym právnym zástupcom sleduje dodrÏiavanie cirkevnoprávnych predpisov a na ich poru‰ovanie upozorÀuje príslu‰né cirkevné orgány.
4. V spolupráci s generálnym biskupsk˘m úradom zabezpeãuje vydávanie cirkevnoprávnych predpisov.
5. Stará sa o zvy‰ovanie právneho vedomia ãlenov a najmä predstaviteºov a funkcionárov cirkvi.
6. V spolupráci s generálnym právnym zástupcom vyjadruje sa k návrhom ‰tátnych právnych predpisov.
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Generálny biskupsk˘ úrad
§7
1. Generálny biskupsk˘ úrad vybavuje jednotlivé právne záleÏitosti ECAV prostredníctvom
svojej právnej sluÏby. V odôvodnen˘ch prípadoch ich môÏe zadaÈ externej právnej organizácii.
2. Vybavuje agendu generálneho právneho zástucu a právneho v˘boru.
3. V prípade obsadenia miesta právnika plní poradenskú právnu sluÏbu cirkevn˘m organizaãn˘m jednotkám.
4. Z vlastnej iniciatívy alebo po upozornení generálneho právneho zástupcu, predsedu
právneho v˘boru alebo generálneho hospodárskeho v˘boru upozorÀuje vhodnou formou COJ
na ‰tátne predpisy, ktoré ovplyvÀujú postavenie a prácu cirkvi.
Cirkevné súdy
§8
1. Postavenie cirkevn˘ch súdov upravuje cirkevná ústava.
2. Cirkevné súdy rie‰ia konkrétne sporné prípady medzi cirkevn˘mi organizaãn˘mi jednotkami, ãlenmi cirkvi a ìaº‰ie záleÏitosti podºa zákona o cirkevn˘ch súdoch.
3. Generálny súd má v kompetencii v˘klad cirkevnoprávnych predpisov.

OSTATNÉ CIRKEVNÉ ORGANIZAâNÉ JEDNOTKY
§9
1. Právnu sluÏbu v di‰triktoch a seniorátoch vykonávajú ich právni zástupcovia. Vybavenie
konkrétneho príkladu môÏe cirkevná organizaãná jednotka zadaÈ externej právnej organizácii.
2. Di‰triktuálni a seniorálni právni zástupcovia poskytujú niÏ‰ím cirkevn˘m organizaãn˘m jednotkám konzultácie a usmernenie, nie sú v‰ak ich zástupcami.
3. Cirkevné zbory poverujú rie‰ením konkrétnych prípadov vhodnú osobu alebo externú
právnu organizáciu.

ZÁVEREâNÉ USTANOVENIA
§ 10
Toto cirkevné nariadenie nadobúda úãinnosÈ dÀom 20. decembra 1998.
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CIRKEVNÉ NARIADENIE ã. 7/98
o právach a povinnostiach dozorcov v cirkevn˘ch
organizaãn˘ch jednotkách a o kurátoroch v cirkevn˘ch zboroch
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
vydáva na vykonanie príslu‰n˘ch ustanovení cirkevnej ústavy a cirkevného zákona ã. 11/94
toto cirkevné nariadenie.

DOZORCOVIA
§1
1. Dozorcovia cirkevn˘ch organizaãn˘ch jednotiek v‰etk˘ch stupÀov sú v zmysle ãl. 19,
23, 27 a 32 ãlenmi predsedníctiev príslu‰nej cirkevnej organizaãnej jednotky. Predsedníctvo je
‰tatutárnym orgánom cirkevnej organizaãnej jednotky.
2. Spoloãne zvolávajú príslu‰né konventy a presbyterstvá a predsedajú ich zasadnutiam.
Synodu zvoláva a jej zasadnutiam predsedá predsedníctvo synody.
3. Obaja ãlenovia predsedníctva majú rovnaké práva a povinnosti. Okrem prípadov, kde
osobitn˘ predpis ustanovuje inak, musia konaÈ a rozhodovaÈ spoloãne. Konanie len jedného
z nich je právne neúãinné. V prípade, Ïe sa nedohodnú, rozhoduje príslu‰né presbyterstvo. Spolupodpisujú v‰etky právne a pokladniãné doklady.
4. Ak sa ãlenovia predsedníctva nevedia dohodnúÈ na zvolaní zasadnutia orgánu,
má právo zvolaÈ zasadanie aj jeden ãlen predsedníctva. Nemá v‰ak právo zvolaÈ zasadnutie bez predchádzajúceho prerokovania veci s druh˘m ãlenom predsedníctva, o ãom vyhotovia písomn˘ záznam.
§2
1. Cirkevná ústava ‰pecifikuje práva a povinnosti dozorcov v ãl. 46-49.
2. Dozorca sa stará predov‰etk˘m o organizaãnú, právnu
a hospodársku stránku Ïivota COJ.
3. Dozorca najmä dozerá na:
a) dodrÏiavanie ‰tatútu cirkevnej organizaãnej jednotky,
b) ãinnosÈ úãelov˘ch zariadení,
c) dodrÏiavanie pracovnej náplne zamestnancov COJ,
d) mravnonáboÏensk˘ profil predstaviteºov COJ,
e) priebeÏné plnenie rozpoãtu a schváleného plánu aktivít COJ,
f) spravovanie nehnuteºného a hnuteºného majetku cirkevnej organizaãnej
jednotky.
4. Dozorcovia vy‰‰ích COJ plnia okrem toho osobitné úlohy na svojej úrovni
a usmerÀujú ãinnosÈ dozorcov niÏ‰ích COJ.
5. Dozorca spolupracuje pri organizovaní duchovného Ïivota.
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§3
Dozorcu zastupuje poãas jeho neprítomnosti jeho zástupca. Ak zbor zástupcu zborového
dozorcu nemá, zastupuje dozorcu zborov˘ kurátor.
§4
Dozorca je ãlenom príslu‰ného presbyterstva z titulu funkcie. Zástupca di‰triktuálneho
dozorcu je ãlenom di‰triktuálneho presbyterstva a zástupca seniorálneho dozorcu je ãlenom seniorálneho presbyterstva z titulu funkcie. Zástupca zborového dozorcu je ãlenom zborového presbyterstva a ostatn˘ch presbyterstiev v cirkevnom zbore, ak to ustanovuje zborov˘ ‰tatút.

KURÁTORI
§5
1. Cirkevn˘ zbor, zdruÏen˘ cirkevn˘ zbor, zdruÏovan˘ cirkevn˘ zbor, matkocirkev s právnou subjektivitou, dcérocirkev a filiálka sú povinné voliÈ kurátora.
2. Práva a povinnosti kurátora sú stanovené v § 6 cirkevného zákona ã. 11/94. Stará sa
najmä:
a) o majetok cirkevného zboru alebo jeho ãasti, osobitne o nehnuteºnosti
b) pomáha zborovému predsedníctvu pri vedení duchovného Ïivota v cirkevnom zbore
alebo v jeho ãasti
c) má ìal‰ie práva a povinnosti, pokiaº to ustanovuje zborov˘ ‰tatút.
3. Medzi cirkevn˘m zborom jeho ãasÈou a kurátorom môÏe byÈ prijatá osobitná zmluva
o jeho právach a povinnostiach.
§6
1. Zborového kurátora a kurátora filiálky volí zborov˘ konvent, kurátorov ostatn˘ch zloÏiek COJ konvent príslu‰nej zloÏky.
2. Ak to ustanovuje zborov˘ ‰tatút, je kurátor ãlenom príslu‰ného presbyterstva z titulu
funkcie. Ak to zborov˘ ‰tatút neustanovuje, je kurátor ãlenom presbyterstva len vtedy, ak bol
za presbytera zvolen˘.
3. Ak kurátor nie je ãlenom presbyterstva, zúãastÀuje sa jeho zasadnutí s hlasom poradn˘m.

ZÁVEREâNÉ USTANOVENIE
§7
Toto cirkevné nariadenie nadobúda úãinnosÈ dÀom 28. decembra 1998.
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CIRKEVNÉ NARIADENIE ã. 8/99
o duchovn˘ch správcoch cirkevn˘ch ‰kôl
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva toto cirkevné nariadenie:
Na zabezpeãenie duchovného Ïivota na cirkevn˘ch ‰kolách systematizuje sa funkcia
duchovného správcu cirkevnej ‰koly.
§1
Miesto duchovného správcu na konkrétnej cirkevnej ‰kole zriaìuje ako miesto di‰triktuálneho farára po vypoãutí generálneho ‰kolského v˘boru generálne presbyterstvo.
§2
Duchovného správcu cirkevnej ‰koly menuje po prerokovaní v zbore biskupov di‰triktuálny biskup.
§3
(1) Za duchovného správcu cirkevnej ‰koly moÏno menovaÈ absolventa Evanjelickej bohosloveckej fakulty, ktor˘ absolvoval doplnkové pedagogické ‰túdium, a to farára alebo kaplána
ECAV. Kaplán je povinn˘ v zmysle platn˘ch predpisov vykonaÈ v termíne farársku skú‰ku.
(2) Miesto duchovného správcu cirkevnej ‰koly moÏno obsadiÈ v˘berov˘m konaním.
§4
Práva a povinnosti duchovného správcu ‰koly vypl˘vajú z cirkevnej ústavy, tohto nariadenia a ‰tatútu ‰koly.
§5
Duchovn˘ správca ‰koly v duchovnej ãinnosti:
a) zabezpeãuje duchovnú náplÀ celej ‰koly,
b) dbá o jej vierouãnú ãistotu, správne konfesijné smerovanie a duchovné zázemie,
c) zabezpeãuje pravidelné duchovné vzdelávanie pedagogick˘ch pracovníkov ‰koly,
d) pripravuje a vykonáva sluÏby BoÏie pre Ïiakov a uãiteºov a zodpovedá za ne,
e) prisluhuje Veãeru Pánovu pracovníkom ‰koly aj Ïiakom,
f) je duchovn˘m poradcom pre uãiteºov aj Ïiakov ‰koly s osobitn˘m zameraním na Ïiakov, ktorí b˘vajú na internáte,
g) organizuje prípravu náboÏensk˘ch a kultúrnych programov so Ïiakmi,
h) spracúva plán a program práce ‰koly so zameraním na duchovnú stránku.
§6
Duchovn˘ správca ‰koly v pedagogickej ãinnosti:
a) sleduje a zabezpeãuje v˘uãbu náboÏenstva,
b) môÏe konaÈ funkciu vedúceho predmetovej komisie náboÏenstva,
c) podºa potreby a moÏností vyuãuje náboÏenstvo jeho vyuãovacia povinnosÈ je úmerne
krátená podºa poãtu tried,
d) zodpovedá za modernizáciu, efektívnosÈ a názornosÈ vyuãovania náboÏenstva,
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e) podºa potreby poz˘va na zasadnutie predmetovej komisie náboÏenstva zástupcu zriaìovateºa a ústredia cirkvi.
§7
Správu o svojej ãinnosti a o duchovnom Ïivote v ‰kole predkladá kaÏdoroãne zriaìovateºovi, predsedom ‰kolsk˘ch v˘borov GBÚ. V prípade závaÏn˘ch zmien informuje GBÚ.
§8
(1) Duchovn˘ správca cirkevnej ‰koly je zamestnancom ECAV na Slovensku. Je odmeÀovan˘ podºa platn˘ch mzdov˘ch predpisov.
(2) Otázky vokátora rie‰i zriaìovateº.
§9
Toto cirkevné nariadenie nadobúda úãinnosÈ dÀom 20. apríla 1999.

CIRKEVNÉ NARIADENIE ã. 1/00
o pravidlách ãinnosti ‰kolského dekana
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva toto cirkevné nariadenie.
§1
1. Poslaním ‰kolského dekana je staraÈ sa o úroveÀ vyuãovania náboÏenstva a zabezpeãiÈ spätnú väzbu medzi seniorálnymi orgánmi a subjektami, na ktor˘ch sa náboÏenstvo vyuãuje v zverenom obvode.
2. ·kolsk˘ dekan plní funkciu metodickú, kontrolnú a metodicko-poznávaciu.
3. Seniorálny konvent stanovuje v rámci seniorátu jeden alebo viac ‰kolsk˘ch obvodov
a pre kaÏd˘ obvod volí ‰kolského dekana.
4. Seniorálne orgány získavajú prostredníctvom ‰kolsk˘ch dekanov aktuálne a objektívne
informácie o v˘sledkoch a úrovni vyuãovania náboÏenstva na základn˘ch a stredn˘ch ‰kolách.
5. Zv˘‰ená pozornosÈ sa sústreìuje na vyuãovanie náboÏenstva na cirkevn˘ch ‰kolách,
na ktor˘ch sa vedomostná úroveÀ Ïiaka klasifikuje klasifikaãn˘mi stupÀami.
§2
1. ·kolsk˘ dekan predloÏí ãasov˘ plán metodickej a kontrolnej ãinnosti v zverenom
obvode.
2. Spracuje návrh plánu ãinnosti na rie‰enie aktuálnych problémov, ktoré sa vyskytli
v priebehu uplynulého ‰kolského roku pri vyuãovaní náboÏenstva.
3. Oba plány, rovnako ako správu o ãinnosti, predkladá seniorálnemu ‰kolskému v˘boru.
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§3
1. ·kolsk˘ dekan vedie evidenciu vyuãujúcich náboÏenstva a sleduje ich odborn˘ rast.
2. Kontroluje, analyzuje a hodnotí v˘sledky a úroveÀ vyuãovania náboÏenstva na ‰kolách
v zverenom obvode.
3. Aktívne sa zúãastÀuje pracovn˘ch stretnutí ‰kolského v˘boru seniorátu.
4. Minimálne raz do roka vykoná hospitaãnú náv‰tevu na hodine náboÏenstva u kaÏdého
vyuãujúceho. Náv‰tevu vopred oznámi riaditeºovi ‰koly a preukáÏe sa sluÏobn˘m preukazom.
5. Kontroluje priebeh vyuãovania náboÏenstva podºa schválen˘ch uãebn˘ch osnov a posúdi spracovanie tematick˘ch plánov vyuãujúcim.
6. Dvakrát roãne zvoláva poradu vyuãujúcich náboÏenstva v rámci zvereného obvodu
a oznámi jej termín seniorálnemu predsedníctvu.
7. Kontroluje zápisy v základnej pedagogickej dokumentácii, zápisnice predmetovej
komisie náboÏenstva (na cirkevnej ‰kole). Sleduje frekvenciu klasifikaãn˘ch stupÀov na cirkevn˘ch ‰kolách. Na ‰tátnych ‰kolách posúdi vhodnosÈ hodnotenia Ïiakov.
8. V hospitaãnej ãinnosti kontroluje a posudzuje prípravu, úroveÀ a ãinnosÈ vyuãujúceho
na hodine náboÏenstva.
9. Z kontrolno-hospitaãnej ãinnosti spracuje záznam (viì prílohu), ktor˘ predkladá seniorálnemu ‰kolskému v˘boru. S obsahom záznamu oboznámi vyuãujúceho. Pri stanoven˘ch
opatreniach dá záznam vyuãujúcemu podpísaÈ.
§4
Náklady na ãinnosÈ ‰kolsk˘ch dekanov zná‰ seniorát.
§5
Biskup a senior majú kedykoºvek právo kontrolovaÈ ktoréhokoºvek vyuãujúceho.
Svoju hospitaãnú náv‰tevu vopred oznámi príslu‰nému ‰kolskému dekanovi. Podºa vlastnej
úvahy mu oznámi svoje pripomienky a poznatky. ·kolsk˘ dekan ich zaznamená do svojich
v˘kazov.
§6
Toto cirkevné nariadenie nadobúda platnosÈ dÀom prijatia a úãinnosÈ dÀom 20. augusta 2000.
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Príloha k CIRKEVNÉMU NARIADENIU ã. 1/2000
o pravidlách ãinnosti ‰kolského dekana
........................................................ ‰kolsk˘ dekan ...................................................................
meno a priezvisko
seniorátu

Záznam
z kontrolno-hospitaãnej ãinnosti na hodine ev. a. v. náboÏenstva, vykonanej dÀa .................
v Z·, S·
názov a sídlo ‰koly
v triede
Riaditeº ‰koly
Vyuãovacia hodina (zaradená v poradí rozvrhu hodín)
NáboÏenstvo sa vyuãuje – povinn˘ predmet
– povinn˘ predmet v alternácii s etickou v˘chovou
– nepovinn˘ vyuãovací predmet
– poãet Ïiakov na hodine/v skupine
Meno vyuãujúceho – vzdelanie
Posúdenie priebehu úrovne a organizácie vyuãovacej jednotky na hodine náboÏenstva.

Zisten˘ stav

Záver
Prijaté opatrenia
Vyjadrenie vyuãujúceho

V ..........................................................
podpis ‰kolského dekana
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CIRKEVNÉ NARIADENIE ã. 10/01
o zriadení nominaãného v˘boru
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
vydáva toto cirkevné nariadenie.
V‰eobecné ustanovenia
§1
Nominaãn˘ v˘bor slúÏi na vyhºadávanie a oslovenie vhodn˘ch kandidátov do funkcií
predsedníctva vy‰‰ej COJ.
§2
âinnosÈ nominaãného v˘boru predchádza zasadnutiu kandidaãnej porady a nenahrádza
ani neru‰í ãinnosÈ kandidaãnej porady pri príprave kandidátky k voºbám predsedníctva vy‰‰ej
COJ (cirkevn˘ zákon ã. 11/94).
·truktúra nominaãného v˘boru
§3
Nominaãn˘ v˘bor zriaìuje pri senioráte, di‰trikte a pri ECAV príslu‰né presbyterstvo na
obdobie konkrétnych volieb. Pokiaº sa voºby konajú v pravidelnom termíne, zriaìuje sa 4
mesiace pred konaním volieb.
§4
Nominaãn˘ v˘bor pri senioráte má najmenej 6 ãlenov. Je paritne zloÏen˘ z duchovn˘ch
a laick˘ch zástupcov podºa rozhodnutia seniorálneho presbyterstva. Seniorálne presbyterstvo
menuje ãlenov nominaãného v˘boru. Návrh na ãlena nominaãného v˘boru môÏe podaÈ aj
ktor˘koºvek ãlen ECAV na Slovensku z príslu‰ného seniorátu.
§5
Predsedníctvo seniorátu zvolá ãlenov nominaãného v˘boru pred zaãatím jeho ãinnosti.
Zasadnutie nominaãného v˘boru je neverejné. Nominaãn˘ v˘bor si na prvom zasadnutí zvolí
predsedu.
§6
Nominaãn˘ v˘bor pri di‰trikte má najmenej 6 ãlenov. âlenom nominaãného v˘boru pri
di‰trikte je seniorálnym presbyterstvom delegovan˘ zástupca kaÏdého seniorátu. Návrhy na
ãlena nominaãného v˘boru di‰triktu môÏe podaÈ aj ktor˘koºvek ãlen ECAV na Slovensku
príslu‰ného di‰triktu. Di‰triktuálne presbyterstvo menuje ãlenov nominaãného v˘boru na
základe príslu‰n˘ch návrhov tak, aby bol paritne zloÏen˘ z duchovn˘ch a laick˘ch zástupcov.
Prihliada sa pri tom na to, aby bol podºa moÏnosti zastúpen˘ kaÏd˘ seniorát.
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§7
Predsedníctvo di‰triktu zvolá ãlenov nominaãného v˘boru pred zaãatím jeho ãinnosti.
Zasadnutie nominaãného v˘boru je neverejné. Nominaãn˘ v˘bor si na prvom zasadnutí zvolí
predsedu.
§8
Nominaãn˘ v˘bor pri ECAV má 8 ãlenov. âlenom nominaãného v˘boru pri ECAV je
di‰triktuálnym presbyterstvom delegovan˘ zástupca kaÏdého di‰triktu. Návrhy na ãlenov
nominaãného v˘boru môÏe podaÈ aj ktor˘koºvek ãlen ECAV na Slovensku. Generálne
presbyterstvo menuje ãlenov nominaãného v˘boru na základe príslu‰n˘ch návrhov tak, aby bol
paritne zloÏen˘ z duchovn˘ch a laick˘ch zástupcov di‰triktov.
§9
Predsedníctvo ECAV zvolá ãlenov nominaãného v˘boru pred zaãatím jeho ãinnosti.
Zasadnutie nominaãného v˘boru je neverejné. Nominaãn˘ v˘bor si na prvom zasadnutí zvolí
predsedu.
âinnosÈ nominaãného v˘boru
§10
(1) Nominaãn˘ v˘bor pri senioráte navrhuje kandidátov na funkcie ãlenov predsedníctva
seniorátu.
(2) Nominaãn˘ v˘bor pri di‰trikte navrhuje kandidátov na funkcie ãlenov predsedníctva
di‰triktu.
(3) Nominaãn˘ v˘bor pri ECAV navrhuje kandidátov na funkcie ãlenov predsedníctva
ECAV.
§11
Poãas ãinnosti nominaãného v˘boru môÏe ãlen ECAV nahlásiÈ nominaãnému v˘boru
vhodného kandidáta na funkciu ãlena predsedníctva vy‰‰ej COJ pri splnení v‰eobecne
záväzn˘ch podmienok alebo sa navrhnúÈ ako kandidát sám.
§12
Nominaãn˘ v˘bor prostredníctvom svojho predsedu informuje presbyterstvo príslu‰nej
COJ o svojej ãinnosti. Zverejnenie mien kandidátov pred prv˘m zasadaním kandidaãnej
porady je moÏné len so súhlasom kandidátov.
§13
Predseda nominaãného v˘boru je povinn˘ v‰etk˘ch menovan˘ch kandidátov s ich
písomn˘m súhlasom predloÏiÈ kandidaãnej porade e‰te pred jej prv˘m zasadaním.
§14
âlenstvo v nominaãnom v˘bore zaniká odvolaním, vzdaním sa ãlenstva, právoplatnosÈou
volieb, pre ktoré bol v˘bor zriaden˘, a úmrtím.
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Závereãné ustanovenie
§15
Toto cirkevné nariadenie nadobúda platnosÈ dÀom prijatia a úãinnosÈ dÀom 20. septembra 2002.

CIRKEVNÉ NARIADENIE ã. 8/03
o funkcii cirkevného hudobníka a organizácii cirkevnej hudby
v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva
toto cirkevné nariadenie.

Funkcia cirkevného hudobníka
§1
ECAV na Slovensku, verná biblickému základu reformaãného odkazu o sile a v˘zname
pôsobenia duchovnej hudby v Ïivote cirkvi, s cieºom vedenia a povznesenia náboÏného spevu
v chráme i mimo chrámu, na pestovanie duchovnej hudby povoláva do svojej sluÏby
cirkevn˘ch hudobníkov.
§2
Cirkevn˘ hudobník je organista (ìalej len kantor), ktor˘ okrem hrania na organe
v kostole pri v‰etk˘ch bohosluÏobn˘ch príleÏitostiach vykonáva aj ìal‰iu, hlavne
vnútromisijnú prácu v zbore, ktorú stanovuje toto nariadenie. Okrem miesta kantora si zbor
môÏe systemizovaÈ aj ìal‰ie hudobno-cirkevné miesta a potom ustanoviÈ aj dirigentov
a vedúcich hudobn˘ch skupín do funkcií cirkevn˘ch hudobníkov.
§3
Cirkevn˘m hudobníkom sa stane ten organista, ktor˘ v niektorom z cirkevn˘ch zborov
bol do funkcie zborového cirkevného hudobníka zvolen˘ zborov˘m konventom, zloÏil
kantorsk˘ sºub (pozri Prílohu ã. 2) a bol uveden˘ do tejto funkcie. Pre cirkevn˘ch hudobníkov,
ktorí nie sú kantori (dirigenti, vedúci hudobn˘ch skupín), je sºub cirkevného hudobníka zhodn˘
so sºubom funkcionára, resp. presbytera cirkevného zboru.
§4
V prípade viacer˘ch zborov˘ch kantorov patrí rozdelenie sluÏieb a ich funkcií do ich
v˘luãnej kompetencie, ak zborov˘ ‰tatút nestanovuje inak. Pritom si kantori vyvolia spomedzi
seba hlavného kantora, ktor˘ potom zastupuje v‰etk˘ch cirkevn˘ch hudobníkov.
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Zborov˘ kantor
§5
Zborov˘ kantor evanjelicko-kresÈansky zm˘‰ºa a vykonáva svoju funkciu podºa svojho
najlep‰ieho vedomia a svedomia.
§6
V spolupráci zo zborov˘m presbyterstvom organizuje hudobno-cirkevn˘ Ïivot zboru.
MôÏe organizovaÈ Zborov˘ v˘bor cirkevnej hudby (ZVCH). âlenov ZVCH menuje zborové
presbyterstvo na návrh kantora alebo hlavného kantora, ak je ustanoven˘.
§7
Vedie a sprevádza liturgick˘ spev a spev zhromaÏdenia podºa platn˘ch cirkevn˘ch
bohosluÏobn˘ch kníh (agenda, spevník, pa‰ie, funebrál a pod.) na hlavn˘ch nedeºn˘ch,
slávnostn˘ch i raÀaj‰ích, nesporn˘ch a veãern˘ch sluÏbách BoÏích vrátane Veãere Pánovej, pri
sobá‰och, pohreboch a in˘ch bohosluÏobn˘ch úkonoch a príleÏitostiach, vrátane ‰írenia zvesti
slova BoÏieho spevom a hudbou.
§8
Napomáha duchovnému rastu cirkevného zboru starostlivosÈou o kvalitn˘ hudobn˘
prejav cirkevného zboru, a to hlavne zodpovednou prípravou a realizáciou hudobnej stránky
bohosluÏobného Ïivota a vnútromisijnej práce (spevokol, mládeÏnícke skupiny, hudobné telesá
a skupiny, kluby duchovnej hudby, koncerty, hudba v nedeºn˘ch ‰kolách, na v˘letoch,
detsk˘ch táboroch a in˘ch akciách zboru).
§9
Stará sa o tú ãasÈ cirkevnozborového inventára, ktor˘ sa t˘ka jeho cirkevno-hudobníckych
povinností a dbá o to, aby cirkevn˘ zbor venoval potrebnú starostlivosÈ tomuto inventáru.
§ 10
Dohliada na dobr˘ technick˘ stav organa, v súãinnosti s predsedníctvom zboru
zabezpeãuje opravy a ladenie nástroja. KaÏd˘ zásah do organa (okrem ladenia a beÏnej údrÏby)
vopred konzultuje s V˘borom cirkevnej hudby ECAV na Slovensku (ìalej len VCH),
ZasahovaÈ do historického organa ak˘mkoºvek spôsobom moÏno len po predbeÏnom
odsúhlasení s VCH.
§ 11
Oznamuje a zdôvodÀuje vopred neprítomnosÈ v sluÏbe z osobn˘ch dôvodov zborovému
farárovi a postará sa o zastúpenie.
§ 12
ëalej si zvy‰uje svoju odbornú a duchovnú spôsobilosÈ samostatne, ako aj úãasÈou na
vzdelávacích projektoch, odborn˘ch seminároch a kurzoch.
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§ 13
Po poverení predsedníctvom zboru zúãastÀuje sa rokovaní o cirkevno-hudobnej
problematike v kontakte s in˘mi zbormi, kresÈansk˘mi cirkvami a aj so sekulárnymi
in‰titúciami (‰kolstvo, agentúry, organárske firmy a pod.)
§ 14
Spolupracuje s VCH a svojim koordinátorom cirkevnej hudby v senioráte (ìalej len
koordinátor).
§ 15
Kantor má právo na prístup k organu.
§ 16
Zabezpeãuje kantorské funkcie a sluÏby vrátane hosÈovsk˘ch úãinkovaní. Pri
bohosluÏobn˘ch a in˘ch podujatiach, ktoré organizuje so súhlasom cirkevného zboru iná
cirkevná organizaãná jednotka v cirkevnom zbore, rozhoduje a zabezpeãuje úãinkujúcich
hudobníkov cirkevná organizaãná jednotka, ktorá je zodpovedná za podujatie.
§ 17
Predkladá písomnú správu o ãinnosti raz roãne na presbyterstve, ktorá môÏe byÈ súãasÈou
celkovej v˘roãnej správy. Tú istú správu posiela v kópii koordinátorovi.
§ 18
Predkladá zborovému presbyterstvu plán ãinnosti na kaÏd˘ rok a poÏiadavky na finanãné
krytie jednotliv˘ch projektov na schválenie zborovému konventu. âerpanie odsúhlasen˘ch
finanãn˘ch prostriedkov riadi zborové presbyterstvo, predsedníctvo, alebo nimi poverená osoba.
§ 19
Odborne vedie hudobn˘ prejav liturgov, spevákov a ìal‰ích cirkevn˘ch hudobníkov v zbore.
§ 20
Je ãlenom zborového presbyterstva, ak to urãuje zborov˘ ‰tatút.
§ 21
Je funkcionárom cirkevného zboru.
§ 22
V prípade práceneschopnosti kantora jeho zastupovanie zabezpeãí predsedníctvo zboru.
§ 23
Kantor má nárok na preplatenie cestovného na dochádzku do práce, ak to urãuje ‰tatút
cirkevného zboru.
§ 24
Ak to nerie‰i zborov˘ ‰tatút inak, kantor má nárok na 4 t˘Ïdne voºna v roku mimo
v˘roãit˘ch sviatkov. V tomto prípade zastupovanie zabezpeãuje predsedníctvo zboru
v súãinnosti s kantorom.
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§ 25
V období bez riadne voleného zborového kantora za hmotné a duchovné následky
spôsobené in˘mi hráãmi plne zodpovedá zbor, resp. jeho ‰tatutárni zástupcovia.

Kantorská spôsobilosÈ a kvalifikaãné poÏiadavky
§ 26
Za zborového kantora môÏe byÈ volen˘ len uchádzaã, ktor˘ je ãlenom ECAV, má
spôsobilosÈ na právne úkony, je bezúhonn˘, dosiahol vek 21 rokov, má úplné stredo‰kolské
vzdelanie a Osvedãenie o kantorskej spôsobilosti.
§ 27
(1) Osvedãenie o kantorskej spôsobilosti vydáva predseda V˘boru cirkevnej hudby
ECAV na základe Ïiadosti uchádzaãa a rozhodnutia v˘boru. Îiadateº o osvedãenie predloÏí
spolu so ÏiadosÈou maturitné vysvedãenie, odporúãanie predsedníctva cirkevného zboru
a potvrdenie o hudobnej odbornosti, za ktoré sa povaÏujú:
– vysvedãenie o absolvovaní stredo‰kolského ‰túdia v odbore cirkevná hudba alebo hra
na organe
alebo
– potvrdenie o absolvovaní iného ‰túdia, ktorého úroveÀ a porovnateºnosÈ s vy‰‰ie
uveden˘m posúdi VCH.
(2) Uchádzaã, ktor˘ sa nemôÏe preukázaÈ vy‰‰ie uveden˘m potvrdením o absolvovaní
hudobného ‰túdia, musí absolvovaÈ kantorskú skú‰ku.
§ 28
Obsah kantorskej skú‰ky je uveden˘ v Prílohe ã. 1. Skú‰obnú komisiu menuje generálne
presbyterstvo na návrh VCH.
§ 29
Organista, ktor˘ nemá Osvedãenie o kantorskej spôsobilosti je povaÏovan˘ za organistu
bez kvalifikácie. Takéhoto organistu nemoÏno voliÈ za zborového kantora.

Obsadenie a uvoºnenie kantorského miesta v zbore
§ 30
KaÏd˘ cirkevn˘ zbor má systemizované miesto zborového kantora (pozri Prílohu ã. 2).
Poãet miest a ich ‰truktúru rie‰i zborov˘ ‰tatút. Ak miesto kantora nezastáva volen˘ kantor,
pokladá sa toto miesto za neobsadené.
§ 31
Cirkevn˘ zbor obsadzuje miesto zborového kantora voºbou, ktorej predchádza v˘berové
konanie alebo pozvanie. Podmienky pre kandidátov v oboch prípadoch stanoví zborové
presbyterstvo.
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§ 32
Funkãné obdobie zborového kantora je 6 rokov.
§ 33
Pri voºbe zborového kantora platia predpisy o voºbách a odvolávaní funkcionárov zboru
a rokovací poriadok. Zbor oznámi povolanie a odvolanie kantora seniorskému úradu
s nahlásením mena a adresy nového kantora.
§ 34
Miesto zborového kantora sa uprázdni:
a) skonãením funkãného obdobia,
b) odvolaním konventom, ktor˘ kantora zvolil,
c) pozbavením funkcie cirkevn˘m súdom,
d) vzdaním sa,
e) úmrtím.
§ 35
Pokiaº je nie zvolen˘ zborov˘ kantor, môÏe byÈ doãasne poveren˘ vykonávaním tejto
funkcie nevolen˘ kantor alebo organista bez kvalifikácie.
§ 36
Povinnosti zboru voãi zborovému kantorovi a zborového kantora voãi zboru rie‰i
vokátor. Vokátor nemôÏe byÈ spoloãn˘ pre viac kantorov. Okrem vystavenia vokátora zbor
môÏe uzatvoriÈ s kantorom pracovnoprávny vzÈah v zmysle Zákonníka práce.
§ 37
KaÏd˘ vokátor musí okrem ‰pecifick˘ch ustanovení vypl˘vajúcich z konkrétnych
podmienok zboru obsahovaÈ práva, povinnosti kantora a ustanovenie o odmene za jeho prácu.
§ 38
Odmena za kantorskú prácu môÏe pozostávaÈ napr. z t˘chto poloÏiek: mzda, ofery,
milodary, prípadne odmeny, kantorsk˘ byt, príspevok na b˘vanie, naturálie a pod.

Koordinátor cirkevnej hudby v senioráte
§ 39
Zabezpeãuje ‰írenie informácií medzi VCH, seniorom a v‰etk˘mi zborov˘mi kantormi,
poveren˘mi kantormi a nekvalifikovan˘mi hráãmi v svojom senioráte. Jeho ãinnosÈ materiálne
zabezpeãuje seniorsk˘ úrad.
§ 40
Je volen˘m zborov˘m kantorom v jednom zo zborov seniorátu.
§ 41
Spolupracuje so seniorom v cirkevno-hudobnej oblasti.
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§ 42
Je menovan˘ predsedníctvom seniorátu po voºbe seniorálnym konventom na 6 rokov.
§ 43
Organizuje seniorálne stretnutie v‰etk˘ch kantorov v senioráte so seniorom aspoÀ raz
do roka.
§ 44
ZúãastÀuje sa stretnutí koordinátorov, ktoré organizuje VCH.
§ 45
MôÏe byÈ priz˘van˘ na zasadnutie seniorálneho presbyterstva
§ 46
Riadi po odbornej stránke metodicky v‰etk˘ch cirkevn˘ch hudobníkov v senioráte.
§ 47
Predkladá písomnú správu o ãinnosti seniorálnemu presbyterstvu, ktorá môÏe byÈ
súãasÈou celkovej v˘roãnej správy seniorátu. Tú istú správu posiela v kópii predsedovi VCH.
§ 48
Predkladá seniorálnemu presbyterstvu plán ãinnosti na kaÏd˘ rok a poÏiadavky na finanãné krytie jednotliv˘ch projektov na schválenie seniorálnemu konventu. âerpanie
odsúhlasen˘ch finanãn˘ch prostriedkov riadi seniorálne presbyterstvo, predsedníctvo, alebo
nimi poverená osoba
§ 49
Funkcia koordinátora je nedeliteºná na viac osôb.
§ 50
MôÏe organizovaÈ Seniorálny v˘bor cirkevnej hudby (SVCH). âlenov SVCH menuje
seniorálne presbyterstvo na návrh koordinátora
§ 51
Vypracúva a roãne aktualizuje schematizmy cirkevn˘ch hudobníkov.
§ 52
Povinnosti seniorátu voãi koordinátorovi a koordinátora voãi seniorátu rie‰i seniorálne
presbyterstvo.
§ 53
Koordinátorom patrí odmena za prácu schválená príslu‰n˘m seniorálnym presbyterstvom.
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V˘bor cirkevnej hudby ECAV
§ 54
VCH je poradn˘m v˘borom synody, ktorej zodpovedá za svoju prácu. Jeho ãinnosÈ
materiálne zabezpeãuje GBÚ.
§ 55
V˘bor cirkevnej hudby ECAV je najvy‰‰ím odborn˘m grémiom v oblasti cirkevnej
hudby v ECAV.
§ 56
VCH je ãlenom Európskej konferencie pre evanjelickú cirkevnú hudbu (EKEK).
§ 57
Na ãele VCH je predseda V˘boru cirkevnej hudby ECAV, ktorého volí synoda na
6 rokov.
§ 58
Povinnosti ECAV voãi predsedovi V˘boru cirkevnej hudby ECAV rie‰i generálne
presbyterstvo.
§ 59
âlenov VCH volí generálne presbyterstvo na návrh predsedu V˘boru cirkevnej hudby
ECAV.
§ 60
Predseda V˘boru cirkevnej hudby ECAV predkladá generálnemu presbyterstvu plán
ãinnosti v˘boru. Predkladá generálnemu presbyterstvu na schválenie poÏiadavky na finanãné
krytie jednotliv˘ch projektov. âerpanie odsúhlasen˘ch finanãn˘ch prostriedkov riadi
generálne presbyterstvo, predsedníctvo ECAV, alebo nimi poverená osoba.
§ 61
VCH je odborn˘m garantom a hlavn˘m zodpovedn˘m orgánom v oblastí hudobného
vzdelávania kantorov a kÀazov.
§ 62
K v‰etk˘m prácam (§ 10), ktoré súvisia so zásahom do organa v cirkevn˘ch zboroch, je
potrebn˘ súhlas VCH.
§ 63
Reprezentáciu ECAV na národnej a medzinárodnej úrovni treba pripravovaÈ v súãinnosti
s VCH. Sem patria aj otázky hudobného stvárnenia rozhlasov˘ch a televíznych prenosov
SluÏieb BoÏích.
§ 64
VCH navrhuje zloÏenie komisie pre kantorské skú‰ky a obsah skú‰ky. Skú‰ka sa koná
spravidla raz do roka (ak sú záujemcovia).
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§ 65
VCH vypracúva a roãne aktualizuje schematizmy cirkevn˘ch hudobníkov a organov
v súãinnosti s koordinátormi.

Prechodné, závereãné a zru‰ovacie ustanovenia
§ 66
Zru‰uje sa cirkevné nariadenie ã. 3/96 o kantorskej sluÏbe v znení cirkevného nariadenia
ã. 1/97 a cirkevného nariadenia ã. 10/97. Pracovnoprávne vzÈahy kantorov. zvolen˘ch podºa
t˘chto ustanovení, budú sa v‰ak ním riadiÈ aÏ do konca ich volebného obdobia.
§ 67
Toto cirkevné nariadenie nadobúda platnosÈ dÀom prijatia a úãinnosÈ dÀom 5. februára 2004.

PRÍLOHA ã. 1
Obsah kantorskej skú‰ky
Kantorská skú‰ka sa skladá z teoretickej a praktickej ãasti.
Teoretická ãasÈ prebieha písomnou formou. Úspe‰né vykonanie teoretickej ãasti
predstavuje správne zodpovedanie 60% zo v‰etk˘ch otázok a je predpokladom pre postup
k praktickej ãasti skú‰ky.
A. Teoretická ãasÈ:
1. Základy teórie hudby (noty, posudky, kºúãe, metrika a rytmika, dynamika, agogika,
stupnice, príbuznosÈ tónin, intervaly, transpozícia melódií).
2. Náuka o harmónii (kvintakord a obraty, septakord a obraty, rozvody akordov, ºah‰ie
harmonické úlohy, oznaãenie akordov).
3. Základy organológie (druhy pí‰Èal, fraktúry, hrací stôl, registre).
4. ªudsk˘ hlas (delenie a rozsah).
5. Podstata a dejiny sluÏieb BoÏích (cirkevn˘ rok, liturgick˘ poriadok hlavn˘ch,
vedºaj‰ích a slávnostn˘ch sluÏieb BoÏích a Veãere Pánovej, dejiny cirkevného spevu a hudby,
protestantsk˘ chorál, ev. spevník, agenda z hudobnej stránky).

B. Praktická ãasÈ:
1. Hra chorálov podºa Organového sprievodu k ES.
2. Spev piesní z ES bez nástrojového sprievodu.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

V˘ber a hra prelúdiá k danému chorálu.
Jednoduchá improvizácia chorálu, predohra a dohry.
Modulácie z jednej tóniny do druhej (tóniny E,F,G,A).
Liturgické intonácie, sprievody a odpovede (E,F,G,A).
Registrácia.
Základy dirigovania.

PRÍLOHA ã. 2
Kantorsk˘ sºub
Zborov˘ farár: P˘tam sa Èa, mil˘ brat – sestra, si ochotn˘(á) prevziaÈ funkciu zborového
kantora v zbore .........................?
Kantor:
Áno, som ochotn˘.
Zborov˘ farár: Sºubuje‰ svedomito zastávaÈ túto funkciu so v‰etk˘mi jej povinnosÈami?
Menovite:
ViesÈ a sprevádzaÈ liturgick˘ spev a spev zhromaÏdenia podºa platn˘ch
bohosluÏobn˘ch kníh na hlavn˘ch nedeºn˘ch, slávnostn˘ch i raÀaj‰ích,
ne‰porn˘ch a veãern˘ch sluÏbách BoÏích, vrátane Veãere Pánovej, pri
sobá‰och, pohreboch a in˘ch bohosluÏobn˘ch úkonoch a príleÏitostiach.
V spolupráci so zborov˘m farárom organizovaÈ a riadiÈ celú ãinnosÈ, ktorá sa
t˘ka cirkevno-hudobného Ïivota zboru. NapomáhaÈ duchovnému vzrastu
cirkevného zboru starostlivosÈou o kvalitn˘ hudobn˘ prejav cirkevného zboru,
a to hlavne zodpovednou prípravou a realizáciou hudobnej stránky
bohosluÏobného Ïivota a vnútromisijnej práce. StaraÈ sa o tú ãiastku cirkevnozborového inventára, ktor˘ sa t˘ka kantorsk˘ch povinností a dbaÈ o to, aby
cirkevn˘ zbor venoval potrebnú starostlivosÈ tomuto inventáru. StaraÈ sa
o dobr˘ technick˘ stav organa zabezpeãovaním opráv a ladenia s vedomím
predsedníctva zboru. SpolupracovaÈ s V˘borom cirkevnej hudby ECAV
a koordinátorom cirkevnej hudby v senioráte.
Kantor:
Sºubujem s pomocou BoÏou.
Zborov˘ farár: Na potvrdenie tohoto sºubu podaj mi pravú ruku.
Pán Boh nech ti milostivo pomáha skrze JeÏi‰a Krista. Amen. V mene
trojjediného Pána Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého uvádzam Èa do funkcie
cirkevného hudobníka - kantora v cirkevnom zbore ....... a odovzdávam ti kºúã
od organa. Hraj na slávu BoÏiu a k prospechu veriacich. Pokºakni a prijmi
poÏehnanie. PoÏehnaj ti Hospodin zo Siona, buì vern˘m sluÏobníkom BoÏím.
Pán Ïehnaj tvojmu vchádzaniu i vychádzaniu aÏ na veky. Amen.
Nasleduje modlitba a Confirma Deus.
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PRÍLOHA ã. 3
Systematick˘ protokol o zriadení kantorského miesta
v Cirkevnom zbore .....................................
(Pre ostatn˘ch cirkevn˘ch hudobníkov treba prispôsobiÈ.)
1. Cirkevn˘ zbor ECAV na Slovensku ........ zriaìuje na základe cirkevného nariadenia
ã. 8/03 dÀom ......... kantorské miesto.
2. Základné úlohy kantora. Rozsah cirkevno-hudobn˘ch aktivít zboru:
SluÏby BoÏie:
poãet SB matkocirkvi roãne
poãet SB v dcérocirkvách, filiálkach, diaspórach,
vrátane detsk˘ch a mládeÏníckych stretnutí, nedeºn˘ch ‰kôl a besiedok
priemern˘ poãet sobá‰ov:
priemern˘ poãet pohrebov:
Ostatné bohosluÏobné príleÏitosti cca ............. hodín roãne
Vnútromisijná práca:
pomoc pri spracovaní dejín cirkevného zboru, archív
pomoc pastorálnej ãinnosti farára, diakonia a pod.
práca so spevokolmi (deti, mládeÏ, star‰í, hudobné skupiny): cca ........ hodín roãne,
Katechetická a pedagogická práca:
v˘uãba náboÏenstva: uviesÈ typy ‰koly, poãet hodín:
detské besiedky:
vyuãovanie spevu v rámci a mimo v˘uãby náboÏenstva:
spolupráca so ‰kolami:
Iná ãinnosÈ:
organizácia koncertov, slovno-hudobn˘ch pásiem a pod.:
organizaãno-administratívna práca v kancelárii:
údrÏba organu a hudobného inventáru:
3. Na úspe‰né zvládnutie definovan˘ch úloh a rozsahu predpokladan˘ch aktivít je
potrebná kantorská kvalifikácia:
a. Osvedãenie o kantorskej spôsobilosti (vydáva VCH).
b. Vysoká (stredná) ‰kola hudobného alebo pedagogického zamerania.
4. Cirkevn˘ zbor poskytne prostriedky pre kantora vo forme (napr.):
a. mzda:
b. odmeny:
c. ‰tóly: .....za pohreb,..... za sobá‰,......za Veãeru Pánovu......, prípadne iné.
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d. kantorsk˘ byt: napr. naturálny, nájomné, telefón, kúrenie a pod.
e. naturálie:
5. Konkrétne povinnosti cirkevného zboru a kantora sú uvedené v priloÏenej
povolávacej listine.
6. Na základe uveden˘ch skutoãností a podºa cirkevného nariadenia ã. 8/03, cirkevn˘
zbor systematizuje kantorské miesto (n kantorsk˘ch miest) v hlavnom (vedºaj‰om) pracovnom
pomere.

CIRKEVNÉ NARIADENIE ã. 5/04
o kandidátoch duchovnej sluÏby v ECAV
Generálne preabyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva toto cirkevné nariadenie.
§1
ECAV na Slovensku pri príprave budúcich pracovníkov úzko spolupracuje s EBF UK.
Vzhºadom na to, Ïe uchádzaãi o ordináciu musia spæÀaÈ nielen vedomostné kritériá, ale aj kritériá mravné a duchovné, ECAV sprevádza uchádzaãov prostredníctvom duchovného správcu
Teologického domova pri EBF UK poãas ich ‰túdia na EBF UK a pôsobí na ich duchovné
a mravné formovanie prostredníctvom programu, ktor˘ schvaºuje Generálne presbyterstvo
ECAV. Cieºom tohoto programu je pastorálne sprevádzanie ‰tudentov EBF UK poãas ich ‰túdia v ich príprave na sluÏbu v ECAV. Aby pôsobenie úradu duchovného správcu s ohºadom na
tento cieº mohlo byÈ sústredené a úãinné, je potrebné, aby ·tudenti aj formálne deklarovali
záujem uchádzaÈ sa po úspe‰nom absolvovaní ‰túdia na EBF UK o sluÏbu v cirkvi a vstúpili
do vzÈahu s ECAV ako kandidáti duchovnej sluÏby. Toto cirkevné nariadenie upravuje vzÈah
kandidátov duchovnej sluÏby ECAV.
§2
O ‰tatút kandidáta duchovnej sluÏby sa môÏe uchádzaÈ kaÏd˘ pokrsten˘ a konfirmovan˘
ãlen ECAV, ktor˘ je ‰tudentom EBF UK, najskôr po skonãení prvého roku ‰túdia (t. j. druhého semestra), najneskôr do konca 6. semestra ‰tádia Îiadosti v prvom termíne skúmajú
duchovní správcovia Teologického domova a predkladajú ich na schválenie Zboru biskupov
ECAV. Ak uchádzaã o KDS podá ÏiadosÈ v neskor‰om termíne, posudzuje ju okrem duchovného správcu aj Zbor biskupov ECAV v osobnom rozhovore s kandidátom. Zbor biskupov
vykoná zaãiatkom 7. semestra {4. roãníka) osobné pohovory s kandidátom duchovnej sluÏby.
·tudent má právo poÏiadaÈ o ukonãenie ‰tatútu KDS poãas ‰túdia listom, adresovan˘m na
zbor biskupov a aj zodpovednému duchovnému správcovi Teologického domova pri EBF UK.
Po úspe‰nom absolvovaní programu v rámci ‰tatútu KDS vydá kancelária duchovného správcu absolventovi osvedãenie o splnení úloh a povinností vypl˘vajúcich zo ‰tatútu KDS.
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§3
SúãasÈou programu duchovnej prípravy sú krúÏky skupinového poradenstva. Ich cieºom
je sprevádzanie pri sebapoznávaní a duchovnom raste; nácvik a rozvoj zdravej interpersonálnej komunikácie; prehlbovanie zruãnosti vedúceho pracovníka; praktick˘ nácvik osobného
a modlitebného Ïivota s Bohom. Program duchovnej prípravy pastoraãn˘ch skupiniek prebieha v spolupráci s katedrou praktickej teológie EBF UK.
§4
Kandidát duchovnej sluÏby je povinn˘:
a) Pravidelne sa zúãastÀovaÈ podujatí organizovan˘ch Teologick˘m domovom ECAV
pri EBF UK: ranné a veãerné modlitby (najmä obyvatelia Teologického domova), akademické
sluÏby BoÏie, veãerné sluÏby BoÏie na území bratislavského cirkevného zboru, roãníkové stretnutia a ìal‰ie stretnutia organizované duchovn˘mi správcami Teologického domova.
b) PlniÈ úlohy uloÏené mu duchovn˘m správcom pri vedení podujatí v Teologickom domove v rozsahu:
– najmenej 2x do roka viesÈ ranné alebo veãerné modlitby v Teologickom domove
– po absolvovaní 2. semestra (1. roãníka) viesÈ kaÏd˘ rok najmenej l mesiac krúÏok
skupinového poradenstva
– po absolvovaní skú‰ky z liturgického spevu II. (3. sem./2. roãník) najmenej jedenkrát
do roka liturgovaÈ na akademick˘ch SluÏbách BoÏích v aule EBF UK
– poãas ‰túdia v 7. – 8. a 9. – 10. semestri (4. a 5. roãník) vykonaÈ najmenej jedenkrát
poãas ‰tudijného roka SluÏby BoÏie na území cirkevného zboru Bratislava
– poãas ‰túdia v 7.– 8. a 9. – 10. semestri (4. a 5. roãník) v ãase vianoãn˘ch
a veºkonoãn˘ch sviatkov vypomôcÈ v cirkevn˘ch zboroch ECAV
podºa zadelenia z GBÚ. O v˘pomoci predloÏí ‰tudent písomnú správu do 30 dní.
Prípravu ku ktorejkoºvek z t˘chto úloh je ‰tudent povinn˘ v písomnej forme odovzdaÈ
najneskôr 3 dni pred jej vykonaním duchovnému správcovi.
d) Neplnenie ktorejkoºvek z t˘chto povinností rie‰ia duchovní správcovia napomenutím.
Ak kandidát ani po napomenutí nezaãne plniÈ svoje povinnosti musí absolvovaÈ pastoraãn˘ rozhovor s biskupom. O tomto rozhovore kandidát predloÏí do 10 dní písomné potvrdenie v kancelárií duchovn˘ch správcov Teologického domova. V prípade, Ïe kandidát si ani po opakovan˘ch napomenutiach a po rozhovore s biskupom neplní ktorúkoºvek z uveden˘ch povinností,
stráca ‰tatút kandidáta duchovnej sluÏby. Ukonãenie ‰tatútu navrhne zboru biskupov kancelária duchovného správcu z uvedením dôvodov.
e) Kandidát duchovnej sluÏby musí l rok b˘vaÈ v Teologickom domove. Pri prijímaní do
KDS urãí, v ktorom roãníku bude b˘vaÈ v Teologickom domove (to platí aj pre kandidátov
b˘vajúcich v Bratislave a okolí).
§5
Kandidát duchovnej sluÏby má právo
– uchádzaÈ sa o ‰tipendiá z fondov ECAV
– uchádzaÈ sa o ‰tipendiá a zahraniãné ‰tudijné a iné pobyty v rámci programov
spolupráce ECAV s partnersk˘mi cirkvami a ekumenick˘mi organizáciami
– prednostne sa uchádzaÈ o ubytovanie v Teologickom domove na Bartókovej ulici.
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§6
V prípade, Ïe kandidát
– z vlastného rozhodnutia zanechá ‰túdium na EBF UK
– po skonãení teologického ‰túdia nenastúpi do kaplánskej alebo inej sluÏby v ECAV,
ktorá mu bude ponúknutá
– po skonãení teologického ‰túdia z vlastného rozhodnutia rozviaÏe pracovn˘ pomer
s ECAV pred uplynutím 10 rokov sluÏby
je povinn˘ v plnej v˘‰ke vrátiÈ hodnotu ‰tipendia a in˘ch podpôr, vyplaten˘ch mu z fondov ECAV alebo z fondov partnersk˘ch cirkví a ekumenick˘ch organizácii, ktoré získal z titulu svojej prípravy na duchovnú sluÏbu v ECAV na základe písomnej dohody. V˘‰ka finanãnej
ãiastky sa vypoãíta podºa dokladov úãtarne GBÚ a podºa záznamov partnersk˘ch cirkví a ekumenick˘ch organizácií.
§7
Postup pri získaní ·tatútu kandidáta duchovnej sluÏby
Îiadateº predloÏí ÏiadosÈ so zdôvodnením zámeru vstúpiÈ do duchovnej sluÏby ECAV,
Toto vyhlásenie treba odovzdaÈ duchovnému správcovi do 30. apríla beÏného roka. Vyhlásenie v rozsahu minimálne 6000 a maximálne 10000 znakov (s medzerami) musí obsahovaÈ:
a) predstavenie motivácie, ktorá viedla ‰tudenta ‰tudovaÈ na EBF UK
a zhodnotenie tejto motivácie po absolvovaní dvoch semestrov ‰túdia na fakulte,
b) charakteristiku duchovného prostredia cirkevného zboru, z ktorého ‰tudent pochádza,
c) vymenovanie spôsobov, ak˘mi sa ‰tudent zapája do práce domáceho cirkevného zboru
a zhodnotenie jeho príspevku k formovaniu duchovného profilu cirkevného zboru,
d) charakteristiku ECAV ako celku z pohºadu ‰tudenta pripravujúceho sa na prácu v tejto
cirkvi, ktoré aktivity ECAV v súãasnosti hodnotí ako pozitívne, ktoré ako negatívne,
e) predstavu ‰tudenta o cieli KDS a o sluÏbe v ECAV, na ktoré konkrétne úlohy v práci
cirkvi chce klásÈ dôraz a ãi sa pripravuje na duchovnú sluÏbu farára v cirkevnom zbore
alebo na duchovnú sluÏbu bez ordinácie v pedagogickej, sociálnej alebo inej oblasti,
f) predstavu o potrebe, formách a obsahu duchovnej a mravnej formácie kandidátov
duchovnej sluÏby ECAV,
g) struãné vyhlásenie o zámere získaÈ ·tatút kandidáta duchovnej sluÏby ECAV
a písomn˘ súhlas s podmienkami a poÏiadavkami ECAV, vzÈahujúcimi sa
na kandidátov duchovnej sluÏby ECAV podºa tohto cirkevného nariadenia
§8
Prechodné a závereãné ustanovenia
(1) Prebiehajúca cirkevno-zborová prax sa zastavuje.
(2) Cirkevné nariadenie ã. 4/2000 sa ru‰í.
§9
Toto cirkevné nariadenie nadobúda úãinnosÈ a platnosÈ dÀom 3. decembra 2004.
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CIRKEVNÉ NARIADENIE ã. 1/05
o diakonskej sluÏbe
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsbuskóho vyznania na Slovensku vydáva toto cirkevné naladenie.

