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CIRKEVNÉ NARIADENIE č. 1/2013, 
ktorým sa mení a dopĺňa 

CIRKEVNÉ NARIADENIE č. 2/1997  
o služobných povinnostiach kňazov a diakonov v znení CIRKEVNÉHO NARIADENIA 

č. 1/2003 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku svojími 
uzneseniami 61/5-2012 a 62/5-2012 zo dňa 12. októbra 2012 schvaľuje túto zmenu 
a doplnenie  Cirkevného nariadenia č. 2/1997 o služobných povinnostiach kňazov a diakonov: 
 
 

Čl. 1 
 
§ 3 s pôvodným znením sa označuje ako ods. 1 a dopĺňa sa: 
 
§ 3 ods. 2 v znení: 
Kňaz, u ktorého bol rozviazaný pracovný pomer s cirkvou, ale pôsobí v inom povolaní 
so súhlasom cirkvi (EBF UK, OS a OZ SR, HaZZ, PZ SR, ED, cirkevné školy),  môže so 
súhlasom parochusa  v COJ vykonávať služby Božie, bohoslužobné úkony, pastorálnu 
činnosť, prisluhovať sviatosti a participovať na výchovno-vzdelávacej činnosti. 
 
§ 3 ods. 3 v znení: 
Kňaz, u ktorého bol rozviazaný pracovný pomer s cirkvou pre odvolanie zo služby alebo 
na vlastnú žiadosť pre nezáujem o službu v cirkvi, alebo mu bol disciplinárnym 
opatrením pozastavený výkon funkcie, nemôže sa podieľať na vykonávaní duchovnej 
služby. 
V takomto prípade mu parochus v žiadnom prípade nemôže udeliť súhlas na výkon 
duchovnej činnosti, inak sa dopúšťa disciplinárneho previnenia. 
 

Čl. 2 
V § 8 ods. 1  v prvej vete sa vypúšťajú slová „v zmysle cirkevného nariadenia č. 9/1991“. 
 

Čl. 3 
V § 8 ods. 2  sa vypúšťajú slová „v zmysle cirkevného nariadenia č. 9/1991“. 
 

Čl. 4 
V § 9  sa vypúšťajú slová „(cirkevné nariadenie č. 9/1991)“. 
 

Čl. 5 
Doterajšie znenie § 14:  
(1) V cirkevnom zbore môže konať bohoslužobné výkony a funkcie a vyvíjať akúkoľvek 
vnútromisijnú, pastoračnú či výchovnú činnosť podľa oprávnení uvedených v § 3 kňaz a 
podľa § 8 ordinovaný diakon, a neordinovaný diakon, prípadne podľa osobitných predpisov 
laik alebo seniorom ordinovaný zborový diakon, len s predchádzajúcim súhlasom zborového 
farára. 
(2) Táto zásada platí v plnej miere aj na kaplána alebo diakona, ak je menovaný na kaplánske 
miesto. 
sa nahrádza týmto znením: 
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§ 14 
Parochiálne právo znamená, že  úlohy, ktoré patria do pôsobnosti zborového farára 
(vykonávanie všetkých bohoslužobných výkonov  a funkcií, prisluhovanie sviatosti, 
konanie pastoračnej, vnútromisijnej a pedagogickej práce, konanie  cirkevných obradov 
pri konfirmácii, sobášoch, požehnávaní manželstva a pohreboch),  môže na území 
príslušného cirkevného zboru vykonať iný cirkevný predstaviteľ len so súhlasom 
zborového farára. 
 

Čl. 6 
Doterajšie znenie § 19: 
Zborový farár má povinnosť udeliť súhlas na výkon služieb Božích seniorovi svojho 
seniorátu, biskupovi svojho dištriktu a generálnemu biskupovi, keď mu to oznámi. 
sa nahrádza týmto znením: 
§ 19 
1. Zborový farár má povinnosť udeliť súhlas na výkon služieb Božích seniorovi svojho 

seniorátu, biskupovi svojho dištriktu a generálnemu biskupovi, keď  to vopred 
oznámia  zborovému farárovi. 

2. Zborový farár môže udeliť súhlas na výkony podľa § 3 tohto CN: 
a) kňazom dôchodcom, ktorí ukončili služobný pomer v ECAV z dôvodu 

odchodu do dôchodku a sú zapísaní v zozname, ktorý vydáva, zverejňuje  
a aktualizuje GBÚ, s predchádzajúcim súhlasom Zboru biskupov; 

b) kňazom, ktorí nie sú v služobnom pomere v ECAV, len s predchádzajúcim 
súhlasom dištriktuálneho biskupa príslušného podľa miesta výkonu v jeho 
pastorálnej starostlivosti; 

c) na  konanie  cirkevných obradov v cirkevných priestoroch  pri 
konfirmácii, sobášoch, požehnávaní manželstva a pohreboch  kňazovi, ktorý so 
súhlasom ECAV pôsobí v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR a je 
zapísaný v zozname, ktorý vydáva, zverejňuje  a aktualizuje GBÚ, a ktorý o to 
zborového farára požiada z dôvodu, že obrad sa týka osoby spadajúcej pod jeho 
pastorálnu starostlivosť. 

3. Zborový farár nesmie udeliť súhlas na výkony podľa § 3 tohto CN: 
a) kňazom, ktorým bolo odňaté právo vykonávať kňazskú a diakonskú 

službu v ECAV (podľa zoznamu ktorý vedie GBÚ) 
b) kňazom, ktorí nie sú v služobnom pomere v ECAV a ktorí nespĺňajú 

predpoklady kladené na morálny  profil  evanjelického kňaza (podľa zoznamu, 
ktorý vedie GBÚ). 

 
Čl. 7 

V § 20 v druhej vete  sa vypúšťajú slová „podľa cirkevného zákona č. 13/1994 § 4 ods.2“. 
 

Čl. 8 
V § 41 sa čísla „5/1999“ nahrádzajú textom „o disciplinárnych previneniach“. 
 

Čl. 9 
V § 47 sa vypúšťajú slová „väzniciach, armáde“. 
 

Čl. 10 
Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý znie: 
§ 47a 
Vykonávanie pastoračnej služby v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR 
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1. Pastoračná služba veriacim v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR a 
osobám zbaveným slobody rozhodnutím štátneho orgánu  je zabezpečovaná podľa 
zákona č. 250/2002 Z. z. prostredníctvom Ústredia ekumenickej pastoračnej služby. 

2. Kňazi, diakoni a absolventi teologických škôl majú právo vykonávať brannú 
povinnosť a civilnú službu vo forme pastoračnej služby. 

