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Cirkevné nariadenie č. 1/2011, 
o používaní vonkajších symbolov  

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 

 
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku svojím 
uznesením č. 80/5-2010 v zmysle § 11 odseku 1 cirkevného zákona č. 2/2010 o vonkajších 
symboloch  vydáva toto cirkevné nariadenie o používaní vonkajších symbolov Evanjelickej 
cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 
1. Toto cirkevné nariadenie vymedzuje symboly Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 

na Slovensku (ďalej len symboly ECAV) a stanovuje, kto a za akých podmienok môže 
používať symboly Evanjelickej cirkvi, kto zodpovedá za ich použitie a ochranu, stanovuje 
dohľad nad dodržiavaním nariadenia a určuje postup na zjednanie nápravy pri 
neoprávnenom alebo nesprávnom používaní symbolov. 

2. Symbolmi ECAV sú v zmysle Ústavy ECAV erb, vlajka, pečať a hymna  ECAV. 
 

Článok 2 
Erb ECAV 

 
1. Základné vyobrazenia erbu ECAV a z neho odvodeného veľkého erbu  ECAV 

a heraldického  znamenia ECAV sú uvedené v § 2 cirkevného zákona č. 2/2010 
o vonkajších symboloch ECAV.  

2. Ústredným motívom erbu ECAV je Lutherova ruža, vysvetlenie ktorej nám zanechal 
Martin Luther a  je nasledovné: Čierny kríž  stojí v srdci, ktoré má svoju prirodzenú farbu. 
Kríž ma má stále upomínať, že viera v Ukrižovaného nás činí blahoslavenými. Lebo, keď 
sa verí zo srdca, tak je to spravodlivé. Hoci je to čierny kríž, ktorý umŕtvuje a pôsobí tiež 
biedu a bolesť, predsa ponecháva srdcu jeho červenú farbu, neničí ho, neusmrcuje, ale 
oživuje. Lebo spravodlivý žije zo svojej viery, a síce z viery v Ukrižovaného. Takéto 
srdce stojí uprostred bielej ruže, aby sa ukázalo, že viera prináša radosť, potechu a pokoj, 
teda také srdce sa dostáva do bielej radostnej ruže, lebo biela farba je farbou duchov 
a všetkých anjelov. Ruža stojí v nebovomodrom poli, pretože taká radosť v duchu a vo 
viere je počiatkom budúcej nebeskej radosti, už teraz  vnútorne uchopenej, nádejou 
privlastnenej, ale ešte nie zjavenej. A v takomto poli je zlatý prsteň, pretože taká 
blaženosť v nebi trvá večne a neobsahuje ju nijaká zem a je vzácna nad všetky radosti 
a hodnoty, ako zlato je najdrahší a najvzácnejší kov. 

3. Erb ECAV a z neho odvodené formy (ďalej len erby ECAV) sa vyobrazujú farebne. 
Výnimočne možno použiť čierno-biele vyhotovenie erbu. 

4. Za erby ECAV sa považuje aj ich jednofarebné grafické zobrazenie alebo stvárnenie 
z kovu, kameňa, keramického alebo iného materiálu, ak svojím vyobrazením zodpovedajú 
vyobrazeniu erbu.  

5. Erby ECAV môžu používať spôsobom stanoveným týmto nariadením: 
a) Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku,  
b) Generálny biskupský úrad,  
c) orgány ECAV a členovia týchto orgánov, 
d) výbory zriadené synodou ECAV a ich členovia, 
e) účelové zariadenia ECAV nezávisle od toho, či im bola alebo nebola priznaná právna 

subjektivita, 
f) cirkevné materské, základné a stredné školy zriadené ECAV,  
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g) iné inštitúcie po udelení predchádzajúceho písomného povolenia predsedníctva 
ECAV, za splnenia stanovených podmienok,  

h) členovia  a sympatizanti ECAV vo forme odznakov a reklamných predmetov.  
6. Veľký erb ECAV sa používa predovšetkým na označenie: 

a) listín ECAV,  
b) cirkevných zákonov a nariadení ECAV, 
c) dohôd a zmlúv uzatváraných ECAV s inými cirkvami alebo štátnymi orgánmi, 

miestnou alebo regionálnou samosprávou, 
d) ocenení ECAV, 
e) osobných listov generálneho biskupa alebo generálneho dozorcu ECAV, 
f) budov ECAV, budov jej účelových zariadení a škôl podľa bodu 10, 
g) spravodajstva a programov o ECAV, najmä v masovokomunikačných prostriedkoch 

a v audiovizuálnych projektoch, 
h) vizitiek funkcionárov  ECAV. 

7. Erb ECAV sa môže používať predovšetkým na označenie: 
a) bežnej korešpondencie ECAV,  
b) úradných preukazov a bežných tlačovín ECAV, účelových zariadení ECAV a škôl 

zriadených ECAV, 
c) spravodajstva a programov o účelových zariadeniach a školách, najmä 

v masovokomunikačných prostriedkoch a v audiovizuálnych projektoch, 
d) zástupcov alebo reprezentantov ECAV, jej účelových zariadení a cirkevných škôl na 

oficiálnych podujatiach v Slovenskej republike alebo v zahraničí,  
e) vizitiek funkcionárov účelových zariadení ECAV a cirkevných škôl zriadených 

ECAV, 
f) ostatných listín ECAV, ktoré nie sú vymenované v predchádzajúcom článku. 

8. Heraldické znamenie sa používa predovšetkým: 
a) na označenie tlačovín o ECAV vydávaných tretími subjektmi, 
b) propagačných a reklamných materiálov, 
c) pre účely  občianskych združení, neziskových organizácií a iných subjektov 

nezriadených ECAV.  
9. Členovia ECAV a jej sympatizanti môžu používať erby ECAV vo forme odznaku ako 

označenie príslušnosti k ECAV, resp. na vyjadrenie sympatií s jej učením a pôsobením 
v spoločnosti, a to verejným nosením na vrchnom odeve, a to na ľavej strane nad srdcom.  

