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Oznámenie č. 1/2014 

o oprave CIRKEVNÉHO NARIADENIA č. 2/1997 o služobných povinnostiach kňazov 
a diakonov v znení CIRKEVNÝCH NARIADENÍ č. 8/2001, 1/2002, 1/2003 a 1/2013 

 
 
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku svojimi 
uzneseniami 61/5-2012 a  62/5-2012 zo dňa 12. októbra 2012 schválilo zmenu a doplnenie 
Cirkevného nariadenia č. 2/1997 o služobných povinnostiach kňazov a diakonov v znení 
Cirkevných nariadení č. 8/2001, 1/2002, 1/2003. 
Schválené zmeny a doplnenia boli zverejnené v Zbierke cirkevnoprávnych predpisov v Čiastke 
1/2013 dňa 27. februára 2013 v Cirkevnom nariadení č. 1/2013. 
Nakoľko pri zverejňovaní Cirkevného nariadenia 1/2013 došlo k chybe pri jeho prepisovaní, 
týmto oznámením sa zverejňuje oprava Cirkevného nariadenia 1/2013. 
 
 
 
V Cirkevnom nariadení č. 1/2013 doterajšie znenie čl. 6: 
 

Čl. 6 
 
Doterajšie znenie § 19: 
Zborový farár má povinnosť udeliť súhlas na výkon služieb Božích seniorovi svojho 
seniorátu, biskupovi svojho dištriktu a generálnemu biskupovi, keď mu to oznámi. 
sa nahrádza týmto znením: 
§ 19 
(1) Zborový farár má povinnosť udeliť súhlas na výkon služieb Božích seniorovi svojho 

seniorátu, biskupovi svojho dištriktu a generálnemu biskupovi, keď  to vopred oznámia  
zborovému farárovi. 

(2) Zborový farár môže udeliť súhlas na výkony podľa § 3 tohto CN: 
a) kňazom dôchodcom, ktorí ukončili služobný pomer v ECAV z dôvodu odchodu do 

dôchodku a sú zapísaní v zozname, ktorý vydáva, zverejňuje  a aktualizuje GBÚ, 
s predchádzajúcim súhlasom Zboru biskupov; 

b) kňazom, ktorí nie sú v služobnom pomere v ECAV, len s predchádzajúcim súhlasom 
dištriktuálneho biskupa príslušného podľa miesta výkonu v jeho pastorálnej 
starostlivosti; 

c) na  konanie  cirkevných obradov v cirkevných priestoroch  pri konfirmácii, sobášoch, 
požehnávaní manželstva a pohreboch  kňazovi, ktorý so súhlasom ECAV pôsobí 
v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR a je zapísaný v zozname, ktorý vydáva, 
zverejňuje  a aktualizuje GBÚ, a ktorý o to zborového farára požiada z dôvodu, že 
obrad sa týka osoby spadajúcej pod jeho pastorálnu starostlivosť. 

(3) Zborový farár nesmie udeliť súhlas na výkony podľa § 3 tohto CN: 
a) kňazom, ktorým bolo odňaté právo vykonávať kňazskú a diakonskú službu v ECAV 

(podľa zoznamu ktorý vedie GBÚ) 
b) kňazom, ktorí nie sú v služobnom pomere v ECAV a ktorí nespĺňajú predpoklady 

kladené na morálny  profil  evanjelického kňaza (podľa zoznamu, ktorý vedie GBÚ). 
 
 
sa opravuje na: 
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Čl. 6 
 
Doterajšie znenie § 19: 
Zborový farár má povinnosť udeliť súhlas na výkon služieb Božích seniorovi svojho 
seniorátu, biskupovi svojho dištriktu a generálnemu biskupovi, keď mu to oznámi. 
sa nahrádza týmto znením: 
§ 19 
(1) Zborový farár má povinnosť udeliť súhlas na výkon služieb Božích seniorovi svojho 

seniorátu, biskupovi svojho dištriktu a generálnemu biskupovi, keď  to vopred 
oznámia  zborovému farárovi. 

(2) Zborový farár môže udeliť súhlas na výkony podľa § 3 tohto CN: 
a) kňazom dôchodcom, ktorí ukončili služobný pomer v ECAV z dôvodu odchodu 

do dôchodku a sú zapísaní v zozname, ktorý vydáva, zverejňuje  a aktualizuje 
GBÚ s predchádzajúcim súhlasom Zboru biskupov; 

b) kňazom, ktorí nie sú v služobnom pomere v ECAV, len s predchádzajúcim 
súhlasom dištriktuálneho biskupa príslušného podľa miesta výkonu v jeho 
pastorálnej starostlivosti; 

c) na  konanie  cirkevných obradov v cirkevných priestoroch  pri konfirmácii, 
sobášoch, požehnávaní manželstva a pohreboch  kňazovi, ktorý so súhlasom 
ECAV pôsobí v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR a je zapísaný 
v zozname, ktorý vydáva, zverejňuje  a aktualizuje GBÚ, a ktorý o to zborového 
farára požiada z dôvodu, že obrad sa týka osoby spadajúcej pod jeho pastorálnu 
starostlivosť. 

(3) Zborový farár nesmie udeliť súhlas na výkony podľa § 3 tohto CN: 
a) kňazom, ktorým bolo odňaté právo vykonávať kňazskú a diakonskú službu 

v ECAV (podľa zoznamu, ktorý vedie GBÚ) 
b) kňazom, ktorí nie sú v služobnom pomere v ECAV a ktorí nespĺňajú 

predpoklady kladené na morálny  profil  evanjelického kňaza (podľa zoznamu, 
ktorý vedie GBÚ). 

 
 

V Bratislave dňa 30. mája 2014 
 
 

Dr. Jaromír Šuma, v. r. 
redaktor Zbierky cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku 
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Oznámenie č. 2/2014 

o úplnom znení CIRKEVNÉHO NARIADENIA č. 2/1997 
o služobných povinnostiach kňazov a diakonov 

v znení CIRKEVNÝCH NARIADENÍ č. 8/2001, 1/2002, 1/2003 a 1/2013 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku svojím 
uznesením 62/5-2012  zo dňa 12. októbra 2012 pod písmenom B) uložilo riaditeľovi GBÚ 
zverejniť v Zbierke CPP úplné znenie CIRKEVNÉHO NARIADENIA č. 2/1997 o služobných 
povinnostiach kňazov a diakonov. Toto nariadenie bolo v úplnom znení publikované v Zbierke 
cirkevnoprávnych predpisov v Čiastke 2/2013 dňa 8. marca 2013 v Oznámení č. 8/2013. 
V nadväznosti na Oznámenie 1/2014 sa týmto zverejňuje úplné znenie CIRKEVNÉHO 
NARIADENIA č. 2/1997 o služobných povinnostiach kňazov a diakonov. 
___________________________________________________________________________ 

 
CIRKEVNÉ NARIADENIE 2/1997 

o služobných povinnostiach kňazov a diakonov v znení cirkevných nariadení  
č. 8/2001, 1/2002, 1/2003 a 1/2013 

 
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku prijalo toto  
cirkevné nariadenie.  
 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

§1 
 

Kňazom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku je každý, kto bol do tejto 
funkcie ustanovený bez ohľadu na to, či je s cirkvou v pracovnom vzťahu. Kňazom je teda 
kaplán, farár, biskup, dôchodca v službe aj mimo nej, ale aj ordinovaný, ktorý pôsobí v inom 
povolaní alebo je bez pracovného pomeru.  
 

§2 
 

Zbor biskupov rozhoduje o práve vykonať kaplánsku skúšku a o ordinácii na základe žiadosti 
o prijatie do služby a ochoty prijať ponúknuté miesto v určenom termíne.  
 

§3 
 

(1) Kňaz má právo vykonávať všetky bohoslužobné výkony a funkcie, prisluhovať sviatosti, 
konať pastoračnú, vnútromisijnú a pedagogickú prácu, konať cirkevné obrady 
pri konfirmácii, sobášoch, požehnávaní manželstva a pohreboch pri plnom rešpektovaní 
bohoslužobného poriadku a parochiálneho práva. 

