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OZNÁMENIE
o voľbách na Synode ECAV na Slovensku 2018
Na zasadnutí Synody Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku boli zvolení títo
cirkevní predstavitelia:
1.

Mgr. Slavomír Sabol za zástupcu generálneho biskupa

2.

ThDr. PaedDr. Ján Hruška, PhD. za podpredsedu synody za ordinovaných VD

3.

Ing. Roman Žilinčík za podpredsedu synody za neordinovaných ZD

4.

Mgr. Branislav Juráš za predsedu generálneho súdu

5.

Mgr. Vladimír Cipciar za generálneho žalobcu

6.

JUDr. Andrea Hasprová za predsedu právneho výboru

7.

ThDr. Jerguš Olejár, PhD. za predsedu vieroučného výboru

8.

Ing. Martin Kováč za predsedu generálneho hospodárskeho výboru

9.

MgA Janko Siroma, PhD za predsedu výboru cirkevnej hudby a hymnológie

10. Mgr. Miroslav Čurlík za riadneho člena generálneho presbyterstva z radov neordinovaných
za VD
11. Mgr. Ľubomír Ďuračka za riadneho člena generálneho presbyterstva z radov ordinovaných
za ZD
12. ThDr. Janka Miháliková za riadnu členku generálneho presbyterstva z radov ordinovaných
za ZD
13. Ing. Roman Žilinčík za riadneho člena generálneho presbyterstva z radov neordinovaných
za ZD
14. Ing. Ján Beňuch za náhradného člena generálneho presbyterstva z radov neordinovaných
za VD
15. Mgr. Ivan Eľko za člena komisie na kaplánske skúšky pre predmet Poriadok služieb Božích
16. Mgr. Ján Hroboň za člena komisie na kaplánske skúšky pre predmet Znalosť Biblie
17. Mgr. Ivan Eľko za člena komisie na farárske skúšky pre predmet Katechetika
18. Mgr. Vladimír Ferenčík za člena komisie na farárske skúšky pre predmet Liturgika
19. Mgr. Ján Hroboň za člena komisie na farárske skúšky pre predmet Pastorálka
20. ThDr. PaedDr. Ján Hruška, PhD. za člena komisie na farárske skúšky pre predmet Cirkevné
dejiny
21. Mgr. Adrián Kacian, PhD. za člena komisie na farárske skúšky pre predmet Praktická
exegéza
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22. Milan Pástor za člena predsedníctva generálnej podporovne
23. Mgr. Pavel Tomka za člena predsedníctva generálnej podporovne
24. Mgr. Radovan Gdovin za člena generálneho súdu z radov ordinovaných za Gemerský
seniorát
25. Mgr. Norbert Hajský za člena generálneho súdu z radov ordinovaných za Bratislavský
seniorát
26. Mgr. Peter Ján Soták za člena generálneho súdu z radov ordinovaných za Hontiansky
seniorát
27. Mgr. Matej Alcnauer za člena generálneho súdu z radov ordinovaných za Novohradský
seniorát
28. Mgr. Michal Terrai za člena generálneho súdu z radov neordinovaných za Gemerský
seniorát
29. Ing. Miroslav Prístavka za člena generálneho súdu z radov neordinovaných za Hontiansky
seniorát
30. Daniel Poprocký za člena generálneho súdu z radov neordinovaných za Rimavský seniorát
31. Ing. Igor Hano za člena generálneho súdu z radov neordinovaných za Zvolenský seniorát
32. Mária Gažová za člena generálneho súdu z radov neordinovaných za Dunajsko-nitriansky
seniorát
33. Mgr. Michal Meliško za náhradného člena generálneho súdu z radov ordinovaných za
Dunajsko-nitriansky seniorát
34. Ján Beňuch za náhradného člena generálneho súdu z radov neordinovaných za Dunajskonitriansky seniorát
Martin dňa 19. októbra 2018
Mgr. Ivan Eľko, v. r.