10. Použitie veľkého erbu ECAV na budovách je nasledujúce: 
a) Veľký erb ECAV sa používa na priečelí budov a označuje budovy ECAV, jej 

účelových zariadení a cirkevných škôl.  
b) Na budovy kostolov ECAV sa tabule neumiestňujú, iba ak je označenie súčasťou ich 

architektonického riešenia. 
c) Veľký erb sa umiestňuje nad tabuľu, na ktorej je uvedený názov organizácie, úradu 

alebo orgánu ECAV, jej účelového zariadenia alebo cirkevnej školy zriadenej ECAV, 
pričom veľký erb sa môže vyobraziť na tabuli spolu s jej názvom.  

d) Pri viacerých budovách v rámci jedného areálu sa tabuľa umiestňuje na hlavnú 
budovu. 

e) Veľký erb a označenie na budove sa umiestňuje nad priečelím budovy alebo na pravej 
strane hlavného vchodu z čelného pohľadu. 

f) Ak veľký erb nie je súčasťou architektonickej výzdoby budovy, použije sa na jej 
označenie tabuľa s jeho vyobrazením zhotovená zo smaltovaného plechu s výškou 40 
cm. 

g) Erby sa neumiestňujú na budovách, na ktorých by vzhľadom na ich stav nebolo 
použitie dôstojné. 
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h) Označenie iných ako vlastných budov, ktoré ECAV, jej účelové zariadenia a cirkevné 
školy využívajú, si užívateľ dohodne v zmluve s prenajímateľom. Užívateľ zodpovedá 
za údržbu označenia. 

i) Ak budova prestane slúžiť pôvodnému účelu, erb sa z nej sníme, a to v deň 
nadobudnutia rozhodnutia o zmene sídla alebo zániku užívateľa. 

 
Článok 3 

Vlajka, zástava a koruhva ECAV 
 
1. Základné vyobrazenie vlajky ECAV a z nej odvodenej zástavy a koruhvy ECAV je 

uvedené v § 3 cirkevného zákona č. 2/2010 o vonkajších symboloch ECAV. 
2. Vlajka, ktorá má rozmer spravidla 100 x 150 cm, sa vztyčuje pri slávnostných 

príležitostiach. 
3. Ak priestorové podmienky vyhovujú, vlajky sú trvale vztýčené na žrdiach pri budovách 

sídiel biskupských úradov, v opačnom prípade sa uprednostňuje na označenie sídla 
biskupského úradu zástava umiestnená na priečelí budovy pod 45-stupňovým uhlom. 

4. Vlajka sa prechodne vztyčuje na miestach konania slávností alebo iných cirkevných 
podujatí celocirkevného, dištriktuálneho, seniorálneho alebo zborového charakteru.  

5. Na vlajke ani na stožiari sa neumiestňujú nijaké ozdoby, nápisy, vyobrazenia, stuhy 
a podobne. Stožiar vlajky na verejnom priestranstve sa umiestňuje z čelného pohľadu 
vľavo od rečníckeho pultu.  

6. Vlajka Evanjelickej cirkvi sa nesmie používať poškodená ani zašpinená a nesmie sa 
zväzovať do ružice. Na vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak, odznak, 
kytica, smútočný závoj a podobne. 

7. Vlajka sa vztyčuje a sníma bez prerušenia, pomaly a dôstojne; pri snímaní sa nesmie 
dotýkať zeme. Na stožiari okrem nej nesmie byť upevnená žiadna iná vlajka. 

8. Zástava ECAV je odvodená od vlajky ECAV. Zástava je vždy spojená so žrďou, a to na 
svojej kratšej strane. Dĺžka zástavy nesmie presiahnuť trojnásobok jej šírky. Dĺžka žrde je 
trojnásobkom šírky zástavy, pričom na jej jednej tretine je pripevnený list zástavy. Ak 
zástava je súčasťou výzdoby budovy, umiestňuje sa na priečelie budovy spravidla pod 45-
stupňovým uhlom.  

9. Zástava  môže byť trvale umiestnená v zasadacích a reprezentačných  priestoroch 
využívaných ECAV, jej cirkevnoorganizačných jednotkami, účelovými zariadeniami a 
cirkevnými školami.  

10. Koruhva ECAV je odvodená od vlajky ECAV v pomere strán 2 : 3,5 až 2 : 7.  
11. Použitie koruhvy závisí od miestnych podmienok a uplatňuje sa najmä  tam, kde je 

bezvetrie. V tomto prípade plne nahrádza vlajku ECAV.   
12. Vonkajšia vlajková výzdoba bohoslužobných budov (kostolov, modlitební) sa môže 

realizovať pri pamätných dňoch ECAV a jej významných výročiach, ako sú Pamiatka 
reformácie, Pamiatka vierozvestov, Pamiatka upálenia Majstra Jána Husa, Pamiatka 
posvätenia chrámu Božieho a pod., ako aj pri slávnostných príležitostiach, akými sú napr. 
ordinácie novokňazov, inštalácie duchovných, uvádzanie do funkcií zvolených 
funkcionárov ECAV a jej COJ, posviacky bohoslužobných priestorov či iných cirkevných  
priestorov.   

13. Vnútornú vlajkovú výzdobu v chrámoch a modlitebniach treba pripraviť tak, aby 
v žiadnom prípade nezakrývala a ani nijako neodvádzala pozornosť od ústredných  
symbolov kresťanského evanjelického kostola, ako sú oltár s krížom, kazateľnica či 
krstiteľnica. Preto sa odporúča vlajkovú výzdobu vnútorných priestorov chrámu Božieho  
realizovať minimálne a len na jeho zadnej stene, príp. na bočných stenách chrámu.   