(2) Kňaz, u ktorého bol rozviazaný pracovný pomer s cirkvou, ale pôsobí v inom povolaní so 
súhlasom cirkvi (EBF UK, OS a OZ SR, HaZZ, PZ SR, ED, cirkevné školy), môže so 
súhlasom parochusa  v COJ vykonávať služby Božie, bohoslužobné úkony, pastorálnu 
činnosť, prisluhovať sviatosti a participovať na výchovno-vzdelávacej činnosti. 

(3) Kňaz,  u ktorého bol rozviazaný pracovný pomer s cirkvou pre odvolanie zo služby alebo 
na vlastnú žiadosť pre nezáujem o službu v cirkvi, alebo mu disciplinárnym opatrením 
bol pozastavený výkon funkcie, nemôže sa podieľať na vykonávaní duchovnej služby. 
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V takomto prípade mu parochus v žiadnom prípade nemôže udeliť súhlas na výkon 
duchovnej činnosti, inak sa dopúšťa disciplinárneho previnenia. 

 
§4 

 

Kňaz má právo a povinnosť nosiť predpísané bohoslužobné rúcho podľa Agendy.  
 

§5 
 

Kňaz má podľa bohoslužobného poriadku povinnosť a právo nosiť kamžu po absolvovaní  
farárskej skúšky. Kaplán môže použiť kamžu v jednotlivých prípadoch na základe osobitného  
povolenia dištriktuálneho biskupa.  

 
§6 

 

Kňaz má povinnosť pri cirkevných slávnostiach a obradoch, na ktorých sa oficiálne 
zúčastňuje, nosiť bohoslužobné rúcho; kamžu nosia pri takýchto príležitostiach len fungensi.  

 
§7 

 

(1) Poslucháč evanjelickej teológie po absolvovaní tretieho ročníka má právo konať 
bohoslužobné výkony; nemôže vykonávať samostatné kazuálie a prisluhovať sviatosti. 
Môže asistovať pri distribúcii darov pri Večeri Pánovej.  

(2) Poverenie na výkon bohoslužobných funkcií dáva zborový farár.  
(3) Poslucháč má pri bohoslužobných výkonoch právo a povinnosť nosiť bohoslužobné 

rúcho bez kamže.  
 

§8 
 

(1)  Ordinovaný diakon má právo vykonávať služby Božie so spievanou liturgiou, 
prisluhovať sviatosti, vykonávať cirkevné sobáše, pochovávať zosnulých, vyučovať 
náboženstvo, pomáhať pri výučbe konfirmandov a vypomáhať na farskom úrade podl'a 
úprav zborového farára. Pri obradoch a bohoslužobných výkonoch má povinnosť a právo 
nosiť bohoslužobné rúcho bez kamže.  

(2)  Ordinovanie zborového diakona seniorom sa nepokladá za ordináciu. 
 

§9 
 

Neordinovaný diakon a zborový diakon nie je pracovníkom duchovnej služby, nemá právo 
vykonávať liturgické výkony vyhradené kňazovi ani nosiť bohoslužobné rúcho kňaza.  

 
§10 

 

Keď sa v tomto cirkevnom nariadení hovorí o zborovom farárovi, platia primerane jeho práva 
a povinnosti aj pre námestného farára a administrátora.  

 
 

§ 11 
 

Ak farár býva mimo farského úradu, musí mať na základe dohody s cirkevným zborom 
určené pracovné hodiny aspoň tri dni do týždňa, zverejnené telefónne číslo a presnú adresu 
bydliska.  
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§ 12 
 

Zborový farár má právo podľa zborového štatútu alebo vokátora prijímať milodary 
pri rôznych funkciách. 

 
§ 12a 

 
Generálny biskupský úrad na základe rozhodnutí Zboru biskupov ECAV vedie evidenciu 
kňazov ECAV na Slovensku (ďalej len ECAV) a absolventov EBF podľa nasledovných 
kritérií:  
a) kňazi v pracovnoprávnom vzťahu s ECAV; 
b) kňazi  pôsobiaci z poverenia ECAV v iných zamestnávateľských organizáciách                 

v Slovenskej republike (napríklad v školstve, armáde, zdravotníctve a pod.);  
c) kňazi pôsobiaci z poverenia ECAV v zahraničí;  
d) kňazi pôsobiaci bez poverenia ECAV v iných zamestnávateľských organizáciách, ktorí 

nestratili právo vykonávať duchovnú činnosť a dobrovoľne (bezplatne) ju vykonávajúci    
v ktoromkoľvek cirkevnom zbore na základe súhlasu zodpovedného farára v duchovnej 
službe;  

e) kňazi, ktorí stratili právo vykonávať duchovné služby rozhodnutím príslušného orgánu;  
f) študenti EBF, vykonávajúci príslušné bohoslužobné výkony (po absolvovaní 3. ročníka), 

ktorým toto právo zaniká ukončením štúdia na EBF; 
g) absolventi EBF, ktorí neboli ordinovaní a podľa rozhodnutia Zboru biskupov ECAV 

vykonávajú duchovnú činnosť na dobu určitú; 
h) absolventi EBF, ktorí neboli ordinovaní a nemajú rozhodnutie Zboru biskupov ECAV 

o tom, že sa majú pripravovať na ordináciu.  
 
 

PAROCHIÁLNE PRÁVO 
 

§ 13 
 

Parochiálne právo je zakotvené v čl. 41 ods. 5 cirkevnej ústavy s prihliadnutím na zásady  
územného princípu podľa čl. 16 ods. 1 cirkevnej ústavy.  

 
§ 14 

 
Parochiálne právo znamená, že  úlohy, ktoré patria do pôsobnosti zborového farára 
(vykonávanie všetkých bohoslužobných výkonov  a funkcií, prisluhovanie sviatostí, konanie 
pastoračnej, vnútromisijnej a pedagogickej práce, konanie  cirkevných obradov pri 
konfirmácii, sobášoch, požehnávaní manželstva a pohreboch),  môže na území príslušného 
cirkevného zboru vykonať iný cirkevný predstaviteľ len so súhlasom zborového farára. 

 
 
 

§15 
 

(1)  Kaplán alebo diakon  menovaný na systemizované miesto zborového farára, ktorému je 
zverená duchovná starostlivosť o cirkevný zbor, koná všetky funkcie v cirkevnom zbore, 
ku ktorým je podľa príslušných predpisov oprávnený.  

(2)  Súhlas na vykonanie bohoslužobných výkonov a funkcií v cirkevnom zbore iným osobám 
dáva administrátor.  
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§ 16 
 

(1)  Parochiálne právo je v prípade cirkevného sobáša modifikované štátnymi predpismi, 
podl'a ktorých si snúbenci môžu voliť miesto sobáša. Parochiálne právo však platí podl'a 
zvoleného miesta sobáša.  

(2)  Rovnaké zásady platia aj pre požehnanie sobáša, ak sa koná bezprostredne po 
občianskom sobáši. Ak sa však požehnanie koná v inom čase, platia dôsledne zásady 
parochiálneho práva.  

 
§17 

 
(1)  Územný princíp, ktorý platí v celej cirkvi, sa uplatňuje aj pri vedení matrík.  
(2)  Matriky sa vedú o všetkých členoch cirkevného zboru; platí to aj o matrikách 

sobášených.  
 

§ 18 
 

Ak sa bohoslužobná funkcia koná so súhlasom parochusa v inom cirkevnom zbore, napíše sa 
do matriky v zbore výkon bez čísla. Ten, kto funkciu vykonal je povinný do 3 dní odoslať 
záznam o výkone so všetkými potrebnými údajmi miestne príslušnému zborovému farárovi, 
ktorý ho zapíše do matriky pod príslušným poradovým číslom.  

 
§ 19 

 
(1) Zborový farár má povinnosť udeliť súhlas na výkon služieb Božích seniorovi svojho 

seniorátu, biskupovi svojho dištriktu a generálnemu biskupovi, keď  to vopred oznámia 
zborovému farárovi. 

