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CIRKEVNÝ ÚSTAVNÝ ZÁKON č. 1/2010,
ktorým sa mení a dopĺňa
CIRKEVNÝ ÚSTAVNÝ ZÁKON č. 1/1993
(Ústava ECAV na Slovensku)
v znení cirkevných ústavných zákonov
7/00, 1/01, 1/02, 4/05, 1/07 a 1/08
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva tento cirkevný
ústavný zákon.
Čl. 1
Názov Prvej časti Ústavy sa dopĺňa o text Vonkajšie symboly Evanjelickej cirkvi a nové
úplné znenie názvu Prvej časti je:
Prvá časť
POSTAVENIE A POSLANIE CIRKVI. VONKAJŠIE SYMBOLY CIRKVI.

Čl. 2
Za čl. 1 Ústavy sa dopĺňa čl. 1a a čl. 1b nasledovného znenia:
čl. 1a
Vonkajšími symbolmi Evanjelickej cirkvi, ktorými sa Evanjelická cirkev navonok odlišuje
od ostatných cirkví doma a vo svete, sú erb, vlajka, pečať a hymna.
čl. 1b
(1) Erb Evanjelickej cirkvi tvorí v modrom štíte strieborná zlatokališná ruža, preložená
červeným srdcom, uprostred s čiernym zlatolemým latinským krížom – to všetko obopäté
zlatým prstencom.
(2) Veľký erb Evanjelickej cirkvi tvorí erb Evanjelickej cirkvi, nad ktorým je zobrazená
vejúca zástava Evanjelickej cirkvi.
(3) Z erbu je odvodené heraldické znamenie Evanjelickej cirkvi, ktoré má túto podobu:
strieborná zlatokališná ruža, preložená červeným srdcom, uprostred s čiernym zlatolemým
latinským krížom – to všetko v modrom poli obopätom zlatým prstencom (ďalej len
Lutherova ruža).
(4) Vlajka Evanjelickej cirkvi je modrej farby. Na prednej polovici vlajky pri žrdi je
umiestnená Lutherova ruža.
(5) Pečať Evanjelickej cirkvi tvorí erb Evanjelickej cirkvi, okolo ktorého je odstredivý
kruhopis EVANJELICKÁ CIRKEV AUGSBURSKÉHO VYZNANIA NA SLOVENSKU.
Kruhopis sa začína dolu ružičkou.
(6) Hymnou Evanjelickej cirkvi je pieseň Hrad prepevný.
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(7) Cirkevnoorganizačné jednotky Evanjelickej cirkvi majú právo na obnovu vlastnej
historickej symboliky, na vytvorenie a používanie vlastného erbu.
(8) Podrobnosti o symboloch Evanjelickej cirkvi a jej cirkevnoorganizačných jednotiek
ustanoví cirkevný zákon.
Čl. 3
Čl. 22 ods. (3) písm. f ) Ústavy sa ruší v plnom znení a nahrádza sa znením:
Zriaďuje a riadi cirkevné školy v zmysle príslušného cirkevného zákona.

Čl. 4
Čl. 26 ods. (2) písm. i) Ústavy sa ruší v plnom znení a nahrádza sa znením:
Zriaďuje a riadi cirkevné školy v zmysle príslušného cirkevného zákona.

Čl. 5
Tento cirkevný ústavný zákon nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke
cirkevnoprávnych predpisov.

V Žiline dňa 2. 7. 2010

Doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc.
predsedovia synody

Mgr. Ivan Mucha
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CIRKEVNÝ ZÁKON č. 1/2010,
ktorým sa mení a dopĺňa
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
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva tento cirkevný
zákon

Čl. 1
V § 3 ods. 4 vypustiť 3. vetu v znení:
Natrvalo sa stáva riadnym členom, ak niektorý riadny člen prestal byť z akéhokoľvek
dôvodu členom orgánu.
Čl. 2
V § 17 ods. 2 doplniť o druhú vetu v znení:
V druhom kole je zvolený kandidát s väčším počtom hlasov.

Čl. 3
V § 30 ods. 4 vynechať poslednú vetu v znení:
Kandidovaní môžu byť najviac traja navrhovaní.
Čl. 4
V § 32 ods. 8 v druhej vete slovo „traja“ nahradiť slovom v znení:
...viacerí...
V § 32 ods. 8 v druhej vete doplniť slovo „dvoma“ v znení:
...voľby sa opakujú medzi dvoma kandidátmi...
V § 32 ods. 8 medzi druhú a tretiu vetu doplniť ďalšiu vetu v znení:
V druhom kole je zvolený kandidát s väčším počtom hlasov.

Čl. 5
Tento cirkevný zákon nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke
cirkevnoprávnych predpisov.
V Žiline dňa 2. 7. 2010
Doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc.
predsedovia synody

Mgr. Ivan Mucha
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CIRKEVNÝ ZÁKON č. 2/2010
o vonkajších symboloch
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v nadväznosti na čl. 1b
odsek (8) Ústavy Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva tento
cirkevný zákon.
§1
Základné ustanovenia
Tento cirkevný zákon upravuje popis vonkajších symbolov Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania na Slovensku (ďalej len symboly ECAV), ktorými sa ECAV odlišuje od ostatných
cirkví na Slovensku a vo svete. Symbolmi ECAV sú erb, vlajka, pečať a hymna. Zákon
zároveň stanovuje zásady a postupy tvorby symbolov cirkevnoorganizačných jednotiek
ECAV.
§2
Erb ECAV
(1) Erb ECAV tvorí v modrom štíte strieborná zlatokališná ruža, preložená červeným srdcom,
uprostred s čiernym zlatolemým latinským krížom – to všetko obopäté zlatým prstencom.
(2) Erb ECAV sa vyobrazuje farebne. Výnimočne, ak to nie je možné alebo vhodné, možno
od farebného vyobrazenia upustiť.
(3) Striebornú a zlatú farbu v erbe možno pri jeho farebnom vyobrazení nahradiť bielou a
žltou.
(4) Farby erbu možno vyjadriť aj heraldickou šrafúrou takto: modrá – vodorovné šrafovanie,
červená – zvislé šrafovanie, čierna – plná, zlatá – bodkovaná a strieborná ostáva voľná.
(5) Za erb ECAV sa považuje aj jeho jednofarebné zobrazenie alebo stvárnenie z kovu,
kameňa, keramického či iného materiálu, ak svojím vyobrazením zodpovedá vyobrazeniu
erbu ECAV.
(6) Vyobrazenie erbu ECAV tvorí prílohu č. 1 tohto zákona.
(7) Veľký erb ECAV tvorí erb ECAV, nad ktorým je zobrazená vejúca zástava ECAV.
(8) Vyobrazenie veľkého erbu ECAV tvorí prílohu č. 2 tohto zákona
(9) Z erbu je odvodené heraldické znamenie ECAV, ktoré má túto podobu: strieborná
zlatokališná ruža preložená červeným srdcom, uprostred s čiernym zlatolemým latinským
krížom – to všetko v modrom poli obopätom zlatým prstencom (ďalej len Lutherova
ruža).
(10) Vyobrazenie heraldického znamenia ECAV tvorí prílohu č. 3 tohto zákona.
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§3
Vlajka ECAV
(1) Vlajka ECAV je modrej farby, pri žrdi s Lutherovou ružou. Pomer strán listu vlajky je
2:3. Vlajka je určená na vztyčovanie na stožiar.
(2) Vyobrazenie vlajky ECAV tvorí prílohu č. 4 tohto zákona.
(3) Od vlajky ECAV je odvodená zástava ECAV, ktorá je pevne pripojená k žrdi, spolu
s ktorou sa inštaluje v miestnosti, vyvesuje na budove či nesie v sprievode. Zástava môže
mať pomer strán 2 : 3, môže byť aj dlhšia; jej dĺžka však nikdy nepresahuje trojnásobok
jej šírky.
(4) Vyobrazenie zástavy ECAV tvorí prílohu č. 5 tohto zákona.
(5) Zástavu ECAV možno v odôvodnených prípadoch použiť aj vo forme koruhvy (zvislej
zástavy pripevnenej k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar). Na
koruhve ECAV je Lutherova ruža situovaná v štandardnej polohe (kríž smeruje nahor).
(6) Vyobrazenie koruhvy ECAV tvorí prílohu č. 6 tohto zákona.
§4
Pečať ECAV
(1) Pečať ECAV je okrúhla. V jej strede je zobrazený erb ECAV, okolo neho je umiestnený
odstredivý kruhopis EVANJELICKÁ CIRKEV AUGSBURSKÉHO VYZNANIA NA
SLOVENSKU. Kruhopis sa začína dolu ružičkou. Pečať má priemer 45 mm.
(2) Pečatidlo (typárium) na zhotovovanie voskových pečatí ECAV uschováva generálny
biskup ECAV.
(3) Vyobrazenie pečate ECAV tvorí prílohu č. 7 tohto zákona.
(4) Od pečate je odvodená okrúhla pečiatka ECAV (farebný odtlačok na papieri), ktorá má
rovnakú podobu ako pečať, ružička v kruhopise je nahradená poradovým číslom typária
na zhotovovanie pečiatok. Priemer pečiatky je 36 mm, farba pečiatky je červená.
Výnimočne sa používajú pečiatky s priemerom 22 mm a 18 mm.

