
  

EVANJELICKÁ CIRKEV AUGSBURSKÉHO VYZNANIA  NA SLOVEN SKU 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

POKYNY 

pre vykonanie volieb Predsedníctva ECAV na Slovensku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prijaté vo Zvolene 3. februára 2012  
uznesením generálneho presbyterstva č. ... 



 2 

Pokyny pre vykonanie volieb Predsedníctva ECAV 

(Prijaté vo Zvolene 3. februára 2012 uznesením generálneho presbyterstva č.... ) 
 

1) Voľby Predsedníctva (t. j. generálneho biskupa a generálneho dozorcu) Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania na Slovensku (ďalej len ECAV na Slovensku) upravuje Cirkevný 
zákon č. 11/1994 o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách a o charakteristike niektorých 
funkcií v znení cirkevných zákonov 2/95, 7/96, 8/97, 4/99, 9/00, 2/01, 6/03, 4/04, 5/05, 6/08, 
1/10 a 1/11 (ďalej len zákona 11/94). Volieb predsedníctiev vyšších COJ sa týka  časť tretia 
uvedeného zákona a to konkrétne  §§ 26 až 32 s odvolaním sa aj na §§ 8, 16 a 17. 

2) Zvolávanie a vedenie zborových konventov sa uskutočňuje nielen v zmysle zákona 11/94, 
ale primerane aj podľa ustanovení  Cirkevného zákona č. 15/1994 o rokovacom poriadku 
v organizačných jednotkách ECAV na Slovensku v znení cirkevného zákona č. 5/2010 (ďalej 
len zákona 15/94). 

3) Voľby Predsedníctva ECAV vypísalo Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku  podľa 
§28 odsek (1) zákona 11/94 svojím uznesením.... /2012 zo dňa 3.2.2012. Voľby sa uskutočnia 
na volebných konventoch všetkých cirkevných zborov ECAV v niektorom z nasledujúcich 
termínov: 10. júna 2012 alebo 17. júna 2012 alebo 24. júna 2012. Miesto generálneho biskupa 
a miesto generálneho dozorcu ECAV na Slovensku sa uprázdňuje podľa §8 odsek (1) 
písmeno d) cirkevného zákona 11/94  stratou funkcie uplynutím času, na ktorý bolo súčasné 
predsedníctvo zvolené a to dňom 31. októbra 2012. Novozvolení členovia Predsedníctva 
ECAV na Slovensku do úradu nastúpia 1. novembra 2012. 
 
4) Podľa § 30 odsek (1) zákona 11/94 zvolá Predsedníctvo ECAV na deň 10. mája 2012 
(štvrtok)  zasadnutie kandidačnej porady.  Na tomto zasadnutí podľa § 29 odsek (3) zákona 
11/94 porada predsedníctiev dištriktov a seniorátov celej cirkvi zostaví kandidátku pre voľby 
členov predsedníctva ECAV na Slovensku.  Pri jej zostavovaní treba brať do úvahy najmä: 
 
a) § 30 odsek (4) zákona 11/94 „Každý člen kandidačnej porady má právo navrhnúť 

kandidáta. Kandidačná porada skontroluje, či kandidát spĺňa podmienky kandidácie, 
ktoré stanovujú cirkevnoprávne predpisy. Každý člen kandidačnej porady má právo 
vzniesť dôvodnú námietku proti ktorémukoľvek navrhnutému kandidátovi.“ 

 
b) § 30 odsek (5) zákona 11/94 „Kandidát, ktorý nespĺňa podmienky kandidácie stanovené 

cirkevnoprávnymi predpismi, je bez ďalšieho rozhodovania na základe konštatovania 
o nesplnení podmienok vyradený z kandidátky. Kandidát, proti ktorému bola vznesená 
dôvodná námietka niektorým členom kandidačnej porady, je vyradený z kandidátky na 
základe hlasovania členov kandidačnej porady, ak sa proti jeho kandidácii hlasovaním 
vysloví nadpolovičná väčšina prítomných.“ 

 
5) Návrh na kandidáta sa predkladá prostredníctvom člena kandidačnej porady. Ku každému 
kandidátovi musí navrhovateľ (člen kandidačnej porady) na zasadnutí kandidačnej porady 
predložiť  
 

a) písomné prehlásenie kandidáta, že: 
i) súhlasí s kandidatúrou a je ochotný prevziať funkciu v prípade svojho zvolenia, 
ii)  si plní povinnosti člena ECAV stanovené v čl. 9 cirkevnej ústavy,  
iii)  spĺňa požiadavky podľa čl. 10 odsek (1) cirkevnej ústavy, 
iv) mu nebolo uložené disciplinárne opatrenie do jeho zahladenia, nebol právoplatne 
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odsúdený  a ani nebolo proti nemu začaté trestné stíhanie orgánmi činnými 
v trestnom konaní; 
 