Preambula
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku
– v nadväznosti na biblickú a apo‰tolskú sluÏbu diakonov (Sk 5,1-5),
– pre potrebu dosvedãovaÈ zachraÀujúcu BoÏiu moc v Kristovi sluÏbou núdznym,
– v snahe vyuÏiÈ dary ãím viacer˘ch ãlenov cirkvi v jednej BoÏej misii rôznymi sluÏbami,
– v záujme o cirkevné uznanie a ustanovenie tejto sluÏby,
– v úsilí o podporu kazateºského úradu v cirkevnom zbore touto sluÏbou,
– v záujme reagovaÈ organizovan˘m spôsobom na sociálne a duchovné potreby sveta
milosrdnou sluÏbou cirkvi, zriaìuje diakonát a diakonskú sluÏbu ECAV.
Diakonská sluÏba má svoj samostatn˘ základ v prikázaní lásky JeÏi‰a Krista (J 13,34)
a v jeho príklade obetavej sluÏby.
§1
Základné ustanovenie
(1) Diakonát je verejne zriadenou duchovnou sluÏbou Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania na Slovensku (ìalej len ECAV). Cirkev v Àom ustanovuje svojich ãlenov, ktorí boli
k tejto sluÏbe vnútorne povolaní Duchom svät˘m a cirkvou pripravení na konkrétnu formu
sluÏby lásky v mene JeÏi‰a Krista za diakonov, diakonky a diakonisy (sluÏba a titul diakonisy
stojí v nadväznosti na poriadok kaiserwertského zdruÏenia matersk˘ch domovov).
(2) Ustanovenie diakonov sa uskutoãÀuje v bohosluÏobnom zhromaÏdení na „slávnosti
poverenia za diakona ECAV".
(3) Diakonát sa venuje núdznym rôzneho druhu v cirkvi a v jej okolí. Dosvedãuje silu
BoÏej milosti v Kristovi podºa potrieb núdznych: obãasnou i dlhodobou starostlivosÈou cez
rôzne formy zborovej Sústavnej diakonie. Diakonát je vÏdy súãasÈou sluÏby cirkevného zboru
v podriadeností jeho organom a predstaviteºom. Je vytrvalou v˘zvou a vzorom pre ostatn˘ch
kresÈanov v ãinorodej viere.
§2
Typy diakonskej sluÏby
Toto cirkevné nariadenie o diakonskej sluÏbe ECAV sa vzÈahuje na tieto typy diakonátu:
I. Diakonát ECAV.
II. Diakonát cirkevného zboru (zriaden˘ podºa Agendy z roku 1996).
III. Neordinovan˘ a ordinovan˘ diakonát zriaden˘ podºa cirkevného nariadenia 9/91.
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Oddiel I.
Diakonát ECAV
§3
PlatnosÈ a úãinnosÈ
Ustanovenie za diakonov, diakonky a diakonisy v rámci diakonátu ECAV má platnosÈ
pre celú ECAV na dobu neurãitú, pokiaº rozhodujúci orgán nerozhodol inak (obmedzil alebo
zru‰il platnosÈ). Miestna úãinnosÈ vzniká menovaním v zmysle tohoto CN.
§4
Príprava – vzdelávanie diakonov
(1) Prvorad˘m predpokladom diakonskej sluÏby je vnútorné povolanie Duchom svät˘m,
bezúhonn˘ Ïivot, vernosÈ cirkvi a láska k blíÏnym.
(2) Záujemcovia o diakonskú sluÏbu ECAV (podºa oddielu I. tohto CN) si podávajú ÏiadosÈ o prijatie za kandidáta diakonátu na osobné oddelenia GBÚ. Pohovor vykoná Zbor biskupov alebo nim ustanovená komisia Cieºom prijímacieho konania je zistiÈ aké duchovné, odborné a vzdelanostné predpoklady si záujemca priná‰a, stanoviÈ spôsob prípravy a rozhodnúÈ o prijatí za kandidáta.
(3) Spôsob odbornej prípravy sa riadi podºa vzdelanostn˘ch predpokladov a podºa cieºovej sluÏby uchádzaãa. Má tieto dve základné podoby:
a. Kandidáti diakonátu absolvujú
– teologické ‰túdium zamerané na sociálnu akadémiu na EBF UK
– pedagogické ‰túdium so zameraním na uãiteºstvo evanjelického náboÏenstva
– teologické ‰túdium v‰eobecného zamerania na EBF UK alebo inej teologickej
fakulte a doplnia ho t˘m, Ïe zloÏia skú‰ky z predpísan˘ch odborn˘ch predmetov
(so zameraním na sociálnu sluÏbu, na vychovávateºstvo alebo pedagogické pôsobenie).
Po ukonãení ‰túdia pred slávnosÈou poverenia absolvujú l rok praxe a získajú osvedãenie presbyterstva cirkevného zboru, v ktorom sa prax konala.
b. Kandidáti diakonátu, ktorí sú absolventmi stredn˘ch a vysok˘ch ‰kôl
s vhodnou odbornosÈou pre diakonát absolvujú tri roãníky Biblickej ‰koly.
Po ukonãení ‰túdia pred slávnosÈou poverenia absolvujú 1-2 roky praxe a získajú osvedãenie presbyterstva cirkevného zboru, v ktorom sa prax konala.
§5
Poverenie za diakona (diakonku), diakonisu
Poverenie sa uskutoãÀuje t˘mito krokmi:
a. Kandidát podá ÏiadosÈ o slávnostné poverenie k diakonskej sluÏbe
a doloÏí v‰etky potrebné svedectvá o náleÏitej príprave v zmysle tohoto CN.
b. Zbor biskupov rozhodne o tom, ãi smie vykonaÈ skú‰ku.
c. Kandidát zloÏí diakonskú skú‰ku pred cirkevnou komisiou (obdoba kaplánskej skú‰ky,
pre ktorú príjme generálne presbyterstvo osobitn˘ ‰tatút).
d. Biskup na verejnej slávnosti vykoná poverenie za diakona v bohosluÏobnom
zhromaÏdení (program slávnostného poverenia pripraví bohosluÏobn˘ v˘bor).
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§6
Menovanie do sluÏby a uplatnenie diakonov
(1) KaÏd˘ diakon, diakonka, diakonisa, po slávnosti poverenia, bez ohºadu na to ãi je
zamestnancom cirkvi alebo dobrovoºn˘m spolupracovníkom, potrebuje pre v˘kon svojej úlohy
písomné menovanie pre konkrétne miesto od predsedníctva COJ, v ktorej pôsobnosti sa sluÏobná úloha nachádza.
(2) Na základe menovania do sluÏby je diakon, diakonka ãi diakonisa sluÏobne podriaden˘/á, predsedníctvu COJ, ktoré menovanie vystavilo a zodpovedá sa mu vo v‰etk˘ch sluÏobn˘ch úlohách diakona a v otázkach ãistoty viery a Ïivota v zmysle cirkevnoprávnych predpisov ECAV.
(3) Pracovná naplÀ diakona musí aspoÀ v jednej svojej ãasti obsahovaÈ sluÏbu ºudom
v telesnej alebo du‰evnej núdzi. KaÏd˘ diakon, diakonka a diakonisa má svoju ÈaÏiskovú
odbornú ‰pecializáciu ako napríklad: lekárska, o‰etrovateºská, opatrovateºská, sociálna, vychovávateºská. Príklady úloh:
a) diakon pre organizaãnú a správcovskú prácu – zamestnanec v in‰titúcii, ústave,
stredisku Evanjelickej diakonie a ústredí Evanjelickej diakonie,
b) diakon pre vychovávateºskú a katechetickú prácu s deÈmi, dorastom a mládeÏou,
vyuãovanie náboÏenstva, práca s konfirmandmi, centrá voºného ãasu, detské kluby
a besiedky,
c) zborov˘ diakon, zborová diakonka – kombinovaná pracovná náplÀ podºa potrieb
zboru s diakonick˘mi a v˘chovn˘mi aktivitami,
d) diakon v ústave – pracovník cirkevného alebo ‰tátneho ústavu sociálnej
starostlivosti, nemocnice a pod,
e) diakonisa v niektorej z uveden˘ch úloh, ktorá patrí k zriadenému materskému
domovu diakonie v náväznosti na Medzinárodn˘ Kaizerwertsk˘ zväz matersk˘ch
domovov.
§7
Uplatnenie sluÏobníkov diakonskej sluÏby v bohosluÏobnom Ïivote
Diakoni, diakonky a diakonisy asistujú kÀazovi, zodpovednému za vedenie bohosluÏobného programu CZ podºa rozhodnutia kÀaza a na základe poverenia kÀazom a v zmysle platnej agendy pri bohosluÏobn˘ch aktivitách najmä tak˘mto spôsobom:
– vykonávajú lektorské sluÏby pri ãítaní BoÏieho slova pri sluÏbách BoÏích
– asistujú distribúciou posväteného chleba pri Veãeri Pánovej
– ãítajú oznamy
– vedú modlitby po kázni
– vedú „SluÏby BoÏie konané neordinovan˘m" podºa Agendy ECAV
§8
Organizaãné a finanãné zabezpeãenie sluÏby
Diakoni môÏu na základe poverenia (pozri § 5, ods.) slúÏiÈ:
(1) Ako dobrovoºníci v jednotliv˘ch oblastiach sluÏby v cirkevnom zbore popri svojom
hlavnom zamestnaní na inom pracovisku.
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(2) V cirkevn˘ch zboroch, v ktor˘ch sa pre túto sluÏbu vytvoria vhodné podmienky môÏu
byÈ diakoni prijatí do pracovného pomeru ako zamestnanci cirkevného zboru na pln˘ alebo
ãiastoãn˘ pracovn˘ úväzok. Budú vykonávaÈ prácu v súlade s potrebami cirkevného zboru a vo
svojom odbore sluÏby, ktoré vymedzí príslu‰n˘ zborov˘ ‰tatút alebo pracovná náplÀ diakona.
(3) V zariadeniach Evanjelickej diakonie, cirkevn˘ch ‰kolách a in˘ch cirkvou zriaden˘ch
in‰titúciách.
(4) V ‰tátnych organizáciách alebo v ne‰tátnych in‰titúciách obãianskej spoloãnosti a byÈ
platení zo ‰tátnych resp. grantov˘ch projektov˘ch zdrojov, urãen˘ch na rozvoj siete sociálnych
sluÏieb a in˘ch programov prevencie.
§9
SluÏobn˘ úbor
Pokiaº v tejto otázke neboli vydané iné predpisy pre matersk˘ domov ãi komunitu, do
ktorej príslu‰n˘ diakon, diakonka ãi diakonisa patrí, má právo pri SluÏbách BoÏích a verejn˘ch
podujatiach, kde sa má dosvedãiÈ príslu‰nosÈ k diakonátu ECAV, nositeº diakonského úradu
nosiÈ zelenú ko‰eºu diakonov podºa tradície Evanjelickej diakonie v Nemecku s vhodn˘m spoloãensk˘m odevom.
§10
Disciplinárne otázky
V otázkach v˘konu disciplíny sa na spolupracovníka diakonskej sluÏby ECAV vzÈahujú
v‰etky cirkevno-právne predpisy ECAV a v prípade pracovného pomeru Zákonník práce.

Oddiel II.
Diakonát cirkevného zboru
§11
PlatnosÈ a príslu‰nosÈ
(1) Ustanovenie za diakona a diakonku v rámci diakonátu cirkevného zboru má platnosÈ
a pôsobnosÈ pre jeden cirkevn˘ zbor. Rozhoduje o Àom cirkevn˘ zbor uznesením konventu,
(2) Ustanovenie sa riadi zásadami platnej Agendy ECAV. Vykoná ho senior po kontrole zoznamu úloh, ktoré boli diakonovi/diakonke zverené a spôsobu prípravy na konkrétne
úlohy podºa liturgického poriadku, Agendy ECAV „Úvod zborového diakona (diakonky)"
v rámci SluÏieb BoÏích.
(3) Analogicky platia pre diakonát cirkevného zboru ustanovenia o diakonáte ECAV
(§ 7-10).
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Oddiel III.
Ordinovan˘ a neordinovan˘ diakon
§12
Ustanovenia tohoto oddielu platia len pre diakonov ustanoven˘ch na základe cirkevného
nariadenia c. 9/91 z 13. decembra, pokiaº boli písomn˘m menovaním poverení na v˘kon diakonskej sluÏby v niektorom cirkevnom zbore ECAV.
§13
Za diakona/diakonku môÏe byÈ menovan˘ laick˘ ãlen ECAV, ktor˘ má ukonãené stredo‰kolské vzdelanie s maturitou a spæÀa podmienky uvedené v tomto nariadení.
§14
Diakonskú sluÏbu konajú neordinovaní aj ordinovaní diakoni.
a. Diakon môÏe vykonávaÈ sluÏbu kazateºa bez teologického ‰túdia popri zborovom
farárovi. Bude menovan˘ za neordinovaného diakona po predchádzajúcom pohovore
so zborom biskupov.
b. Ordinovan˘ diakon po absolvovaní dvojroãného ‰túdia pre diakonov na Evanjelickej
bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského podrobí sa diakonskej skú‰ke pred komisiou, menovanou zborom biskupov. MôÏe byÈ ordinovan˘ za diakona a po desaÈroãnej diakonskej sluÏbe môÏe byÈ po zloÏení predpísan˘ch skú‰ok menovan˘ za kÀaza.
§15
Diakon uveden˘ v §14 písm. a) je oprávnen˘ konaÈ tieto úkony:
a) konaÈ SluÏby BoÏie s ãítanou liturgiou, zvestovaÈ Slovo BoÏie a prisluhovaÈ krst,
b) vyuãovaÈ náboÏenstvo, pomáhaÈ pri v˘uãbe a príprave konfirmandov,
c) pomáhaÈ pri duchovnopastierskej a vnútrornomisijnej práci v zbore medzi mládeÏou
a dospel˘mi ãlenmi, vypomáhaÈ vo farskom úrade podºa úpravy zborového farára
alebo administrátora.
§16
Po ordinácií je diakon oprávnen˘
a) vykonávaÈ SluÏby BoÏie so spievanou liturgiou, prisluhovaÈ sviatosti, vykonávaÈ cirkevné sobá‰e, úvody mladúch a ‰estonedeliek, pochovávaÈ zosnul˘ch,
b) vyuãovaÈ náboÏenstvo, pomáhaÈ pri v˘uãbe a príprave konfirmandov,
c) konaÈ vnutromisijnú a duchovnopastiersku prácu medzi mládeÏou a dospel˘mi ãlenmi
cirkevného zboru, vypomáhaÈ vo farskom úrade podºa úpravy príslu‰ného zborového
farára alebo admmistrátora.
Doteraz ordinovaní diakoni v ãinnej sluÏbe sú z duchovného stavu. Diakon nemôÏe byÈ
ãlenom predsedníctva cirkevného zboru, ani administrátorom, nemôÏe zvolávaÈ zasadnutia presbyterstva a konventu ani im predsedaÈ. Diakon môÏe byÈ zvolen˘ za ãlena presbyterstva, nie
je ním v‰ak z titulu funkcie.
Ordinovan˘ diakon je oprávnen˘ a povinn˘ nosiÈ predpísané bohosluÏobné rúcho
duchovn˘ch podºa príslu‰n˘ch ustanovení. Diakon nie je oprávnen˘ nosiÈ kamÏu.
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§17
Riadne ordinovaní diakoni môÏu byÈ v pracovnom pomere s ECAV a sú platení podºa
zásad ECAV o odmeÀovaní duchovn˘ch v zmysle v‰eobecne platn˘ch právnych predpisov.
§18
Diakonom môÏe byÈ v kaÏdom smere bezúhonn˘ ãlen ECAV, ktor˘ spæÀa uvedené poÏiadavky a doplnil 21 rokov Ïivota
§19
Diakoni môÏu vstupovaÈ do manÏelstva s partnerom ev. a vyznania po predchádzajúcom
súhlase di‰triktuálneho biskupa.
§20
Na ustanovenie ordinovan˘ch diakonov do diakonskej sluÏby sa primerane vzÈahujú
predpisy o práci a ustanovení kÀazov do sluÏby. ,
Závereãné a prechodné ustanovenia.
§21
Ru‰í sa cirkevné nariadenie ã. 9/1991.
§22
Toto cirkevné nariadenie nadobúda platnosÈ dÀom prijatia a úãinnosÈ dÀom 8. apríla 2005.

CIRKEVNE NARIADENIE ã. l/06
o evidencii ãlenov cirkevného zboru
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva toto cirkevné nariadenie

§1
(1) Cirkevn˘ zbor eviduje svojich ãlenov. Evidencia sa prevádza pomocou evidenãného
listu v kartotéke.
(2) Evidenãn˘ list obsahuje základné údaje ãlena cirkevného zboru, ako sú
a. krstné meno a priezvisko
b. dátum a miesto narodenia
c. dátum a miesto krstu
d. dátum a miesto konfirmácie
e. dátum a miesto sobá‰a
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f. adresa bydliska
g. povolanie
h. telefónny kontakt
i. ìal‰í rodinní príslu‰níci.
Evidované údaje podliehajú Ochrane osobn˘ch údajov.
(3) PresÈahovanie ãlena cirkevného zboru sa oznamuje príslu‰nému farskému úradu,
ktor˘ formou pastorálnej náv‰tevy nadviaÏe kontakt s nov˘m ãlenom. Vyradenie z evidencie
je moÏné len po oznámení o novej registrácii.
§2
(1) Cirkevn˘ zbor vykazuje aktuálny stav poãtu ãlenov najmenej raz za rok za úãelom ‰tatistick˘ch dát (zverejÀuje sa prostredníctvom zborového konventu, seniorálneho konventu atì.).
(2) Kartotéka cirkevného zboru je poãas roka priebeÏne aktualizovaná,
(3) Pre potreby vy‰‰ích COJ, najmä platenie príspevkov, je smerodajn˘ aktuálny stav
poctu ãlenov CZ k 31. 12. predchádzajúceho roka,
§3
Sãítanie obyvateºstva miest a obcí – ‰tatistick˘ úrad SR
V˘sledok anonymného sãítania obyvateºstva t˘kajúci sa príslu‰nosti k cirkvi sa nemôÏe
pokladaÈ za relevantn˘ stav ãlenov CZ. V˘sledok anonymného sãítania obyvateºstva je nutné
zohºadniÈ v misijnom pláne CZ – misijn˘ plán CZ je súãasÈou správy predkladanej konventom.
Získavanie ãlenstva je pre duchovného CZ jednou z prioritn˘ch úloh práce.
§4
Doãasní neplatiãi, sociálne prípady
CZ vykazuje a prípadne zohºadÀuje tzv. neplatiãov, ktorí z dôvodu sociálnej núdze nemôÏu v plnej v˘‰ke plniÈ finanãnú povinnosÈ vypl˘vajúcu z âlenstva v CZ. Zohºadnenie sociálnej situácie ãlena CZ realizuje CZ t˘m, Ïe doãasne zníÏi platbu maximálne do v˘‰ky 50%
v lehote maximálne 3 rokov. Poãet zohºadnení nesmie v CZ prekroãiÈ 10% z celkového poãtu
evidovan˘ch ãlenov CZ. Neplatiãi, b˘vajúci na území CZ, ktorí Ïiadajú o pohreb alebo krst sa
podmieÀujú novej registrácii. Pri pohrebe uhradia pozostalí cirkevn˘ príspevok v celkovej
sume za posledn˘ch 5 rokov. Bez tohto kroku nemôÏno vykonaÈ náboÏensk˘ úkon.
§5
Toto cirkevné nariadenia nadobúda platnosÈ dÀom prijatia a úãinnosÈ dÀom 5. mája 2006.
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Organizaãné poriadky
a pravidlá
1. Oznámenie ã. 1/95 – Organizaãn˘ poriadok Generálneho
biskupského úradu ECAV na Slovensku
2. Oznámenie ã. 2/95 – Organizaãn˘ poriadok Biskupského
úradu V˘chodného di‰triktu ECAV na Slovensku
3. Oznámenie ã. 3/95 – Organizaãn˘ poriadok Biskupského
úradu Západného di‰triktu ECAV na Slovensku
4. Oznámenie ã. 4/03 – Smernica o obehu dokladov
na Generálnom biskupskom úrade
5. Oznámenie ã. 8/05 – Archívny poriadok
Ústredného archívu ECAV na Slovensku
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OZNÁMENIE ã. 1/95
o prijatí Organizaãného poriadku
Generálneho biskupského úradu
Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku uznesením ã. 165/95 zo dÀa 11. decembra
1995 schválilo Organizaãn˘ poriadok Generálneho biskupského úradu. Cel˘m radom uznesení
ho dopæÀalo (oznámenia ã. 2/97, 5/00 a 7/06). Publikuje sa so v‰etk˘mi prijat˘mi zmenami.

Organizaãn˘ poriadok
Generálneho biskupského úradu
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
§1
Organizaãn˘ poriadok Generálneho biskupského úradu Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania na Slovensku podrobne upravuje postavenie cirkevn˘ch predstaviteºov,
zamestnancov, príleÏitostn˘ch a pomocn˘ch pracovníkov a organizaãnú ‰truktúru úradu.
§2
Generálny biskupsk˘ úrad je v˘konn˘m zariadením ústredn˘ch orgánov cirkvi, a to
synody, generálneho presbyterstva, predsedníctva cirkvi a zboru biskupov. Zabezpeãuje
metodickú a dohliadkovú úãinnosÈ na niÏ‰ích organizaãn˘ch jednotkách cirkvi.
§3
Generálny biskupsk˘ úrad zabezpeãuje svoju pôsobnosÈ prostredníctvom:
a) volen˘ch cirkevn˘ch predstaviteºov a funkcionárov,
b) zamestnancov,
c) príleÏitostn˘ch a pomocn˘ch pracovníkov.
§4
1) Postavenie predsedníctva cirkvi upravuje 32 ãl. Ústavy Ev. cirkvi a. v. na Slovensku.
2) Postavenie generálneho biskupa upravuje ãl. 44 Ústavy Ev. cirkvi a. v. na Slovensku.
3) Postavenie generálneho dozorcu upravuje ãl. 49 Ústavy Ev. cirkvi a. v. na Slovensku.
4) Osobné, pracovné a platové pomery zamestnancov Generálneho biskupského úradu
upravujú platné ‰tátne a cirkevné predpisy.
5) Pracovné pomery pomocn˘ch a príleÏitostn˘ch pracovníkov upravujú platné ‰tátne
a cirkevné predpisy.
§5
Práva synody, generálneho presbyterstva, predsedníctva cirkvi, jeho ãlenov a zboru
biskupov nie sú t˘mto organizaãn˘m poriadkom dotknuté.
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§6
·TRUKTÚRA GENERÁLNEHO BISKUPSKÉHO ÚRADU
Predsedníctvo cirkvi – generálny biskup
– generálny dozorca
Sekretariát – vedúci sekretariátu
– právnik
– osobn˘ tajomník generálneho biskupa
– sekretárka
– personálny referent
– personálny referent
– pracovník ústredne
– biskupsk˘ kaplán – asistent generálneho biskupa
Tlaãov˘ a informaãn˘ referát – tajomník pre mediálnu komunikáciu
– referent pre informatiku
Zahraniãn˘ referát – tajomník pre zahraniãie
– tajomník pre zahraniãie
Ekonomické a hospodárske oddelenie – vedúci ekonóm
– finanãn˘ úãtovník
– finanãn˘ úãtovník
– mzdov˘ úãtovník
– mzdov˘ úãtovník
– administratívny pracovník
– vodiã a MTZ
– upratovaãka
Misijno-vzdelávacie oddelenie
a/ Referát misijn˘, mládeÏe a cirkevnej hudby – tajomník vnútornej misie
– tajomník pre deti a mládeÏ
– tajomník pre cirkevnú hudbu
– tajomník pre väzenskú misiu
b/ Referát zahraniãnej misie – tajomník pre zahraniãnú misiu
c/ Referát ‰kolstva – ‰kolsk˘ tajomník
– tajomník pre náboÏenskú v˘chovu
Diakonia – tajomník pre diakoniu
– duchovn˘ správca pre prácu v nemocniciach
– kaplánka pre ED
– duchovn˘ ED pre referát zborovej diakonie
– duchovn˘ správca pre Stredisko ED v Ko‰eci
Archív – archivár
– archivár

180

Duchovní pre vysoké ‰koly – duchovn˘ pre Bratislavu
– duchovn˘ pre Bratislavu
– duchovn˘ pre Banskú Bystricu
– duchovn˘ pre Ko‰ice
SEM – duchovn˘ správca pre MMS Veºk˘ Slavkov
– tajomník pre prácu s mládeÏou
– diakon-koordinátor pre prácu s mládeÏou
Tranoscius – duchovn˘ správca
§7
Funkcie osobného tajomníka generálneho biskupa, tajomníka vnútornej misie, tajomníka pre mládeÏ, tajomníka pre cirkevnú hudbu, tajomníka pre diakoniu a archivára vykonávajú
zamestnanci z radov duchovn˘ch.
§8
ORGANIZAâNÁ SCHÉMA GENERÁLNEHO BISKUPSKÉHO ÚRADU
Pozri prílohu ã. 1
§9
1) Za vedenie GBÚ je zodpovedné predsedníctvo cirkvi v zmysle ustanovenia § 4 bod
2 a 3 ústredn˘m orgánom cirkvi (synoda, generálne presbyterstvo a zbor biskupov).
2) Riaditeº GBÚ zodpovedá predsedníctvu cirkvi za plnenie úloh GBÚ. Poãas neprítomnosti menuje svojho zástupcu.
3) Pracovníci GBÚ zodpovedajú za plnenie svojich úloh riaditeºovi podºa svojej pracovnej náplne.
§ 10
1) Podºa ãl. 32 CÚ generálny biskup a generálny dozorca spoloãne podpisujú v‰etky listiny zaväzujúce cirkev. V ich neprítomnosti ich zastupujú ich volení zástupcovia. Ostatné listy,
rozhodnutia, uznesenia orgánov cirkvi a GBÚ podpisujú generálny biskup, generálny dozorca
a riaditeº GBÚ.
2) Podpisov˘ vzor pre styk s peÀaÏn˘m ústavom musí byÈ upraven˘ tak, Ïe jeden z podpisujúcich musí byÈ vÏdy niektor˘ z ãlenov predsedníctva cirkvi.
§ 11
Neoddeliteºnou súãasÈou tohto Organizaãného poriadku je jeho príloha, ktorá ‰pecifikuje
pracovnú náplÀ jednotliv˘ch pracovníkov.
§ 12
1) Tento organizaãn˘ poriadok prijalo generálne presbyterstvo dÀa 1. 12. 1995.
2) Ru‰í sa Organizaãn˘ poriadok GBÚ zo dÀa 1. marca 1995.
§ 13
Tento organizaãn˘ poriadok nadobúda úãinnosÈ dÀom 1. 12. 1995.
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ORGANIZAČNÁ SCHÉMA GENERÁLNEHO BISKUPSKÉHO ÚRADU
(Príloha č. 1)
predsedníctvo cirkvi

generálny dozorca

generálny biskup
riaditeľ

sekretariát

vedúci sekretariátu
právnik
osobný tajomník GB
sekretárka
personálny referent
personálny referent
pracovník ústredne
biskupský kaplán.
tajomník GB

tlačový a informačný referát

tajomník pre mediálnu komunikáciu
referent pre informatiku

zahraničný referát

ekonomické a hosp. odd.

tajomník pre zahraničie
tajomník pre zahraničie

vedúci ekonóm
finančný účtovník
finančný účtovník
mzdový účtovník
mzdový účtovník
administratívnohospodársky pracovník
vodič a MTZ
upratovačka

misijnovzdelávacie odd.

a) referát misijný, mládeže a cirk. hudby
tajomník vnútornej misie
tajomník pre deti a mládež
tajomník pre cirkevnú hudbu

diakonia

tajomník pre diakoniu
duchovný správca pre prácu v nemocniciach
kaplánka pre Evanjelickú diakoniu
duchovný ED pre referát zborovej diakonie
duchovný ED pre stredisko v Košeci

SEM

duchovný správca pre MMS Veľký Slavkov
tajomník pre prácu s mládežou
diakon-koordinátor pre prácu s mládežou

b) referát zahraničnej misie
tajomník pre zahr. misiu

archív

archivár
archivár

Tranoscius

duchovný správca
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c) referát školstva
školský tajomník
taj. pre náboženskú výchovu

duchovní pre VŠ

duchovný pre Bratislavu
duchovný pre Bratislavu
duchovný pre Banskú Bystricu
duchovný pre Košice

OZNÁMENIE ã. 2/95
o prijatí Organizaãného poriadku Biskupského úradu
V˘chodného di‰triktu
Di‰triktuálne presbyterstvo V˘chodného di‰triktu prijalo dÀa 10. januára 1995 uznesením ã. 4 Organizaãn˘ poriadok Biskupského úradu V˘chodného di‰triktu, ktor˘ uverejÀujeme v plnom znení.

ORGANIZAâN¯ PORIADOK
Biskupského úradu V˘chodného di‰triktu
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
§1
Organizaãn˘ poriadok Biskupského úradu V˘chodného di‰triktu ECAV na Slovensku so
sídlom v Pre‰ove upravuje postavenie cirkevn˘ch predstaviteºov, zamestnancov, kruhu
poradcov a in˘ch spolupracovníkov a organizaãnú ‰truktúru BÚ VD.
§2
Biskupsk˘ úrad VD je v˘konn˘ úrad di‰triktuálnych orgánov cirkvi, t. j. di‰triktuálneho
konventu, di‰triktuálneho presbyterstva a di‰triktuálneho predsedníctva.
§3
(1) Biskupsk˘ úrad VD ECAV na Slovensku zabezpeãuje ãinnosÈ VD ECAV na
Slovensku podºa ustanovení cirkevnej ústavy a ‰tatútu di‰triktu. Vo funkciách BÚ VD pôsobia
ãlenovia evanjelickej cirkvi a. v., ktor˘ch ãlenstvo je v súlade s CÚ a spôsob rodinného Ïivota
zachováva váÏnosÈ BÚ v cirkvi.
(2) Svoju ãinnosÈ BÚ VD zabezpeãuje prostredníctvom:
a) volen˘ch cirkevn˘ch predstaviteºov
b) zamestnancov
c) kruhu poradcov a in˘ch spolupracovníkov.
§4
(1) Postavenie di‰triktuálneho predsedníctva stanovuje ãl. 27 CÚ ECAV na Slovensku.
(2) Postavenie di‰triktuálneho biskupa stanovuje ãl. 43 CÚ. Jeho pracovno-právne
vzÈahy stanovujú ‰tátne mzdové predpisy a vokátor.
(3) Postavenie di‰triktuálneho dozorcu stanovuje ãl. 48 CÚ. Jeho pracovno-právne
vzÈahy stanovuje pracovná zmluva.
(4) Osobné, pracovné a platové pomery zamestnancov BÚ VD, resp. in˘ch pracovníkov
sa stanovujú podºa platn˘ch ‰tátnych a cirkevn˘ch predpisov.
§5
Práva a povinnosti di‰triktuálneho konventu, di‰triktuálneho presbyterstva a di‰triktuálneho predsedníctva VD ECAV na Slovensku sú urãené cirkevnou ústavou.
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§6
·truktúra (funkãné rozdelenie) BÚ VD je nasledovné:
a) predsedníctvo VD
b) tajomník biskupa VD
c) kruh poradcov a in˘ch spolupracovníkov
d) zamestnanci BÚ VD: – vedúci BÚ VD
– ekonóm
– referent VM práce
– administratívny pracovník – pokladník
– správca majetku VD
– hospodár – vodiã
– upratovaãka – domovník.
§7
(1) Za ãinnosÈ BÚ VD je zodpovedné predsedníctvo V˘chodného di‰triktu ECAV na
Slovensku.
(2) Vedúci BÚ VD v zmysle Zákonníka práce a CÚ zodpovedá predsedníctvu VD za
plnenie úloh BÚ VD.
(3) Zamestnanci BÚ VD zodpovedajú za plnenie úloh vedúcemu BÚ VD podºa svojej
pracovnej náplne.
§8
Podºa ãlánku 27 CÚ di‰triktuálny biskup a di‰triktuálny dozorca podpisujú spoloãne
v‰etky právne listiny zaväzujúce VD. V ich neprítomnosti ich zastupujú volení zástupcovia.
Ostatné listiny, rozhodnutia a uznesenia di‰triktuálnych orgánov podpisuje di‰triktuálny
biskup, di‰triktuálny dozorca alebo vedúci BÚ VD. Styk s bankou sa zabezpeãuje podºa
podpisovéh vzoru.
§9
Tento Organizaãn˘ poriadok obsahuje Prílohu k organizaãnému poriadku BÚ VD, ktorá
urãite pracovnú náplÀ volen˘ch cirkevn˘ch predstaviteºov a zamestncov úradu a postavenie
poradcov a in˘ch spolupracovníkov, ako svoju neoddeliteºnú súãasÈ.
§ 10
Organizaãn˘ poriadok BÚ VD nadobúda platnosÈ dÀom jeho schválenia. Jeho zmeny
môÏu byÈ vykonané len dodatkom.
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OZNÁMENIE ã. 3/95
o prijatí Organizaãného poriadku Biskupského úradu
Západného di‰triktu
Di‰triktuálne presbyterstvo Západného di‰triktu prijalo dÀa 31. januára 1995 uznesením
ã. B 5 Organizaãn˘ poriadok Biskupského úradu Západného di‰triktu, ktor˘ uverejÀujeme
v plnom znení

ORGANIZAâN¯ PORIADOK
Biskupského úradu Západného di‰triktu
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
§1
Organizaãn˘ poriadok Biskupského úradu Západného di‰triktu Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania (ìalej BÚ ZD ECAV) na Slovensku upravuje v súlade s cirkevnou
ústavou postavenie cirkevn˘ch predstaviteºov, zamestnancov, in˘ch pracovníkov
a organizaãnú ‰truktúru úradu.
§2
Biskupsk˘ úrad ZD ECAV na Slovensku má sídlo vo Zvolene, Nám. SNP ã. 5,
PSâ 960 66, telefón 045/520 36 11, IâO 31933475.
Je v˘konn˘m úradom di‰triktuálnych orgánov cirkvi: di‰triktuálneho konventu,
di‰triktuálneho presbyterstva a di‰triktuálneho predsedníctva.
§3
Biskupsk˘ úrad ZD ECAV na Slovensku zabezpeãuje svoju ãinnosÈ prostredníctvom:
a) volen˘ch cirkevn˘ch predstaviteºov
b) zamestnancov
c) in˘ch pracovníkov.
§4
(1) Postavenie di‰triktuálneho predsedníctva upravuje ãlánok 27 cirkevnej ústavy.
(2) Postavenie di‰triktuálneho biskupa upravuje ãlánok 43 cirkevnej ústavy. Je v sluÏobnom pomere s ústredím cirkvi. Jeho sluÏobné vzÈahy upravujú príslu‰né ‰tátne predpisy,
sluÏobná zmluva, ostatné cirkevno-právne predpisy a vokátor.
(3) Postavenie di‰triktuálneho dozorcu upravuje ãlánok 48 cirkevnej ústavy. Jeho pracovno-právne vzÈahy upravuje pracovná zmluva.
(4) Osobné, pracovné a platové pomery zamestnancov a in˘ch pracovníkov upravujú
platné ‰tátne a cirkevné predpisy.
(5) Práva di‰triktuálneho konventu, di‰triktuálneho presbyterstva a di‰triktuálneho predsedníctva ZD nie sú t˘mto organizaãn˘m poriadkom dotknuté.
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§5
·truktúra BÚ ZD ECAV je nasledovná:
1. Predsedníctvo ZD: di‰triktuálny biskup
di‰triktuálny dozorca
2. Poradcovia a iní spolupracovníci.
3. Zamestnanci: – vedúci úradu
– ekonóm – úãtovník
– referent VMV
– administratívny pracovník – pokladník
– právny poradca, správca majetku
– hospodár – vodiã
– upratovaãka – domovník.
Na biskupskom úrade pôsobia ãlenovia evanjelickej cirkvi augsburského vyznania,
ktor˘ch ãlenstvo je v súlade s cirkevnou ústavou a spôsob rodinného Ïivota zachováva
váÏnosÈ BÚ.
§6
(1) Za vedenie BÚ je zodpovedné predsedníctvo di‰triktu.
(2) Vedúci BÚ zodpovedá predsedníctvu di‰triktu za plnenie úloh. V prípade
neprítomnosti menuje svojho zástupcu.
(3) Zamestnanci a iní pracovníci zodpovedajú za plnenie svojich úloh vedúcemu BÚ
podºa pracovnej náplne.
§7
(1) Podºa ãlánku 27 cirkevnej ústavy podpisujú di‰triktuálny biskup a di‰triktuálny
dozorca spoloãne v‰etky právne listiny zaväzujúce di‰trikt. V ich neprítomnosti ich zastupujú
volení zástupcovia. Ostatné listiny, rozhodnutia a uznesenia di‰triktuálnych orgánov podpisuje
di‰triktuálny biskup, di‰triktuálny dozorca a vedúci biskupského úradu.
(2) Styk s peÀaÏn˘mi ústavmi sa zabezpeãuje podºa podpisového vzoru.

§8
(1) Organizaãn˘ poriadok v prílohe obsahuje organizaãnú schému, pracovnú náplÀ
zamestnancov BÚ a platov˘ poriadok.
(2) Zmeny organizaãného poriadku môÏu byÈ vykonané len dodatkom.
(3) Organizaãn˘ poriadok nadobúda úãinnosÈ dÀom 1. 1. 1995.
(4) Di‰triktuálne presbyterstvo schválilo tento organizaãn˘ poriadok na zasadnutí dÀa
31. 1. 1995 uznesením ã. B 5.
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OZNÁMENIE ã. 4/03
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku prijalo
dÀa 7. februára 2003 uznesením ã. 4/03 Smernicu o obehu dokladov.

Smernica o obehu dokladov
Generálne presbyterstvo ECAV vydáva tento pracovn˘ predpis pre GBÚ v Bratislave
Rozsah platnosti:
Generálny biskupsk˘ úrad (ìalej len GBÚ)
Riaditeº GBÚ:
JUDr. Vladimír Gallo (ìalej len „riaditeº GBÚ“)
Za správnosÈ smernice zodpovedá:
Ing. Martin ·tefek (ìalej len „ekonóm GBÚ“)

Pracovn˘ predpis upravuje postup pri spracovaní obehu dokladov GBÚ a stanovuje
základné princípy pre overenie skutoãností, ktoré sú predmetom úãtovníctva a evidencie
dokladov. Pracovn˘ predpis sa riadi zákonom o úãtovníctve ãíslo 431/2002 Z.z. a Opatrením
MF SR ã. 531/1992 Postupy úãtovania pre politické strany, obãianske zdruÏenia a iné
nezárobkové organizácie, v znení neskor‰ích predpisov.
Úãtovné doklady musia spænaÈ v‰etky náleÏitosti, stanovené v § 10 zákona o úãtovníctve,
v prípade daÀov˘ch zákonov náleÏitosti vymedzené v zákone ã. 289/1995 Z. z.o dani z pridanej
hodnoty v znení neskor‰ích predpisov.
Na zabezpeãenie vãasnosti a plynulého chodu práce GBÚ vydáva tento obeh dokladov:

A. Obeh a kontrola faktúr
1. KaÏdá dodávateºská faktúra za dodávky materiálu musí byÈ doruãená na sekretariát
GBÚ. Pracovníci sekretariátu zapí‰u faktúru do knihy do‰lej po‰ty a odovzdajú pracovníãke
úãtárne. V prípade, Ïe dodávateº doruãí faktúru pracovníkovi, ktor˘ zabezpeãoval dodávku,
práce alebo sluÏby, pracovník je povinn˘ túto doruãiÈ na sekretariát GBÚ najneskôr nasledujúci
deÀ ráno, aby bola zahrnutá do do‰lej po‰ty.
2. Kniha do‰l˘ch faktúr slúÏi na evidenciu obehu faktúr a na sledovanie ich splatnosti
3. Prijatú faktúru zapí‰e úãtovník do knihy do‰l˘ch faktúr vedenej na predpísanom vzore
prvotnej evidencie, resp. na poãítaãi a opatrí ju dátumom doruãenia, k faktúre priloÏí
sprievodn˘ list (príloha 1) na overenie faktúr a priradí interné ãíslo k faktúre (poradové ãíslo
z knihy do‰l˘ch faktúr).
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4. Sprievodn˘ list faktúry je prílohou kaÏdej faktúry, v ktorej sa potvrdí správnosÈ
dodávky, prípadne správnosÈ vykonan˘ch prác alebo sluÏieb a tieÏ sa odsúhlasí preplatenie
faktúry a jej rozúãtovanie na vnútorn˘ch úãtoch GBÚ.
Jednotlivé riadky sprievodného listu sa vypæÀajú takto:
Riadok 1: vyplní poveren˘ pracovník (úãtovník) a svojim podpisom potvrdí, kedy bola
faktúra prijatá, prekontroluje ju po formálnej stránke (ãi má faktúra v‰etky náleÏitosti, ãi je
doloÏená potrebn˘mi dokladmi – objednávka, zmluva, dodací list, v˘kon prác a pod.) a po
ãíselnej stránke (kontrola matematick˘ch prepoãtov). V prípade neúplnosti dokladov, nesprávnych v˘poãtov, úãtovník faktúru vráti na doplnenie dokladov.
Riadok 2 a 3: na základe zistení z objednávky, resp. zmluvy poveren˘ pracovník
(úãtovník) postúpi faktúru so sprievodn˘m listom pracovníkovi, ktor˘ predmet fakturácie
objednal a prevzal. V‰etky dodávky sa zásadne realizujú prostredníctvom ekonóma GBÚ.
Pokiaº dodávka nie je realizovaná prostredníctvom ekonóma GBÚ, je povinnosÈou preberajúceho oznámiÈ podºa charakteru dodávky ekonómovi, Ïe dodávka pri‰la. Príslu‰n˘
pracovník, ktor˘ predmet fakturácie prevzal od dodávateºa, potvrdí príjem predmetu fakturácie
svojim podpisom a súãasne overí faktúru po stránke vecnej a cenovej.
Pri plnení tejto povinnosti venuje povinnosÈ najmä:
a) dôslednej kvalitatívnej a kvantitatívnej kontrole dodávok, v˘konov, prác a sluÏieb
(overovanie správnosti údajov dodacích, montáÏnych, pracovn˘ch listov, v˘dajok materiálu,
údaje o odpracovanom ãase remeselníkov, o v˘merách a spotrebe materiálu, o mnoÏstve, druhu
a akostí dodan˘ch v˘robkov a pod);
b) predbeÏnej kontrole cenov˘ch rozpoãtov zadávan˘ch prác;
c) starostlivému preberaniu stavebn˘ch a montáÏnych prác podºa v‰eobecne záväzn˘ch
právnych predpisov v dohodnut˘ch lehotách (prípadne za úãasti povereného pracovníka –
odborníka v danej problematike);
d) cenovej kontrole faktúr investiãného charakteru (stavebné investície) ktorá sa robí
podºa platn˘ch cenníkov. V zloÏit˘ch prípadoch resp. v sporn˘ch prípadoch GBÚ môÏe poÏiadaÈ o preverenie orgán cenovej kontroly.
V prípade, Ïe sa zistia nezrovnalosti vo faktúre, ekonóm GBÚ vypracuje podklad pre reklamáciu. Vecnú reklamáciu zabezpeãí pracovník, ktor˘ zabezpeãoval a predmet fakturácie
prebral, v spolupráci s ekonómom GBÚ.
Riadok 4: vyplní pracovník, ktor˘ dodávku prevzal a struãne charakterizuje dodávku,
práce, sluÏby v ãlenení na investiãnú a neinvestiãnú (napr. investície na stavbu, kancelárske
potreby, propagaãn˘ materiál, za elektrinu a pod.).
Za správne zaãlenenie, ãi ide o prevádzkové alebo vecné náklady v koneãnej fáze
zodpovedá úãtovník GBÚ. Ak ide o zahraniãnú dodávku, toto treba tieÏ vyznaãiÈ. V prípade,
Ïe dodávku treba rozúãtovaÈ na di‰trikty, senioráty resp. cirkevné zbory, treba priloÏiÈ potrebn˘
rozpis v prílohe.
Riadok 5: vyplní ekonóm po dohode s úãtovníkom a riaditeºom GBÚ, resp. na základe
uznesenia generálneho presbyterstva (ìalej GP) alebo na základe rozhodnutia predsedníctva
ECAV.
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Riadok 6: vypæÀa správca majetku. V prípade dodávky, urãenej na sklad, pripojí príjemku (ak ide o predfakturáciu, príjemka nemusí byÈ priloÏená), ak je materiál urãen˘ do
spotreby, vystaví sa v˘dajka alebo na dodací list potvrdí správca majetku, Ïe kancelárske
potreby resp. in˘ materiál bol vydan˘ do spotreby (vtedy treba v˘dajku). Pokiaº ide o drobn˘
hmotn˘ majetok (DHEM), drobn˘ investiãn˘ majetok (HIM), nehmotn˘ majetok, správca
majetku priloÏí potrebné doklady na zavedenie do úãtovnej evidencie - zaradenie do majetku
GBÚ.
Riadok 7: vypæÀa zodpovedn˘ pracovník v zmysle podpisového poriadku. Pre zabezpeãenie kontroly oprávnenosti podpisovaÈ, resp. schvaºovaÈ operácie, je potrebné jeden
exemplár podpisov˘ch vzorov predloÏiÈ úãtovníkovi GBÚ.
Riadok 8: SúãasÈou sprievodného listu je aj úãtovn˘ predpis. V prípade, Ïe ide o rozsiahlej‰ie rozúãtovanie na vnútorn˘ch úãtoch GBÚ, vystaví sa hromadn˘ úãtovn˘ doklad.
5. Úãtovník sleduje úhrady a rozúãtovanie na vnútorn˘ch úãtoch. Príkazy na úhradu
vyhotovuje úãtovník v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie odovzdáva do príslu‰nej
banky a druhé pripája k sprievodnému listu faktúry a faktúre. Príkazy na úhradu musia byÈ
podpísané dvoma oprávnen˘mi osobami a podpísané.
6. Uveden˘ postup odsúhlasovania faktúr platí aj pri zahraniãn˘ch faktúrach.
7. Úãtovník je povinn˘ úãtovné doklady starostlivo uschovaÈ, aby sa v prípade potreby,
resp. kontroly, mohli vyhºadaÈ. Úãtovné doklady sa ukladajú v príruãnom archíve a po uplynutí
kalendárneho roka sa uloÏia do úãtovného archívu, kde zostávajú uloÏené tak dlho, ako to
urãujú platné predpisy. Za riadnu úschovu úãtovn˘ch dokladov zodpovedá úãtovník GBÚ.
8. Colné konanie zabezpeãuje pracovník, poveren˘ ekonómom.
Pri hospodárení s prostriedkami ‰tátneho rozpoãtu sa ECAV riadi pokynmi Ministerstva
kultúry SR.
Pri hospodárení s prostriedkami ECAV sa riadi podºa zásad cirkevného zákona ã. 2/1999
o hospodárení COJ a podºa uznesení synody a generálneho presbyterstva.

B. Obeh ostatn˘ch úãtovn˘ch dokladov je spracovan˘ v prílohe 2.
Tento pracovn˘ predpis nadobúda platnosÈ a úãinnosÈ dÀom 7. februára 2000. T˘mto
pracovn˘m predpisom sa neru‰í, nemení ani nedopæÀa Ïiadny predchádzajúci pracovn˘ predpis
GBÚ.
Prílohy: Sprievodn˘ list faktúry
Vnútorn˘ obeh dokladov
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OZNÁMENIE ã. 8/05
o prijatí archívneho poriadku
Ústredného archívu ECAV na Slovensku
Generálne presbyterstvo prijalo dÀa 14. októbra 2005 uznesením ã. 144/05
Archívny poriadok Ústredného archívu Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania na Slovensku, ktor˘ sa publikuje v plnom znení.