14. Pri všeobecných kresťanských sviatkoch (napr. vianočné či veľkonočné sviatky a pod.) sa 
osobitná výzdoba symbolmi ECAV neodporúča. 
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15. Členovia ECAV a jej sympatizanti môžu použiť vlajku a zástavu na dôstojnú výzdobu 
svojich domácností a ich okolia pri oficiálnych cirkevných podujatiach. 

 
Článok 4 

Pečať ECAV 
 
1. Základné vyobrazenie pečate ECAV je uvedené v § 4 cirkevného zákona č. 2/2010 

o vonkajších symboloch ECAV. 
2. Odtlačok pečate ECAV sa používa spravidla na originál pamätných listín alebo 

významných dokumentov vrátane dôležitých dohôd  medzi cirkvami, cirkvou a štátom, 
samosprávnym krajom, obcou a v ďalších prípadoch, v ktorých je jej použitie obvyklé. 

3. Používanie pečate sú vyhradené Predsedníctvu ECAV a jej úschovu zabezpečuje 
Generálny biskupský úrad ECAV. 

4. Na bežné používanie ECAV používa pečiatku odvodenú od pečate v zmysle § 4 odsek 4 
cirkevného zákona č. 2/2010 o vonkajších symboloch ECAV. 

 
 

Článok 5 
Hymna ECAV 

 
1. Hymnou ECAV je pieseň Martina Luthera z roku 1529 Hrad prepevný v úprave, ako je 

uvedená § 5 cirkevného zákona č. 2/2010 o vonkajších symboloch ECAV a ako je  
zaznamenaná aj v Evanjelickom spevníku pod č. 263. 

2. Hymna ECAV sa zásadne spieva ako chorál. 
3. Vo výnimočných prípadoch možno hymnu ECAV interpretovať v orchestrálnej úprave; 

vtedy sa melódia opakuje dvakrát po sebe. 
4. Pri spievaní alebo hraní hymny ECAV je prítomné zhromaždenie povinné povstať. 
5. Sólový prednes alebo akákoľvek iná interpretácia piesne Hrad prepevný, než ako je 

uvedené v ods. 2 a 3, sa nepovažuje sa prednes hymny ECAV. 
 
 

Článok 6 
Ochrana vonkajších symbolov ECAV 

 
1. Symboly ECAV treba mať v úcte a vážnosti. Používanie symbolov musí byť vždy 

dôstojné. Nesmú sa používať v takých prípadoch, kde by ich použitie mohlo vyvolať 
dojem znevažovania. Symboly nesmú byť bez výslovného a predchádzajúceho schválenia 
Predsedníctva ECAV akokoľvek využívané v podnikaní a musí byť s nimi nakladané 
s úctou a dôstojne. 

2. Za dôstojné zaobchádzanie so symbolmi a za ich ochranu zodpovedá ten, kto ich použil. 
3. Každé neoprávnené, nevhodné, neprimerané, nedôstojné alebo ináč znevažujúce 

používanie alebo použitie symbolov je zakázané a ECAV si vyhradzuje právo voči 
takémuto konaniu zakročiť či už na cirkevnom súde, alebo v krajnom prípade aj na 
štátnych súdoch. 

4. Symboly, ktorých používanie, použitie alebo podoba je v rozpore s týmto nariadením, 
uloží predsedníctvo cirkevnoorganizačnej jednotky ECAV neodkladne odstrániť tomu, kto 
symbol používa. Rovnako sa postupuje aj v prípadoch, keď predmety obsahujúce symboly 
alebo ich časti niekto vyrába alebo uvádza do obehu bez potrebného povolenia alebo 
v rozpore s povolením, a to najmä pri výrobkoch, tovaroch, službách vrátane 
propagačných materiálov, suvenírov, odznakov, vlajočiek atď. 
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Článok 7 
Dohľad 

 
1. Dohľad nad dodržiavaním tohto cirkevného zákona vykonáva presbyterstvo cirkevného 

zboru na svojom parochiálnom území, príp. presbyterstvo príslušnej vyššej 
cirkevnoorganizačnej jednotky ECAV. Výzvu na odstránenie zistených nedostatkov 
dotknutej fyzickej alebo právnickej osobe doručuje predsedníctvo príslušnej 
cirkevnoorganizačnej jednotky, a to na základe uznesenia príslušného presbyterstva 
cirkevnoorganizačnej jednotky.  

2. V prípade, že výzva podľa bodu 1 bola neúčinná, je Predsedníctvo ECAV oprávnené 
domáhať sa ochrany svojich práv na cirkevnom alebo civilnom súde. 

 
Článok 8 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Používanie vonkajších symbolov COJ definovaných v §§ 6 až 10 cirkevného zákona č. 

2/2010 o vonkajších symboloch ECAV si môže upraviť vo vlastnej kompetencii 
presbyterstvo príslušnej COJ, pričom použije toto cirkevné nariadenie a Zásady tvorby 
a obnovy historickej heraldiky cirkevnoorganizačných jednotiek ECAV na Slovensku. 

2. Symboly ECAV, ktoré boli zavedené do praxe najmä ako súčasť architektonického 
riešenia budov a priestorov pred nadobudnutím účinnosti tohto cirkevného nariadenia, nie 
sú týmto cirkevným nariadením nijako dotknuté. 

3. Toto cirkevné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Generálneho presbyterstva ECAV 
na Slovensku dňa 3. decembra 2010 v Bratislave a účinnosť nadobudlo zverejnením 
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  
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Cirkevné nariadenie č. 2/2011 
o úplných názvoch, ich skratkách a o používaní pečiatok COJ 

 
 
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku svojím 
uznesením č. 99/5-2010 zo dňa 3. 12. 2010 vydáva toto cirkevné nariadenie o úplných 
názvoch, ich skratkách a o používaní pečiatok COJ. 
 