3. Z pôsobnosti zborového farára sú vyňatí a pod  pôsobnosť Ústredia ekumenickej 
pastoračnej služby podliehajú: 
a) príslušníci a zamestnanci Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR a 

zamestnanci príslušných orgánov štátnej správy, ktorí v nich vykonávajú službu 
na území Slovenskej republiky a mimo územia Slovenskej republiky, 

b) ich rodinní príslušníci, manželskí partneri, deti, a to aj plnoleté, kým bývajú v 
spoločnej domácnosti, ako aj príbuzní, ktorí s nimi bývajú v spoločnej 
domácnosti, 

 c) poslucháči a študenti škôl Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, pacienti a 
personál zdravotníckych a sociálnych zariadení patriacich pod príslušné orgány 
štátnej správy, 

d) osoby, ktoré sú vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody, a osoby 
zadržané alebo zaistené. 

4. Kňazi, ktorí vykonávajú pastoračnú službu v Ozbrojených silách a ozbrojených 
zboroch SR (ďalej len „pastorační duchovní“), 
a) majú práva a povinnosti podľa cirkevných právnych predpisov a podľa 

pôsobnosti Ústredia ekumenickej pastoračnej služby, 
b) sú v služobnom pomere v štruktúrach Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR. 

Ich pastoračná služba je ich základnou úlohou pri výkone služby v Ozbrojených 
silách a ozbrojených zboroch SR, 

c) nie sú cirkevnými predstaviteľmi ani funkcionármi a nie sú v služobnom pomere 
k ECAV. 

5. Záujemcovi o pastoračnú službu v štruktúrach Ozbrojených síl a ozbrojených 
zborov SR dáva súhlas na vykonávanie pastoračnej služby generálny biskup po 
prerokovaní v Zbore biskupov ECAV na základe: 
a) jeho písomnej žiadosti, 
b) čestného vyhlásenia, že nebol disciplinárne potrestaný ani nie je proti 

nemu začaté disciplinárne konanie podľa CPP, 
c) že úspešne vykonal farársku skúšku, 
d) že pôsobil v duchovnej službe v ECAV najmenej 4 roky. 

6. Súhlas podľa ods. 5 je vydaný na 4 roky.  Súhlas je možné opakovane predĺžiť 
o ďalšie 4 roky, ak pastoračný duchovný najmenej 6 mesiacov pred uplynutím doby 
platnosti súhlasu: 
a) písomne požiada o predĺženie súhlasu,  
b) predloží kladné hodnotenie,  týkajúce sa jeho osoby a doterajšej služby, 

vydané generálnym duchovným Ústredia ekumenickej pastoračnej služby. 
7. Súhlas vydaný podľa ods. 6 a 7 môže odobrať Zbor biskupov ECAV: 

a) na vlastnú žiadosť pastoračného duchovného, 
b) pre vieroučné a morálne zlyhanie pastoračného duchovného, 
c) pre uloženie disciplinárneho opatrenia pastoračnému duchovnému. 

8. Pastorační duchovní ponúkajú pastoračnú službu osobám v rozsahu ich 
pôsobnosti a vykonávajú ju bez ohľadu na ich konfesionálnu príslušnosť, ale 
náboženské obrady vykonávajú podľa vnútorných predpisov našej cirkvi. 

9. Pastorační duchovní v rámci ECAV disciplinárne podliehajú Predsedníctvu 
ECAV v prvom a Generálnemu presbyterstvu ECAV v druhom stupni.  
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10. Príslušným cirkevným súdom pre pastoračných duchovných je Generálny súd 
ECAV. 

11. Doba výkonu pastoračnej služby sa započítava do doby výkonu duchovenskej 
činnosti v ECAV. 

 
Čl. 11 

 
Toto cirkevné nariadenie nadobúda platnosť dňom schválenia a účinnosť dňom publikovania 
v Zbierke cirkevnoprávnych predpisov. 
 
 

 
 

V Prešove dňa 12. októbra 2012 
 
 
 
Pavel Delinga, v. r.    Miloš Klátik, v. r. 
generálny dozorca ECAV na Slovensku  generálny biskup ECAV na Slovensku 
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Oznámenie č. 2/2013 
o úplnom znení CIRKEVNÉHO NARIADENIA č. 2/1997 o služobných povinnostiach 

kňazov a diakonov v znení CIRKEVNÝCH NARIADENÍ č. 1/2003 a 1/2013 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku svojím 
uznesením 62/5-2012  zo dňa 12. októbra 2012 pod písmenom B) uložilo riaditeľovi GBÚ 
zverejniť v Zbierke CPP úplné znenie CIRKEVNÉHO NARIADENIA č. 2/1997 o služobných 
povinnostiach kňazov a diakonov. 
__________________________________________________________________________ 
 
 

CIRKEVNÉ NARIADENIE 2/1997  
o služobných povinnostiach kňazov a diakonov v znení cirkevných nariadení 

č.1/2003 a 1/2013 
 
 

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku prijalo toto  
cirkevné nariadenie.  

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  

§ 1  

Kňazom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku je každý, kto bol do tejto 
funkcie ustanovený bez ohľadu na to, či je s cirkvou v pracovnom vzťahu. Kňazom je teda 
kaplán, farár, biskup, dôchodca v službe aj mimo nej, ale aj ordinovaný, ktorý pôsobí v inom 
povolaní alebo je bez pracovného pomeru.  

§2 

Zbor biskupov rozhoduje o práve vykonať kaplánsku skúšku a o ordinácii na základe žiadosti 
o prijatie do služby a ochoty prijať ponúknuté miesto v určenom termíne.  

§3 

 
(1) Kňaz má právo vykonávať všetky bohoslužobné výkony a funkcie, prisluhovať sviatosti, 

konať pastoračnú, vnútromisijnú a pedagogickú prácu, konať cirkevné obrady 
pri konfirmácii, sobášoch, požehnávaní manželstva a pohreboch pri plnom rešpektovaní 
bohoslužobného poriadku a parochiálneho práva. 

(2) Kňaz, u ktorého bol rozviazaný pracovný pomer s cirkvou, ale pôsobí v inom povolaní so 
súhlasom cirkvi (EBF UK, OS a OZ SR, HaZZ, PZ SR, ED, cirkevné školy), môže so 
súhlasom parochusa  v COJ vykonávať služby Božie, bohoslužobné úkony, pastorálnu 
činnosť, prisluhovať sviatosti a participovať na výchovno-vzdelávacej činnosti. 

(3) Kňaz,  u ktorého bol rozviazaný pracovný pomer s cirkvou pre odvolanie zo služby alebo 
na vlastnú žiadosť pre nezáujem o službu v cirkvi, alebo mu disciplinárnym opatrením 
bol pozastavený výkon funkcie, nemôže sa podieľať na vykonávaní duchovnej služby. 
V takomto prípade mu parochus v žiadnom prípade nemôže udeliť súhlas na výkon 
duchovnej činnosti, inak sa dopúšťa disciplinárneho previnenia. 