Archívny poriadok Ústredného archívu
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
Generálne presbyterstvo v záujme záchrany archívneho dediãstva, jeho ochrany a spracovania so zámerom poskytnúÈ v tejto oblasti v‰estrannú pomoc v‰etk˘m cirkevn˘m organizaãn˘m jednotkám Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, vydáva pre
Ústredn˘ archív ECAV na Slovensku (ìalej len ÚA ECAV) tento archívny poriadok.
âl. 1
Úvodné ustanovenie
(1) ÚA ECAV je v zmysle zák.ã.395/02 Zb. o archívoch a registratúrach a o doplnení
niektor˘ch zákonov súkromn˘m archívom zriaden˘m Evanjelickou cirkvou augsburského
vyznania na Slovensku (ìalej len ECAV), ako jednotn˘ archív ECAV s pracoviskami v Bratislave a v Pre‰ove. Je odborn˘m zariadením ECAV v ktorom sa ukladajú archívne dokumenty
vzniknuté z ãinnosti jej COJ.
(2) T˘mto archívnym poriadkom sa upravuje postavenie a organizácia ÚA ECAV, kompetencie, povinnosti a rozsah zodpovednosti ÚA ECAV.
âl. 2
VzÈah ÚA ECAV ku generálnemu biskupskému úradu
(1) ÚA ECAV je organizaãnou súãasÈou Generálneho biskupského úradu ECAV.
(2) ECAV na Slovensku je povinná vytváraÈ predpoklady pre odbornú ãinnosÈ archívu
v súlade so v‰eobecne záväzn˘mi predpismi a in˘mi predpismi predov‰etk˘m t˘m, Ïe
a. zabezpeãuje umiestnenie archívu vo vhodnej budove, ktorá svojim vybavením a stavom zaruãuje úãelné a bezpeãné uschovanie archívnych dokumentov a náleÏite túto budovu
spravuje a udrÏiava;
b. zabezpeãuje ãinnosÈ archívu zo stránky personálnej, finanãnej, materiálno-technickej
a investiãnej a v‰estranne sa stará o jeho rozvoj.
(3) GBÚ je personálnym úradom pre pracovníkov ÚA ECAV a vykonáva ich personálnu agendu.
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âl. 3
Úlohy archívu
(1) Úlohou archívu je v‰estranná starostlivosÈ o archívne dokumenty, ich odborné
a vedecké spracúvanie a sprístupÀovanie na vedecké úãely a ich vyuÏívanie pre potreby COJ,
misie, vedy, kultúry, v˘chovy a osvety.
(2) ÚA ECAV plní svoje úlohy najmä t˘m, Ïe
a. preberá do archívnej starostlivosti
– v‰etky záznamy COJ ECAV, ktoré uÏ nie sú potrebné pre ich ãinnosÈ, ale ich vekom,
obsahom alebo formou je ich moÏné povaÏovaÈ za archívne dokumenty
– záznamy z ãinnosti COJ ECAV, ktoré boli vo vyraìovacom konaní posúdené
ako archívne dokumenty
– archívne dokumenty, ktoré pre‰li do vlastníctva cirkvi kúpou alebo darovaním
– archívne dokumenty, ktoré pre‰li do archívu ako depozit;
b. vedie prírastkovú knihu archívu;
c. vedie evidenciu archívnych dokumentov, pochádzajúcich z ãinnosti ECAV,
ktoré sú uloÏené v in˘ch archívoch a tak˘ch archívnych dokumentov,
ktoré dosiaº neboli prebraté do ÚA ECAV;
d. ochraÀuje archívne dokumenty, ktoré má v archívnej starostlivosti pred zniãením,
po‰kodením, stratou, odcudzením alebo zneuÏitím;
e. spracováva a sprístupÀuje archívne dokumenty formou inventárov a katalógov;
f. vydá bádateºsk˘ poriadok;
g. umoÏÀuje prístup k informáciám z archívnych dokumentov pre potreby ECAV,
najmä v‰ak pre potreby vedeckého bádania;
h. vyhotovuje v˘pisy a odpisy z archívnych dokumentov pre potreby ECAV;
i. metodicky usnerÀuje jednotlivé COJ pri správe registratúry; metodicko-kontrolne
usmerÀuje správu registratúry na GBÚ, dozerá na dodrÏiavanie predpisov,
usmerÀujúcich správu registratúry na GBÚ;
j. spolupracuje s vedeck˘mi, v˘chovn˘mi, kultúrno-osvetov˘mi a in˘mi organizáciami
a zariadeniami;
k. zakladá, buduje a umoÏÀuje vyuÏívaÈ odbornú archívnu kniÏnicu.
âl. 4
Postavenie a úlohy vedúceho archívu
(1) Funkciu vedúceho ÚA ECAV vykonáva zamestnanec s vysoko‰kolsk˘m vzdelaním
v ‰tudijnom odbore archívnictvo a pomocné vedy historické.
(2) Vedúci zastupuje archív navonok, riadi a organizuje ãinnosÈ jeho zamestnancov, zodpovedá za preberanie, ochranu, spracovanie, evidovanie a vyuÏívanie archívnych dokumentov,
ako aj za plnenie ostatn˘ch úloh archívu.
(3) Vedúci zostavuje plány hlavn˘ch úloh archívu a v˘kazy o ich plnení a predkladá ich
riaditeºovi GBÚ.
(4) Vedúci archívu informuje riaditeºa GBÚ o stave, ãinnosti a potrebách archívu a v prípade potreby vypracúva príslu‰né anal˘zy a správy.
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(5) Vedúci sa stará o odborn˘ rast zamestnancov archívu, organizuje odbornú a vedeckú
ãinnosÈ.
(6) Vedúci archívu sa vyjadruje k personálnym, finanãn˘m, materiálno-technick˘m
a investiãn˘m otázkam archívu, ktoré zabezpeãuje GBÚ a predkladá iniciatívne návrhy na rie‰enie problémov.
âl. 5
Sídlo archívu
Ústredn˘ archív ECAV na Slovensku má sídlo na Palárikovej ã. 20, 811 04, Bratislava 1
âl. 6
ÚãinnosÈ
Tento archívny poriadok nadobúda úãinnosÈ 1. novembra 2005.
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·tatúty a zmluvy
1. Oznámenie ã. 3/97 – ·tatút Nadácie Jana Ámosa Komenského so
sídlom v Îiline
2. Oznámenie ã. 4/97 – ·tatút Nadácie Samuela a Îofie Peressényi
3. Oznámenie ã. 6/97 – ·tatút Ceny Daniela Krmana ECAV na Slovensku
4. Oznámenie ã. 7/97 – Zásady pre tvorbu a pouÏitie sociálneho fondu
ECAV na Slovensku
5. Oznámenieã. 5/99 – ·tatút V˘chodného di‰triktu ECAV na Slovensku
6. Oznámenie ã. 6/99 – ·tatút Západného di‰triktu ECAV na Slovensku
7. Oznámenie ã. 8/99 – ·tatút Evanjelickej diakonie ECAV
8. Oznámenie ã. 9/99 – ·tatút a zásady hospodárenia s Podporn˘m cirkevn˘m fondom
9. Oznámenie ã. 2/00 – ·tatút Biblickej ‰koly v Martine
10. Oznámenie ã. 3/00 – ‰tatút Misijného strediska ECAV na Slovensku, Matejková
11. Oznámenie ã. 6/00 – ·tatút Jano‰kovho domu, úãelového zariadenia
V˘chodného di‰triktu ECAV na Slovensku
12. Oznámenie ã. 1/01 – ·tatút Fondu pre cirkevné ‰kolstvo ECAV na
Slovensku
13. Oznámenie ã. 1/02 – ·tatút Kompenzaãného fondu ECAV na Slovenska
14. Oznámenie ã. 4/02 – ·tatút biskupského kríÏa emeritn˘ch biskupov
15. Oznámenie ã. 5/02 – ·tatút Celocirkevného ‰kolského v˘boru
ECAV na Slovensku
16. Oznámenie ã.1/04 – ·tatút v˘boru zahraniãnej misie ECAV na Slovensku
17. Oznámenie ã. 1/05 – ·tatút Väzenskej misie ECAV na Slovensku
18. Oznámenie ã. 2/05 – ·tatút Teologického domova pri Evanjelickej
bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
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19. Oznámenie ã. 3/05 – ·tatút Ceny Leonarda Stöckela – veºkej osobnosti ECAV na Slovensku
20. Oznámenie ã. 6/05 – ·tatút Modlitebného spoloãenstva ECAV na
Slovensku
21. Oznámenie ã. 1/06 – ·tatút Fondu personálneho zabezpeãenia
ECAV
22. Oznámenie ã. 4/06 – Zmluva o spolupráci medzi Spoloãenstvom
evanjelickej mládeÏe a ECAV na Slovensku
23. Oznámenie ã. 7/06 – ·tatút Ceny sestier Royov˘ch – veºk˘ch osobnosti ECAV
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OZNÁMENIE â. 3/97
Generálne presbyterstvo ECAV na zasadnutí dÀa 6. decembra 1996 prijalo uznesenie
ã. U 367/96, ktor˘m schválilo ·tatút Nadácie J. Á. Komenského.

·TATÚT
Nadácie Jana Ámosa Komenského so sídlom v Îiline,
zaloÏenej dÀa 22. V. 1992, preregistrovanej podºa § 42 ods. 1
zákona NR SR ã. 207/96 Z. z. zo dÀa 20. VI. 1996
Názov a sídlo nadácie:

Nadácia Jana Ámosa Komenského
Îilina, Na ·efranici 22, PSâ 010 01

Doba trvania:

Zriaìuje sa na dobu neurãitú.

Úãel:

Podpora rozvoja duchovn˘ch hodnôt, najmä podpory
aktivít v oblasti evanjelického cirkevného ‰kolstva,
ostatn˘ch foriem evanjelického vzdelávania a vedy.

Názov a sídlo zriaìovateºa: Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku
Generálny biskupsk˘ úrad, Palisády 46
811 06 Bratislava
V˘‰ka základného imania: 100 000 Sk
Poãet ãlenov správnej rady: 6
Poãet ãlenov dozornej rady: 3
Správca nadácie:

âlánok I.
ÚâEL NADÁCIE
Nadácia sa zriaìuje za úãelom podpory rozvoja duchovn˘ch hodnôt, najmä podpory
aktivít v oblasti evanjelického cirkevného ‰kolstva a ostatn˘ch foriem evanjelického náboÏenského vzdelávania.
Prostriedky z nadácie moÏno pouÏiÈ najmä v t˘chto oblastiach:
a) na úhradu v˘davkov, ktoré vznikajú pri zakladaní nov˘ch evanjelick˘ch cirkevn˘ch
‰kôl a aj na úhradu prevádzkov˘ch v˘davkov uÏ zaloÏen˘ch ustanovizní evanjelického
náboÏenského vzdelávania,
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b) financovanie vytvárania a doplÀovania ‰kolsk˘ch kniÏníc pre uãiteºov, Ïiakov aj ustanovizní evanjelického náboÏenského vzdelávania, na nákup ãasopisov a kníh s náboÏenskou tématikou, na nákup ale aj na v˘robu uãebn˘ch pomôcok, pomôcok
názorného vyuãovania, na nákup audiovizuálnych programov aj prostriedkov didaktickej techniky, nákup diapozitívov, videoprogramov aj nahrávok cudzojazyãn˘ch
textov, urãen˘ch na v˘uãbu cudzích jazykov, v˘uãbu náboÏenstva a aj na vedenie
biblick˘ch hodín,
c) príspevkov na úhradu cestovn˘ch v˘davkov ‰tudentom pri organizovaní ‰kolsk˘ch
v˘letov a exkurzií, pri dochádzaní na miesto konania ‰tudijného pobytu v tuzemsku aj
v zahraniãí, na úhradu cestovn˘ch v˘davkov ‰tudentov v‰etk˘ch foriem vzdelávania,
pripravujúcich sa na prácu v cirkvi a na úhradu cestovn˘ch v˘davkov ãlenov orgánov
nadácie a jej dobrovoºn˘ch spolupracovníkov,
d) na úhradu ‰tipendií ‰tudentom evanjelick˘ch cirkevn˘ch ‰kôl a ‰tudentom
Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského, ktorí preukazujú
v˘borné ‰tudijné v˘sledky a sú zo sociálne slab‰ích pomerov,
e) na úhradu odmien a nákup vecn˘ch darov ‰tudentom evanjelick˘ch cirkevn˘ch ‰kôl za
vynikajúce ‰tudijné v˘sledky a tieÏ za reprezentáciu ‰koly v ‰kolsk˘ch
a medzi‰kolsk˘ch súÈaÏiach,
f) na úhradu v˘davkov spojen˘ch s poriadaním predná‰ok, kurzov, seminárov a ‰kolení,
zameran˘ch na zv˘‰enie náboÏenskej vzdelanosti ãlenov cirkvi a odbornej vzdelanosti
jej laick˘ch funkcionárov,
g) na úhradu v˘davkov spojen˘ch s tvorbou a vydávaním uãebn˘ch textov evanjelického
náboÏenského vzdelávania a na propagáciu ãinnosti nadácie,
h) na úhradu v˘davkov spojen˘ch s tvorivou ãinnosÈou a odmeÀovaním rie‰iteºov
pracujúcich na vybran˘ch zadaniach evanjelického náboÏenského vzdelávania.

âlánok II.
VZNIK NADÁCIE
Nadácia sa zriaìuje zakladacou listinou a vzniká dÀom zápisu do registra nadácií.

âlánok III.
ZRU·ENIE A ZÁNIK NADÁCIE
Nadácia sa zru‰uje:
– uplynutím ãasu, na ktor˘ bola zriadená,
– dosiahnutím úãelu, na ktor˘ bola zriadená,
– rozhodnutím správnej rady,
– rozhodnutím súdu o zru‰ení nadácie,
– vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku,
– dohodou zriaìovateºov o zru‰ení alebo rozhodnutím zriaìovateºa o zru‰ení nadácie.
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âlánok IV.
ZLÚâENIE NADÁCIE
Správna rada nadácie môÏe rozhodnúÈ o jej zlúãení s inou nadáciou pri zachovaní
podmienok zákona.

âlánok V.
ZÁNIK A LIKVIDÁCIA NADÁCIE
Nadácia zaniká dÀom v˘mazu z registra. Jej zániku predchádza zru‰enie s likvidáciou,
alebo bez likvidácie, za podmienok stanoven˘ch zákonom.
Na zru‰enie nadácie s likvidáciou, alebo bez likvidácie sa pouÏívajú primerane
ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii obchodn˘ch spoloãností, ak tento zákon
neustanovuje inak.
Likvidácia sa nevyÏaduje, ak:
– majetok nadácie prechádza na inú nadáciu po zlúãení,
– sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
– po skonãení konkurzného konania nezostane nadácii Ïiaden majetok.
Likvidaãn˘ zostatok môÏe byÈ preveden˘ len na inú nadáciu.
Odmenu likvidátora urãí ten, kto likvidátora vymenoval.
Náklady likvidácie sa uhradia z majetku nadácie.
Na postup pri zániku nadácií sa primerane pouÏijú ustanovenia Obchodného zákonníka.

âlánok VI.
ORGÁNY NADÁCIE A ICH PRÁVOMOCI
Orgánmi nadácie sú: 1. Správna rada
2. Dozorná rada
3. Správca nadácie

1. Správna rada
Správna rada je najvy‰‰ím orgánom nadácie. Do v˘luãnej kompetencie správnej rady patrí:
– schvaºovanie rozpoãtu nadácie,
– schvaºovanie roãnej úãtovnej závierky a v˘roãnej správy nadácie,
– rozhodovanie o zlúãení a zru‰ení nadácie, ak to nevyluãuje zriaìovacia listina,
– voºba a odvolanie predsedu a ãlenov správnej rady, dozornej rady, revízora a správcu,
ak ‰tatút alebo tento zákon neustanovuje inak,
– rozhodovanie o zmenách v ‰tatúte nadácie s v˘nimkou ustanovení, ktoré si zriaìovateº
vyhradil v zriaìovacej listine,
– vymenovanie likvidátora,
– rozhodovanie o zv˘‰ení alebo zníÏení základného imania.
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Správna rada posudzuje Ïiadosti Ïiadateºov o finanãn˘ príspevok z fondu nadácie,
navrhuje jeho v˘‰ku a schvaºuje jeho udelenie.
Správna rada navrhuje, posudzuje a schvaºuje formy práce pri naplÀovaní cieºov nadácie,
uveden˘ch v zriaìovacej listine.
Správna rada sa schádza na pravideln˘ch stretnutiach 4 razy do roka.
ZloÏenie a vznik správnej rady
1. Správna rada má 6 ãlenov.
2. âlenom správnej rady môÏe byÈ len fyzická osoba, ktorá je bezúhonná, spôsobilá na
právnické úkony a je evanjelického a. v. náboÏenského vierovyznania.
3. âlenov správnej rady vymenúva zriaìovateº. âlenstvo v správnej rade je nezluãiteºné
s ãlenstvom v dozornej rade tej istej nadácie.
4. âlenom správnej rady nemôÏe byÈ osoba, ktorej sa poskytujú prostriedky nadácie.
5. âlenstvo v správnej rade je dobrovoºnou neplatenou funkciou. âlen správnej rady má
nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli pri v˘kone funkcie.
Funkãné obdobie
1. Funkãné obdobie je trojroãné.
2. Voºby ãlenov správnej rady prebiehajú za t˘chto podmienok:
– návrhy na nov˘ch ãlenov správnej rady predkladá zriaìovateº a odstupujúci ãlen
správnej rady
– voºba prebieha podºa hlasovacieho poriadku tohoto ‰tatútu v správnej rade
odstupujúceho orgánu.
Zánik ãlenstva v správnej rade
âlenstvo v správnej rade zaniká:
1. SmrÈou
2. Uplynutím funkãného obdobia
3. Odstúpením
4. Odvolaním – pre stratu voliteºnosti alebo nezáujmu o prácu v správnej rade, za ktor˘
sa povaÏuje aj neúãasÈ na troch po sebe idúcich zasadnutiach.
âinnosÈ správnej rady
Na uvoºnené miesto musí byÈ správnou radou do 60 dní zvolen˘ nov˘ ãlen.
Návrh na voºbu ãlenov podáva zriaìovateº a ãlen správnej rady. Správna rada volí zo
svojich ãlenov predsedu.
Predseda zvolá do 30 dní správnu radu potom, ão o to poÏiadala 1/3 ãlenov správnej rady
alebo dozorná rada.
Správna rada je uzná‰aniaschopná, ak je prítomná nadpoloviãná väã‰ina jej ãlenov.
Pre prijatie rozhodnutia vyÏaduje sa súhlas väã‰iny prítomn˘ch ãlenov – pokiaº zákon
nestanovuje inak.
Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
Na voºbu a odvolanie predsedu správnej rady, správcu, prijatie rozhodnutia o zlúãení
alebo zru‰ení nadácie, ako aj o zmenách v ‰tatúte je potrebn˘ súhlas nadpoloviãnej väã‰iny
ãlenov správnej rady.
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2. Dozorná rada
Dozorná rada je kontroln˘m orgánom nadácie.
Pre spôsob ustanovenia a ãlenstvo v dozornej rade platia obdobne ustanovenia o správnej
rade.
âlenov prvej dozornej rady urãí zriaìovateº.
âlenovia dozornej rady sú oprávnení nahliadnuÈ do v‰etk˘ch dokladov, t˘kajúcich sa
ãinnosti nadácie a tieto kontrolovaÈ, ãi sa ãinnosÈ nadácie vyvíja v súlade s právnymi
predpismi, zriaìovacou listinou a ‰tatútom.
Dozorná rada najmä:
– preskúmava roãnú uzávierku a v˘roãnú správu a predkladá vyjadrenia správnej rade,
– kontroluje vedenie úãtovn˘ch kníh dva razy roãne,
– upozorÀuje správnu radu na zistené nedostatky a dáva návrhy na ich odstránenie,
– navrhuje zvolanie mimoriadneho zasadnutia správnej rady.
âlenovia dozornej rady sa majú zúãastÀovaÈ zasadnutí správnej rady s hlasom poradn˘m.
âlenstvo v dozornej rade je neplatenou funkciou. âlenovia majú na náhradu v˘davkov
súvisiacich s v˘konom funkcie.
Dozorná rada sa schádza raz do roka.

3. Správca nadácie
Správca nadácie je ‰tatutárnym orgánom nadácie, ktor˘ koná v jej mene. Rozhoduje
o v‰etk˘ch záleÏitostiach nadácie, pokiaº táto ãinnosÈ nie je zákonom alebo ‰tatútom vyhradená
in˘m orgánom.
Správcu volí a odvoláva správna rada.
Prvého správcu nadácie urãí zriaìovateº.
Voºba správcu sa vykoná v posledn˘ch 60 dÀoch funkãného obdobia úradujúceho
správcu. Ak sa funkcia správcu uvoºní odvolaním správnou radou, potom voºba nového
správcu nadácie sa uskutoãní do 30 dní.
Rozhodnutie správnej rady, dozornej rady alebo zriaìovacia listina môÏu obmedziÈ právo
správcu konaÈ v mene nadácie; tieto obmedzenia nie sú úãinné voãi tretím osobám.
Správca nesmie byÈ ãlenom správnej rady alebo dozornej rady. Je oprávnen˘ zúãastÀovaÈ
sa zasadnutí správnej rady alebo dozornej rady. Je oprávnen˘ zúãastÀovaÈ sa zasadnutí správnej
rady s hlasom poradn˘m.
Za správcu môÏe byÈ zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony, je
bezúhonná a je evanjelického a. v. náboÏenského vierovyznania.
Správca nadácie vedie jej sekretariát. Pripravuje podklady pre rokovanie správnej rady
a môÏe podávaÈ návrhy aj dozornej rade.
ZúãastÀuje sa zasadnutí správnej rady s hlasom poradn˘m. Dbá o riadne vedenie
hospodárenia nadácie, organizuje pravidelné revízie hospodárenia, dbá o vãasnú inventarizáciu
majetku nadácie, pripravuje návrh rozpoãtu, zabezpeãuje správne vedenie pokladne,
pokladniãného denníka, úãtovníctvo a styk s peÀaÏn˘m ústavom. Vypracováva návrh v˘roãnej
správy zriaìovateºovi, zabezpeãuje vykonanie revízie hospodárenia a spísanie revíznej správy.
Vedie adresár darcov, zabezpeãuje styk s daÀov˘m úradom, zabezpeãuje archivovanie
kore‰pondencie, pokladniãn˘ch a úãtovn˘ch dokladov.
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Správna rada odvoláva správcu, ak:
1. bol právoplatne odsúden˘ za trestn˘ ãin spáchan˘ v súvislosti s v˘konom funkcie
správcu alebo za úmyseln˘ trestn˘ ãin,
2. stratil spôsobilosÈ na právne úkony alebo do‰lo k jej obmedzeniu,
3. sám o to poÏiada.
Správna rada môÏe odvolaÈ správcu, ak:
1. nie je schopn˘ podºa lekárskeho posudku zo zdravotn˘ch dôvodov vykonávaÈ túto
funkciu dlh‰ie ako pol roka,
2. neplní povinnosti správcu a v urãenej lehote neurobil nápravu ani po upozornení
správnej rady.
Návrh na voºbu a odvolanie správcu môÏe podaÈ kaÏd˘ ãlen správnej rady alebo dozornej
rady. Zo schôdzí orgánov nadácie sa vyhotovujú zápisnice, ktoré nadácia uchováva po ãas
urãen˘ ‰tatútom, najmenej v‰ak tri roky.

âlánok VII.
SPRÁVA VKLADOV DO NADÁCIE
Vkladom do nadácie je majetok, ktor˘ je právne a úãtovne oddelen˘ od majetku
zriaìovateºa.
Pred vznikom nadácie spravuje vklady do nadácie správca. Vlastnícke práva k vkladom
do nadácie, prípadne iné práva prechádzajú na nadáciu dÀom jej vzniku. Vlastnícke práva
k nehnuteºnostiam nadobúda nadácia vkladom do katastra nehnuteºností na základe písomného
vyhlásenia zriaìovateºa s úradne overen˘m podpisom.
Správca je povinn˘ vydaÈ zriaìovateºovi doklad o splatení vkladu a o právnom
a úãtovnom oddelení majetku, urãeného pre nadáciu od majetku zriaìovateºa; tento doklad sa
prikladá k návrhu na zápis do registra. Ak správca potvrdí vy‰‰iu hodnotu vkladov do nadácie,
ako je hodnota majetku skutoãne oddeleného od majetku zriaìovateºa, ruãí vlastn˘m majetkom
za doplnenie vkladov do v˘‰ky základného imania pri vzniku nadácie.
Zriaìovateº neposkytol majetkov˘ vklad pri zriaìovaní nadácie a jej registrácii podºa
zákona NR SR zo dÀa 22. 5. 1996.
Vklad 100 000 Sk, tvoriaci základné imanie vloÏila dÀa 1. 7. 1996 na úãet vo VÚB
v Îiline, ãíslo úãtu 4239-0067739432 sama nadácia z prostriedkov Àou nadobudnut˘ch
z v˘nosov nadácie podºa zásad predchádzajúceho zákona.
Majetok nadácie je úãtovne samostatn˘ a oddelen˘ od majetku zriaìovateºa. Doklad
o zplatení 100 000,- Sk tvoriaci základné imanie spoloãnosti, vydá správca zriaìovateºovi
a priloÏí ako prílohu k návrhu na zápis do registra.
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âlánok VIII.
HOSPODÁRENIE NADÁCIE
Nakladanie s majetkom nadácie
Majetok nadácie, tvoriaci základné imanie nadácie a ostatn˘ majetok nadácie je moÏné
predaÈ len vtedy, ak súãasne sa zabezpeãí financovanie nadácie a ak neklesne v˘‰ka základného
imania pod 100 000, Sk.
Majetok nadácie, tvoriaci základné imanie nadácie a ostatn˘ majetok nadácie moÏno
prenajaÈ len v záujme plnenia úloh poslania nadácie s prihliadnutím na dosiahnutie jeho ão
najhospodárnej‰ieho vyuÏitia.
Majetok nadácie, tvoriaci základné imanie nadácie nemoÏno darovaÈ. Ostatn˘ majetok
nadácie moÏno:
a) darovaÈ, ak sa majetok daruje inej právnickej alebo fyzickej osobe na plnenie úãelu,
na ktor˘ bola nadácia zriadená,
b) prenechaÈ zmluvou o v˘poÏiãke na bezplatné uÏívanie inej právnickej alebo fyzickej
osobe na rovnak˘ úãel, ako bola nadácia zriadená.
Majetok nadácie, tvoriaci základné imanie nemoÏno zaloÏiÈ ani inak ho pouÏiÈ na zabezpeãenie záväzkov. Ostatn˘ majetok nadácie moÏno pouÏiÈ na zabezpeãenie záväzkov
tretích osôb, ak súãasne nadobudne kúpnou zmluvou in˘ majetok, ktorého v˘nosy môÏu
zabezpeãiÈ financovanie úãelu nadácie.
V˘nosy z majetku nadácie
V˘nosmi z majetku nadácie sú najmä:
a) príjmy z prenájmu majetku nadácie,
b) úroky z peÀaÏn˘ch vkladov v bankách,
c) v˘nosy z cenn˘ch papierov.
V˘davky nadácie
V˘davky nadácie sú:
a) v˘davky na podporu úãelu nadácie v súlade so ‰tatútom nadácie,
b) v˘davky na správu nadácie.
V˘davky nadácie podºa odseku 1 písm. a) sa rozpoãtujú podºa jednotliv˘ch cieºov
a spôsobu pouÏitia. MôÏu sa tieÏ rozpoãtovaÈ aj podºa subjektov, ktor˘m sa poskytujú.
V˘davky na správu nadácie podºa odseku 1 písm. b) zah⁄Àajú v‰etky náklady nadácie za
úãtovné obdobie, súvisiace so správou nadácie, predov‰etk˘m náklady na udrÏanie a zhodnotenie
majetku nadácie, náklady na propagáciu úãelu nadácie a náklady súvisiace s prevádzkovaním
nadácie, vrátane mzdov˘ch prostriedkov a odmien, vyplácan˘ch zamestnancom nadácie náhrad,
v˘davkov, vyplácan˘ch ãlenom jej orgánov, ktoré im vznikli pri v˘kone ich funkcií.
V˘‰ku v˘davkov nadácie podºa ods. 1 písm. b urãuje zriadovateº v ‰tatúte nadácie,
najviac v‰ak do 15 % celkov˘ch v˘davkov nadácie za úãtovné obdobie.
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V˘‰ku v˘davkov urãenú v ‰tatúte podºa ods. 4 moÏno prekroãiÈ o sumu prostriedkov
pouÏit˘ch na nevyhnutnú opravu o rekon‰trukciu majetku nadácie alebo na odvrátenie
hroziacej ‰kody alebo na odstránenie následkov vzniknut˘ch ‰kôd na majetku nadácie.
Rozpoãet nadácie
Nadácia hospodári podºa schváleného rozpoãtu nadácie.
Rozpoãet nadácie obsahuje v‰etky príjmy a v˘davky nadácie. Rozpoãet nadácie sa
zostavuje a schvaºuje na kalendárny rok.
Návrh rozpoãtu predkladá na schválenie správnej rade správca najneskôr mesiac pred
zaãiatkom kalendárneho roka. Správna rada schvaºuje rozpoãet nadácie najneskôr do 31. 1.
kalendárneho roka.
PouÏitie prostriedkov nadácie
Ak právnická alebo fyzická osoba poskytla nadácii dar alebo príspevok na konkrétny
úãel, je nadácia oprávnená pouÏiÈ ich na in˘ úãel len s predchádzajúcim súhlasom tej
právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá dar alebo príspevok poskytla.
V˘nosy z verejn˘ch zbierok môÏe nadácia pouÏiÈ len na úãel, na ktor˘ sa verejná zbierka
uskutoãnila.
Osoba, ktorej nadácia poskytla prostriedky z rozpoãtu nadácie, je povinná:
a) pouÏiÈ prostriedky poskytnuté nadáciou len na úãel, na ktor˘ jej boli poskytnuté,
b) preukázaÈ, Ïe prostriedky poskytnuté nadáciou pouÏila na urãen˘ úãel.
Prostriedky nadácie nemôÏu byÈ poskytnuté zriaìovateºovi a ãlenom orgánov nadácie a ich
blízkym osobám ani ãlenom orgánov právnick˘ch osôb, ktoré poskytli nadácii prostriedky.
Nadácia je povinná poÏadovaÈ od osoby, ktorej poskytla prostriedky, vrátenie
prostriedkov alebo ich ãasti, ak nesplnila povinnosÈ podºa odseku 3.
Nadácia udeºuje podpory cirkevn˘m ‰kolám evanjelick˘m a in˘m ustanovizniam
evanjelického náboÏenského vzdelávania, ako aj individuálnym ãlenom cirkvi, ktorí sa
‰túdiom pripravujú na sluÏbu v cirkvi alebo in˘m ãlenom evanjelickej cirkvi, ktorí
spolupracujú na vzdelávacích programoch Nadácie J. Á. Komenského.
O udelení podpory rozhoduje správna rada nadácie, ktorá dáva súhlas na udelenie
podpory a urãuje jej v˘‰ku.
Evanjelické cirkevné ‰koly alebo iné ustanovizne evanjelického náboÏenského
vzdelávania predkladajú svoje poÏiadavky prostredníctvom svojho riaditeºa správcovi nadácie
písomne v termínoch najneskor‰ie jeden mesiac pred koncom ‰tvrÈroka.
âlenovia evanjelickej cirkvi, ktorí sa ‰túdiom pripravujú na prácu v cirkvi, predkladajú
svoje Ïiadosti písomne správcovi nadácie a dokladujú svoju ‰tudijnú a inú aktivitu v cirkevnom
zbore vyplnen˘m a potvrden˘m dotazníkom, ktor˘ potvrdzuje zodpovedn˘ pracovník ‰koly
a predsedníctvo cirkevného zboru do ktorého Ïiadateº patrí.
Odmeny ãlenom cirkvi, ktorí spolupracujú na realizácii vzdelávacích programov Nadácie
J. Á. Komenského schvaºuje správna rada na základe odporuãenia ãlena správnej rady
zodpovedného za realizáciu príslu‰ného vzdelávacieho programu.
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Úãtovníctvo
Nadácia vedie úãtovníctvo podºa osobitného predpisu (zákon ã. 563/1993 Zb.
o úãtovníctve).
Roãná úãtovná uzávierka musí byÈ overená auditorom, ak úhrn celkov˘ch v˘davkov aj
príjmov nadácie za kalendárny rok prev˘‰i sumu 5 000 000,- Sk.
V˘tlaãok roãnej úãtovnej uzávierky overenej auditorom podºa ods. 2, zasiela nadácia na
zverejnenie v Obchodnom vestníku najneskôr do 15. apríla.

âlánok IX.
V¯ROâNÁ SPRÁVA
Nadácia je povinná vypracovaÈ v˘roãnú správu za uplynul˘ kalendárny rok vÏdy do
31. marca.
V˘roãná správa nadácie obsahuje najmä:
a) prehºad ãinností vykonávan˘ch v hodnotenom období s uvedením vzÈahu k úãelu, pre
ktor˘ bola zriadená,
b) roãnou úãtovnou uzávierkou a vyhodnotením základn˘ch údajov v nej zahrnut˘ch
a v˘rok auditora k nej, ak ním bola overená,
c) prehºad o daroch a príspevkoch poskytnut˘ch nadácii, prehºad príjmov podºa zdrojov
ich pôvodu,
d) stav a pohyb majetku a záväzkov,
e) celkové v˘davky v ãlenení podºa jednotliv˘ch druhov ãinností nadácie a osobitne
v˘‰ku v˘davkov na správu,
f) zmeny vykonané v ‰tatúte a v zloÏení orgánov, ku ktor˘m do‰lo v hodnotenom období,
g) ìal‰ie údaje, ktoré urãí správna rada.
V˘roãná správa sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktor˘ch jeden obdrÏí zriaìovateº
a jeden v˘tlaãok v˘roãnej správy zasiela nadácia ministerstvu najneskôr do 15. apríla.

âlánok X.
SPOLOâNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREâNÉ USTANOVENIA
1
Kontrola nadácie
Ministerstvo kontroluje, ãi nadácia plní úãel, na ktor˘ bola zriadená; za t˘m úãelom
vyhodnocuje obsah v˘roãn˘ch správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorÀuje na ne orgány
nadácie, poÏaduje vykonanie nápravy, ako aj splnenie povinností uloÏen˘ch zákonom. Ak
náprava nebola vykonaná, môÏe ministerstvo podaÈ návrh v súlade s § 15, ods. 1 nadáciu zru‰iÈ
a likvidovaÈ.
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2
Ochrana anonymity darcu
Ak darca trvá na zachovaní anonymity, jeho meno a priezvisko (názov) sa nesmie
uvádzaÈ v prehºade darcov ani inak oznámiÈ, s v˘nimkou oznámení podºa § 38 o oznamovacej
povinnosti.
3
Oznamovacia povinnosÈ
Nadácia je povinná oznámiÈ daÀovému úradu najneskor‰ie do 31. januára v˘‰ku daru,
meno, priezvisko a bydlisko (názov a sídlo) darcu, ak úhrn darov od jedného darcu v úãtovnom
období prev˘‰i 5 000 Sk.
Na zdaÀovanie príjmov a majetku nadácie sa vzÈahujú osobitné právne predpisy.
4
Závereãné ustanovenia
Do úãinnosti zápisu nadácie do registra sa právne pomery nadácie vzniknutej pred
nadobudnutím úãinnosti tohoto zákona riadia doteraj‰ími predpismi.

âlánok XI.
·tatút nadobúda právoplatnosÈ a záväznosÈ dÀom podpísania. Právnu úãinnosÈ nadobúda
registráciou nadácie.
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OZNÁMENIE ã. 4/97
Generálne presbyterstvo ECAV na zasadnutí dÀa 6. decembra 1996 prijalo uznesenie
ã. U 367/96, ktor˘m schválilo ·tatút Nadácie S. a Î. Peressényi.

·TATÚT
Nadácie Samuela a Îofie Peressényi
Samuel a Îofia Peressényi zaloÏili dÀa 27. septembra 1995 v Bratislave nadáciu. Jej sídlo
je v Bratislave, Palisády 46, PSâ 811 06. Nadácia je preregistrovaná podºa zákona ãíslo 207/96
NRS zo dÀa 20. júna 1996.
Názov a sídlo nadácie:

Memoriálna nadácia Samuela a Îofie Peressényi,
Bratislava, Palisády 46, PSâ 811 06

Doba trvania:

Zriaìuje sa na dobu neurãitú

Úãel:

Rozvoj duchovn˘ch hodnôt, udeºovaním kaÏdoroãn˘ch
‰túdijn˘ch ‰tipendií poslucháãom Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK Bratislave, z úrokov vkladového devízového úãtu nadácie.

Názov a sídlo zriaìovateºa: Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku
Generálny biskupsk˘ úrad, Palisády 46
811 06 Bratislava
V˘‰ka základného imania: 100 000 $, v prepoãte 3,0 mil. Sk
Poãet ãlenov správnej rady: 6
Poãet ãlenov dozornej rady: 3
Správca nadácie:

âlánok I.
ÚâEL NADÁCIE
Nadácia sa zriaìuje za úãelom rozvoja duchovn˘ch hodnôt, udeºovaním kaÏdoroãn˘ch
‰tipendií poslucháãom Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.
Prostriedky nadácie moÏno pouÏiÈ:
1. na úhradu ‰tipendií ‰tudentom Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave,
ktorí preukazujú trvalé v˘borné ‰tudijné v˘sledky a sú zo sociálne slab‰ích skupín
obyvateºstva.
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âlánok II.
VZNIK NADÁCIE
Nadácia sa zriaìuje zriaìovacou listinou a vzniká dÀom zápisu do registra.

âlánok III.
ZRU·ENIE A ZÁNIK NADÁCIE
Nadácia sa zru‰uje:
1. uplynutím ãasu, na ktor˘ bola zriadená,
2. dosiahnutím úãelu, na ktor˘ bola zriadená,
3. rozhodnutím správnej rady,
4. rozhodnutím súdu o zru‰ení nadácie,
5. vyhlásením konkurzu, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku,
6. dohodou zriaìovateºov o zru‰ení alebo rozhodnutím zriaìovateºa o zru‰ení nadácie.

âlánok IV.
ZLÚâENIE NADÁCIE
Správna rada nadácie môÏe rozhodnúÈ o zlúãení s inou nadáciou pri zachovaní
podmienok zákona.

âlánok V.
ZÁNIK A LIKVIDÁCIA NADÁCIE
Nadácia zaniká dÀom v˘mazu z registra. Jej zániku predchádza zru‰enie s likvidáciou,
alebo bez likvidácie za podmienok stanoven˘ch zákonom.
Na zru‰enie s likvidáciou, alebo bez likvidácie sa pouÏívajú primerane ustanovenia
Obchodného zákonníka o likvidácii obchodn˘ch spoloãností, ak tento zákon neustanovuje
inak.
Likvidácia sa nevyÏaduje, ak:
1. majetok nadácie prechádza na inú nadáciu po zlúãení,
2. zamietol sa návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
3. po ukonãení konkurzného konania nezostane nadácii Ïiadny majetok,
4. likvidaãn˘ zostatok môÏe byÈ preveden˘ len na inú nadáciu,
5. odmenu likvidátorovi urãí ten, ktor˘ likvidátora vymenoval,
6. náklady likvidácie sa uhradia z majetku nadácie.
Na postup pri zániku nadácie sa primerane pouÏijú ustanovenia Obchodného zákonníka.
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âlánok VI.
ORGÁNY NADÁCIE A ICH PRÁVOMOCI
Orgánmi nadácie sú: 1. Správna rada
2. Dozorná rada
3. Správca nadácie

1. Kompetencie správnej rady
Správna rada ako najvy‰‰í orgán nadácie:
a) schvaºuje rozpoãet nadácie,
b) schvaºuje roãnú úãtovnú uzávierku a v˘roãnú správu nadácie,
c) rozhoduje o zlúãení a zru‰ení nadácie, ak to nevyluãuje zriaìovacia listina,
d) volí a odvoláva predsedu a ãlenov dozornej rady a správcu, ak ‰tatút alebo tento zákon
neustanovuje inak,
e) rozhoduje o zmenách v ‰tatúte nadácie s v˘nimkou ustanovení, ktoré si zriaìovateº
vyhradil v zriaìovacej listine,
f) menuje likvidátora,
g) rozhoduje o zv˘‰ení alebo zníÏení základného imania,
h) posudzuje Ïiadosti ‰tudentov o ‰tipendium z fondu nadácie,
i) navrhuje a schvaºuje jeho v˘‰ku,
j) navrhuje, posudzuje a schvaºuje formy práce pri naplÀovaní cieºov uveden˘ch
v zriaìovacej listine.
Správna rada sa schádza na pravideln˘ch stretnutiach 4 razy do roka.
ZloÏenie a vznik správnej rady
a) Správna rada má 6 ãlenov.
b) âlenom správnej rady môÏe byÈ len fyzická osoba, ktorá je bezúhonná, spôsobilá
samostatne konaÈ a je evanjelického a. v.
c) âlenov správnej rady vymenúva zriaìovateº. âlenstvo v správnej rade je nezluãiteºné
s ãlenstvom v dozornej rade predmetnej nadácie.
d) âlenstvo v správnej rade je dobrovoºnou a neplatenou funkciou. âlen správnej rady
má nárok na úhradu nutn˘ch v˘davkov, ktoré mu vznikli pri v˘kone funkcie.
Funkãné obdobie
a) Funkãné obdobie je trojroãné.
b) Voºba ãlenov správnej rady prebieha za nasledovn˘ch podmienok:
– návrhy na nov˘ch ãlenov správnej rady predkladá zriaìovateº a odstupujúci ãlen
správnej rady,
– samotn˘ akt prebieha tajn˘m hlasovaním, sãítaním hlasov v odstupujcej správnej
rade.
Zánik ãlenstva v správnej rade
âlenstvo v správnej rade zaniká:
a) smrÈou,
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b) uplynutím funkãného obdobia,
c) odstúpením,
d) odvolaním – pre stratu voliteºnosti, alebo nezáujmu o prácu v správnej rade, za ktor˘
sa povaÏuje aj neúãasÈ na troch po sebe idúcich zasadnutiach.
âinnosÈ správnej rady
Na uvoºnené miesto musí byÈ zriaìovateºom na základe návrhu správnej rady do 60 dní
kooptovan˘ nov˘ ãlen. Správna rada volí zo svojich ãlenov predsedu. Predseda zvolá do 30
kalendárnych dní správnu radu po tom, ão o to poÏiada 1/3 ãlenov správnej rady, alebo dozorná
rada. Správna rada je uzná‰aniaschopná, ak je prítomná nadpoloviãná väã‰ina jej ãlenov. Pre
prijatie rozhodnutia sa vyÏaduje súhlas väã‰iny prítomn˘ch ãlenov, pokiaº zákon neustanovuje
inak. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
Na voºbu a odvolanie predsedu správnej rady, správcu, prijatí rozhodnutia o zlúãení,
alebo zru‰ení nadácie, ako aj o zmenách v ‰tatúte je potrebn˘ súhlas nadpoloviãnej väã‰iny
ãlenov správnej rady.

2. Dozorná rada
Dozorná rada je kontroln˘m orgánom nadácie.
Pre spôsob ustanovenia a ãlenstvo v dozornej rade platia obdobné ustanovenia ako
o správnej rade. âlenov prvej dozornej rady urãí zriaìovateº.
âlenovia prvej dozornej rady sú oprávnení nahliadnuÈ do v‰etk˘ch dokladov t˘kajúcich
sa ãinnosti nadácie a tieto kontrolovaÈ, ãi sa ãinnosÈ nadácie vyvíja v súlade s právnymi
predpismi, zriaìovacou listinou a ‰tatútom.
Dozorná rada najmä:
a) preskúmava roãnú uzávierku a v˘roãnú správu, a predkladá vyjadrenia správnej rade,
b) dva razy roãne kontroluje vedenie úãtovn˘ch kníh,
c) upozorÀuje správnu radu na zistené nedostatky a dáva návrhy na ich odstránenie,
d) navrhuje zvolanie mimoriadneho zasadnutia správnej rady.
âlenovia dozornej rady sa majú zúãastÀovaÈ zasadnutí správnej rady s hlasom poradn˘m.
âlenstvo v dozornej rade je neplatenou funkciou. âlenovia majú nárok na náhradu
v˘davkov súvisiacich s v˘konom funkcie. Dozorná rada sa schádza raz roãne.

3. Správca nadácie
Správca nadácie je ‰tatutárnym orgánom nadácie, ktor˘ koná jej menom. Rozhoduje
o v‰etk˘ch záleÏitostiach nadácie, pokiaº táto ãinnosÈ nie je zákonom alebo ‰tatútom vyhradená
in˘m orgánom.
Správcu nadácie volí a odvoláva správna rada. Prvého správcu nadácie urãí zriaìovateº.
Voºba správcu sa vykoná v posledn˘ch 60 dÀoch funkãného obdobia úradujúceho správcu. Ak
sa funkcia správcu uvoºní odvolaním správnou radou, potom voºba nového správcu sa
uskutoãní do 30 dní. Rozhodnutie správnej, dozornej rady, alebo zriaìovacia listina môÏu
obmedziÈ právo správcu konaÈ menom nadácie. Tieto obmedzenia nie sú úãinné voãi tretím
osobám.
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Správca nesmie byÈ ãlenom správnej rady, alebo dozornej rady. Je oprávnen˘
zúãastÀovaÈ sa zasadnutí správnej rady s hlasom poradn˘m.
Za správcu môÏe byÈ zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na odborné právne úkony,
je bezúhonná a je evanjelického a. v.
Správca nadácie pripravuje podklady pre rokovanie správnej rady a môÏe podávaÈ
návrhy aj dozornej rade. Dbá o riadne vedenie hospodárenia nadácie, organizuje pravidelné
revízie hospodárenia, dbá o vãasnú inventarizáciu majetku nadácie, pripravuje návrh rozpoãtu,
zabezpeãuje správne vedenie pokladne, pokladniãného denníka, úãtovníctvo a styk s bankou.
Vypracúva návrh v˘roãnej správy zriaìovateºovi, zabezpeãuje vykonanie revízie hospodárenia
a spísanie revíznej správy. Zabezpeãuje styk s daÀov˘m úradom, vedie adresár darcov,
zabezpeãuje archivovanie úradn˘ch dokumentov, pokladniãn˘ch a úãtovn˘ch dokladov.
Správna rada odvoláva správcu, ak:
a) bol právoplatne odsúden˘ za trestn˘ ãin spáchan˘ v súvislosti s v˘konom funkcie
správcu, alebo za úmyseln˘ trestn˘ ãin,
b) stratil spôsobilosÈ na právne úkony, alebo do‰lo k ich obmedzeniu,
c) sám o to poÏiadal,
d) nie je schopn˘ podºa lekárskeho posudku zo zdravotn˘ch dôvodov vykonávaÈ túto
funkciu dlh‰ie ako pol roka,
e) neplní povinnosti správcu a v urãenej lehote neurobil nápravu ani po upozornení
správnej rady.
Návrh na voºbu a odvolanie správcu môÏe podaÈ kaÏd˘ ãlen správnej alebo dozornej rady.
Zo schôdzí orgánov nadácie sa vyhotovujú zápisnice, ktoré nadácia uchováva po ãas
urãen˘ ‰tatútom, najmenej v‰ak po dobu troch rokov.

âlánok VII.
SPRÁVA VKLADOV DO NADÁCIE
Vkladom do nadácie je majetok, ktor˘ je právne a úãtovne oddelen˘ od majetku zriaìovateºa.
Pred vznikom nadácie spravuje vklady do nadácie správca. Vlastnícke práva k vkladom
do nadácie, prípadne iné práva prechádzajú na nadáciu dÀom jej vzniku. Vlastnícke práva
k nehnuteºnostiam nadobúda nadácia vkladom do katastra nehnuteºností na základe písomného
vyhlásenia zriaìovateºa s úradne overen˘mi podpismi.
Správca je povinn˘ vydaÈ zriaìovateºovi doklad o splatení vkladu a o právnom
a úãtovnom oddelení majetku urãeného pre nadáciu od majetku zriaìovateºa. Tento doklad sa
prikladá k návrhu na zápis do registra. Ak správca potvrdí vy‰‰iu hodnotu vkladov do nadácie,
ako je hodnota majetku skutoãne oddeleného od majetku zriaìovateºa, ruãí vlastn˘m majetkom
za doplnenie vkladov do v˘‰ky základného imania pri vzniku nadácie.
Zriaìovateº neposkytol majetkov˘ vklad pri zriaìovaní nadácie a jej registrácii podºa
zákona NRS ãíslo 207/96 zo dÀa 20. 6. 1996.
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Vklad 100 000 $ tvoriaci základné imanie spoloãnosti vloÏila dÀa 27. 9. 1995 na úãet
v Slovenskej sporiteºni a. s., mestskej poboãke Bratislava, filiálka Suché M˘to 6, ãíslo úãtu
084830-0708449-989 osoba Igor Peressényi.
Doklad o zplatení 100 000 $ tvoriaci základné imanie spoloãnosti vydá správca zriaìovateºovi a priloÏí ako prílohu k návrhu na zápis do registra.

âlánok VIII.
HOSPODÁRENIE A NAKLADANIE S MAJETKOM NADÁCIE
Majetok nadácie, tvoriaci základné imanie nadácie a ostatn˘ majetok nadácie je moÏné
predaÈ len vtedy, ak sa súãasne zabezpeãí financovanie nadácie a ak neklesne v˘‰ka základného
imania (viazan˘ vklad) pod 100 000 $.
Majetok nadácie tvoriaci základné imanie a ostatn˘ majetok moÏno prenajaÈ za úãelom
dosiahnutia ão najhospodárnej‰ieho vyuÏitia a ão najvy‰‰ích v˘nosov z neho:
1. so súhlasom vkladateºa, Igora Peressényiho,
2. darovaÈ, ak sa majetok nadácie daruje inej právnickej osobe, alebo fyzickej osobe na
plnenie úãelu, pre ktor˘ bola nadácia zriadená,
3. prenechaÈ, zmluvou o v˘poÏiãke na bezplatné vyuÏívanie inej právnickej alebo fyzickej osobe na rovnak˘ úãel, pre ktor˘ bola nadácia zriadená.
V˘nosy z majetku nadácie
V˘nosmi z majetku nadácie sú najmä:
1. úroky z peÀaÏn˘ch vkladov v bankách,
2. v˘nosy z cenn˘ch papierov.
V˘davky nadácie
V˘davky nadácie sú:
1. na podporu úãelu nadácie v súlade so ‰tatútom nadácie,
2. v˘davky na správu nadácie.
V˘davky nadácie podºa odseku 1) sa rozpoãtujú na základe predloÏen˘ch a vybran˘ch
Ïiadostí ‰tudentov Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK.
V˘davky nadácie na správu podºa bodu 2) zah⁄Àajú v‰etky náklady za úãtovné obdobie
súvisiace s prevádzkovaním nadácie
V˘‰ku v˘davkov podºa bodu 2) urãuje zriaìovateº, najviac v‰ak do 15% celkov˘ch
v˘davkov nadácie za úãtovné obdobie.
Rozpoãet nadácie
Nadácia hospodári podºa schváleného rozpoãtu príslu‰ného roka.
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Návrh rozpoãtu predkladá na schválenie správnej rade správca najneskôr mesiac pred
zaãiatkom kalendárneho roka. Správna rada schvaºuje rozpoãet najneskôr do 31. 3. príslu‰ného roka.
PouÏitie prostriedkov nadácie
Ak právnická alebo fyzická osoba poskytla nadácii dar alebo príspevok na konkrétny
úãel, je nadácia oprávnená pouÏiÈ tieto prostriedky na in˘ úãel len s predchádzajúcim súhlasom
tej právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá prostriedky poskytla.
V˘nosy z verejn˘ch zbierok môÏe nadácia pouÏiÈ len na úãel verejnej zbierky.
Osoba, ktorej nadácia poskytla prostriedky na základe schváleného rozpoãtu je povinná:
1. pouÏiÈ poskytnuté prostriedky len na úãel, na ktor˘ jej boli poskytnuté,
2. preukázaÈ, Ïe poskytnuté prostriedky pouÏila úãelove.
Prostriedky nadácie nemôÏu byÈ poskytnuté zriaìovateºovi a ãlenom orgánov nadácie
a ich blízkym osobám. Nesmú byÈ poskytnuté ani ãlenom orgánov právnick˘ch, ãi fyzick˘ch
osôb, ktoré poskytli prostriedky nadácii.
Ak osoba, nesplnila povinnosÈ podºa bodov 1) a 2), je nadácia povinná ÏiadaÈ navrátenie
prostriedkov alebo ich ãastí.
Úãtovníctvo
Nadácia vedie úãtovníctvo podºa osobitného predpisu (Zákon ã. 563/93 o úãtovníctve).
Ak úhrn celkov˘ch v˘davkov aj príjmov nadácie za kalendárny rok prev˘‰i sumu 5,0 mil
Sk, roãná úãtovná uzávierka musí byÈ overená auditorom. V˘tlaãok roãnej úãtovnej uzávierky
overenej auditorom zasiela nadácia na zverejnenie v Obchodnom vestníku najneskôr do 15. 4.
príslu‰ného roka.

âlánok IX.
V¯ROâNÁ SPRÁVA
Nadácia je povinná vypracovaÈ v˘roãnú správu za uplynul˘ rok vÏdy do 31. 3. nasledujúceho kalendárneho roka.
V˘roãná správa nadácie obsahuje najmä:
1. prehºad ãinností vykonávan˘ch v hodnotenom období s uvedením vzÈahu k úãelu, pre
ktor˘ nadácia bola zriadená,
2. roãnú úãtovnú uzávierku a vyhodnotením základn˘ch údajov,
3. prehºad o darcoch, prípadne príspevkoch poskytnut˘ch nadácii,
4. prehºad príjmov, podºa zdrojov vrátane ich pôvodu,
5. stav a pohyb majetku a záväzkov,
6. celkové v˘davky, osobitne v˘‰ku v˘davkov na správu nadácie,
7. zmeny vykonané v ‰tatúte a v zloÏení orgánov nadácie,
8. ìal‰ie údaje, ktoré urãí správna rada.
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V˘roãná správa musí byÈ zverejnená spôsobom, ktor˘ urãí zriaìovateº v ‰tatúte. Jeden
v˘tlaãok zasiela nadácia ministerstvu najneskôr do 15. 4. nasledujúceho kalendárneho roka.

âlánok X.
SPOLOâNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREâNÉ USTANOVENIA
Kontrola nadácie
O svojej ãinnosti a o tom, ãi plní úãel na ktor˘ bola zriadená, informuje nadácia príslu‰n˘
orgán ‰tátnej správy.
Ochrana darcu
Ak darca trvá na zachovaní anonymity, nesmie sa v prehºade darcov uvádzaÈ, ani inak
oznamovaÈ, s v˘nimkou oznámenia podºa § 38 o oznamovacej povinnosti. Toto ustanovenie sa
nevzÈahuje na oprávnenie kontroln˘ch orgánov pôsobiacich podºa osobitn˘ch predpisov.
Oznamovacia povinnosÈ
Nadácia je povinná oznámiÈ daÀovému úradu najneskor‰ie do 31. 1. nového úãtovného
roka v˘‰ku daru, meno, priezvisko a bydlisko darcu, ak úhrn darov od jedného darcu
v úãtovnom období prev˘‰i 5 000,- Sk.
Závereãné ustanovenia
Do úãinnosti zápisu nadácie do registra sa právne pomery nadácie vzniknutej pred
nadobudnutím úãinnosti zákona ã. 207/96 riadia doteraj‰ími predpismi.