§5
Hymna ECAV
(1) Hymnou ECAV je pieseň Martina Luthera z r. 1529 Hrad prepevný.
(2) Vyobrazenie notácie a textu hymny ECAV tvorí prílohu č. 8 tohto zákona.
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§6
Vonkajšie symboly cirkevnoorganizačných jednotiek
(1) Cirkevnoorganizačné jednotky ECAV (ďalej len COJ) majú právo na obnovu vlastnej
historickej symboliky, na vytvorenie a používanie vlastného erbu.
(2) Ak COJ svoj historický symbol nemala, má právo si ho zvoliť a upraviť do podoby erbu a
pečate.
(3) Veľký erb COJ má podobu erbu COJ, nad ktorým je zobrazená vejúca zástava ECAV
ukončená predpísaným spôsobom.
§7
Erby cirkevných zborov
(1) Erb cirkevného zboru tvorí heraldická štylizácia historického alebo novozvoleného
symbolu cirkevného zboru v štíte, rešpektujúca heraldické pravidlá a zvyklosti erbovej
tvorby.
(2) Veľký erb cirkevného zboru má podobu erbu cirkevného zboru, nad ktorým je zobrazená
vejúca zástava ECAV ukončená štyrmi jazykmi.
(3) Vyobrazenie veľkého erbu cirkevného zboru tvorí prílohu č. 9 tohto zákona.
§8
Erby seniorátov
(1) Erb seniorátu tvorí heraldická štylizácia historického alebo novozvoleného symbolu
seniorátu v štíte, rešpektujúca heraldické pravidlá a zvyklosti erbovej tvorby.
(2) Veľký erb seniorátu má podobu erbu seniorátu, nad ktorým je zobrazená vejúca zástava
ECAV ukončená tromi jazykmi.
(3) Vyobrazenie veľkého erbu seniorátu tvorí prílohu č. 10 tohto zákona.
§9
Erby dištriktov
(1) Erb dištriktu tvorí heraldická štylizácia historického alebo novozvoleného symbolu
dištriktu v štíte, rešpektujúca heraldické pravidlá a zvyklosti erbovej tvorby.
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(2) Veľký erb dištriktu má podobu erbu dištriktu, nad ktorým je zobrazená vejúca zástava
ECAV ukončená dvoma jazykmi.
(3) Vyobrazenie veľkého erbu dištriktu tvorí prílohu č. 11 tohto zákona.
§ 10
Pečate COJ
(1) COJ má právo na vlastnú pečať, ktorá má podobu erbu COJ doplneného odstredivým
kruhopisom s úradným názvom COJ.
(2) Vyobrazenie pečatí COJ tvorí prílohu č. 12 tohto zákona.
§ 11
Záverečné ustanovenia
(1) Podrobnosti o používaní symbolov ECAV ustanoví cirkevné nariadenie ECAV.
(2) Tento cirkevný zákon nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke
cirkevnoprávnych predpisov.

V Žiline dňa 2. 7. 2010

Doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc.
predsedovia synody

Mgr. Ivan Mucha
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Príloha 2: Veľký erb ECAV na Slovensku

Príloha 3: Heraldické znamenie ECAV na Slovensku
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Príloha 4: Vlajka ECAV na Slovensku

Príloha 5: Zástava ECAV na Slovensku
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Príloha 6: Koruhva ECAV na Slovensku

Príloha 7: Pečať ECAV na Slovensku
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Príloha 8: Hymna ECAV na Slovensku

Martin Luther, 1529

1. Hrad prepevný je Pán Boh náš, / zbroj výborná i sila, /
z každej núdze vytrhne nás, / ak by nás zachvátila, /
veď starý nepriateľ / zničiť by nás chcel, /
veľká moc a klam / strašná jeho je zbraň, /
v svete nemá rovného.
2. Čo je naša ľudská sila? / Sama nás nezachráni, /
máme však od Hospodina / štít v každom bojovaní. /
Pýtaš sa, kto je ním? / Ježiš, Boží Syn, /
Ten zachránil svet, / iného Boha niet, /
On napokon zvíťazí!
3. Hoc diablov plný bol by svet, / chcejúcich nás pohltiť, /
nemusíme sa strachom chvieť, / musia všetci ustúpiť. /
Knieža sveta toho / trúfa si mnoho; /
neuškodí nám, / odsúdil ho náš Pán; /
slovíčko ho porazí!
4. Slovom Božím neotrasú, / úspech im neprislúcha; /
s nami je každého času / Pán s darmi svojho Ducha. /
Môžu zničiť všetok / rod i majetok, /
vziať česť, hrdlo, dom, / náš poklad nie je v tom; /
nebesá nám zostanú!
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Príloha 9: Veľký erb cirkevného zboru

Príloha 10: Veľký erb seniorátu
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Príloha 11: Veľký erb dištriktu

Príloha 12: Pečate cirkevného zboru, seniorátu a dištriktu
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CIRKEVNÝ ZÁKON č. 3/2010,
ktorým sa mení a dopĺňa
CIRKEVNÝ ZÁKON č. 2/1993
o vydávaní cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva tento cirkevný
zákon

Čl. 1
V § 1 ods. 2 písm. e sa vypúšťajú slová „cirkevné štatúty“ a nahrádzajú sa znením:
rozhodnutia Osobitného senátu Generálneho súdu
V § 6 písm. a sa pôvodné znenie nahrádza novým znením:
cirkevné štatúty
Pôvodné písm. a, b, c budú písm. b, c, d.

Čl. 2
Tento cirkevný zákon nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke
cirkevnoprávnych predpisov.

V Žiline dňa 2. 7. 2010

Doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc.
predsedovia synody

Mgr. Ivan Mucha
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CIRKEVNÝ ZÁKON č. 4/2010,
ktorým sa mení a dopĺňa
CIRKEVNÝ ZÁKON č. 2/1999
o hospodárení cirkevných organizačných jednotiek
v znení cirkevných zákonov
5/00, 5/01, 2/02, 3/05, 5/08, 1/09
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva tento cirkevný
zákon

Čl. 1
V § 9 doplniť ods. 3 v znení:
Novovzniknuté cirkevné zbory v roku svojho vzniku neplatia cirkevný príspevok.
V § 9 doplniť ods. 4 v znení:
Celocirkevný príspevok sa platí podľa počtu členov uvedených v Schematizme k 31. 12.
predchádzajúceho roka.

Čl. 2
V § 16 v druhej vete vypustiť znenie:
„… a polročné výkazy…“

Čl. 3
Tento cirkevný zákon nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke
cirkevnoprávnych predpisov.