§4 

Má právo a povinnosť nosiť predpísané bohoslužobné rúcho podľa Agendy.  
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§5 

Kňaz má podľa bohoslužobného poriadku povinnosť a právo nosiť kamžu po absolvovaní  
farárskej skúšky.Kaplán môže použiť kamžu v jednotlivých prípadoch na základe osobitného  
povolenia dištriktuálneho biskupa.  

§6 

Kňaz má povinnosť pri cirkevných slávnostiach a obradoch, na ktorých sa oficiálne 
zúčastňuje, nosiť bohoslužobné rúcho; kamžu nosia pri takýchto príležitostiach len fungensi.  

 

§7 

(1) Poslucháč evanjelickej teológie po absolvovaní tretieho ročníka má právo konať 
bohoslužobné výkony; nemôže vykonávať samostatné kazuálie a prisluhovať sviatosti. 
Môže asistovať pri distribúcii darov pri Večeri Pánovej.  

(2) Poverenie na výkon bohoslužobných funkcií dáva zborový farár.  
(3) Poslucháč má pri bohoslužobných výkonoch právo a povinnosť nosiť bohoslužobné 

rúcho bez kamže.  

§8 

(1)  Ordinovaný diakon má právo vykonávať služby Božie so spievanou liturgiou, 
prisluhovať sviatosti, vykonávať cirkevné sobáše, pochovávať zosnulých, vyučovať 
náboženstvo, pomáhať pri výučbe konfirmandov a vypomáhať na farskom úrade podl'a 
úprav zborového farára. Pri obradoch a bohoslužobných výkonoch má povinnosť a právo 
nosiť bohoslužobné rúcho bez kamže.  

(2)  Ordinovanie zborového diakona seniorom sa nepokladá za ordináciu. 
 

§9 

Neordinovaný diakon a zborový diakon nie je pracovníkom duchovnej služby, nemá právo 
vykonávať liturgické výkony vyhradené kňazovi ani nosiť bohoslužobné rúcho kňaza.  

§10 

Keď sa v tomto cirkevnom nariadení hovorí o zborovom farárovi, platia primerane jeho práva 
a povinnosti aj pre námestného farára a administrátora.  

§ 11 

Ak farár býva mimo farského úradu, musí mať na základe dohody s cirkevným zborom 
určené pracovné hodiny aspoň tri dni do týždňa, zverejnené telefónne číslo a presnú adresu 
bydliska.  

§ 12 

Zborový farár má právo podľa zborového štatútu alebo vokátora prijímať milodary 
pri rôznych funkciách. 

§ 12a 

Generálny biskupský úrad na základe rozhodnutí Zboru biskupov ECAV vedie evidenciu 
kňazov ECAV na Slovensku (ďalej len ECAV) a absolventov EBF podľa nasledovných 
kritérií:  
a) kňazi v pracovnoprávnom vzťahu s ECAV; 
b) kňazipôsobiaci z poverenia ECAV v iných zamestnávateľských organizáciách v 

Slovenskej republike (napríklad v školstve, armáde, zdravotníctve a pod.);  
c) kňazi pôsobiaci z poverenia ECAV v zahraničí;  
d) kňazipôsobiaci bez poverenia ECAV v iných zamestnávateľských organizáciách, ktorí 
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nestratili právo vykonávať duchovnú činnosť a dobrovoľne (bezplatne) ju vykonávajúci v 
ktoromkoľvek cirkevnom zbore na základe súhlasu zodpovedného farára v duchovnej 
službe;  

e) kňazi, ktorí stratili právo vykonávať duchovné služby rozhodnutím príslušného orgánu;  
f) študenti EBF, vykonávajúci príslušné bohoslužobné výkony (po absolvovaní 3. ročníka), 

ktorým toto právo zaniká ukončením štúdia na EBF; 
g) absolventi EBF, ktorí neboli ordinovaní a podľa rozhodnutia Zboru biskupov ECAV 

vykonávajú duchovnú činnosť na dobu určitú; 
h) absolventi EBF, ktorí neboli ordinovaní a nemajú rozhodnutie Zboru biskupov ECAV 

o tom, že sa majú pripravovať na ordináciu.  

 

PAROCHIÁLNE PRÁVO 

§ 13 

Parochiálne právo je zakotvené v čl. 41 ods. 5 cirkevnej ústavy s prihliadnutím na zásady  
územného princípu podľa čl. 16 ods. 1 cirkevnej ústavy.  

§ 14 
 

Parochiálne právo znamená, že  úlohy, ktoré patria do pôsobnosti zborového farára 
(vykonávanie všetkých bohoslužobných výkonov  a funkcií, prisluhovanie sviatostí, konanie 
pastoračnej, vnútromisijnej a pedagogickej práce, konanie  cirkevných obradov pri 
konfirmácii, sobášoch, požehnávaní manželstva a pohreboch),  môže na území príslušného 
cirkevného zboru vykonať iný cirkevný predstaviteľ len so súhlasom zborového farára. 
 

§15 

(1)  Kaplán alebo diakonmenovaný na systemizované miesto zborového farára, ktorému je 
zverená duchovná starostlivosť o cirkevný zbor, koná všetky funkcie v cirkevnom zbore, 
ku ktorým je podľa príslušných predpisov oprávnený.  

(2)  Súhlas na vykonanie bohoslužobných výkonov a funkcií v cirkevnom zbore iným 
osobám dáva administrátor.  

§ 16 

(1)  Parochiálne právo je v prípade cirkevného sobáša modifikované štátnymi predpismi, 
podl'a ktorých si snúbenci môžu voliť miesto sobáša. Parochiálne právo však platí podl'a 
zvoleného miesta sobáša.  

(2)  Rovnaké zásady platia aj pre požehnanie sobáša, ak sa koná bezprostredne po 
občianskom sobáši. Ak sa však požehnanie koná v inom čase, platia dôsledne zásady 
parochiálneho práva.  

§17 

(1)  Územný princíp, ktorý platí v celej cirkvi, sa uplatňuje aj pri vedení matrík.  
(2)  Matriky sa vedú o všetkých členoch cirkevného zboru; platí to aj o matrikách 

sobášených.  

§ 18 

Ak sa bohoslužobná funkcia koná so súhlasom parochusa v inom cirkevnom zbore, napíše sa 
do matriky v zbore výkon bez čísla. Ten, kto funkciu vykonal je povinný do 3 dní odoslať 
záznam o výkone so všetkými potrebnými údajmi miestne príslušnému zborovému farárovi, 
ktorý ho zapíše do matriky pod príslušným poradovým číslom.  