(2) Zborový farár môže udeliť súhlas na výkony podľa § 3 tohto CN: 
a) kňazom dôchodcom, ktorí ukončili služobný pomer v ECAV z dôvodu odchodu do 

dôchodku a sú zapísaní v zozname, ktorý vydáva, zverejňuje  a aktualizuje GBÚ 
s predchádzajúcim súhlasom Zboru biskupov ECAV; 

b) kňazom, ktorí nie sú v služobnom pomere v ECAV, len s predchádzajúcim súhlasom 
dištriktuálneho biskupa príslušného podľa miesta výkonu v jeho pastorálnej 
starostlivosti; 

c) na  konanie  cirkevných obradov v cirkevných priestoroch  pri konfirmácii, sobášoch, 
požehnávaní manželstva a pohreboch  kňazovi, ktorý so súhlasom ECAV pôsobí 
v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR a je zapísaný v zozname, ktorý 
vydáva, zverejňuje  a aktualizuje GBÚ, a ktorý o to zborového farára požiada 
z dôvodu, že obrad sa týka osoby spadajúcej pod jeho pastorálnu starostlivosť. 

(3) Zborový farár nesmie udeliť súhlas na výkony podľa § 3 tohto CN: 
a) kňazom, ktorým bolo odňaté právo vykonávať kňazskú a diakonskú službu v ECAV 

(podľa zoznamu ktorý vedie GBÚ); 
b) kňazom, ktorí nie sú v služobnom pomere v ECAV a ktorí nespĺňajú predpoklady 

kladené na morálny  profil  evanjelického kňaza (podľa zoznamu, ktorý vedie GBÚ). 
 
 

MORÁLNY PROFIL KŇAZA 
 

§ 20 
 

Kňaz a diakon je povinný držať sa Písma svätého, Augsburského vyznania a ostatných  
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Symbolických kníh v celom svojom účinkovaní, ako aj v osobnom a rodinnom živote. 
Porušenie tejto povinnosti podlieha disciplinárnemu konaniu. S morálnym profilom kňaza je 
nezlučiteľné mimomanželské spolužitie, rozvod a požívanie omamných látok.  

 
§ 21 

 
Kňaz alebo diakon, ktorého manželstvo bolo z akýchkol'vek dôvodov rozvedené, je povinný  
požiadať do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode o disciplinárne konanie voči 
svojej osobe.  

 
§ 22 

 
Kňaz a diakon má povinnosť byť príkladom vo využívaní sviatostí, ako aj účasti 
na seniorálnych, dištriktuálnych a celocirkevných podujatiach.  

 
§ 23 

 
Kňaz sa má vystríhať pri bohoslužobných výkonoch a v úradnom styku s členmi cirkvi  
akýchkoľvek invektív, osočovaní a pohoršujúcich vystúpení. Musí sa vystríhať osobnej 
straníckosti a zaujatosti.  
 
 

SLUŽOBNÉ POVINNOSTI PODĽA SLUŽOBNÉHO ZADELENIA 
 

§ 24 
 

Služobné povinnosti kňaza alebo diakona sú určované funkciou, do ktorej bol ustanovený 
voľbou alebo menovaním, príslušnými ustanoveniami cirkevnej ústavy a ostatných všeobecne 
záväzných cirkevnoprávnych noriem, štatútu príslušnej COJ, vokátorom, Agendou a 
rozhodnutiami orgánov vlastnej a vyšších COJ. 
 
 

Kazateľská činnosť 
 

§ 25 
 

(1)  Kázeň je vždy založená na texte z kanonických spisov Biblie. Kňaz používa preklad 
Biblie, autorizovaný cirkvou.  

(2)  Obsah kázne je v súlade s biblickým textom, je kristocentrická, napomáha dielo 
posvätenia v Duchu Svätom a aktívne zapojenie do Kristovho tela v miestnom cirkevnom 
zbore. Príprava na kázeň sa opiera o štúdium biblických pôvodín a exegetickej literatúry.  

(3)  Výber textov na cirkevný rok si kazateľ určí buď podľa cirkvou odporúčaného 
perikopového systému, alebo podľa vlastného pripraveného na celý cirkevný rok 
dopredu. Pri zvláštnych sviatkoch môže zbor biskupov určiť text pre všetky cirkevné 
zbory. Je povinnosťou kazateľa tento text prijať.  

(4)  Kázňová príprava na hlavné služby Božie sa uskutočňuje písomne; kázeň sa prednáša       
v priamom kazateľskom kontakte s poslucháčom.  

(5)  Kázne na tri výročité sviatky obsahujú generálny úvod.  
(6)  Kázne sa archivujú na celé obdobie pôsobenia v cirkevnej službe. Kňaz a ordinovaný 

diakon je zodpovedný za výkon kazateľskej funkcie svojej aj vyššej COJ.  
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Výchovno-vzdelávacia činnosť 
 

§ 26 
 

Zborový farár nesie zodpovednosť za organizáciu, duchovnú, pedagogickú a vieroučnú 
úroveň všetkých výchovných programov v cirkevnom zbore. Túto prácu vykonáva so 
spolupracovníkmi spomedzi laických členov zboru, prípadne s kaplánom a diakonom.  

 
§ 27 

 
(1)  Vyučovanie náboženstva patrí medzi základné povinnosti zborového farára. Na splnenie 

tejto úlohy môže si získať spolupracovníkov spomedzi laických členov cirkvi, ktorí majú 
alebo pre tento účel získajú kanonickú misiu.  

(2)  Vyučovanie náboženstva sa uskutočňuje podľa cirkvou schválených učebných osnov. 
Príprava na jednotlivé hodiny, plán hodiny, určenie cieľa a určenie pedagogických 
prostriedkov je zachytené v osobnom zošite hodín pre danú skupinu na celý rok. Učiteľ si 
vedie záznam o účasti detí.  

 
§ 28 

 
(1)  Nedeľná besiedka je pravidelným podujatím cirkevného zboru pre deti do začiatku 

konfirmačnej prípravy počas školského roku. Ak sa konajú v tom istom čase ako hlavné 
služby Božie, deti sa zúčastňujú časti služieb Božích.  

(2)  Za spolupracovníkov pre prácu v nedeľnej besiedke vyberá si členov zboru a pripravuje 
ich na túto prácu. Nesie za túto prácu zodpovednosť pred zborom aj vyššími COJ.  

 
§ 29 

 
Zborový farár sa aspoň raz do mesiaca stretáva s výchovnými spolupracovníkmi za účelom  
prípravy programu a koordinácie činnosti. O poradách vedie samostatný denník.  

 
§ 30 

 
Zborový farár pripravuje biblickými hodinami a špeciálnymi študijnými programami členov 
zboru pre výchovné povinnosti rodiča, krstného rodiča, spolupracovníka vo výchove detí 
v zbore a v pastorálnej práci.  
 
 

§ 31 
 

Postavenie zborového diakona, ordinovaného seniorom bude určené osobitným predpisom.  
 

Administratívna činnosť 
 

§ 32 
 

(1)  Zborový farár a senior zodpovedá za vedenie farského, resp. seniorského úradu pred 
orgánmi vlastnej a vyššej COJ.  

(2)  Za vedenie biskupského úradu zodpovedá biskup spoločne s dozorcom COJ pred orgánmi 
vlastnej a vyššej COJ.  
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§ 33 
 

Kňaz spoločne s dozorcom príslušnej COJ zodpovedá za výkon rozhodnutí vlastnej a vyššej 
COJ.  

 
Pastorálna činnosť 

 
§ 34 

 
(1)  Zborový farár navštevuje domácnosti a vykonáva pri nich pastorálne rozhovory a domáce  

pobožnosti.  
(2)  V rozsiahlejších cirkevných zboroch si vytvára skupinu spolupracovníkov, ktorí mu 

pomáhajú pri pastorálnych návštevách. Nesie zodpovednosť za ich činnosť.  
(3)  O pastorálnych návštevách a poradách so spolupracovníkmi vedie denník.  
(4)  Duchovným nástrojom pastorálnych návštev je modlitba a spoločná biblická meditácia  

s duchovným cieľom. V prípade, že je pôvodcom problému hriech, má pastorálny 
pohovor vyústiť do osobnej spovede.  

 
§ 35 

 
(1)  Navštevuje členov cirkevného zboru v nemocniciach, ústavoch, domovoch dôchodcov, 

vo vojenských zariadeniach a v nápravných zariadeniach vo svojom pastoračnom obvode.  
(2)  Vykonáva návštevy rodín s deťmi, návštevy  súvislosti s kazuáliami, 

novoprisťahovaných, rodín v kríze a pri životných jubileách.  
 