JUDr. Juraj Gáll, v. r.

predsedovia Synody ECAV na Slovensku
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CIRKEVNÝ ÚSTAVNÝ ZÁKON,
ktorým sa mení Cirkevný ústavný zákon č. 1/1993, ktorým bola prijatá
ústava ECAV na Slovensku v znení cirkevného ústavného zákona č. 1/2010
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku schvaľuje dňa 19. októbra
2018 zmenu cirkevného ústavného zákona č. 1/1993 v nasledujúcom znení:
Cirkevný ústavný zákon sa mení a dopĺňa takto:
Článok 32
1. V odseku 2 sa písmeno f) vypúšťa.
2. V odseku 2 sa doterajšie písmená g) a h) stávajú písmenami f) a g).
Článok 41
1. Za odsek 1 sa vkladá odsek 2 s textom: „Ak pri obsadzovaní miesta zborového farára
pozvaním jedného kandidáta cirkevný zbor kandiduje kňaza, ktorý v ňom v tom čase ako
zborový alebo námestný farár pôsobí, súhlas dištriktuálneho predsedníctva k voľbe nie je
potrebný“.
2. Doterajšie odseky 2, 3, 4, 5 sa stávajú odsekmi s označením 3, 4, 5, 6.
Záverečné ustanovenia
1. Tento cirkevný ústavný zákon nadobúda platnosť dňom prijatia a účinnosť dňom zverejnenia
v Zbierke cirkevnoprávnych predpisov.

Martin dňa 19. októbra 2018
Mgr. Ivan Eľko, v. r.

JUDr. Juraj Gáll, v. r.

predsedovia Synody ECAV na Slovensku
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CIRKEVNÝ ZÁKON,
ktorým sa mení a dopĺňa Cirkevný zákon č. 11/1994 o cirkevných
predstaviteľoch, ich voľbách a o charakteristike niektorých funkcií v znení
cirkevného zákona č. 1/2011
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku schvaľuje dňa 19. októbra
2018 zmenu cirkevného zákona č. 11/1994 v nasledujúcom znení:
Cirkevný zákon sa mení a dopĺňa takto:
Čl. 1
1. V § 14 za odsek 1 doplniť text „pokiaľ sa takýto súhlas vyžaduje“.
Záverečné ustanovenia
1. Tento cirkevný zákon nadobúda platnosť dňom prijatia a účinnosť dňom zverejnenia v
Zbierke cirkevnoprávnych predpisov.

Martin dňa 19. októbra 2018
Mgr. Ivan Eľko, v. r.

JUDr. Juraj Gáll, v. r.

predsedovia Synody ECAV na Slovensku
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CIRKEVNÝ ZÁKON,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/1994 o rokovacom poriadku
v organizačných jednotkách na Slovensku v znení cirkevného zákona č.
5/2010
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku schvaľuje dňa 19. októbra
2018 zmenu cirkevného zákona č. 15/1994 v nasledujúcom znení:
Cirkevný zákon sa mení a dopĺňa takto:
Čl. 1
1. V ustanovení § 11 odsek 1 sa vypúšťa posledná veta a nahrádza sa vetou“ Odvolanie proti
uzneseniu zborového konventu rieši seniorálny konvent“.
2. V ustanovení § 11 odsek 2 sa vypúšťa posledná veta a nahrádza sa vetou „Odvolanie proti
uzneseniu matkocirkevného (dcérocirkevného) konventu rieši seniorálny konvent“.
3. V ustanovení § 11 odsek 3 sa v druhej vete vypúšťajú slová „dištriktuálne presbyterstvo
alebo“, teda druhá veta sa nahrádza vetou „Odvolanie proti uzneseniu seniorálneho
presbyterstva rieši seniorálny konvent“.
V ustanovení § 11 odsek 3 sa vypúšťa posledná veta a nahrádza sa vetou „Odvolanie proti
uzneseniu seniorálneho konventu rieši dištriktuálny konvent“.
4. V ustanovení § 11 odsek 4 v druhej vete sa vypúšťajú slová „generálne presbyterstvo alebo“,
teda druhá veta sa nahrádza vetou „Odvolanie proti uzneseniu dištriktuálneho presbyterstva
rieši dištriktuálny konvent“.
V ustanovení § 11 odsek 4 sa vypúšťa posledná veta a nahrádza sa vetou „Odvolanie proti
uzneseniu dištriktuálneho konventu rieši synoda“.
Záverečné ustanovenia
1. Tento cirkevný zákon nadobúda platnosť dňom prijatia a účinnosť dňom zverejnenia v
Zbierke cirkevnoprávnych predpisov.

Martin dňa 19. októbra 2018
Mgr. Ivan Eľko, v. r.

JUDr. Juraj Gáll, v. r.

predsedovia Synody ECAV na Slovensku