§ 19 
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4. Zborový farár má povinnosť udeliť súhlas na výkon služieb Božích seniorovi svojho 
seniorátu, biskupovi svojho dištriktu a generálnemu biskupovi, keď  to vopred oznámia 
zborovému farárovi. 

5. Zborový farár môže udeliť súhlas na výkony podľa § 3 tohto CN: 
a) kňazom dôchodcom, ktorí ukončili služobný pomer v ECAV z dôvodu odchodu do 

dôchodku a sú zapísaní v zozname, ktorý vydáva, zverejňuje  a aktualizuje GBÚ, 
s predchádzajúcim súhlasom Zboru biskupov ECAV; 

b) kňazom, ktorí nie sú v služobnom pomere v ECAV, len s predchádzajúcim súhlasom 
dištriktuálneho biskupa príslušného podľa miesta výkonu v jeho pastorálnej 
starostlivosti; 

c) na  konanie  cirkevných obradov v cirkevných priestoroch  pri konfirmácii, sobášoch, 
požehnávaní manželstva a pohreboch  kňazovi, ktorý so súhlasom ECAV pôsobí 
v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR a je zapísaný v zozname, ktorý 
vydáva, zverejňuje  a aktualizuje GBÚ, a ktorý o to zborového farára požiada 
z dôvodu, že obrad sa týka osoby spadajúcej pod jeho pastorálnu starostlivosť. 

6. Zborový farár nesmie udeliť súhlas na výkony podľa § 3 tohto CN: 
a) kňazom, ktorým bolo odňaté právo vykonávať kňazskú a diakonskú službu v ECAV 

(podľa zoznamu ktorý vedie GBÚ); 
b) kňazom, ktorí nie sú v služobnom pomere v ECAV a ktorí nespĺňajú 

predpoklady kladené na morálny  profil  evanjelického kňaza (podľa zoznamu, ktorý 
vedie GBÚ). 

 

MORÁLNY PROF IL KŇAZA 

§ 20 

Kňaz a diakon je povinný držať sa Písma svätého, Augsburského vyznania a ostatných  
Symbolických kníh v celom svojom účinkovaní, ako aj v osobnom a rodinnom živote. 
Porušenie tejto povinnosti podlieha disciplinárnemu konaniu. S morálnym profilom kňaza je 
nezlučiteľné mimomanželské spolužitie, rozvod a požívanie omamných látok.  

§ 21 

Kňaz alebo diakon, ktorého manželstvo bolo z akýchkol'vek dôvodov rozvedené, je povinný  
požiadať do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode o disciplinárne konanie voči 
svojej osobe.  

§ 22 

Kňaz a diakon má povinnosť byť príkladom vo využívaní sviatostí, ako aj účasti 
na seniorálnych, dištriktuálnych a celocirkevných podujatiach.  

§ 23 

Kňaz sa má vystríhať pri bohoslužobných výkonoch a v úradnom styku s členmi cirkvi  
akýchkoľvek invektív, osočovaní a pohoršujúcich vystúpení. Musí sa vystríhať osobnej 
straníckosti a zaujatosti.  
 
 

SLUŽOBNÉ POVINNOSTI PODĽA SLUŽOBNÉHO ZADELENIA 

§ 24 

Služobné povinnosti kňaza alebo diakona sú určované funkciou, do ktorej bol ustanovený 
voľbou alebo menovaním, príslušnými ustanoveniami cirkevnej ústavy a ostatných všeobecne 
záväzných cirkevnoprávnych noriem, štatútu príslušnej COJ, vokátorom, Agendou a 
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rozhodnutiami orgánov vlastnej a vyšších COJ.  

Kazateľská činnosť 

§ 25 

(1)  Kázeň je vždy založená na texte z kanonických spisov Biblie. Kňaz používa preklad 
Biblie, autorizovaný cirkvou.  

(2)  Obsah kázne je v súlade s biblickým textom, je kristocentrická, napomáha dielo 
posvätenia v Duchu Svätom a aktívne zapojenie do Kristovho tela v miestnom cirkevnom 
zbore. Príprava na kázeň sa opiera o štúdium biblických pôvodín a exegetickej literatúry.  

(3)  Výber textov na cirkevný rok si kazateľ určí buď podľa cirkvou odporúčaného 
perikopového systému, alebo podľa vlastného pripraveného na celý cirkevný rok 
dopredu. Pri zvláštnych sviatkoch môže zbor biskupov určiť text pre všetky cirkevné 
zbory. Je povinnosťou kazateľa tento text prijať.  

(4)  Kázňová príprava na hlavné služby Božie sa uskutočňuje písomne; kázeň sa prednáša v 
priamom kazateľskom kontakte s poslucháčom.  

(5)  Kázne na tri výročité sviatky obsahujú generálny úvod.  
(6)  Kázne sa archivujú na celé obdobie pôsobenia v cirkevnej službe. Kňaz a ordinovaný 

diakon je zodpovedný za výkon kazateľskej funkcie svojej aj vyššej COJ.  

Výchovno-vzdelávacia činnosť 

§ 26 

Zborový farár nesie zodpovednosť za organizáciu, duchovnú, pedagogickú a vieroučnú 
úroveň všetkých výchovných programov v cirkevnom zbore. Túto prácu vykonáva so 
spolupracovníkmi spomedzi laických členov zboru, prípadne s kaplánom a diakonom.  

§ 27 

(1)  Vyučovanie náboženstva patrí medzi základné povinnosti zborového farára. Na splnenie 
tejto úlohy môže si získať spolupracovníkov spomedzi laických členov cirkvi, ktorí majú 
alebo pre tento účel získajú kanonickú misiu.  

(2)  Vyučovanie náboženstva sa uskutočňuje podľa cirkvou schválených učebných osnov. 
Príprava na jednotlivé hodiny, plán hodiny, určenie cieľa a určenie pedagogických 
prostriedkov je zachytené v osobnom zošite hodín pre danú skupinu na celý rok. Učiteľ si 
vedie záznam o účasti detí.  

§ 28 

(1)  Nedeľná besiedka je pravidelným podujatím cirkevného zboru pre deti do začiatku 
konfirmačnej prípravy počas školského roku. Ak sa konajú v tom istom čase ako hlavné 
služby Božie, deti sa zúčastňujú časti služieb Božích.  

(2)  Za spolupracovníkov pre prácu v nedeľnej besiedke vyberá si členov zboru a pripravuje 
ich na túto prácu. Nesie za túto prácu zodpovednosť pred zborom aj vyššími COJ.  

§ 29 

Zborový farár sa aspoň raz do mesiaca stretáva s výchovnými spolupracovníkmi za účelom  
prípravy programu a koordinácie činnosti. O poradách vedie samostatný denník.  