b) štruktúrovaný  životopis, z ktorého je jasné, že kandidát: 
i) spĺňa ustanovenie čl. 44 odsek (1) cirkevnej ústavy, podľa ktorého do funkcie 

generálneho biskupa možno zvoliť ordinovaného kňaza, ktorý dosiahol vek 40 
rokov a je v duchovenskej službe minimálne 10 rokov; 

respektíve  
ii)  spĺňa ustanovenie čl. 49 odsek (1) cirkevnej ústavy, podľa ktorého za generálneho 

dozorcu možno zvoliť člena Evanjelickej cirkvi, ktorý dosiahol vek 40 rokov, 
požíva všeobecnú vážnosť a úctu v cirkvi a minimálne 10 rokov je členom ECAV; 
 

c) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace. 
 

6) Poradie kandidátov na kandidátke sa zostavuje podľa abecedného poradia. Kandidátky na 
voľbu generálneho biskupa a generálneho dozorcu podpísané predsedami kandidačnej porady 
odovzdá kandidačná porada v  jednom exemplári generálnemu biskupskému úradu.  

7) Generálny biskupský úrad najneskôr do 11. mája 2012 rozpošle všetkým cirkevným 
zborom kandidátku na funkciu generálneho biskupa a kandidátku na funkciu generálneho 
dozorcu zostavenú kandidačnou poradou. Zároveň zašle vzor volebného lístka pre tajné voľby 
a formulár pre Výpis z konventu s uvedenými menami kandidátov (viď príloha). Kandidátky 
budú zverejnené aj na www.ecav.sk. Predsedníctvo cirkevného zboru bezprostredne po 
prevzatí kandidátok ich zverejní spôsobom obvyklým podľa miestnych zvyklosti a oboznámi 
členov cirkevného zboru s kandidačnou listinou.  

8) Kandidáti na funkciu generálneho biskupa a generálneho dozorcu majú možnosť do 
31. mája 2012 zaslať na adresu Generálneho biskupského úradu „Osobné stanovisko 
kandidáta k službe“, ktorú chcú zastávať (tzv. „volebný program“) v rozsahu maximálne 
2 normostrany (3600 znakov vrátane medzier) a aktuálnu fotografiu vo formáte jpg. 
na zverejnenie.  Osobné stanovisko kandidáta zverejní Generálny biskupský úrad 1. júna 2012 
na www.ecav.sk. Predsedníctva cirkevných zborov majú tak možnosť prevziať ich z webovej 
stránky ECAV a oboznámiť s nimi členov cirkevného zboru spôsobom obvyklým 
v cirkevnom zbore. Predsedníctvo cirkevného zboru zodpovedá za to, že všetkým kandidátom 
bude vytvorený rovnocenný priestor pre prezentáciu ich osobných stanovísk.  

9) Podľa § 32 odsek (1) zákona 11/94 voľby Predsedníctva ECAV na Slovensku musia byť 
vyhlásené aspoň týždeň vopred na hlavných službách Božích.  

10) Voľby Predsedníctva ECAV na Slovensku sa konajú na riadne zvolaných zborových 
konventoch.  

11) Podľa § 16 odsek (4) zákona 11/94 hlasuje sa zásadne tajne. Pre tento prípad 
predsedníctvo cirkevného zboru musí mať pripravené volebné lístky označené originálom 
odtlačku pečiatky cirkevného zboru pre každého člena konventu, ktorý bude voliť. Každý člen 
konventu môže dať hlas zakrúžkovaním príslušného poradového čísla len jednému 
kandidátovi. Volebný lístok je neplatný, ak sú označení viacerí kandidáti, ak sú mená 
kandidátov škrtané, dopisované alebo inak upravované. Volebný lístok, na ktorom nie je 
označený žiadny kandidát je platný, ale žiadny kandidát nezískal hlas voliča. Tajné voľby 
riadi volebná komisia, ktorú dá predsedajúci konventu zvoliť.  
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12) Ak na návrh člena cirkevného zboru prítomného na konvente rozhodne konvent 3/5 
väčšinou  prítomných na hlasovaní, že sa hlasuje verejne, zmení sa tajná voľba na verejnú. V 
tomto prípade sa hlasuje verejne o navrhovaných kandidátoch v poradí v akom sú uvedení na 
kandidátskych listinách. Každý člen konventu môže dať hlas len jednému kandidátovi, inak je 
jeho hlas neplatný. Sčítanie hlasov vykoná sčítacia komisia, ktorú dá predsedajúci konventu 
zvoliť. 
 