âlánok XI.
PRÁVOPLATNOSË ·TATÚTU
PrávoplatnosÈ a záväznosÈ tento ‰tatút nadobúda dÀom podpísania predstaviteºmi
zakladateºa. Právnu úãinnosÈ nadobudne tento ‰tatút dÀom registrácie nadácie.

212

OZNÁMENIE ã. 6/97
Generálne presbyterstvo ECAV na zasadnutí dÀa 8. apríla 1997 prijalo uznesením
ã. U 40/97 ·tatút Ceny Daniela Krmana.

·TATÚT
Ceny Daniela Krmana
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
âlánok I.
Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku v dÀoch 22. – 23. apríla 1991 na základe
návrhu biskupa ZD ECAV na Slovensku, Dr. Rudolfa Ko‰tiala, prijalo uznesenie ã. 54/1991
o zaloÏení
Ceny Daniela Krmana
ìalej len „CDK“,
na uctenie pamiatky veºkej osobnosti Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku.
Uznesením Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku ã. 46/1995 bol ustanoven˘
v˘bor pre udelenie „Ceny Daniela Krmana“ v tomto zloÏení:
– Mgr. Ivan Osusk˘, biskup ZD ECAV
– doc. ThDr. Daniel Vesel˘, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
– doc. ThDr. Juraj Bándy, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
– ThB. Andrej Kvas, tajomník GBÚ pre archív
– MVDr. Jaroslav Ku‰nír
– Mgr. Ivan Miku‰, ev. farár
V˘bor si volí spomedzi svojich ãlenov predsedu, ktor˘ zodpovedá za spravovanie CDK
podºa tohto ‰tatútu. ZároveÀ si v˘bor volí spomedzi svojich ãlenov tajomníka, ktor˘ zodpovedá
za administratívnu agendu.
Predseda v˘boru zvoláva ãlenov na zasadnutie podºa potreby, najmenej
1x v kalendárnom roku. Úãet CDK vedie uãtáreÀ Generálneho biskupského úradu ECAV
v Bratislave. Na poÏiadanie predsedu v˘boru zostavuje písomnú správu o stave finanãn˘ch
prostriedkov na úãte a vykonáva ìal‰ie úãtovné operácie podºa pokynov predsedu.

âlánok II.
Zdrojom finanãn˘ch prostriedkov na úãte CDK sú:
a) poãiatoãn˘ dar navrhovateºa Dr. Rudolfa Ko‰tiala v sume 5 000 Sk,
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b) dobrovoºné dary fyzick˘ch a právnick˘ch osôb,
c) zbierky cirkevn˘ch zborov,
d) iné zbierky ãi príspevky urãené v prospech CDK.

âlánok III.
CIEª A ÚâEL
Cieºom tejto CDK je:
1. uctenie pamiatky veºkej osobnosti Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku Daniela
Krmana,
2. prejaviÈ uznanie ordinovan˘m i neordinovan˘m ãlenom ECAV na Slovensku za to, Ïe
sa úspe‰ne venujú ‰túdiu cirkevn˘ch dejín a zároveÀ aj v tejto oblasti úspe‰ne
publikujú v cirkevn˘ch a in˘ch ãasopisoch, alebo v˘sledky svojho ‰túdia zverejÀujú
v kniÏn˘ch vydaniach,
3. získavanie najmä mlad˘ch adeptov k ‰túdiu cirkevn˘ch dejín.
Úãelom tohto ‰tatútu je dosiahnutie poriadku a pravidelnosti v otázke udeºovania CDK.

âlánok IV.
ZÁSADY
CDK sa udeºuje laureátom kaÏdoroãne v sume 5 000 Sk.
V prípade viacer˘ch kandidátov na CDK sumu moÏno rozdeliÈ.
Laureáti na CDK sú navrhovaní ãlenmi v˘boru po prieskume v seniorátoch ECAV.
Návrhy sa podávajú písomne aj so zdôvodnením predsedovi CDK.
Z navrhovan˘ch kandidátov sa urãí laureát na porade aspoÀ v trojãlennom v˘bore, ktor˘
zvolá predseda CDK. O v˘sledku porady – hlasovania – spí‰e tajomník zápis. S obsahom
zápisu v˘boru CDK oboznámi predseda v˘boru CDK Generálne presbyterstvo ECAV na
Slovensku.
CDK sa udeºuje kaÏdoroãne pri príleÏitosti celocirkevnej slávnosti. MôÏe sa udeliÈ aj pri
príleÏitosti zasadania Synody. PrítomnosÈ laureáta je Ïiadúca. Laureát obdrÏí popri finanãnom
obnose aj diplom, podpísan˘ predsedom a tajomníkom v˘boru CDK.

âlánok V.
ZÁVEREâNÉ USTANOVENIA
Tento ·tatút Ceny Daniela Krmana nadobúda úãinnosÈ dÀom schválenia na zasadnutí
Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku.
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OZNÁMENIE ã. 7/97
Generálne presbyterstvo prijalo dÀa 6. decembra 1996 uznesením ã. 372/97 Zásady pre
tvorbu a pouÏitie sociálneho fondu ECAV na Slovensku. Synoda ECAV ich novelizovala uzneseniami ã. K/1 a M/1 dÀa 25. júna 2005.

Zásady pre tvorbu a pouÏitie
sociálneho fondu ECAV na Slovensku
ECAV na Slovensku podºa ustanovení zákona NR SR 152/1994 Z. Z. o sociálnom fonde,
a v znení a doplnení zákona 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskor‰ích predpisov
sa riadi pri tvorbe a pouÏití sociálneho fondu (ìalej len SF) t˘mito zásadami:

1. Tvorba sociálneho fondu
1.1. Zdroje pre tvorbu sociálneho fondu
1.1.1. SF sa tvorí povinn˘m prídelom v zmysle zákona 152/1994 Z. z. paragraf 3 odst.
1a – vo v˘‰ke 0,6 % z objemu skutoãne vyplaten˘ch miezd v beÏnom roku na GBÚ v Bratislave a na BÚ ZD vo Zvolene a BÚ VD v Pre‰ove.
1.1.2. ëal‰ím zdrojom tvorby SF v zmysle paragrafu 4 ods. 2 sú dary, dotácie, príspevky, ktoré ECAV na Slovensku obdrÏí na tento úãel.
1.1.3. 33 % tvorby fondu sa presúva do Fondu personálneho zabezpeãenia.
1.2. Úãtovné vedenie sociálneho fondu
1.2.1. Prostriedky SF sú vedené na osobitn˘ch úãtoch GBÚ a BÚ ZD a VD.
GBÚ: 1169 - 443 - 012/0200
BÚ ZD: 820017-1001249-419
BÚ VD: 820017-315447-579/0900
1.2.2. GBÚ vedie prostriedky SF za duchovn˘ch oddelene od prostriedkov za pracovníkov GBÚ v analytickej evidencii úãtovníctva.
1.2.3. Na úãty SF sa prostriedky prevádzajú vo v˘‰ke 1/12 do 15 dní po zaãatí kaÏdého mesiaca vo forme preddavkov z predpokladanej v˘‰ky základu na urãenie povinného
prídelu.
1.2.4. Zúãtovanie prostriedkov predstavujúcich povinn˘ prídel do SF vykonávajú GBÚ
a BÚ-y do konca druhého mesiaca po uplynutí beÏného roka.
1.2.5. Zostatok prostriedkov SF sa prevádza do nasledujúceho roka.
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2. PouÏitie sociálneho fondu
Z vytvoren˘ch zdrojov sociálneho fondu je povinnosÈou zamestnávateºa dodrÏiavaÈ
podiel ãerpania takto:
a) 30 % – na závodné stravovanie nad rámec v‰eobecne záväzn˘ch právnych predpisov
– na regeneráciu pracovn˘ch síl
V rámci tejto skupiny, pokiaº je dostatok vytvoren˘ch zdrojov sa môÏe ãerpaÈ:
– pri závodnom stravovaní kaÏd˘ zamestnanec ECAV má nárok na príspevok 5,- Sk na
jedno jedlo poãas pracovného dÀa
– pri rehabilitaãn˘ch a lieãebn˘ch pobytoch je príspevok 30 % zo sumy, ktorú zamestnanec hradil z vlastn˘ch zdrojov
b) 20 % – na sociálnu v˘pomoc
– na dopravu do zamestnania
– na dôchodkové pripoistenie
V rámci tejto skupiny sa môÏe ãerpaÈ:
2.1. Pri rekreácii zamestnanca v rekreaãn˘ch zariadeniach cirkvi (rekreaãn˘ch zariadeniach zborov, seniorátov, di‰triktov alebo generálnej cirkvi) je príspevok 20 % z ceny rekreácie zamestnanca a 25 % z ceny rekreácie jeho detí.
2.2. Pri pravidelnej dochádzke do zamestnania, alebo k v˘konu pracovnej ãinnosti prostriedkami hromadnej dopravy (autobus, vlak) má kaÏd˘ zamestnanec ECAV nárok na príspevok na dopravu vo v˘‰ke 50 Sk mesaãne.
c) 50 % (zvy‰ok) – na realizáciu sociálnej starostlivosti o zamestnancov
V rámci tejto skupiny sa môÏe ãerpaÈ:
2.3. Pri chorobe, ktorá je príãinou práceneschopnosti presahujúcej 3 mesiace je príspevok vo v˘‰ke 2000 Sk, za kaÏd˘ nasledujúci mesiac 500 Sk najviac v‰ak 3000 Sk za rok.
2.4. Pri narodení dieÈaÈa - príspevok 1000 Sk
2.5. Pri úmrtí manÏelského partnera alebo dieÈaÈa – príspevok 1000 Sk.
2.6. Pri prvom odchode do dôchodku – príspevok 1000 Sk.
2.7. V odôvodnen˘ch prípadoch Ïiadostí o príspevok zo SF (Ïivelné pohromy, tragické
udalosti) rozhodne o v˘‰ke jednorazovej v˘pomoci zbor biskupov.
2.8. Z príleÏitosti vianoãn˘ch sviatkov poskytnúÈ vianoãn˘ príspevok (finanãn˘ alebo
vecn˘) zamestnancom do v˘‰ky 300 Sk.
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3. Spravovanie sociálneho fondu
3.1. Príspevky SF z jednotliv˘ch úãtov fondu sa zásadne pouÏívajú na pomoc t˘m pracovníkom, z ktor˘ch platov sa tvoria. V˘nimku povoºuje generálne presbyterstvo.
3.2. O pridelení príspevkov zo SF pre duchovn˘ch zamestnancov cirkvi rozhoduje zbor
biskupov na základe Ïiadostí, ktoré predloÏia zamestnanci ECAV.
3.3. K Ïiadosti duchovn˘ch pracovníkov ECAV o poskytnutie príspevku dáva stanovisko príslu‰n˘ seniorsk˘ úrad. O pridelení prostriedkov pre laick˘ch pracovníkov biskupsk˘ch
úradov rozhoduje príslu‰né predsedníctvo. Predsedníctvo cirkvi a di‰triktov môÏe poskytnúÈ
pre laick˘ch pracovníkov príslu‰n˘ch biskupsk˘ch úradov príspevok zo SF na základe návrhu riaditeºa GBÚ, resp. vedúceho DBÚ.
3.4. V Ïiadosti o príspevok zo SF zamestnanec uvedie presné dôvody, na základe ktor˘ch
o príspevok Ïiada. ÎiadosÈ sa pokladá za ãestné prehlásenie k ãerpaniu príspevku zo SF.
3.5. Zbor biskupov môÏe poskytnúÈ príspevok zo sociálneho fondu podºa t˘chto zásad aj
z vlastnej iniciatívy, alebo iniciatívy príslu‰ného seniorského úradu.
V‰etky finanãné príspevky poskytnuté zo sociálneho fondu podliehajú dani z príjmov.
Dani nepodliehajú vecné poÏitky.
Pre kaÏd˘ rok sa zásady aktualizujú a podliehajú schváleniu generálneho presbyterstva.
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Oznámenie ã. 5/99
o prijatí ·tatútu V˘chodného di‰triktu
Konvent V˘chodného di‰triktu prijal uznesením zo dÀa 29. júla 1995 ‰tatút V˘chodného
di‰triktu. DÀa 26. mája 2001 konvent ‰tatút novelizoval a generálne presbyterstvo uznesením
ã. 20 zo dÀa 8. februára 2002 novelizáciu schválilo.

·tatút V˘chodného di‰triktu
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
(1) V˘chodn˘ di‰trikt je organizaãná jednotka Evanjelickej cirkvi na Slovensku
s právnou subjektivitou (ãl. 24 CÚ). Sídlom di‰triktu je Pre‰ov.
(2) V˘chodn˘ di‰trikt tvoria senioráty:
Gemersk˘
Ko‰ick˘
Liptovsko-oravsk˘
·ari‰sko-zemplínsky
Tatransk˘
Turãiansky
(3) Jednotlivé senioráty sú tvorené cirkevn˘mi zbormi. Senioráty aj cirkevné zbory majú
právnu subjektivitu. Ich právne postavenie stanovuje ãl. 14 CÚ a seniorálny a zborov˘ ‰tatút.
(4) Najvy‰‰ím orgánom V˘chodného di‰triktu je di‰triktuálny konvent. Jeho
kompetencia je daná cirkevnou ústavou.
(5) V˘konn˘m orgánom V˘chodného di‰triktu je di‰triktuálne presbyterstvo. Jeho
ãlenmi z titulu funkcie sú:
di‰triktuálny biskup
di‰triktuálny dozorca
zástupca di‰triktuálneho biskupa
zástupca di‰triktuálneho dozorcu
di‰triktuálny právny zástupca
predseda di‰triktuálneho hospodárskeho v˘boru
predseda di‰triktuálneho vnútromisijného v˘boru
predseda ZED
Di‰triktuálny konvent okrem vy‰‰ie uveden˘ch volí 12 di‰triktuálnych presbyterov,
z toho polovicu z duchovného stavu.
Ak sa ktorákoºvek funkcia v di‰trikte neobsadí voºbou, di‰triktuálne presbyterstvo
poÏiada predsedníctvo cirkvi, aby aÏ do definitívneho obsadenia voºbou menovalo v zmysle
ãl. 27 ods. 2 písm. g) administrátorov neobsaden˘ch funkcií.
Na pozvanie di‰triktuálneho predsedníctva môÏu sa zasadnutia so súhlasom
presbyterstva zúãastniÈ aj ìal‰ie osoby.
(6) Di‰triktuálne presbyterstvo môÏe podºa potreby vytváraÈ v˘bory, pracovné skupiny
a sekcie, voliÈ ich predsedov a ãlenov. MôÏe im dávaÈ v‰eobecnú náplÀ alebo ich poverovaÈ
konkrétnymi úlohami.
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(7) V˘chodn˘ di‰trikt hospodári podºa rozpoãtu, ktor˘ schválil di‰triktuálny konvent.
Rozpoãet pripravuje di‰triktuálne presbyterstvo. O mimoriadnych v˘davkoch mimo rozpoãtu
v sume 10 000 Sk jednorázovo rozhoduje di‰triktuálne predsedníctvo a zdôvodní to
presbyterstvu VD na najbliÏ‰om rokovaní; di‰triktuálne presbyterstvo má právo rozhodnúÈ
o mimoriadnych v˘davkoch do v˘‰ky 200 000 Sk roãne; nad 200 000 Sk môÏe rozhodnúÈ len
di‰triktuálny konvent.
(8) Zariadením na v˘kon rozhodnutí di‰triktuálneho konventu, di‰triktuálneho presbyterstva a di‰triktuálneho predsedníctva je Biskupsk˘ úrad V˘chodného di‰triktu so sídlom
v Pre‰ove.
(9) V‰etci zamestnanci Biskupského úradu V˘chodného di‰triktu sa riadia pracovnoprávnymi vzÈahmi.

Oznámenie ã. 6/99
o prijatí ·tatútu Západného di‰triktu
Konvent Západného di‰triktu prijal uznesením zo dÀa 20. júla 1996 ·tatút Západného
di‰triktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

·TATÚT
Západného di‰triktu
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
Západn˘ di‰trikt Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku je organizaãná jednotka s právnou subjektivitou. Sídlom di‰triktu je Zvolen, nám. SNP 5, PSâ 960 66, IâO 31 933 475.
âl. 1
Organizácia di‰triktu
(1) Západn˘ di‰trikt tvoria senioráty:

Bratislavsk˘
Dunajsko – nitriansky
Hontiansky
Myjavsk˘
Novohradsk˘
PovaÏsk˘
Rimavsk˘
Zvolensk˘
(2) Senioráty sú tvorené cirkevn˘mi zbormi. Senioráty aj cirkevné zbory majú právnu
subjektivitu. Ich právne postavenie stanovuje CÚ a ‰tatúty seniorátov a zborov.
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(3) Najvy‰‰ím orgánom Západného di‰triktu je di‰triktuálny konvent. Tvoria ho ãlenovia di‰triktuálneho presbyterstva, ãlenovia predsedníctiev seniorátov a delegáti seniorátu podºa ãlánku 25 CÚ t. j. na kaÏd˘ch 15 000 ãlenov cirkvi v senioráte dvaja, z toho polovica sú
duchovní.
(4) V˘konn˘m orgánom Západného di‰triktu je di‰triktuálne presbyterstvo (ãl. 26 CÚ).
Jeho ãlenmi z titulu funkcie sú: di‰triktuálny biskup,
di‰triktuálny dozorca,
zástupca di‰triktuálneho biskupa,
zástupca di‰triktuálneho dozorcu,
di‰triktuálny právny zástupca,
predseda di‰t. hospodárskeho v˘boru,
predseda di‰t. vnútromisijného v˘boru,
podpredseda ZED.
Voºbou di‰triktuálnym konventom sa stávajú di‰triktuálnymi presbytermi dvanásti ãlenovia, z toho ‰esÈ z duchovného stavu. Ak sa ktorákoºvek funkcia v di‰trikte neobsadí voºbou,
di‰triktuálne presbyterstvo poÏiada predsedníctvo cirkvi, aby aÏ do definitívneho obsadenia
voºbou menovalo v zmysle ãl. 27 ods. 2 písm g) CÚ administrátorov neobsaden˘ch funkcií.
Zasadnutia di‰triktuálneho presbyterstva sú neverejné. Na pozvanie di‰triktuálneho predsedníctva môÏu sa zasadnutia so súhlasom presbyterstva zúãastniÈ aj ìal‰ie osoby.
(5) Di‰triktuálne presbyterstvo môÏe podºa potreby vytváraÈ v˘bory, pracovné skupiny
a sekcie, voliÈ ich predsedov a ãlenov. MôÏe im dávaÈ v‰eobecnú náplÀ alebo ich poverovaÈ
konkrétnymi úlohami.
(6) Di‰triktuálne predsedníctvo tvorí biskup a dozorca, ktorí sa riadia CÚ ãl. 27.
(7) Západn˘ di‰trikt hospodári podºa rozpoãtu, ktor˘ schvaºuje di‰triktuálny konvent.
Mimoriadne v˘davky mimo rozpoãtu v sume do 50 000 Sk schvaºuje di‰triktuálne predsedníctvo, do 500 000 Sk di‰triktuálne presbyterstvo. Nad 500 000 Sk di‰triktuálny konvent. Pre hospodárenie a v‰etky úãtovné operácie platia v‰eobecne platné predpisy.
(8) Na v˘kon rozhodnutí di‰triktuálneho konventu, di‰triktuálneho presbyterstva a di‰triktuálneho predsedníctva je zriaden˘ BÚ ZD so sídlom vo Zvolene. Zamestnanci sa riadia pracovn˘mi vzÈahmi a ‰tatútom BÚ ZD.
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OZNÁMENIE ã. 8/99
o ·tatúte Evanielickej diakonie ECAV
Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku prijalo dÀa 27. mája 1999 uznesením
ã. 34/1999 ·tatút Evanjelickej diakonie ECAV. DÀa 3. februára 2000 uznesením ã. 7/00 ‰tatút
novelizovalo.

·TATÚT
Evanjelickej DIAKONIE ECAV
âl. 1
Základné ustanovenia

§1
(1) Evanjelická DIAKONIA Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ìalej len ED
ECAV), je zriadená v zmysle § 6 ods.1 písm.h/ zákona ã. 108/1991 Zb. a ustanovenia ãl.30
ods.1 písm.e/ Ústavy ECAV na Slovensku a v znení zriaìovacej listiny ED ECAV ev. ã.
4810/91 zo dÀa 30. 11. 1991 ako úãelové zariadenie ECAV s právnou subjektivitou.
(2) ED ECAV nadväzuje na ãinnosÈ b˘valého Spolku slovenskej evanjelickej diakonie,
ktor˘ mal sídlo v Liptovskom Svätom Mikulá‰i.
(3) ED ECAV je samostatnou organizaãnou zloÏkou ECAV s vlastnou právnou subjektivitou a územnou pôsobnosÈou zhodnou s územnou pôsobnosÈou ECAV. ED ECAV pouÏíva
vlastné identifikaãné ãíslo organizácie.
(4) Sídlom ED ECAV je Bratislava. ED ECAV pouÏíva znak medzinárodnej vnútornej
misie a diakonie a to symbol koruny a kríÏa v bielom prevedení na modrom podklade.
Cieº a predmet ãinnosti
§2
(1) ED ECAV zabezpeãuje v duchu kresÈanskej lásky k blíÏnemu duchovnú a materiálnu pomoc t˘m, ktorí túto pomoc potrebujú a boli prijatí do opatery alebo inej programovej ãinnosti ED ECAV.
(2) Na dosiahnutie tohto cieºa ED ECAV najmä
a. zriaìuje prevádzky diakonie a charity alebo podnecuje ich zriaìovanie a riadi ich
ãinnosÈ,
b. organizuje poskytovanie humanitárnej pomoci a v rámci svojej pôsobnosti podporuje a rozvíja jej poskytovanie jednotlivcami a in˘mi organizáciami,
c. podnecuje rozvoj diakonie v cirkevn˘ch zboroch ECAV a koordinuje ãinnosti
v oblasti diakonie v ECAV,
d. poskytuje obãanom orientáciu v sociálnom systéme ‰tátu, poradenstvo t˘kajúce sa
ãinnosti ED ECAV a háji oprávnené záujmy t˘ch, ktorí boli prijatí do jej starostlivosti alebo pracovného vzÈahu,
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e. organizuje vzdelávanie v problematike diakonie v rámci svojej pôsobnosti a pripravuje svojich spolupracovníkov,
f. uskutoãÀuje styk s orgánmi ‰tátnej správy, samosprávy a s cirkevn˘mi i necirkevn˘mi právnick˘mi i fyzick˘mi osobami a to i v zahraniãí vo v‰etk˘ch veciach
t˘kajúcich sa ED ECAV.

âl. 2
Organizaãná ‰truktúra a riadenie ãinnosti
Organizaãná ‰truktúra
§3
(1) Organizaãnú ‰truktúru ED ECAV tvorí
a. Správna rada ED ECAV (ìalej len „Správna rada“),
b. Revízna komisia ED ECAV (ìalej len „Revízna komisia“),
c. Ústredie ED ECAV,
d. Kolégium ED ECAV,
e. Strediská Evanjelickej DIAKONIE (ìalej len SED).

Správna rada ED ECAV
§4
(1) Správna rada je najvy‰‰ím orgánom ED ECAV a riadi ãinnosÈ v rozsahu svojich právomocí vymedzen˘ch t˘mto ‰tatútom.
(2) Správna rada sa skladá z t˘chto ãlenov
a. zástupca Generálneho presbyterstva ECAV, delegovan˘ Generálnym presbyterstvom ECAV,
b. ãlen Správnej rady kaÏdého SED, navrhnut˘ správnou radou SED
príslu‰ného SED,
c. zástupca zborovej diakonie,
d. zástupca za ‰koliace a v˘skumné programy ED ECAV,
e. zástupca za sociálnu prácu v ED ECAV,
f. zástupca za ZdruÏenie priateºov Evanjelickej DIAKONIE
navrhnut˘ ZdruÏením priateºov diakonie.
(3) âlenov Správnej rady volí a odvoláva generálne presbyterstvo na návrhy príslu‰n˘ch
orgánov. âlenov Správnej rady podºa písmena c/, d/, e/ a f/ navrhuje Kolégium ED ECAV.
V prípade, Ïe generálne presbyterstvo nesúhlasí s navrhnut˘m ãlenom, vráti návrh Kolégiu ED
ECAV. Ak nie je kolégium kon‰tituované, alebo je nie funkãné, môÏe príslu‰n˘ch ãlenov
navrhnúÈ aj Správna rada ED ECAV.
(4) Správna rada si zo svojich ãlenov volí predsedu Správnej rady. Sôsob voºby predsedu, rozsah jeho pôsobenia ako aj priebeh zasadnutí Správnej rady urãí jej rokovací poriadok.
Rokovací poriadok navrhuje a schvaºuje správna rada a nesmie byÈ v rozpore s t˘mto ‰tatútom.
(5) Správne rada je uzná‰ania schopná, ak je prítomná nadpoloviãná väã‰ina jej ãlenov.
V osobitn˘ch prípadoch sa môÏe hlasovaÈ písomne, alebo s vyuÏitím elektronick˘ch prostriedkov. Podrobnosti upraví rokovací poriadok.
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(6) Zasadanie Správnej rady riadi jej predseda, alebo v dobe jeho neprítomnosti Správnou radou poveren˘ predsedajúci. Správna rada sa uzná‰a svojim písomn˘m uznesením.
O priebehu rokovania Správnej rady sa pí‰e osobitná zápisnica.
(7) Zasadanie správnej rady zvoláva jej úradujúci predseda. Zasadanie môÏe zvolaÈ aj
1/3 ãlenov Správnej rady alebo v osobitn˘ch prípadoch aj riaditeº a duchovn˘ správca ED
ECAV spoloãne prejavenou vôºou. Zvolanie zasadnutia Správnej rady musí maÈ písomnú
formu a musí obsahovaÈ predmet rokovania. Zvolávanie administruje Ústredie ED ECAV.
Správna rada zasadá podºa potreby, minimálne v‰ak raz za ‰esÈ mesiacov. Zasadnutí sa zúãastÀuje aj riaditeº a duchovn˘ správca ED ECAV s hlasom poradn˘m. Rokovací poriadok upresní , ktoré zasadnutia sa povaÏujú za mimoriadne, ako aj spôsob zvolávania a vedenia mimoriadneho zasadnutia Správnej rady.
(8) Do pôsobnosti Správnej rady patrí
a. schvaºovanie ãinnosti ED ECAV na rok,
b. schvaºovanie rozpoãtu ED ECAV na úãtovn˘ rok,
c. schvaºovanie závereãného úãtu ED ECAV za uplynul˘ kalendárny rok,
d. schvaºovanie v˘roãnej správy o ãinnosti ED ECAV za predchádzajúci rok,
e. schvaºovanie vnútroorganizaãn˘ch dokumentov s pôsobnosÈou pre celú ED
ECAV,
f. predkladanie návrhu na zriadenie a zru‰enie Strediska ED ECAV a predkladanie
návrhu na obsadenie miesta riaditeºa a duchovného správcu generálnemu presbyterstvu,
g. voºba jej predsedu,
h. prerokovanie návrhov riaditeºa na obsadenie miesta vedúceho prevádzky ED
ECAV alebo prevádzky Strediska ED ECAV a vedúcich referátov Ústredia ED
ECAV,
i. kontnolovanie ãinnosti ED ECAV vo v‰etk˘ch jej oblastiach,
j. rozhodovanie o scudzovaní nehnuteºného majetku ED ECAV po predchádzajúcom súhlase generálneho presbyterstva,
(9) âlenovia Správnej rady sú povinní
a. zúãastÀovaÈ sa zasadnutí Správnej rady,
b. napomáhaÈ rozvoju ED ECAV a ‰íreniu jej dobrého mena na verejnosti,
c. zdrÏaÈ sa konania , ktoré by mohlo po‰kodiÈ dobré meno ED ECAV na verejnosti.
(10) V prípade poru‰ovania t˘chto povinností má právo riaditeº a duchovn˘ správca spoloãne prejavenou vôºou navrhnúÈ odvolanie príslu‰ného ãlena Správnej rady generálnym presbyterstvom. Za poru‰enie písm. a/ sa povaÏuje trojnásobne neospravedlnená neúãasÈ na zasadnutí Správnej rady.
(11) âlenstvo v Správnej rade zaniká
a. odstúpením,
b. odvolaním,
c. úmrtím.
(12) âinnosÈ v Správnej rade je nehonorovaná.
Revízna komisia ED ECAV
§5
(1) Revízna komisia je orgánom ED ECAV.
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(2) Revízna komisia je trojãlenná a volí ju generálne presbyterstvo. Revízna komisia volí
zo svojich ãlenov svojho predsedu.
(3) Do pôsobnosti revíznej komisie patrí
a. kontrola správnosti vedenia úãtovníctva v ED ECAV,
b. kontrola hospodárnosti vynakladania prostriedkov v ED ECAV,
c. kontrola, ãi sú prostriedky vynakladané na úãel, pre ktor˘ boli poskytnuté.
(4) Revízna komisia pracuje na základe plánu práce. Plán práce schvaºuje generálne
presbyterstvo a je s ním oboznámená Správna rada a riaditeº ED ECAV. Plán práce musí maÈ
písomnú formu.
(5) Revízna komisia má právo vstupovaÈ do v‰etk˘ch organizaãn˘ch ‰truktúr ED ECAV
a poÏadovaÈ doklady ku kontrole v rozsahu svojej pôsobnosti.
(6) Revízna komisia je povinná vykonaÈ kontrolu aj na poÏiadanie Správnej rady. Táto
kontrola sa povaÏuje za mimoriadnu.
(7) O v‰etk˘ch kontrolách sa vedie osobitn˘ záznam, ktor˘ musí obsahovaÈ najmä miesto kontroly, dôvod a cieº kontroly, zisten˘ stav, návrh opatrení pokiaº je potrebné k opatreniu
pristúpiÈ, podpisy zástupcov kontrolovan˘ch ‰truktúr ED ECAV a ich vyjadrenie, ako aj podpisy osôb, ktoré kontrolu vykonali.
(8) Zápis z vykonanej kontroly je revízna komisia povinná odovzdaÈ v jednom originálnom v˘tlaãku generálnemu presbyterstvu, riaditeºovi a Správnej rade ED ECAV.
(9) T˘mito ustanoveniami sú nie dotknuté práva in˘ch osôb a orgánov na kontrolu v ED
ECAV.
Ústredie ED ECAV
§6
(1) Ústredie ED ECAV je riadiacou, správnou a administratívnou zloÏkou ED ECAV.
Poslaním ústredia je riadenie a správa celej ãinnosti ED ECAV.
(2) Ústredie ED ECAV zriaìuje nasledovné odbory
a. odbor duchovnej práce a zahraniãn˘ch vzÈahov,
b. odbor sluÏieb a vnútorn˘ch vzÈahov.
(3) Jednotlivé odbory si zriaìujú referáty alebo komisie. Podrobnosti o organizácii chodu
Ústredia ED ECAV , zriadení referátu alebo komisie upraví Organizaãn˘ poriadok ED ECAV.
(4) Ústredie ED ECAV si môÏe podºa potreby zriaìovaÈ elokované pracoviská. Ich ãinnosÈ
sa riadi osobitn˘m organizaãn˘m poriadkom. Zriadenie elokovaného pracoviska ako aj jeho organizaãn˘ poriadok schvaºuje Správna rada ED ECAV na základe návrhu vedenia ED ECAV.
(5) Za ãinnosÈ Ústredia ED ECAV zodpovedá riaditeº ED ECAV.
Riaditeº a duchovn˘ správca ED ECAV
§7
(1) Vedenie ED ECAV tvorí riaditeº a duchovn˘ správca, s postavením zástupcu riaditeºa, ktorí sú ‰tatutárnymi zástupcami ED ECAV. NajdôleÏitej‰ie doklady koncepãnej povahy
podpisujú za organizáciu obaja spoloãne, pokiaº to v˘slovne ustanoví rokovací poriadok.
(2) Za ãinnosÈ ED ECAV zodpovedá jej riaditeº, ktor˘ ju zastupuje vo vzÈahu s tretími
osobami v celom rozsahu. Je nadriaden˘ v‰etk˘m zamestnancom ED ECAV a súãasne koná
funkciu vedúceho odboru sluÏieb a vnútro‰tátnych vzÈahov. O svojej ãinnosti podáva Vedenie
ED ECAV správu generálnemu presbyterstvu, Správnej rade ED ECAV, Kolégiu ED ECAV
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ako súãasÈ v˘roãnej správy o ãinnosti ED ECAV jedenkrát roãne, alebo na ich poÏiadanie.
(3) Odbor duchovnej práce a zahraniãn˘ch vzÈahov (§ 6) riadi duchovn˘ správca.
Duchovn˘ správca je zároveÀ tajomníkom Generálneho biskupského úradu pre ED ECAV
(ìalej len tajomník GBÚ). V tejto funkcii zodpovedá za pravidelné kontakty medzi ED ECAV
a GBÚ.
(4) Riaditeº a duchovn˘ správca sú menovaní do funkcie a odvolávaní z funkcie generálnym presbyterstvom. Dokladom o právoplatnosti menovania je menovacia listina podpísaná ãlenmi predsedníctva ECAV. Menovaním vzniká pracovnoprávny vzÈah podºa platn˘ch
predpisov.
(5) Riaditeº v celom rozsahu a duchovn˘ správca v rozsahu svojej pôsobnosti (§ 6) majú
právo stanoviÈ si spôsob práce, ako aj spôsob práce svojich podriaden˘ch.
(6) Podrobnosti o spôsobe práce zamestnancov ED ECAV upraví Pracovn˘ poriadok ED
ECAV. Riaditeº a duchovn˘ správca má právo zúãastÀovaÈ sa v‰etk˘ch rokovaní ktorejkoºvek
zloÏky ED ECAV.
Odbor duchovnej práce a zahraniãn˘ch vzÈahov
§8
(1) Do pôsobnosti odboru patrí najmä
a. rozvíjanie duchovnej práce v rámci pôsobnosti ED ECAV,
b. podnecovanie a koordinovanie duchovnej práce v strediskách ED ECAV,
c. kontakt s duchovn˘mi v‰etk˘ch organizaãn˘ch ‰truktúr ECAV a s in˘mi fyzick˘mi a právnick˘mi osobami v pôsobnosti ED ECAV,
d. ‰kolenie a príprava pracovníkov diakonie v dobrovoºníckej i profesionálnej ãasti,
e. spracovávanie koncepãn˘ch, ‰tudijn˘ch, odborn˘ch a propagaãn˘ch materiálov
ED ECAV,
f. uskutoãÀovanie kontaktov v zahraniãí a koordinácia zahraniãn˘ch kontaktov
prevádzok a spolupracovníkov ED ECAV v okruhu pôsobnosti ED ECAV.
(2) Podrobnosti upraví organizaãn˘ poriadok Ústredia ED ECAV.
Odbor sluÏieb a vnútro‰tátnych vzÈahov
§9
(1) Do pôsobnosti odboru patrí naajmä
a. rozvíjanie sociálnej, pastorálnej a ekonomickej práce v rámci pôsobnosti ED
ECAV,
b. podnecovanie a koordinovanie sociálnych sluÏieb vo v‰etk˘ch prevádzkach
a programoch ED ECAV,
c. riadenie práce a vzdelávanie správcov prevádzok, vedúcih progamov a koordinátorov pripravovan˘ch projektov ED ECAV v oblasti v˘stavby, sluÏieb, personalistiky a ekonomiky,
d. získavanie finanãn˘ch a materiálnych prostriedkov na ãinnosÈ ED ECAV, zabezpeãovanie jednotn˘ch zásad hospodárenia vo v‰etk˘ch strediskách ED ECAV,
e. presadzovanie záujmov ED ECAV na v‰etk˘ch úrovniach samosprávy a ‰tátnej
správy.
(2) Podrobnosti upraví Organizaãn˘ poriadok Ústredia ED ECAV.
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Strediská Evanjelickej DIAKONIE
§ 10
(1) ED ECAV pre napæÀanie niektor˘ch svojich cieºov zriaìuje Strediská ED ECAV
(ìalej len SED).
(2) Návrh na zriadenie SED prijíma Správna rada. Îiadatelia o spracovanie návrhu predloÏia Správnej rade zámer ãinnosti SED a jeho zdôvodnenie, návrh ‰tatútu SED a návrh na ‰tatutárnych zástupcov, prípadne iné záleÏitosti, pokiaº sú pre spracovanie návrhu na zriadenie
SED potrebné. Správna rada si vyÏiada stanovisko vedenia ED ECAV a Kolégia ED ECAV
a pripojí ho ku návrhu. Vedenie ED ECAV je povinné spolupracovaÈ pri zostavovaní potrebn˘ch dokumentov na v‰etk˘ch úrovniach ED ECAV a to predov‰etk˘m administráciou, metodicky a odborne.
(3) Zriadenie SED schvaºuje generálne presbyterstvo na návrh Správnej rady ED ECAV.
Návrh musí obsahovaÈ zámer ãinnosti SED, zdôvodnenie zámeru ãinnosti, ‰tatutárneho zástupcu SED, stanovisko Vedenia ED ECAV a Kolégia ED ECAV. Návrh môÏe obsahovaÈ aj iné
náleÏitosti, pokiaº je ich pripojenie úãelné alebo vyÏadované. Dokladom o zriadení SED a jeho
právnej subjektivite je Zriaìovacia listina. Zriaìovaciu listinu vystavuje ED ECAV na základe uznesenia generálneho presbyterstva o schválení zriadenia SED a podpisujú ju ‰tatutárni
zástupcovia ED ECAV.
(4) Najvy‰‰ím orgánom SED je Správna rada SED, ktorá riadi jeho ãinnost v rozsahu
svojich právomocí vymedzen˘ch ·tatútom SED. ·tatút SED schvaºuje Správna rada ED
ECAV a nesmie byÈ v rozpore s t˘mto ‰tatútom. Na vymedzenie právomoci Správnej rady SED
sa pouÏijú právomoci Správnej rady ED ECAV. Podrobnosti upraví organizaãn˘ poriadok ED
ECAV, ktorého prílohou bude Vzorov˘ ‰tatút SED.
(5) SED má právnu subjektivitu.V svojej ãinnosti pouÏíva vlastné IâO. ·tatutárnym
zástupcom SED je správca SED. Správca SED nesmie byÈ ãlenom Správnej rady SED s hlasovacím právom. Súprávcu SED vymenuváva a odvoláva riaditeº ED ECAV. Pracovn˘ pomer
s organizáciou vzniká na základe pracovnej zmluvy.
(6) SED hospodári so zveren˘m a získan˘m majetkom na základe rozpoãtu a plánu
práce. Rozpoãet spolu s plánom práce schvaºuje Správna rada SED a predkladá ich Správnej
rade ED ECAV po vyjadrení vedenia ED ECAV. SED je povinné dodrÏiavaÈ vnútorné predpisy ED ECAV. SED vlastní samostatnú peãiatku pre úradn˘ styk a môÏe vo vlastnom mene a na
svoju Èarchu zriadiÈ beÏn˘ a devizov˘ úãet.
(7) Ak SED zriadi prevádzku sociálnych, zdravotníckych alebo in˘ch sluÏieb v súlade
so svojou ãinnosÈou, riadi sa chod prevádzky jej organizaãn˘m poriadkom. Ak je SED súãasne aj prevádzkou sociálnych sluÏieb v zmysle v‰eobecnozáväzn˘ch právnych predpisov, riadi
sa chod SED Organizaãn˘m poriadkom prevádzky. Organizaãn˘ poriadok SED schvaºuje
Vedenie ED ECAV na základe návrhu Správnej rady SED. Organizaãn˘ poriadok nesmie byÈ
v rozpore so v‰eobecne záväzn˘mi právnymi predpismi a s vnútorn˘mi predpismi ED ECAV.
Kolégium ED ECAV
§ 11
(1) Kolégium ED ECAV je poradn˘m orgánom ED ECAV..
(2) âlenmi Kolégia sú:
a. riaditeº a duchovn˘ správca ED ECAV,
b. správcovia SED,
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c. zástupca, menovan˘ generálnnym presbyterstvom,
d. zástupcovia cirkevn˘ch zborov, v mieste ktor˘ch sa nachádza SED, delegovaní
cirkevn˘mi zbormi,
e. vedúci referátov Ústredia ED ECAV,
f. vedúci komisií alebo sekcií ED ECAV,
g. delegovaní ãlenovia iniciatív, podporujúcich prácu ED ECAV,
h. iné osoby, ktoré sa podielajú na ãinnosti ED ECAV podºa rozhhodnutia Kolégia
ED ECAV.
(3) Kolégium a prvé ãlenstvo vzniká jeho ustanovujúcou schôdzou. Ustanovujúcu
schôdzu zvoláva a riadi vedenie ED ECAV.
(4) Okrem práv uveden˘ch v in˘ch ãlánkoch tohoto ‰tatútu má kolégium právo
a. vyjadrovaÈ sa k ãinnosti ED ECAV a doÏadovaaÈ sa vysvetlenia,
b. podávaÈ návrhy, sÈaÏnosti a pripomienky na ED ECAV a doÏadovaÈ sa ich
vyrie‰enia,
c. vyjadrovaÈ sa k rozhodnutiam ostatn˘ch orgánov ED ECAV a in˘ch fyzisk˘ch
a právnick˘ch osôb, vrátane v‰etk˘ch zloÏiek ‰tátnej správy a samosprávy,
pokiaº sa t˘kajú ãinnosti ED ECAV.
d. predkladaÈ návrhy generálnemu presbyterstvu na obsadenie Správnnej rady ED
ECAV v zmysle § 4 ods.3.
(5) Kolégium je povinné vyjadriÈ sa k poÏiadavkám, pripomienkam, materiálom a návrhom ED ECAV, pokiaº o to poÏiada riaditeº ED ECAV.
(6) âinnosÈ kolégia sa riadi jeho rokovacím poriadkom. Rokovací poriadok schvaºuje
správna rada ED ECAV. Kolégium zastupuje jeho volen˘ predseda. Predsedom nesmie byÈ
pracovník Ústredia ED ECAV ani zástupca generálneho presbyterstva. Podrobnosti o rie‰ení
konfliktu záujmov u in˘ch osôb upresní rokovací poriadok.

âl. 3
Hospodárenie
(1) ED ECAV hospodári na základe cirkevnoprávnych predpisov o hospodárení COJ,
Zásad hospodárenia ED ECAV, rozpoãtu a plánu práce na rok. Rozpoãet a plán práce schvaºuje Správna rada ED ECAV po vyjadrení Kolégia ED ECAV.
(2) Rozpoãet a plán práce ED ECAV je zloÏen˘ zo samostatn˘ch rozpoãtov a plánov
práce Ústredia ED ECAV a Stredísk ED ECAV. Na schválenie sa predkladá ako súhrnn˘ materiál. Na vyjadrenie Kolégiu ED ECAV a Správnej rade ED ECAV ho predkladá Vedenie ED
ECAV.
(3) ED ECAV zriaìuje vlastné prevádzkové a devizové úãty. Ústredie ED ECAV potvrdzuje súhlas so zriadením bankov˘ch úãtov SED ako nadriaden˘ orgán.
(4) Majetok vo vlastníctvo ED ECAV a jej stredísk môÏe byÈ scudzen˘ len pri zachovaní cirkevnoprávnych hospodárskych predpisov. Podrobnosti upravia Zásady hospodárenia
ED ECAV.
(5) Ak je ED ECAV alebo jej zloÏka s právnou subjektivitou správcom majetku tretej
osoby, musia byÈ uÏívacie práva a spôsob nakladania s majetkom upravené osobitnou zmluvou
podºa v‰eobecnezáväzn˘ch právnych predpisov.
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(6) Za zveren˘ majetok a hospodárenie s ním zodpovedajú vedúci jednotliv˘ch stredísk.
(7) Zdrojom majetku ED ECAV sú:
a. v˘nosy z poskytovan˘ch sluÏieb a inej vlastnej ãinnosti ,
b. dary, zbierky a sponzorstvá,
c. príspevky a dotácie na ãinnosÈ od právnick˘ch a fyzick˘ch osôb alebo záujmov˘ch
skupín,
d. dediãstvá,
e. príspevky a dotácie zo ‰tátneho rozpoãtu, rozpoãtu samospráv a verejnoprávnych
in‰titúcií,
f. v˘nosy zo zhodnotenia majetku a inej v˘robnej alebo podnikateºskej ãinnosti.
(8) ED ECAV môÏe vykonávaÈ podnikateºskú ãinnosÈ podºa v‰eobecne záväzn˘ch právnych predpisov. Zisk po zdanení sa môÏe pouÏiÈ v˘hradne na programovú ãinnosÈ ED ECAV.
Podrobnosti upravia osobitné predpisy o podnikaní ED ECAV.
(9) Podrobnosti o hospodárení urãia Zásady hospodárenia ED ECAV
.
âl. 4

Prechodné a závereãné ustanovenia
(1) Pri zániku SED disponuje jeho zostatkov˘m majetkom Ústredie ED ECAV.
(2) Pri zániku ED ECAV prechádza v˘kon vlastníckych práv k zostatkovému majetku
na nástupnícku organizáciu alebo na ECAV, pokiaº takáto organizácia nie je zriadená.
(3) Tento ‰tatút nadobúda úãinnosÈ dÀom 27.mája.1999, novelizácia dÀom 25. februára 2000.
(4) Zmeny a doplnky ‰tatútu vykonáva generálne presbyterstvo na základe návrhu
Správnej rady ED ECAV a spoloãného vyjadrenia riaditeºa a duchovného správcu.
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OZNÁMENIE ã. 9/99
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku prijalo
dÀa 28. mája 1999 uznesením ã. 42/99 ·tatút a zásady hospodárenia s podporn˘m cirkevn˘m
fondom. Generálne presbyterstvo novelizovalo ‰tatút dÀa 6. apríla 2001 uznesením ã. 52/01
a dÀa 4. apríla 2003 uznesením ã. 43/03.

·tatút
a zásady hospodárenia s Podporn˘m cirkevn˘m fondom
âlánok I.
Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku ako orgán riadiaci Evanjelickú cirkev
medzi synodami v súlade s úst. ãl. 31 Ústavy ECAV na Slovensku, na zasadnutí, ktoré sa
konalo dÀa 28. 5. 1999 v Bratislave
zakladá
podporn˘ cirkevn˘ fond a stanovuje zásady hospodárenia tak, ako to vypl˘va z obsahu
ãlánkov tejto listiny.
âlánok II.
Názov fondu: Podporn˘ cirkevn˘ fond (ìalej len PCF).
âlánok III.
Sídlo Podporného cirkevného fondu:
Generálny biskupsk˘ úrad ECAV na Slovensku
Palisády 46, P. O. BOX 289, 810 00 Bratislava 1
âlánok IV.
Cieº PCF: Podpora sociálne slab˘ch rodín ordinovan˘ch a neordinovan˘ch zamestnancov ECAV na Slovensku a jej COJ.
âlánok V.
Tvorba PCF:
– ofery a milodary,
– odvody z príjmov COJ v zmysle platn˘ch cirkevnoprávnych predpisov,
– dobrovoºné príspevky fyzick˘ch a právnick˘ch osôb, ofery a milodary urãené
na podporu fondu,
– v˘nosy z akcií a podujatí organizovan˘ch na podporu fondu.
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âlánok VI.
Za naplnenie PCF sú zodpovední ãlenovia správy fondu.
âlánok VII.
Správcom fondu je Správna rada, ktorá sa skladá:
1) predseda – riaditeº GBÚ,
2) podpredseda – vedúci BÚ ZD,
3) podpredseda – vedúci BÚ VD,
4) ãlen – administratívny pracovník PaM v ústredí cirkvi,
5) ãlen – duchovn˘ v aktívnej sluÏbe – urãí generálne presbyterstvo,
6) ãlen – duchovn˘ v aktívnej sluÏbe – urãí di‰triktuálne presbyterstvo ZD,
7) ãlen – duchovn˘ v aktívnej sluÏbe – urãí di‰triktuálne presbyterstvo VD.
Správna rada je uzná‰aniaschopná, ak je prítomná nadpoloviãná väã‰ina ãlenov
a rozhoduje väã‰ina hlasov.
âlánok VIII.
Kritéria pouÏitia PCF:
1. Zásadn˘m kritériom pre urãenie podpory sociálne odkázan˘m rodinám zamestnancov
ECAV a jej COJ je platn˘ zákon o Ïivotnom minime.
A. Suma potrebná na v˘Ïivu a zabezpeãenie základn˘ch osobn˘ch potrieb nevyhnutn˘ch
nákladov na domácnosÈ v zmysle platného zákona o Ïivotnom minime.
B. ëalej sa v prípade duchovného zaráta na domácnosÈ príjem od cirkevného zboru
podºa platiacich ãlenov v nasledovnej v˘‰ke:
– zbor men‰í ako 500 ãlenov – 300 Sk mesaãne,
– zbor od 501 do 1000 ãlenov – 500 Sk mesaãne,
– zbor od 1001 do 1500 ãlenov – 700 Sk mesaãne,
– zbor od 1501 do 2000 ãlenov – 1 200 Sk mesaãne,
– zbor nad 2000 ãlenov – 1 700 Sk mesaãne.
2. Kritériá pouÏitia PCF nezohºadÀujú poskytnutie príspevku na ÈaÏko zdravotne
postihnuté dieÈa, ktoré si vyÏaduje osobitnú starostlivosÈ. Je posudzované podºa bodu 1 a), ãl.
VIII.
3. V˘‰ka Ïivotného minima sa posudzuje aktuálne platn˘m zákonom.
4. a) V prípade, Ïe COJ duchovnému nehradí nájomné, náklady na elektrinu a vykurovanie bytu v plnej v˘‰ke, k sume v bode 1 a), ãl. VIII. sa priráta ãiastka neuhraden˘ch
nákladov za sledované obdobie. Potvrdenie o platbách nájomného, elektrickej energie
a vykurovania bytu vystaví príslu‰né presbyterstvo COJ, ktoré dokladuje kópiami faktúr.
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4. b) V prípade neordinovan˘ch zamestnancov ECAV, ktor˘m zamestnávateº nehradí
náklady na nájomné, elektrickú energiu a vykurovanie bytu, sa zv˘‰i Ïivotné minimum
o ãiastky vynaloÏen˘ch nákladov, ktoré musí vydokladovaÈ.
âlánok IX.
1. Dávky z PCF sa vyplácajú polroãne vÏdy len na základe Ïiadosti, s v˘nimkou
nastupujúcich zamestnancov, ktorí prispievajú do PCF najmenej 6 mesiacov.
2. Podmienky nároku na podporu z PCF sa posudzujú podºa priemerného ãistého
mesaãného platu, vrátane vyplaten˘ch prídavkov na deti.
3. KaÏdá ÏiadosÈ musí byÈ doloÏená:
a) potvrdením o priemernom ãistom príjme oboch manÏelov,
b) dokladom o prípadnej poskytnutej sociálnej podpore,
c) dokladom o prípadnej poskytnutej podpore v nezamestnanosti,
d) v prípade, Ïe Ïiadateº (ka) alebo jeho manÏel (ka) majú príjem z podnikania alebo
z inej samostatnej zárobkovej ãinnosti, doloÏia potvrdenie o v˘‰ke daÀového priznania za
posledn˘ kalendárny rok. V tomto prípade sa do úvahy berie roãn˘ príjem.
e) Ak je Ïiadateº poberateºom dôchodku, predloÏí potvrdenie o jeho v˘‰ke z po‰tového
úradu.
4. ÎiadosÈ sa predkladá prostredníctvom GBÚ správe fondu.
5. Základnou podmienkou priznania podpory z PCF sú pravidelné mesaãné príspevky
Ïiadateºov do fondu v trvaní minimálne jedného roka s v˘nimkou nastupujúcich zamestnancov,
ktorí prispievajú do PCF najmenej 6 mesiacov.
6. Pre posúdenie nároku je hranica príjmu 1,5 násobku Ïivotného minima v zmysle platného zákona.
âlánok X.
1. V˘‰ku podpory z PCF urãí Správna rada podºa objemu získan˘ch finanãn˘ch prostriedkov, ktorá nesmie presiahnuÈ rozdiel medzi Ïivotn˘m minimom a skutoãn˘mi príjmami za
posudzované obdobie.
2. V prípade, Ïe sa v priebehu roka vyãerpá menej ako 50% z roãného príjmu, bude
poskytnutá v‰etk˘m prispievateºom, ktorí prispievajú do fondu najmenej rok jednorázová
sociálna podpora do celkovej v˘‰ky 50% roãného príjmu.
âlánok XI.
Za predpokladu, Ïe cirkev nevybaví v˘nimku zo zákona o dani z príjmu, poskytnutá
podpora podlieha dani z príjmu v zmysle platného zákona.
âlánok XII.
Finanãné prostriedky PCF sú uloÏené na samostatnom úãte:
– korunovom,
– devízovom.
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Pohyb na úãtoch vykonáva úãtovník GBÚ na základe pokynov Správnej rady. Podpisové
právo na finanãné spravovanie úãtu vyÏaduje podpisovanie v zmysle ·tatútu GBÚ, § 10, bod
2 (podºa podpisového vzoru).
âlánok XIII.
Náklady spojené so správou PCF budú hradené z prostriedkov PCF najviac do v˘‰ky
10% roãného príjmu. Rozhodne o nich správca fondu.
âlánok XIV.
Správna rada PCF zodpovedá za ãinnosÈ fondu generálnemu presbyterstvu, ktorému
predkladá roãne správu o ãinnosti.
âlánok XV.
Rozhodnutie o zru‰ení PCF prináleÏí zriaìovateºovi.
âlánok XVI.
T˘mto ‰tatútom sa ru‰í „·tatút a zásady hospodárenia s podporn˘m kÀazsk˘m fondom“ zo dÀa 8. 4. 1997. ·tatút bol prijat˘ 25. 8. 1999, novelizácia 4. 4. 2003.
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OZNÁMENIE ã. 2/00
o ·tatúte Biblickej ‰koly v Martine
Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku uznesením ã. 10/00 zo dÀa 4. februára
2000 prijalo ·tatút Biblickej ‰koly v Martine. Uznesením ã. 65/02 zo dÀa 14. júna 2002 ho
novelizovalo.