§ 30 

 
Zborový farár pripravuje biblickými hodinami a špeciálnymi študijnými programami členov 
zboru pre výchovné povinnosti rodiča, krstného rodiča, spolupracovníka vo výchove detí v 
zbore a v pastorálnej práci.  

§ 31 

Postavenie zborového diakona, ordinovaného seniorom bude určené osobitným predpisom.  
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Administratívna činnosť 

§ 32 

(1)  Zborový farár a senior zodpovedá za vedenie farského, resp. seniorského úradu pred 
orgánmi vlastnej a vyššej COJ.  

(2)  Za vedenie biskupského úradu zodpovedá biskup spoločne s dozorcom COJ pred 
orgánmi  
vlastnej a vyššej COJ.  

§ 33 

Kňaz spoločne s dozorcom príslušnej COJ zodpovedá za výkon rozhodnutí vlastnej a vyššej 
COJ.  
 
 

Pastorálna činnosť 

§ 34 

(1)  Zborový farár navštevuje domácnosti a vykonáva pri nich pastorálne rozhovory a domáce  
pobožnosti.  

(2)  V rozsiahlejších cirkevných zboroch si vytvára skupinu spolupracovníkov, ktorí mu 
pomáhajú pri pastorálnych návštevách. Nesie zodpovednosť za ich činnosť.  

(3)  O pastorálnych návštevách a poradách so spolupracovníkmi vedie denník.  
(4)  Duchovným nástrojom pastorálnych návštev je modlitba a spoločná biblická meditácia  

s duchovným cieľom. V prípade, že je pôvodcom problému hriech, má pastorálny 
pohovor vyústiť do osobnej spovede.  

§ 35 

(1)  Navštevuje členov cirkevného zboru v nemocniciach, ústavoch, domovoch dôchodcov, 
vo vojenských zariadeniach a v nápravných zariadeniach v svojom pastoračnom obvode.  

(2)  Vykonáva návštevy rodín s deťmi, návštevy  súvislosti s kazuáliami, 
novoprisťahovaných, rodín v kríze a pri životných jubileách.  

§ 36 

(1)  Pozýva rodičov a krstných rodičov na rozhovor pred krstom a vedie s nimi rozhovor o 
zmysle krstu a spoločnej zodpovednosti cirkvi a rodiny za kresťanskú výchovu.  

(2)  Pozýva snúbencov pred uzavretím manželstva v rozsahu a obsahu podl'a úpravy zboru 
biskupov.  

§ 37 

Každý ordinovaný je viazaný mlčanlivosťou o obsahu osobnej spovede a pastorálnych  
rozhovorov.  

 

SPOLUPRÁCA S PODRIADENÝMI A VYŠŠÍMI SPOLUPRACOVNÍKM I 

§ 38 

 
Zborový farár sa stretáva podľa dohodnutého časového harmonogramu so seniorom, aby mu  
podal správu o svojej činnosti a poradil sa v závažných pracovných, osobných a duchovných  
otázkach.  
 

§ 39 
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(1)  Zborový farár má povinnosť zúčastňovať sa takých podujatí, na ktoré bol oficiálne 
pozvaný orgánmi vyššej COJ.  

(2)  V čase vopred oznámeného zasadnutia orgánu vyššej COJ, ktorého je členom, nemôže sa  
ospravedlniť cirkevnozborovou funkciou alebo inou povinnosťou v zbore. Je jeho 
povinnosťou dať sa zastúpiť, alebo záležitosť inak zariadiť. Výnimku povoľuje orgán 
alebo predstaviteľ, ktorý zasadnutie zvolal.  

(3)  Ak zborový farár dostane pozvanie od predsedníctva vyššej COJ, biskupa alebo seniora 
má povinnosť dostaviť sa na určené miesto v určenom časealebo sa vopred ospravedlniť.  

(4)  Farár, ktorý sa mieni prihlásiť na súbeh, je povinný sa poradiť o svojom zámere so 
svojím biskupom.  

§ 40 
 

Ak zborový farár pokladá rozhodnutie ktoréhokoľvek zborového orgánu za rozporné s 
niektorou vyššou právnou normou, má povinnosť na to ihneď upozorniť predsedníctvo vyššej 
COJ.  

§ 41 
 

Pri porušení služobných povinností volá zborového farára na zodpovednosť senior. Za 
opakované alebo hrubé porušenie stavovských povinností sa postupuje podľa cirkevného 
zákona o disciplinárnych previneniach. 

 
Senior 

 
§ 42 

 
Predpisy o zborovom farárovi platia primerane aj pre prácu seniora. Vo vzťahu k farárom,  
kaplánom, diakonom a cirkevným predstaviteľom v senioráte stará sa o ich duchovný rast a  
kresťanské bratsko-sesterské spolunažívanie.  

§ 43 

Vo vzťahu k duchovným v senioráte dbá o zachovávanie stavovskej cti, dbá, aby bol voči nim  
spravodlivý, nestranný a v duchu kresťanskej lásky zhovievavý. Primerane zastáva ich 
záujmy. Opiera sa pritom o spoluprácu so seniorálnym dozorcom, o svojich aj jeho zástupcov 
a o predsedu SPK. Zvoláva na spoločné aj individuálne stretnutia.  

§ 44 
Vo vzťahu k zborovým dozorcom a ostatným predstaviteľom seniorátu v spolupráci 
so seniorálnym dozorcom dbá, aby všetci konali svoje povinnosti.  

 
§ 45 

V rámci seniorátu dbá o vieroučnú čistotu jednotlivých vnútromisijných sekcií.  
 

Biskup 
 

§ 46 
Povinnosti seniora sa primerane vzťahujú aj na prácu biskupa v dištrikte a generálneho 
biskupa v celej cirkvi.  

 

 

PÔSOBENIE MIMOZBOROVÉ A MIMOCIRKEVNÉ 
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§ 47 

Zborový farár sa stará o duchovnú službu v nemocniciach, v ústavoch  charitatívnej služby a 
detských domovoch v rámci cirkevného zboru.  
 

§ 47a 
 

Vykonávanie pastoračnej služby v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR 
 

12. Pastoračná služba veriacim v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR a osobám 
zbaveným slobody rozhodnutím štátneho orgánu  je zabezpečovaná podľa zákona č. 
250/2002 Z. z. prostredníctvom Ústredia ekumenickej pastoračnej služby. 

13. Kňazi, diakoni a absolventi teologických škôl majú právo vykonávať brannú povinnosť a 
civilnú službu vo forme pastoračnej služby. 