§ 36 
 

(1)  Pozýva rodičov a krstných rodičov na rozhovor pred krstom a vedie s nimi rozhovor o 
zmysle krstu a spoločnej zodpovednosti cirkvi a rodiny za kresťanskú výchovu.  

(2)  Pozýva snúbencov pred uzavretím manželstva v rozsahu a obsahu podl'a úpravy zboru 
biskupov.  

 
§ 37 

 
Každý ordinovaný je viazaný mlčanlivosťou o obsahu osobnej spovede a pastorálnych  
rozhovorov.  

 
SPOLUPRÁCA S PODRIADENÝMI A VYŠŠÍMI SPOLUPRACOVNÍKMI 

 
§ 38 

 
Zborový farár sa stretáva podľa dohodnutého časového harmonogramu so seniorom, aby mu podal 
správu o svojej činnosti a poradil sa v závažných pracovných, osobných a duchovných otázkach.  
 

§ 39 
 

(1)  Zborový farár má povinnosť zúčastňovať sa takých podujatí, na ktoré bol oficiálne 
pozvaný orgánmi vyššej COJ.  

(2)  V čase vopred oznámeného zasadnutia orgánu vyššej COJ, ktorého je členom, nemôže sa  
ospravedlniť cirkevnozborovou funkciou alebo inou povinnosťou v zbore. Je jeho 
povinnosťou dať sa zastúpiť, alebo záležitosť inak zariadiť. Výnimku povoľuje orgán 
alebo predstaviteľ, ktorý zasadnutie zvolal.  
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(3)  Ak zborový farár dostane pozvanie od predsedníctva vyššej COJ, biskupa alebo seniora, 
má povinnosť dostaviť sa na určené miesto v určenom čase alebo sa vopred ospravedlniť.  

(4)  Farár, ktorý sa mieni prihlásiť na súbeh, je povinný sa poradiť o svojom zámere so svojím biskupom.  
 

§ 40 
 

Ak zborový farár pokladá rozhodnutie ktoréhokoľvek zborového orgánu za rozporné               
s niektorou vyššou právnou normou, má povinnosť na to ihneď upozorniť predsedníctvo 
vyššej COJ.  

 
§ 41 

 

Pri porušení služobných povinností volá zborového farára na zodpovednosť senior. Za 
opakované alebo hrubé porušenie stavovských povinností sa postupuje podľa cirkevného 
zákona o disciplinárnych previneniach. 

 
Senior 

 
§ 42 

 

Predpisy o zborovom farárovi platia primerane aj pre prácu seniora. Vo vzťahu k farárom,  
kaplánom, diakonom a cirkevným predstaviteľom v senioráte stará sa o ich duchovný rast a  
kresťanské bratsko-sesterské spolunažívanie.  

 
§ 43 

 

Vo vzťahu k duchovným v senioráte dbá o zachovávanie stavovskej cti, dbá, aby bol voči nim  
spravodlivý, nestranný a v duchu kresťanskej lásky zhovievavý. Primerane zastáva ich 
záujmy. Opiera sa pritom o spoluprácu so seniorálnym dozorcom, o svojich aj jeho zástupcov 
a o predsedu SPK. Zvoláva na spoločné aj individuálne stretnutia.  

 
 

§ 44 
 

Vo vzťahu k zborovým dozorcom a ostatným predstaviteľom seniorátu v spolupráci 
so seniorálnym dozorcom dbá, aby všetci konali svoje povinnosti.  

 
§ 45 

 

V rámci seniorátu dbá o vieroučnú čistotu jednotlivých vnútromisijných sekcií.  
 

Biskup 
 

§ 46 
 

Povinnosti seniora sa primerane vzťahujú aj na prácu biskupa v dištrikte a generálneho biskupa v celej cirkvi.  
 
 

PÔSOBENIE MIMOZBOROVÉ A MIMOCIRKEVNÉ 
 

§ 47 
 

Zborový farár sa stará o duchovnú službu v nemocniciach,  v ústavoch  charitatívnej služby a 



Strana: 12 Oznámenie č. 3/2014 Zb.CPP – čiastka 1/2014 
 

detských domovoch v rámci cirkevného zboru.  
 

§ 47a 
 

Vykonávanie pastoračnej služby v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR 
 

(1) Pastoračná služba veriacim v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR a osobám 
zbaveným slobody rozhodnutím štátneho orgánu  je zabezpečovaná podľa zákona            
č. 250/2002 Z. z. prostredníctvom Ústredia ekumenickej pastoračnej služby. 

(2) Kňazi, diakoni a absolventi teologických škôl majú právo vykonávať brannú povinnosť a 
civilnú službu vo forme pastoračnej služby. 

(3) Z pôsobnosti zborového farára sú vyňatí a pod pôsobnosť Ústredia ekumenickej 
pastoračnej služby podliehajú: 
a) príslušníci a zamestnanci Ozbrojených síl a ozbrojených zborov  SR a zamestnanci 

príslušných orgánov štátnej správy, ktorí v nich vykonávajú službu na území 
Slovenskej republiky a mimo územia Slovenskej republiky, 

b) ich rodinní príslušníci, manželskí partneri, deti, a to aj plnoleté, kým bývajú                  
v spoločnej domácnosti, ako aj príbuzní, ktorí s nimi bývajú v spoločnej domácnosti, 

c) poslucháči a študenti škôl Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, pacienti a 
personál zdravotníckych a sociálnych zariadení patriacich pod príslušné orgány štátnej 
správy, 

d) osoby, ktoré sú vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody, a osoby zadržané 
alebo zaistené. 

(4) Kňazi, ktorí vykonávajú pastoračnú službu v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch 
SR (ďalej len „pastorační duchovní“), 
a) majú práva a povinnosti podľa cirkevných právnych predpisov a podľa pôsobnosti 

Ústredia ekumenickej pastoračnej služby, 
b) sú v služobnom pomere v štruktúrach Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR. Ich 

pastoračná služba je ich základnou úlohou pri výkone služby v Ozbrojených silách 
a ozbrojených zboroch SR, 

c) nie sú cirkevnými predstaviteľmi ani funkcionármi a nie sú v služobnom pomere 
k ECAV. 

(5) Záujemcovi o pastoračnú službu v štruktúrach Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR 
dáva súhlas k vykonávaniu pastoračnej služby generálny biskup po prerokovaní v Zbore 
biskupov ECAV na základe: 
a) jeho písomnej žiadosti, 
b) čestného vyhlásenia, že nebol disciplinárne potrestaný ani nie je proti nemu začaté 

disciplinárne konanie podľa CPP, 
c) že úspešne vykonal farársku skúšku, 
d) že pôsobil v duchovnej službe v ECAV najmenej 4 roky. 

(6) Súhlas podľa ods. 5 je vydaný na 4 roky.  Súhlas je možné opakovane predĺžiť o ďalšie    
4 roky, ak pastoračný duchovný najmenej 6 mesiacov pred uplynutím doby platnosti 
súhlasu: 
a) písomne požiada o predĺženie súhlasu,  
b) predloží kladné hodnotenie týkajúce sa jeho osoby a doterajšej služby, vydané 

generálnym duchovným Ústredia ekumenickej pastoračnej služby. 
(7) Súhlas vydaný podľa ods. 6 a 7 môže odobrať Zbor biskupov ECAV: 

a) na vlastnú žiadosť pastoračného duchovného, 
b) pre vieroučné a morálne zlyhanie pastoračného duchovného, 
c) pre uloženie disciplinárneho opatrenia pastoračnému duchovnému. 
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(8) Pastorační duchovní ponúkajú pastoračnú službu osobám v rozsahu ich pôsobnosti a 
vykonávajú ju bez ohľadu na ich konfesionálnu príslušnosť, ale náboženské obrady 
vykonávajú podľa vnútorných predpisov našej cirkvi. 

(9) Pastorační duchovní v rámci ECAV disciplinárne podliehajú Predsedníctvu ECAV 
v prvom a Generálnemu presbyterstvu ECAV v druhom stupni.  

(10) Príslušným cirkevným súdom pre pastoračných duchovných je Generálny súd ECAV. 
(11) Doba výkonu pastoračnej služby sa započítava do doby výkonu duchovenskej činnosti v ECAV. 
 