V Žiline dňa 2. 7. 2010

Doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc.
predsedovia synody

Mgr. Ivan Mucha
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CIRKEVNÝ ZÁKON č. 5/2010,
ktorým sa mení a dopĺňa
CIRKEVNÝ ZÁKON č. 15/1994
o rokovacom poriadku v orgánoch organizačných jednotiek
ECAV na Slovensku v znení cirkevných zákonov
5/95, 9/97, 5/98, 4/01, 5/03, 7/05, 4/06, 2/08, 2/09
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva tento cirkevný
zákon
Čl. 1
V § 13 ods. 3 doplniť za prvú vetu:
Pri zasadnutiach orgánov, ktoré sú neverejné, tento orgán môže povoliť zapisovateľom
vytvorenie zvukového záznamu celého zasadnutia alebo jeho časti. Ak je takýto záznam
vytvorený, zodpovední zaň sú zapisovatelia. Zvukový záznam slúži len na vyhotovenie
zápisnice. Záznam sa nesmie kopírovať, vypočuť si ho smú len zapisovatelia, členovia
orgánu a overovatelia určení pre dané zasadnutie orgánu. Po schválení zápisnice je
zvukový záznam zmazaný do nasledujúceho zasadnutia orgánu. Za vymazanie záznamu
zodpovedajú zapisovatelia.
V § 13 ods. 8 vypustiť posledné štyri slová:
a členom dištriktuálneho predsedníctva
V § 13 ods. 9 vypustiť štyri slová:
a členom generálneho predsedníctva
V § 13 doplniť ods. 11 v znení:
Výpis všetkých uznesení zo zasadnutia presbyterstva príslušnej cirkevnoorganizačnej
jednotky po podpísaní zápisnice zasielajú do troch dní
a) predsedníctvo cirkevného zboru predsedníctvu príslušného seniorátu
b) predsedníctvo seniorátu predsedníctvu príslušného dištriktu a predsedníctvam
cirkevných zborov príslušného seniorátu
c) predsedníctvo dištriktu predsedníctvu ECAV a predsedníctvam seniorátov
príslušného dištriktu
d) predsedníctvo ECAV predsedníctvam seniorátov
V § 13 doplniť ods. 12 v znení:
Predsedníctvo príslušného orgánu COJ rozhodne o spôsobe prípadného zverejnenia
uznesení prijatých na zasadnutí orgánu a spôsobe informovania o prerokovávanom
programe a jeho obsahu.
Čl. 2
Tento cirkevný zákon nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke
cirkevnoprávnych predpisov.
V Žiline dňa 2. 7. 2010
Doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc.
predsedovia synody

Mgr. Ivan Mucha
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CIRKEVNÝ ZÁKON č. 6/2010
o evanjelickom cirkevnom školstve a vyučovaní náboženstva

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

§1
Predmet úpravy
Zákon upravuje výchovu a vzdelávanie poskytované zložkami Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania na Slovensku (ďalej len „cirkev“), a to najmä:
a. evanjelické cirkevné školy (ďalej len „školy“),
b. vyučovanie náboženskej výchovy v štátnych a súkromných školách.
Zákon ustanovuje rozdelenie kompetencií v oblasti školstva medzi cirkvou, dištriktmi,
seniorátmi, cirkevnými zbormi a inými COJ poskytujúcimi vzdelávanie.
Vzdelanie získané v evanjelických školách je rovnocenné so vzdelaním získaným v
štátnych školách.
Zákon stanovuje podmienky vyučovania evanjelického náboženstva v evanjelických
cirkevných školách.
Zákon stanovuje podmienky vyučovania náboženskej výchovy v štátnych a súkromných
školách.
§2
Sústava evanjelických škôl
Do sústavy evanjelických cirkevných škôl patria:
a. evanjelická materská škola,
b. evanjelická základná škola,
c. evanjelická základná škola s materskou školou,
d. evanjelické gymnázium,
e. evanjelická spojená škola,
f. evanjelická stredná odborná škola,
g. evanjelická škola pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami,
h. evanjelická základná umelecká škola,
i. evanjelická jazyková škola,
j. evanjelické konzervatórium.
Do sústavy evanjelických školských zariadení patria:
a. školské výchovno-vzdelávacie zariadenia,
b. školské účelové zariadenia.
Do sústavy evanjelických školských výchovno-vzdelávacích zariadení patria školské
výchovno-vzdelávacie zariadenia samostatne alebo ako súčasť škôl uvedených v bode 1)
a sú nimi:
a. školský klub detí,
b. školské stredisko záujmovej činnosti,
c. centrum voľného času,
d. školský internát,
e. školské hospodárstvo,
f. stredisko odbornej praxe.
Cirkevné školské výchovno-vzdelávacie zariadenia sú samostatne zaradené v sieti
školských zariadení Ministerstva školstva SR a sú zriaďované v súlade s platnou štátnou
legislatívou.
Do sústavy evanjelických cirkevných školských účelových zariadení môžu patriť školské
účelové zariadenia samostatné alebo ako súčasť škôl uvedených v bode (1). Školské
účelové zariadenia sú:
a. škola v prírode,
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b. školská jedáleň,
c. výdajná školská jedáleň.
(6) Návrh na zriadenie, školský vzdelávací program, výchovný program, celková koncepcia
školy a školského zariadenia musia byť vopred odsúhlasené príslušnou COJ.
§3
Zriaďovanie evanjelických škôl
(1) Evanjelickú školu a evanjelické školské zariadenie možno zriadiť až po jeho zaradení do
siete škôl a školských zariadení MŠ SR
(2) Evanjelické materské školy zriaďuje zborový konvent.
(3) Evanjelické základné školy zriaďuje seniorálne presbyterstvo alebo zborový konvent po
vyjadrení sa seniorátneho presbyterstva.
(4) Evanjelické gymnáziá a stredné odborné školy zriaďuje dištriktuálne presbyterstvo.
(5) Evanjelické spojené školy zriaďuje COJ príslušná podľa najvyššieho druhu školy.
(6) Evanjelické špeciálne, umelecké školy a konzervatóriá zriaďuje príslušné presbyterstvo
podľa zriaďovateľskej pôsobnosti.
(7) Vyššia COJ je oprávnená zriadiť školy, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti nižších
COJ. V opodstatnených prípadoch v záujme zriadenia školy je možné zriaďovateľskú
pôsobnosť zmeniť písomnou dohodou príslušných COJ.
(8) Zriaďovateľ je povinný vydať pri zriadení školy alebo školského zariadenia ich Školský
vzdelávací program, výchovný program a štatút.
(9) Organizačnú štruktúru školy stanovuje riaditeľ, pričom dodržuje štátne predpisy
a cirkevnoprávne predpisy. Školy a školské zariadenia si môžu vytvárať alokované
pracoviská, detašované triedy a pobočky.
(10) Zriaďovateľ schvaľuje dokumenty v zmysle platnej štátnej legislatívy a cirkevnoprávnych
predpisov.1
§4
Pôsobnosť zriaďovateľov
(1) Zriaďovateľ zodpovedá za materiálno-technické zabezpečenie školy v zmysle príslušnej
štátnej legislatívy.2
(2) Zriaďovateľ vykonáva kontrolu v oblasti hospodárneho využívania prostriedkov školy zo
štátnych i cirkevných prostriedkov i v oblasti jej ideového smerovania.
(3) Zriaďovateľ zabezpečuje zdroje pre:
a. riešenie havarijných situácií,
b. spolufinancovanie projektovej činnosti,
c. kapitálové investície v školách.
§5
Kompetencie cirkvi
(1) Tvorí koncepcie školstva v cirkvi v týchto oblastiach:
a. spolupracuje s príslušnými COJ pri vytváraní siete evanjelických
cirkevných škôl a školských zariadení,
b. koordinuje vzdelávanie v cirkvi,
c. pomáha sprostredkovať zahraničných lektorov a zahraničných učiteľov
pre evanjelické školy v zmysle platných dohôd.
(2) Koordinuje pre predmety náboženstvo a náboženská výchova:
a. tvorbu učebných osnov a štandardov,
1
Najmä Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy alebo školského zariadenia za školský rok v zmysle príslušných
štátnych noriem.
2
Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a príslušné vykonávacie predpisy.
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b. tvorbu a vydávanie učebníc,
c. tvorbu a vydávanie metodických príručiek a učebných materiálov.
Deleguje zástupcu cirkvi do Školského výboru ECAV, ktorý v spolupráci
s ostatnými členmi tvorí právne predpisy cirkvi pre oblasť školstva.
Pripravuje podklady pre rokovanie generálneho presbyterstva z oblasti školstva.
V spolupráci s dištriktmi aktívne vstupuje do medzirezortného pripomienkového
konania MŠ SR.
Spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy na všetkých úrovniach
s cieľom presadzovania a obhajovania záujmov evanjelického školstva.
Spolupracuje s metodikom pre vyučovanie náboženskej výchovy a náboženstva.
Organizuje:
a. súťaže pre predmety EVN a NAB,
b. účasť na cirkevných a spoločenských podujatiach pre oblasť školstva.
§6
Kompetencie dištriktov
Poskytujú odbornú a metodickú pomoc evanjelickým školám a evanjelickým školským
zariadeniam na svojom území.
Pripravujú podklady pre dištriktuálne presbyterstvá pre rokovania s orgánmi štátnej
správy, samosprávy a inými organizáciami a inštitúciami vstupujúcimi do vzťahov so
školami.
Pripravujú rozpis normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov pre školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti dištriktov.
Pripravujú podklady pre zaraďovanie a vyraďovanie evanjelických škôl a školských
zariadení do siete škôl a školských zariadení MŠ SR.
Zabezpečujú metodickú a odbornú pomoc vyučujúcim predmetu náboženská výchova na
štátnych a súkromných školách pôsobiacich na ich území.
Sumarizujú prehľad pri predmete náboženská výchova na školách na území dištriktov
a. o vyučujúcich (predovšetkým neordinovaných bez teologického vzdelania
s kanonickou misiou),
b. o počtoch vyučovaných detí a žiakov,
c. o školách, v ktorých sa vyučuje náboženská výchova,
d. o školských dekanoch a ich hospitačnej činnosti na zverenom území,
e. o školských inšpektoroch poverených školským inšpekčným centrom po dohode
s dištriktuálnym biskupom,
f. o hospitáciách a inšpekciách uskutočnených na hodinách náboženstva
a náboženskej výchovy s cieľom zovšeobecnenia záverov a zistení.
Dištrikty ďalej spolupracujú
a. pri vzdelávacích podujatiach pre zamestnancov evanjelických škôl a vyučujúcich
náboženskej výchovy v štátnych a súkromných školách organizovaných cirkvou,
štátnym metodicko-pedagogickým centrom a metodikom náboženstva,
b. odborne s cirkvou pri tvorbe koncepcie evanjelického školstva pri
pripomienkovaní právnych noriem MŠ SR i cirkvi v oblasti školstva,
c. pri tvorbe a rozdelení finančných prostriedkov dištriktuálnych fondov pre cirkevné
školstvo,
d. s revíznymi komisiami v oblasti školstva.