 

Oficiálne názvy cirkevnoorganizačných jednotiek 
§ 1 

 
Cirkevnoorganizačné jednotky ECAV na Slovensku majú tieto oficiálne názvy: 
a) Ústredie cirkvi 
    Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku 
b) Dištrikty 
    Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 
    Západný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 
c) Senioráty 
    Gemerský seniorát Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 
    Košický … 
    Liptovsko-oravský … 
    Šarišsko-zemplínsky … 
    Tatranský … 
    Turčiansky … 
    Bratislavský … 
    Dunajsko-nitriansky … 
    Hontiansky … 
    Myjavský … 
    Novohradský … 
    Považský … 
    Rimavský … 
    Zvolenský … 
d) Cirkevné zbory 
    Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Prešov 
    Cirkevný zbor … Liptovský Mikuláš-Palúdzka 
    Cirkevný zbor … Nižná Slaná – Kobeliarovo (združený cirkevný zbor) 
e) Matkocirkev (dcérocirkev) 
    Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Liptovský Peter 
    matkocirkev Liptovský Peter 
    Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Liptovský Peter 
    dcérocirkev Jamník 
 

Skratky cirkevnoorganizačných jednotiek 
§ 2 

 
V bežnom písomnom styku, kde sa nevyžaduje uviesť názov cirkevnoorganizačnej jednotky v 
plnom znení, môžu sa použiť tieto skratky: 
    a) Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku, Ev. cirkev a. v. na Slovensku, ECAV na 
Slovensku, ECAV 
    b) VD …, ZD … 
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    c) GES, KOS, LOS, ŠZS, TAS, TUS, BAS, DNS, HOS, MYS, NOS, POS, RIS, ZVS 
    d) CZ Liptovský Mikuláš 
 

Sídla cirkevnoorganizačných jednotiek 
§ 3 

 
1. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, dištrikty a senioráty majú svoje 
      sídla. 
2. Ak sa k názvu cirkevnoorganizačných jednotiek pripája sídlo, uvádza sa ulica, súpisné 
      číslo, PSČ a sídlo. 

 
Úrady cirkevnoorganizačných jednotiek 

§ 4 
 
Úrady cirkevnoorganizačných jednotiek majú tieto oficiálne názvy: 
    a) Generálny biskupský úrad  
        Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (presná adresa) 
    b) Biskupský úrad …....... dištriktu 
        Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (presná adresa) 
    c) Seniorský úrad …....... seniorátu 
        Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (presná adresa) 
    d) Evanjelický augsburského vyznania farský úrad (presná adresa) 
 

Skratky úradov cirkevnoorganizačných jednotiek 
§ 5 

 
V bežnom písomnom styku, kde sa nevyžaduje uviesť názov úradu cirkevnoorganizačnej 
jednotky v plnom znení, môžu sa použiť tieto skratky: 
    a) GBÚ 
    b) Biskupský úrad VD, BÚ VD, Biskupský úrad ZD, BÚ ZD 
    c) Seniorský úrad GES, SÚ GES 
    d) Evanjelický a. v. farský úrad, Ev. a. v. farský úrad, Ev. a. v. FÚ 
 

Adresa úradov cirkevnoorganizačných jednotiek 
§ 6 

 
K názvu úradu cirkevnoorganizačnej jednotky sa uvádza adresa (ulica, súpisné číslo / alebo P. 
O. Box, PSČ a sídlo). 
 

Hlavičkový papier 
§ 7 

 
Cirkevnoorganizačné jednotky a ich úrady sú v bežnom písomnom styku oprávnené používať 
hlavičkový papier.  
 

Používanie pečiatky 
§ 8 

 
1. Cirkevnoorganizačné jednotky sú oprávnené používať okrúhlu pečiatku v zmysle CZ 
      2/2010. 
2. Okrúhla pečiatka sa dáva na všetky právne záväzné dokumenty a doklady. 
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3. V bežnom písomnom styku používajú cirkevnoorganizačné jednotky podlhovastú 
      pečiatku s oficiálnym názvom cirkevnoorganizačnej jednotky, prípadne doplneným 
      o ďalšie údaje (IČO, bankové spojenie a pod.) 
 
 

Prechodné a záverečné ustanovenia 
§ 9 

 
1. Schválením tohto cirkevného nariadenia ruší sa smernica č. 10/1994 o úplných názvoch 
      cirkevných organizačných jednotiek a o používaní pečiatok v znení smernice č. 3/2000, 
      6/2007, 1/2008. 
2. Toto cirkevné nariadenie 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  
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Oznámenie č. 1/2011 
o prijatí Zásad tvorby a obnovy  historickej heraldiky cirkevnoorganizačných jednotiek 

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 
 

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku svojím  
uznesením č. 81/5-2010 zo dňa 3. 12. 2010 vydáva Zásady tvorby a obnovy heraldiky 

cirkevnoorganizačných jednotiek Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Zásady tvorby a obnovy historickej heraldiky cirkevnoorganizačných 

jednotiek Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 
 

Článok 1 

Úvodné  ustanovenia 
 
1. Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku na svojom 

zasadnutí 1. až 2. júla 2010 prijala cirkevný ústavný zákon č. 1/2010, ktorým sa 
novelizovala Ústava ECAV na Slovensku a cirkevný zákon č. 2/2010 o vonkajších 
symboloch. Táto legislatíva definovala vonkajšie symboly ECAV na Slovensku, ktorými 
sa ECAV na Slovensku odlišuje od ostatných cirkví doma aj v zahraničí.  

2. Nové cirkevné zákony zároveň dali cirkevnoorganizačným jednotkám ECAV na 
Slovensku ústavné právo na obnovu ich vlastnej historickej heraldiky a na vytvorenie 
a používanie svojho vlastného erbu. Podrobnosti určuje cirkevné nariadenie č. 1/2011 
o používaní vonkajších symbolov ECAV na Slovensku.   