§ 48 
 

(1)  Účasťou a prácou vo verejnom živote šíri dobré meno ECAV na Slovensku.  
(2)  Funkcie prijíma len po prekonzultovaní s členom predsedníctva vyššej COJ 

z duchovného stavu.  
 

§ 49 
 

Kňaz uzatvára vedľajší pracovný pomer mimo cirkvi len s predchádzajúcim písomným 
súhlasom presbyterstva vlastnej COJ a predsedníctva vyššej COJ.  
 
 

ĎALŠIE VZDELÁVANIE 
 

§ 50 
 

Zúčastňuje sa aspoň raz do roka na niektorej zo študijných aktivít usporiadaných cirkvou. 
Kapláni majú svoj vlastný študijný program. Zúčastňuje sa na ďalších študijných aktivitách 
podľa vlastného rozhodnutia a odporúčania jednotlivých COJ.  
 
 

PREKONÁVANIE KONFLIKTOV A VÝKON DISCIPLÍNY 
 

§ 51 
 

(1)  Kňaz (diakon) prerokuje vopred svoj úmysel ísť do súdneho sporu s iným kňazom alebo 
so svojím nadriadeným.  

(2)  Vykonáva cirkevnú disciplínu vždy po porade s duchovným predstaviteľom vyššej COJ.  
 
 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

§ 52 
 

Toto cirkevné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1997 a novelizáciou dňom  
publikovania v Zbierke cirkevnoprávnych predpisov.  

 
 

V Prešove dňa 12. októbra 2012 
 
 
                   Pavel Delinga, v. r.          Miloš Klátik, v. r. 
  generálny dozorca ECAV na Slovensku  generálny biskup ECAV na Slovensku 
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Oznámenie č. 3/2014 
o aktuálnom počte členov CZ ECAV k 31. 12. 2013 

 
 
Na základe uznesenia synody 2007 č. C5 Generálne presbyterstvo uznesením č. 22-2/2014 zo 
dňa 11. 4. 2014 aktualizuje počty členov cirkevných zborov podľa ich skutočného stavu ku 
dňu  31. 12. 2013. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Počty členov cirkevných zborov 
Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na 
Slovensku 
 

I. Gemerský seniorát  
1. Betliar ..................................................... 235
2. Čierna Lehota ......................................... 71
3. Dlhá Ves ................................................. 207
4. Dobšiná ................................................... 361
5. Gemerská Poloma .................................. 887
6. Gemerské Teplice ................................... 56
7. Chyžné .................................................... 291
8. Jelšava .................................................... 100
9. Kameňany ............................................... 52

10. Nižná Slaná – Kobeliarovo .................... 281
11. Koceľovce .............................................. 360
12. Kunova Teplica ...................................... 38
13. Mokrá Lúka ............................................ 168
14. Muránska Dlhá Lúka .............................. 257
15. Nandraž .................................................. 68
16. Ochtiná ................................................... 191
17. Ratková ................................................... 163
18. Ratkovské Bystré .................................... 313
19. Rejdová ................................................... 334
20. Revúca .................................................... 595
21. Roštár ..................................................... 198
22. Rozložná ................................................. 0
23. Rožňava .................................................. 927
24. Rožňavské Bystré ................................... 174
25. Sirk ......................................................... 130
26. Slavošovce .............................................. 164
27. Šivetice ................................................... 51
28. Štítnik ..................................................... 577
29. Vlachovo ................................................ 561
30. Vyšná Slaná ............................................ 380

Spolu: 8 190
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II. Košický seniorát 
1. Budimír .................................................. 541
2. Gelnica ................................................... 427
3. Košice .....................................................  2 811
4. Košice-Terasa ......................................... 871
5. Mníšek nad Hnilcom .............................. 340
6. Obišovce ................................................. 508
7. Opiná ...................................................... 601
8. Rankovce ................................................ 779
9. Švedlár .................................................... 228

10. Vyšná Kamenica .................................... 457
 Spolu: 7 563

 
III. Liptovsko-oravský seniorát 

1. Dolný Kubín .......................................... 1 860
2. Liptovský Hrádok-Dovalovo ................ 800
3. Hybe ...................................................... 945
4. Istebné ................................................... 704
5. Jasenová ................................................ 328
6. Kráľova Lehota...................................... 388
7. Kraľovany ............................................. 307
8. Leštiny ................................................... 614
9. Liptovská Kokava ................................. 798

10. Liptovská Porúbka ................................. 1 268
11. Liptovský  Sielnica ............................... 381
12. Liptovský Mikuláš ................................. 3 794
13. Liptovský Ján ......................................... 954
14. Liptovský Ondrej ................................... 757
15. Liptovský Peter ...................................... 838
16. Liptovský Trnovec ................................. 304
17. Liptovský Mikuláš-Palúdzka ................. 755
18. Párnica ................................................... 606
19. Partizánska Ľupča ................................. 1 022
20. Pribylina ................................................ 781
21. Ružomberok .......................................... 1 628
22. Smrečany .............................................. 1 017
23. Svätý Kríž – Lazisko ............................ 942
24. Važec ..................................................... 1 326
25. Veličná .................................................. 1 177
26. Východná .............................................. 1 447
27. Závažná Poruba ..................................... 649
28. Žaškov ................................................... 888

 Spolu: 27 278 
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IV. Šarišsko-zemplínsky seniorát 
1. Bardejov ................................................. 3 430
2. Bystré ..................................................... 972
3. Giraltovce ............................................... 1 387
4. Hanušovce nad Topľou .......................... MERG
5. Chmeľov ................................................ 573
6. Chmeľovec ............................................. 222
7. Chminianske Jakubovany ...................... 369
8. Kladzany ................................................ 564
9. Kuková ................................................... 549

10. Lopúchov ............................................... 768
11. Marhaň ................................................... 999
12. Merník .................................................... 599
13. Michalovce ............................................. 452
14. Nemcovce .............................................. 984
15. Pozdišovce ............................................. 994
16. Prešov .................................................... 3 764
17. Richvald ................................................. 722
18. Sabinov .................................................. 682
19. Soľ .......................................................... 1 148
20. Trebišov ................................................. 261
21. Vranov nad Topľou ................................ 1 322
22. Vyšný Žipov .......................................... 1 224
23. Zlaté ....................................................... 742
24. Žehňa ..................................................... 483

 Spolu: 25 294
 
 
 

V. Tatranský seniorát 
1. Batizovce ................................................ 838
2. Iliašovce ................................................. 267
3. Kežmarok ............................................... 767
4. Levoča .................................................... 188
5. Mengusovce ........................................... 561
6. Podolínec ................................................ 222
7. Poprad ..................................................... 1 166
8. Poprad-Matejovce .................................. 109
9. Poprad-Veľká ......................................... 1 012

10. Slovenská Ves ........................................ 314
11. Spišská Belá ........................................... 247
12. Spišská Nová Ves ................................... 636
13. Spišské Vlachy ....................................... 98
14. Svit ......................................................... 483
15. Štrba ....................................................... 1 255
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16. Švábovce ................................................ 981
17. Vysoké Tatry .......................................... 371

 Spolu: 9 515
 

VI. Turčiansky seniorát 
1. Blatnica .................................................. 491
2. Háj .......................................................... 1 180
3. Ivančiná .................................................. 1 116
4. Košeca ....................................................  1 044
5. Krpeľany ................................................ 829
6. Lazy pod Makytou ................................. 647
7. Martin .................................................... 2 832
8. Martin-Záturčie ...................................... 1 555
9. Mošovce ................................................. 901

10. Necpaly .................................................. 1 833
11. Považská Bystrica .................................. 579
12. Príbovce ................................................. 1 247
13. Púchov ................................................... 2 384
14. Slovenské Pravno ................................... 762
15. Sučany .................................................... 2 173
16. Súľov ...................................................... 816
17. Turany .................................................... 2 240
18. Turčianske Jaseno .................................. 897
19. Vrútky .................................................... 869
20. Záriečie .................................................. 1 690
21. Zemianske Kostoľany ............................ 726
22. Žilina ......................................................  2 393

 Spolu: 29 204

 
 Počet členov VD spolu  107 044

 Počet cirkevných zborov VD spolu 131
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Počty členov cirkevných zborov  
Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania na Slovensku 
 