§7
Školské výbory
(1) Každá COJ má právo zriadiť vlastný školský výbor, ktorý je poradným orgánom
príslušnej COJ.
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(2) Predsedu školského výboru volí príslušný konvent COJ, členov menuje presbyterstvo
danej COJ.
(3) Školský výbor sa riadi vlastným štatútom schváleným príslušným presbyterstvom.
(4) Náklady spojené s činnosťou školských výborov hradí príslušná COJ.
(5) Školský výbor ECAV je synodálnym výborom. Jeho predseda, volený synodou,
predkladá na synode správu o činnosti výboru.
§8
Schvaľovanie a používanie pedagogickej dokumentácie, učebníc a učebných textov
(1) Učebné plány, učebné osnovy a vzdelávacie štandardy pre predmety evanjelické a. v.
náboženstvo (ďalej len „EVN“) a náboženská výchova (ďalej len „NAB“) navrhuje a po
písomnom súhlase Ministerstva školstva SR následne schvaľuje generálne presbyterstvo.
(2) Učebné plány, učebné osnovy a vzdelávacie štandardy škôl a školských zariadení vydáva
zriaďovateľ po písomnom súhlase Ministerstva školstva SR.
(3) Evanjelické školy používajú na vyučovanie predmetu EVN učebnice schválené
generálnym presbyterstvom.
(4) Pri výchove a vzdelávaní sa v evanjelických školách okrem učebníc a učebných textov
uvedených v zozname Ministerstva školstva SR môžu používať aj učebnice a učebné texty
schválené generálnym presbyterstvom.
(5) Učebnice a učebné texty predmetu NAB vyučovaného v štátnych a súkromných školách
schvaľuje generálne presbyterstvo.
(6) Vyučujúci predmet NAB v štátnych a súkromných školách používajú učebnice a učebné
texty schválené generálnym presbyterstvom.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

§9
Vyučovanie evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy
Predmety EVN a NAB vyučujú učitelia s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou podľa
právnych predpisov SR, ktorí majú kanonickú misiu.
Kanonickú misiu pre stredné školy udeľuje príslušný dištriktuálny biskup, pre základné
školy a materské školy príslušný senior.
Vyučujúci predmety EVN a NAB sa zúčastňujú na odbornom vzdelávaní (v rámci
kreditového systému).
Vyučovanie NAB v štátnych školách zabezpečuje cirkev v zmysle Dohody medzi SR,
registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami č. 395/2004 Z. z.
Hodinovú dotáciu vyučovania EVN v evanjelických školách určuje riaditeľ školy
v Školskom vzdelávacom programe so súhlasom zriaďovateľa školy.
Učebnice a učebné texty predmetov EVN a NAB schvaľuje generálne presbyterstvo.

§ 10
Samospráva školy
(1) Školu alebo školské zariadenie riadi riaditeľ školy.
(2) Riaditeľa školy menuje a odvoláva zriaďovateľ na návrh Rady školy3 a po prerokovaní so
školským výborom zriaďovateľa. O menovaní alebo odvolaní riaditeľa zriaďovateľ
neodkladne informuje GBÚ.
(3) Riaditeľ školy je aktívnym členom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, je bezúhonný,
vedie riadny kresťanský život a spĺňa kvalifikačné predpoklady v zmysle príslušných
štátnych predpisov.4
3
V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a ďalších platných štátnych
noriem.
4
Zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov; zákon NR
SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov; zákon NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch.
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(4) Riaditeľ školy je menovaný na obdobie 5 rokov.
(5) Riaditeľ školy je povinný po nástupe do funkcie zúčastniť sa na funkčnom vzdelávaní,
a to v termíne a v zmysle platnej štátnej legislatívy.5
(6) Riaditeľ školy zodpovedá zriaďovateľovi za plnenie úloh v oblasti duchovnej,
pedagogickej, organizačno-technickej a ekonomickej.
(7) Riaditeľ školy zodpovedá za dodržiavanie cirkevnoprávnych predpisov a štátnych
všeobecne záväzných predpisov, učebných plánov a učebných osnov, za odbornú a
pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy.
(8) Riaditeľ školy zodpovedá za efektívne využívanie finančných prostriedkov, za riadne
hospodárenie s majetkom v užívaní alebo vo vlastníctve školy.
(9) Riaditeľ školy menuje a odvoláva svojich zástupcov.
(10) Riaditeľ školy vydáva Organizačný poriadok, Pracovný poriadok, Školský poriadok,
vnútorné smernice a predpisy. Kolektívnu zmluvu nad rámec vyššej kolektívnej zmluvy
uzatvára riaditeľ školy iba so súhlasom zriaďovateľa.
(11) Na zabezpečenie činnosti v jednotlivých oblastiach zriaďuje riaditeľ školy svoje
poradné orgány, menuje a odvoláva ich vedúcich.
(12) Riaditeľovi určí funkčný plat a mimoriadne odmeny zriaďovateľ na základe vlastných
kritérií odmeňovania riaditeľov evanjelických cirkevných škôl.
(13) Riaditeľ školy predkladá ďalšie materiály týkajúce sa školy podľa vyžiadania
zriaďovateľovi školy spravidla tak, aby mohli byť predložené príslušnému konventu,
prípadne do termínu určeného zriaďovateľom.

