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3/2015
STANOVISKO
Osobitného senátu Generálneho súdu ECAV na Slovensku č. OS-GS-9/2014

Stanovisko
v mene Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
Generálny súd ECAV na Slovensku v Osobitnom senáte podľa § 4 CÚZ č. 6/2000, zloženom
z predsedu senátu JUDr. JánaMartáka, sudcov doc. ThDr. SidonieHorňanovej, PhD., JUDr.
Anny Drobnej, JUDr. Dagmar Valovičovej a Ing. Miroslava Prístavku,
na žiadosť Predsedníctva Západného dištriktu ECAV zo dňa 11. decembra 2014
vo vecivýkladu § 8 ods. 5, § 11, § 12 a § 13 CZ č. 11/1994 v z.n.p. o cirkevných
predstaviteľoch, ich voľbách a o charakteristike niektorých funkcií,
týkajúcich sa prípravy volieb zborového farára,
k otázkam Predsedníctva Západného dištriktu ECAV na Slovensku:
1. či pri príprave volieb zborového farára na uprázdnené miesto zborového farára, ak zborové
presbyterstvo rozhodlo 3/5 väčšinou prítomných na zasadnutí o obsadení miesta pozvaním
jedného kandidáta, sa na zasadnutí presbyterstva, ktoré pripravuje voľby, hlasuje aj
o konkrétnom kandidátovi, a ak áno, akou väčšinou má byť tento kandidát na zasadnutí
tohto presbyterstva schválený,
2. či pri príprave volieb zborového farára na uprázdnené miesto zborového farára, ak zborové
presbyterstvo rozhodlo o obsadení miesta voľbou z viacerých kandidátov, sa na zasadnutí
presbyterstva, ktoré pripravuje voľby, hlasuje aj o konkrétnych kandidátoch, ktorých
navrhnú priamo presbyteri alebo ktorí vzídu zo súbehu, a ak áno, akou väčšinou má byť
každý z kandidátov na príslušnom zasadnutí presbyterstva schválený,
3. ako si treba vysvetliť pojem „vypísanie volieb“ – znamená to, že sa najneskôr v termíne
určenom v § 8 ods. 5 majú uskutočniť voľby zborového farára, alebo to znamená, že
najneskôr v termíne určenom v § 8 ods. 5 sa má uskutočniť zasadnutie zborového
presbyterstva s programom – príprava volieb zborového farára, ktoré rozhodne o spôsobe
obsadenia miesta zborového farára,
dáva toto stanovisko:
K bodu 1: Ak zborové presbyterstvo rozhodnutím 3/5 väčšiny prítomných presbyterov
navrhne spôsob volieb pozvaním jedného kandidáta, zborové presbyterstvo následne
rozhodne, koho konkrétne (menovite) pozve, po predchádzajúcom preskúmaní, či tento
kandidát spĺňa zákonné predpoklady ustanovené pre túto funkciu, a to nadpolovičnou
väčšinou prítomných presbyterov - § 7 ods. 2 CZ č. 15/1994 v z.n.p.
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K bodu 2: Ak zborové presbyterstvo navrhne spôsob volieb voľbou z viacerých kandidátov,
zborové presbyterstvo určí viacerých kandidátov po predchádzajúcom preskúmaní, či títo
kandidáti spĺňajú zákonné predpoklady ustanovené pre túto funkciu, a to nadpolovičnou
väčšinou prítomných presbyterov - § 7 ods. 2 CZ č. 15/1994 v z.n.p.
Ak zborové presbyterstvo navrhne spôsob volieb voľbou z viacerých kandidátov, ale samo
neurčí viacerých kandidátov, vypíše súbeh a ďalej postupuje v súčinnosti so seniorálnym
predsedníctvom a seniorom podľa § 13 ods. 2 až 4 CZ č. 11/1994 v z.n.p., teda okrem iného
senior oznámi cirkevnému zboru prihlásených kandidátov zo súbehu a vyžiada súhlas
dištriktuálneho predsedníctva k voľbe konkrétneho farára.
K bodu 3: Pojem „vypísanie volieb“ podľa logického výkladu je vznik povinnosti začať robiť
úkony smerujúce k voľbe zborového farára na prvom zasadnutí presbyterstva s bodom
programu „voľba zborového farára“ s najneskorším termínom podľa § 8 ods. 5 CZ
č. 15/1994;tento proces sa končí voľbou zborového farára na konvente zboru.

Poučenie:
Toto stanovisko je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať. Toto stanovisko je záväzné pre
ECAV, všetky jeho cirkevné organizačné jednotky, aj pre všetkých členov ECAV.

V Bratislave 30.01.2015

JUDr. Ján Marták, v. r.
predseda Osobitného senátu Generálneho súdu ECAV na Slovensku