VII. Bratislavský seniorát 
1. Bratislava-Dúbravka.............................. 1 103 
2. Bratislava Legionárska........................... 1 807 
3. Bratislava-Petržalka............................... 2 479 
4. Bratislava-Prievoz.................................. 2 065 
5. Bratislava-Rača..................................... 793 
6. Bratislava-Staré Mesto .......................... 2 287 
7. Dolné Saliby ......................................... 481 
8. Dunajská Lužná .................................... 458 
9. Dunajská Streda .................................... 293 

10. Galanta .................................................. 788 
11. Grinava ................................................. 186 
12. Hlohovec ............................................... 917 
13. Horné Saliby ......................................... 785 
14. Horné Zelenice ...................................... 502 
15. Limbach ................................................ 273 
16. Modra .................................................. 1 026 
17. Modra-Kráľová .................................. 572 
18. Pezinok ................................................. 1 135 
19. Piešťany ................................................ 1 234 
20. Pusté Úľany .......................................... 21 
21. Senec ................................................... 1 150 
22. Sládkovičovo ........................................ 350 
23. Svätý Jur ............................................... 290 
24. Šamorín ................................................. 792 
25. Trnava ................................................... 1 278 
26. Veľké Leváre ........................................ 160 
27. Veľké Úľany – Jelka ............................. 227 
28. Veľký Grob – Čataj .............................. 724 
29. Vrbové .................................................. 991 

Spolu: 25 167 
 

VIII. Dunajsko-nitriansky seniorát  
1. Bátovce ................................................ 311 
2. Bohunice .............................................. 57 
3. Čankov ................................................. 296 
4. Devičany .............................................. 282 
5. Diakovce .............................................. 447 
6. Drženice ............................................... 79 
7. Farná .................................................... 146 
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8. Gbelce .................................................. 68 
9. Hontianska Vrbica ............................... 244 

10. Jabloňovce ........................................... 109 
11. Jur nad Hronom ................................... 327 
12. Kalná nad Hronom ............................... 695 
13. Kolárovo .............................................. 214 
14. Komárno .............................................. 623 
15. Levice .................................................. 804 
16. Neded ................................................... 438 
17. Nesvady ............................................... 449 
18. Nitra ..................................................... 1 379 
19. Nové Sady ............................................ 485 
20. Nové Zámky ........................................ 383 
21. Plavé Vozokany ................................... 355 
22. Pohronský Ruskov ............................... 128 
23. Pribeta .................................................. 227 
24. Pukanec ................................................ 326 
25. Rastislavice .......................................... 75 
26. Svätoplukovo ....................................... 152 
27. Svätý Peter ........................................... 175 
28. Tekovské Lužany ................................. 89 
29. Zemianska Olča-Lipové ....................... 124 
30. Zlaté Moravce ...................................... 245 
31. Želiezovce ............................................ 108 
32. Žemberovce ......................................... 297 

Spolu: 10 137 
 

IX. Hontiansky seniorát  
1. Babiná ................................................... 207 
2. Baďan ................................................... 202 
3. Banská Štiavnica ................................... 799 
4. Cerovo .................................................. 262 
5. Čelovce ................................................. 108 
6. Dačov Lom ........................................... 173 
7. Devičie .................................................. 178 
8. Drážovce ............................................... 62 
9. Drienovo ............................................... 130 

10. Dudince ................................................. 391 
11. Hodruša-Hámre .................................... 92 
12. Hontianske Moravce ............................. 230 
13. Hontianske Tesáre ................................ 164 
14. Kráľovce-Krnišov ................................. 82 
15. Krupina ................................................. 1 113 
16. Ladzany ................................................ 156 
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17. Lišov ..................................................... 116 
18. Pliešovce ............................................... 948 
19. Prenčov ................................................. 121 
20. Rykynčice ............................................. 72 
21. Sása ....................................................... 338 
22. Sazdice .................................................. 110 
23. Sucháň .................................................. 101 
24. Šahy ...................................................... 262 
25. Terany ................................................... 232 
26. Žibritov ................................................. 33 

 Spolu: 6 682 
 

X. Myjavský seniorát  
1. Brezová pod Bradlom ........................... 1 528 
2. Bukovec ................................................ 301 
3. Častkov ................................................. 520 
4. Hlboké ................................................... 321 
5. Holíč ...................................................... 545 
6. Kostolné ................................................ 902 
7. Košariská ............................................... 520 
8. Krajné .................................................... 1 444 
9. Myjava .................................................. 3 640 

10. Prietrž .................................................... 502 
11. Senica ....................................................  1 895 
12. Senica-Čáčov ........................................ 320 
13. Skalica ................................................... 840 
14. Sobotište ................................................ 1 313 
15. Turá Lúka .............................................. 931 
16. Vrbovce ................................................. 1 646 

Spolu: 17 168 
 

XI. Novohradský seniorát  
1. Ábelová ................................................. 145 
2. Budiná ................................................... 110 
3. Cinobaňa ................................................ 364 
4. České Brezovo ....................................... 235 
5. Dobroč ................................................... 1 059 
6. Dolná Strehová ...................................... 244 
7. Dolné Strháre ......................................... 153 
8. Horná Strehová ...................................... 97 
9. Horný Tisovník ...................................... 113 

10. Kalinovo ................................................ 699 
11. Lovinobaňa ............................................ 454 
12. Lučenec ................................................. 1 818 



 Zb.CPP – čiastka 1/2014 Oznámenie č. 3/2014 Strana: 21 
 

13. Ľuboreč .................................................. 97 
14. Malá Čalomija ....................................... 297 
15. Malé Zlievce .......................................... 267 
16. Málinec .................................................. 719 
17. Mašková ................................................ 529 
18. Ozdín ..................................................... 93 
19. Polichno ................................................. 43 
20. Poltár ..................................................... 515 
21. Pondelok ................................................ 121 
22. Pôtor ...................................................... 308 
23. Príbelce .................................................. 545 
24. Senné ..................................................... 206 
25. Stredné Plachtince ................................. 620 
26. Tomášovce ............................................. 940 
27. Turíčky .................................................. 85 
28. Uhorské ................................................. 270 
29. Veľký Krtíš ............................................ 1 621 
30. Veľký Lom ............................................ 156 
31. Závada ................................................... 198 

Spolu: 13 121 
 

XII. Považský seniorát  
1. Adamovské Kochanovce ......................... 1 527 
2. Bánovce nad Bebravou-Horné Ozorovce 2 147 
3. Beckov ..................................................... 840 
4. Bzince pod Javorinou .............................. 600 
5. Dolné Srnie .............................................. 368 
6. Kšinná ..................................................... 531 
7. Lubina ..................................................... 907 
8. Moravské Lieskové ................................. 716 
9. Nitrianska Streda ..................................... 1 236 

10. Nové Mesto nad Váhom .......................... 2 170 
11. Partizánske .............................................. 250 
12. Podlužany ................................................ 903 
13. Slatina nad Bebravou .............................. 361 
14. Stará Turá ................................................ 1 500 
15. Topoľčany ............................................... 589 
16. Trenčín .................................................... 2 635 
17. Trenčianske Stankovce ............................ 1 386 
18. Uhrovec ................................................... 1 130 
19. Zemianske Podhradie .............................. 1 248 

Spolu: 21 044 
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XIII. Rimavský seniorát  
1. Budikovany .............................................. 57 
2. Drienčany ................................................. 184 
3. Gemer ...................................................... 404 
4. Gemerská Panica ..................................... 216 
5. Hnúšťa-Brádno ........................................ 467 
6. Hodejov ................................................... 53 
7. Hrachovo ................................................. 375 
8. Hrušovo ................................................... 122 
9. Klenovec .................................................. 1 399 

10. Kokava nad Rimavicou ........................... 377 
11. Kraskovo .................................................. 94 
12. Ožďany .................................................... 182 
13. Padarovce ................................................. 100 
14. Rimavská Baňa ........................................ 141 
15. Rimavská Sobota ..................................... 436 
16. Rimavské Brezovo ................................... 100 
17. Rimavská Píla .......................................... 282 
18. Tisovec ..................................................... 655 
19. Tornaľa .................................................... 621 
20. Vyšná Pokoradz ....................................... 54 