(1)

(2)
(3)

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
5
6

§ 11
Pedagogickí zamestnanci evanjelickej školy
Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci evanjelických cirkevných škôl sú
pedagogickými a odbornými zamestnancami v zmysle platných štátnych všeobecne
záväzných predpisov.
Pre posudzovanie odbornej i pedagogickej kvalifikácie pedagogických zamestnancov
a odborných evanjelických škôl v plnej miere platia ustanovenia štátnych predpisov.6
Popri štátnych predpisoch sa od pedagogického zamestnanca evanjelickej školy vyžaduje
najmä aktívne členstvo v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. V odôvodnených
prípadoch postačuje kladný vzťah k ECAV.
Prijímanie pedagogických zamestnancov iných konfesií či náboženstiev, prípadne bez
vyznania, je možné iba po schválení predsedníctva COJ, ktorá je zriaďovateľom školy.
§ 12
Duchovný správca školy
Duchovný správca evanjelickej školy je farár (kaplán) na mieste dištriktuálneho farára,
ktorého miesto zriaďuje GP na návrh príslušného zriaďovateľa.
Za duchovného správcu školy môže byť menovaný absolvent evanjelickej teologickej
fakulty, kvalifikovaný pre vyučovanie evanjelického náboženstva.
Duchovného správcu školy menuje dištriktuálny biskup po schválení v Zbore biskupov
ECAV.
Pre každý typ školy (materská, základná, stredná) s počtom žiakov nad 120 sa zriaďuje
minimálne jedno miesto dištriktuálneho farára. Pri školách s menším počtom žiakov
vykonáva duchovnú správu školy osoba poverená zriaďovateľom školy.
Duchovný správca školy je členom poradného orgánu riaditeľa školy. Riaditeľ školy
v rámci kariérových pozícií vytvorí miesto duchovného správcu školy.
Duchovný správca školy v duchovnej činnosti:

Zákon NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch.
Najmä zákon NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.
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a. vedie a koordinuje prípravu, organizáciu a realizáciu duchovného života školy
a pri tom dozerá na vieroučnú čistotu a správne konfesijné smerovanie pri
formulovaní a realizácii cieľov stanovených v pláne duchovného života školy;
b. každoročne vypracuje program duchovných aktivít, ktorý je súčasťou plánu práce
školy;
c. pri realizácii cieľov stanovených v pláne duchovného života školy zabezpečuje
pravidelné duchovné vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy;
d. v spolupráci s vedením školy zabezpečuje organizáciu a realizáciu služieb Božích
pre žiakov a zamestnancov školy;
e. prisluhuje Večeru Pánovu zamestnancom a žiakom školy;
f. je duchovným poradcom pre zamestnancov a žiakov školy;
g. vedie pastorálne rozhovory so žiakmi, zamestnancami školy a s rodičmi;
h. organizuje prípravu náboženských podujatí a spolupracuje pri príprave kultúrnych
programov so žiakmi a s pedagógmi;
i. zúčastňuje sa na procese výberu nových pedagógov s poradným hlasom;
j. zodpovedá za obsah prijímacích pohovorov z evanjelického náboženstva a. v.
(7) Duchovný správca školy v pedagogickej činnosti:
a. pozoruje (hospituje) vyučovacie hodiny v škole, najmä na predmete náboženstva;
b. vyučuje náboženstvo a jeho minimálna vyučovacia povinnosť je stanovená ako
polovica úväzku učiteľa daného typu školy;
c. náboženstvo vyučuje v rámci pracovnej zmluvy uzatvorenej so školou do doby
ukončenia výkonu funkcie duchovného správcu školy;
d. zodpovedá za modernizáciu, efektívnosť a názornosť vyučovania náboženstva.
(8) Správu o svojej činnosti a o duchovnom živote v škole za príslušný školský rok predkladá
každoročne zriaďovateľovi školy po prerokovaní s riaditeľom školy najneskôr do 15. 10.
(9) Duchovný správca školy sa zúčastňuje podujatí organizovaných cirkvou, najmä porád a
pastorálnych konferencií.

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

§ 13
Prijímanie a štúdium na cirkevných školách
Prijímanie žiakov na štúdium do strednej školy sa riadi príslušnými štátnymi zákonnými
normami.7
Školy pri prijímaní žiakov uprednostňujú uchádzačov evanjelického a. v. vyznania.
Kritériá pre prijímanie žiakov do evanjelických stredných škôl stanovuje riaditeľ školy po
prerokovaní s pedagogickou radou a so súhlasom zriaďovateľa školy.
Zákonný zástupca žiaka alebo žiak, ktorý dovŕšil 18. rok veku, ktorému bolo doručené
rozhodnutie, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva
riaditeľovi, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Riaditeľ
môže sám žiadosti vyhovieť a rozhodnutie zrušiť, pokiaľ v plnom rozsahu vyhovie návrhu
žiadateľa o preskúmanie rozhodnutia.
Ak riaditeľ školy alebo školského zariadenia nevyhovie žiadosti podľa odseku 4,
bezodkladne postúpi žiadosť zriaďovateľovi školy alebo školského zariadenia.
Zriaďovateľ preskúmavané rozhodnutie môže potvrdiť alebo zmeniť. Zriaďovateľ
rozhodne do 15 dní odo dňa doručenia a výsledok preskúmavaného rozhodnutia oznámi
do 15 dní od prijatia rozhodnutia.8
Vo veci prijímania žiakov na štúdium a ich odvolaní proti rozhodnutiu môže za
zriaďovateľa rozhodovať aj jeho predsedníctvo.

7
Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v zmysle neskorších zmien a predpisov
a príslušných vyhlášok MŠ SR.
8
§ 38 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.
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§ 14
Metodické orgány ECAV
(1) Cirkev rozhodnutím generálneho presbyterstva môže zriadiť metodické orgány za účelom
metodického poradenstva pri vyučovaní NAB a EVN.
(2) Činnosť metodických orgánov upraví osobitný predpis generálneho presbyterstva.
§ 15
Školskí inšpektori
(1) Školskú inšpekciu predmetov NAB a EVN vykonávajú školskí inšpektori na základe
poverenia hlavného školského inšpektora alebo riaditeľa školského inšpekčného centra
Štátnej školskej inšpekcie a osoby na základe poverenia príslušnej cirkvi alebo
náboženskej spoločnosti podľa ich vnútorných predpisov9.
§ 16
Školskí dekani
(1) V súčinnosti so štátnou školskou legislatívou na zabezpečenie kontroly duchovnej
výchovy a vzdelávania v štátnych a súkromných školách sa ustanovuje funkcia školského
dekana.
(2) Školský dekan je volený funkcionár seniorátu, ktorého činnosť spočíva v dohliadaní nad
náboženskou výchovou a vzdelávaním detí a mládeže na náboženskej výchove v štátnych
a súkromných školách.
(3) Školského dekana s pedagogickou kvalifikáciou vyučovať evanjelické náboženstvo
a náboženskú výchovu s praxou minimálne 5 rokov, a to na obdobie 6 rokov, volí
a odvoláva konvent príslušného seniorátu.
(4) Školský dekan vykonáva svoju činnosť v školskom obvode, ktorý mu bol určený
seniorálnym presbyterstvom. Seniorát môže mať viac školských obvodov, a tak aj viac
školských dekanov, z ktorých predsedníctvo seniorátu ustanoví vedúceho školského
dekana.
(5) Vedúci školský dekan podáva písomnú správu a štatistické údaje o vyučovaní
náboženskej výchovy raz ročne, a to na seniorálnom konvente.
(6) Školský dekan na požiadanie podáva aktuálne a objektívne informácie o podmienkach,
procese a výsledkoch náboženskej výchovy na základných s stredných školách aj
orgánom vyšších COJ.
(7) Školský dekan plní najmä funkciu metodickú a kontrolnú.
(8) Školský dekan vedie evidenciu vyučujúcich náboženskú výchovu v senioráte a vykonáva
hospitácie návštevy na hodinách NAB. O svojom zámere vykonať hospitáciu vopred
oboznámi vyučujúceho a riaditeľa danej školy.10 Preukazuje sa poverením príslušného
seniorátu.
(9) Školský dekan kontroluje priebeh vyučovania náboženskej výchovy podľa učebných
osnov schválených GP a MŠ SR; má právo požadovať, aby mu vyučujúci predložil
tematický výchovno-vzdelávací plán; hodnotí biblickú vieroučnú vernosť,
zrozumiteľnosť výkladu učiva, rozsah a výber pomocnej literatúry, učebných pomôcok
a ďalšie kritériá podľa hospitačného záznamu.
(10) Školský dekan urobí z hospitácie zápis do hospitačného záznamu; s jeho obsahom
oboznámi vyučujúceho v rámci pohospitačného rozhovoru a dá mu ho podpísať.
(11) V prípade zistenia nedostatkov vedie vyučujúceho k hľadaniu spôsobu, ako ich odstrániť,
a opakovane vykoná hospitáciu. Ak školský dekan pri vyučovaní náboženskej výchovy
zistí závažné nedostatky, upovedomí o tom príslušného seniora. Takéto zistenia
9

Zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a predpisov.
Riaditeľ školy mu umožní túto činnosť vykonať na základe ods. 10 Dohody č. 395/2004 medzi Slovenskou republikou a
registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní.
10
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školského dekana môžu prispieť k zníženiu kvalitatívneho príplatku, resp. až k odňatiu
kanonickej misie pre vyučujúceho.
(12) Náklady na činnosť školských dekanov znáša príslušný seniorát.
(13) Odmeňovanie školského dekana sa vykonáva v rámci kvalitatívneho príplatku. Neuplatní
sa, ak si školský dekan neplní povinnosti.
§ 17
Prechodné ustanovenia
(1) Súčasné funkčné obdobia riaditeľov škôl sa posudzujú podľa ustanovení tohto zákona.
§18
Zrušovacie ustanovenia
(1) Zrušujú sa nasledujúce cirkevnoprávne predpisy:
a. Cirkevný zákon č. 3/2006 o cirkevnom školstve a vyučovaní náboženstva v znení
cirkevného zákona č. 2/2007.
b. Cirkevné nariadenia GP o duchovných správcoch č. 3/1999 a 4/2007.
c. Cirkevné nariadenie o školských dekanoch č. 2/2006.
d. Štatúty metodických centier.
e. Oznámenie č. 2/1993 o školských výboroch (Uznesenie generálneho konventu č.
16/93).
§ 19
Záverečné ustanovenia
(1) Zákon nadobúda účinnosť 1. 9. 2010.
(2) Zainteresované COJ zosúladia svoju činnosť s týmto zákonom najneskôr do 30. 6. 2011.

V Žiline dňa 2. 7. 2010
Doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc.
predsedovia synody

Mgr. Ivan Mucha
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CIRKEVNÉ NARIADENIE č. 1/2010,
ktorým sa mení a dopĺňa
CIRKEVNÉ NARIADENIE č. 6/91 o farárskej skúške
v znení cirkevných nariadení č. 3/94, 2/00, 9/01 a 6/05
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku na základe
uznesenia č. 64/4-2010 schvaľuje návrh zmeny Cirkevného nariadenia č. 6/1991 o farárskej
skúške nasledovne:

vypúšťa sa v § 3 ods. (1) a dopĺňa sa novým znením:
Na farársku skúšku sa môže prihlásiť riadne ordinovaný kňaz po 24-mesačnej praxi, ktorý
absolvoval minimálne 80 hodín vzdelávania kaplánov. Doba materskej dovolenky sa
započítava do praxe. Skrátenie kaplánskej služby povoľuje Zbor biskupov ECAV.
vypúšťa sa pôvodné znenie § 20 a nahrádza sa novým znením:
Poplatok za prvú skúšku je 5,- € za osobu; za opravné skúšky musia zúčastnení uhradiť
všetky trovy.

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

V Prešove dňa 1. 10. 2010
Ing. Pavel Delinga, CSc.
generálny dozorca

Mgr. Miloš Klátik, PhD.
generálny biskup
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Oznámenie č. 6/2010
o aktuálnom počte členov
cirkevných zborov ECAV na Slovensku k 31. 12. 2009

Na základe uznesenia synody 2007 č. C5 Generálne presbyterstvo uznesením č. 49/3-2010 zo
dňa 4. 6. 2010 aktualizuje počty členov cirkevných zborov podľa ich skutočného stavu k dňu
31. 12. 2009.
___________________________________________________________________________
Počty členov cirkevných zborov
Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Gemerský seniorát
Betliar .....................................................
Čierna Lehota .........................................
Dlhá Ves .................................................
Dobšiná ...................................................
Gemerská Poloma ..................................
Gemerské Teplice ...................................
Chyžné ....................................................
Jelšava ....................................................
Kameňany ...............................................
Koceľovce ..............................................
Kunova Teplica ......................................
Mokrá Lúka ............................................
Muránska Dlhá Lúka ..............................
Nandraž ..................................................
Nižná Slaná – Kobeliarovo ....................
Ochtiná ...................................................
Ratková ...................................................
Ratkovské Bystré ....................................
Rejdová ...................................................
Revúca ....................................................
Roštár .....................................................
Rozložná .................................................
Rožňava ..................................................
Rožňavské Bystré ...................................
Sirk .........................................................
Slavošovce ..............................................
Šivetice ...................................................
Štítnik .....................................................
Vlachovo ................................................
Vyšná Slaná ............................................
Spolu:

288
71
260
516
860
36
339
110
60
363
38
167
262
65
275
187
179
302
360
473
198
34
724
175
137
172
61
570
411
377
8070
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II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Košický seniorát
Budimír ..................................................
Gelnica ...................................................
Košice .....................................................
Košice-Terasa .........................................
Mníšek nad Hnilcom ..............................
Obišovce .................................................
Opiná ......................................................
Rankovce ................................................
Švedlár ....................................................
Vyšná Kamenica ....................................
Spolu:

573
442
2 767
908
397
517
659
803
229
491
7 786

III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Liptovsko-oravský seniorát
Dolný Kubín ..........................................
Dovalovo................................................
Hybe ......................................................
Istebné ....................................................
Jasenová .................................................
Kráľova Lehota ......................................
Kraľovany ..............................................
Leštiny ...................................................
Liptovská Kokava ..................................
Liptovská Porúbka .................................
Liptovská Sielnica .................................
Liptovský Ján ........................................
Liptovský Mikuláš .................................
Liptovský Ondrej ..................................
Liptovský Peter .....................................
Liptovský Trnovec.................................
Palúdzka ................................................
Párnica ...................................................
Partizánska Ľupča ..................................
Pribylina ................................................
Ružomberok ..........................................
Smrečany ...............................................
Svätý Kríž – Lazisko .............................
Važec .....................................................
Veličná ...................................................
Východná ...............................................
Závažná Poruba .....................................
Žaškov ...................................................
Spolu:

1 855
840
1010
670
313
395
309
647
860
1 325
408
973
3 358
803
910
310
783
641
1 003
795
1 586
1 048
1 065
1 364
1 164
1 499
669
916
27 519

IV. Šarišsko-zemplínsky seniorát
1. Bardejov .................................................

3 473
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Bystré .....................................................
Giraltovce ...............................................
Hanušovce ..............................................
Chmeľov ................................................
Chmeľovec .............................................
Chminianske Jakubovany ......................
Kladzany ................................................
Kuková ...................................................
Lopúchov ...............................................
Marhaň ...................................................
Merník ....................................................
Michalovce .............................................
Nemcovce ..............................................
Pozdišovce .............................................
Prešov ....................................................
Richvald .................................................
Sabinov ..................................................
Soľ ..........................................................
Trebišov .................................................
Vranov nad Topľou ................................
Vyšný Žipov ..........................................
Zlaté .......................................................
Žehňa .....................................................
Spolu:

981
1 282
2 110
636
219
338
570
542
784
997
633
453
1 012
1 020
3 586
711
684
1 261
262
1 307
1 245
755
488
25 349

