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Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia; ak Hospodin nestráži mesto,
márne bdie strážnik. Žalm 127,1

Úvodom
Úlohou cirkvi je tak ako v minulosti tak aj dnes predovšetkým šíriť evanjelium Ježiša Krista,
vyznávať vieru v Trojjediného Pána Boha a vštepovať ju do vedomia ľudí. V ECAV máme
zadefinované, že cirkev má viesť svojich členov k vzájomnej úcte, podpore, tolerancii a
príkladnému kresťanskému i občianskemu životu. Cirkev má ochraňovať život a jeho prejavy
vo všetkých podobách. Toto si kladie za cieľ aj spoločnosť. Cirkev nad rámec občianskej
spoločnosti musí myslieť nie len na ochranu týchto hodnôt počas pozemského života, ale aj po
smrti. V tom sa odlišuje myslím si od občianskej spoločnosti, pretože má doviesť človeka ako
jednotlivca do Kráľovstva, ktoré nie je tu na zemi.
Dôvodom reštrukturalizácie podniku býva zväčša také jeho štádium, v ktorom už nemôže ďalej
efektívne pokračovať v činnosti. Nová štruktúra podniku by mala priniesť nielen jeho vyššiu
efektivitu, ale aj vnútornú kvalitu. Zo systému, ktorý sa dostane do turbulentného stavu vznikne
po zrútení nový systém na vyššej kvalitatívnej úrovni a s vyššou mierou stability. Cirkev ako
spoločenstvo veriacich je tiež určitý systém. Ak sa dostane do turbulentného stavu, tak potom
východiskom by mohla byť naozaj zmena jej štruktúry. Takáto zmena je nevyhnutná aj
vzhľadom na zmenené vonkajšie podmienky spoločnosti. Výhodou cirkvi ako systému ale je
to, že nie je závislá len na ľuďoch. Nad týmto systémom bdie aj ruka Stvoriteľa.
Návrh na zjednodušenie štruktúry cirkvi vznikol na základe komparácie návrhov od brata
riaditeľa GBU Vagaského, člena komisie brata konseniora Jána Matisa a návrhom Slovenskej
evanjelickej jednoty. Na komisii sme sa zaoberali aj návrhom od brata Martina Kováča. Na
zasadnutí komisie dňa 15.3.2017 spolu s členmi právneho výboru boli prijaté ciele opatrenia
a harmonogram reštrukturalizácie. Návrh bol následne predložený na rokovanie generálneho
presbyterstva. Materiál GP zobralo na vedomie a poverilo komisiu jeho dopracovaním
o konkretizáciu opatrení. Zároveň GP rozhodlo o väčšom časovom úseku na diskusiu
o materiáli v cirkevno-organizačných jednotkách ECAV. Na poslednom rokovaní generálneho
presbyterstva sa schválil návrh, aby sa 25. novembra konala synoda, ktorá by sa zaoberala práve
reštrukturalizáciou. Komisia sa na svojom zasadnutí 23.5.2017 pripravila doplnenie cieľov
a opatrení o konkretizáciu návrhu na zjednodušenie štruktúry ECAV. Za nosný materiál pre
túto konkretizáciu, komisia využila návrh brata konseniora Jána Matisa.

PaedDr. Slavomír Hanuska, predseda komisie
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Ciele a opatrenia pre zjednodušenie štruktúry ECAV
Cieľ
1. Zvýšiť
zodpovednosť
členov zboru za
zbor

2. Kodifikovať 3
úrovne
riadenia ECAV
3. Zvýšiť
efektívnosť
riadenia ECAV
4. Znížiť počet
úrovní správy
ECAV

Opatrenie
Vymedziť práva a povinnosti členov zboru, zvýšiť práva platiacich
členov zboru, pripraviť model väčšieho ekonomického podielu a
zodpovednosti členov zboru na činnosti zboru. Pripraviť väčšiu
ekonomickú zodpovednosť zborov samotných. Definovať členstvo
v zbore (práva a povinnosti) popri členstve v cirkvi vzniknutom
Krstom Svätým.
Zaviesť trojúrovňové riadenie – štatutár, presbyterstvo a konvent.