Spolu: 6 319 
 

XIV. Zvolenský seniorát  
1. Badín ........................................................ 700 
2. Banská Bystrica ....................................... 3 300 
3. Brezno ...................................................... 1 016 
4. Dobrá Niva .............................................. 965 
5. Horná Lehota ........................................... 188 
6. Horná Mičiná ........................................... 685 
7. Hrochoť ................................................... 906 
8. Hronsek .................................................... 1 210 
9. Kremnica ................................................. 315 

10. Ľubietová ................................................. 1 181 
11. Mýto pod Ďumbierom ............................. 188 
12. Očová  ...................................................... 1 211 
13. Ostrá Lúka ............................................... 406 
14. Poniky ...................................................... 987 
15. Radvaň ..................................................... 1 350 
16. Slovenská Ľupča ...................................... 724 
17. Zvolen ...................................................... 3 047 
18. Zvolenská Slatina .................................... 885 

Spolu: 19 264 
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Počet členov ZD spolu  118 902 
Počet cirkevných zborov ZD spolu 191 

 
Počet členov ECAV spolu  225 946 
Počet cirkevných zborov ECAV spolu 322 

 

 
 

V Bratislave dňa 11. apríla 2014 
 
 

Imrich Lukáč, v. r.      Miloš Klátik, v. r. 
generálny dozorca ECAV na Slovensku  generálny biskup ECAV na Slovensku 
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Oznámenie 4/2014  
o prijatí Štatútu Výboru na ochranu Božieho stvorenstva ECAV na Slovensku 

 
 
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku prijalo dňa 
11. apríla 2014 uznesením č. 23-2/2014 Štatút Výboru na ochranu Božieho stvorenstva 
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. 
 

 
Štatút 

Výboru na ochranu Božieho stvorenstva Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku 
(ďalej len výbor) 

 
I. Účel výboru 

 
a) Potreba ochrany Božieho stvorenstva na zemi, jeho zachovanie a zveľaďovanie.  
b) Koordinácia a riadenie existujúcich i budúcich aktivít v oblasti ochrany Božieho 

stvorenstva v jednotlivých cirkevných zboroch. 
 

II. Ciele výboru 
 

a) Získavanie, rozširovanie a podpora poznatkov v oblasti ekológie a o zdravom 
životnom štýle prostredníctvom všetkých vhodných prostriedkov, najmä využitím 
informačných a komunikačných technológií (webové stránky, e-mail, video 
konferencie). 

b) Výmena skúseností a dobrej praxe vnútri cirkvi i navonok. 
c) Organizácia prednášok, školení, výstav, tvorba a šírenie informačných materiálov 

alebo dokumentácie o aktivitách a spolupráci. 
 

III.  Zloženie výboru 
 

a) Výbor má predsedu a troch členov.  
b) Na čele výboru je predseda výboru.  
c) Predsedu a členov výboru  menuje generálne presbyterstvo. 

 
IV. Povinnosti výboru 

 
a) Napĺňanie účelu a cieľov komisie podľa ročného plánu práce. 
b) Predkladanie ročnej správy o činnosti generálnemu presbyterstvu. 

 
V. Záverečné ustanovenie 

 
Tento štatút bol prijatý rozhodnutím Generálneho presbyterstva na zasadnutí dňa 11. 4. 2014. 

 
 

V Bratislave dňa 11. apríla 2014 
 
 

      Imrich Lukáč, v. r.      Miloš Klátik, v. r. 
generálny dozorca ECAV na Slovensku                generálny biskup ECAV na Slovensku 
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Oznámenie č. 5/2014 
ktorým sa v zmysle § 6 Cirkevného ústavného zákona č. 6/2000 publikuje stanovisko  

Osobitného senátu Generálneho súdu ECAV na Slovensku č. OS-GS-1/2014 
 
 
 

Stanovisko 
Osobitného senátu Generálneho súdu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v mene 

ECAV na Slovensku 
 
 Generálny súd ECAV na Slovensku v osobitnom senáte podľa § 4 CÚZ č. 6/2000 v 
zložení:  prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., Predseda Generálneho súdu a predseda Osobitného 
senátu, členovia senátu JUDr. Anna Drobná, ThDr. Eva Juríková, Mgr. Peter Michalička, 
Mgr. Ľubica Sobanská na neverejnom zasadnutí konanom  na GBÚ v Bratislave                     
dňa  10. 4. 2014 
 
vo veci:  o výklad CPP 
 
a) na návrh:  Predsedníctva ECAV na Slovensku zo dňa 10. 2. 2014 

1.  či v zmysle zachovania princípu parity v orgánoch cirkvi je možné obsadiť funkciu 
vyhradenú predstaviteľovi z laického stavu ordinovaným  (aj mimo činnú službu – napríklad 
ord. diakon, farár vo výslužbe, farár postavený mimo službu, farár nevykonávajúci 
duchovenskú službu v ECAV) 

2.  či sa princíp parity duchovných a  laikov vzťahuje aj na poradné a odborné orgány 
(výbory, komisie) 

3.  či je možné v súlade s CPP  vymenovať administrátorov aj na iné funkcie, než na 
uprázdnené  miesto zborového farára, či je v súlade s CPP prax vymenovávania 
administrátorov na funkcie seniorov najmä so zreteľom, ak v senioráte existujú riadne zvolení 
konseniori 
 
b) na návrh:  Predsedníctva Košického seniorátu zo dňa 30. 3. 2014 
 
4.  či je možné, aby senior, ktorému uplynuli dve bezprostredne za sebou idúce volebné 
obdobia, bol následne menovaný do funkcie administrátora seniorského úradu bezprostredne 
po uplynutí jeho dvoch volebných období 
 
5. či je možné, aby seniorálny dozorca, ktorému uplynuli dve bezprostredne za sebou idúce 
volebné obdobia, bol následne menovaný do funkcie administrátora seniorálneho dozorcu 
bezprostredne po uplynutí jeho dvoch volebných období 
 
 
zaujal toto  
 

s t a n o v i s k o : 
 

1. Funkciu vyhradenú predstaviteľovi z laického stavu je možné v tých orgánoch cirkvi, 
kde sa vyžaduje princíp parity zástupcov duchovného stavu a laického stavu, obsadiť aj 
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ordinovanou osobou ako je napríklad ordinovaný diakon, farár vo výslužbe, farár postavený 
mimo službu, farár nevykonávajúci duchovenskú službu v ECAV. 
 
 
Odôvodnenie: 
 

Podstatou  výkladovej otázky bolo definovanie postavenia ordinovaných osôb z pohľadu 
ich príslušenstva k duchovnému alebo laickému stavu. Zodpovedanie tejto otázky je dôležité   
z dôvodu určenia zloženia ústavného orgánu cirkvi (konštituovaného na základe Cirkevných 
ústavných zákonov - č. 1/1993, č. 3/1999 a č. 6/2000), ktorý si vyžaduje paritné zastúpenie 
osôb z duchovného stavu a laického stavu. Ide teda o zloženie seniorálneho presbyterstva (čl. 
22 ods. Cirkevného ústavného zákona č. 1/1993), dištriktuálneho konventu (čl. 25 ods. 1 
Cirkevného ústavného zákona č. 1/1993), dištriktuálneho presbyterstva (čl. 26 ods. 1 
Cirkevného ústavného zákona č. 1/1993), synody (čl. 29 ods. 2 Cirkevného ústavného zákona 
č. 1/1993), generálneho presbyterstva (čl. 31 ods. 2 Cirkevného ústavného zákona č. 1/1993), 
dištriktuálneho súdu (čl. 36 ods. 3 a 4 Cirkevného ústavného zákona č. 1/1993), generálneho 
súdu (čl. 37 ods. 3 a 4 Cirkevného ústavného zákona č. 1/1993), predstaviteľov a 
funkcionárov ústredia cirkvi (čl. 7 ods. 2 Cirkevného ústavného zákona č. 1/1993), 
Osobitného senátu Generálneho súdu ECAV (čl. 4 Cirkevného ústavného zákona č. 6/2000). 

 
Predmetný výklad sa vzťahuje aj na všetky ďalšie cirkevné orgány konštituované 

Cirkevnými zákonmi a Cirkevnými nariadeniami, ktorých zriadenie v paritnom zastúpení 
cirkevného stavu a laického stavu výslovne vyžadujú normy týchto cirkevných právnych 
predpisov.  