V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Tatranský seniorát
Batizovce ................................................
Iliašovce .................................................
Kežmarok ...............................................
Levoča ....................................................
Mengusovce ...........................................
Podolínec ................................................
Poprad .....................................................
Poprad-Matejovce ..................................
Poprad-Veľká .........................................
Slovenská Ves ........................................
Spišská Belá ...........................................
Spišská Nová Ves ...................................
Spišské Vlachy .......................................
Svit .........................................................
Štrba .......................................................
Švábovce ................................................
Vysoké Tatry ..........................................
Spolu:

897
277
748
204
557
240
1 184
153
927
310
255
658
110
484
1 279
978
305
9 566
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VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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Turčiansky seniorát
Blatnica ..................................................
486
Háj ..........................................................
1 184
Ivančiná ..................................................
1 185
Košeca ....................................................
1 061
Krpeľany ................................................
824
Lazy pod Makytou .................................
690
Martin ....................................................
2 767
Martin-Záturčie ......................................
1 530
Mošovce .................................................
912
Necpaly ..................................................
1 940
Považská Bystrica ..................................
565
Príbovce .................................................
1 236
Púchov ...................................................
2 365
Slovenské Pravno ...................................
843
Sučany ....................................................
2 236
Súľov ......................................................
865
Turany ....................................................
2 268
Turčianske Jaseno ..................................
957
Vrútky ....................................................
1 198
Záriečie ..................................................
1 751
Zemianske Kostoľany ............................
745
Žilina ......................................................
2 411
Spolu: 30 019
Spolu vo Východnom dištrikte: 108 309

Počty členov cirkevných zborov
Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
VII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bratislavský seniorát
Bratislava .............................................
Bratislava-Petržalka ..............................
Bratislava-Prievoz ................................
Bratislava-Rača .....................................
Dolné Saliby .........................................
Dunajská Lužná ....................................
Dunajská Streda ....................................
Galanta ..................................................
Grinava .................................................
Hlohovec ...............................................
Horné Saliby .........................................
Horné Zelenice ......................................
Limbach ................................................
Modra ....................................................

4 136
2 530
2 029
746
400
399
374
799
170
1 180
843
500
271
1 029
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Modra-Kráľová .....................................
Pezinok .................................................
Piešťany ................................................
Pusté Úľany ..........................................
Senec .....................................................
Sládkovičovo ........................................
Svätý Jur ...............................................
Šamorín .................................................
Trnava ...................................................
Veľké Leváre ........................................
Veľké Úľany – Jelka .............................
Veľký Grob – Čataj ..............................
Vrbové ..................................................
Spolu:

573
1 130
1 269
50
1 065
352
242
788
1 179
167
286
757
1 030
24 294

VIII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Dunajsko-nitriansky seniorát
Bátovce ................................................
Bohunice ..............................................
Čankov .................................................
Devičany ..............................................
Diakovce ..............................................
Drženice ...............................................
Farná ....................................................
Gbelce ..................................................
Hontianska Vrbica ...............................
Jabloňovce ...........................................
Jur nad Hronom ...................................
Kalná nad Hronom ...............................
Kolárovo ..............................................
Komárno ..............................................
Levice ..................................................
Neded ...................................................
Nesvady ...............................................
Nitra .....................................................
Nové Sady ............................................
Nové Zámky ........................................
Plavé Vozokany ...................................
Pohronský Ruskov ...............................
Pribeta ..................................................
Pukanec ................................................
Rastislavice ..........................................
Svätoplukovo .......................................
Svätý Peter ...........................................
Tekovské Lužany .................................
Zemianska Olča – Lipové .....................

329
74
298
290
492
52
135
77
258
107
377
714
250
620
823
456
389
1 234
520
429
365
145
241
303
80
168
200
90
150

Zb. CPP – čiastka 2/2010

Oznámenie č. 6/2010

30. Zlaté Moravce ......................................
31. Želiezovce ............................................
32. Žemberovce .........................................
Spolu:
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279
54
298
10 297

IX.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Hontiansky seniorát
Babiná ...................................................
Baďan ...................................................
Banská Štiavnica ...................................
Cerovo ..................................................
Čelovce .................................................
Dačov Lom ...........................................
Devičie ..................................................
Drážovce ...............................................
Drienovo ...............................................
Dudince .................................................
Hodruša-Hámre ....................................
Hontianske Moravce .............................
Hontianske Tesáre ................................
Kráľovce-Krnišov .................................
Krupina .................................................
Ladzany ................................................
Lišov .....................................................
Pliešovce ...............................................
Prenčov .................................................
Rykynčice .............................................
Sása .......................................................
Sazdice ..................................................
Sucháň ..................................................
Šahy ......................................................
Terany ...................................................
Žibritov .................................................
Spolu:

220
222
814
270
121
192
191
67
137
400
98
300
175
88
1 136
163
127
988
124
94
368
112
118
270
246
38
7 079

X.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Myjavský seniorát
Brezová pod Bradlom ...........................
Bukovec ................................................
Častkov .................................................
Hlboké ...................................................
Holíč ......................................................
Kostolné ................................................
Košariská ...............................................
Krajné ....................................................
Myjava ..................................................
Prietrž ....................................................

1 552
314
526
315
624
902
524
1 471
4 455
500
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

Senica ....................................................
Senica-Čáčov ........................................
Skalica ...................................................
Sobotište ................................................
Turá Lúka ..............................................
Vrbovce .................................................
Spolu:

1 890
328
840
1 372
960
1 683
18 256

XI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Novohradský seniorát
Ábelová .................................................
Budiná ...................................................
Cinobaňa ................................................
České Brezovo .......................................
Dobroč ...................................................
Dolná Strehová ......................................
Dolné Strháre .........................................
Horná Strehová ......................................
Horný Tisovník ......................................
Kalinovo ................................................
Lovinobaňa ............................................
Lučenec .................................................
Ľuboreč ..................................................
Malá Čalomija .......................................
Malé Zlievce ..........................................
Málinec ..................................................
Mašková ................................................
Ozdín .....................................................
Polichno .................................................
Poltár .....................................................
Pondelok ................................................
Pôtor ......................................................
Príbelce ..................................................
Senné .....................................................
Stredné Plachtince .................................
Tomášovce .............................................
Turíčky ..................................................
Uhorské .................................................
Veľký Krtíš ............................................
Veľký Lom ............................................
Závada ...................................................
Spolu:

145
130
367
230
1 100
290
163
102
156
708
471
1 834
130
302
283
720
543
110
50
520
117
319
561
213
622
980
99
298
1 618
162
205
13 548

XII. Považský seniorát
1. Adamovské Kochanovce .........................
2. Bánovce nad Bebravou-Horné Ozorovce

1 580
2 134
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

XIII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Beckov .....................................................
840
Bzince pod Javorinou ..............................
620
Dolné Srnie ..............................................
440
Kšinná .....................................................
549
Lubina .....................................................
986
Moravské Lieskové .................................
704
Nitrianska Streda ..................................... 1 274
Nové Mesto nad Váhom .......................... 2 280
Partizánske ..............................................
400
Podlužany ................................................
925
Slatina nad Bebravou ..............................
380
Stará Turá ................................................ 1 500
Topoľčany ...............................................
542
Trenčín .................................................... 2 440
Trenčianske Stankovce ............................ 1 385
Uhrovec ................................................... 1 154
Zemianske Podhradie .............................. 1 292
Spolu: 21 425
Rimavský seniorát
Budikovany ..............................................
Drienčany .................................................
Gemer ......................................................
Gemerská Panica .....................................
Hnúšťa – Brádno ...................................
Hodejov ...................................................
Hrachovo .................................................
Hrušovo ...................................................
Klenovec ..................................................
Kokava nad Rimavicou ...........................
Kraskovo ..................................................
Ožďany ....................................................
Padarovce .................................................
Rimavská Baňa ........................................
Rimavské Brezovo ...................................
Rimavská Sobota ...................................
Rimavská Píla ..........................................
Tisovec .....................................................
Tornaľa ....................................................
Vyšná Pokoradz .......................................
Spolu:

62
197
406
227
488
53
374
130
1 488
387
113
200
101
144
102
413
291
673
710
95
6 654

XIV. Zvolenský seniorát
1. Badín ........................................................
2. Banská Bystrica .......................................