 
Článok 2 

Úloha Heraldickej komisie ECAV na Slovensku  
a odporúčaný postup pri tvorbe obnovenej heraldiky 

 
1. Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku zriaďuje Heraldickú komisiu ECAV na 

Slovensku v zložení: predseda komisie a 3 členovia komisie. Jej činnosť sa začína od 1. 1. 
2011. 

2. Práca v Heraldickej komisii ECAV je nehonorovaná; členovia komisie majú nárok na 
úhradu nevyhnutných cestovných nákladov.  

3. Úlohou Heraldickej komisie ECAV je dohliadať na teologickú, historickú, výtvarnú 
a heraldickú úroveň riešení heraldických symbolov cirkevnoorganizačných jednotiek  
ECAV na Slovensku. 

4. Heraldická komisia ECAV spolupracuje s Heraldickou komisiou Ministerstva vnútra SR a 
Heraldickým kolégiom – združením pre občiansku heraldiku, ktoré dávajú rozhodujúce 
odporúčania pre zápis erbov do Heraldického registra Slovenskej republiky. Tento register 
predstavuje najvyššiu heraldickú autoritu v Slovenskej republike. Zapísanie erbu do 
heraldického registra je zárukou heraldickej správnosti používaného erbu aj zárukou, že 
rovnaký erb alebo z neho odvodené ostatné symboly nepoužíva žiadny iný subjekt. 

5. Heraldická komisia ECAV v spolupráci s Heraldickým registrom Slovenskej republiky 
vedie zoznam heraldických erbov cirkevnoorganizačných jednotiek ECAV na Slovensku 
a archivuje ho na Generálnom biskupskom úrade.  

6. Heraldická komisia spolupracuje s Ústredným archívom ECAV na Slovensku, ako aj 
s ostatnými archívmi ECAV pri bádaní a evidovaní  historických pečatí 
cirkevnoorganizačných jednotiek. 

7. Heraldická komisia ECAV je nápomocná múzeám ECAV pri mapovaní a propagácii 
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kultúrneho dedičstva našich cirkevných zborov, seniorátov a dištriktov v oblasti cirkevnej 
heraldiky.  

8. V záujme dosiahnutia efektívnosti pri tvorbe heraldických symbolov 
cirkevnoorganizačných jednotiek sa odporúča postupovať takto: 
(a) Posúdenie zámeru obnovy historickej heraldiky v Heraldickej komisii ECAV. 
(b) Spracovanie grafického návrhu erbu cirkevnoorganizačnej jednotky ECAV. 
(c) Zápis erbu cirkevnoorganizačnej jednotky do Heraldického registra Slovenskej 

republiky.  
 

Článok 3 
Posúdenie zámeru obnovy historickej heraldiky 

 
1. Základným vonkajším symbolom cirkevnoorganizačnej jednotky, od ktorého sa 

odvádzajú jej ostatné symboly (pečať cirkevnoorganizačnej jednotky, veľký erb 
cirkevnoorganizačnej jednotky), je erb cirkevnoorganizačnej jednotky. 

2. Cirkevnoorganizačná jednotka, ktorá sa rozhodne pre tvorbu svojho vlastného erbu, by 
mala v prvom rade vychádzať zo svojej historickej heraldiky. V prípade, že 
v cirkevnoorganizačnej jednotke chýbajú podklady, môže požiadať o súčinnosť 
Heraldickú komisiu ECAV. Heraldická komisia ECAV na požiadanie napomáha 
cirkevnoorganizačnej jednotke pri zisťovaní historickej predlohy ich cirkevnej symboliky. 

3. V prípade, že ide o nový cirkevný zbor, ktorý vznikol po roku 1990 a ktorý nenadväzuje 
na žiadny historický cirkevný zbor pôsobiaci na príslušnom území, je potrebné pristúpiť 
k tvorbe zámeru nového erbu.  

4. Žiadosť o stanovisko Heraldickej komisie ECAV predkladá cirkevnoorganizačná jednotka  
prostredníctvom Generálneho biskupského úradu Heraldickej komisii ECAV. Heraldická 
komisia ECAV posúdi žiadosť z hľadiska teologického a historického a vydá o tom 
stanovisko. Zároveň preskúma, či ten istý alebo podobný erb nie je už zapísaný 
v Heraldickom registri Slovenskej republiky, príp. či nebolo už inej cirkevnoorganizačnej 
jednotke vydané kladné stanovisko k tomu istému alebo podobnému zámeru.     

 
Článok 4  

Spracovanie grafického návrhu erbu 
 
1. Aby bola zaručená výtvarná a heraldická čistota erbu, čo umožní jeho neskoršie 

bezproblémové zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky, odporúča sa, 
aby grafickým spracovaním erbu bola poverená profesionálne zdatná osoba. 

2. V prípade potreby môže byť Heraldická komisia ECAV nápomocná cirkevnoorganizačnej 
jednotke pri sprostredkovaní grafického spracovania erbu. 

3. Spracovanie grafického návrhu musí rešpektovať cirkevný zákon č. 2/2010 o vonkajších 
symboloch a malo by byť pri ňom zohľadnené aj predbežné stanovisko Heraldickej 
komisie ECAV podľa predchádzajúceho článku. 

4. Takto posúdený a vypracovaný grafický návrh erbu predkladá cirkevnoorganizačná 
jednotka Heraldickej komisii ECAV so žiadosťou o súhlasné stanovisko s vyhotovením 
erbu, ktoré je podmienkou pre zápis erbu do Heraldického registra Slovenskej republiky.   

 
 

Článok 5 
Zápis erbu do Heraldického registra Slovenskej republiky 

 
1. Cirkevnoorganizačná jednotka predkladá návrh na zápis svojho erbu do Heraldického 

registra Slovenskej republiky, ktorý vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 
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sekcia verejnej správy, odbor archívov. Prílohou žiadosti o zápis erbu je vyobrazenie 
historických pečatí cirkevnoorganizačnej jednotky (vytlačená fotografia alebo sken), 
návrh heraldickej úpravy historického symbolu vo formáte A4 vyhotovený v plnej 
farebnosti a bez farby a komentár k historickej predlohe erbu. Zároveň sa k žiadosti 
pripojí súhlasné stanovisko Heraldickej komisie ECAV.  

