
ROZHODNUTIE O ORGANIZAČNEJ ZMENE 

 

Zamestnávateľ: 

Názov:                      Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku 

Sídlo:                        Generálny biskupský úrad, Palisády 46, 811 06 Bratislava 

IČO:                         00179213 

Zastúpená:               Predsedníctvom ECAV na Slovensku v mene ktorého koná: 

                                 Mgr. Ivan Eľko, generálny biskup a 

                      Ing. Ján Brozman, generálny dozorca 

Registrovaná:           na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, ktoré zabezpečuje v súlade  

                                 s kompetenčným zákonom výkon štátnej správy na úseku cirkví a  

                                 náboženských spoločností;  

                                 rešpektuje ich ako právne subjekty „sui generis“, 

v súlade so schválenou novelizáciou Organizačného poriadku Generálneho biskupského úradu 

č. 1/95 v znení jeho novely, schváleného Generálnym presbyterstvom dňa 08. 02. 2019 

s cieľom racionalizovať existujúcu štruktúru organizačných útvarov, z dôvodu zníženia 

nákladov a zefektívnenia práce a v súlade s ust. § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce v platnom 

znení, rozhodol o organizačnej zmene na strane zamestnávateľa a vydáva 

 

 

toto rozhodnutie o organizačnej zmene s platnosťou od  01. marca 2019: 

 

1. 
mení sa Štruktúra Generálneho biskupského úradu -  § 6 Organizačného poriadku 

Generálneho biskupského úradu, nasledovne: 

 

 

§6 

 

ŠTRUKTÚRA GENERÁLNEHO BISKUPSKÉHO ÚRADU 

 

Predsedníctvo cirkvi 

                 Generálny biskup 

                 Generálny dozorca 

                                                        

          riaditeľ GBÚ 

 

Kancelária ECAV 

           sekretár ECAV 

           tlačový tajomník 

           zahraničný tajomník 

           zahraničný tajomník 

 

           Ústredný archív ECAV    

                                                       vedúci 

                                                       archivár 

              knihovník 



                         

                                    Referát prevádzky 

             tajomník biskupa 

            sekretárka 

                                                       biskupský kaplán 

            pracovník podateľne 

            technicko – hospodársky pracovník 

 

Referát ekonomiky a financií  

                                                        hlavný ekonóm 

                                                        odborný ekonóm 

                                                        odborný ekonóm 

 

                                    Referát ľudských zdrojov 

                                                         odborný ekonóm (personalista) 

         odborný ekonóm (mzdy) 

                                                         ekonóm (mzdy)                                                   

 

                                     Referát misie, vnútornej misie a školstva 

                                                         tajomník pre misiu a vnútornú misiu 

                                                         tajomník pre školstvo a vzdelávanie 

 

 

2. v nadväznosti na vyššie uvedené mení sa Organizačná schéma generálneho biskupského 

úradu - § 8  – pozri prílohu č. 1 

 

 

3. Zrušujú sa funkcie: 

a) Tajomník Synody a Generálneho presbyterstva 

b) Správca informačných sietí 

c) Tajomník evanjelického mediálneho programu (ITV) 

 

 

Zabezpečenie výkonu tohto rozhodnutia: 

Poverený riaditeľ Generálneho biskupského úradu zabezpečí ponuku inej vhodnej pracovnej 

pozície pracovníkom, ktorých funkcia sa ruší (bod 3 tohto Rozhodnutia) 

Pracovník Ústredného archívu ECAV na Slovensku zabezpečí premietnutie organizačných 

zmien do informačného systému na webovú stránku ECAV v rubrike „Najnovšie udalosti“ a v 

rubrike „Oznamy, príhovory“ - v časti ˃„Úradné oznamy“ a v časti  ˃„DOKUMENTY 

A TLAČIVÁ“.  

Referát ľudských zdrojov zabezpečí a pripraví dodatky k pracovnej zmluve o zmene 

pracovných podmienok a zabezpečí zmenu pracovných náplní pracovníkov, dotknutých 

organizačnými zmenami, a súvisiacu agendu, a to bezodkladne.  

 

 

Bratislava, dňa 14. februára 2019 

 

                 Ing. Ján Brozman, v. r.                                              Mgr. Ivan Eľko, v. r. 

generálny dozorca ECAV na Slovensku                  generálny biskup ECAV na Slovensku 