14. Z pôsobnosti zborového farára sú vyňatí a pod pôsobnosť Ústredia ekumenickej 
pastoračnej služby podliehajú: 
a) príslušníci a zamestnanci Ozbrojených síl a ozbrojených zborov  SR a zamestnanci 

príslušných orgánov štátnej správy, ktorí v nich vykonávajú službu na území 
Slovenskej republiky a mimo územia Slovenskej republiky, 

b) ich rodinní príslušníci, manželskí partneri, deti, a to aj plnoleté, kým bývajú v 
spoločnej domácnosti, ako aj príbuzní, ktorí s nimi bývajú v spoločnej domácnosti, 

c) poslucháči a študenti škôl Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, pacienti a 
personál zdravotníckych a sociálnych zariadení patriacich pod príslušné orgány štátnej 
správy, 

d) osoby, ktoré sú vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody, a osoby zadržané 
alebo zaistené. 

15. Kňazi, ktorí vykonávajú pastoračnú službu v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch 
SR (ďalej len „pastorační duchovní“), 
a) majú práva a povinnosti podľa cirkevných právnych predpisov a podľa pôsobnosti 

Ústredia ekumenickej pastoračnej služby, 
b) sú v služobnom pomere v štruktúrach Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR. Ich 

pastoračná služba je ich základnou úlohou pri výkone služby v Ozbrojených silách 
a ozbrojených zboroch SR, 

c) nie sú cirkevnými predstaviteľmi ani funkcionármi a nie sú v služobnom pomere 
k ECAV. 

16. Záujemcovi o pastoračnú službu v štruktúrach Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR 
dáva súhlas k vykonávaniu pastoračnej služby generálny biskup po prerokovaní v Zbore 
biskupov ECAV na základe: 
a) jeho písomnej žiadosti, 
b) čestného vyhlásenia, že nebol disciplinárne potrestaný ani nie je proti nemu začaté 

disciplinárne konanie podľa CPP, 
c) že úspešne vykonal farársku skúšku, 
d) že pôsobil v duchovnej službe v ECAV najmenej 4 roky. 

17. Súhlas podľa ods. 5 je vydaný na 4 roky.  Súhlas je možné opakovane predĺžiť o ďalšie 4 
roky, ak pastoračný duchovný najmenej 6 mesiacov pred uplynutím doby platnosti 
súhlasu: 
a) písomne požiada o predĺženie súhlasu,  
b) predloží kladné hodnotenie týkajúce sa jeho osoby a doterajšej služby, vydané 

generálnym duchovným Ústredia ekumenickej pastoračnej služby. 
18. Súhlas vydaný podľa ods. 6 a 7 môže odobrať Zbor biskupov ECAV: 

a) na vlastnú žiadosť pastoračného duchovného, 
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b) pre vieroučné a morálne zlyhanie pastoračného duchovného, 
c) pre uloženie disciplinárneho opatrenia pastoračnému duchovnému. 

19. Pastorační duchovní ponúkajú pastoračnú službu osobám v rozsahu ich pôsobnosti a 
vykonávajú ju bez ohľadu na ich konfesionálnu príslušnosť, ale náboženské obrady 
vykonávajú podľa vnútorných predpisov našej cirkvi. 

20. Pastorační duchovní v rámci ECAV disciplinárne podliehajú Predsedníctvu ECAV 
v prvom a Generálnemu presbyterstvu ECAV v druhom stupni.  

21. Príslušným cirkevným súdom pre pastoračných duchovných je Generálny súd ECAV. 
22. Doba výkonu pastoračnej služby sa započítava do doby výkonu duchovenskej činnosti 

v ECAV. 
 

§ 48 

(1)  Účasťou a prácou vo verejnom živote šíri dobré meno ECAV na Slovensku.  
(2)  Funkcie prijíma len po prekonzultovaní s členom predsedníctva vyššej COJ 

z duchovného stavu.  

§ 49 
Kňaz uzatvára vedľajší pracovný pomer mimo cirkvi len s predchádzajúcim písomným 
súhlasom presbyterstva vlastnej COJ a predsedníctva vyššej COJ.  
 

ĎALŠIE VZDELÁVANIE 

§ 50 

Zúčastňuje sa aspoň raz do roka na niektorej zo študijných aktivít usporiadaných cirkvou. 
Kapláni majú svoj vlastný študijný program. Zúčastňuje sa na ďalších študijných aktivitách 
podľa vlastného rozhodnutia a odporúčania jednotlivých COJ.  

 

PREKONÁVANIE KONFLIKTOV A VÝKON DISCIPLÍNY 

§ 51 

(1)  Kňaz (diakon) prerokuje vopred svoj úmysel ísť do súdneho sporu s iným kňazom alebo 
so svojím nadriadeným.  

(2)  Vykonáva cirkevnú disciplínu vždy po porade s duchovným predstaviteľom vyššej COJ.  

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

§ 52 

Toto cirkevné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1997 a novelizáciou dňom  
publikovania v Zbierke cirkevnoprávnych predpisov.  

 
V Prešove dňa 12. októbra 2012 

 
 
Pavel Delinga, v. r.    Miloš Klátik, v. r. 
generálny dozorca ECAV na Slovensku  generálny biskup ECAV na Slovensku 
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CIRKEVNÝ ZÁKON č. 3/2013, 
ktorým sa mení a dopĺňa 

CIRKEVNÝ ZÁKON č. 2/1999 
o hospodárení cirkevných organizačných jednotiek v znení CIRKEVNÝCH ZÁKONOV 

č. 5/2000, 5/2001, 2/2002, 3/2005, 5/2008, 1/2009 a 4/2010 
 

Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva tento cirkevný 
zákon: 
 

Čl. 1 
§ 3 ods. 2  
Za slovo  „scudziť“ doplniť znenie:  „(akýkoľvek prevod majetku – darovanie, kúpa, 
predaj, zámena)“. 
 
§ 3ods. 3 
V prvej vete sa vypúšťa znenie: „uvedený v ods. § (uvedený v ods. 2)“ 
V druhej vete sa vypúšťa znenie: „3 000 000 Sk“ a nahrádza sa znením: „100 000 €“. 
 
§ 3 ods. 4  
Za slovo „kúpnej“ doplniť znenie: „zámennej“  
Za slovo „zmluvy“ doplniť znenie: „v zmysle ods. 3“.  
 
§ 3ods. 5 
Pôvodné znenie: „Nadobúdanie a scudzovanie  nehnuteľného majetku cirkvi schvaľuje 
Synoda ECAV“sa nahrádza znením: „Kúpu, predaj, zámenu a darovanie nehnuteľného 
majetku ústredia cirkvi (ECAV) do hodnoty 50 000 € schvaľuje generálne 
presbyterstvo, nad túto hodnotu Synoda ECAV. 
 

Čl. 2 
§ 5 ods. 2 
Na konci vety doplniť o znenie: „ktorú vykonal jej kontrolný orgán“ . 
 