2. Odporúča sa k registrácii erbu priložiť i jeho záznam vo formáte (TIF) na vhodnom 
elektronickom nosiči. 

3. Cirkevnoorganizačná jednotka môže požiadať Heraldickú komisiu ECAV, aby ju 
zastupovala pri rokovaní o zápis pred Heraldickým registrom Slovenskej republiky. 

 
Článok 6 

Poplatky za registráciu heraldických symbolov 
 

1. Zápis erbu do Heraldického registra Ministerstva vnútra SR je v zmysle v súčasnosti 
platných predpisov SR bezplatný. 

2. Manipulačný poplatok za spracovanie agendy o registrácii erbu sa stanovuje vo výške 
50 €. Manipulačný poplatok je vedený ako „Účelové prostriedky ECAV“ na osobitnom 
účte v účtovníctve ECAV.  

3. Z týchto zdrojov je možné financovať  
a. nevyhnutné náklady na činnosť Heraldickej komisie ECAV, 
b. vydávanie knižných publikácií slúžiacich k propagácii cirkevnej heraldiky,  
c. výpomoc pre finančne slabšie CZ. 

O použití príspevkov rozhoduje Predsedníctvo ECAV na základe návrhu Heraldickej 
komisie ECAV. 

4. Správa o použití finančných prostriedkov z účelového účtu ECAV je súčasťou ročnej 
závierky ECAV.  

 
Článok 7 

Záverečné ustanovenia 
 

Tieto Zásady tvorby a obnovy historickej heraldiky cirkevnoorganizačných jednotiek 
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku nadobúdajú platnosť dňom ich 
schválenia Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku 3. 12. 2010 a účinnosť dňom 
zverejnenia v Zbierke cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku.  
 
 
 
 

V Bratislave dňa 3. 12. 2010 
 
 
         Ing. Pavel Delinga, CSc.                     Mgr. Miloš Klátik, PhD. 
generálny dozorca ECAV na Slovensku  generálny biskup ECAV na Slovensku  
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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. 
 
 

 



Strana: 14 Oznámenie č. 2/2011 Zb. CPP – čiastka 1/2011 
 

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  
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Oznámenie č. 3/2011  

o prijatí Metodického usmernenia pre ročné štatistické hlásenia cirkevných zborov 
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 

 
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku svojím 

uznesením č. 101/5-2010 zo dňa 3. decembra 2010 vydáva Metodické usmernenie pre ročné 
štatistické hlásenia cirkevných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na 

Slovensku 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Metodické usmernenie  

pre ročné štatistické hlásenia cirkevných zborov  
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 

 
- Pri vyplňovaní tlačiva „Štatistika za rok 20..“ je potrebné riadiť sa podľa tohto 

metodického usmernenia. 
- Vyplnená tabuľka sa posiela podľa pokynov príslušného dištriktuálneho biskupského 

úradu. 
 
Cirkevný zbor – dopĺňa sa názov zboru podávajúceho štatistické údaje (vrátane údajov z 
dcérocirkví, filiálok, diaspor) 
 
Seniorát – dopĺňa sa názov seniorátu, do ktorého pôsobnosti cirkevný zbor patrí 
 
Dištrikt – dopĺňa sa názov dištriktu, do ktorého pôsobnosti cirkevný zbor patrí 
 
Pečiatka, podpisy predsedníctva – dopĺňajú sa podpisy dozorcu a farára cirkevného zboru 
spolu s okrúhlou pečiatkou cirkevného zboru, resp. podlhovastou s identickým textom 
okrúhlej pečiatky 
 
Počet členov – pre údaj Kartotéka sa dopĺňa aktualizovaný údaj zborovej kartotéky k 31. 
decembru ukončeného roka, za ktorý sa vyhotovuje štatistika; pre údaj Sčítanie sa dopĺňa 
výsledok ostatného cyklického sčítania (údaj uvádzaný Štatistickým úradom SR) 
 
Krsty  – pre údaj Spolu sa uvedú všetky krsty vykonané deťom aj dospelým, pre údaj Deti sa 
uvedú krsty deťom do konfirmačného veku, pre údaj Dosp. sa uvedú krsty vykonané po 
hranici konfirmačného veku 
 
Sobáše – pre údaj Spolu sa uvedú všetky sobáše (Evanj. + Krížne), pre údaj Evanj. sa uvedú 
sobáše, kde obaja sobášení sú ev. a.v. vyznania, pre údaj Krížne sa uvedú sobáše, kde jeden 
zo sobášených je iného vierovyznania (príp. bez vyznania) 
 
Požehnanie manželstva – platí ako pri Sobáše 
 
Pohreby – pre údaj Spolu sa uvedú pohreby oboch pohlaví vrátane detí, pre údaj Z toho deti 
do 7 r. sa uvedú deti, ktoré pri úmrtí mali menej ako 7 rokov (údaj odovzdávame MK SR) 
 
Do/Zo zboru – pre údaj Prihl. sa uvedú všetci príslušníci ECAV, ktorí sa do zboru prihlásili 
z iných cirkevných zborov; pre údaj Zo zboru sa uvedú všetci príslušníci ECAV, ktorí zo 
zboru odchádzajú do iného cirkevného zboru 



Strana:16 Oznámenie č. 3/2011 Zb. CPP – čiastka 1/2011 
 
 
Vstup/Výstup ECAV – pre údaj Vstup sa uvedú tí príslušníci ECAV, ktorí sa vo 
vykazovanom roku stali členmi ECAV prostredníctvom zboru (krstom, prestupom z iného 
vierovyznania); pre údaj Výst. sa uvedú tí členovia zboru, ktorí ukončili členstvo v ECAV 
(vyžaduje sa písomné vyhlásenie osoby o vystúpení z ECAV) 
 