·tatút
Biblickej ‰koly v Martine
Názov organizácie a jej sídlo
§1
(1) Organizácia má názov „Biblická ‰kola v Martine, nezisková organizácia“.
(2) Biblická ‰kola sídli v budove Cirkevného zboru ECAV v Martine,
Ul. osloboditeºov 17, 036 01 Martin.
Zriaìovateº
§2
(1) Zriaìovateºom Biblickej ‰koly v Martine (ìalej len Biblická ‰kola) je Evanjelická
cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Palisády 46, 811 03 Bratislava.
(2) Biblická ‰kola ako úãelové zariadenie cirkvi je zriadená ako právnická osoba
Evanjelickou cirkvou a. v. na Slovensku v súlade s § 6, ods. l, písm. c) zákona ã. 308/91 Z. z.
(3) Biblická ‰kola pracuje podºa uãebného plánu a osnov, schválen˘ch ‰kolsk˘m v˘borom ECAV.
(4) Zriaìovateº má právo a povinnosÈ kontroly Biblickej ‰koly.
Úãel zaloÏenia organizácie
§3
(1) PomôcÈ mládeÏi aj dospel˘m nájsÈ správnu duchovnú organizáciu, vybudovaÈ
kvalitné duchovné základy a takto viesÈ jednotlivcov k pravej slobode a zodpovednosti za Ïivot
cirkvi a spoloãnosti.
(2) PripraviÈ po biblickej a odbornej stránke laick˘ch pracovníkov v cirkvi na funkcie
podºa potrieb zriaìovateºa. Absolventi Biblickej ‰koly získajú osvedãenie o kvalifikácii.
(3) Organizovanie doplnkov˘ch foriem vzdelávanie (kurzy, semináre) aktuálneho
zamerania.
(4) Kanonickú misiu predná‰ateºom teologick˘ch predmetov dáva zbor biskupov.

233

Orgány Biblickej ‰koly a ich právomoci
§4
(1) Orgánmi Biblickej ‰koly sú:
– správna rada,
– riaditeº,
– revízor.
(2) Funkcie ãlenov správnej rady a revízora sú ãestné. âlen uveden˘ch orgánov má
nárok na náhradu preukázan˘ch v˘davkov, ktoré im pri v˘kone funkcie vznikli.
(3) Zo schôdzí orgánov Biblickej ‰koly sa vyhotovujú zápisnice, ktoré organizácia
uschováva poãas desiatich rokov.
Správna rada
§5
(1) Správna rada je najvy‰‰ím orgánom Biblickej ‰koly.
(2) Správna rada:
– schvaºuje roãnú úãtovnú uzávierku a v˘roãnú správu o ãinnosti a hospodárení;
– rozhoduje o zru‰ení, zlúãení, splynutí alebo rozdelení organizácie;
– schvaºuje právne úkony t˘kajúce sa nehnuteºností majetku;
– rozhoduje o zmenách v ‰tatúte.
(3) Správna rada má 5 ãlenov, ktor˘ch menuje na ‰esÈroãné obdobie zriaìovateº. âlenom
správnej rady nemôÏe byÈ riaditeº a revízor organizácie.
(4) Správna rada zvolí zo svojich ãlenov predsedu správnej rady. Predseda správnej rady
zvolá správnu radu najneskôr do 15 dní, ak o to poÏiada najmenej tretina ãlenov správnej rady.
(5) Správna rada sa schádza podºa potreby, najmenej v‰ak dvakrát roãne. Na platné
rozhodnutie správnej rady je potrebn˘ súhlas nadpoloviãnej väã‰iny jej ãlenov.
(6) âlenstvo v správnej rade zaniká:
– uplynutím funkãného obdobia;
– odstúpením;
– odvolaním, ak ãlen správnej rady poru‰í ustanovenia zákona ã. 213/1997 Z. z.
o neziskov˘ch organizáciách poskytujúcich v‰eobecno-prospe‰né sluÏby,
ustanovenia tohto ‰tatútu alebo prestane spæÀaÈ podmienky voliteºnosti
za ãlena správnej rady;
– smrÈou.
(7) âlen správnej rady je povinn˘ zúãastÀovaÈ sa schôdze správnej rady.
Neospravedlnená neúãasÈ na troch po sebe nasledujúcich schôdzkach sa hodnotí ako nezáujem
o v˘kon funkcie a nesplnenie povinnosti ãlena správnej rady podºa tohto ‰tatútu.
Riaditeº
§6
(1) Riaditeº je ‰tatutárny orgán, ktor˘ riadi ãinnosÈ organizácie a koná v jej mene.
Rozhoduje o v‰etk˘ch záleÏitostiach organizácie, ak nie sú zákonom alebo ‰tatútom vyhradené
do pôsobnosti in˘m orgánom.
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(2) Riaditeºa menuje zriaìovateº. Za riaditeºa môÏe byÈ menovaná fyzická osoba, ktorá
je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
(3) Riaditeº má právo zúãastÀovaÈ sa na zasadnutí správnej rady.
(4) Návrh na odvolanie riaditeºa správna rada podá, ak:
– nie je schopn˘ podºa lekárskeho posudku zo zdravotn˘ch dôvodov vykonávaÈ
túto funkciu dlh‰ie ako ‰esÈ mesiacov;
– koná v rozpore s ustanoveniami zákona ã. 213/1997 Z. z., zriaìovacou listinou,
alebo t˘mto ‰tatútom.
(5) Riaditeº má právo vymenovaÈ poãas svojho funkãného obdobia svojho právoplatného
zástupcu poãas jeho dlhodobej neprítomnosti z dôvodov sluÏobn˘ch, ‰tudijn˘ch, zdravotn˘ch
a pod.
Revízor
§7
(1) Revízor je kontroln˘ orgán Biblickej ‰koly, ktor˘ dozerá na ãinnosÈ organizácie.
(2) Revízor je oprávnen˘ nahliadaÈ do v‰etk˘ch dokladov a záznamov, t˘kajúcich sa
ãinnosti organizácie a kontroluje, ãi je úãtovníctvo riadne vedené v súlade so zákonom
o úãtovníctve a ãi organizácia uskutoãÀuje svoju ãinnosÈ v súlade so v‰eobecne záväzn˘mi
predpismi, zriaìovacou listinou a ‰tatútom.
(3) Revízor:
– preskúmava roãnú úãtovnú uzávierku a v˘roãnú správu
a predkladá svoje vyjadrenie správnej rade;
– kontroluje vedenie úãtovníctva a in˘ch dokladov;
– upozorÀuje správnu radu na zistené poru‰enie právnych predpisov,
zriaìovacej listiny alebo ‰tatútu.
(4) Revízor je oprávnen˘:
– navrhnúÈ mimoriadne rokovanie správnej rady, ak si to vyÏaduje záujem organizácie;
– zúãastniÈ sa na rokovaní správnej rady;
– upozorniÈ správnu radu na zistené poru‰enie právnych predpisov.
(5) Revízora menuje správna rada. Revízorom nemôÏe byÈ iba fyzická osoba, ktorá je
spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Revízorom nemôÏe byÈ ãlen správnej rady ani riaditeº. Na zánik funkcie revízora sa primerane pouÏijú ustanovenia o zániku ãlenstva v správnej
rade.
Hospodárenie organizácie
§8
(1) Biblická ‰kola zabezpeãuje svoju ãinnosÈ a hospodári so svojimi príjmami a vlastn˘m
majetkom. Biblická ‰kola vypracúva rozpoãet nákladov, v˘davkov a oãakávan˘ch
príjmov.
(2) Príjmy a príspevky organizácie tvoria:
– dobrovoºné dary a príspevky jednotlivcov, cirkevn˘ch organizaãn˘ch jednotiek,
cirkevn˘ch a necirkevn˘ch organizácií doma i v zahraniãí;
– ‰tudijné príspevky;
– príjmy z vlastnej hospodárskej ãinnosti;
– pôÏiãky, úvery a úroky;
– iné príjmy.
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(3) Biblická ‰kola vedie podvojné úãtovníctvo a hospodári podºa rozpoãtu a platn˘ch
‰tátnych aj cirkevn˘ch noriem, vykonáva úãtovnú a inventárnu evidenciu zdrojov a majetku.
(4) Riaditeº Biblickej ‰koly vypracuje v˘roãnú správu v termíne urãenom správnou
radou, najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka.
(5) V˘roãná správa obsahuje:
– hodnotenie v˘sledkov duchovnej a v˘chovnej práce;
– prehºad ãinností vykonan˘ch v kalendárnom roku s uvedením vzÈahu
k úãelu zaloÏenia organizácie;
– roãnú úãtovnú závierku a zhodnotenie základn˘ch údajov v nej obsiahnut˘ch;
– prehºad o peÀaÏn˘ch príjmoch a v˘davkoch;
– prehºad rozsahu príjmov (v˘nosov) v ãlenení podºa zdrojov, stav a pohyb majetku
a záväzkov organizácie;
– zmeny a nové zloÏenie orgánov organizácie ku ktor˘m do‰lo v priebehu roka;
– ìal‰ie údaje urãené správnou radou.
(6) V˘roãná správa bude zverejnená v tlaãi ECAV na Slovensku.
Zánik a likvidácia organizácie
§9
(1) O zru‰ení organizácie rozhoduje zriaìovateº, ktor˘ rozhoduje aj o majetkovom
vysporiadaní.
(2) Likvidátor môÏe previesÈ likvidaãn˘ zostatok len na neziskovú organizáciu alebo
nadáciu.
Závereãné ustanovenia
§10
(1) ·tatút Biblickej ‰koly v Martine nadobúda platnosÈ dÀom schválenia zriaìovateºom.
(2) Doplnky a zmeny v ‰tatúte predkladá vedenie Biblickej ‰koly po prerokovaní správnou radou svojmu zriaìovateºovi spolu s odôvodnením zmien.
(3) Tento ‰tatút schválilo Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku uznesením
ã. 10/00.
(4) Ru‰í sa ·tatút Biblickej ‰koly schválen˘ generálnym presbyterstvom dÀa 2. 10. 1998.
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OZNÁMENIE ã. 3/00
o ·tatúte Misijného strediska ECAV na Slovensku
v Matejkovej
Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku uznesením ã. 11/2000 novelizovalo ·tatút
misijného strediska ECAV v Matejkovej. Novelizovan˘ ‰tatút sa publikuje v plnom znení.

·TATÚT
Misijného strediska Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania na Slovensku Matejková
âlánok I.
Názov strediska
Misijné stredisko Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Matejková
v Brezovej pod Bradlom (ìalej len MS Matejková).
âlánok II.
Sídlo strediska
Sídlom strediska je Brezová pod Bradlom.
âlánok III.
Úãel strediska
Úãel MS Matejková je poskytovaÈ za primeran˘ poplatok pobyt za úãelom oddychu,
telesného osvieÏenia a pestovania duchovného spoloãenstva viery a modlitby hlavne pre mlad˘ch ãlenov ECAV na Slovensku a zo zahraniãia.
Zariadenie MS Matejková môÏu vyuÏívaÈ aj orgány a pracovné komisie ústredia cirkvi,
SEM, orgány di‰triktov a seniorátov.
V prípade voºnej kapacity sa na pobyÈ do MS Matejková môÏu prijímaÈ aj ãlenovia in˘ch
cirkví.
âlánok IV.
Právne postavenie strediska
MS Matejková je úãelov˘m zariadením ECAV na Slovensku s právnou subjektivitou. Za
MS Matejková je oprávnen˘ konaÈ vedúci strediska.
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âlánok V.
Spravovanie strediska
Správa, financovanie a údrÏba je zabezpeãovaná z prijímov za pobyt v MS Matejková
a z darov.
MS Matejková spravuje 7 ãlenné kuratórium na ãele s vedúcim MS, ktoré za svoju ãinnosÈ zodpovedá Generálnemu presbyterstvu ECAV. ëal‰ími ãlenmi kuratória sú
– zástupca vedúceho
– správca MS
– zástupca SEM
– dvaja ãlenovia cirkevného zboru Brezová pod Bradlom (zborov˘ dozorca
a predseda HV).
Úlohou kuratória je najmä
– vypracovanie návrhu rozpoãtu
– úãelné a efektívne vyuÏívanie finanãn˘ch prostriedkov
– pravidlene raz roãne predkladaÈ správu o ãinnosti generálnemu presbyterstvu.
âlánok VI.
Kontrola ãinnosti
Kuratórium kaÏdoroãne vypracúva prehºad o ãerpaní rozpoãtov˘ch prostriedkov, ktor˘
predkladá generálnemu presbyterstvu.
Kontrola ãinnosti spojená s prevádzkovaním MS Matejková sa vykonáva kaÏdoroãne
revíznou komisiou menovanou ECAV.
âlánok VII.
Závereãné ustanovenia
Prílohou tohto ‰tatútu je domáci poriadok MS Matejková.
T˘mto ‰tatútom sa menia a doplÀujú doteraj‰ie ‰tatúty z r. 1993, 1996 a 1997.
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OZNÁMENIE ã. 6/00
o ·tatúte Jano‰kovho domu v Liptovskom Hrádku
Konvent V˘chodného di‰triktu ECAV na Slovensku prijal dÀa 22. augusta 2000
uznesením ã. 15/00 ‰tatút Jano‰kovho domu v Liptovskom Hrádku. Novelizoval ho dÀa
26. mája 2001. Generálne presbyterstvo ECAV dÀa 2. februára 2002 uznesením ã. 24/02
novelizáciu schválilo.

·tatút
JANO·KOVHO DOMU,
úãelového zariadenia V˘chodného di‰triktu
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
Úvod
V˘chodn˘ di‰trikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sídlom v Pre‰ove uznesením
di‰triktuálneho konventu ã. 15/00 zo dÀa 22. 5. 2000 na návrh di‰triktuálneho presbyterstva,
prijat˘ uznesením ã. 53/00 zo dÀa 12. 8. 2000 zriaìuje v súlade s ustanovením § 6 ods. l
písm. h) zákona ã. 308/91 Zb. a ãl. 25 ods. 2 písm. d) Ústavy ECAV na Slovensku di‰triktuálne
úãelové zariadenie pod názvom Jano‰kov dom (ìalej len JD), ktorého sídlom je Liptovsk˘
Hrádok, Vy‰né fabriky 11/4.
âl. l
Cieº ãinnosti JD spoãíva predov‰etk˘m vo vzdelávacej ãinnosti, poriadaní odborn˘ch
konferencií v duchovnej oblasti ako aj humanitn˘ch a charitatívnych aktivitách ECAV na
Slovensku a v primeranej miere podºa Ïivnostenského listu, vydaného na tento úãel. JD sa
zriaìuje ako úãelové zariadenie s právnou subjektivitou.
âl. 2
Zdrojmi príjmov JD sú predov‰etk˘m dobrovoºné príspevky cirkevn˘ch organizaãn˘ch
jednotiek, príspevky a dary právnick˘ch a fyzick˘ch osôb, príspevky poskytnuté na prevádzku
JD a príjmy z aktivít na podporu ãinnosti JD v zmysle ãl. l tohto ‰tatútu.
âl. 3
JD zabezpeãuje svoju ãinnosÈ predov‰etk˘m prostredníctvom Správnej rady, riaditeºa JD,
ako aj zamestnancami na základe pracovnej zmluvy alebo dohôd o prácach vykonávan˘ch
mimo pracovného pomeru.
âl. 4
1. Správnu radu tvoria:
– traja zástupcovia V˘chodného di‰triktu ECAV na Slovensku
menovaní di‰triktuálnym presbyterstvom
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– traja zástupcovia Západného di‰triktu ECAV na Slovensku
menovaní di‰triktuálnym presbyterstvom
– zástupca ústredia ECAV, menovan˘ generálnym presbyterstvom
2. Správna rada volí zo svojho stredu predsedu a rozhoduje o základn˘ch otázkach
ãinnosti JD.
3. Riaditeº je v˘konn˘m orgánom JD a ‰tatutárnym zástupcom. V zmysle príslu‰n˘ch
cirkevnoprávnych predpisov ho ako di‰triktuálneho farára menuje biskup V˘chodného di‰triktu po prerokovaní v zbore biskupov a po dohode s biskupom Západného di‰triktu. Nie je
ãlenom Správnej rady, má v‰ak právo zúãastÀovaÈ sa jej zasadnutí s hlasom poradn˘m.
4. Konkrétne kompetencie, práva a povinnosti Správnej rady a riaditeºa JD upravuje
Organizaãn˘ poriadok JD.
âl. 5
Kontroln˘ orgán tvorí trojãlenná revízna komisia, ktorú menuje Správna rada, najmä
na pravidelné kontroly roãn˘ch úãtovn˘ch závierok.
âl. 6
âinnosÈ JD bude svojimi aktivitami napæÀaÈ V˘chodn˘ di‰trikt ECAV na Slovensku
v úzkej súãinnosti a spolupráci so Západn˘m di‰triktom ECAV na Slovensku a ìal‰ími
subjektami tejto cirkvi.
âl. 7
Hospodárenie sa vykonáva podºa platn˘ch v‰eobecne záväzn˘ch predpisov. JD vedie
vlastné úãtovníctvo.
âl. 8
UÏívanie majetku ECAV na Slovensku, V˘chodného a Západného di‰triktu ECAV na
Slovensku, ktoré tento zverili do správy a uÏívania JD, upravujú zmluvy medzi t˘mito
subjektami, v ktor˘ch sú bliÏ‰ie upravené podmienky nakladania s t˘mto majetkom.
âl. 9
Správu o ãinnosti a hospodárení s majetkom, ktor˘ má JD v správe a uÏívaní predkladá
riaditeº alebo ním poveren˘ zamestnanec raz za rok prostredníctvom Správnej rady
presbyterstvám vy‰‰ie uveden˘ch cirkevn˘ch organizaãn˘ch jednotiek.
âl. 10
JD ako di‰triktuálne úãelové zariadenie V˘chodného di‰triktu ECAV na Slovensku môÏe
zru‰iÈ di‰triktuálny konvent V˘chodného di‰triktu ECAV na Slovensku.
âl. 11
Na v˘kon jednotliv˘ch ustanovení tohto ‰tatútu prijme Správna rada Organizaãn˘
poriadok JD, ktor˘m upraví vnútorné vzÈahy JD. Organizaãn˘ poriadok podlieha schváleniu
presbyterstva V˘chodného di‰triktu.
Organizaãn˘ poriadok ako aj ìal‰ie zmluvy vypl˘vajúce z tohto ‰tatútu sa stanú jeho
neoddeliteºnou súãasÈou.
âl. 12
Tento ‰tatút bol prijat˘ di‰triktuálnym konventom V˘chodného di‰triktu ECAV pri
zriadení úãelového zariadenia a nadobúda úãinnosÈ dÀom prijatia.
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OZNÁMENIE ã. 1/01
o prijatí ‰tatútu Fondu pre cirkevné ‰kolstvo ECAV
Generálne presbyterstvo prijalo dÀa 1. februára 2001 uznesením ã. 5/01 ·tatút Fondu pre
cirkevné ‰kolstvo ECAV na Slovensku.

·tatút
Fondu pre cirkevné ‰kolstvo
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
âlánok I.
Synoda ECAV na Slovensku, ktorá sa konala v dÀoch 25.-27. júna 1998 v Martine,
zriadila Fond pre cirkevné ‰kolstvo ECAV.
âlánok II.
Názov fondu: Fond pre cirkevné ‰kolstvo ECAV (ìalej FC·).
âlánok III.
Sídlo fondu pre cirkevné ‰kolstvo: Generálny biskupsk˘ úrad ECAV na Slovensku,
Palisády 46, 811 06, Bratislava 1
âlánok IV.
Úãel FC·: Podpora evanjelick˘ch cirkevn˘ch ‰kôl na Slovensku.
âlánok V.
Tvorba FC·:
– odvod z cirkevného poplatku vo v˘‰ke 3 Sk na ãlena cirkevného zboru
– ofery a milodary
– dobrovoºné príspevky fyzick˘ch a právnick˘ch osôb
– 2% z príjmu (od 10 000 Sk roãne) cirkevn˘ch zborov z prenajatého majetku
– v˘nosy z podujatí na podporu fondu
– úroky z prostriedkov fondu
âlánok VI.
Za správu FC· sú zodpovední ãlenovia správy fondu.
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âlánok VII.
1. âlenmi správnej rady z titulu funkcie sú:
– predseda ‰kolského v˘boru ECAV
– predseda ‰kolského v˘boru VD ECAV
– predseda ‰kolského v˘boru ZD ECAV
– tajomník GBÚ pre ‰kolstvo
– zástupca riaditeºov cirkevn˘ch ‰kôl
âlánok VIII.
Kritériá pouÏitia FC· vypracuje správna rada a tvoria neoddeliteºnú súãasÈ tohoto ‰tatútu.
âlánok IX.
V˘‰ku podpory z FC· vypracuje správna rada podºa objemu získan˘ch finanãn˘ch
prostriedkov.
âlánok X.
Finanãné prostriedky FC· sú uloÏené na samostatn˘ch úãtoch - korunovom
a devízovom. Pohyb na úãtoch vykonáva administratívny zamestnanec ústredia cirkvi na
základne pokynov správnej rady. Podpisové právo na finanãné spravovanie úãtu vyÏaduje
podpisovanie v zmysle ·tatútu GBÚ, § 10, bod 2 ( podºa podpisového vzoru).
âlánok XI.
Náklady spojené so správou FC· budú hradené z prostriedkov FC·, najviac do v˘‰ky
2% roãného príjmu. Rozhodne o nich správna rada.
âlánok XII.
Správna rada fondu zodpovedá za svoju ãinnosÈ generálnemu presbyterstvu, ktorému
predkladá správu o svojej ãinnosti.
âlánok XIII.
·tatút Fondu pre cirkevné ‰kolstvo nadobúda platnosÈ dÀom jeho schválenia generálnym
presbyterstvom.
âlánok XIV.
Rozhodnutie o zru‰ení fondu prináleÏí zriaìovateºovi.
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OZNÁMENIE ã. 1/02
o prijatí ·tatútu kompenzaãného fondu ECAV na Slovensku
Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku uznesením ã. 15/02 dÀa 8. februára 2002
prijalo ·tatút kompenzaãného fondu ECAV na Slovensku. DÀa 14. októbra 2005 uznesením
ã. 149/05 ‰tatút novelizovalo.

·tatút kompenzaãného fondu
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
âl. l
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku

zakladá
kompenzaãn˘ fond duchovn˘ch vytvárajúcich hodnoty pre cirkev, ktorí neb˘vajú na
farách. ZároveÀ stanovuje zásady hospodárenia tak, ako to vypl˘va z obsahu ãlánkov tohto
‰tatútu.
âl. 2
Názov fondu je Kompenzaãn˘ fond ECAV na Slovenku (v ìal‰om len KF).
âl. 3
Sídlom KF je Generálny biskupsk˘ úrad ECAV na Slovensku, Palisády 46, P. O. Box
289, 810 00 Bratislava 1.
âl. 4
Cieºom KF je minimalizovanie rozdielov príjmov medzi duchovn˘mi pracujúcimi
v cirkvi, ktorí b˘vajú na farách a duchovn˘mi pracujúcimi pre cirkev, ktorí neb˘vajú na farách.
âl. 5
Tvorba KF:
– ãasÈ povinného cirkevného príspevku od zborov
(aktualizované rozhodnutím generálneho presbyterstva)
– dobrovoºné príspevky fyzick˘ch a právnick˘ch osôb
– ofery a milodary urãené na podporu fondu.
âl. 6
Za napæÀanie KF sú zodpovedné v‰etky COJ ECAV na Slovensku.
âl. 7
Správcom fondu je päÈãlenná správna rada, schválená generálnym presbyterstvom.
Uzná‰aniaschopná je, ak je prítomná nadpoloviãná väã‰ina jej ãlenov, priãom rozhoduje
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väã‰ina hlasov. Îiadateº o príspevok z KF nemôÏe byÈ ãlenom rady. Náklady rady sa hradia
z prevádzkovej kapitoly GBÚ.
âl. 8
Základnou poÏiadavkou na uplatnenie nárokov z KF je ÏiadosÈ, ktorú Ïiadateº predloÏí
v termíne do konca februára alebo augusta príslu‰ného roka prostredníctvom GBÚ správnej
rade fondu.
âl. 9
Základn˘m kritériom pre urãenie v˘‰ky podpory z KF je dokladovanie hrubého
mesaãného príjmu Ïiadateºa.
KaÏdá ÏiadosÈ musí obsahovaÈ:
– potvrdenie o hrubom mesaãnom príjme Ïiadateºa,
– ãestné vyhlásenie Ïiadateºa, Ïe okrem doloÏeného hrubého príjmu
nemá Ïiadny in˘ príjem.
âl. 10
V˘‰ku kompenzaãnej ãiastky stanovuje na návrh správnej rady generálne presbyterstvo
so zreteºom na stanoven˘ minimálny hrub˘ príjem, pri ktorom vzniká nárok Ïiadateºa na
príspevok, finanãnú naplnenosÈ KF a poãet oprávnen˘ch Ïiadateºov.
âl. 11
Finanãné prostriedky KF sú uloÏené na samostatnom úãte. Pohyb na úãte vykonáva
úãtovník GBÚ na základe pokynov rady.
âl. 12
Správna rada KF zodpovedá za jeho ãinnosÈ generálnemu presbyterstvu, ktorému
predkladá roãne správu o ãinnosti.
âl. 13
Rozhodnutie o zru‰ení KF prináleÏí jeho zriaìovateºovi.
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OZNÁMENIE ã. 4/02
o prijatí ·tatútu biskupského kríÏa emeritn˘ch biskupov
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku prijalo
na zasadnutí dÀa 5. apríla 2002 uznesením ã. 27 ·tatút biskupského kríÏa emeritn˘ch biskupov.

·tatút
biskupského kríÏa emeritn˘ch biskupov
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku uznesením ã. 52/94
zo dÀa 28. októbra 1994 dala právo odstupujúcim biskupom pouÏívaÈ titul „biskup v. v.“
bez ìal‰ích práv a povinností. Na zv˘raznenie tohto oprávnenia Generálne presbyterstvo
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku uznesením ã. 27/02 zo dÀa 5. apríla 2002 priznáva právo emeritn˘m biskupom nosiÈ biskupsk˘ kríÏ. Jeho odovzdávanie a pouÏívanie sa riadi t˘mito pravidlami.
âl. l
Emeritní biskupi (biskupi v. v.) sú oprávnení nosiÈ biskupsk˘ kríÏ pri slávnostn˘ch
cirkevn˘ch príleÏitostiach (napr. bohosluÏby, synoda, cirkevn˘ pohreb, reprezentácia cirkvi na
základe poverenia). Emeritní biskupi smú vykonaÈ konkrétne úkony v cirkvi iba z poverenia
kompetentného predstaviteºa.
Biskupské kríÏe obstaráva ECAV a zostávajú jej majetkom. Právo nosiÈ biskupsk˘ kríÏ
nemá emeritn˘ biskup, ktor˘ bol pozbaven˘ biskupskej hodnosti z disciplinárnych dôvodov,
alebo ktor˘ sa prehre‰il proti záujmom ECAV.
âl. 2
KríÏ sa odovzdáva emeritnému biskupovi pri in‰talácii nástupcu. DÀom odovzdania
vzniká emeritnému biskupovi právo pouÏívaÈ ho. Bratom, ktorí sú emeritn˘mi biskupmi
v ãase, keì tento ‰tatút nadobudol platnosÈ, odovzdá sa biskupsk˘ kríÏ súãasne.
âl. 3
Emeritn˘ biskup písomne potvrdí prevzatie biskupského kríÏa, prevezme za jeho opateru
a dôstojné zaobchádzanie osobnú aj hmotnú zodpovednosÈ. Súãasne sa písomne zaviaÏe, Ïe
zabezpeãí, aby kríÏ po jeho smrti odovzdala zodpovedná osoba (dediã) na Generálny biskupsk˘
úrad.
âl. 4
Tento ‰tatút nadobúda platnosÈ a úãinnosÈ v deÀ prijatia.
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OZNÁMENIE ã. 5/02
o prijatí ·tatútu Celocirkevného ‰kolského v˘boru
ECAV na Slovensku
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku prijalo
na zasadnutí dÀa 5. apríla 2002 uznesením ã. 28/02 ·tatút Celocirkevného ‰kolského v˘boru.

·tatút
Celocirkevného ‰kolského v˘boru ECAV na Slovensku
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
(v ìal‰om texte ECAV) v úsilí koordinovaÈ prácu v‰etk˘ch pracovníkov ECAV v cirkevn˘ch
‰kolách a ‰kolsk˘ch pracovníkov, vyuãujúcich evanjelické náboÏenstvo a. v. v ‰tátnych
‰kolách v Slovenskej republike, zriadilo Celoslovensk˘ ‰kolsk˘ v˘bor ECAV na Slovensku
(v ìal‰om texte C·V).
Sídlom C·V je budova ECAV na Slovensku v Bratislave, Palisády 46.
I.
C·V pre naplnenie svojho poslania plní na úseku ‰kolstva najmä tieto úlohy:
– utvára a spracúva koncepciu cirkevného ‰kolstva a vyuãovania náboÏenstva v ‰tátnych
‰kolách, kontroluje duchovnú a metodickú ãinnosÈ s prihliadnutím na ‰kolsk˘ zákon a iné
‰tátne predpisy;
– zabezpeãuje a vykonáva styk s príslu‰n˘mi orgánmi ‰tátnej správy (MS SR, MF SR,
MV SR) a príslu‰n˘mi odbormi VÚC, ako aj s metodick˘mi centrami zriaden˘mi ‰tátom;
– organizuje duchovné a vzdelávacie aktivity pre ‰kolsk˘ch pracovníkov a uãiteºov
náboÏenstva (predná‰ky, semináre, metodické dni);
– koordinuje prácu pri tvorbe uãebn˘ch plánov, uãebn˘ch osnov, uãebníc náboÏenstva
a metodick˘ch príruãiek;
– zabezpeãuje administratívne podklady pre zahraniãn˘ch lektorov, ktorí vyuãujú na
evanjelick˘ch bilingválnych gymnáziách, podºa moÏnosti rie‰i pouÏitie zahraniãn˘ch uãebníc
v evanjelick˘ch ‰kolách;
– spolupracuje s VMV, Tranosciom, Cirkevn˘mi listami – Evanjelické ‰koly
a metodick˘mi centrami (letáky, kazety, spevníky);
– sleduje správnosÈ vyuÏitia Fondu pre cirkevné ‰koly;
– spolupracuje so ZEUS-om;
– v súlade s cirkevn˘m zákonom ã. 4/97 zúãastÀuje sa procesu v˘berového konania
(konkurz) a procesu odvolávania riaditeºov cirkevn˘ch ‰kôl;
– vyjadruje sa k procesu vzniku a zániku cirkevn˘ch ‰kôl v‰etk˘ch stupÀov;
– plní ìal‰ie úlohy riadiacej, metodickej, kontrolnej a inej ãinnosti, vypl˘vajúce
z rozhodnutí generálneho presbyterstva v súlade s t˘mto ‰tatútom.
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II.
(1) âlenmi C·V pre oblasÈ cirkevného ‰kolstva sú:
– ‰kolsk˘ tajomník GBÚ
– predseda celocirkevného ‰kolského v˘boru
– predseda ‰kolského v˘boru VD
– predseda ‰kolského v˘boru ZD
– predseda klubu riaditeºov cirkevn˘ch ‰kôl
– podpredseda ‰kolského v˘boru (spravidla duchovn˘).
C·V zvoláva jeho predseda písomn˘mi pozvánkami na základe vlastného uváÏenia alebo
na základe Ïiadosti najmenej polovice jeho ãlenov, najmenej dvakrát roãne. C·V je schopn˘
uzná‰ania pri úãasti najmenej polovice jeho ãlenov a rozhoduje hlasovaním jednoduchou
nadpoloviãnou väã‰inou prítomn˘ch. C·V navrhuje právne predpisy a opatrenia t˘kajúce sa
oblasti cirkevného ‰kolstva.
(2) âlenmi C·V pre oblasÈ vyuãovania náboÏenstva v ‰tátnych ‰kolách sú:
– ‰kolsk˘ tajomník GBÚ
– predseda celocirkevného ‰kolského v˘boru
– predseda ‰kolského v˘boru VD
– predseda ‰kolského v˘boru ZD
– vedúci metodick˘ch stredísk
C·V pre oblasÈ vyuãovania náboÏenstva v ‰tátnych ‰kolách zvoláva jeho predseda,
ktorého spomedzi seba volia ãlenovia C·V, písomn˘mi pozvaniam na základe vlastného
uváÏenia alebo na základe Ïiadosti najmenej polovice jeho ãlenov a rozhoduje hlasovaním
jednoduchou nadpoloviãnou väã‰inou prítomn˘ch. Návrhy a opatrenia C·V schválené
generálnym presbyterstvom sú záväzné pre v‰etky subjekty pôsobiace v oblasti vyuãovania
náboÏenstva v ‰tátnych ‰kolách.
C·V je oprávnen˘ na vykonanie svojho poslania a úloh vypl˘vajúcich z tohto ‰tatútu
navrhnúÈ vykonávací predpis, ktor˘ bliÏ‰ie upraví jeho pôsobenie v oblasti vyuãovania
náboÏenstva v ‰tátnych ‰kolách.
Závereãné ustanovenia
(1) C·V zodpovedá za svoju ãinnosÈ generálnemu presbyterstvu, ktoré je oprávnené ÏiadaÈ od C·V písomnú správu o jeho ãinnosti.
(2) Do jedného mesiaca od schválenia tohto ‰tatútu upravia di‰trikty ‰tatúty svojich ‰kolsk˘ch v˘borov tak, aby boli v súlade so ·tatútom C·V.
(3) Tam, kde sa v doteraj‰ích prijat˘ch právnych normách uvádza názov generálny ‰kolsk˘ v˘bor, ‰kolsk˘ v˘bor pri GBÚ a pod., myslí sa t˘m C·V podºa tohto ‰tatútu.
(4) Tento ‰tatút nadobúda platnosÈ dÀom prijatia a úãinnosÈ dÀom 20. septembra 2002.
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OZNÁMENIE ã. 1/04
Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku uznesením ã. 117/03 zo dÀa 10. októbra 2003
prijalo ·tatút zahraniãnej misie na zasadnutí ECAV na Slovensku. DÀa 25. decembra 2005
uznesením ã. 207/05 ‰tatút – vrátane zmeny názvu – novelizovalo.

·tatút v˘boru zahraniãnej misie
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
Misiou sa ECAV podieºa na zachraÀujúcom diele trojjediného Boha: Otca, Syna a Ducha
Svätého. Boh koná toto dielo cez cirkev. Ním sa evanjelium o Pánovi JeÏi‰ovi Kristovi,
na‰om Spasiteºovi, dostáva aj ºuìom, ktorí ho e‰te nepoznajú. T˘mto dielom rastie cirkev.
Misia je úlohou kaÏdého kresÈana, je prejavom kresÈanského Ïivota a základnou úlohou cirkvi
(Mt 28,18-20). Na zabezpeãenie úloh zahraniãnej misie zriadlo Generálne presbyterstvo
ECAV 27. septembra 2002 v˘bor, ktor˘ je poradn˘m orgánom GP ECAV.
âlánok I.
(1) V˘bor zasadá podºa potreby, najmenej 1x roãne. âlenov v˘boru menuje a odvoláva
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.
(2) Predsedníctvo v˘boru tvoria predseda (zo zboru biskupov), podpredseda (zvolen˘
v˘borom), tajomník ECAV pre zahraniãnú misiu a ekonóm v˘boru.
âlánok II.
Kompetencie v˘boru
(1) Pripravuje a implementuje stratégiu zahraniãnej misie ECAV.
(2) Sleduje situáciu svetovej misie, je odborníkom v otázkach misie na Slovensku.
(3) Informuje o potrebách misie v zahraniãí.
(4) Navrhuje plán ãinnosti a rozpoãet a predkladá ich na schválenie Generálnemu presbyterstvu ECAV. Sú ãasÈou návrhu na rozpoãet je aj finanãné zabezpeãenie misionárov
a príspevky ECAV na misijné projekty v partnersk˘ch cirkvách.
(5) Predkladá Generálnemu presbyterstvu ECAV v˘roãnú správu o svojej ãinnosti
(programovú a finanãnú ãasÈ). SúãasÈou v˘roãnej správy sú aj správy misionárov ECAV
a zahraniãn˘ch misionárov pôsobiacich v SR.
(6) Spravuje rozpoãtové prostriedky pre zahraniãnú misiu ECAV schválené Generálnym
presbyterstvom ECAV.
(7) Zabezpeãuje kontakty so zahraniãn˘mi partnersk˘mi cirkvami ECAV v misii
v zmysle schváleného plánu ãinnosti.
(8) Pripravuje dohody s misionármi na podpis predsedovi v˘boru a dohodu s partnersk˘mi cirkvami na schválenie Generálnemu presbyterstvu ECAV.
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(9) V rámci ECAV poz˘va do misijnej práce, vyhºadáva, vyberá, organizuje prípravu
misionárov a zboru biskupov navrhuje na vyslanie nov˘ch misionárov.
(10) Zabezpeãuje kontakty s misionármi a misijn˘mi poliami.
(11) Koordinuje misijnú spoluprácu organizácií ECAV.
(12) Povzbudzuje cirkevné zbory a jednotliv˘ch kresÈanov k darcovstvu pre zahraniãnú
misiu.
âlánok III.
Úlohy predsedníctva
(1) Predkladá v˘boru návrhy na plán ãinnosti, rozpoãtu, prijatia nov˘ch misionárov
a uzatvárania nov˘ch zmlúv s misijn˘mi spoloãnosÈami partnersk˘ch cirkví.
(2) UdrÏiava pravideln˘ pastorálny a administratívny kontakt s misionármi,
(3) Rie‰i naliehavé potreby misionárov.
(4) SlúÏi ako poradn˘ orgán predsedu na zabezpeãenie realizácie uznesení v˘boru.
âlánok IV.
Hospodárenie
(1) Hospodárenie so zveren˘mi prostriedkami sa riadi záväzn˘mi predpismi ECAV. V˘bor hospodári podºa schváleného rozpoãtu zostaveného na kalendárny rok a obsahuje v‰etky
rozpoãtové príjmy a v˘davky.
(2) Finanãné prostriedky sa budú sústreìovaÈ na osobitnom úãte vedenom pri Biskupskom úrade V˘chodného di‰triktu, na ktorom sa premietnu v‰etky príjmy a v˘davky.
(3) Podpisov˘ vzor majú predseda, podpredseda a ekonóm v˘boru. Na úãtovnom dokumente musia byÈ dva podpisy, a to predsedu a ekonóma. V prípade neprítomnosti predsedu
podpisuje dokument podpredseda.
(4) Rozpoãet, hospodárenie a závereãn˘ úãet s finanãn˘mi prostriedkami a darmi predkladá v˘bor formou v˘roãnej správy kaÏdoroãne do 31. januára generálnemu presbyterstvu.
V‰eobecné ustanovenia
(1) Zápisnice zo zasadnutí v˘boru sa uschovávajú poãas 5 rokov a potom sa uschovávajú
v centrálnom archíve ECAV.
(2) Tento ‰tatút môÏe byÈ doplnen˘ a zmenen˘ len formou písomného dodatku, ktor˘
musí byÈ schválen˘ Generálnym presbyterstvom ECAV.
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OZNÁMENIE â. 1/05
Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku prijalo dÀa 3. decembra 2004 uznesením
ã. 178/04 ·tatút Väzenskej misie ECAV na Slovensku.

·tatút
Väzenskej misie
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
Duch Hospodina, Pána spoãíva na mne, pretoÏe Hospodin ma pomazal. Poslal ma
biednym hlásaÈ radostnú zvesÈ, zaviazaÈ rany t˘m, ktorí sú skrú‰eného srdca, vyhlásiÈ zajat˘m
prepustenie ba slobodu, uväznen˘m otvorenie Ïalára.
Izaiá‰, 61,1
âLÁNOK I.
Základné ustanovenia
§1
(1) Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ìalej len ECAV) v snahe
naplniÈ jedno zo svojich misijn˘ch poslaní spoãívajúce v ‰írení evanjelia, uplatÀovaní lásky,
nastolenia spravodlivosti a pokoja v spoloãenskom Ïivote, zriaìuje Väzenskú misiu ECAV na
Slovensku (ìalej len Väzenská misia).
(2) Duchovná starostlivosÈ o obvinen˘ch, odsúden˘ch vo väzbe i po prepustení, obete,
zamestnancov väzníc a ich rodinn˘ch príslu‰níkov, ktorí o takáto sluÏbu majú záujem, sa
vykonáva v zmysle zákonov SR,
âLÁNOK II.
Cieº ãinnosti
§2
(1) Hlavn˘m cieºom väzenskej misie je poskytovaÈ duchovnú starostlivosÈ obvinen˘m,
odsúden˘m vo väzení i po prepustení, ich rodinám, obetiam ich ãinov i väzenskému personálu,
spôsobom, ktor˘ im umoÏní zaãaÈ nov˘ Ïivot s Pánom JeÏi‰om Kristom, prípadne im ho
pomôÏe obnoviÈ.
(2) Následná duchovná starostlivosÈ sa poskytuje osobám, ktoré si odpykali uloÏen˘ trest.
(3) Okruhu osôb podºa ods. 3. ktorí sú Rómami, sa duchovná starostlivosÈ môÏe poskytovaÈ v spolupráci s V˘borom pre rómsku misiu.
V˘bor väzenskej misie
§3
(1) V˘konn˘m orgánom Väzenskej misie je V˘bor väzenskej misie.
(2) V˘bor väzenskej misie sa skladá z ãlenov, ktor˘ch navrhuje v˘bor a schvaºuje Generálne presbyterstvo ECAV. V˘bor väzenskej misie sa schádza raz roãne.
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(3) Na ãele V˘boru väzenskej misie stojí predseda volen˘ na tri roky, ktorého v jeho
neprítomnosti zastupuje podpredseda.
(4) Úlohou V˘boru väzenskej misie je najmä:
a) zostavaÈ plán ãinnosti a v˘roãnú správu,
b) zostaviÈ rozpoãet a závereãn˘ úãet,
c) schvaºovaÈ organizaãnú ‰truktúru Väzenskej misie,
d) dohodnúÈ pravidlá vstupu do objektov, kde sa vykonáva väzba, trest odÀatia slobody, ochranné lieãenie a ochranná v˘chova a v˘kon náboÏensk˘ch úkonov v nich,
e) v spolupráci s Evanjelizaãn˘m strediskom zabezpeãovaÈ náboÏenskú literatúru
pre stanoven˘ okruh osôb, nevyhnutnú na napínanie cieºov Väzenskej misie,
vrátane Biblického kore‰pondenãného kurzu, ‰peciálnej evanjelizaãnej literatúry,
audio a videokaziet s misijn˘m obsahom, podºa vlastn˘ch moÏnosti a moÏností
Evanjelizaãného centra poskytovaÈ okruhu osôb vymenovan˘ch v § l ods. 2
materiálnu pomoc (napr. písacie, hygienické potreby a pod.),
g) získavaÈ kontakty na jestvujúce azylové domy a v spolupráci s Evanjelickou diakoniou (i bez nej) hºadaÈ moÏnosti zriadenia azylového domu pre prepusten˘ch,
h) získavaÈ dobrovoºn˘ch pracovníkov pre Väzenská misiu v zariadeniach
Generálneho riaditeºstva Zboru väzenskej a justiãnej stráÏe i Armády SR,
i) v spolupráci so Slovensk˘m väzensk˘m spoloãenstvom zabezpeãovaÈ ‰kolenie
pre dobrovoºn˘ch spolupracovníkov,
j) predkladaÈ podnety a návrhy príslu‰n˘m cirkevn˘m organizaãn˘m jednotkám
na vykonávanie Väzenskej misie v ich územnom obvode,
k) organizovaÈ besedy a semináre o Väzenskej misii.
Financovanie ãinnosti a hospodárenie
§4
(1) Rozpoãet, závereãn˘ úãet ako aj roãn˘ plán ãinnosti Väzenskej misie schvaºuje
Generálne presbyterstvo ECAV.
(2) ECAV zabezpeãuje finanãné prostriedky na ãinnosÈ Väzenskej misie podºa schváleného rozpoãtu. âinnosÈ väzenskej misie môÏe byÈ financovaná aj z in˘ch prostriedkov, najmä
darov a vyhlásen˘ch zbierok, ktoré boli ECAV poukázanie pre potreby Väzenskej misie.
(3) Na hospodárenie s prostriedkami, ktoré boli väzenskej misii poskytnuté sa vzÈahujú
ustanovenia zákonov SR o úãtovníctve a cirkevnoprávnych predpisov o hospodárení.
Podpisovanie a konanie v mene Väzenskej misie
§5
(1) KonaÈ v mene väzenskej misie je oprávnen˘ predseda väzenskej misie.
(2) Bankové úãty podpisujú predseda a tajomník (platen˘ koordinátor) vÏdy spoloãne.
(3) Revízna komisia kontroluje úãtovníctvo a podáva o Àom správu raz za rok.
âLÁNOK III.
Závereãné ustanovenie
Tento ‰tatút nadobúda platnosÈ dÀom prijatia a úãinnosÈ dÀom 8. apríla 2005.
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OZNÁMENIE ã. 2/05
Generálne presbyterstvo ECAV prijalo dÀa 3. 12. 2004 uznesením ã. 193a/04 ·tatút Teologického domova EBF UK v Bratislave.

·tatút
Teologického domova ECAV
pri Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave
Poslaním Teologického domova ECAV pri EBF UK (v ìal‰om texte TD) je starostlivosÈou o pravideln˘ duchovn˘ Ïivot ‰tudentov a o upevÀovanie ich spoloãenstva prostredníctvom intenzívnej a cielenej pastorálnej práce, vytvoriÈ podmienky pre ich duchovn˘
a osobnostn˘ rast a budúce pôsobenie ako duchovn˘ch ECAV v súlade s vierouãn˘mi zásadami ECAV.
V˘chodiskom a modelom tejto pastorálnej práce je sám Pán JeÏi‰ a Jeho slová: „Ja som
dobr˘ pastier: poznám svoje a mÀa poznajú moje, ako ma pozná Otec aj ja poznám Otca a Ïivot
kladiem za ovce.“ (Ján 10, 14-15.) Z toho je odvodená. najdôleÏitej‰ia zásada pastorálnej práce
TD: poznanie t˘ch, ktorí sú pracovníkom TD zverení cirkvou na prípravu pre duchovnú stavbu
v ECAV a spoloãné poznávanie Otca nebeského. Tak˘to vzÈah má za následok skutoãné
vnútorné spoloãenstvo, ktorého základom je vzÈah Pána JeÏi‰a so svojim otcom. Od tohto
primárneho vzÈahu, ktor˘ je naplnen˘ poznaním do najmen‰ích zákutí bytostí sa potom
odvodzuje JeÏi‰ov vzÈah k jeho uãeníkom. Tento pastorálny vzÈah je modelom pastorálnej
práce TD (1Tes 5,12-24).
âLÁNOK 1
(1) TD je úãelov˘m zariadením na zabezpeãenie programu ECAV v zmysle cirk. zák.
7/97, ktor˘ v súlade s nájomnou zmluvou ã. 5/99 medzi ECAV a EBF UK, najmä ãl. I ods. l.
písm. b/ a ãl. II. ods. 4. písm. c/ prebieha v ubytovacej ãasti komplexu budov EBF UK na
Machnáãi s po‰tovou adresou Bartókova 8/I. 6159, 811 02 Bratislava
(2) TD vytvára podmienky pre ‰túdium, pastorálnou prácou rozvíja duchovn˘ Ïivot,
upevÀuje spoloãenstvo ubytovan˘ch a poskytuje ubytovanie ‰tudentom EBF UK podºa
podmienok uveden˘ch v ãl. 6 tohto ‰tatútu. TD plní tieto úlohy podºa plánu práce, ktor˘
kaÏdoroãne schvaºuje Generálne presbyterstvo ECAV a akademick˘ senát EBF UK.
(3) SúãasÈou práce TD je aj podieºanie sa na organizácii konferencií, seminárov a in˘ch
podujatí tohto druhu a poskytovanie ubytovania na tieto úãely poãas letn˘ch prázdnin v súlade
s nájomnou zmluvou ã. 5/99 medzi ECAV a EBF UK, najmä ãl. II. ods. 4. písm. f/ a g/.
(4) Tento ‰tatút je záväzn˘ pre v‰etk˘ch pracovníkov a ubytovan˘ch v TD.
(5) Podrobnosti o povinnostiach ubytovan˘ch a prevádzke budov a zariadení TD urãuje
Domáci poriadok TD.
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âLÁNOK 2
·truktúra TD
(1) TD je súãasÈou v˘chovn˘ch programov ECAV a ako tak˘ je súãasÈou úloh ECAV.
TD nemá právnu subjektivitu. ECAV sa na tomto programe podieºa:
– schvaºovaním ·tatútu a Domáceho poriadku,
– obsadzovaním miest duchovn˘ch správcov,
– schvaºovaním plánu práce,
– rie‰ením disciplinárnych otázok,
– finanãn˘m zabezpeãením aktivít.
V ostatn˘ch hospodársto-organizaãn˘ch záleÏitostiach TD podlieha EBF UK.
(2) TD vedie a za jeho ãinnosÈ podºa schváleného plánu práce zodpovedá duchovn˘
správca. âlenmi vedenia sú správca budov EBF UK a predseda Rady obyvateºov TD.
(3) Záujmy ubytovan˘ch voãi vedeniu TD zastupuje predseda Rady obyvateºov TD
(ìalej RO TD), ktorá je volen˘m orgánom obyvateºov TD.
(4) Podrobnosti o právomociach a povinnostiach vedenia TD a RO TD upravuje ãl. 4
tohto ‰tatútu.
âLÁNOK 3
Duchovn˘ správca
(1) TD riadi a za jeho riadny chod podºa schváleného programu zodpovedá duchovn˘
správca TO, ktorého z radov duchovn˘ch ECAV menuje generálny biskup. Duchovn˘ spravca
je zamestnancom ECAV na pln˘ úväzok a má právo a povinnosÈ b˘vaÈ v sluÏobnom byte
v objekte EBF UK.
(2) V prípade potreby menuje generálny biskup spomedzi duchovn˘ch ECAV druhého
duchovného správcu. Jeho povinnosti sú totoÏné s povinnosÈami prvého duchovného správcu,
ktorému sa zodpovedá za plnenie svojich povinností. Druh˘ duchovn˘ správca je zamestnancom ECAV na pln˘ úväzok. V prípade ak ECAV druhému duchovnému správcovi neposkytne sluÏobn˘ byt, prispieva mu na b˘vanie podºa pravidiel kompenzaãného fondu.
(3) Duchovn˘ správca zodpovedá predsedníctvu ECAV za
a) dodrÏiavanie zákonov, v‰eobecne záväzn˘ch právnych predpisov ECAV a tohto ‰tátu,
b) hospodárenie s prostriedkami pridelen˘mi na v˘kon programu TD zo zdrojov ECAV
a za v˘kon práva hospodárenia s majetkom ECAV umiestnen˘m v TD,
c) pravideln˘ duchovn˘ Ïivot ‰tudentov a upevÀovanie ich spoloãenstva,
d) vytváranie podmienok pre ich duchovn˘ rast a budúce pôsobenie ako duchovn˘ch
ECAV v súlade s vierouãn˘mi zásadami ECAV,
e) tvorbu a organizaãné zabezpeãenie programov napomáhajúcich splneniu hlavnej
úlohy TD podºa preambuly a ãl. l, ods. 1 tohto ‰tatútu,
f) za prebehnutie voºby RO TD kaÏd˘ rok v októbri a za zvolanie zasadnutia RO TD
raz za mesiac,
g) vydanie Domáceho poriadku v spolupráci s RO TD,
h) navrhnutie zaãatia disciplinárneho konania voãi obyvateºom TD,
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i) operatívne zvolanie spoloãného zasadnutia vedenia TD a RO TD na jej návrh najneskôr do sedem dní,
j) poskytnutie vysvetlenia vo veciach patriacich do právomoci vedenia TD a poskytnúÈ
dokumenty, o ktoré RO TD poÏiadala, a to neodkladne, v komplikovan˘ch prípadoch
do 7 dní.
âLÁNOK 4
Rada obyvateºov TD
(1) Rada obyvateºov TD je päÈãlenn˘m kolektívnym volen˘m orgánom, ktor˘ volí
zhromaÏdenie obyvateºov TD na dobu 12 mesiacov. Rada TD (5-ãlenn˘ volen˘ orgán) si zo
svojich radov volí predsedu, ktor˘ sa potom stáva âlenom vedenia TD).
(2) Za svoju ãinnosÈ zodpovedá vedeniu TD. Ak je RO nefunkãná alebo zneuÏíva svoje
právomoci, môÏe ju vedenie TD v spolupráci so zhromaÏdením obyvateºov TD (ZO TD)
rozpustiÈ. V prípade rozpustenia RO TD musí vedenie TD vypísaÈ nové voºby do 30 dní od
oznámenia o rozpustení RO TD.
(3) RO zastupuje v‰etk˘ch ubytovan˘ch v TD a spolupracuje s vedením TD na plnení
cieºov a úloh touto formou;
a) informuje vedenie TD o potrebách obyvateºov TD,
b) predkladá návrhy a príspevky do programu práce TD,
c) svojim pôsobením napomáha dodrÏiavanie Domáceho poriadku TD,
d) spolu s vedením TD pomáha rie‰iÈ konfliktné situácie medzi obyvateºmi TD a tak
predchádzaÈ disciplinárnemu konania
âLÁNOK 5
Správa budov a majetku
Správu budov a majetku ktor˘ ku svojej ãinnosti pouÏíva TD vykonáva v súlade
s nájomnou zmluvou ã. 5/99 medzi ECAV a EBF UK, najmä ãl. II. ods. 4 písm. d/ a c/ správca
budov EBF UK podºa ‰tatútu a organizaãného poriadku EBF UK, ktor˘ je ãlenom vedenia TD.
âLÁNOK 6
Obyvatelia TD
(1) Obyvateºmi TD môÏu byÈ riadne zapísaní ‰tudenti ECAV, ktorí majú dennú formu
‰túdia na EBF UK.
(2) Poãas prv˘ch dvoch rokov ·túdia sa môÏe o ubytovanie uchádzaÈ kaÏd˘ ‰tudent
denn˘ch foriem ‰túdia EBF UK. . ‘
(3) Po absolvovaní dvoch rokov ‰túdia sa o ubytovanie v TD smú uchádzaÈ len ‰tudenti,
ktorí písomne deklarovali svoj zámer vstúpiÈ do duchovnej alebo inej sluÏby pre ECAV.
(4) V prípade dostatoãnej kapacity TD poskytuje ubytovanie aj ·tudentom EBF UK
z in˘ch cirkví na základe odporúãania vedenia príslu‰nej cirkvi.
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(5) ManÏelské ubytovanie v TD pri EBF UK je moÏné prideliÈ iba manÏelom, z ktor˘ch
obaja sú ‰tudentmi EBF UK a aspoÀ jeden je ‰tudentom v 9 – 10 semestri denného ‰túdia na
EBF UK, sú zároveÀ kandidátmi duchovnej sluÏby ECAV na Slovensku, vstúpili do manÏelstva v priebehu daného ‰tudijného roka a ktorí sú poãas ‰túdia bezdetní. ManÏelsk˘ pár
smie ostaÈ v TD do konca júna beÏného kalendárneho roka a majú právo poÏiadaÈ o pridelenie spoloãnej dvojposteºovej izby. Vedenie TD ich Ïiadosti vyhovie v prípade, Ïe sa na základe súhlasu ubytovan˘ch presunmi podarí vytvoriÈ voºnú izbu. Ubytovanie s dieÈaÈom nie je
moÏné, nakoºko je v rozpore s príslu‰n˘mi hygienick˘mi predpismi (ubytovacie zariadenie
nespæÀa potrebné kritériá pre ubytovanie manÏelov s deÈmi).
(6) O mimoriadnych Ïiadostiach o ubytovanie rozhoduje ubytovacia komisia EBF UK
zloÏená z duchovného správcu, správcu budov a majetku EBF UK, vedúceho ‰tudijného
oddelenia EBF UK, troch zástupcov z radov ‰tudentov, ktor˘ch volí ZhromaÏdenie ubytovan˘ch (ZOTD), priãom jeden je ãlenom ubytovacej komisie UK.
(7) Ubytovacia komisia rozhoduje podºa vy‰‰ie uveden˘ch kritérií a na základe kapacity
TD a poãtu miest pridelen˘ch EBF UK ubytovacou komisiou UK.
(8) Îiadosti o ubytovanie podávajú uchádzaãi písomnou formou vedeniu TD najneskôr
do 15. marca príslu‰ného kalendárneho roka. Ubytovacia komisia vyrozumie Ïiadateºov
najneskôr do konca júna príslu‰ného kalendárneho roka. Poslucháãi, prijatí do prvého roãníka
EBF UK, musia podaÈ prihlá‰ku do 30 dni od oznámenia o prijatí.
(9) ëal‰ie podrobnosti ubytovania stanovuje Domov˘ poriadok TD.
âLÁNOK 7
Závereãné ustanovenie
Tento ‰tatút nadobúda platnosÈ a úãinnosÈ dÀom prijatia Generálnym presbyterstvom
ECAV. ·tatút Teologického domova, schválen˘ generálnym presbyterstvom dÀa 10. mája
2000 uznesením ã. 55/00, sa ru‰í.
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OZNÁMENIE ã. 3/05
o prijatí ·tatútu Ceny Leonarda Stöckela
Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku prijalo dÀa 3. júna 2005 uznesením
ã. 102/05 ·tatút Ceny Leonarda Stoeckela.