13) Podľa § 32 odsek (5) zákona 11/94 duchovný predseda konventu zašle výpis zo zápisnice 
v zalepenej obálke na adresu určenú pri vypísaní volieb, a to do 8 dní od zasadnutia.  

 
Výpis podľa § 32 odsek (4) zákona 11/94 musí obsahovať: 
a) názov cirkevného zboru 
b) miesto a čas konania konventu s výslovným označením, že ide o zborový konvent 
c) mená a funkcie predsedajúcich konventu 
d) počet prítomných členov konventu 
e) výsledok hlasovania 

−−−− v prípade tajných volieb - počet vydaných volebných lístkov, počet 
odovzdaných volebných lístkov, počet platných volebných lístkov a počet 
hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov 

−−−− v prípade verejných volieb -  počet hlasujúcich a počet hlasov odovzdaných 
pre jednotlivých kandidátov 

f) podpisy predsedajúcich konventu 
 
Na obálke má byť uvedené: 
a) Adresa odosielateľa v ľavom hornom rohu 
b) Adresa prijímateľa, ktorým je „Generálny biskupský úrad“ v pravej dolnej štvrtine 

obálky 
c) Označenie „Voľby predsedníctva ECAV – neotvárať! “ v ľavom dolnom rohu. 

 
Predtlačený formulár Výpis zo zápisnice (vzor v prílohe) bude zaslaný predsedníctvam 
cirkevných zborov v zásielke, v ktorej budú zasielané cirkevným zborom kandidačné listiny 
a vzor volebného lístka.   
 
14) Výsledky volieb budú oznámené po sčítaní hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom 
na mimoriadnom zasadnutí Generálneho presbyterstva 9. júla 2012 a zverejnené na webovej 
stránke ECAV.  Zverejnenie výsledkov volieb na webovej stránke sa považuje podľa § 32 
odsek (7) zákona 11/94 za preukázateľný spôsob ich zverejnenia pre všetky cirkevné zbory. 
 
15) Pri viacerých kandidátoch ak ani jeden nezíska  nadpolovičnú väčšinu hlasov, podľa § 32 
odsek (8) a (9) zákona 11/94 sa voľby opakujú medzi dvoma kandidátmi, ktorí získali 
najväčší počet hlasov.  Generálne presbyterstvo na tom istom zasadnutí 9. júla 2012 vyhlási  
druhé kolo volieb, schváli pokyny pre druhé kolo volieb a tieto Generálnym biskupským 
úradom budú rozposlané do všetkých cirkevných zborov. 
 
16) Žalobu proti výsledku volieb možno podať podľa § 35 odsek (2) písmeno b) zákona 11/94 
do 15 dní od oznámenia výsledkov volieb. Pokiaľ žiadny oprávnený subjekt podľa § 35 odsek 
(3) písmeno a) zákona 11/94  žalobu nepodá, výsledky volieb môžu nadobudnúť 
právoplatnosť po 15 dňoch od zverejnenia. O podanej žalobe rozhodne cirkevný súd do 
1.11.2012. V prípade ak súd do tejto doby nerozhodne, bude nezvoleného člena Predsedníctva 
ECAV na Slovensku od 1. 11. 2012 zastupovať v zmysle  čl. 32 odsek (1) cirkevnej ústavy 
v jeho funkcii jeho zástupca. 
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Vo Zvolene dňa 3. 2. 2012 
 
 
 

Ing. Pavel Delinga, CSc.             PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD. 
       generálny dozorca      generálny biskup  
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Zverejniť v cirkevnom zbore obvyklým spôsobom! 
 
 

 
 

Kandidačná listina   

pre voľby generálneho biskupa - vzor 
 

Kandidačná porada na svojom zasadnutí 10. mája 2012 zostavila pre voľby generálneho 

biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, ktoré sa budú konať 

v cirkevných zboroch v niektorom z nasledujúcich termínov: 10. júna 2012 alebo 17. júna 

2012 alebo 24. júna 2012 podľa rozhodnutia zborového presbyterstva,  nasledujúcu 

kandidátku (kandidáti sú zoradení podľa abecedy) 

1. Ján Adamec      

2. Anna Kováčová       

3. ....       

4. ....       

5. ....       

6. ....       

7. ....       

 

V Bratislave dňa 10. mája 2012 

 

..............................................................  ........................................................... 

Podpis predsedu kandidačnej porady   Podpis predsedu kandidačnej porady 

 za neordinovaných       za duchovných 
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Zverejniť v cirkevnom zbore obvyklým spôsobom! 
 