Presbyterstvo – pre údaj Členovia sa uvedie počet presbyterov, pre údaj Zasadnutia sa uvedie 
počet zasadnutí v konkrétnom kalendárnom roku 
 
Večera Pánova – pre údaj Celkom sa uvedie súhrnný počet vykonaných Večerí Pánových 
ako v chráme, tak v domácnosti aj zariadeniach, ako sú nemocnice a rôzne typy soc. zariadení 
(DD, DD a DSS, DSS, SED a pod.) – uvedieme v priestore pod slovom Celkom; pre údaj 
Chrám sa uvedie súhrnný počet vykonaných Večerí Pánových v chráme pri rozličných 
príležitostiach (pravidelné prisluhovanie VP raz za mesiac, prisluhovanie VP pri konfirmácii, 
v Kajúcu nedeľu, pri stretnutí jubilantov, výročí konfirmácie, manželskom jubileu a pod.) – 
uvedieme v priestore pod slovom Chrám; pre údaj Doma sa uvedie súhrnný počet 
vykonaných VP v domácnostiach – uvedieme v priestore pod slovo Doma; pre údaj Nemoc.-
soc. zariadenia sa uvedie súhrnný údaj vykonaných VP v rôznych formách zariadení, ako sú 
uvedené vyššie – uvedieme v priestore pod slovo Nemoc.-soc. zariadenia; pre údaj Spolu sa 
uvedie súhrnný údaj prijímateľov VP ako v chráme, tak v domácnosti a nemoc.-soc. 
zariadeniach číslom, v ktorom sú zahrnutí muži aj ženy spoločne; pre údaj Muži/Ženy 
v oddiele Chrám sa uvedie počet prijímateľov VP v chráme jednotlivo podľa pohlavia; 
rovnako sa uvedie aj v oddieloch Doma a Nemoc.-soc. zariadenia počet prijímateľov podľa 
pohlavia 
 
Hlavné sl. Božie – pre údaj Počet za rok sa uvedie súhrnný počet hlavných služieb Božích  
(sú to zvyčajné služby Božie konané v nedeľu dopoludnia, ako aj v iný čas v dcérocirkvi, 
filiálke, diaspore, ak sa tam konajú ako jediné služby Božie v danú nedeľu či sviatok podľa 
Agendy A. Poriadky služieb Božích pod č. 1, 2, 3 a 7), pre údaj Pr. účasť sa uvedie číslo 
zodpovedajúce podielu z matem. operácie, keď delenec = celkový počet účastníkov za 
vykazované obdobie, deliteľ = celkový počet vykonaných služieb Božích za vykazované 
obdobie 
 
Slávnosť – pre údaj Slávnosť v časti 1. slávnosť, ako aj v časti Ost. sviatky sa uvedie počet 
prítomných pre jednotlivé sledované príležitosti, pričom tento počet nie je súčasťou čísla 
uvedeného v časti Pr. účasť (t. j. účasť v časti Slávnosť evidujeme samostatne) 
 
Nešporné sl. Božie – pre údaj Počet za rok sa uvedie celkový počet nešporných sl. Božích 
vykonaných podľa Agendy A. Poriadky služieb Božích pod č. 5, pre údaj Pr. účasť sa uvedie 
číslo zodpovedajúce podielu z matem. operácie, keď delenec = celkový počet účastníkov 
nešporných sl. Božích, deliteľ = počet vykonaných nešporných sl. Božích za vykazované 
obdobie 
 
Večerné sl. Božie – pre údaj Počet za rok sa uvedie celkový počet večerných (konaných 
v nedeľu) sl. Božích vykonaných podľa Agendy A. Poriadky služieb Božích pod č. 5, pre údaj 
Pr. účasť sa uvedie číslo zodpovedajúce podielu z matem. operácie kedy delenec = celkový 
počet účastníkov večerných sl. Božích, deliteľ = počet vykonaných večerných sl. Božích 
 
Stredtýždňové sl. Božie – pre údaj Počet za rok sa uvedie celkový počet stredtýždňových sl. 
Božích vykonaných podľa Agendy A. Poriadky služieb Božích pod č. 5, pre údaj Pr. účasť sa 
uvedie číslo zodpovedajúce podielu z matem. operácie, keď delenec = celkový počet 
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účastníkov stredtýždňových sl. Božích, deliteľ = počet vykonaných stredtýždňových sl. 
Božích 
 
Advent. večierne – pre údaj Počet za rok sa uvedie celkový počet vykonaných adventných sl. 
Božích podľa Agendy A. Poriadky služieb Božích pod č. 6, pre údaj Pr. účasť sa uvedie číslo 
zodpovedajúce podielu z matem. operácie, keď delenec = celkový počet účastníkov 
adventných sl. Božích, deliteľ = počet vykonaných adventných sl. Božích 
 
Pôstne večierne – pre údaj Počet za rok sa uvedie celkový počet vykonaných pôstnych sl. 
Božích podľa Agendy A. Poriadky služieb Božích pod č. 6, pre údaj Pr. účasť sa uvedie číslo 
zodpovedajúce podielu z matem. operácie, keď delenec = celkový počet účastníkov pôstnych 
sl. Božích, deliteľ = počet vykonaných pôstnych sl. Božích 
 
Mlád. SB – pre údaj Počet za rok sa uvedie celkový počet vykonaných mládežníckych sl. 
Božích, pre údaj Pr. účasť sa uvedie číslo zodpovedajúce podielu z matem. operácie, keď 
delenec = celkový počet účastníkov mládežníckych sl. Božích, deliteľ = počet vykonaných 
mládežníckych sl. Božích 
 