Posilniť samostatný výkon duchovnej a hospodárskej správy

Zaviesť tri stupne správy ECAV:
1) cirkevný zbor
2) stredný stupeň: seniorát / superintendencia / dištrikt
3) evanjelická cirkev a. v.
5. Upraviť počet
Vytvoriť 6 až 17 seniorátov (superintendencií, dištriktov) novým
územných
rozdelením či spájaním terajších seniorátov rešpektujúc historické
celkov ECAV
danosti regiónov alebo kopírovať vyššie územné celky.
6. Posilniť zásadu: Nastavenie kompetencií
Všetka moc
Úplné kompetencie zboru v oblasti hospodárskej,
pochádza zo
pracovnoprávnej, správy zborového života,
zborov
Kompetencie seniorátu (superintendencie, dištriktu) koordinačné,
kontrolné, správa cirkevného školstva,
Kompetencie ústredia reprezentačné a mechanizmy na udržanie
vieroučnej, organizačnej a právnej jednoty cirkvi
7. Zvýšiť
Oddeliť výkonnú, zákonodárnu a súdnu moc. Synoda bude
nezávislosť
výhradne zákonodárnym orgánom.
zložiek moci v
Zavedenie konventu ECAV ako najvyššieho správneho orgánu
ECAV
ECAV.
Zvýšiť odborný prvok v súdnictve ECAV a zavedenie správneho
súdnictva voči rozhodnutiam orgánov COJ.
8. Zefektívniť
Zaviesť povinne kontrolný (revízny) orgán na všetkých úrovniach
kontrolnú
a posilniť jeho kontrolné mechanizmy
činnosť v ECAV
9. Zvýšiť
Administratívne zabezpečiť sídla seniorátov (superintendencií,
efektivitu
dištriktov) podľa pridelených kompetencií (kaplán, administratívna
koordinácie
sila) so zreteľom na ekonomickú realitu.
v ECAV
10. Zvýšiť
Určiť odborné kritéria pre výkon jednotlivých funkcií.
odbornosť
riadenia ECAV

11. Zabezpečiť
servisné
činnosti pre
cirkevné zbory
12. Stransparentniť
proces volieb
ECAV

13. Zachovať
vieroučnú
čistotu cirkvi
14. Obnoviť
disciplinárnu
právomoc
duchovných

Zadefinovať úlohy úradu ECAV aj ako servisného strediska pre
činnosť cirkevných zborov.

Pripraviť nový volebný systém v ECAV vrátane súdneho prieskumu
volieb. Zrušiť volebné obdobia duchovných na všetkých úrovniach
ECAV do veku 65 rokov, alebo ponechať dve po sebe nasledujúce
funkčné obdobia. Obmedziť kompetencie kandidačnej porady len
na posúdenie, či kandidát spĺňa podmienky stanovené CPP pre
kandidáciu.
Uplatňovať v živote zboru Písmo sväté vysvetľované v duchu
Symbolických kníh ECAV a cirkevnú ústavu. Tento princíp uplatniť
aj pri tvorbe novej legislatívy ECAV.
Znovuzavedenie disciplinárnej právomoci duchovných

Trojstupňová správa ECAV
Komisia pre zjednodušenie štruktúry ECAV (ďalej len komisia) navrhuje zaviesť trojstupňovú
správu ECAV.

CIRKEVNÝ ZBOR

Stredná úroveň
seniorát alebo dištrikt
alebo
superintendencia

EVANJELICKÁ CIRKEV

Na každej úrovni bude trojstupňové rozhodovanie.

Konvent

Presbyterstvo

Predsedníctvo

Cirkevný zbor
Na základnom, ale najdôležitejšom stupni správy bude cirkevný zbor.
Kompetencie cirkevného zboru budú nastavené v plnej miere v oblasti pracovnoprávnej,
hospodárskej a správy duchovného života na úrovni zboru. Predstaviteľmi zboru budú zborový
farár a zborový dozorca.
Orgánmi zboru budú zborový konvent, zborové presbyterstvo a zborové predsedníctvo.
Presbyterstvo budú tvoriť volení členovia z cirkevného zboru.
Konvent cirkevného zboru budú tvoriť všetci dospelí členovia cirkevného zboru.