 

 
 

Kandidačná listina   

pre voľby generálneho dozorcu - vzor 
 

Kandidačná porada na svojom zasadnutí 10. mája 2012 zostavila pre voľby generálneho 

dozorcu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, ktoré sa budú konať 

v cirkevných zboroch v niektorom z nasledujúcich termínov: 10. júna 2012 alebo 17. júna 

2012 alebo 24. júna 2012 podľa rozhodnutia zborového presbyterstva,  nasledujúcu 

kandidátku (kandidáti sú zoradení podľa abecedy) 

1. Anna  Adamcová      

2. Ján Kováč       

3. ....       

4. ....       

5. ....       

6. ....       

7. ....       

 

V Bratislave dňa 10. mája 2012 

 

..............................................................  ........................................................... 

Podpis predsedu kandidačnej porady   Podpis predsedu kandidačnej porady 

 za neordinovaných      za duchovných 
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V prípade tajnej voľby  
rozdať členov konventu oprávneným hlasovať ! 

 
 

 
 

Volebný lístok 

pre voľby generálneho biskupa - vzor 
 
 
Pokyn: Zakrúžkujte poradové číslo kandidáta, ktorému chcete odovzdať svoj hlas. 

 

.1..    Ján Adamec      

.2..    Anna Kováčová       

.4..    .....       

.5..    .....  

.6..    .....  

.7..    .....  

     

 

 

 

 

Pečiatka cirkevného zboru 
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V prípade tajnej voľby  
rozdať členov konventu oprávneným hlasovať ! 

 
 

 
 

Volebný lístok 

pre voľby generálneho dozorcu - vzor 
 
 
Pokyn: Zakrúžkujte poradové číslo kandidáta, ktorému chcete odovzdať svoj hlas. 

 

.1..    Anna Adamcová      

.2..    Ján Kováč       

.4..    .....       

.5..    .....  

.6..    .....  

.7..    .....  

     

 

 

 

Pečiatka cirkevného zboru 
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Odoslať v zalepenej obálke  
na GBÚ do 8 dní od konania konventu! 

 
 

Výpis zo zápisnice zo zborového konventu - vzor 
 
Názov cirkevného zboru: 

Miesto konania zborového konventu:  

Čas konania zborového konventu: 

Mená a funkcie predsedajúcich zborového konventu 

za neordinovaných:     za duchovných: 

Nevyplňovať pri verejnej voľbe! 
Počet vydaných volebných lístkov pri tajnej voľbe:   ........... 
 
Nevyplňovať pri verejnej voľbe! 
Počet odovzdaných volebných lístkov pri tajnej voľbe:  ........... 
 
 
Počet platných volebných lístkov pri tajnej voľbe     ..........  
respektíve počet hlasujúcich pri verejnej voľbe:  
 
 

Výsledok hlasovania - voľby generálneho biskupa 

Rozpis výsledkov podľa jednotlivých kandidátov: 

 

1. Ján Kováč     .......... hlasov 

2. Anna Nováková   ........... hlasov  

3. ....     ........... hlasov 

4. ....     ........... hlasov 

5. ....     ........... hlasov 
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6. ....     ........... hlasov 

7. ....     ........... hlasov 

 

 

V ......................... dňa ............................ 

 

 

..............................................................  ........................................................... 

Podpis predsedajúceho za neordinovaných  Podpis predsedajúceho za duchovných 

 

 

 

 

Pečiatka cirkevného zboru 
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Odoslať v zalepenej obálke  
na GBÚ do 8 dní od konania konventu! 

 
 

Výpis zo zápisnice zo zborového konventu - vzor 
 
Názov cirkevného zboru: 

Miesto konania zborového konventu:  

Čas konania zborového konventu: 

Mená a funkcie predsedajúcich zborového konventu 

za ordinovaných:     za neordinovaných: 

Nevyplňovať pri verejnej voľbe! 
Počet vydaných volebných lístkov pri tajnej voľbe:   ........... 
 
Nevyplňovať pri verejnej voľbe! 
Počet odovzdaných volebných lístkov pri tajnej voľbe:  ........... 
 
 
Počet platných volebných lístkov pri tajnej voľbe     ..........  
respektíve počet hlasujúcich pri verejnej voľbe:  
 
 

Výsledok hlasovania - voľby generálneho dozorcu 

Rozpis výsledkov podľa jednotlivých kandidátov: 

 

1. Mária Kováčová      .......... hlasov 

2. Jozef Novák    ........... hlasov  

3. ....     ........... hlasov 

4. ....     ........... hlasov 

5. ....     ........... hlasov 
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6. ....     ........... hlasov 

7. ....     ........... hlasov 

 

 

V ......................... dňa ............................ 

 

 

..............................................................  ........................................................... 

Podpis predsedajúceho za neordinovaných  Podpis predsedajúceho za duchovných 

 

 

 

 

Pečiatka cirkevného zboru 

 