 
Pri výklade otázky Osobitný senát vychádzal zo všeobecne uznávaného výkladového 

princípu právnych predpisov, ktorý je založený na tom, že príslušnosť k určitému stavu je 
spojená s podmienkami vzniku a zániku funkcie určujúcej príslušnosť k danému stavu. Tieto 
podmienky sú taxatívne (nerozširujúcim spôsobom) stanovené priamo v príslušnom právnom 
predpise konštituujúcom predmetnú funkciu. Uvedené nebráni tomu, aby za podmienok 
stanovených v právnych predpisoch vykonávala aj osoba, ktorá ešte nie je, alebo už nie je, 
príslušníkom stavu. Spravidla ide o umožnenie výkonu určitej časti kompetencií 
vyplývajúcich z funkcie, čo je typické pre osoby, ktoré sa pripravujú na výkon funkcie a 
výnimočne aj o výkon plnej kompetencie vyplývajúcej z funkcie, čo je spojené spravidla        
s potrebou využitia skúseností získaných z výkonu riadnej funkcie po jej zániku. Príkladom    
z občianskeho života sú povolania, ktoré vyžadujú osobitnú kvalifikáciu. V prípade súdnictva 
ide o justičných čakateľov, ktorí sa pripravujú na výkon sudcovskej funkcie, ale sudcami ešte 
nie sú a teda nepatria do sudcovského stavu. Za účelom využitia skúseností môžu sudcovia 
byť vo funkciách prísediacich menovaní do súdnych senátov a rovnocenne so sudcami 
vykonávať súdnictvo, avšak ich príslušnosť k sudcovskému stavu tým nevzniká.  

 
Obdobná situácia nastáva aj v prípade ordinovaných osôb, ktoré síce môžu za určitých (a 

cirkevným právnym predpisom výslovne stanovených) podmienok  vykonávať funkcie osôb 
patriacich ex constitutionne k duchovnému stavu, a teda sú duchovnými predstaviteľmi (čl. 41 
až 45 Cirkevného ústavného zákona č. 1/1993) alebo ostatnými duchovnými (čl. 45 
Cirkevného ústavného zákona č. 1/1993). 

 
Osoby uvedené ako príklad vo výkladovej otázke,  a teda ordinovaný diakon, farár vo 

výslužbe, farár postavený mimo službu, farár nevykonávajúci duchovenskú službu v ECAV 
nie sú medzi taxatívne  uvedenými osobami v článkoch 41 až 45 Cirkevného ústavného 
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zákona č. 1/1993 a teda nie sú ani príslušníkmi duchovného stavu. Možnosť výkonu funkcie 
alebo časti kompetencií vyplývajúcich z tejto funkcie aj iným osobám na základe 
podústavných cirkevných právnych predpisov im nemôže priznať status príslušnosti k 
duchovnému stavu. 

 
2. Princíp parity duchovných a laikov sa nevzťahuje na poradné a odborné orgány, ak to 

cirkevný právny predpis výslovne neustanovuje.  
 
 

Odôvodnenie: 
 
Výkladová otázka sa vzťahuje najmä na § 3 ods. 3  Cirkevného zákona č. 11/1994 o 

cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách a o charakteristike  niektorých funkcií, ktorá 
umožňuje konštituovanie poradných a odborných orgánov. Uvedené ustanovenie výslovne 
neustanovuje zachovanie princípu parity duchovného stavu a laického stavu pri konštituovaní 
týchto orgánov. Ustanovuje len primeranosť použitia § 1 a § 2 tohto Cirkevného ústavného 
zákona, ktoré určujú len to, že členstvo v týchto orgánoch im môže vzniknúť ex lege z titulu 
ich funkcie (§ 1) alebo na základe voľby (§ 2). Ani v § 1 a ani v § 2 sa však nevyžaduje 
zachovanie parity a túto potom nemožno odvodzovať nepriamo z iných cirkevných právnych 
predpisov.  

 
Druhým argumentom na podporu prijatého výkladu je  použitie teleologickej (účelovej) 

metódy. Na základe nej sa vykladá právna norma z hľadiska účelu, ktorý má dosiahnuť. Už     
z hľadiska jednoduchého gramatického výkladu vyplýva, že účelom zriaďovania týchto 
výborov nie je decízna kompetencia, ale poradenstvo pri využití odborných predpokladov ich 
členov. Teda kritériom ich zostavovania na základe teleologického výkladu nie je príslušnosť 
k duchovnému stavu alebo laickému stavu, ale kvalifikovanosť určovaná predmetom ich 
činnosti. V opačnom prípade by mohla byť ohrozená funkčnosť týchto orgánov a teda aj ich 
zmysluplnosť. 

 
3. Administrátor môže byť vymenovaný len na nevyhnutne dlhú dobu dočasne 

neobsadených funkcií konseniora a zástupcu seniorálneho dozorcu.  
 
 

Odôvodnenie: 
 
Osobitný senát  z dôvodu vhodnosti o vecnej zhodnosti spojil do jedného výkladu tri 

výkladové  otázky, ktoré sa týkali zastupovania seniora a seniorálneho dozorcu 
administrátorom, ktoré boli obsiahnuté v bode 3 návrhu Predsedníctva ECAV na Slovensku 
zo dňa 10. 2. 2014 a v bodoch 4 a 5 návrhu predsedníctva Košického seniorátu zo dňa          
30. 3. 2014. 

 
V súvislosti s týmito otázkami musel Osobitný senát na začiatku principiálnym spôsobom 

vyriešiť miesto a význam administrátora v ECAV na Slovensku. Vychádzal z cirkevnej 
ústavnej úpravy, ktorá inštitút administrátora konštituovala ako po prvé menovanú osobu,  po 
druhé ako dočasnú funkciu a po tretie ako zastupujúcu osobu. Východiskovým bodom bolo 
preto rozhodnutie o tom, na akom princípe je vybudovaná ECAV na Slovensku a Evanjelická 
cirkev a. v. vo všeobecnosti. Podľa Osobitného senátu je princípom organizačnej sústavy 
evanjelickej cirkvi a zároveň jej charakteristickým znakom odlišujúcim ju od väčšiny iných 
cirkví volebný princíp konštituovania cirkevných funkcií a cirkevných orgánov. Tento princíp 
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má zásadnú a výlučnú prednosť pred menovacím princípom. Priamo to vyplýva z článku 40 
ods. 2 cirkevného ústavného zákona č. 1/1993, podľa ktorého duchovní a svetskí 
predstavitelia cirkví sú do funkcie volení a toto ustanovenie má povahu generálnej 
ústavnoprávnej normy. 

 
Na základe toho sa potom Osobitný senát postupne venoval aj ďalším charakteristickým 

ústavným znakom administrátora, a to jeho dočasnosti a zastupujúcej funkcii. Z nich vyplýva, 
že účelom tejto funkcie   

‐ po prvé nie je nahrádzať volené funkcie a preto je v nezhode s cirkevnou ústavou prax 
vymenúvania do funkcií seniorov administrátorov, 

‐ po druhé v prípade, že cirkevné ústavné zákony vytvárajú ex constitutionne zástupcov 
cirkevných a svetských predstaviteľov cirkví, tak títo majú prednosť ako volené osoby 
pred administrátormi ako menovanými osobami, 

‐ po tretie administrátor môže byť vymenovaný len do funkcie cirkevnou ústavou 
priamo konštituovaných zástupcov cirkevných a svetských predstaviteľov cirkví, 

‐ po štvrté výkon funkcie je časovo obmedzená len na obdobie do zvolenia konseniora, 
resp. zástupcu seniorálneho dozorcu a táto doba nemôže nikdy presiahnuť podstatnú 
časť funkčného obdobia ústavou zriadeného zástupcu cirkevného alebo svetského 
predstaviteľa cirkvi. 
 

 
Poučenie:  
 Tieto stanoviská sú konečné a nemožno sa proti nim odvolať. Tieto stanoviská sú 
záväzné pre ECAV, všetky jeho cirkevné organizačné jednotky, aj pre všetkých členov 
ECAV. 
 
 

V Bratislave 10. apríla 2014 
 
 

Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., v. r. 
predseda Generálneho súdu a predseda Osobitného senátu Generálneho súdu 

 
 