Stredný stupeň správy ECAV
Na strednom stupni bude seniorát alebo dištrikt.
Názov tohto stupňa by mal závisieť od konečného počtu takto koncipovaných jednotiek.
Komisia sa prikláňa k názvu seniorát. Predstaviteľmi seniorátu budú senior a seniorálny
dozorca.
Orgánmi seniorátu budú predsedníctvo seniorátu, seniorálne presbyterstvo a seniorálny
konvent.
Členmi seniorálneho konventu budú 4 volení delegáti za každý zbor seniorátu.
Členmi seniorálneho presbyterstva budú predsedníctva cirkevných zborov v senioráte.
Na strednej úrovni bude seniorovi k dispozícii druhý duchovný (kaplán, farár)
a administratívna sila (možnosť čiastočného úväzku).
Historické postavenie seniorátov







Senioráty vznikali prevažne na regionálnej úrovni (stolice) a dodnes majú svoje
špecifiká – preto komisia odporúča čo najmenej zasahovať do ich celistvosti.
Prevažná väčšina seniorátov má svoje spádové miesta – evanjelici sa spolu poznajú
nielen zo seniorálnych stretnutí, ale aj zo zamestnaní, škôl, úradov, návštev lekárov
(pobytov v nemocniciach) a pod.
Stretnutia v seniorátoch sú ekonomicky výhodnejšie a účasťou sú pomerne viac
zastúpené ako v súčasnosti stretnutia na vyššej úrovni
Úroveň seniorátu dáva lepšie možnosti koordinácie činností
Zbory v senioráte sú k sebe solidárnejšie

Štruktúra ECAV
Predstaviteľmi ECAV budú biskup a dozorca ECAV. Sídlom ECAV bude Bratislava – hlavné
mesto Slovenskej republiky. ECAV bude mať kompetencie v oblasti hospodárenia s majetkom
ECAV, kompetencie pre udržanie vieroučnej jednoty ECAV, koordinácie vzťahov so zahraničím,
kompetencie na zabezpečenie jednotného právneho systému ECAV a reprezentačné
kompetencie.
Úrad ECAV so sídlom v Bratislave bude servisným strediskom pre ECAV, senioráty a zbory.
V rámci úradu ECAV vznikne stredisko na správu majetku ECAV.

KONVENT ECAV
(predsedníctvo ECAV, predsedníctva seniorátov a dvaja volení delegáti za seniorát)

PRESBYTERSTVO ECAV
(predsedníctvo ECAV a predsedníctva seniorátov)

DUCHOVNÁ RADA
(biskup a seniori)

HOSPODÁRSKA RADA
(dozorca ECAV a dozorcovia
seniorátov)

predsedníctvo

Duchovná rada
Duchovnú radu budú tvoriť biskup a seniori, Duchovná rada prevezme kompetencie
súčasného zboru biskupov. V rámci duchovnej rady prebehne rozdelenie zodpovednosti za
jednotlivé oblasti práce v cirkvi. Pre jednotlivé oblasti práce budú koncipované výbory alebo
komisie. Členmi komisií a výborov budú nominovaní zástupcovia seniorátov, volení duchovnou
radou ECAV. Výbory a komisie si spomedzi svojich členov zvolia predsedov a podpredsedov.
Predsedovia výborov a komisií budú zodpovedať za svoju činnosť duchovnej rade
a presbyterstvu ECAV.
Oblasti práce:
















Vieroučná
Bohoslužobná
Liturgická
Cirkevné školstvo
Zahraničná misia
Deti a dorast
Rodiny
Katechéza
Vyučovanie náboženstva
Diakonia
Pastorácia
Masmédiá
Fakulta a teologické vzdelávanie
Ekumenický dialóg
Vzdelávanie kaplánov

Duchovná rada vznikne aj na úrovni seniorátu. Budú ju tvoriť senior a zboroví farári.

Hospodárska rada
Členmi hospodárskej rady ECAV budú seniorálni dozorcovia a dozorca ECAV. Hospodárska
rada bude navrhovať presbyterstvu ECAV koncepciu hospodárenia s majetkom ECAV.
Hospodárska rada bude voliť päťčlennú revíznu komisiu, ktorá bude dohliadať a kontrolovať
hospodárenie s majetkom ECAV.
Hospodárske rady a revízne komisie budú koncipované aj na úrovni seniorátov a cirkevných
zborov.
Do mechanizmov nakladania s majetkom sa zakomponuje v druhom stupni schválenie
scudzovania majetku predsedníctvom vyššej COJ.