700
3 300
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Brezno ......................................................
1 052
Dobrá Niva ..............................................
997
Horná Lehota ...........................................
198
Horná Mičiná ...........................................
709
Hrochoť ...................................................
948
Hronsek ....................................................
1 210
Kremnica .................................................
342
Ľubietová .................................................
1 272
Mýto pod Ďumbierom .............................
171
Očová ......................................................
1 360
Ostrá Lúka ...............................................
411
Poniky ......................................................
1 049
Radvaň .....................................................
1 350
Slovenská Ľupča ......................................
724
Zvolen ......................................................
3 117
Zvolenská Slatina ....................................
960
Spolu: 19 870
Spolu v Západnom dištrikte 121 423
Spolu ECAV na Slovensku 229 732

Vo Zvolene dňa 4. 6. 2010
Ing. Pavel Delinga, CSc..
generálny dozorca ECAV na Slovensku

Mgr. Miloš Klátik, PhD.
generálny biskup ECAV na Slovensku
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Oznámenie č. 7/2010
o voľbách na synode 2010
___________________________________________________________________________
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku zvolila týchto cirkevných
predstaviteľov:

a) Člen generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku
člen GP z radov ordinovaných za ZD
Martin Šefranko
člen GP z radov neordinovaných za VD
Marián Damankoš
b) Predseda Generálneho hospodárskeho výboru ECAV na Slovensku
Vlastimil Synak
c) Členovia Generálneho súdu ECAV na Slovensku
Rimavský seniorát ECAV na Slovensku
1. Z radov ordinovaných
Marián Krivuš
Košický seniorát ECAV na Slovensku
1. Z radov ordinovaných
Vladimír Schvarc
Liptovsko-oravský seniorát ECAV na Slovensku
1. Z radov neordinovaných
Andrea Mlynarčíková
Dunajsko-nitriansky seniorát ECAV na Slovensku
1. Z radov ordinovaných
Zlatica Lichvarčíková
Ľubomír Trnavský, náhradný člen
Šarišsko-zemplínsky seniorát ECAV na Slovensku
1. Z radov neordinovaných
Ľubomír Vereščak
Považský seniorát ECAV na Slovensku
1. Z radov ordinovaných
Jaromír Šuma, náhradný člen
2. Z radov neordinovaných
Miroslav Macúch, náhradný člen

V Žiline dňa 2. 7. 2010
Doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc.
predsedovia synody

Mgr. Ivan Mucha
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Oznámenie č. 8/2010
o zmene Organizačného poriadku Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku
___________________________________________________________________________
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku schválilo
dňa 5. 2. 2010 uznesením 7/1-2010 – b zmenu Organizačného poriadku Generálneho
biskupského úradu ECAV na Slovensku v §§ 6, 8, 13

§6
ŠTRUKTÚRA GENERÁLNEHO BISKUPSKÉHO ÚRADU
Predsedníctvo cirkvi
Generálny biskup
Generálny dozorca
riaditeľ GBÚ
Sekretariát
tajomník Synody a GP
osobný tajomník GB
sekretárka
biskupský kaplán
Finančné a personálne oddelenie
hlavný ekonóm
samostatný odborný ekonóm
odborný ekonóm
odborný ekonóm
ekonóm
ekonóm
Technické oddelenie
správca informačných sietí
technicko-hospodársky pracovník
pracovník ústredne
Tlačové oddelenie
tajomník pre mediálnu komunikáciu
správca archívu, knižnice a registratúry
tajomník EMP
Zahraničné oddelenie
tajomník pre zahraničie
tajomník pre zahraničie
Misijno-vzdelávacie oddelenie
tajomník pre vzdelávanie a misiu
tajomník pre školy a náboženskú výchovu

§8
ORGANIZAČNÁ SCHÉMA GENERÁLNEHO BISKUPSKÉHO ÚRADU
Pozri prílohu č. 1
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§13
Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 5. 2. 2010.

V Prešove dňa 5. 2. 2010

Ing. Pavel D e l i n g a, CSc.
generálny dozorca

Mgr. Miloš K l á t i k, PhD.
generálny biskup

Príloha č. 1
ORGANIZAČNÁ SCHÉMA GENERÁLNEHO BISKUPSKÉHO ÚRADU

Predsedníctvo evanjelickej cirkvi
Generálny biskup

Generálny dozorca

riaditeľ GBÚ

Sekretariát

Technické oddelenie

Finančné a personálne oddelenie

tajomník Synody a GP

správca informačných sietí

hlavný ekonóm

osobný tajomník GB

Technicko-hospodársky pracovník

samostatný odborný ekonóm

sekretárka

pracovník ústredne

odborný ekonóm

biskupský kaplán

odborný ekonóm
ekonóm
ekonóm

Zahraničné oddelenie

Misijno-vzdelávacie oddelenie

Tlačové oddelenie

tajomník pre zahraničie

tajomník pre vzdelávanie a misiu

tajomník pre mediálnu komunikáciu

tajomník pre zahraničie

tajomník pre školy a náboženskú
výchovu

správca archívu, knižnice a
registratúry
tajomník EMP
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AKTUALIZÁCIA Prílohy č. 1 k Cirkevnému nariadeniu č. 3/2007
o poskytovaní cestovných náhrad financovaných z prostriedkov ECAV
a zásady pre používanie vozidiel
___________________________________________________________________________
Príloha č.1
Tab. č. 1: Výpočet stravného pri tuzemskej pracovnej ceste
Právny predpis
Platnosť
Stravné v závislosti od dĺžky trvania pracovnej
cesty
Opatrenie MPSVaR
od 5 do 12
od 12 do 18
nad 18 hodín
č. 110/2009 Z. z.
hodín
hodín
od 1. 4. 2009
3,60 €
5,40 €
8,30 €
Údaje v tabuľke sa aktualizujú podľa aktuálne platnej právnej úpravy
Tab. č. 2: Výpočet stravného pri zahraničnej pracovnej ceste
Trvanie zahraničnej pracovnej
Nárok na stravné v % zo základnej
cesty mimo územia SR
sadzby
do 6 hodín vrátane
25 % z celodennej základnej sadzby
nad 6 hodín až 12 hodín
50 % z celodennej základnej sadzby
nad 12 hodín
100 % z celodennej základnej sadzby
Pozn.: Ak je pri zahraničnej pracovnej ceste v doklade o ubytovaní zamestnanca
preukázané poskytnutie raňajok, poskytnuté stravné v inej ako slovenskej mene je znížené:
a) o preukázanú sumu za poskytnuté raňajky alebo b) 25 % z ustanovenej ceny stravného, ak
preukázaná suma výdavku za poskytnuté raňajky je vyššia ako 25 % z ustanoveného
stravného alebo ak suma za poskytnuté raňajky nie je vyčíslená.
Tab. č. 3: Základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách
Krajina
Česko
Dánsko
Holandsko
Francúzsko
Írsko

Menový kód
CZK
DKK
EUR
EUR
EUR

Kanada
Maďarsko
Nemecko
Poľsko
Rakúsko
Rumunsko
Slovinsko
Švajčiarsko
Švédsko
Spojené štáty
Ukrajina

CAD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
SEK
USD
EUR

Mena
česká koruna
dánska koruna
euro
euro
euro
kanadský
dolár
euro
euro
euro
euro
euro
euro
švajč. frank
švéd. koruna
amer. dolár
amer. dolár

Základné sadzby stravného
600
380
45
45
53
65
39
45
37
45
43
38
80
455
60
37

Tab. č. 4: Amortizácia (len pri použití súkromného motor. vozidla na pracovnej ceste)
Právny predpis
Platnosť
Základná náhrada za každý 1 km jazdy*
Opatrenie MPSVaR
jednostopové
osobné cestné motorové
č.632/2008 Z.z.
vozidlá
vozidlá
od 1. 1. 2009
0,050 €
0,183 €