Čl. 3 
§ 6 
Pôvodné znenie: „Štatút COJ môže stanoviť, že pri niektorých funkciách sa vyžaduje 
uzavretie dohody o hmotnej zodpovednosti“sa nahrádza sa znením: „COJ v štatúte stanoví, 
pri ktorých  funkciách sa vyžaduje uzavretie dohody o hmotnej zodpovednosti“. 
 

Čl. 4 
§ 7 písm. e)  
Doplniť o znenie: „a zbierky“ . 
 
§ 7 písm. f)  
Pôvodné znenie: „úroky z bežných účtov“ sa nahrádza znením: „poplatky za cirkevné 
úkony“ . 
 
§ 7 písm. g)  
Doplniť o znenie: „úroky bežných účtov a vkladov“. 
 
§ 7 písm. h)  
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Doplniť o znenie:„výnosy z cenných papierov“. 
 

Čl. 5 
§ 10 ods. 2  
Pôvodné znenie: „Rozpočty a záverečné účty nepodliehajú schváleniu vyššej COJ; o ich 
prijatí je však povinná vyššiu COJ do 10 dní od ich prijatia informovať“  sa nahrádza znením: 
„Rozpočty azáverečné účty COJ nepodliehajú schváleniu vyššejCOJ. O schválení 
rozpočtu a účtovnej závierky konventomcirkevného zboru a seniorátu je povinné jeho 
predsedníctvo informovať vyššiu COJ do 10 dní od ich schválenia. V prípade 
schodkového rozpočtu sa uvedú zdroje vyrovnania.Zároveň predkladá údaje na 
predpísanom tlačive (výkaz).Vyššia COJ sumarizuje takto predložené rozpočty 
a účtovné závierky“. 

 
Čl. 6 

§ 11 písm. a)  
V texte sa vypúšťa znenie:„50 000 Sk“  a „200 000 Sk“ anahrádza sa znením: „1 700 
€“a „7 000 €“. 

Čl. 7 
§ 12 
Pôvodné znenie:  
„a)  zborové predsedníctvo do 10 000 Sk 

zborové presbyterstvo do 20 000 Sk 
b)  seniorálne predsedníctvo do 5 000 Sk 

seniorálne presbyterstvo do 10 000 Sk 
c)   dištriktuálne predsedníctvo do 50 000 Sk 

dištriktuálne presbyterstvo do 100 000 Sk“ 
sa nahrádza znením: 
„a) zborové predsedníctvo do 350 € 

zborové presbyterstvo do 700 € 
b) seniorálne predsedníctvo do 170 € 

seniorálne presbyterstvo do 350 € 
c) dištriktuálne predsedníctvo do 1 700 € 

dištriktuálne presbyterstvo 3 500 €“. 
 

Čl. 8 
§ 16   
sa ruší a nadväzujúce §§ „17 - 29“ sa prečíslujú„16 – 28“. 
 

Čl. 9 
Tento cirkevný zákon nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke 
cirkevnoprávnych predpisov. 
 
 

V Liptovskom Mikuláši d ňa 20. októbra 2012 

 

Imrich Luká č, v. r.      Ivan Mucha, v. r. 

 

predsedovia Synody ECAV na Slovensku
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CIRKEVNÝ ZÁKON č. 4/2013, 
ktorým sa mení a dopĺňa 

CIRKEVNÝ ZÁKON č. 3/2004 
o disciplinárnych previneniachv znení cirkevného zákona č. 2/05 

 
 

Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva tento cirkevný 
zákon: 
 
 

Čl. 1 
 

§ 8 za 1. vetu sa dopĺňa znenie: 
Ak kňaz alebo diakon, ktorého manželstvo bolo z akýchkoľvek dôvodov rozvedené, 
nepožiada do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode o disciplinárne konanie 
voči svojej osobe, dopúšťa sa ďalšieho disciplinárneho previnenia, ktoré spôsobí, že 
premlčacia doba sa preruší. Disciplinárny priestupok rozvodu je takto nepremlčateľný. 
 
 

Čl. 2 
 

Tento cirkevný zákon nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke 
cirkevnoprávnych predpisov. 
 
 
 
 

V Liptovskom Mikuláši d ňa 20. októbra 2012 

 

 

 

Imrich Luká č, v. r.      Ivan Mucha, v. r. 

 

predsedovia Synody ECAV na Slovensku
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Oznámenie č. 5/2013 
o zrušení CIRKEVNÉHO ZÁKONA č. 3/2010, ktorým sa menil a dopĺňal CIRKEVNÝ 

ZÁKON č. 2/1993 o vydávaní cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku 
 
 

 
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania  na Slovensku uznesením G1 zrušila 
CIRKEVNÝ ZÁKON č. 3/2010, ktorým sa menil a dopĺňal CIRKEVNÝ ZÁKON č. 2/1993 
o vydávaní cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku. 
 
 
 

 
 

V Liptovskom Mikuláši d ňa 20. októbra 2012 

 

 

 

Imrich Luká č, v. r.      Ivan Mucha, v. r. 

 

predsedovia Synody ECAV na Slovensku
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Oznámenie č. 6/2013 
o voľbách na Synode ECAV na Slovensku 2012 

 
 
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku zvolila týchto cirkevných 
predstaviteľov: 
 
1. za predsedu Synody ECAV na Slovensku z radov ordinovaných za ZD brata Ivana 

Muchu, 
2. za podpredsedu Synody ECAV na Slovensku z radov ordinovaných za VD brata Jána 

Hrušku, 
3. za podpredsedu Synody ECAV na Slovensku z radov neordinovaných za ZD brata 

Slavomíra Hanusku, 
 
4. za zástupcu generálneho biskupa ECAV na Slovensku brata Milana Krivdu, 
5. za zástupcu generálneho dozorcu ECAV na Slovensku brata Jána Brozmana, 
 
6. za členku Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku z radov ordinovaných za ZD 

sestru Evu Juríkovú, 
7. za člena Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku z radov neordinovaných za ZD 

brata Romana Žilinčíka, 
8. za člena Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku z radov neordinovaných za 

VD brata Miroslava Čurlíka, 
9. za náhradného člena Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku z radov 

neordinovaných za VD brata Ľubomíra Pankúcha, 
 
10. za predsedu Generálneho súdu ECAV na Slovensku brata Jána Sváka, 
 
11. za Generálneho žalobcu ECAV na Slovensku brata Jána Martáka, 
 
12. za predsedníčku Právneho výboru ECAV na Slovensku sestru Dagmar Valovičovú, 
13. za predsedníčku Výboru cirkevnej hudby a hymnológie sestru Katarínu Juríkovú, 
 