Oddelenie výkonnej, zákonodárnej a súdnej moci v ECAV.
Výkonnú moc v ECAV bude predstavovať štruktúra ECAV v orgánoch na jednotlivých stupňoch
správy ECAV.

Zákonodárna moc - synoda
Synoda ECAV bude mať ako jediná kompetenciu tvorby legislatívy ECAV. Synodu budú tvoriť
len volení delegáti zo seniorátov (4 za každý seniorát v paritnom zastúpení). Členmi synody
nebudú členovia predsedníctva ECAV a ani členovia seniorálnych predsedníctiev. Synoda
bude mať dva výbory – právny a organizačný.

Súdna moc
Príjme sa zásada, že členmi súdov nemôžu byť členovia predsedníctva ECAV a členovia
predsedníctiev seniorátov a ani členovia synody. Úlohou súdov ECAV bude riešiť spory medzi
členmi ECAV, COJ ECAV a posudzovať dodržiavanie cirkevných predpisov ECAV.
ECAV bude mať dva súdy.
Prvostupňový súd bude tvorený predsedom, podpredsedom a dvomi volenými sudcami za
každý seniorát. Predseda súdu a podpredseda súdu a predsedovia senátov budú musieť mať
právnické vzdelanie.
Druhostupňový súd bude tvorený predsedom, podpredsedom a 5 volenými sudcami,
ktorých bude voliť synoda. Druhostupňový súd bude odvolacím súdom s jedným 7 členným
senátom, voči rozhodnutiam prvostupňového súdu.
Komisia navrhuje zrušiť disciplinárnu právomoc súdov.

Volebný systém
Komisia navrhuje ponechať na úrovni cirkevného zboru volebné obdobie zborového farára
na 10 rokov bez obmedzenia počtu volebných období.
Na všetky ostatné funkcie navrhuje ponechať 6 ročné volebné obdobia s možnosťou najviac
dvoch po sebe nasledujúcich volebných období.
Komisia navrhuje zrušiť kandidačné porady.
Voľby bude riadiť volebná komisia. Členov volebnej komisie zvolí pred voľbami presbyterstvo
príslušnej COJ. Volebná komisia posúdi či kandidát spĺňa podmienky na kandidovanie určené
cirkevnými predpismi a zaradí kandidáta do volieb. Zároveň bude plniť úlohu sčítacej
komisie. Členmi volebnej komisie nebudú môcť byť členovia presbyterstva COJ ani členovia
predsedníctva COJ.

Územné usporiadanie ECAV.
Komisia navrhuje ponechať súčasné územno-správne členenie na senioráty. Zároveň
navrhuje aby pri zmene štruktúry boli povolené rozdelenia seniorátov, alebo spájanie
súčasných seniorátov na základe samostatných uznesení konventov jednotlivých seniorátov.

Harmonogram prípravy a realizácie zjednodušenia štruktúry ECAV

úprava 23. mája 2017
Krok realizácie
Príprava cieľov a opatrení
pre zmenu štruktúry ECAV
Schválenie cieľov a opatrení
pre zmenu štruktúry ECAV
Predloženie konkrétneho
materiálu komisie pre
zmenu štruktúry
Pripomienkovacie obdobie,
diskusia v zboroch a
seniorátoch
Mimoriadna synoda
s bodom Reštrukturalizácia
ECAV v Bratislave
Príprava paragrafového
znenia ústavy a CPP
Pripomienkovacie obdobie
k paragrafovému zneniu
zmien CPP a ústavy ECAV
Zapracovanie pripomienok
do nového znenia Ústavy
a CPP
Schválenie Ústavy a CPP
novej štruktúry ECAV
Voľby podľa novej štruktúry
ECAV v novej štruktúre

Termín
15. marec 2017

Pôsobnosť
Komisia

31. marec 2017

GP

23. máj 2017

Komisia

25. máj 2017 – 25.
november 2017
(6 mesiacov)
25. november 2017

Senioráty a zbory

november 2017 – február
2018
február 2018 - apríl 2018
konajú sa vtedy konventy
seniorátov a dištriktov
(2 mesiace)
máj 2018

Právny výbor + komisia

jún 2018

Synoda

júl - august 2018

Podľa nového volebného
systému

1.11.2018

COJ ECAV

Právny výbor ECAV, GP