·tatút
Ceny Leonarda Stöckela – veºkej osobnosti
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
(Cena Osobnosti Celoslovenského evanjelického festivalu)
âlánok 1
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku na
svojom zasadnutí dÀ 3. júna 2005 na základe návrhu doc. PaedDr. Jaroslava Uhela, Art. Dr.,
hlavného koordinátora ‰tvrtého Celoslovenského evanjelického festivalu, prijalo uznesenie
ã. 102/05 o zaloÏení
Ceny Leonadra Stöckela
ako ceny Osobnosti Celoslovenského evanjelického
festivalu (ìalej len CO CEF)
na znak úcty k evanjelick˘m osobnostiam v oblasti náboÏenstva, vedy a kultúry na Slovensku
a na uctenie pamiatky veºkej osobnosti Slovenska – Leonarda Stöckela, v˘znamného
humanistu a rektora Evanjelickej ‰koly v Bardejove, kde pôsobil v období reformácie. Priãinil
sa o vydanie Bardejovského katechizmu, vydával vlastné spisy i preklady z nemãiny, dopisoval si s Martinom Lutherom i Filipom Melanchtonom, naz˘van˘m „praeceptor Germaniae“.
On sám bol titulovan˘ ako „praeceptor Hungariae“ – uãiteº Uhorska.
Uznesením Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku ã. 102/05 bolo ustanovené
zloÏenie v˘boru pre udelenie CO CEF:
Zbor biskupov
Neordinovan˘ predseda Synody ECAV na Slovensku
3 ãlenovia (po jednom z oblasti vedy, umenia, kultúry)
V˘bor si zvolí spomedzi svojich ãlenov predsedu, ktor˘ zodpovedá za spravovanie CO
CEF podºa tohoto ‰tatútu. ZároveÀ zvolí spomedzi svojich ãlenov tajomníka, ktor˘ zodpovedá
za administratívnu agendu.
Predseda v˘boru zvoláva ãlenov na zasadnutie podºa potreby , najmenej 1x roãne. Úãet
vedie úãtáren Generálneho biskupského úradu ECAV v Bratislave. Na poÏiadanie predsedu
zostavuje písomnú správu o stave finanãn˘ch prostriedkov na úãte a vykonáva ìal‰ie úãtovné
operácie podºa pokynov predsedu.
Sídlom v˘boru CO CEF je GBÚ ECAV, Palisády 46, 811 06 Bratislava.
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âlánok II.
Zdrojom finanãn˘ch prostriedkov na úãte CO CEF sú
a) dobrovoºné dary fyzick˘ch a právnick˘ch osôb
b) zbierky a iné príspevky urãené v prospech CO CEF
âlánok III.
Cieº a úãel
Cieºom CO CEF je prejaviÈ uznanie ordinovan˘m i neordinovan˘m ãlenom ECAV na
Slovensku za to, Ïe
a) svojimi talentmi aktívne a verne pomáhajú svojej cirkvi
na v‰etk˘ch úrovniach jej správy,
b) ‰íria dobré meno ECAV v obãianskej spoloãnosti na Slovensku
i v zahraniãí t˘m, Ïe dosahujú v súlade s BoÏou vôºou pozoruhodné
v˘sledky vo vede, umení, kultúre a in˘ch spoloãensky v˘znamn˘ch oblastiach,
c) svojou vierou, charakterom a morálnym kreditom slúÏia za vzor
mladej generácii, ãím napomáhajú k jej správnej duchovnej
i mravnej orientácii.
Úãelom tohoto ‰tatútu je dosiahnutie poriadku a pravidelnosti pri udeºovaní CO CEF na
kaÏdom Celoslovenskom Evanjelickom festivale poãnúc ‰tvrt˘m – 30. – 31. júla 2005.
âlánok IV.
Zásady
CO CEF sa udeºuje laureátom raz za 3 roky, vÏdy na CEF, formou dekrétu a pamiatkového daru.
Cenu moÏno udeliÈ i viacer˘m, najviac v‰ak trom kandidátom súãasne.
Kandidáti sú navrhovaní cirkevn˘mi organizaãn˘mi jednotkami ECAV, prípravn˘m
v˘borom CEF a schvaºovaní v˘borom CO CEF. Návrhy sa podávajú písomne so zdôvodnením
kandidácie a Ïivotopisom kandidáta prípravnému v˘boru CEF a predsedovi CO CEF.
Z navrhovan˘ch kandidátov sa urãia laureáti na zasadnutí v˘boru CO CEF, o ktorom
tajomník spí‰e zápis s v˘sledkom hlasovania o v˘bere laureátov CO CEF. S obsahom zápisu
predseda v˘boru CO CEF oboznámi Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku a prípravn˘ v˘bor CEF.
Pri udeºovaní ceny na Celoslovenskom evanjelickom festivale je prítomnosÈ laureáta Ïiadúca, nie v‰ak bezpodmieneãná.
âlánok V.
Závereãné ustanovenia
Tento ‰tatút Ceny osobnosti Celoslovenského evanjelického festivalu nadobúda platnosÈ
a úãinnosÈ dÀom schválenia Generálnym presbyterstvom Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania na Slovensku.
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OZNÁMENIE ã. 6/05
o zriadení Modlitebného spoloãenstva ECAV
Synoda ECAV na Slovensku dÀa 25. júna 2005 uznesením ã. A 15 zriadila ako úãelové
zariadenie s právnou subjektivitou Modlitebné spoloãenstvo ECAV na Slovensku a prijala jeho
‰tatút.

·tatút
Modlitebného spoloãenstva
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
Ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste, ão len chcete a stane sa vám.
Evanjelium podºa Jána 15,7
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ìalej len ECAV) na základe
oprávnenia zriaìovaÈ a prevádzkovaÈ úãelové zariadenia v zmysle § 6, ods. 1, písm. h/ zákona ã. 308/1991 Zb. o slobode náboÏenskej viery a postavení cirkví a náboÏensk˘ch spoloãností a uznesením synody ã. A/15 v spojení s rozhodnutím (per rollam) zo dÀa 8. augusta 2005
v zmysle ãl. 30 ods. 1 písm. e/ Ústavy ECAV z vôle bratov a sestier pomáhaÈ duchovnému prebudeniu cirkvi a národa zriadila
Modlitebné spoloãenstvo ako úãelové zariadenie cirkvi s právnou subjektivitou a vydáva tento ‰tatút.
âl. I.
Názov
Modlitebné spoloãenstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, skráten˘ názov je MoS ECAV na Slovensku (ìalej len „Modlitebné spoloãenstvo“).
âl. II
Sídlo
Sídlo Modlitebného spoloãenstva je: Palisády 48, 811 06
âl. III.
Úãel a predmet ãinnosti
(1) Modlitebné spoloãenstvo je úãelové zariadenie cirkvi s právnou subjektivitou, ktorého úãelom je v zmysle vierouãnej práce ECAV rozvíjaÈ modlitebn˘ Ïivot v cirkvi, a to hlavne
pravideln˘mi modlitbami za duchovné prebudenie cirkvi a celej spoloãnosti.
(2) Modlitebné spoloãenstvo je územne organizované do obvodov. Poãet a spôsob vytvárania územn˘ch obvodov urãí v˘bor.
(3) âlenovia Modlitebného spoloãenstva sú evanjelici augsburského vyznania.
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(4) Vedúci Modlitebného spoloãenstva v cirkevnom zbore (ìalej len CZ) spolupracujú
s farárom príslu‰ného CZ.
(5) Modlitebné spoloãenstvo spolupracuje s ECAV, jej COJ a vnútorn˘mi organizáciami.
âl. IV.
Orgány modlitebného spoloãenstva
Orgánmi Modlitebného spoloãenstva sú
a. konferencia
b. v˘bor
c. vedúci
d. dozorná rada.
âl. V.
Konferencia
(1) Konferencia je najvy‰‰ím orgánom Modlitebného spoloãenstva a riadi jeho ãinnosÈ
v rozsahu svojich právomocí vymedzen˘ch t˘mto ‰tatútom.
(2) Konferenciu tvoria v‰etci riadne zaregistrovaní ãlenovia Modlitebného spoloãenstva.
(3) Konferencia sa zvoláva pravidelne raz roãne a v priebehu roka vÏdy, ak si to vyÏiada
naliehavá potreba Modlitebného spoloãenstva.
(4) Konferenciu zvoláva vedúci Modlitebného spoloãenstva, v jeho neprítomnosti v˘bor,
vÏdy na základe troj‰tvrtinovej väã‰iny v‰etk˘ch ãlenov v˘boru.
(5) Konferencia volí v˘bor, vedúceho a dozornú radu na obdobie dvoch rokov rozhodnutím nadpoloviãnej väã‰iny prítomn˘ch ãlenov.
(6) Konferencia môÏe odvolaÈ volené orgány vÏdy, ak sa na tom uznesie polovica prítomn˘ch ãlenov.
(7) Konferencia najmä
a. schvaºuje plán práce Modlitebného spoloãenstva na kalendárny rok;
b. schvaºuje rozpoãet Modlitebného spoloãenstva na kalendárny rok;
c. schvaºuje roãnú závierku a v˘roãnú správu o ãinnosti a hospodárení
Modlitebného spoloãenstva;
d. rozhoduje o pouÏití zisku a úhrade strát vrátane urãenia spôsobu
ich vyporiadania najneskôr do skonãenia nasledujúceho úãtovného obdobia;
e. dáva návrh synode na zru‰enie, zlúãenie, splynutie alebo rozdelenie
Modlitebného spoloãenstva;
f. udeºuje predchádzajúci súhlas na v‰etky právne úkony t˘kajúce sa nakladania
s nehnuteºn˘m majetkom Modlitebného spoloãenstva.
âl. VI.
V˘bor
(1) V˘bor je päÈãlenn˘, je volen˘ konferenciou Modlitebného spoloãenstva a na jeho
zvolenie je potrebn˘ súhlas nadpoloviãnej väã‰iny prítomn˘ch ãlenov konferencie.
(2) V˘bor tvoria:
a. vedúci,
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b. zástupca vedúceho,
c. tajomník,
d. hospodár,
e. zástupca pre zahraniãnú spoluprácu.
(3) V˘bor zvoláva a vedie vedúci, v jeho neprítomnosti zástupca vedúceho.
(4) V˘bor sa schádza podºa potreby, najmenej v‰ak dvakrát roãne. Zasadnutie v˘boru
sa zvoláva písomnou pozvánkou, ktorá musí obsahovaÈ miesto zasadnutia, dátum, ãas a program. V prípade ak o to dozorná rada poÏiada musí byÈ v˘bor zvolan˘ do desiatich dní od
doruãenia návrhu dozornej rady.
(5) V˘bor sa uzná‰a súhlasom nadpoloviãnej väã‰iny jeho ãlenov.
(6) V˘bor rozhoduje o v‰etk˘ch záleÏitostiach ãinnosti Modlitebného spoloãenstva,
okrem t˘ch, ktoré sú vymedzené t˘mto ‰tatútom pre ostatné orgány Modlitebného spoloãenstva.
(7) âlenovia v˘boru sú povinní
a. zúãastÀovaÈ sa zasadnutí v˘boru;
b. napomáhaÈ rozvoju Modlitebného spoloãenstva a ‰íreniu jeho dobrého mena
na verejnosti;
c. zdrÏaÈ sa konania, ktoré by mohlo po‰kodiÈ dobré meno
Modlitebného spoloãenstva na verejnosti.
(8) âlenstvo vo v˘bore zaniká
a. uplynutím funkãného obdobia;
b. odstúpením;
c. odvolaním;
d. smrÈou.
(9) Ak ãlen v˘boru poru‰í povinnosti ãlena v˘boru, ustanovenia cirkevn˘ch právnych
predpisov, alebo ak sa bez náleÏitého ospravedlnenia nezúãastní najmenej troch po sebe idúcich riadne zvolan˘ch zasadnutí v˘boru, môÏe ho konferencia odvolaÈ.
(10) âinnosÈ vo v˘bore je dobrovoºnou a neplatenou funkciou. âlenom v˘boru patrí
náhrada hotov˘ch v˘davkov, ktoré im vznikli preukazateºne v súlade s osobitn˘mi predpismi.
âl. VII.
Vedúci Modlitebného spoloãenstva
(1) Vedúci je ‰tatutárnym orgánom, ktor˘ riadi ãinnosÈ modlitebného spoloãenstva
a koná v jeho mene. Rozhoduje o v‰etk˘ch záleÏitostiach Modlitebného spoloãenstva, ak
nie sú cirkevn˘m právnym predpisom alebo t˘mto ‰tatútom vyhradené do pôsobnosti in˘ch
orgánov.
(2) Vedúci zvoláva a vedie zasadnutia konferencie a v˘boru.
(3) Vedúci nie je bez predchádzajúceho súhlasu v˘boru oprávnen˘ vykonaÈ úkony, ktor˘mi Modlitebné spoloãenstvo:
a. nadobúda alebo scudzuje nehnuteºnosÈ, alebo k nej zriaìuje práva tretích osôb;
b. zakladá alebo spoluzakladá inú právnickú osobu, alebo sa stáva úãastníkom
zdruÏenia;
c. uzaviera zmluvu o úvere/pôÏiãke vo v˘‰ke viac ako 20000 Sk, slovom dvadsaÈtisíc
slovensk˘ch korún;
d. preberá ruãenie za záväzok tretej osoby vo v˘‰ke viac ako 20000 Sk,
slovom dvadsaÈtisíc slovensk˘ch korún;
260

e. preberá dlh/pristupuje k dlhu tretej osoby vo v˘‰ke viac ako 20000 Sk,
slovom dvadsaÈtisíc slovensk˘ch korún.
(4) Konferencia odvolá vedúceho, ak:
a. bol v˘rokom disciplinárneho rozhodnutia právoplatne uznan˘ vinn˘m
z disciplinárneho previnenia;
b. o to sám poÏiada.
âl. VIII.
Dozorná rada
(1) Dozorná rada je kontroln˘ orgán Modlitebného spoloãenstva, ktor˘ dohliada na jeho
ãinnosÈ
(2) âlenovia dozornej rady sú oprávnení nahliadaÈ do v‰etk˘ch dokladov a záznamov
t˘kajúcich sa ãinnosti Modlitebného spoloãenstva a kontrolujú, ãi je úãtovníctvo riadne vedené v súlade s osobitn˘m predpisom a ãi Modlitebné spoloãenstvo uskutoãÀuje svoju ãinnosÈ
v súlade s cirkevn˘mi právnymi predpismi ECAV a t˘mto ‰tatútom.
(3) Dozorná rada najmä
a. preskúmava roãnú úãtovnú závierku a v˘roãnú správu o ãinnosti a hospodárení
a predkladá svoje vyjadrenie konferencii;
b. kontroluje vedenie úãtovníctva a in˘ch dokladov;
c. upozorÀuje v˘bor na zistené nedostatky a podáva návrh na ich odstránenie.
(4) Dozorná rada je tieÏ oprávnená
a. navrhnúÈ zvolanie mimoriadneho rokovania, ak si to vyÏaduje záujem
Modlitebného spoloãenstva;
b. zúãastniÈ sa prostredníctvom svojich ãlenov na rokovaní v˘boru s hlasom poradn˘m;
c. upozorniÈ v˘bor alebo konferenciu na zistené poru‰enie právnych predpisov,
‰tatútu alebo cirkevn˘ch právnych predpisov ECAV.
(5) Dozorná rada má troch ãlenov. âlenov dozornej rady volí a odvoláva konferencia.
Jeden ãlen dozornej rady je volen˘ z radov ãlenov Modlitebného spoloãenstva, ostatní dvaja sú
volení na návrh predsedníctva ECAV.
(6) Dozorná rada volí zpomedzi svojich ãlenov predsedu dozornej rady. Predseda dozornej rady zvoláva, pripravuje a riadi schôdze dozornej rady.
(7) Dozorná rada sa uzná‰a súhlasom nadpoloviãnej väã‰iny jej ãlenov.
(8) Pre zánik ãlenstva v dozornej rade platia podobne ustanovenia tohoto ‰tatútu ako
o zániku ãlenstva vo v˘bore (ãl.VI, ods. 8 a 9 tohoto ‰tatútu).
(9) âlenstvo v dozornej rade je dobrovoºnou a neplatenou funkciou. âlenom dozornej
rady patrí náhrada preukázan˘ch v˘davkov, ktoré im vznikli pri v˘kone funkcie v súlade s osobitn˘mi predpismi.
âl. IX
Zápisnice o schôdzkach orgánov
Zo schôdzí orgánov Modlitebného spoloãenstva sa vyhotovujú zápisnice kópiu ktor˘ch
doruãí vedúci bezodkladne po jej vyhotovení a podpísaní na vedomie Vnútornomisijnému
v˘boru ECAV.
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âl. X
Hospodárenie Modlitebného spoloãenstva
(1) Majetok Modlitebného spoloãenstva tvoria
a. vklad zakladateºa;
b. v˘nosy z vlastnej ãinnosti;
c. dary od fyzick˘ch a právnick˘ch osôb;
d. zbierky;
e. ãlenské príspevky svojich ãlenov;
f. príspevky a dotácie od ‰tátu alebo od orgánov verejnej správy.
(2) Modlitebné spoloãenstvo môÏe podnikaÈ podºa osobitn˘ch predpisov za podmienky,
Ïe touto ãinnosÈou sa dosiahne úãelnej‰ie vyuÏitie jeho majetku a nebude ohrozen˘ cieº, pre
ktor˘ bolo zaloÏené. Zisk nesmie byÈ pouÏit˘ v prospech zakladateºa, ãlenov orgánu, ani jeho
dobrovoºníkov a zamestnancov. Zisk musí byÈ v celom rozsahu pouÏit˘ na rozvoj modlitebného Ïivota v cirkvi.
(3) Majetok Modlitebného spoloãenstva sa môÏe pouÏiÈ len v súlade s podmienkami
urãen˘mi v ‰tatúte a na úhradu v˘davkov spoloãenstva.V˘‰ku v˘davkov urãí v˘bor kaÏdoroãne v rozpoãte v miere nevyhnutnej na zabezpeãenie ãinnosti Modlitebného spoloãenstva.
(4) Modlitebné spoloãenstvo hospodári podºa rozpoãtu schváleného konferenciou. Rozpoãet modlitebného spoloãenstva obsahuje v‰etky rozpoãtované príjmy a v˘davky, pri ãom
sa zostavuje a schvaºuje na príslu‰n˘ kalendárny rok. Návrh rozpoãtu predkladá na schválenie vedúci.
âl. XI.
V˘roãná správa o ãinnosti a hospodárení Modlitebného spoloãenstva
(1) Vedúci vypracuje v˘roãnú správu o ãinnosti v termíne urãenom konferenciou a to do
30 dní odo dÀa konania konferencie, na ktorej bola schválená.
(2) V˘roãná správa obsahuje
– prehºad ãinností vykonávan˘ch v kalendárnom roku,
– prehºad zahraniãn˘ch kontaktov,
– roãnú úãtovnú závierku a zhodnotenie základn˘ch údajov v nej obsiahnut˘ch,
– prehºad o peÀaÏn˘ch príjmoch a v˘davkoch,
– prehºad nákladov,
– prehºad v˘nosov v ãlenení podºa zdrojov,
– stav a pohyb majetku a záväzkov Modlitebného spoloãenstva,
– zmeny a nové zloÏenie orgánov Modlitebného spoloãenstva,
– ìal‰ie údaje urãené v˘borom.
(3) V˘roãná správa sa po schválení bezodkladne zasiela Vnútornomisijnému v˘boru ECAV.
V˘roãná správa bude pre ãlenov ECAV prístupná v sídle ECAV.
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âl. XII
Zánik a likvidácia Modlitebného spoloãenstva
(1) Modlitebné spoloãenstvo zaniká:
a. dÀom uveden˘m v rozhodnutí konferencie alebo synody o zániku Modlitebného spoloãenstva, inak dÀom, keì bolo toto rozhodnutie prijaté; zániku predchádza zru‰enie
s likvidáciou alebo bez nej;
b. dÀom uveden˘m v rozhodnutí synody o zlúãení, splynutí alebo rozdelení Modlitebného spoloãenstva;
c. dÀom uveden˘m v rozhodnutí súdu o zru‰ení Modlitebného spoloãenstva, inak dÀom,
keì toto rozhodnutie nadobudlo platnosÈ.
(2) Konferencia môÏe navrhnúÈ synode aby rozhodla o zlúãení alebo splynutí Modlitebného spoloãenstva s inou úãelovou organzáciou ECAV.
(3) Pri zlúãení prechádza majetok Modlitebného spoloãenstva na organizáciu, s ktorou sa
Modlitebné spoloãenstvo zlúãilo.
(4) Pri splynutí prechádza majetok Modlitebného spoloãenstva na organizáciu vzniknutú splynutím.
(5) Likvidácia sa nevyÏaduje, ak majetok Modlitebného spoloãenstva prechádza na inú
úãelovú organizáciu ECAVna Slovensku po zlúãení alebo splynutí.
(6) Likvidaãn˘ zostatok Modlitebného spoloãenstva prechádza na ECAV.
âl. XIII.
Závereãné ustanovenia
(1) KaÏd˘ ãlen ECAV je oprávnen˘ nazeraÈ do ‰tatútu a robiÈ si z neho v˘pisky alebo
odpisy. Modlitebné spoloãenstvo je povinné na ÏiadosÈ ãlena ECAV ‰tatút sprístupniÈ.
(2) Akékoºvek zmeny alebo doplnky tohto ‰tatútu je oprávnená vykonaÈ konferencia len
s predchádzajúcim súhlasom Generálneho presbyterstva ECAV.
(3) Tento ‰tatút nadobúda platnosÈ a úãinnosÈ dÀom schválenia Synodou ECAV.
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OZNÁMENIE ã. 1/06
o prijatí nového ·tatútu Fondu personálneho zabezpeãenia
Synoda ECAV na Slovensku prijala dÀa 25. júna 2005 uzneseniami ã. K/1 a M/1 nové
znenie ·tatútu Fondu personálneho zabezpeãenia.

·tatút
Fondu personálneho zabezpeãenia
Zakladateº
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v zmysle ãl. 30 ods. 1
písm. c Ústavy ECAV .
Zaãiatok tvorby
Rok 2000.
Názov fondu
Fond personálneho zabezpeãenia ECAV na Slovensku.

Sídlo fondu
Generálny biskupsk˘ úrad ECAV na Slovensku, Palisády 46, P. O. BOX 289, Bratislava 1, 810 00.
Cieº fondu
ZhromaÏìovanie rezervn˘ch finanãn˘ch prostriedkov na platy duchovn˘ch.
Správa fondu
Fond spravuje päÈãlenná správna rada volená synodou na ‰esÈroãné funkãné obdobie.
Tvorba fondu
I.
V‰etky COJ prispievajú do fondu na kaÏdého duchovného, ktor˘ v nich pôsobí (v zbore zborov˘ a námestn˘ farár, zborov˘ kaplán alebo diakon, v senioráte seniorálny kaplán,
v di‰trikte biskup, di‰triktuálny farár alebo kaplán, tajomník BÚ, v ústredí cirkvi generálny
biskup a duchovní, ktorí pôsobia v celocirkevn˘ch programoch) namieste v nich systemizovanom, mesaãne 1000 Sk. Za duchovn˘ch správcov ‰kôl platí príspevok zriaìovateº, za duchovn˘ch pôsobiacich v Evanjelickej diakonii a v Tranosciu diakonia a Tranoscius.
V˘‰ka príspevku pre men‰ie cirkevné zbory sa upravuje nasledovne:
– do 100 du‰í (vrátane) 2000 Sk roãne, do 350 du‰í (vrátane) 6000 Sk roãne.
COJ, kde je miesto duchovného nie obsadené, poukáÏu do fondu polovicu predpísaného
príspevku.
Príspevok uhradí COJ do 31. decembra príslu‰ného roka na úãet fondu. Príspevky jednotliv˘ch COJ sú samostatne evidované.
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II.
Senioráty okrem toho prispievajú do fondu odvodmi:
– pri poãte ãlenov do 15 000 – odvod 6 000 Sk,
– pri poãte ãlenov do 30 000 – odvod 9 000 Sk,
– pri poãte ãlenov od 30 000 – odvod 12 000 Sk.
III.
33% prostriedkov odveden˘ch na sociálny fond podºa bodov 1.1.1 a 1,1.2 Zásad pre tvorbu sociálneho fondu ECAV sa prevedie na Fond personálneho zabezpeãenia
IV.
Úroky zostávajú súãasÈou fondu.
Ak v osobnom obsadení nastane zmena, upraví sa v˘‰ka príspevku od prvého dÀa
nasledujúceho mesiaca po nej.
PouÏitie fondu
FPZ je veden˘ na samostatnom úãte, zodpovedn˘ za úãtovnú evidenciu je GBÚ. Správa
o stave fondu bude kaÏdoroãne predkladaná na synode.
Z FPZ sa uhrádzajú príspevky na platy duchovn˘ch. V˘‰ka vyplácaného príspevku sa
upravuje na 700 Sk/mesiac. Ak COJ neprispieva do FPZ, duchovn˘ nemá nárok na príspevok.
DÀom publikovania tohto ‰tatútu v Zbierke cirkevnoprávnych predpisov (1. 2. 2006)
zastavuje sa ãerpanie z FPZ, okrem
– cirkevn˘ch zborov s poãtom men‰ím ako 350 ãlenov,
– príspevku pre administrátora ãiastkou 300 Sk/mesiac za kaÏd˘ administrovan˘ cirkevn˘ zbor, ktor˘ uhradil príspevok aspoÀ za minul˘ rok.
FPZ poskytuje príspevok v prípade novovzniknutej stanice v plnej v˘‰ke v priebehu
prvého kalendárneho roka od vzniku stanice. V nasledujúcich rokoch bude príspevok vyplácan˘ podºa v˘‰ky príspevku odvedeného COJ do FPZ.
Závereãné ustanovenia
Tento ‰tatút nadobúda platnosÈ a úãinnosÈ dÀom prijatia synodou. T˘m dÀom sa ru‰í
doteraz platn˘ ·tatút Fondu personálneho zabezpeãenia zo 4. augusta 2000 v znení novelizácie z 1. februára 2001.
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OZNÁMENIE ã. 4/06
Synoda ECAV prijala uznesením ã. A/10 zo dÀa 28. júna 2003 Zmluvu o spolupráci
medzi SEM a ECAV.

Zmluva
o spolupráci medzi Spoloãenstvom evanjelickej mládeÏe
a
Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku
so sídlom Palisády 46, Bratislava
IâO 00179213
zastúpená prof. ThDr. Július F i l o, generálny biskup
Ing. Ján H o l ã í k, generálny dozorca
na strane jednej
a
Spoloãenstvo evanjelickej mládeÏe (SEM)
so sídlom Zvonárska 23, Ko‰ice
IâO 82129157
zastúpené Ing. Du‰an · á n d o r, predseda
na strane druhej
uzatvárajú túto zmluvu o spolupráci:

Predmet zmluvy
ECAV a SEM spolupracujú pri v˘chove a vzdelávaní evanjelickej mládeÏe a pri duchovnom a inom rozvoji cirkevn˘ch zborov.
SEM je obãianskym zdruÏením pôsobiacim v rámci celej SR a riadiacim sa vo svojej
ãinnosti Stanovami SEM.
SEM sa zaväzuje, Ïe ku kaÏdej zmene stanov sa vyjadruje generálne presbyterstvo. SEM
stanovisko generálneho presbyterstva re‰pektuje.
SEM sa zaväzuje, Ïe k zániku SEM okrem spôsobov uveden˘ch v stanovách, môÏe dôjsÈ
aj rozhodnutím Synody ECAV po tom, ão budú zistené závaÏné nedostatky v plnení poslania
SEM po prerokovaní s predsedníctvom SEM.
Zmluvné strany sa dohodli, Ïe túto zmluvu moÏno meniÈ písomn˘m dodatkom, len na
základe dohody oboch zúãastnen˘ch strán.
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Zmluvné strany vyhlasujú, Ïe si zmluvu pozorne preãítali, s jej obsahom súhlasia a na
znak toho ju slobodne bez skutkového a právneho omylu podpisujú. Zmluva je vyhotovená
v dvoch exemplároch, jeden pre kaÏdú zmluvnú stranu.
Zmluva sa podpisuje na dobu urãitú.
Zmluva nadobúda platnosÈ a úãinnosÈ dÀom podpisu oboma zmluvn˘mi stranami.

OZNÁMENIE ã. 7/06
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirekvi augsburského vyznania na Slovensku
schválilo dÀa 17. 3. 2006 uznesením ã. 43/06 ·tatút Ceny sestier Royov˘ch.

·tatút
Ceny sestier Royov˘ch
– veºk˘ch osobností Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
âlánok I.
Základné ustanovenia
(1) Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku zriaìuje k 70. v˘roãiu
úmrtia Kristíny Royovej Cenu sestier Royov˘ch (ìalej aj „CSR“) ako cenu za diela misijného
a evanjelizaãného charakteru.
(2) Cena sestier Royov˘ch sa zriaìuje na uctenie pamiatky sestier Kristíny a Márie
Royov˘ch, ktoré sa zaslúÏili o evanjelickú diakoniu zaloÏením Útulne pre opustené deti
a dospel˘ch, nemocnice, Chalúpky pre siroty a Domova bielych hláv pre star˘ch a opusten˘ch
ºudí na Starej Turej, boli spoluzakladateºkami spolku Modr˘ kríÏ za úãelom boja proti alkoholizmu, písali romány, poviedky, básne a piesne evanjelizaãného charakteru, ãím uviedli do
pohybu prebudenecké hnutie a ovplyvnili niekoºko generácií veriacich na Slovensku i v zahraniãí.
(3) Cena sestier Royov˘ch sa udeºuje za literárne, hudobné, v˘tvarné a diakonické diela
misijného a evanjelizaãného charakteru v˘znamného pre Evanjelickú cirkev augsburského
vyznania na Slovensku.
âlánok II.
Cieº a poslanie
Cieºom a poslaním udeºovania Ceny sestier Royov˘ch (CSR) je prejaviÈ uznanie a oceniÈ zásluhy talentovan˘ch ãlenov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
(ìalej len ECAV) v opodstatnen˘ch prípadoch aj inoveriaceho autora, za vytvorenie literárne267

ho, hudobného, v˘tvarného alebo diakonického diela s misijn˘m, evanjelizaãn˘m zameraním,
ktoré pomáha ºuìom pri hºadaní Pána JeÏi‰a Krista a Jeho nasledovaní, v správnej duchovnej
a mravnej orientácii a v raste viery, ‰íri dobré meno ECAV v obãianskej spoloãnosti na Slovensku i v zahraniãí a slúÏi za vzor mladej generácii.
âlánok III.
V˘bor pre udelenie ceny
(1) Uznesením Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku ã. 43/06 bol ustanoven˘ v˘bor pre udelenie Ceny sestier Royov˘ch v zloÏení
1 zástupca Synody ECAV
1 zástupca Vnútornomisijného v˘boru ECAV
1 zástupca Slovenského evanjelizaãného strediska mre masmédiá
1 zástupca Evanjelickej diakonie
1 zástupca kultúry
(2) V˘bor je uzná‰aniaschopn˘, ak je prítomná nadpoloviãná väã‰ina jeho ãlenov.
(3) V˘bor si volí spomedzi svojich ãlenov predsedu, ktor˘ zodpovedá za spravovanie
Ceny sestier Royov˘ch podºa tohoto ‰tatútu.
(4) V˘bor si volí spomedzi svojich ãlenov tajomníka, ktor˘ zodpovedá za celú administratívnu agendu v˘boru.
(5) Predseda v˘boru zvoláva ãlenov na zasadnutia podºa potreby, najmenej 1x roãne.
(6) Funkãné obdobie v˘boru je 6 rokov.
(7) Zástupcov Synody ECAV, vnútornomisijného v˘boru, Evanjelizaãného strediska,
Evanjelickej diakonie navrhujú ich príslu‰né organizaãné jednotky, zástupcu kultúry navrhujú
zástupcovia t˘chto organizaãn˘ch jednotiek.
(8) Generálny biskupsk˘ úrad ECAV v Bratislave poskytuje v˘boru potrebnú súãinnosÈ
a spoluprácu, vedie bankov˘ úãet v˘boru a na poÏiadanie predsedu v˘boru pripraví písomnú
správu o stave finanãn˘ch prostriedkov na úãte v˘boru a vykonáva úãtovné operácie podºa
pokynov predsedu v˘boru.
(9) O kaÏdom rokovaní v˘boru sa robí zápisnica, ktorej správnosÈ potvrdzuje predseda
v˘boru a ktorá sa bezodkladne doruãuje predsedníctvu ECAV.
(10) Sídlom v˘boru Ceny sestier Royov˘ch je GBÚ ECAV, Palisády 46, 811 06 Bratislava.
âlánok IV.
Finanãné prostriedky
(1) Zdrojom finanãn˘ch prostriedkov Ceny sestier Royov˘ch, ktoré sú zhromaÏìované
na úãte CSR, sú dobrovoºné dary fyzick˘ch a právnick˘ch osôb, zbierky a iné príspevky urãené v prospech CSR.
(2) V˘nosy z finanãn˘ch prostriedkov na úãte sa stávajú automaticky finanãn˘mi prostriedkami CSR.
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âlánok V.
Zásady udeºovania ceny
(1) Cena sestier Royov˘ch sa udeºuje laureátom kaÏd˘ rok formou plakety (dekrétu)
a vecného daru.
(2) Cenu moÏno udeliÈ i viacer˘m, najviac v‰ak trom laureátom súãasne.
(3) Kandidátov na udelenie ceny navrhujú cirkevné organizaãné jednotky ECAV i jednotliví ãlenovia ECAV.
(4) Návrhy sa podávajú písomne, so zdôvodnením kandidácie a Ïivotopisom kandidáta
do rúk v˘boru Ceny sestier Royov˘ch, prostredníctvom GBÚ ECAV.
(5) V˘bor si pred udelením ceny môÏe vyÏiadaÈ odborné posudky k dielam navrhnut˘ch
kandidátov.
(6) V˘bor na svojom zasadnutí rozhodne, ktor˘m navrhovan˘ch kandidátov udelí Cenu
sestier Royov˘ch. O zasadnutí v˘boru CSR spí‰e tajomník zápisnicu s v˘sledkom hlasovania
o v˘bere laureátov CSR.
(7) S rozhodnutím v˘boru o udelení CSR predseda v˘boru písomne oboznámi Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku.
âlánok VI.
Odovzdávanie ceny
(1) Cenu sestier Royov˘ch odovzdáva predsedníctvo ECAV spravidla pri príleÏitosti
Konferencie o misii.
(2) Cena sestier Royov˘ch sa odovzdáva osobne do vlastn˘ch rúk laureáta, prípadne do
rúk zástupcu, ktorého si laureát urãí.
âlánok VII.
Závereãné ustanovenie
(1) Tento ‰tatút Ceny sestier Royov˘ch nadobúda úãinnosÈ dÀom schválenia na zasadnutí Generálneho presbyterstva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.
(2) Akékoºvek zmeny a doplnky tohoto ‰tatútu na návrh v˘boru CSR schvaºuje Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkevi augsburského vyznania na Slovensku.
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Stanovy
1. Oznámenie ã. 12/92 - Stanovy Slovenskej evanjelickej jednoty
2. Oznámenie ã. 10/95 - Stanovy Spoloãenstva evanjelick˘ch Ïien
3. Oznámenie ã. 5/06 - Stanovy Spoloãenstva evanjelickej mládeÏe
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OZNÁMENIE ã. 12/92
o schválení Stanov Slovenskej evanjelickej jednoty
Uznesením Generálneho konventu SECAV ã. 4/92 dÀa 25. septembra 1992 boli schválené Stanovy Slovenskej evanjelickej jednoty, ktoré sa uverejnia vo VESTNÍKU SECAV ako
príloha tohto oznámenia.

STANOVY
SLOVENSKEJ EVANJELICKEJ JEDNOTY
Úvodné ustanovenia
§1
Slovenská evanjelická jednota (v ìal‰om texte SEJ) je organizácia SECAV na pestovanie mravno-náboÏenského Ïivota a kultúrneho rozvoja v bratsko-sesterskom spoloãenstve
evanjelikov a. v. na vzájomné podporovanie v duchovnom aj hmotnom ohºade. Jej sídlom je...
(zatiaº GBÚ, Palisády 46, 811 06 Bratislava).
§2
SEJ ako dobrovoºná organizácia dospel˘ch evanjelikov má prehlbovaÈ duchovn˘ kresÈansk˘ evanjelick˘ Ïivot a vnútornomisijnú prácu SECAV vzdelávacou ãinnosÈou, dvíhaním
mravnej úrovne a rozvíjaním charitatívnej ãinnosti uprostred vlastného spoloãenstva a navonok.
§3
Organizáciu tvoria odbory SEJ na ãele s ústredím SEJ, ktoré koordinuje, usmerÀuje aj
vyhodnocuje prácu SEJ a jej v˘sledky ako celku aj ako odborov SEJ. Celá ãinnosÈ podlieha
schváleniu generálneho konventu.
§4
1. Orgány ústredia SEJ za svoju organizaãnú ãinnosÈ zodpovedajú valnému zhromaÏdeniu ústredia SEJ a za duchovnú ãinnosÈ generálnemu presbyterstvu.
2. Orgány odborov SEJ za svoju organizaãnú a hospodársku ãinnosÈ zodpovedajú valnému zhromaÏdeniu odboru SEJ a za duchovnú ãinnosÈ zborovému presbyterstvu.
§5
SEJ môÏe vytváraÈ di‰triktuálne, seniorálne aj záujmové medziãlánky. Ústedie SEJ
a odbory SEJ majú právnu subjektivitu.

§6
Funkãné obdobie v‰etk˘ch orgánov SEJ je jednoroãné.
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§7
V‰etky orgány SEJ sa uzná‰ajú nadpoloviãnou väã‰inou prítomn˘ch ãlenov.

Odbory
§8
Odbor SEJ vznikne na zakladajúcom valnom zhromaÏdení, na ktorom musí podpísaÈ
a odovzdaÈ riadne vyplnené prihlá‰ky a zloÏiÈ predpísan˘ sºub do rúk zmocnenca SEJ najmenej 5 ãlenov. Zmocnenec ústredia zasadnutiu predsedá aÏ do zvolenia predsedu odboru SEJ.
ëal‰í ãlenovia skladajú sºub do rúk predsedajúceho na najbliÏ‰ej ãlenskej schôdzi.
§9
Orgány a prostriedky práce odboru SEJ sú najmä:
a) valné zhromaÏdenie – raz do roka,
b) mimoriadne valné zhromaÏdenie, ktoré treba zvolaÈ do 14 dní, ak o to poÏiada najmenej polovica ãlenov, alebo ak o tom rozhodne v˘bor,
c) ãlenské schôdze,
d) svojpomocná charitatívna ãinnosÈ, obsah ktorej rozpracuje valné zhromaÏdenie,
eÀ vnútromisijné a kultúrne podujatia.
§ 10
Valné zhromaÏdenie ako najvy‰‰í orgán odboru SEJ
a) prijíma zásady práce a schvaºuje program na celé funkãné obdobie,
b) schvaºuje v˘roãné ãlenské správy o ãinnosti a hospodárení,
c) volí orgány odboru SEJ a delegátov na valné zhromaÏdenie ústredia SEJ.
§ 11
V˘bor vedie odbor SEJ medzi valn˘mi zhromaÏdeniami. O závaÏn˘ch rozhodnutiach
musí informovaÈ ãlenskú schôdzu.
§ 12
Predseda a tajomník odboru SEJ zastupujú odbor navonok. Predseda spoloãne s hospodárom má dispoziãné právo v peÀaÏnom ústave.
§ 13
Tajomník – zapisovateº vybavuje administratívu, vedie kore‰pondenciu odboru SEJ,
vedie a opatruje archív a pí‰e zápisnice zo v‰etk˘ch zasadnutí.
§ 14
Hospodár vedie menoslov ãlenov odboru SEJ a pokladÀu.
§ 15
Revízori úãtov (1 alebo 3) sú povinní najmenej raz do roka skontrolovaÈ doklady a celé
hospodárenie odboru SEJ.
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âlenovia
§ 16
âlenom odboru SEJ môÏe byÈ ãlen SECAV, ktor˘ dosiahol vek 18 rokov a zloÏil sºub
podºa § 18 t˘chto stanov.
§ 17
âlen odboru SEJ má právo zúãastÀovaÈ sa na schôdzach, diskutovaÈ, podávaÈ návrhy
a voliÈ; môÏe byÈ volen˘ do orgánov SEJ. Je povinn˘ dodrÏiavaÈ stanovy, zúãastÀovaÈ sa na
schôdzach a zasadnutiach, plniÈ úlohy, ktoré vypl˘vajú z funkcií, do ktor˘ch bol zvolen˘, platiÈ vstupn˘ a ãlenské príspevky ako aj v‰emoÏne napomáhaÈ plnenie úloh a dosiahnutie cieºa
a poslania SEJ.
§ 18
Sºub ãlena SEJ znie: – Ja XY oboznámen˘ so stanovami SEJ sa osvedãujem, Ïe ich
budem plniÈ a svoj Ïivot viesÈ podºa ãistého uãenia Pána JeÏi‰a Krista ako sa slu‰í na verného kresÈana-evanjelika podºa a. v. Zaväzujem sa na svoju ãesÈ, Ïe nikdy vedome a úmyselne nepo‰kodím ãesÈ a domáci pokoj svojmu spolubratovi a spolusestre a v‰estranne sa
budem snaÏiÈ o dobro, lásku a pokoj. Tak mi pomáhaj Trojjedin˘ Boh, Otec a Syn i Duch
Svät˘. Amen.
Ústredie
§ 19
Najvy‰‰ím orgánom ústredia SEJ je jeho valné zhromaÏdenie, ktoré sa schádza raz do
roka a tvoria ho delegáti odborov SEJ, zvolení podºa kºúãa stanoveného v˘borom ústredia pri
zvolaní valného zhromaÏdenia. Valné zhromaÏdenie SEJ:
a) prijíma zásady práce a schvaºuje program na celé funkãné obdobie,
b) schvaºuje v˘roãné správy o ãinnosti a hospodárení,
c) volí orgány ústredia SEJ,
d) stanovuje vstupn˘ a ãlensk˘ poplatok na nastávajúce funkãné obdobie.
Mimoriadne valné zhromaÏdenie ústredia SEJ je v˘bor ústredia povinn˘ zvolaÈ do 30
dní, ak o to poÏiada najmenej 1/3 odborov SEJ. Mimoriadne valné zhromaÏdenie môÏe v˘bor
zvolaÈ aj z vlastnej iniciatívy.
§ 20
V˘bor ústredia SEJ má 11 ãlenov. Volí zo svojho stredu predsedu, podpredsedu, tajomníka, zapisovateºa a hospodára, prípadne ìal‰ích funkionárov.
NáplÀ práce funkcionárov je zhodná s náplÀou práce funkcionárov odborov SEJ.
§ 21
Valné zhromaÏdenie volí troch revízorov. NáplÀ ich práce je rovnaká ako u revízorov
odborov SEJ.
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Zánik organizácie
§ 22
Odbor SEJ zanikne rozhodnutím 3/5 väã‰iny ãlenov odboru SEJ prítomn˘ch na zasadnutí alebo poklesom ãlenov pod 5. V takomto prípade sa môÏu zostávajúci ãlenovia prihlásiÈ do
niektorého iného odboru SEJ. Majetok odboru SEJ pri jeho zániku preberá ústredie SEJ, ktoré
ho odovzdá nástupnému odboru SEJ. Odbor SEJ môÏe na valnom zhromaÏdení 3/5 väã‰inou
rozhodnúÈ, Ïe ako celok vstupuje do iného odboru SEJ.
§ 23
Organizácia SEJ zanikne ak o tom rozhodne 4/5 väã‰ina prítomn˘ch ãlenov valného
zhromaÏdenia ústredia SEJ. V takomto prípade preberá majetok ústredia SEJ generálna cirkev.

Prechodné a závereãné ustanovenia
§ 24
Ak v ãase, keì sa zakladá odbor SEJ e‰te nie je kon‰tituované ústredie SEJ, vysiela
zmocnenca generálna cirkev.
§ 25
Na rok 1993 sa stanovuje vstupn˘ poplatok 25 Kãs.

§ 26
Pre prácu SEJ platia podporne Cirkevná ústava SECAV a ìal‰ie v‰eobecné záväzné cirkevné právne normy.
§ 27
Tieto stanovy schválil Generálny konvent SECAV uznesením ã. 4 zo dÀa 25. septembra 1992.
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OZNÁMENIE ã. 10/95
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania schválila Stanovy Spoloãenstva
evanjelick˘ch Ïien svojim uznesením ã. 29/95 zo dÀa 13. októbra 1995.
Publikujú sa v plnom znení.

