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Oznámenie č. 2/2011 
o prijatí Štatútu synodálnych výborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na 

Slovensku 

 

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania svojím uznesením č. 98/5- 

2010 zo dňa 3. 12. 2010 vydáva Štatút synodálnych výborov Evanjelickej cirkvi augsburského 

vyznania na Slovensku. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Štatút 

synodálnych výborov 

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 
 

1. Synoda zriaďuje a ruší synodálne výbory v zmysle čl. 15 ods. 1 Ústavy ECAV na 

Slovensku. 

2. Synodálny výbor (ďalej len výbor) je poradným a iniciatívnym orgánom synody. 

3. Tento štatút sa vzťahuje na každý synodálny výbor zriadený synodou. 

 

Článok 2 

Zloženie výboru 

 

1. Výbor je zložený z predsedu a členov. 

2. Predsedu výboru volí a odvoláva synoda (čl. 30 ods. 1 písm. g Ústavy). 

3. Členov výboru volí a odvoláva generálne presbyterstvo podľa § 3 ods. 3 CZ č. 

11/1994 na návrh člena generálneho presbyterstva pri zachovaní parity členov VD 

a ZD ECAV do 3 mesiacov od zriadenia výboru alebo uprázdnenia miesta. 

4. Ak nie je stanovené inak, počet členov výboru je najviac 10. 

5. Ak člen výboru trikrát po sebe neospravedlnení svoju neúčasť na zasadnutí výboru, 

predseda výboru bezodkladne upozorní generálne presbyterstvo na túto skutočnosť 

s návrhom na jeho odvolanie. 

6. Výbor si môže zvoliť spomedzi členov podpredsedu aj tajomníka. 

7. Podpredseda zastupuje predsedu výboru v jeho neprítomnosti 

 

Článok 3 

Kompetencie výboru 

 

Výbor  koná  predovšetkým  na  podnet  synody,  generálneho  presbyterstva  a z vlastnej 

iniciatívy. 

 

Článok 4 

Činnosť výboru 

 

Ak nie je uvedené  v  cirkevnoprávnych predpisoch, činnosť výboru  stanovuje  generálne 

presbyterstvo, ktorá je pre každý výbor uvedená ako príloha tohto štatútu. 
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Článok 5 

Organizácia činnosti výboru 

1. Výbor sa schádza podľa potreby, no najmenej trikrát do roka. 
2. O termíne a mieste zasadnutia výboru rozhoduje predseda výboru. 

3. Zasadnutie výboru zvoláva jeho predseda pozvánkou s návrhom programu, ktorá musí 

byť doručená najmenej 5 pracovných dní pred termínom zasadnutia. 

4. Predsedníctvo cirkvi a predsedníctva dištriktov majú právo zúčastniť sa na zasadnutí 

výboru s poradným hlasom. 

5. Zasadnutie výboru  môže zvolať  ktorýkoľvek  člen výboru  na základe požiadavky 

najmenej dvoch ďalších členov výboru v prípade, že predseda výboru po dobu 6 

mesiacov bezdôvodne nezvoláva zasadnutie výboru. 

6. Predseda výboru má právo pozvať na zasadnutie výboru k predmetnej veci ďalšie 

kompetentné osoby s poradným hlasom. 

7. Výbor je schopný uznášať sa, ak sú prítomní najmenej 3 členovia výboru. 

8. Výbor  schvaľuje  návrhy  nadpolovičnou  väčšinou  hlasov  prítomných  členov.  V 

prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu výboru. 

 

Článok 6 

Záznam o činnosti výboru 

 

1. Zo zasadnutia výboru sa vyhotovuje zápisnica. 

2. Zápisnicu vyhotovuje poverený člen výboru a podpisuje ju predseda výboru. 

3. Predseda výboru zasiela zápisnicu predsedníctvu cirkvi do 15 dní od zasadnutia. 

4. Zápisnicu  dostáva  každý  člen  výboru  najneskôr  s  pozvánkou  na  nasledujúce 

zasadnutie výboru. 

5. Správu o činnosti výboru za príslušný kalendárny rok s návrhom rozpočtu na 

nasledujúci kalendárny rok podáva synode predseda výboru prostredníctvom 

generálneho presbyterstva. 

6. Agendu  výboru  spravuje  predseda  výboru,  ktorý  po  skončení  svojho  volebného 

obdobia ju do 30 dní odovzdáva predsedníctvu synody prostredníctvom GBÚ. 

 

Článok 7 

Ekonomické zabezpečenie výboru 

 

1. Finančné prostriedky na činnosť výboru zabezpečuje synoda prostredníctvom GBÚ. 

2. Prizvané osoby na zasadnutie výboru majú nárok na úhradu cestovných nákladov. 

 

Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmeny a doplnky tohto štatútu navrhujú členovia synodálnych výborov a členovia 

generálneho presbyterstva. 

2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje generálne presbyterstvo. 

3. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom publikovania v Zbierke 

cirkevnoprávnych predpisov. 

 

 

V Bratislave dňa 3. 12. 2010 

 

Ing. Pavel Delinga, CSc.  Mgr. Miloš Klátik, PhD. 

generálny dozorca ECAV na Slovensku generálny biskup ECAV na Slovensku 