14. za predsedníčku Generálnej podporovne ECAV na Slovensku sestru Annu Bočkayovú, 
15. za predsedu Generálnej podporovne ECAV na Slovensku brata Ľubomíra Turčana, 
 
16. za člena Komisie pre farárske skúšky pre predmet Katechetika brata Milana Krivdu, 
17. za člena Komisie pre farárske skúšky pre predmet Cirkevné dejiny brata Dušana 

Havrilu, 
 
18. za člena Komisie pre kaplánske skúšky pre Poriadok služieb Božích brata Milana 

Krivdu, 
19. za člena Komisie pre kaplánske skúšky pre predmet Znalosť Biblie brata Ivana Muchu, 
 
20. za riadnu členku Generálneho súdu ECAV na Slovensku z radov ordinovaných za BAS 

sestru SidoniuHorňanovú, 
21. za riadneho člena Generálneho súdu ECAV na Slovensku z radov ordinovaných za NOS 

brata Jaroslava Ďuriša, 
22. za riadneho člena Generálneho súdu ECAV na Slovensku z radov neordinovaných za 

NOS brata Jána Pavlova, 
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23. za riadneho člena Generálneho súdu ECAV na Slovensku z radov ordinovaných za 
MYS brata Pavla Štefeka, 

24. za riadneho člena Generálneho súdu ECAV na Slovensku z radov neordinovaných za 
MYS brata Petra Michaličku, 

25. za riadneho člena Generálneho súdu ECAV na Slovensku z radov neordinovaných za 
RIS  brata Ivana Husmana, 

26. za riadneho člena Generáleho súdu ECAV na Slovensku z radov ordinovaných za ZVS 
brata Vladimíra Maka, 

27. za riadnu členku Generálneho súdu ECAV na Slovensku z radov neordinovaných za 
ZVS sestru Lenku Pivoluskovú, 

28. za riadneho člena Generálneho súdu ECAV na Slovensku z radov ordinovaných za GES 
brata Jerguša Olejára, 

29. za riadneho člena Generálneho súdu ECAV na Slovensku z radov neordinovaných za 
GES brata Viliama Griegera, 

30. za riadnu členku Generálneho súdu ECAV na Slovensku z radov ordinovaných za TAS 
sestru Ľubicu Sobanskú, 

31. za riadnu členku Generálneho súdu ECAV na Slovensku z radov ordinovaných za HOS 
sestru Katarínu Kmecovú, 

32. za riadneho člena Generálneho súdu ECAV na Slovensku z radov neordinovaných za 
HOS brata Miroslava Prístavku, 

33. za náhradného člena Generálneho súdu ECAV na Slovensku z radov neordinovaných za 
RIS brata Daniela Poprockého. 

 
 

 
 

V Liptovskom Mikuláši d ňa 20. októbra 2012 

 

 

 

Imrich Luká č, v. r.      Ivan Mucha, v. r. 

 

predsedovia Synody ECAV na Slovensku 
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Oznámenie č.7/2013 

o prijatí Štatútu Fondu vzdelávania 
 
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku prijalo 
dňa 7. decembra 2012 uznesením č. 75-7/2012  Štatút Fondu vzdelávania. 
 
 

ŠtatútFondu vzdelávania 
 

Článok I 
Názov fondu 

 
1. Fond vzdelávania Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) 

na podporu vzdelávania; ďalej len fond. 
 

Článok II 
Zriaďovateľ fondu 

 
1. Zriaďovateľom fondu je Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského 

vyznania na Slovensku. 
 

Článok III  
Účel fondu a oprávnení žiadatelia 

 
1. Fond je vedený na samostatnom účte. 
2. Prostriedky fondu sa používajú na: 

a) činnosť Školského výboru ECAV 
b) podporu vzdelávania ordinovaných (duchovní správcovia, kapláni, farári) na 

aktivitách organizovaných ECAV 
c) podporu vzdelávania neordinovaných (pedagogickí a odborní zamestnanci, 

presbyteri) na aktivitách organizovaných ECAV  
d) metodickú činnosť (na prácu metodika, na učebné texty a pomôcky) 

3. Oprávnenými žiadateľmi sú: 
a) ECAV na Slovensku 
b) Východný dištrikt ECAV 
c) Západný dištrikt ECAV 

 
Článok IV 

Zdroje tvorby fondu 
 

1. Fond je napĺňaný z nasledujúcich zdrojov: 
a) Povinné ofery vyhlásené Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku 
b) Dobrovoľné príspevky od zahraničných a domácich darcov 
c) Milodary 
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Článok V. 
Správca fondu 

 
1. Fond je spravovaný správnou radou v zložení: 

- Predseda Školského výboru ECAV na Slovensku, predseda 
- Tajomník pre školy a náboženskú výchovu, člen 
- Predseda Školského výboru VD ECAV na Slovensku, člen  
- Predseda Školského výboru ZD ECAV na Slovensku, člen 

 
Článok VI 

Rozhodovanie o použití prostriedkov fondu 
 

1. Zasadnutie správnej rady zvoláva predseda spravidla 1x do roka, a to v prvej tretine 
kalendárneho roka av prípade potreby aj viackrát v roku. 

2. Správna rada je uznášania schopná, ak sa zasadnutia zúčastnia aspoň traja členovia 
správnej rady. 

3. Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov; v prípade 
rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu správnej rady.  

4. O použití prostriedkov rozhoduje správna rada na základe písomnej žiadosti žiadateľa 
v súlade s použitím fondu.  

5. O zasadnutí správnej rady je vyhotovená zápisnica. 
6. Raz ročne predkladá správna rada generálnemu presbyterstvu správu o hospodárení 

fondu v rozsahu, ktorý určí generálne presbyterstvo. 
 

Článok VII 
Administratíva fondu a podpisové práva 

 
1. Všetku administratívu spojenú s vedením fondu vykonáva Generálny biskupský úrad. 

Podpisové práva sú v zmysle podpisového vzoru Generálneho biskupského úradu. 
 

Článok VIII 
Zrušenie fondu 

 
1. Rozhodnutie o zrušení fondu prináleží zriaďovateľovi – Generálnemu presbyterstvu 

ECAV na Slovensku. 
Článok IX 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Štatút fondu bol prijatý uznesením Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku 
číslo 75-7/2012 zo dňa 7. decembra 2012 

2. Štatút nadobúda platnosť dňom schválenia GP ECAV a účinnosť  dňom jeho 
zverejnenia v Zbierke cirkevnoprávnych predpisov ECAV. 

 
Vo Zvolene dňa 7. decembra 2012 

 
       Imrich Lukáč, v. r.                       Miloš Klátik, v. r.     

 generálny dozorca ECAV na Slovensku                generálny biskup ECAV na Slovensku 