STANOVY
Spoloãenstva evanjelick˘ch Ïien
âl. 1
1. Spoloãenstvo evanjelick˘ch Ïien na Slovensku (ìalej len Spoloãenstvo) je
dobrovoºn˘m iniciatívnym zdruÏením Ïien, ktoré sú ãlenkami Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania na Slovensku.
2. Spoloãenstvo je samostatnou právnickou osobou.
3. Sídlom Spoloãenstva je Bratislava.
âl. 2
Poslaním Spoloãenstva je:
a) napomáhaÈ rozvoj evanjelického duchovného vzdelania svojich ãleniek a ich prostredníctvom pôsobiÈ aj na duchovn˘ rast evanjelick˘ch rodín a cirkevn˘ch zborov;
b) utváraÈ podmienky pre stretávaia Spoloãenstva a jeho ãleniek s kresÈansk˘mi Ïenami
z in˘ch krajín za úãelom v˘meny skúsenosti;
c) zabezpeãovaÈ spoluprácu so sestersk˘mi zdruÏeniami Ïien v rámci Slovenska i v medzinárodnom meradle;
d) v záujme duchovného a mravného rozvoja spoloãnosti spolupracovaÈ aj s necirkevn˘mi organizáciami, pokiaº nie sú v rozpore s vierouãn˘mi zásadami evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania;
e) podieºaÈ sa na humanitn˘ch a charitatívnych akciách.
âl. 3
1. âlenstvo v Spoloãenstve je dobrovoºné. âlenkou Spoloãenstva sa môÏe staÈ kaÏdá
ãlenka ECAV na Slovensku, ktorá súhlasí s poslaním Spoloãenstva a s úãasÈou na jeho
ãinnosti. âlenstvo vzniká zápisom do zoznamu ãleniek.
2. âlenstvo v Spoloãenstve zaniká:
a) vystúpením;
b) dlhodobou neúãasÈou na akciách Spoloãenstva;
c) vylúãením;
d) úmrtím.
âl. 4
1. âlenka Spoloãenstva má tieto práva:
a) voliÈ a byÈ volená do orgánov Spoloãenstva;
b) zúãastÀovaÈ sa na akciách Spoloãenstva doma i v zahraniãí;
c) poÏadovaÈ pomoc Spoloãenstva pri rie‰ení vlastn˘ch úloh a problémov.
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2. âlenka Spoloãenstva má tieto povinnosti:
a) napomáhaÈ plnenie úloh Spoloãenstva a ním organizovan˘ch akcií;
b) pomáhaÈ zborov˘m farárom v starostlivosti o cirkevné zbory, najmä pri duchovnom
vzdelávaní Ïien a mládeÏe;
c) nav‰tevovaÈ prestarnut˘ch, chor˘ch a osamel˘ch obãanov a poskytovaÈ im potrebnú
pomoc;
d) napomáhaÈ ozdravovanie rodinného Ïivota, upevÀovanie evanjelick˘ch rodín a prehlbovanie náboÏenskej v˘chovy detí.
âl. 5
1. Najvy‰‰ím orgánom Spoloãenstva je valné zhromaÏdenie jeho ãleniek alebo delegátok
organizaãn˘ch jednotiek Spoloãenstva, ktoré sa schádza podºa potreby, najmenej raz za dva roky.
2. Valné zhromaÏdenie volí riadiace orgány Spoloãenstva, ktor˘mi sú v˘bor
a predsedníãka Spoloãenstva a schvaºuje hospodárenie.
3. V obdobiach medzi zasadnutiami valného zhromaÏdenia ãinnosÈ Spoloãenstva riadi
v˘bor (predsedníãka a jedna zástupkyÀa z kaÏdého seniorátu).
4. Spoloãenstvo kaÏdoroãne predkladá správu o ãinnosti a plán práce na schválenie synode.
5. Predsedníãka
a) zvoláva a vedie rokovanie volen˘ch orgánov Spoloãenstva
b) zabezpeãuje plnenie úloh volen˘ch orgánov;
c) zastupuje Spoloãenstvo navonok a koná v jeho mene.
6. Funkãné obdobie v‰etk˘ch orgánov Spoloãenstva je ‰esÈroãné.
âl. 6
Spoloãenstvo si môÏe zriaìovaÈ v rámci di‰triktov a seniorátov Evanjelickej cirkvi
a. v. na Slovensku regionálne orgány. Podrobnosti o postavení a organizaãnej ‰truktúre t˘chto
orgánov upraví v˘bor Spoloãenstva.
âl. 7
1. Základnou organizaãnou jednotkou Spoloãenstva je Spoloãenstvo evanjelick˘ch Ïien
v cirkevnom zbore.
2. âinnosÈ Spoloãenstva evanjelick˘ch Ïien v cirkevnom zbore vedie jeho ãlenka ním
zvolená v súãinnosti so zborov˘m farárom.
3. Spoloãenstvo evanjelick˘ch Ïien v cirkevnom zbore si podºa potreby volí 3 aÏ 7 ãlenn˘
v˘bor.
4. Zasadnutia orgánov Spoloãenstva v cirkevnom zbore (valné zhromaÏdenie) zvoláva
a vedie vedúca. ZároveÀ zastupuje Spoloãenstvo navonok a koná v jeho mene.
âl. 8.
Obsadenie funkcie predsedníãky (vedúcej) kaÏdého orgánu bude vopred odsúhlasené
presbyterstvom príslu‰nej organizaãnej jednotky.
âl. 9
1. Spoloãenstvo hospodári na základe dobrovoºn˘ch príspevkov fyzick˘ch a právnick˘ch
osôb doma i v zahraniãí.
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2. Spôsob hospodárenia upraví v˘bor osobitn˘m predpisom.
3. Pri zániku Spoloãenstva prechádza jeho majetok na Evanjelickú cirkev a. v. na
Slovensku.
4. O hospodárení Spoloãenstva bude sa periodicky predkladaÈ správa synode.
âl. 10
1. Spoloãenstvo vzniká so súhlasom Synody ECAV a registrovaním na Ministerstve
vnútra SR.
2. Spoloãenstvo zaniká rozhodnutím valného zhromaÏdenia alebo odobratím súhlasu
synodou.
âl. 11
Tieto stanovy nadobúdajú definitívnu úãinnosÈ dÀom schválenia Synodou ECAV.

OZNÁMENIE ã. 5
Generálne presbyterstvo ECAV uznesením ã.136/93 zo dÀa 5. decembra 2003 schválilo
nové. Stanovy Spoloãenstva evanjelickej mládeÏe prijaté na valnom zhromaÏdení SEM vo
Zvolene dÀa 18. 1. 2003.

Stanovy
Spoloãenstva evanjelickej mládeÏe
Úvodné ustanovenia
§1
(1) Spoloãenstvo evanjelickej mládeÏe (SEM) je obãianske zdruÏenie s celoslovenskou
pôsobnosÈou. Táto organizácia vznikla na konferencii evanjelickej mládeÏe v Tatransk˘ch Zruboch dÀa 28. marca 1992 a registráciou na ministerstve vnútra SR dÀa 2. júla 1992 pod ãíslom
VVS/1-900-6050. SEM úzko spolupracuje s ECAV (Evanjelickou cirkvou augsburského
vyznania na Slovensku).
(2) Organizaãnú ‰truktúru, pôsobnosÈ a zodpovednosÈ orgánov SEM urãujú tieto stanovy.
Názov a sídlo
§2
(1) Spoloãenstvo evanjelickej mládeÏe (ìalej SEM) so sídlom organizácie v Ko‰iciach.
(2) Sídlo organizácie je Zvonárska 21, 040 01, Ko‰ice.
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Cieº
§3
Cieºom organizácie je
a. ‰íriÈ medzi mlad˘mi ºuìmi zvesÈ o zachraÀujúcej BoÏej milosti tak, ako to uãí
na základe Písma Svätého ECAV;
b. vytváraÈ moÏnosti na stretávanie mládeÏe s cieºom jej duchovného rastu na ceste
sledovania Pána JeÏi‰a Krista a t˘m ju viesÈ k zapojeniu a aktívnej úãasti na Ïivote
ECAV, cirkevn˘ch zborov ECAV a spoloãnosti;
c. v˘chova, vzdelávanie mládeÏe a vytváranie ‰portov˘ch, kultúrnych, protidrogov˘ch,
charitatívnych podujatí pre mládeÏ bez rozdielu rasy, národnosti a vyznania a vedenia
mládeÏe k plnohodnotnému spôsobu Ïivota, samostatnosti, dobrovoºníctvu
a láske k in˘m ºuìom.
d. poskytovanie informaãn˘ch, poradensk˘ch a sociálnych sluÏieb mlad˘m ºuìom.
·truktúra
§4
(1) ·truktúra a ãinnosÈ SEM má pôsobnosÈ
a. miestnu, zborovú a filiálnu;
b. regionálnu, ãiÏe oblastnú, seniorálnu a di‰triktuálnu;
c. celoslovenskú, ãiÏe celocirkevnú pôsobnosÈ.
(2) Právnu subjektivitu má celocirkevná organizácia SEM a tie centrá SEM (C-SEM),
ktor˘m delegovanú právnu subjektivitu udelí predsedníctvo SEM (P-SEM).
âlenstvo
§5
(1) âlenom SEM sa stáva kaÏd˘ konfirmovan˘ ãlen ECAV, ktor˘ sa zapí‰e do zoznamu
miestneho zdruÏenia. Spoloãenstva evanjelickej mládeÏe (MZ SEM). âlenom SEM je aj vedúci MZ SEM bez vekového obmedzenia a v‰etci volení a menovaní funkcionári orgánov SEM
v zmysle t˘chto stanov, ktor˘ch zvolí VZ SEM alebo P-SEM. Vekov˘ limit pre predsedu
a podpredsedu upravuje § 16.
(2) âlenom MZ SEM v zbore alebo fílii sa môÏe staÈ aj mlad˘ ãlovek, ktor˘ nie je ãlenom ECAV, ak s t˘m písomne súhlasí v˘bor MZ SEM a zborové predsedníctvo.
(3) Veková hranica pre ãlenstvo v SEM je od 13 do 30 rokov. V˘nimky upravuje § 5
a § 16.
(4) âlen SEM má právo zúãastÀovaÈ sa Ïivota a práce SEM, voliÈ a byÈ volen˘ do jeho
orgánov.
(5) âlen SEM má povinnosti ÏiÈ kresÈansk˘m Ïivotom, dodrÏiavaÈ vierouãné zásady
ECAV, stanovy SEM a podieºaÈ sa aktívne na Ïivote a práci príslu‰ného zboru ECAV.
(6) âlenstvo v SEM zaniká
a. vystúpením;
b. vylúãením;
c. prekroãením vekovej hranice;
d. ukonãením v˘konu funkcie (§ 15 a § 16).
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(7) Za ãestn˘ch ãlenov SEM môÏe VZ SEM 3/5 väã‰inou hlasov VZ SEM prijaÈ ºudí,
ktorí v˘znamnou mierou prispeli k plneniu cieºov a poslaniu SEM. K návrhom na kandidátov
sa musí vyjadriÈ aspoÀ polovica MZ SEM. âestní ãlenovia SEM majú povinnosÈ dôstojne
reprezentovaÈ SEM v spoloãnosti. âestné ãlenstvo je bez hlasovacieho práva.
Miestne zdruÏenie SEM (MZ SEM)
§6
(1) Základnou organizaãnou jednotkou je miestne zdruÏenie Spoloãenstva evanjelickej
mládeÏe (MZ SEM).
(2) MZ SEM tvorí skupina ãlenov SEM zapísan˘ch do zoznamu jeho ãlenov a má najmenej 3 ãlenov.
(3) Miestne zdruÏenie SEM môÏe byÈ zaloÏené a registrované pri zbore ECAV prípadne
fílii ECAV.
(4) Pri vzniku miestneho zdruÏenia SEM je potrebn˘ súhlas presbyterstva príslu‰ného
zboru ECAV.
§7
Poslaním MZ SEM je
a. zúãastÀovaÈ sa Ïivota cirkevného zboru ECAV a misia medzi mlad˘mi ºuìmi;
b. stretávaÈ sa k duchovnému vzdelávaniu ‰túdiom Písma, k vytváraniu spoloãenstva,
k predná‰kam a vzájomn˘m rozhovorom, k modlitebnému Ïivotu, k prehlbovaniu
viery a k pevÀovaniu mravnosti.
c. vytváraÈ rôzne aktivity charitatívnej, kultúrnej, ‰portovej a in˘ch oblastí
v znysle cieºa SEM.
§8
(1) Najmenej raz do roka sa MZ SEM schádza na svojom v˘roãnom zhromaÏdení, ktoré
a. volí v˘bor MZ SEM podºa potreby, najmenej v‰ak vedúceho a hospodára;
b. volí delegáta na oblastné, seniorálne a celocirkevné zhromaÏdenie zpomedzi svojich
ãlenov;
c. rozhoduje 3/5 väã‰inou v‰etk˘ch ãlenov MZ SEM o vylúãení ãlena MZ SEM;
d. prerokúva a schvaºuje V˘roãnú správu o ãinnosti MZ SEM;
e. schvaºuje hospodárenie so zveren˘m majetkom a finanãn˘mi prostriedkami;
(2) K voºbe kandidátov na vedúceho MZ SEM je potrebn˘ predchádzajúci súhlas zborového
predsedníctva.
(3) O priebehu v˘roãného zhromaÏdenia MZ SEM sa pí‰e zápisnica. Po jednom exemplári
sa predkladá oblastnému centru SEM, resp. Ústrediu SEM a predsedníctvu cirkevného zboru.
Centrá SEM (C SEM)
§9
(1) MládeÏnícke centrum Veºk˘ Slavkov (MC SEM) je ‰koliace stredisko SEM komunitného charakteru s celoslovenskou pôsbnosÈou.
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Poslaním MC SEM je
a. organizovanie aktreditovanej v˘chovno-vzdelávacej akademie pre spolupracovníkov
SEM;
b. poskytovanie intenzívnej duchovnaj formácie osobnosti mlad˘ch ºudí formou
tréningovokomunitného centra;
c. príprava encountréningov˘ch aktivít zameran˘ch na tvorivé vyuãitie voºného ãasu
mlad˘ch ºudí;
d. poskytovanie odborn˘ch informaãn˘ch, poradensk˘ch a sociálnych sluÏieb
pre mlad˘ch ºudí;
e. poskytovanie priestorov a kapacít MC pre rôzne rekreaãné a ‰koliace aktivity;
f. úzka spolupráca s ústredím SEM (Ú-SEM) na delegovan˘ch zodpovednostiach:
v˘chova vadúcich, organizovanie stretnutí celoslovenského v˘znamu;
byÈ nápomocní pri vzniku nov˘ch ·C-SEM v rámci Slovenska
a zabezpeãovaÈ zber údajov pre ústredie SEM.
(2) ·tudentské centrum SEM(·C-SEM) vzniká rozhodnutím predsedníctva SEM
(P-SEM) po konzultácii s predsedom resp. kandidátmi na predsedu ·C-SEM).
Poslaním ·C-SEM je:
a. v˘chovno-vzdelávacia ãinnosÈ pre ‰tudentov na internátoch (V·, S·) a univerzitách, ktorá sa zameriava na formovanie osobnostne a duchovne zrel˘ch ‰tudentov;
b. poskytovanie informaãn˘ch, voºnoãasov˘ch a sociálnych aktivít pre mlad˘ch ºudí;
c. poskytovanie pastorálneho psychologického poradenstva pre ‰tudentov;
d. úzka spolupráca s ústredím SEM (Ú-SEM) na delegovan˘ch zodpovednostiach:
v˘chova vedúcich, organizovanie stretnutí celoslovenského v˘znamu;
byÈ nápmocní pri vzniku nov˘ch ·C-SEM v rámci Slovenska a zabezpeãovaÈ zber
údajov pre ústredie SEM.
(3) Oblastné centrum SEM (OC SEM) vzniká rozhodnutím predsedníctva SEM po konzultácii s predsedom resp.kandidátmi na predsedu OC-SEM s miestnymi zdruÏeniami SEM,
ktoré chcú tvoriÈ danú oblasÈ. Je vytvorené v rámci seniorátu alebo v ãasti seniorátu po konzultácii s príslu‰n˘m seniorom.
Poslaním OC SEM je
a. duchovná starostlivosÈ a zodpovednosÈ za v˘chovu a vzdelávanie vedúcich spolupracovníkov v danej oblasti;
b. úzko spolupracovaÈ s ústredím SEM (Ú-SEM) na delegovan˘ch zodpovednostiach:
v˘chova vedúcich, organizovanie stretnutí oblastného v˘znamu, byÈ nápomocní pri
vzniku nov˘ch MZ SEM, koordinuje organizaãno-hospodárske záleÏitosti danej
oblasti a zabezpeãuje zber údajov z MZ SEM pre ústredie SEM;
spolupracuje a koordinuje prácu s mládeÏou v oblasti aj so seniorálnymi a di‰triktuálnymi koordinátormi;
c. podºa potreby sa schádza Oblastné zhromaÏdenie SEM (OZ SEM), ktoré tvoria
delegáti MZ SEM danej oblasti; OZ SEM navrhuje kandidátov na predsedu
OC-SEM a ekonóma OC-SEM, ktor˘ch schvaºuje a menuje P-SEM;
OZ-SEM schvaºuje svoj program, rozpoãet a V˘roãnú správu OC SEM, ktorú predkladá predseda OC SEM; OZ-SEM sa scháza minimálne 1-krát roãne;
zvoláva ho a vedie predseda OC-SEM.
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(4) Pri C-SEM s právnou subjektivitou je ‰tatutárom C-SEM predseda C-SEM a ekonom
C-SEM. Právnu subjektivitu pre C-SEM udeºuje P-SEM nadpoloviãnou väã‰inou. Túto skutoãnosÈ oznámi predseda C-SEM a Ú-SEM vedúcim MZ SEM príslu‰nej oblasti.
(5) V˘konn˘m orgánom C-SEM je predseda C-SEM a ekonóm C-SEM. Podºa potreby si
zriaìujú tím.
Seniorálne zhromaÏdenie SEM
§ 10
(1) Spoloãn˘m orgánom pre príslu‰né OC-SEM v senioráte je seniorálne zhromaÏdenie,
ktoré tvoria delegáti evidovan˘ch MZ SEM v senioráte, vedúci OC-SEM v senioráte a seniorálni koordinátori.
(2) Seniorálne zhromaÏdenie sa schádza podºa potreby, najmenej raz za rok.
§ 11
Seniorálne zhromaÏdenie SEM volí dvoch seniorálnych koordinátorov spomedzi ãlenov
SEM v senioráte: jedneho z duchovného a jedneho z laického stavu. Obaja napomáhajú v práci
vedúcemu (vedúcim) OC-SEM v senioráte. Predchádzajúci súhlas k voºbe kandidátov za koordinátorov dáva seniorálne predsedníctvo. Kandidátov na seniorálnych koordinátorov musí
písomne schváliÈ aj predsdníctvo SEM.
§ 12
Seniorálny v˘bor SEM
a. tvoria vedúci oblastn˘ch centier (OC-SEM) a dvaja seniorálni koordinátori;
b. je koordinaãn˘ orgán v rámci seniorátu.
§ 13
O seniorálnom zhromaÏdením a zasadnutiach seniorálneho v˘boru SEM sa vyhotoví
zápisnica, ktorá sa predkladá seniorálnemu predsedníctvu a Ú-SEM.
Di‰triktuálne SEM
§ 14
Pre prácu di‰triktuálneho SEM a jej orgánov platia primerane § 10 – 13 s t˘m, Ïe di‰triktuálne zhromaÏdenie tvoria delegáti MZ SEM, predsedovia OC-SEM, v‰etci seniorálni
a di‰triktuálni koordinátori.
Celoslovenské SEM
§ 15
(1) Najvy‰‰ím orgánom SEM je valné zhromaÏdenie SEM, ktoré tvoria vedúci, resp.
delegáti MZ SEM (l delegát na l MZ SEM), predsedovia C-SEM, seniorálni, di‰triktuálni
koordinátori, predseda SEM, podpredseda SEM, predsedníctvo SEM a predseda KV.
(2) VZ SEM je uzná‰aniaschopné, ak bolo riadne zvolané.
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§ 16
(1) Valné zhromaÏdenie SEM volí na 3 roky:
a. po predchádzajúcom súhlase predsedníctva ECAV, z ãlenov ECAV vo veku od 18
do 35 rokov ktorí pravidelne pracujú s mládeÏou, predsedu SEM
(spravidla z duchovného stavu) a podpredsedu SEM;
b. z ãlenov SEM 5 ãlenov Kontrolného v˘boru (KV SEM);
c. z ãlenov ECAV do 40 rokov, ktorí pravidelne pracujú s mládeÏou, 6 ãlenov
predsedníctva SEM (P-SEM) zo v‰etk˘ch regiónov Slovenska;
d. z ãlenov ECAV minimálne 5 ãlenov Rady star‰ích SEM (RS-SEM),
ktorí majú úctu medzi ãlenmi SEM.
(2) Valné zhromaÏdenie SEM sa schádza podºa potreby, najmenej raz za rok.
§ 17
Valné zhromaÏdenie SEM ìalej
a. hodnotí a schvaºuje správu predsedu a tajomníka (§19 bod 2) o ãinnosti
za minul˘ rok;
b. hodnotí a schvaºuje správu Kontrolného v˘boru SEM;
c. schvaºuje roãnú úãtovnú závierku;
d. schvaºuje rozpoãet na nasledujúci rok;
e. schvaºuje celocirkevn˘ program SEM na nasledujúce obdobie;
f. rozhoduje o zmene stanov 3/5 väã‰inou v‰etk˘ch prítomn˘ch delegátov;
g. rozhoduje o v˘‰ke ãlenského príspevku do pokladne Ú-SEM.

Predsedníctvo SEM (P-SEM)
§ 18
a. Predsedníctvo SEM tvoria
– predseda SEM
– podpredseda SEM
– 6 ìal‰ích ãlenov;
b. predsedníctvo je v˘konn˘m orgánom SEM; schádza sa minimálne raz za mesiac
a zvoláva ho predseda alebo ním poveren˘ ãlen P-SEM; vo v˘nimoãn˘ch prípadoch
môÏe P-SEM zvolaÈ písomnou formou minimálne polovica ãlenov P-SEM;
zasadnutí sa zúãastÀujú s hlasom poradn˘m aj tajomník SEM a tajomník pre mládeÏ
pri Generálnom biskup skom úrade ECAV; P-SEM je uzná‰aniaschopné, ak je prítomná
minimálne polovica ãlenov P-SEM a zasadnutie P-SEM bolo riadne zvolané;
c. ‰tatutárnym zástupcom SEM na celoslovenskej úrovni je predseda SEM
a podpredseda SEM; v prípade odstúpenia predsedu SEM v dobe jeho mandátu
preberá jeho kompetencie podpredseda SEM do najbliÏ‰ieho VZ SEM.
d. P-SEM je orgán, ktor˘ zastupuje VZ SEM medzi jeho zasadnutiami vo veciach,
ktoré nepatria v˘luãne do kompetencie VZ SEM;
e. P-SEM zvoláva VZ SEM; predseda SEM je povinn˘ zvolaÈ mimoriadne VZ SEM,
ak o to preukázateºne poÏiada 20 miestnych zdruÏení;
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f. predsedníctvo SEM predkladá, po konzultácii s tajomníkom a ekonómom SEM,
Valnému zhromaÏdeniu progam a rozpoãet;
g. P-SEM volí tajomníka SEM; predseda SEM menuje a odvoláva tajomníka SEM;
h. tajomníka pri GBÚ ECAV menuje generálny biskup po konzultácii so zborom biskupov
a predsedom SEMu;
i. P-SEM menuje a odvoláva predsedu OC-SEM a ekonóma OC-SEM spomedzi
kandidátov, ktor˘ch navrhlo nadpoloviãnou väã‰inou príslu‰né oblastné zhromaÏdenie
SEM (OZ-SEM);
j. P-SEM menuje a odvoláva predsedu ·C-SEM, MC-SEM a ekonóma ·C-SEM,
MC-SEM spomedzi kandidátov;
k. pri rovnosti hlasov v P-SEM rozhoduje hlas predsedu;
l. zriaìuje komisie SEM.

Ústredie SEM (Ú-SEM)
§ 19
(1) Za hospodárenie podºa rozpoãtu zodpovedá Valnému zhromaÏdeniu SEM predsedníctvo SEM (P-SEM) a tajomník SEM.
(2) V˘konn˘m orgánom predsedníctva SEM (P-SEM) je Ústredie SEM na ãele s tajomníkom SEM. Tajomník SEM je zodpovedn˘ za chod Ú-SEM a môÏe vytváraÈ, po schválení predsedíctvom SEM (P-SEM) ìal‰ie funkcie Ú-SEM. Zamestnancov na funkcie Ú-SEM menuje
tajomník SEM po vyjadrení sa predsedníctva SEM k návrhom tajomníka SEM, a po písomnom
súhlase predsedu SEM. Takto menovan˘ zamestnanec nemôÏe byÈ zároveÀ ãlenom predsedníctva SEM (P-SEM).

Kontroln˘ v˘bor SEM (KV-SEM)
§ 20
(1) a. Kontroln˘ v˘bor, pozostávajúci z 5 ãlenov, podáva revíznu správu k hospodáreniu
SEM za uplynul˘ rok a tieÏ svoj komentár k rozpoãtu SEM Valnému zhromaÏdeniu SEM; spomedzi seba si volia predsedu KV-SEM;
b. KV-SEM kontroluje hospodárenie P-SEM, Ú-SEM, OC-SEM a ostatn˘ch
v˘konn˘ch zloÏiek SEM v zmysle platn˘ch predpisov;
c. KV-SEM podáva priebeÏne predsedníctvu SEM písomné správy z kontrol v˘konn˘ch zloÏiek SEM a prípadné návrhy opatrení; minimálne raz za tri mesiace vykonáva kontrolu hospodárenia Ú-SEM a podáva o tom písomnú správu najvy‰‰ím
orgánom SEM a raz roãne generálnemu presbyterstvu;
(2) Predseda KV-SEM zvoláva a vedie KV-SEM najmenej raz za tri mesiace.
(3) Kontrolu hospodárenia SEM môÏu vykonaÈ aj revízne orgány ECAV na príslu‰nej úrovni.
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Rada star‰ích SEM (RS-SEM)
§ 21
a. Radu star‰ích SEM tvorí minimálne 5 ãlenov, ktor˘ch volí VZ SEM, z kandidátov navrhnut˘ch aspoÀ 2 ãlenmi VZ SEM; volí ich na obdobie 3 rokov a spomedzi seba
si volia predsedu RS-SEM; pre ich voºbu platí § 24 bod /2/;
b. RS-SEM hodnotí obsah ãinnosti SEM z hºadiska základn˘ch kresÈansk˘ch
a v˘chovn˘ch princípov v zmysle § 3 - Cieº SEM;
c. RS-SEM je poradn˘ orgán a pomáha rie‰iÈ duchovné otázky a problémy mlad˘ch ºudí
v súlade so základn˘mi kresÈansk˘mi princípmi a ústavou ECAV;
d. RS-SEM podºa potrieb poradne pôsobí smerom k v˘konn˘m zloÏkám SEM
a predkladá odporúãania opatrení smerom ku v‰etk˘m v˘konn˘m zloÏkám SEM,
VZ SEM a príslu‰n˘ orgánom ECAV na Slovensku;
e. zasadnutí RS-SEM sa zúãastÀuje predseda SEM alebo ním poverená osoba z P-SEM;
RS-SEM sa schádza minimálne 4-krát roãne;
f. RS-SEM podáva správu o svojej ãinnosti a zodpovedá sa Valnému zhromaÏdeniu SEM.
Hospodárenie
§ 22
(1) SEM hradí náklady na svoju ãinnosÈ
a. z darov a dobrovoºn˘ch príspevkov cirkevn˘ch zborov, cirkevn˘ch
a necirkevn˘ch organizácií;
b. z príspevkov zo ‰tátneho rozpoãtu;
c. z vlastnej hospodárskej ãinnosti.
(2) SEM vykonáva
a. v‰etky druhy hospodárskej a podnikateºskej ãinnosti, ktoreé súvisia s jeho cieºmi;
o jednotliv˘ch oblastiach a ich súlade rozhoduje a schvaºuje predsedníctvo SEM,
ktoré predkladá pravidelnú správu valnému zhromaÏdeniu;
b. vydavateºskú ãinnosÈ spojenú s distribúciou a predajom kníh, ãasopisov a hudobnín;
c. prevádzkovanie rekreaãno-‰tudijn˘ch centier.

Zánik SEM
§ 23
(1) SEM zanikne rozhodnutím 4/5 väã‰inou hlasov v‰etk˘ch právoplatne zvolen˘ch
delegátov VZ SEM;
(2) Majetok SEM v prípade jeho zániku prechádza na nástupnícku organizáciu a ak taká
nie je, na ECAV.
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V‰eobecné ustanovenia
§ 24
(1) Nikto nesmie zastávaÈ dve funkcie v dvoch nasledujúcich zloÏkách SEM naraz (v˘konnej, kontrolnej).
(2) Okrem funkcionárov a zamestnancov uveden˘ch v predchádzajúcich ustanoveniach
podlieha predchádzajúcemu súhlasu predsedníctva príslu‰nej organizaãnej jednotky ECAV
voºba alebo zamestnanie v‰etk˘ch funkcionárov alebo zamestnancov, ktorí sú nositeºmi uãiteºského úradu cirkevi (cirkevné nariadenie ã. 7/97).
(3) Uvoºnenie z funkcie alebo zamestnania v orgánoch SEM nastáva
a. ak sa funkcionár (pracovník) vzdá funkcie;
b. ak ho orgán, ktor˘ ho zvolil, odvolá 3/5 väã‰inou ak nie je uvedené inak;
c. ak predsedníctvo príslu‰nej organizaãnej jednotky ECAV odníme udelen˘ súhlas;
(4) Pokiaº nie je uvedené inak, rozhoduje v orgánoch SEM nadpoloviãná väã‰ina prítomn˘ch ãlenov orgánu.
(5) V˘bory a zhromaÏdenia v‰etk˘ch stupÀov SEM sú uzná‰aniaschopné, ak je prítomná aspoÀ polovica ãlenov orgánu, ak je nie uvedené inak.
(6) ·tatutárnym orgánom SEM je predseda a podpredseda SEM.
(7) Upresnenie povinností a kompetencií jednotliv˘ch funkcionárov a zamestnancov
upraví Organizaãn˘ poriadok SEM, ktor˘ schvaºuje P-SEM a je prejednan˘ s generálnym presbyterstvom.
(8) Na pôde SEM nesmie nikto presadzovaÈ názory a ciele politick˘ch strán, hnutí,
in˘ch náboÏensk˘ch spoloãenstiev, siekt a prejavy rasizmu a xenofóbie.
(9) Zmeny stanov prijíma VZ SEM a odporúãa generálne presbyterstvo.
(10) SEM na kaÏdej úrovni správy dáva príslu‰nej COJ ECAV na vedomie jedenkrát
roãne správu o ãinnosti, správu o hospodárení, schválen˘ plán ãinnosti a rozpoãet.

Základina SEM
§ 25
(1) VZ SEM vytvára základinu SEM na základe dobrovoºn˘ch príspevkov MZ SEM.
(2) SEM v rámci strategického plánovania, s cieºom posilniÈ svoju udrÏateºnosÈ, ako aj
s cieºom posilniÈ u svojich ãlenov zmysel pre zodpovednosÈ, vedomie spolupatriãnosti a generaãnej náväznosti b˘val˘ch a súãasn˘ch ãlenov k ãlenom mlad‰ím a budúcim, vytvára finanãnú základinu (ìalej len Základina SEM).
(3) Základina predstavuje nedotknuteºn˘ finanãn˘ objem SEM-u, ktor˘ je tvoren˘ ãlensk˘mi príspevkami a niektor˘mi darmi a grantov˘mi podporami, z ktorého môÏe organizácia
vyuÏívaÈ len úrokov˘ v˘nos. O pouÏití úrokového v˘nosu rozhoduje najvy‰‰í orgán SEM-u
nadpoloviãnou väã‰inou. O inom pouÏití Základiny SEM môÏe rozhodnúÈ VZ SEM len svojou
4/5 väã‰inou v‰etk˘ch ãlenov VZ SEM.
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(4) Nakladanie so Základinou SEM upravuje samostatn˘ ·tatút Základiny SEM, ktor˘ je
platn˘ schválením najvy‰‰ím orgánom SEM-u.
(5) Základina SEM sa vytvára za úãelom zv˘‰enia kredibility (dôveryhodnosti) SEM
v rámci tretieho sektoru, grantorov.

Závereãné ustanovenia
§ 26
Tieto stanovy boli schválené na VZ SEM vo Zvolene dÀa 18. 1. 2003 Nadobúdajú úãinnosÈ dÀom registrácie na Ministerstve vnútra SR
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Stanoviská Osobitného senátu
Generálneho súdu
1. Oznámenie ã. 4/01 – Stanovisko Osobitného senátu GS ã. 1/2001
2. Oznámenie ã. 6/03 – Stanovisko Osobitného senátu GS ã. 6/2003
3. Oznámenie ã. 6/04 – Stanovisko Osobitného senátu GS ã. 9/2003
4. Oznámenie ã. 9/04 – Stanovisko Osobitného senátu GS ã. 1/2004
5. Oznámenie ã. 10/04 – Rozhodnutie Osobitného senátu GS ã. 6/2004
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OZNÁMENIE ã. 4/01
o stanovisku Generálneho súdu ECAV
Generálny súd Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku prijal na zasadnutí osobitného senátu stanovisko, ktorého enunciát sa v zmysle § 6 cirkevného ústavného
zákona ã 6/00 publikuje v Zbierke cirkevnoprávnych predpisov.

Stanovisko
v mene ECAV na Slovensku
Generálny súd ECAV na Slovensku v Osobitnom senáte podºa § 4 CÚZ ã. 6/2000,
zloÏenom z predsedníãky senátu JUDr. Anny Drobnej, zo sudcov Mgr. Miroslava Dubeka,
Mgr. Milana Krivdu, JUDr Ondreja Kubinského, ·tefana RuÏiãku a Jána Macka, z generálnej
právnej zástupkyne JUDr. Oºgy Feke‰ovej a z predsedu právneho v˘boru JUDr. ªubomíra
Li‰tiaka, za úãasti zástupkyne generálneho Ïalobcu JUDr. Ivety ·teffekovej, vo veci postavenia
a hospodárenia Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, Palisády 46, 811 06 Bratislava,
zaujal toto
stanovisko
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, Palisády 46, 811 06 Bratislava, je neziskovou
charitatívnou spoloãnosÈou zriadenou ako úãelové zariadenie ECAV na Slovensku s právnou subjektivitou, ktorá hospodári na základe cirkevno-právnych predpisov o hospodárení
COJ, Zásad hospodárenia Evanjelickej diakonie ECAV, rozpoãtu a plánu práce na rok
a ìal‰ích zásad uveden˘ch v ã. 3 – Hospodárenie ·tatútu Evanjelickej diakonie ECAV na
Slovensku.
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OZNÁMENIE ã. 6/03
ktor˘m sa podºa § 6 cirkevného ústavného zákona ã. 6/00 publikuje
enunciát stanoviska Osobitného senátu Generálneho súdu ã. GS-6/2003

Stanovisko
v mene ECAV na Slovensku
Generálny súd ECAV na Slovensku v osobitnom senáte podºa CÚZ 6/2000, zloÏenom
z predsedkyne senátu JUDr. Anny Drobnej, zo sudcov Mgr. Miroslava Dubeka, Mgr. Blanky
Kostelnej, Ing. Danice Ertlovej, Mgr. Milana Krivdu a z generálnej právnej zástupkyne
JUDr. Oºgy Feke‰ovej
– na návrh predsedníctva ECAV na Slovensku, predsedníctva ZD ECAV na Slovensku
a VD ECAV na Slovensku zo dÀa 27. 2, 2003
– vo veci: o zastavenie disciplinárnych konaní cestou súdu z dôvodov uveden˘ch
v návrhu zaujal toto

stanovisko:
Disciplinárne konania pred súdmi nie je moÏné z dôvodov uveden˘ch v návrhu zastaviÈ.
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OZNÁMENIE ã. 6/04
ktor˘m sa v zmysle § 6 Cirkevného ústavného zákona ã. 6/00 publikuje
enunciát stanoviska Osobitného senátu Generálneho súdu ECAV
na Slovensku ã. GS 9/2003

Stanovisko
v mene ECAV na Slovensku
Generálny súd ECAV na Slovensku v osobitnom senáte podºa § 4 CÚZ ã. 6/2000,
zloÏenom z predsedníãky Generálneho súdu JUDr. Anny Drobnej, podpredsedu Generálneho súdu Mgr. Miroslava Dubeka, sudcov Generálneho súdu Mgr. Jána Bunãáka, Ing. Jána
Brozmana, Mgr. Milana Krivdu
na ÏiadosÈ
Ing. Zdenky âernej a najmenej 50 ãlenov Cirkevného zboru ECAV v Trnave
zo dÀa 27. 10. 2003
vo veci
– o v˘klad § 2 písm. b/, c/, e/ cirkevného zákona ã. 5/1999
– o preskúmanie rozhodnutia SP podºa zápisu z 23. 1. 2003
– stanovisko k platnosti mimoriadneho konventu CZ zo dÀa 22. 9. 2002
a posúdenie neãinnosti DS ZD v danej veci
zaujal toto
stanovisko:
Vec nepatrí pred osobitn˘ senát Generálneho súdu ECAV
Vec patrí pred Di‰triktuálny súd, ktor˘ vec prejedná v 1. stupni
1. ako úlohu podºa § 2 ods. c cirkevného zákona ã. 5/1999:
– návrh o potvrdenie rozhodnutia matkocirkevného konventu CZ Trnava
zo dÀa 22. 9. 2002
2. ako úlohu podºa § 2 ods. c cirkevného zákona ã. 5/1999:
– preskúmanie zákonnosti rozhodnutia seniorálneho presbyterstva BS
zo dÀa 16. 12. 2002.
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OZNÁMENIE ã. 9/04
ktor˘m sa v zmysle § 6 cirkevného ústavného zákona ã. 6/00 publikuje
enunciát stanoviska Osobitného senátu Generálneho súdu ECAV
na Slovensku ã. GS-1/2004

Stanovisko
v mene ECAV na Slovensku
Generálny súd ECAV na Slovensku v osobitnom senáte podºa § 4 CÚZ 6/2000 zloÏenom z predsedníãky Generálneho súdu JUDr. Anny Drobnej, podpredsedu Generálneho súdu
Mgr. Miroslava Dubeka, generálneho právneho zástupcu JUDr. Petra Kresáka, sudcov
Generálneho súdu Mgr. Milana Krivdu, JUDr. Jána Martáka a Ing. Ondreja Holíka
na ÏiadosÈ:
predsedníctva ECAV zo dÀa 16.1.2004 na základe uznesenia
generálneho presbyterstva ã. 143/03
vo veci:
ãi zástupcovia nového obãianskeho zdruÏenia ZED podºa CÚ
majú byÈ ãlenmi grémií ECAV na Slovensku.
zaujal toto
stanovisko
Subjektom oznaãen˘m v Cirkevnej ústave prijatej dÀa 22. 6. 1993 ako ZdruÏenie
evanjelick˘ch duchovn˘ch (skratka ZED) je ZdruÏenie evanjelick˘ch duchovn˘ch (skratka ZED), IâO 36160644, so sídlom Ul. FraÀa Kráºa 7, 071 01 Michalovce, ktoré vzniklo
19. 4. 1990.

294

OZNÁMENIE ã. 10/04
ktor˘m sa v zmysle § 6 cirkevného ústavného zákona ã. 6/00 publikuje
enunciát rozhodnutia Osobitného senátu Generálneho súdu ECAV
na Slovensku ã. GS-6/2004

Rozhodnutie
v mene ECAV na Slovensku
Generálny súd ECAV na Slovensku v osobitnom senáte podºa § 4 CÚZ ã. 6/2000,
zloÏenom z predsedníãky Generálneho súdu JUDr. Anny Drobnej, podpredsedu Generálneho
súdu Mgr. Miroslava Dubeka, generálneho právneho zástupcu JUDr. Petra Kresáka, sudcov
Generálneho súdu Mgr. Milana Krivdu, JUDr. Jána Martáka a Mgr. Ondreja Holíka
na ÏiadosÈ:
91 ãlenov Cirkevného zboru ECAV v Trnave zo dÀa 26.3.2004
vo veci:
rozporu § 3 ods. 3 Cirkevného zákona ã. 15/1994 s Cirkevnou ústavou
takto
rozhodol:
Ustanovenie § 3 ods. 3 druhá veta Cirkevného zákona ã. 15/1994: Zborov˘ konvent je
schopn˘ rokovaÈ a uzná‰aÈ sa, ak bol riadne zvolan˘, ak je na Àom prítomn˘ch najmenej 51 %
ãlenov zborového presbyterstva, je v rozpore
– s preambulou Cirkevnej ústavy
– s ãlánkami 7,8,17 Cirkevnej ústavy
– s Ústavou SR a Listinou základn˘ch ºudsk˘ch práv a slobôd.
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V‰eobecne záväzné uznesenia
orgánov ECAV
1. Oznámenie ã. 2/93 o ‰kolsk˘ch v˘boroch
2. Oznámenie ã. 7/93 o zavedení slovenského Evanjelického
spevníka
3. Upozornenie ã. 5/94 o právomoci priameho vedúceho
4. Oznámenie ã. 6/94 o novelizácii schematizmu
5. Oznámenie ã. 12/94 o pouÏívaní titulu „biskup v. v.“
6. Upozornenie ã. 6/95 o konfirmaãnej príprave
7. Oznámenie ã. 8/95 o zastupovaní zborov˘ch farárov
na seniorálnych konventoch
8. Oznámenie ã. 1/98 o nosení bohosluÏobného rúcha
9. Oznámenie ã. 2/04 o disciplinárnom konaní z vierouãn˘ch
dôvodov
10. Oznámenie ã. 6/06 o zasielaní zápisníc
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OZNÁMENIE ã. 2/93
o ‰kolsk˘ch v˘boroch
Generálny konvent prijal uznesenie ã. 16/93 tohto znenia:
Nariaìuje sa zorganizovaÈ po v‰etk˘ch cirkevn˘ch zboroch, seniorátoch aj di‰triktoch
i na úrovni generálnej cirkvi ‰kolské v˘bory a na GBÚ ustanoviÈ referenta pre ‰kolstvo.
Pracovná náplÀ t˘chto v˘borov bude podºa miestnych moÏností. Najprv treba re‰titúciou získaÈ
budovy. Potom treba pokraãovaÈ v organizovaní ìal‰ích cirkevn˘ch ‰kôl a na najvy‰‰ej úrovni
v riadení duchovného, ekonomického a odborného vedenia v‰etk˘ch cirkevn˘ch ‰kôl.

OZNÁMENIE ã. 7/93
o zavedení slovenského Evanjelického spevníka
Generálny konvent prijal uznesenie ã. 20/93 nasledovného znenia:
Schvaºuje sa slovensk˘ Evanjelick˘ spevník ako nová bohosluÏobná kniha cirkvi
od 1. adventnej nedele 1993.

UPOZORNENIE ã. 5/94
o právomoci priameho vedúceho
UpozorÀujú sa v‰etci pracovníci duchovnej sluÏby na ustanovenie § 7 ods. 3 cirkevného
nariadenia ã. 3/1993 Vestníka ECAV, ktor˘m je stanovená pracovná podriadenosÈ v‰etk˘ch
pracovníkov. Táto právomoc vzÈahuje sa aj na povinnosÈ vopred si vyÏiadaÈ dovolenku alebo
pracovné voºno. Nere‰pektovanie tejto povinnosti bude maÈ za následok neospravedlnenú
absenciu.
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OZNÁMENIE ã. 6/94
o novelizácii schematizmu
Generálne presbyterstvo uznesením ã. 50/94 zo dÀa 8. apríla 1994 novelizovalo
schematizmus SECAV z r. 1989, ktor˘m sa upravujú poãty ãlenov cirkevn˘ch zborov podºa
skutoãného stavu ku dÀu 31. 12. 1993.
Tieto ãísla sú smerodajné pri urãovaní poãtu hlasov cirkevn˘ch zborov pri voºbách
predsedníctiev seniorátov, di‰triktov aj predsedníctva ECAV na Slovensku, ako aj pri urãovaní
poãtu delegátov za senioráty na di‰triktuálny konvent a synodu.
I. Gemersk˘ seniorát
1. Betliar ........................................................................ 364
2. âierna Lehota ............................................................ 150
3. Dlhá Ves ..................................................................... 257
4. Dob‰iná ...................................................................... 800
5. Gemerská Poloma ................................................... 1.100
6. Gemerské Teplice ...................................................... 116
7. ChyÏné ....................................................................... 322
8. Jel‰ava ........................................................................ 359
9. KameÀany .................................................................. 150
10. Kobeliarovo .............................................................. 154
11. Koceºovce ................................................................. 116
12. Kunova Teplica ........................................................... 70
13. Muranská Dlhá Lúka ................................................ 420
14. NandráÏ ....................................................................... 80
15. NiÏná Slaná ............................................................... 242
16. Ochtiná ...................................................................... 210
17. Ratková ..................................................................... 157
18. Ratkovské Bystré ...................................................... 520
19. Rejdová ..................................................................... 400
20. Revúca ................................................................... 1.150
21. Revúca – Mokrá Lúka .............................................. 249
22. Ro‰tár ........................................................................ 170
23. RozloÏná ..................................................................... 99
24. RoÏÀava .................................................................... 700
25. RoÏÀavské Bystré ..................................................... 106
26. Rybník ....................................................................... 151
27. Sirk ........................................................................... 155
28. Slavo‰ovce ................................................................ 170
29. ·ivetice ..................................................................... 100
30. ·títnik ........................................................................ 290
31. Vlachovo ................................................................... 957
32. Vy‰ná Slaná ............................................................... 374
Spolu: ............................................. 10.658
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II. Ko‰ick˘ seniorát
1. Budimír ...................................................................... 658
2. Gelnica ....................................................................... 290
3. Ko‰ice ..................................................................... 4.500
4. Krompachy .................................................................. 40
5. Mní‰ek nad Hnilcom ................................................. 460
6. Obi‰ovce .................................................................... 677
7. Opiná ......................................................................... 809
8. Rankovce ................................................................ 1.010
9. ·vedlár ....................................................................... 330
10. Vy‰ná Kamenica ........................................................ 561
Spolu: ............................................... 9.335
III. Liptovsko-oravsk˘ seniorát
1. Doln˘ Kubín .............................................................. 900
2. Hybe ........................................................................ 1.045
3. Istebné ........................................................................ 623
4. Jasenová ..................................................................... 330
5. Kráºova Lehota .......................................................... 310
6. Le‰tiny ....................................................................... 671
7. Liptovská Kokava .................................................. 1.075
8. Liptovská Sielnica ..................................................... 570
9. Dovalovo ................................................................... 960
10. Liptovská Porúbka ................................................. 1.460
11. Liptovsk˘ Peter ...................................................... 1.030
12. Liptovsk˘ Ján ......................................................... 1.002
13. Svät˘ KríÏ .............................................................. 1.026
14. Liptovsk˘ Mikulá‰ ................................................. 4.017
15. Palúdzka ................................................................. 1.005
16. Liptovsk˘ Ondrej ...................................................... 890
17. Liptovsk˘ Trnovec .................................................... 352
18. Párnica ................................................................... 1.076
19. Partizánska ªupãa .................................................. 1.025
20. Pribylina .................................................................... 866
21. RuÏomberok ........................................................... 1.884
22. Smreãany ............................................................... 1.100
23. VaÏec ...................................................................... 1.900
24. Veliãná ................................................................... 1.280
25. V˘chodná ............................................................... 1.828
26. Vy‰ná Boca ............................................................... 160
27. ZávaÏná Poruba ......................................................... 703
28. Îa‰kov .................................................................... 1.089
Spolu: ............................................. 30.177
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IV. ·ari‰sko-zemplínsky seniorát:
1. Bardejov .................................................................. 2.803
2. Giraltovce ............................................................... 1.413
3. Hanu‰ovce nad Topºou ........................................... 3.180
4. Chmeºov .................................................................... 680
5. Chmeºovec ................................................................. 230
6. Chminianske Jakubovany .......................................... 469
7. Kladzany .................................................................... 650
8. Kuková ...................................................................... 528
9. Lopúchov ................................................................... 820
10. MarhaÀ ................................................................... 1.046
11. Merník ....................................................................... 792
12. Michalovce .............................................................. 620
13. Nemcovce ................................................................. 970
14. Pozdi‰ovce ............................................................. 1.380
15. Pre‰ov ..................................................................... 4.446
16. Richvald .................................................................... 826
17. Sabinov ..................................................................... 569
18. Soº .......................................................................... 1.270
19. Vranov nad Topºou .................................................... 861
20. Vy‰n˘ Îipov ........................................................... 1.327
21. Zlaté .......................................................................... 735
22. ÎehÀa ........................................................................ 638
Spolu: ............................................. 26.253
V. Tatransk˘ seniorát
1. Batizovce ................................................................... 950
2. Ilia‰ovce ..................................................................... 280
3. KeÏmarok ................................................................... 523
4. KeÏmarok – ªubica ................................................... 100
5. Levoãa ....................................................................... 220
6. Mengusovce .............................................................. 650
7. Poprad ..................................................................... 1.270
8. Poprad – Matejovce ................................................... 250
9. Poprad – Veºká ........................................................... 720
10. Slovenská Ves ........................................................... 350
11. Spi‰ská Belá .............................................................. 425
12. Spi‰ská Nová Ves ...................................................... 900
13. Spi‰ské Vlachy ......................................................... 100
14. Svit ............................................................................ 500
15. ·trba ....................................................................... 1.720
16. ·vábovce ................................................................... 960
17. Nov˘ Smokovec ........................................................ 250
Spolu: ............................................. 10.168
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VI. Turãiansky seniorát
1. Blatnica ...................................................................... 904
2. Háj ........................................................................... 1.197
3. Ivanãiná ................................................................... 1.580
4. Ko‰eca ........................................................................ 700
5. Lazy pod Makytou ..................................................... 840
6. Martin ..................................................................... 3.206
7. Mo‰ovce ..................................................................... 935
8. Necpaly ................................................................... 1.938
9. PovaÏská Bystrica ...................................................... 660
10. Príbovce ................................................................. 1.210
11. Púchov ................................................................... 2.455
12. Slovenské Pravno ...................................................... 680
13. Suãany .................................................................... 2.499
14. Súºov ......................................................................... 950
15. Turany .................................................................... 4.120
16. Turãianske Jaseno .................................................. 1.200
17. Vrútky .................................................................... 1.208
18. Zárieãie .................................................................. 1.968
19. Záturãie .................................................................. 1.352
20. Zemianske Kostoºany ............................................... 453
21. Îilina ...................................................................... 2.300
Spolu: ............................................. 32.355
Spolu vo V˘chodnom di‰rikte: ..... 118.946
VII. Bratislavsk˘ seniorát
1. Bratislava .............................................................. 12.000
2. Bratislava – PetrÏalka ............................................. 3.000
3. Bratislava – Prievoz ................................................ 2.000
4. Bratislava – Raãa .................................................... 1.300
5. Dolné Saliby .............................................................. 633
6. Dunajská LuÏná ......................................................... 300
7. Dunajská Streda ......................................................... 400
8. Galanta – Matú‰kovo ................................................. 574
9. Grinava ...................................................................... 136
10. Hlohovec ................................................................ 1.185
11. Horné Saliby .......................................................... 1.100
12. Horné Zelenice .......................................................... 501
13. Limbach .................................................................... 238
14. Modra ..................................................................... 1.550
15. Modra – Kráºová ....................................................... 594
16. Mostová ...................................................................... 97
17. Pezinok ................................................................... 1.500
18. Pie‰Èany ..................................................................... 760
19. Pusté Úºany ................................................................. 76
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20. Senec ...................................................................... 1.433
21. Sládkoviãovo ............................................................ 495
22. Svät˘ Jur ................................................................... 200
23. ·amorín ..................................................................... 891
24. Trnava .................................................................... 1.500
25. Veºké Leváre ............................................................. 125
26. Veºké Úºany – Jelka .................................................. 408
27. Veºk˘ Grob – âataj ................................................... 817
28. Vrbové .................................................................... 1.040
Spolu: ............................................. 34.853
VIII. Dunajsko-nitriansky seniorát
1. Bátovce ...................................................................... 489
2. âalovec ........................................................................ 96
3. âankov ....................................................................... 380
4. Bohunice .................................................................... 160
5. Deviãany .................................................................... 390
6. Diakovce .................................................................... 485
7. Svät˘ Peter ................................................................. 370
8. DrÏenice .................................................................... 115
9. Farná .......................................................................... 209
10. Gbelce ....................................................................... 416
11. Hontianska Vrbica .................................................... 438
12. JabloÀovce ................................................................ 137
13. Jur nad Hronom ........................................................ 500
14. Kalná nad Hronom ................................................. 1.069
15. Kolárovo ................................................................... 369
16. Komárno ................................................................... 569
17. Levice ....................................................................... 950
18. Mojmírovce – Svätoplukovo .................................... 210
19. Neded ........................................................................ 330
20. Nesvady .................................................................... 350
21. Nitra ....................................................................... 1.093
22. Nové Sady ................................................................. 809
23. Nové Zámky .............................................................. 436
24. Plavé Vozokany ......................................................... 480
25. Pohronsk˘ Ruskov .................................................... 327
26. Pribeta ....................................................................... 560
27. Pukanec ..................................................................... 400
28. Rastislavice ................................................................. 73
29. Tekovské LuÏany ...................................................... 327
30. Vlãany ....................................................................... 276
31. Zemianska Olãa – Lipové ......................................... 210
32. Zemné – Komãa ........................................................ 110
33. Zlaté Moravce ........................................................... 347
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34. Îeliezovce ................................................................. 300
35. Îemberovce .............................................................. 350
Spolu: ............................................. 14.130
IX. Hontiansky seniorát
1. Babiná ........................................................................ 295
2. Baìan ......................................................................... 240
3. Banská ·tiavnica ..................................................... 1.400
4. Beºuj ........................................................................... 101
5. Cerovo ........................................................................ 450
6. âelovce ...................................................................... 276
7. Daãov Lom ................................................................ 370
8. Deviãie ....................................................................... 209
9. DráÏovce .................................................................... 135
10. Drienovo – âabradsk˘ Vrbovok ............................... 230
11. Hodru‰a – Hámre ...................................................... 270
12. Hontianske Moravce ................................................. 450
13. Hontianske Tesáre ..................................................... 290
14. Kráºovce – Krni‰ov ................................................... 198
15. Krupina ................................................................... 1.240
16. Ladzany ..................................................................... 208
17. Li‰ov ......................................................................... 220
18. Plie‰ovce ................................................................ 1.224
19. Prenãov ..................................................................... 173
20. Rykynãice ................................................................. 170
21. Sása ........................................................................... 405
22. Sazdice ...................................................................... 197
23. SúcháÀ ....................................................................... 240
24. ·ahy .......................................................................... 350
25. Terany ....................................................................... 734
26. Îibritov ....................................................................... 80
Spolu: ............................................. 10.155
X. Myjavsk˘ seniorát
1. Brezová pod Bradlom ............................................. 1.454
2. Bukovec ..................................................................... 357
3. âáãov ......................................................................... 378
4. âastkov ...................................................................... 573
5. Hlboké ....................................................................... 553
6. Holíã ....................................................................... 1.109
7. Kostolné ..................................................................... 906
8. Ko‰ariská – Priepasné ............................................... 580
9. Krajné ..................................................................... 1.550
10. Myjava ................................................................... 6.063
11. PrietrÏ ........................................................................ 700
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12. Senica ..................................................................... 2.000
13. Skalica ....................................................................... 700
14. Soboti‰te ................................................................ 2.020
15. Turá Lúka .............................................................. 1.268
16. Vrbovce .................................................................. 1.890
Spolu: ............................................. 22.101
XI. Novohradsk˘ seniorát
1. Ábelová ..................................................................... 193
2. Budiná ........................................................................ 243
3. CinobaÀa .................................................................... 309
4. âeské Brezovo .......................................................... 300
5. Dobroã .................................................................... 1.500
6. Dolná Strehová .......................................................... 320
7. Dolné Strháre ............................................................. 264
8. Fiºakovo ..................................................................... 100
9. Horná Strehová ............................................................ 90
10. Horn˘ Tisovník ......................................................... 300
11. Kalinovo .................................................................... 834
12. LovinobaÀa ............................................................... 600
13. Luãenec .................................................................. 1.714
14. ªuboreã ..................................................................... 158
15. Malá âalomija ........................................................... 420
16. Malé Zlievce ............................................................. 333
17. Málinec ..................................................................... 810
18. Ma‰ková .................................................................... 552
19. Ozdín ......................................................................... 180
20. Polichno .................................................................... 122
21. Poltár ......................................................................... 820
22. Pondelok ................................................................... 200
23. Pôtor .......................................................................... 358
24. Príbelce ..................................................................... 663
25. Senné ........................................................................ 280
26. Stredné Plachtince ..................................................... 745
27. Tomá‰ovce ............................................................. 1.100
28. Turíãky ...................................................................... 133
29. Uhorské ..................................................................... 354
30. Veºk˘ Krtí‰ ............................................................. 1.723
31. Veºk˘ Lom ................................................................. 291
32. Závada ....................................................................... 240
Spolu: ............................................. 16.249
XII. PovaÏsk˘ seniorát
1. Adamovské Kochanovce ........................................ 1.650
2. Bánovce n. B. – Horné Ozorovce ........................... 1.810
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3. Beckov .................................................................... 1.052
4. Bo‰áca – Zemianske Podhradie .............................. 1.443
5. Bzince pod Javorinou ................................................ 842
6. Dolné Srnie ................................................................ 466
7. K‰inná ........................................................................ 746
8. Lubina ..................................................................... 1.300
9. Moravské Lieskové ................................................. 1.361
10. Nitrianska Streda .................................................... 1.471
11. Nové Lehota .............................................................. 150
12. Nové Mesto nad Váhom ........................................ 3.000
13. Partizánske ................................................................ 500
14. PodluÏany .............................................................. 1.080
15. Slatina nad Bebravou ................................................ 415
16. Stará Turá ............................................................... 4.350
17. Topoºãany .................................................................. 380
18. Trenãín ................................................................... 2.500
19. Trenãianske Stankovce .......................................... 1.518
20. Uhrovec .................................................................. 1.460
Spolu: ............................................. 27.494
XIII. Rimavsk˘ seniorát
1. Budikovany ................................................................ 116
2. âerenãany .................................................................. 242
3. Drienãany ................................................................... 226
4. Gemer ......................................................................... 427
5. Gemerská Panica ........................................................ 283
6. Hnú‰Èa ........................................................................ 302
7. Brádno ........................................................................ 154
8. Hodejov ........................................................................ 83
9. Hrachovo .................................................................... 245
10. Hru‰ovo ..................................................................... 153
11. Klenovec ................................................................ 1.668
12. Kokava nad Rimavicou ............................................. 402
13. Kraskovo ................................................................... 140
14. OÏìany ...................................................................... 194
15. Padarovce .................................................................. 177
16. Rimavská BaÀa ......................................................... 220
17. Rimavská Sobota ...................................................... 495
18. Vy‰ná Pokoradz ......................................................... 151
19. Rimavské Brezovo .................................................... 130
20. Rornaºa ...................................................................... 746
21. Tisovec ...................................................................... 750
22. Rimavská Píla ........................................................... 500
Spolu: ............................................... 7.804
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XIV. Zvolensk˘ seniorát
1. Badín .......................................................................... 800
2. Banská Bystrica ...................................................... 4.050
3. Brezno ..................................................................... 1.500
4. Dobrá Niva ............................................................. 1.166
5. Horná Lehota ............................................................. 511
6. Horná Miãiná .......................................................... 1.100
7. HrochoÈ ................................................................... 1.125
8. Hronsek ................................................................... 1.020
9. Kremnica .................................................................... 290
10. ªubietová ............................................................... 2.500
11. M˘to pod ëumbierom .............................................. 332
12. Oãová ..................................................................... 2.000
13. Ostrá Lúka ................................................................ 700
14. Poniky .................................................................... 1.300
15. RadvaÀ ................................................................... 2.000
16. Slovenská ªupãa .................................................... 1.300
17. Zvolen .................................................................... 2.350
18. Zvolenská Slatina .................................................. 1.300
Spolu: ..................................................... 25.344

Spolu v Západnom di‰trikte: ................ 158.130

Spolu v celej ECAV: ............................. 277.076

OZNÁMENIE ã. 12/94
Uznesenie ã. 52/94 o pouÏívaní titulu
Synoda súhlasí, aby odstupujúcim bratom biskupom bol ponechan˘ titul „biskup vo
v˘sluÏbe“ = „biskup v. v.“ bez ìal‰ích práv a povinností.
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Upozornenie ã. 6/95
predsedníctva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania
na Slovensku, ktor˘m sa vysvetºuje ãl. 9 ods. 2
CÚ ECAV na Slovensku
Nakoºko sa na mnoh˘ch miestach ustanovenia Cirkevnej ústavy o konfirmaãnej príprave
nesprávne vysvetºujú, vyslovujeme v tomto smere nasledovné zásady:
1. Konfirmaãná v˘uãba je dvojroãná.
2. âlen cirkvi môÏe byÈ pripusten˘ na konfirmaãnú prípravu len po dov⁄‰ení 12. roku veku.
3. V˘nimky z t˘chto zásad povoºuje senior.
4. Nie je moÏné povoliÈ súãasne v˘nimku z oboch zásad, spomenut˘ch v bodoch 1 a 2
tohto upozornenia.
5. Poru‰enie t˘chto zásad pokladá sa za hrub˘ disciplinárny priestupok.
V Bratislave 13. marca 1995

OZNÁMENIE ã. 8/95
o zastupovaní zborov˘ch farárov na seniorálnych konventoch
Generálne presbyterstvo prijalo dÀa 19. apríla 1995 uznesenie ã. 68, ktor˘m prijalo
nasledovné

stanovisko:
Generálne presbyterstvo schvaºuje zastupovanie zborov na seniorálnych konventoch
podºa ustanovenia ods. 2 a 3 § 30 cirk. zákona ã. 11/94 ZCPP v nasledovnom znení:
1. Neprítomného zborového farára (predsedajúceho farára) môÏe zastúpiÈ ìal‰í zborov˘
farár, zborov˘ kaplán, zborov˘ diakon. Neprítomného zborového dozorcu môÏe zastúpiÈ jeho
zástupca alebo zborov˘ kurátor.
2. Administrátor zastupuje zbor len vtedy, ak nezastupuje in˘ zbor. Administrovan˘
cirkevn˘ zbor, ktor˘ nemôÏe byÈ administrátorom ani jeho zástupcom podºa ods. 1 zastúpen˘,
zastupuje dozorca a jeho zástupca. Jedného z nich môÏe zastúpiÈ zborov˘ kurátor.
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OZNÁMENIE ã. 1/98
Generálne presbyterstvo prijalo dÀa 26. 2. 1998 uznesenie ã. 16/98, ktor˘m Ïiada bratov
seniorov, aby upozorÀovali na dodrÏiavanie predpisov Agendy o nosení bohosluÏobného rúcha.