Deti – DB – pre údaj Počet za rok sa uvedie celkový počet vykonaných detských besiedok, 
pre údaj Priemer. účasť sa uvedie číslo zodpovedajúce podielu z matem. operácie, keď 
delenec = celkový počet účastníkov detských besiedok, deliteľ = počet vykonaných detských 
besiedok 
 
Dorast – pre údaj Počet za rok sa uvedie celkový počet účastníkov stretnutí dorastu, pre údaj 
Priemer. účasť sa uvedie číslo zodpovedajúce podielu z matem. operácie, keď delenec = 
celkový počet účastníkov stretnutí dorastu, deliteľ = počet vykonaných stretnutí dorastu 
 
Mládež – SEM – pre údaj Počet za rok sa uvedie celkový počet stretnutí mládeže, pre údaj 
Priem. účasť sa uvedie číslo zodpovedajúce podielu z matem. operácie, keď delenec = 
celkový počet účastníkov stretnutí mládeže, deliteľ = počet vykonaných stretnutí mládeže 
 
Bibl. hod. – dosp. – pre údaj Počet za rok sa uvedie celkový počet účastníkov biblických 
hodín pre dospelých, pre údaj Priem. účasť sa uvedie číslo zodpovedajúce z matem. operácie, 
keď delenec = celkový počet účastníkov biblických hodín pre dospelých, deliteľ = počet 
vykonaných biblických hodín pre dospelých 
 
Ženy – SEŽ – pre údaj Počet za rok sa uvedie celkový počet stretnutí Spoločenstva 
evanjelických žien, pre údaj Priemer. účasť sa uvedie číslo zodpovedajúce podielu z matem. 
operácie, keď delenec = celkový počet účastníčok stretnutí Spoločenstva evanjelických žien, 
pre údaj Priemer. účasť sa uvedie zodpovedajúce číslo podielu z matem. operácie, keď 
delenec = celkový počet účastníčok stretnutí Spoločenstva evanjelických žien, deliteľ = počet 
vykonaných stretnutí Spoločenstva evanjelických žien 
 
Iná činnosť – v cirkevnozborovom živote sa odohráva množstvo rôznych činností, ktoré pri 
maximálnej snahe zostavovateľov tlačiva ŠTATISTIKY nie je možné zachytiť. Preto v tomto 
údaji je možné uviesť napr. činnosť krúžku diakonie, skupinky opatrovateľskej služby, 
návštevnej skupinky, krúžku oltárnych žien, prípadne doplniť údaj o raňajších službách 
Božích vykonaných podľa Agendy A. Poriadky služieb Božích pod č. 5, ktoré si niektoré 
cirkevné zbory dodnes zachovávajú. V takomto prípade treba nad Iná činnosť napísať, o akú 
činnosť ide, a v údajoch Počet za rok a Priemer. účasť postupovať podobne ako 
v predchádzajúcich činnostiach. Akékoľvek ďalšie činnosti (napr. víkendovka mládeže, 
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dorastu, tábory, stretnutia jubilantov a pod.) treba uviesť na zadnej strane tlačiva so 
zachovaním špecifikácie Počet za rok a Priemer. účasť. 
 
Rodiny – RoS – pre údaj Počet za rok sa uvedie celkový počet stretnutí rodinných 
spoločenstiev, pre údaj Priemer. účasť sa uvedie číslo zodpovedajúce podielu z matem. 
operácie, keď delenec = počet všetkých účastníkov stretnutí rodinných spoločenstiev, deliteľ 
= počet vykonaných stretnutí rodinných spoločenstiev, pre údaj Počet sk. – buniek sa uvedie 
číslo zodpovedajúce počtu skupiniek či buniek rodinných spoločenstiev v cirkevnom zbore 
 
Modl. spol. – MoS – pre údaj Počet za rok sa uvedie celkový počet stretnutí modlitebného 
spoločenstva, pre údaj Priemer. účasť sa uvedie číslo zodpovedajúce podielu z matem. 
operácie, keď delenec = počet všetkých účastníkov stretnutí modlitebného spoločenstva, 
deliteľ = počet vykonaných stretnutí modlitebného spoločenstva 
 
Spevokol – pre údaj Počet sa uvedie celkový počet stretnutí (nácvikov + vystúpení + 
hosťovských vystúpení) spevokolu (príp. súhrnné číslo činnosti viacerých spevokolov) – 
uvedieme v priestore pod slovom Počet, pre údaj Skupín sa uvedie číslo zodpovedajúce počtu 
skupín spevokolov, pre údaj Členov sa uvedie počet členov spevokolu, pri viacerých 
spevokoloch sa lomkou uvedú jednotlivé počty členov 
 
Hud. skupiny – pre údaj Počet sa uvedie číslo zodpovedajúce počtu stretnutí (nácvikov + 
vystúpení + hosťovských vystúpení) hudobnej skupiny, resp. hudobných skupín – uvedieme 
v priestore pod slovom Počet, pre údaj Skupín sa uvedie číslo počtu hudobných skupín a pre 
údaj Členov sa uvedie číslom počet členov hudobnej skupiny, príp. pri viacerých hudobných 
skupinách sa to rieši lomkou obdobne ako u spevokolov  
 
Past. návšt. – pre údaj Počet za rok/počet kňazov sa uvedie počet všetkých pastorálnych 
návštev členov cirkevného zboru vykonaných kňazom, príp. kňazmi, a počet kňazov 
v cirkevnom zbore. Dané údaje uvádzame pomocou lomky. Ak kňaz má pre pastorálne 
návštevy vytvorenú pomocnú skupinku, údaje o nimi vykonaných pastorálnych návštevách sa 
uvedú na zadnej strane tlačiva 
 
 
 

V Bratislave dňa 3. 12. 2010 
 
 
         Ing. Pavel Delinga, CSc.                     Mgr. Miloš Klátik, PhD. 
generálny dozorca ECAV na Slovensku  generálny biskup ECAV na Slovensku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


