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ŠTATÚT
Pamätnej medaily k 500. výročiu reformácie
Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku uznesením 114-7/2014 schválilo štatút Pamätnej
medaily k 500. výročiu reformácie.

A.
Zlatá medaila
Čl. 1
Zlatá pamätná medaila Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku pri 500. výročí
reformácie je ocenením významných zásluh o rozvoj Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania na Slovensku, jej podporu, šírenie jej dobrého mena na Slovensku i v zahraničí (ďalej
len „ocenenie“).
Čl. 2
Udeľovanie zlatej medaily je časovo ohraničené rokmi 2015, 2016 a ukončené je v roku 2017,
keď si budeme pripomínať 500. výročie reformácie Dr. Martina Luthera.
Čl. 3
Zlatú medailu udeľuje Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.
Čl. 4
Ocenenie zlatou medailou možno udeliť fyzickej osobe staršej ako 18 rokov, slovenským
občanom aj cudzincom, členom ECAV na Slovensku, ako aj osobám iného náboženského
vyznania či bez vyznania. Medaila môže byť udelená tej istej osobe len raz. Medailu nie je
možné udeliť in memoriam.
Čl. 5
Pri udeľovaní ocenenia sa posudzuje miera zásluh oceňovanej osoby o rozvoj Evanjelickej
cirkvi a. v. na Slovensku vo všetkých oblastiach jej pôsobenia, šírenie jej dobrého mena,
vytváranie vhodných podmienok na rozvoj jej činnosti a spoluprácu pri šírení kresťanských
hodnôt v spoločnosti.
Čl. 6
Zlatú medailu udeľuje Predsedníctvo ECAV na Slovensku z vlastného rozhodnutia, na návrh
predsedníctva dištriktu alebo na návrh predsedníctva seniorátu.
Čl. 7
Návrh na udelenie zlatej medaily obsahuje:
 označenie navrhovateľa,
 meno, priezvisko a tituly osoby, ktorej sa navrhuje udelenie ocenenia,
 dátum narodenia,
 funkcia (povolanie),
 štátne občianstvo,
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 adresa bydliska,
 stručnú informáciu, za čo sa ocenenie udeľuje,
 zdôvodnenie ocenenia.
Čl. 8
Návrh na ocenenie sa predkladá Predsedníctvu ECAV na Slovensku cestou generálneho
biskupského úradu (GBÚ), ktorý vedie evidenciu žiadostí a udelených ocenení. GBÚ
skontroluje úplnosť návrhu, prípadne vyzve navrhovateľa, aby predložený návrh doplnil.
Čl. 9
K oceneniu sa vyhotovuje aj listina o udelení ocenenia, ktorú podpisuje Predsedníctvo ECAV
na Slovensku. Listina obsahuje:
- meno a priezvisko oceneného
- stručnú informáciu, za čo sa ocenenie udeľuje,
- dátum odovzdania,
- podpisy členov Predsedníctva ECAV na Slovensku
- poradové číslo.
Listina sa odovzdáva spolu s ocenením.
Čl. 10
Odovzdanie ocenenia zlatou medailou sa uskutoční slávnostným spôsobom. Akt odovzdania
ocenenia vykoná Predsedníctvo ECAV a organizačne zabezpečuje GBÚ.

B.
Strieborná medaila
Čl. 11
Strieborné pamätné medaily (žetóny) sú určené na propagáciu výročia reformácie a na
zberateľské účely. Žetóny nepodliehajú osobitnej evidencii. Záujemcovia si ich môžu
zaobstarať cestou GBÚ v maximálnom počte 20 ks/žiadosť, prípadne individuálne zakúpiť
v predajniach Tranoscia.

Vo Zvolene 5. decembra 2014

Imrich Lukáč, v. r.
generálny dozorca

Miloš Klátik, v. r.
generálny biskup

Zb. CPP – čiastka 1/2015

2/2015

Strana: 3

Príloha č. 1: Vyobrazenie pamätnej medaily
k 500. výročiu reformácie