OZNÁMENIE ã. 2/04
Biskupsk˘ úrad V˘chodného di‰triktu ECAV na Slovensku oznamuje, Ïe di‰triktuálne
presbyterstvo na základe súhlasu Zboru biskupov zaviedlo z vierouãn˘ch dôvodov disciplinárne konanie voãi:
Mgr. Miroslavovi Havrilovi, námestnému farárovi v CZ ·vábovce
a
Mgr. Pavlovi Pivkovi, zborovému kaplánovi v CZ Ko‰ice
Pred skonãením disciplinárneho konania obaja menovaní vystúpili z ECAV.

OZNÁMENIE ã. 6/06
o zasielaní zápisníc zo zasadnutí
generálneho a di‰triktuálnych presbyterstiev
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku prijala dÀa 25. júna 2005 uznesenie ã. J/3 o zasielaní zápisníc z rokovania generálneho a di‰triktuálnych
presbyterstiev.
Synoda zaväzuje generálne presbyterstvo, aby boli zápisnice z generálneho presbyterstva
a di‰triktuálnych presbyterstviev zasielané na senioráty.
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VESTNÍK
SLOVENSKEJ EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO
VYZNANIA V ČSFR
Ročník 1

Dňa 18. októbra 1991

Číslo 1

OBSAH:
Uznesenie Synody Slovenskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania
v ČSFR zo dňa 4. júna 1991
Oznámenie č. 1 o vydávaní Vestníka SECAV
Oznámenie č. 2 o tlačových opravách v texte novelizovanej cirkevnej ústavy
Oznámenie č. 3 o výkone funkcie po uplynutí funkčného obdobia

VESTNÍK SECAV vydáva Generálny biskupský úrad SECAV pre vnútornú potrebu cirkvi.
Redaktor JUDr. Ivan Šenšel. VESTNÍK dostávajú všetky farské a seniorské úrady, seniorálni
dozorcovia, biskupské úrady, členovia generálneho presbyterstva, členovia Právneho výboru
SECAV, členovia cirkevných súdov a členovia synody.
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VESTNÍK
SLOVENSKEJ EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO
VYZNANIA V ČSFR
Ročník 1

Dňa 18. decembra 1991

Číslo 2

OBSAH:
NARIADENIE č. 4 o vydávaní a vyhlasovaní cirkevnoprávnych predpisov
NARIADENIE č. 5 o kaplánskej skúške
NARIADENIE č. 6 o farárskej skúške
NARIADENIE č. 7 o podporovniach
NARIADENIE č. 8 o voľbách cirkevných predstaviteľov a zamestnancov
NARIADENIE č. 9 o diakonskej službe
NARIADENIE č. 10 o zrušení všeobecne záväzných právnych predpisov
Oznámenie č. 4
Oznámenie č. 5

VESTNÍK SECAV vydáva Generálny biskupský úrad SECAV pre vnútornú potrebu cirkvi.
Redaktor JUDr. Ivan Šenšel. VESTNÍK dostávajú všetky farské a seniorské úrady, seniorálni
dozorcovia, biskupské úrady, členovia generálneho presbyterstva, členovia Právneho výboru
SECAV, členovia cirkevných súdov a členovia synody.
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VESTNÍK
SLOVENSKEJ EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO
VYZNANIA V ČSFR
Ročník 1

Dňa 31. decembra 1991

Číslo 3

OBSAH:
NARIADENIE č. 11 o rokovacom a volebnom poriadku

VESTNÍK SECAV vydáva Generálny biskupský úrad SECAV pre vnútornú potrebu cirkvi.
Redaktor JUDr. Ivan Šenšel. VESTNÍK dostávajú všetky farské a seniorské úrady, seniorálni
dozorcovia, biskupské úrady, členovia generálneho presbyterstva, členovia Právneho výboru
SECAV, členovia cirkevných súdov a členovia synody.
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VESTNÍK
SLOVENSKEJ EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO
VYZNANIA V ČSFR
Ročník 2

Dňa 31. marca 1992

Čiastka 1

OBSAH:
Oznámenie č. 1 predsedníctva generálneho konventu o voľbách činovníkov
generálnej cirkvi
Oznámenie č. 2 o členstve v cirkevnom zbore
Oznámenie č. 3 – Štatút o Evanjelickej diakonii
Oznámenie č. 4 o právach a povinnostiach ordinovaných diakonov
Oznámenie č. 5 o oprave tlačovej chyby

VESTNÍK SECAV vydáva Generálny biskupský úrad SECAV pre vnútornú potrebu cirkvi.
Redaktor JUDr. Ivan Šenšel. VESTNÍK dostávajú všetky farské a seniorské úrady, seniorálni
dozorcovia, biskupské úrady, členovia generálneho presbyterstva, členovia Právneho výboru
SECAV, členovia cirkevných súdov a členovia synody.
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VESTNÍK
SLOVENSKEJ EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO
VYZNANIA V ČSFR
Ročník 2

Dňa 25. mája 1992

Čiastka 2

OBSAH:
Oznámenie č. 6 o zverejnení textu zákona o rokovacom poriadku
Synody SECAV
Oznámenie č. 7 o bývaní na farách
Oznámenie č. 8 o cestovných náhradách

VESTNÍK SECAV vydáva Generálny biskupský úrad SECAV pre vnútornú potrebu cirkvi.
Redaktor JUDr. Ivan Šenšel. VESTNÍK dostávajú všetky farské a seniorské úrady, seniorálni
dozorcovia, biskupské úrady, členovia generálneho presbyterstva, členovia Právneho výboru
SECAV, členovia cirkevných súdov a členovia synody.
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VESTNÍK
SLOVENSKEJ EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO
VYZNANIA V ČSFR
Ročník 2

Október 1992

Čiastka 3

OBSAH:
Oznámenie č. 9 o dočasnom schválení Stanov Spoločenstva
evanjelickej mládeže
Oznámenie č. 10 o prijatí Štatútu Evanjelického rekreačného strediska
v Drážovciach
Oznámenie č. 11 o prijatí Štatútu Nadácie J. A. Komenského
Oznámenie č. 12 o schválení Stanov Slovenskej evanjelickej jednoty
Oznámenie č. 13 o schválení Biblického inštitútu
Oznámenie č. 14 o prijatí Štatútu Evanjelickej diakonie

VESTNÍK SECAV vydáva Generálny biskupský úrad SECAV pre vnútornú potrebu cirkvi.
Redaktor JUDr. Ivan Šenšel. VESTNÍK dostávajú všetky farské a seniorské úrady, seniorálni
dozorcovia, biskupské úrady, členovia generálneho presbyterstva, členovia Právneho výboru
SECAV, členovia cirkevných súdov a členovia synody.
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VESTNÍK
EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO VYZNANIA
NA SLOVENSKU
Ročník 3

Dňa 30. júna 1993

Čiastka 1

OBSAH:
Oznámenie č. 1: Prijatie novej cirkevnej ústavy
CIRKEVNÝ ÚSTAVNÝ ZÁKON č. 1,
ktorým bola prijatá nová cirkevná ústava
Oznámenie č. 2: Uznesenie synody
CIRKEVNÝ ZÁKON č. 2 o vydávaní cirkevnoprávnych predpisov
Oznámenie č. 3 o povoľovaní evanjelizácie
Oznámenie č. 4 o dodržiavaní moratória na scudzenie
nehnuteľného majetku

VESTNÍK Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku vydáva Generálny biskupský úrad. Redaktor
JUDr. Ivan Šenšel. Vestník dostávajú všetky farské úrady a seniorské úrady, seniorálni
dozorcovia, biskupské úrady, členovia generálneho presbyterstva, členovia právneho výboru,
predsedovia a členovia cirkevných súdov a členovia synody.
319

VESTNÍK
EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO VVYZNANIA
NA SLOVENSKU
Ročník 3

Október 1993

Čiastka 2

OBSAH:
CIRKEVNÉ NARIADENIE č. 3 o cirkevných predstaviteľoch
CIRKEVNÉ NARIADENIE č. 4 o rokovacom a volebnom poriadku
Oznámenie č. 5 o oprávnení kázať
Oznámenie č. 6 o zabezpečení volieb cirkevných predstaviteľov
v organizačných jednotkách
Oznámenie č. 7 o zavedení slovenského spevníka,
Oznámenie č. 8 o oprave tlačovej chyby.

VESTNÍK ECAV na Slovensku vydáva Generálny biskupský úrad ECAV pre vnútornú potrebu
cirkvi. Redaktor JUDr. Ivan Šenšel. VESTNÍK dostávajú všetky farské a seniorské úrady,
seniorálni dozorcovia, biskupské úrady, členovia generálneho presbyterstva, členovia
Právneho výboru ECAV, členovia cirkevných súdov a členovia synody.
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Zbierka cirkevnoprávnych predpisov
EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO VYZNANIA
NA SLOVENSKU
Ročník 1 (4)

15. január 1994

Čiastka 1

OBSAH:
METODICKÉ POKYNY č. 1 pre hospodárenie organizačných jednotiek
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
CIRKEVNÉ NARIADENIE č. 2 o novelizácii nariadenia
o kaplánskej skúške
CIRKEVNÉ NARIADENIE č. 3 o novelizácii nariadenia o farárskej skúške
CIRKEVNÉ NARIADENIE č. 4 o zastupovaní zborových farárov
CIRKEVNÉ NARIADENIE č. 5 o úhrade nákladov administrovania
v cirkevných zboroch
CIRKEVNÉ NARIADENIE č. 6 o novelizácii nariadenia
o cirkevných predstaviteľoch
CIRKEVNÉ NARIADENIE č. 7 o novelizácii rokovacieho
a volebného poriadku
CIRKEVNÉ NARIADENIE č. 8 o povoľovaní výnimky zo zásady členstva
v cirkevnom zbore podľa trvalého bydliska

Zbierku cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku vydáva Generálny biskupský úrad
ECAV pre vnútornú potrebu cirkvi. Redaktor JUDr. Ivan Šenšel. Zbierku cirkevnoprávnych
predpisov dostávajú všetky farské a seniorské úrady, seniorálni dozorcovia, biskupské úrady,
členovia generálneho presbyterstva, členovia Právneho výboru ECAV, členovia cirkevných
súdov a členovia synody.
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Zbierka cirkevnoprávnych predpisov
EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO VYZNANIA
NA SLOVENSKU
Ročník 1 (4)

24. január 1994

Čiastka 2

OBSAH:
Oznámenie č. 1 o úplnom znení nariadenia č. 3/1993 Vestníka ECAV
o cirkevným predstaviteľoch a nariadenia č. 4/1993 Vestníka ECAV
o rokovacom a volebnom poriadku
Oznámenie č. 2 o školských výboroch
Oznámenie č. 3 o neplatnosti oznámenia

Zbierku cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku vydáva Generálny biskupský úrad
ECAV pre vnútornú potrebu cirkvi. Redaktor JUDr. Ivan Šenšel. Zbierku cirkevnoprávnych
predpisov dostávajú všetky farské a seniorské úrady, seniorálni dozorcovia, biskupské úrady,
členovia generálneho presbyterstva, členovia Právneho výboru ECAV, členovia cirkevných
súdov a členovia synody.
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EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO VYZNANIA
NA SLOVENSKU
Ročník 1 (4)

4. marca 1994

Čiastka 3

OBSAH:
Oznámenie č. 4 o dočasnej úprave Bohoslužobného poriadku
Upozornenie č. 5 o právomoci priameho vedúceho

Zbierku cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku vydáva Generálny biskupský úrad
ECAV pre vnútornú potrebu cirkvi. Redaktor JUDr. Ivan Šenšel. Zbierku cirkevnoprávnych
predpisov dostávajú všetky farské a seniorské úrady, seniorálni dozorcovia, biskupské úrady,
členovia generálneho presbyterstva, členovia Právneho výboru ECAV, členovia cirkevných
súdov a členovia synody.
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EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO VYZNANIA
NA SLOVENSKU
Ročník 1 (4)

20. apríl 1994

Čiastka 4

OBSAH:
Oznámenie č. 6 o novelizácii schematizmu

Zbierku cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku vydáva Generálny biskupský úrad
ECAV pre vnútornú potrebu cirkvi. Redaktor JUDr. Ivan Šenšel. Zbierku cirkevnoprávnych
predpisov dostávajú všetky farské a seniorské úrady, seniorálni dozorcovia, biskupské úrady,
členovia generálneho presbyterstva, členovia Právneho výboru ECAV, členovia cirkevných
súdov a členovia synody.
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EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO VYZNANIA
NA SLOVENSKU
Ročník 1 (4)

24. júna 1994

Čiastka 5

OBSAH:
CIRKEVNÉ NARIADENIE č. 9, ktorým sa mení cirkevné nariadenie o
cirkevných predstaviteľoch
Oznámenie č. 7 o moratóriu na scudzovanie nehnuteľného majetku
Oznámenie č. 8 o zmene v novelizovanom schematizme
Oznámenie č. 9 o účinnosti novelizovaného schematizmu

Zbierku cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku vydáva generálny biskupský úrad
pre vnútornú potrebu cirkvi. Redaktor JUDr. Ivan Šenšel. Zbierku dostávajú všetky biskupské,
seniorské a farské úrady, seniorálni dozorcovia, členovia generálneho presbyterstva, členovia
právneho výboru, členovia cirkevných súdov a synody.
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EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO VYZNANIA
NA SLOVENSKU
Ročník 1 (4)

10. októbra 1994

Čiastka 6

OBSAH:
SMERNICA generálneho presbyterstva č. 10 o úplných názvoch cikrevných
organizačných jednotiek a o používaní pečiatok

Zbierku cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku vydáva generálny biskupský úrad
pre vnútornú potrebu cirkvi. Redaktor JUDr. Ivan Šenšel. Zbierku dostávajú všetky biskupské,
seniorské a farské úrady, seniorálni dozorcovia, členovia generálneho presbyterstva, členovia
právneho výboru, členovia cirkevných súdov a synody.
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EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO VYZNANIA
NA SLOVENSKU
Ročník 1 (4)

21. novembra 1994

Čiastka 7

OBSAH:
CIRKEVNÝ ZÁKON č. 11 o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách
a o charakteristike niektorých funkcií
Oznámenie č. 10 o voľbách cirkevných funkcionárov na zasadnutí synody
CIRKEVNÝ ZÁKON č. 12 o cirkevných súdoch, cirkevných sudcoch a
cirkevných žalobcoch
CIRKEVNÝ ZÁKON č. 13 o disciplinárnej zodpovednosti a disciplinárnom
konaní
CIRKEVNÝ ZÁKON č. 14 o vymenovávaní námestných farárov, kaplánov
a ordinovaných diakonov
CIRKEVNÝ ZÁKON č. 15 o rokovacom poriadku v orgánoch
organizačných jednotiek Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na
Slovensku
CIRKEVNÝ ÚSTAVNÝ ZÁKON č. 16 o zmene sídla Východného dištriktu
ECAV
Oznámenie č. 11 o zamietnutí odvolania
Oznámenie č. 12 o používaní titulu

Zbierku cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku vydáva Generálny biskupský úrad
ECAV pre vnútornú potrebu cirkvi. Redaktor JUDr. Ivan Šenšel. Zbierku cirkevnoprávnych
predpisov dostávajú všetky biskupské, seniorské a farské úrady, členovia generálneho a
dištriktuálneho presbyterstva, seniorálni dozorcovia, členovia cirkevných súdov, cirkevní
žalobcovia a ich zástupcovia a delegáti na synodu.
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EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO VYZNANIA
NA SLOVENSKU
Ročník 2 (5)

13. marca 1995

Čiastka 1

OBSAH:
Oznámenie č. 1 o Organizačnom poriadku Generálneho biskupského úradu
v Bratislave
Oznámenie č. 2 o Organizačnom poriadku Biskupského úradu Východného
dištriktu v Prešove
Oznámenie č. 3 o Organizačnom poriadku Biskupského úradu Západného
dištriktu vo Zvolene
CIRKEVNÉ NARIADENIE č. 1 o voľbách členov predsedníctiev vyšších
organizačných jednotiek
Upozornenie č. 5 o užívaní názvov organizačných jednotiek
Upozornenie č. 6 predsedníctva ECAV na Slovensku, ktorým sa vysvetľuje
čl. 9 ods. 2 CÚ ECAV na Slovensku.

Zbierku cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku vydáva Generálny biskupský úrad
v Bratislave pre vnútornú potrebu cirkvi. Redaktor: JUDr. Ivan Šenšel. Zbierku dostávajú
všetky biskupské, seniorské a farské úrady, členovia generálneho a dištriktuálnych
presbyterstiev, seniorálni dozorcovia, členovia cirkevných súdov, cirkevní žalobcovia a ich
zástupcovia, členovia právneho výboru a delegáti na synodu a ich náhradníci.
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EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO VYZNANIA
NA SLOVENSKU
Ročník 2 (5)

9. mája 1995

Čiastka 2

OBSAH:
Oznámenie č. 7 o menovaní administrátora
Oznámenie č. 8 o zastupovaní zborových farárov
na seniorálnych konventoch
Oznámenie č. 9 o oprave tlačovej chyby

Zbierku cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku vydáva Generálny biskupský prad
v Bratislave pre vnútornú potrebu cirkvi. Redaktor: JUDr. Ivan Šenšel. Zbierku dostávajú
všetky biskupské, seniorské a farské úrady, členovia generálneho a dištriktuálnych
presbyterstiev, seniorálni dozorcovia, predsedovia a podpredsedovia cirkevných súdov,
cirkevní žalobcovia a ich zástupcovia, členovia právneho výboru, delegáti na synodu a ich
náhradníci.
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NA SLOVENSKU
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4. júla 1995

Čiastka 3

OZNÁMENIE
CIRKEVNÉ NARIADENIE č. 2 o Generálnej podporovni,
ktoré malo byť uverejnené v čiastke 3,
nebolo prijaté.

Zbierku cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku vydáva Generálny biskupský úrad
v Bratislave pre vnútronú potrebu cirkvi. Redaktor: JUDr. Ivan Šenšel. Zbierku dostávajú
všetky biskupské, seniorské a farské úrady, členovia generálneho a dištriktuálnych
presbyterstiev, seniorálni dozorcovia, predsedovia a podpredsedovia cirkevných súdov,
členovia cirkevných súdov, cirkevní žalobcovia a ich zástupcovia, členovia právneho výboru,
delegáti na synodu a ich náhradníci.
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EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO VYZNANIA
NA SLOVENSKU
Ročník 2 (5)

15. novembra 1995

Čiastka 4

OBSAH:
Oznámenie č. 10 o schválení stanov Spoločenstva evanjelických žien
CIRKEVNÝ ZÁKON č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa cirkevný zákon
č. 11/1994 o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách a o charakteristike
niektorých funkcií
CIRKEVNÝ ZÁKON č. 3, ktorým sa mení a dopĺňa cirkevný zákon
č. 12/1994 o cirkevných súdoch, cirkevných sudcoch
a cirkevných žalobcoch
CIRKEVNÝ ZÁKON č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa cirkevný zákon
č. 13/1994 o disciplinárnej zodpovednosti a disciplinárnom konaní
CIRKEVNÝ ZÁKON č. 5, ktorým sa mení a dopĺňa cirkevný zákon
č. 15/1994 o rokovacom poriadku v orgánoch organizačných jednotiek
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
Oznámenie č. 11 o voľbách cirkevných funkcionárov

Zbierku cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku vydáva Generálny biskupský úrad
v Bratislave pre vnútornú potrebu cirkvi. Redaktor: JUDr. Ivan Šenšel. Zbierku dostávajú
všetky biskupské, seniorské a farské úrady, členovia generálneho presbyterstva a
dištriktuálnych presbyterstiev, seniorálni dozorcovia, predsedovia a podpredsedovia
cirkevných súdov, cirkevní žalobcovia a ich zástupcovia, členovia právneho výboru, delegáti
na synodu a ich náhradníci.
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1995

Čiastka 5

OBSAH:
Oznámenie č. 12 o prijatí Organizačného poriadku
Generálneho biskupského úradu
Oznámenie č. 13 o prijatí Stanov evanjelickej diakonie
CIRKEVNÉ NARIADENIE č. 6 o Generálnej podporovni ECAV

Zbierku cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku vydáva Generálny biskupský úrad
v Bratislave pre vnútornú potrebu cirkvi. Redaktor: JUDr. Ivan Šenšel. Zbierku dostávajú
všetky biskupské, seniorské a farské úrady, členovia generálneho a dištriktuálnych
presbyterstiev, seniorálni dozorcovia, predsedovia a podpredsedovia cirkevných súdov,
členovia cirkevných súdov, cirkevní žalobcovia a ich zástupcovia, členovia právneho výboru,
delegáti na synodu a ich náhradníci.
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EVANJELICKEJ CIRKVI AUGUSBURSKÉHO VYZNANIA
NA SLOVENSKU
Ročník 3 (6)

Dňa 10. mája 1996

Čiastka 1

OBSAH:
CIRKEVNÉ NARIADENIE č. 1 o cirkevných organizačných jednotkách
a ich vzájomných vzťahoch
CIRKEVNÉ NARIADENIE č. 2 o pokladničnej a účtovnej službe v
cirkevných organizačných jednotkách Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania na Slovensku
Oznámenie č. 1 o práci diakonov

Zbierku cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku vydáva Generálny biskupský úrad
v Bratislave pre vnútornú potrebu cirkvi. Redaktor: JUDr. Ivan Šenšel. Zbierku dostávajú
všetky biskupské, seniorské a farské úrady, členovia generálneho a dištriktuálnych
presbyterstiev, seniorálni dozorcovia, predsedovia a podpredsedovia cirkevných súdov,
členovia cirkevných súdov, cirkevní žalobcovia a ich zástupcovia, členovia právneho výboru,
delegáti na synodu a ich náhrdníci.
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Dňa 19. decembra 1996

Čiastka 2

OBSAH:
CIRKEVNÉ NARIADENIE č. 3 o kantorskej službe
ZÁVÄZNÉ ÚPRAVY č. 4 pre cirkevnozborovú prax
v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
CIRKEVNÝ ZÁKON č. 5 o hospodárení cirkevných organizačných
jednotiek
CIRKEVNÝ ZÁKON č. 6 o vnútornom členení cirkevných zborov
CIRKEVNÝ ZÁKON č. 7, ktorým sa mení a dopĺňa cirkevný zákon
č. 11/94 o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách
a charakteristike niektorých funkcií
Oznámenie č. 2 o voľbách cirkevných funkcionárov
Oznámenie č. 3 o prijatí vyhlásenia

Zbierku cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku vydáva Generálny biskupský úrad
v Bratislave pre vnútornú potrebu cirkvi. Redaktor: JUDr. Ivan Šenšel. Zbierku dostávajú
všetky biskupské, seniorske a farské úrady, členovia generálneho a dištriktuálnych
presbyterstiev, seniorálni dozorcovia, predsedovia a podpredsedovia cirkevných súdov,
členovia cirkevných súdov, cirkevní žalobcovia a ich zástupcovia, členovia právneho výboru,
delegáti na synodu a ich náhradníci.
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Dňa 10. marca 1997

Čiastka 1

OBSAH:
Oznámenie č. 1 o prijatí Zásad o tvorbe a použití sociálneho fondu
Oznámenie č. 2 o novej štruktúre Generálneho biskupského úradu ECAV
CIRKEVNÉ NARIADENIE č. 1 o novelizácii cirkevného nariadenia
č. 3/96 o kantorskej službe
CIRKEVNÉ NARIADENIE č. 2 o služobných povinnostiach kňazov
a diakonov
CIRKEVNÉ NARIADENIE č. 3 o kanonických vizitáciách,
biskupských a seniorských návštevách a kontrolách

Zbierku cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku vydáva Generálny biskupský
úrad v Bratislave pre vnútornú potrebu cirkvi. Redaktor JUDr. Ivan Šenšel. Zbierku dostávajú
všetky biskupské, seniorské a farské úrady, členovia generálneho a dištriktuálnych presbyterstiev, seniorálni dozorcovia, predsedovia, podpredsedovia a členovia cirkevných súdov, cirkevní žalobcovia a ich zástupcovia, členovia právneho výboru, delegáti na synodu a ich náhradníci.
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DÀa 30. mája 1997

âiastka 2

OBSAH:
Oznámenie ã. 3 o schválení ·tatútu Nadácie J. Á. Komenského
Oznámenie ã. 4 o schválení ·tatútu Nadácie S. a Î. Peressényiov˘ch
Oznámenie ã. 5 o schválení ·tatútu o zásadách hospodárenia s podporn˘m
kÀazsk˘m fondom
Oznámenie ã. 6 o schválení ·tatútu ceny Daniela Krmana

Zbierku cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku vydáva Generálny biskupský úrad
ECAV v Bratislave pre vnútornú potrebu cirkvi. Redaktor JUDr. Ivan Šenšel. Zbierku
dostávajú všetky biskupské, seniorské a farské úrady, členovia generálneho a dištriktuálnych
presbyterstiev, seniorálni dozorcovia, predsedovia a podpredsedovia cirkevných súdov,
členovia cirkevných súdov, cirkevní žalobcovia a ich zástupcovia, členovia právneho výboru,
delegáti na synodu a ich náhradníci.
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Zbierka cirkevnoprávnych predpisov
EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO VYZNANIA
NA SLOVENSKU
Roãník 4 (7)

4. júla 1997

âiastka 3

OBSAH:
Oznámenie ã. 7 o zmene Stanov Evanjelickej diakonie ECAV
CIRKEVN¯ ZÁKON ã. 4 o cirkevnom ‰kolstve a vyuãovaní náboÏenstva
CIRKEVN¯ ZÁKON ã. 5 o archívoch
CIRKEVN¯ ZÁKON ã. 6 o kniÏniciach
CIRKEVN¯ ZÁKON ã. 7 o celocirkevn˘ch úlohách, programoch,
úãelov˘ch zariadeniach a organizáciách ECAV na Slovensku
CIRKEVN¯ ZÁKON ã. 8, ktor˘m sa mení a dopæÀa zákon ã. 11/1994
o cirkevn˘ch predstaviteºoch, ich voºbách a o charakteristike niektor˘ch
funkcií
CIRKEVN¯ ZÁKON ã. 9, ktor˘m sa mení a dopæÀa cirkevn˘ zákon
ã. 15/1994 o rokovacom poriadku
Oznámenie ã. 8 o voºbách na synode

Zbierku cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku vydáva Generálny biskupský úrad
v Bratislave pre vnútornú potrebu cirkvi. Redaktor JUDr. Ivan Šenšel. Zbierku dostávajú
všetky biskupské, seniorské a farské úrady, členovia generálneho a dištriktuálnych
presbyterstiev, seniorálni dozorcovia, predsedovia a podpredsedovia cirkevných súdov,
členovia cirkevných súdov, cirkevní žalobcovia a ich zástupcovia, členovia právneho výboru,
delegáti na synodu a ich náhradníci.
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Zbierka cirkevnoprávnych predpisov
EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO VYZNANIA
NA SLOVENSKU
Roãník 4 (7)

21. novembra 1997

âiastka 4

OBSAH:
CIRKEVNÉ NARIADENIE ã. 10, ktor˘m sa mení a dopæÀa cirkevné
nariadenie ã. 3/96 o kantorskej sluÏbe v znení cirkevného nariadenia ã. 1/97

Zbierku cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku vydáva Generálny biskupský úrad
v Bratislave pre vnútornú potrebu cirkvi. Redaktor JUDr. Ivan Šenšel. Zbierku dostávajú
všetky biskupské, seniorské a farské úrady, členovia generálneho a dištriktuálnych
presbyterstiev, seniorálni dozorcovia, predsedovia a podpredsedovia cirkevných súdov,
cirkevní žalobcovia a ich zástupcovia, členovia právneho výboru, delegáti na synodu a ich
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Zbierka cirkevnoprávnych predpisov
EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO VYZNANIA
NA SLOVENSKU
Roãník 5 (8)

24. marca 1998

âiastka 1

OBSAH:
CIRKEVNÉ NARIADENIE ã. 1 o sluÏobn˘ch motorov˘ch vozidlách
CIRKEVNÉ NARIADENIE ã. 2 o sÈahovacích trovách
Oznámenie ã.1 o prijatí uznesenia Generálneho presbyterstva

Zbierku cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku vydáva Generálny biskupsk˘ úrad
v Bratislave pre vnútornú potrebu cirkvi. Redaktor JUDr. Ivan ·en‰el. Zbierku dostávajú v‰etky biskupské, seniorské a farské úrady, ãlenovia generálneho a di‰triktuálnych presbyterstiev,
seniorálni dozorcovia, predsedovia a podpredsedovia cirkevn˘ch súdov, cirkevní Ïalobcovia a
ich zástupcovia, ãlenovia právneho v˘boru, delegáti na synodu a ich náhradníci.
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Zbierka cirkevnoprávnych predpisov
EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO VYZNANIA
NA SLOVENSKU
Roãník 5 (8)

DÀa 31. júla 1998

âiastka 2

OBSAH:
Oznámenie ã. 2 o záveroch právneho v˘boru k problematike menovania
administrátov
CIRKEVNÉ NARIADENIE ã. 3, ktor˘m sa mení a dopæÀa cirkevné
nariadenie ã. 1/98 o sluÏobn˘ch motorov˘ch vozidlách
CIRKEVN¯ ZÁKON ã. 4, ktor˘m sa mení a dopæÀa cirkevn˘ zákon ã. 13/ 94
o disciplinárnej zodpovednosti a disciplinárnom konaní
Oznámenie ã. 3 o voºbách cirkevn˘ch predstaviteºov a funkcionárov
CIRKEVN¯ ZÁKON ã. 5, ktor˘m sa mení a dopæÀa cirkevn˘ zákon ã. 15/94
o rokovacom poriadku v orgánoch ECAV na Slovensku
Oznámenie ã. 4 o vyhlásení Synody ECAV

Zbierku cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku vydáva Generálny biskupsk˘ úrad
ECAV v Bratislave pre vnútornú potrebu cirkvi. Redaktor JUDr. Ivan ·en‰el. Zbierku
dostávajú v‰etky biskupské, seniorské a farské úrady, ãlenovia generálneho a di‰triktuálnych
presbyterstiev, seniorálni dozorcovia, predsedovia a podpredsedovia cirkevn˘ch súdov,
ãlenovia cirkevn˘ch súdov, cirkevní Ïalobcovia a ich zástupcovia, ãlenovia právneho v˘boru,
delegáti na synodu a ich náhradníci.
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Zbierka cirkevnoprávnych predpisov
EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO VYZNANIA
NA SLOVENSKU
Roãník 5 (8)

DÀa 28. decembra 1998

âiastka 3

OBSAH:
CIRKEVNÉ NARIADENIE ã. 6 o právnej sluÏbe v Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania na Slovensku a jej organizaãn˘ch jednotkách
CIRKEVNÉ NARIADENIE ã. 7 o právach a povinnostiach dozorcov v cirkevn˘ch organizaãn˘ch jednotkách a o kurátoroch v cirkevn˘ch zboroch

Zbierku cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku vydáva Generálny biskupsk˘ úrad
ECAV v Bratislave pre vnútornú potrebu cirkvi. Redaktor JUDr. Ivan ·en‰el. Zbierku
dostávajú v‰etky biskupské, seniorské a farské úrady, ãlenovia generálneho a di‰triktuálnych
presbyterstiev, seniorálni dozorcovia, predsedovia a podpredsedovia cirkevn˘ch súdov,
ãlenovia cirkevn˘ch súdov, cirkevní Ïalobcovia a ich zástupcovia, ãlenovia právneho v˘boru,
delegáti na synodu a ich náhradníci.
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Zbierka cirkevnoprávnych predpisov
EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO VYZNANIA
NA SLOVENSKU
Roãník 6 (9)

DÀa 20. apríla 1999

âiastka 1

OBSAH:
Oprava ã. 1
Oprava ã. 2
Oznámenie ã. 3 o Pravidlách ãinnosti ‰kolského dekana
Oznámenie ã. 4 o Stanovách Spoloãenstva evanjelickej mládeÏe
CIRKEVNÉ NARIADENIE ã. 8 o duchovn˘ch správcoch cirkevn˘ch ‰kôl

Zbierku cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku vydáva Generálny biskupsk˘ úrad
ECAV v Bratislave pre vnútornú potrebu cirkvi. Redaktor JUDr. Ivan ·en‰el. Zbierku
dostávajú v‰etky biskupské, seniorské a farské úrady, ãlenovia generálneho a di‰triktuálnych
presbyterstiev, seniorálni dozorcovia, predsedovia a podpredsedovia cirkevn˘ch súdov,
ãlenovia cirkevn˘ch súdov, cirkevní Ïalobcovia a ich zástupcovia, ãlenovia právneho v˘boru,
delegáti na synodu a ich náhradníci.
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EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO VYZNANIA
NA SLOVENSKU
Ročník 6 (9)

5. júla 1999

Čiastka 2

OBSAH :
Oznámenie č. 5 o prijatí Štatútu Východného dištriktu ECAV
Oznámenie č. 6 o prijatí Štatútu Západného dištriktu ECAV
Oznámenie č. 7 o menovaní administrátora funkcie cirkevného
predstaviteľa
Oznámenie č. 8 o prijatí Štatútu Evanjelickej diakonie ECAV
Oznámenie č. 9 o prijatí Štatútu a zásad hospodárenia
s podporným cirkevným fondom
CIRKEVNÝ ZÁKON č. 1 o cirkevnom múzeu
CIRKEVNÝ ZÁKON č. 2 o hospodárení cirkevných organizačných
jednotiek
CIRKEVNÝ ÚSTAVNÝ ZÁKON č. 3 o voľbách cirkevných
predstaviteľov a funkcionárov
CIRKEVNÝ ZÁKON č.4, ktorým sa novelizuje cirkevný zákon č. 11/94
o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách
a charakteristike niektorých funkcií
CIRKEVNÝ ZÁKON č. 5 o cirkevných súdoch, cirkevných sudcoch
a cirkevných žalobcoch
CIRKEVNÝ ZÁKON č. 6 o cirkevnej disciplíne a disciplinárnom konaní
Oznámenie č. 10 o voľbách na Synode ECAV na Slovensku 1999

Zbierku cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku vydáva Generálny biskupský úrad
ECAV v Bratislave pre vnútornú potrebu cirkvi. Redaktor JUDr. Ivan Šenšel. Zbierku
dostávajú všetky biskupské, seniorské a farské úrady, členovia generálneho a dištriktuálnych
presbyterstiev, seniorálni dozorcovia, predsedovia a podpredsedovia cirkevných súdov,
členovia cirkevných súdov, cirkevní žalobcovia a ich zástupcovia, členovia právneho výboru,
delegáti na synodu a ich náhradníci.
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Zbierka cirkevnoprávnych predpisov
EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO VYZNANIA
NA SLOVENSKU
Ročník 6 (9)

10. decembra 1999

Čiastka 3

OBSAH:
Oprava
Oznámenie č. 11 o publikovaní celého znenia cirkevného ústavného zákona
č. 3/99 o voľbách cirkevných predstaviteľov a funkcionárov
Oznámenie č. 12 o menovaní administrátora funkcie náhradného člena
generálneho presbyterstva
Opatrenie č. 13 o zabezpečení finančných prostriedkov na mzdy duchovných
CIRKEVNÉ NARIADENIE č. 7, ktorým sa dopĺňa cirkevné nariadenie
č. 1/98 o služobných motorových vozidlách v znení cirkevného nariadenia č. 3/98
Oznámenie č. 14 o menovaní administrátora funkcie generálneho žalobcu

Zbierku cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku vydáva Generálny biskupský úrad
ECAV v Bratislave pre vnútornú potrebu cirkvi. Redaktor JUDr. Ivan Šenšel. Zbierku
dostávajú všetky biskupské, seniorské a farské úrady, členovia generálneho a dištriktuálnych
presbyterstiev, seniorálni dozorcovia, predsedovia a podpredsedovia cirkevných súdov,
členovia cirkevných súdov, cirkevní žalobcovia a ich zástupcovia, členovia právneho výboru,
delegáti na synodu a ich náhradníci.
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EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO VYZNANIA
NA SLOVENSKU
Ročník 7 (10)

25. februára 2000

Čiastka 1

OBSAH:
Oznámenie č. 1 o novelizácii Štatútu Evanjelickej diakonie ECAV
Oznámenie č. 2 o Štatúte Biblickej školy v Martine
Oznámenie č. 3 o Štatúte Misijného strediska ECAV v Matejkovej

Zbierku cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku vydáva Generálny biskupský úrad
ECAV v Bratislave pre vnútornú potrebu cirkvi. Redaktor JUDr. Ivan Šenšel. Zbierku
dostávajú všetky biskupské, seniorské a farské úrady, členovia generálneho a dištriktuálnych
presbyterstiev, seniorálni dozorcovia, predsedovia a podpredsedovia cirkevných súdov,
členovia cirkevných súdov, cirkevní žalobcovia a ich zástupcovia, členovia právneho výboru,
delegáti na synodu a ich náhradníci.
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EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO VYZNANIA
NA SLOVENSKU
Roãník 7 (10)

18. augusta 2000

âiastka 2

OBSAH :
Oznámenie ã. 4 o ·tatúte Teologického domova ECAV pri Evanjelickej
bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského
CIRKEVNÉ NARIADENIE ã. 1 o pravidlách ãinnosti ‰kolského dekana
CIRKEVNÉ NARIADENIE ã. 2, ktor˘m sa mení a dopæÀa cirkevné nariadenie ã. 6/91 o farárskej skú‰ke v znení cirkevného nariadenia ã. 3/94
SMERNICA ã. 3, ktorou sa mení a dopæÀa smernica ã. 10/94 o úpln˘ch
názvoch cirkevn˘ch organizaãn˘ch jednotiek a o pouÏívaní peãiatok
Oznámenie ã. 5, ktor˘m sa dáva na vedomie zmena organizaãnej ‰truktúry
Generálneho biskupského úradu

Zbierku cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku vydáva Generálny biskupsk˘ úrad
ECAV v Bratislave pre vnútornú potrebu cirkvi. Redaktor JUDr. Ivan ·en‰el. Zbierku
dostávajú v‰etky biskupské, seniorské a farské úrady, ãlenovia generálneho a di‰triktuálnych
presbyterstiev, seniorálni dozorcovia, predsedovia a podpredsedovia cirkevn˘ch súdov,
ãlenovia cirkevn˘ch súdov, cirkevní Ïalobcovia a ich zástupcovia, ãlenovia právneho v˘boru,
delegáti na synodu a ich náhradníci.
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EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO VYZNANIA
NA SLOVENSKU
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DÀa 17. novembra 2000

âiastka 3

OBSAH:
Oprava
Oznámenie ã. 6 o prijatí ·tatútu Jano‰kovho domu
Oznámenie ã. 7 o prijatí ·tatútu Fondu personálneho zabezpeãenia ECAV
na Slovensku
CIRKEVNÉ NARIADENIE ã. 4 o kandidátoch duchovnej sluÏby v ECAV
CIRKEVN¯ ZÁKON ã. 5, ktor˘m sa mení a dopæÀa cirkevn˘ zákon ã. 2/99
o hospodárení COJ
CIRKEVN¯ ÚSTAVN¯ ZÁKON ã. 6 o v˘klade cirkevnoprávnych
predpisov
CIRKEVN¯ ÚSTAVN¯ ZÁKON ã. 7 ktor˘m sa mení a dopæÀa
Ústava ECAV
CIRKEVN¯ ZÁKON ã. 8, ktor˘m sa mení a dopæÀa cirkevn˘ zákon ã. 14/94
o vymenovávaní námestn˘ch farárov, kaplánov a ordinovan˘ch diakonov
CIRKEVN¯ ZÁKON ã. 9, ktor˘m sa mení a dopæÀa cirkevn˘ zákon
ã. 11/94 o cirkevn˘ch predstaviteºoch
Oznámenie ã. 8 o voºbách na synode

Zbierku cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku vydáva Generálny biskupsk˘ úrad
ECAV v Bratislave pre vnútornú potrebu cirkvi. Redaktor JUDr. Ivan ·en‰el. Zbierku
dostávajú v‰etky biskupské, seniorské a farské úrady, ãlenovia generálneho a di‰triktuálnych
presbyterstiev, seniorálni dozorcovia, predsedovia a podpredsedovia cirkevn˘ch súdov,
ãlenovia cirkevn˘ch súdov, cirkevní Ïalobcovia a ich zástupcovia, ãlenovia právneho v˘boru,
delegáti na synodu a ich náhradníci.
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EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO VYZNANIA
NA SLOVENSKU
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Dňa 20. júla 2001

Čiastka 1

OBSAH:
OZNÁMENIE č. 1 o prijatí Štatútu pre cirkevné školstvo
OZNÁMENIE č. 2 o novelizácii Štatútu Fondu personálneho zabezpečenia
OZNÁMENIE č. 3 o novelizácii Štatútu a zásad hospodárenia
s podporným cirkevným fondom
OZNÁMENIE č. 4 o Stanovisku Generálneho súdu
CIRKEVNÝ ÚSTAVNÝ ZÁKON č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava ECAV
CIRKEVNÝ ZÁKON č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa CIRKEVNÝ ZÁKON
č. 11/1994 o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách
a o charakteristike niektorých funkcií
CIRKEVNÝ ZÁKON č. 3, ktorým sa mení a dopĺňa CIRKEVNÝ ZÁKON
č. 4/1997 o cirkevnom školstve a o vyučovaní náboženstva
CIRKEVNÝ ZÁKON č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa CIRKEVNÝ ZÁKON
č. 15/1994 o rokovacom poriadku v orgánoch organizačných jednotiek ECAV
na Slovensku
CIRKEVNÝ ZÁKON č. 5, ktorým sa mení a dopĺňa CIRKEVNÝ ZÁKON
č. 2/1999 o hospodárení cirkevných organizačných jednotiek
CIRKEVNÝ ZÁKON č. 6 o materskej dovolenke a starostlivosti o narodené
alebo osvojené dieťa
OZNÁMENIE Č 5 o voľbách na synode

Zbierku cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku vydáva Generálny biskupský
úrad ECAV pre vnútornú potrebu cirkvi. Poverený redakciou JUDr. Ivan Šenšel. Zbierku
dostávajú všetky biskupské, seniorské a farské úrady, členovia generálneho a dištriktuálnych presbyterstiev, seniorálni dozorcovia, členovia cirkevných súdov, cirkevní žalobcovia
a ich zástupcovia, členovia synody a ich náhradníci a členovia právneho výboru.
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EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO VYZNANIA
NA SLOVENSKU
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Dňa 15. februára 2002

Čiastka 1

OBSAH:
CIRKEVNÉ NARIADENIE č. 7/01, ktorým sa mení a dopĺňa
CIRKEVNÉ NARIADENIE č. 5/91 o kaplánskej skúške
CIRKEVNÉ NARIADENIE č. 8/01, ktorým sa mení a dopĺňa CIRKEVNÉ
NARIADENIE č. 2/97 o služobných povinnostiach kňazov a diakonov
CIRKEVNÉ NARIADENIE č. 9/01, ktorým sa mení a dopĺňa
CIRKEVNÉ NARIADENIE č. 6/91 o farárskej skúške
Oznámenie č. 1/01 o prijatí Štatútu kompenzačného fondu ECAV
Oznámenie č. 2/02 o novelizácii Štatútu Východného dištriktu ECAV
Oznámenie č. 3/02 o novelizácii Štatútu Janoškovho domu

Zbierku cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku vydáva Generálny biskupský
úrad ECAV pre vnútornú potrebu cirkvi. Poverený redakciou JUDr. Ivan Šenšel. Zbierku
dostávajú všetky biskupské, seniorské a farské úrady, členovia generálneho a dištriktuálnych presbyterstiev, seniorálni dozorcovia, členovia cirkevných súdov, cirkevní žalobcovia
a ich zástupcovia, členovia synody a ich náhradníci a členovia právneho výboru.
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EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO VYZNANIA
NA SLOVENSKU
Ročník 9 (12)

Dňa 20. septembra 2002

Čiastka 2

OBSAH:
CIRKEVNÉ NARIADENIE ã. 10/01 o zriadení nominaãného v˘boru
Oznámenie ã. 4/02 o prijatí ·tatútu biskupského kríÏa emeritn˘ch biskupov
Oznámenie ã. 5/02 o prijatí ·tatútu Celocirkevného ‰kolského v˘boru
ECAV na Slovensku
Oznámenie ã. 6/02 o novelizácii ·tatútu Biblickej ‰koly v Martine
Oznámenie ã. 7/02 o schválení Stanov ZdruÏenia evanjelick˘ch duchovn˘ch
CIRKEVN¯ ÚSTAVN¯ ZÁKON ã. 1/02, ktor˘m sa mení a dopæÀa
CIRKEVN¯ ÚSTAVN¯ ZÁKON ã. 1/93 – ÚSTAVA ECAV na Slovensku
CIRKEVN¯ ZÁKON ã. 2/02, ktor˘m sa mení a dopæÀa CIRKEVN¯
ZÁKON ã. 2/99 o hospodárení cirkevn˘ch organizaãn˘ch jednotiek
Oznámenie ã. 8/02 o voºbách na synode
Redakãné oznámenie

Zbierku cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku vydáva Generálny biskupský
úrad ECAV pre vnútornú potrebu cirkvi. Poverený redakciou JUDr. Ivan Šenšel. Zbierku
dostávajú všetky biskupské, seniorské a farské úrady, členovia generálneho a dištriktuálnych presbyterstiev, seniorálni dozorcovia, členovia cirkevných súdov, cirkevní žalobcovia
a ich zástupcovia, členovia právneho výboru, členovia synody a ich náhradníci a predseda
hospodárskeho výboru.
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DÀa 14. augusta 2003

Čiastka 1

OBSAH
OZNÁMENIE ã. 1 o zavedení nového Funebrála
OZNÁMENIE ã. 2, ktor˘m sa publikuje Stanovisko Osobitného senátu
Generálneho súdu ECAV na Slovensku c. GS-3/2003
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