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Oznámenie č. 6/2014
ktorým sa v zmysle § 6 Cirkevného ústavného zákona č. 6/2000 publikuje stanovisko
Osobitného senátu Generálneho súdu ECAV na Slovensku č. OS-GS-4/2014

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, JUDr. Dagmar Valovičová, Mgr. Katarína
Kmecová, Mgr. Vladimír Mako, Ing. Miroslav Prístavka, na neverejnom zasadnutí konanom
na GBÚ v Bratislave dňa 20.6.2014
na žiadosť Predsedníctva ECAV zo dňa 30.5. 2014 a doplnenia tejto žiadosti zo dňa 7.6.2014
o stanovisko k otázke:
- či ide o nezlučiteľnosť funkcií (konflikt záujmov) seniorálneho dozorcu a dištriktuálneho
dozorcu
zaujal toto
stanovisko:
Pri výkone funkcií dištriktuálneho dozorcu a seniorálneho dozorcu, ak by boli
vykonávané tou istou osobou, došlo by ku konfliktu záujmov vzhľadom na obsah činností
definovaných v článku 47 a článku 48 Cirkevného ústavného zákona č. 1/1993, ktorým bola
prijatá Ústava ECAV na Slovensku.
Odôvodnenie:
a) Hlavné funkcie, postavenie a činnosti seniorálneho dozorcu sú upravené priamo v Ústave
ECAV na Slovensku, a to v článku 47. Z nich vyplýva, že kľúčovou úlohou pri
zabezpečovaní ochrany a zveľaďovania cirkevného majetku seniorátu je dozor na
hospodársku činnosť a kontrola hospodárenia v cirkevných zboroch. Obdobne kľúčovou
úlohou v zmysle článku 48 ods. 2 písm. c) Ústavy ECAV na Slovensku dištriktuálneho
dozorcu je dozor nad hospodárskou činnosťou v dištrikte a v seniorátoch a kontrola
hospodárenia.
b) V prípade, že by tá istá osoba vykonávala vo funkcii seniorálneho dozorcu ochranu
a zveľaďovanie cirkevného majetku seniorátu a zároveň vo funkcii dištriktuálneho
dozorcu kontrolovala túto istú činnosť bol by ohrozený princíp nezávislosti, ktorý je
základným predpokladom pre výkon objektívnej kontroly. Z toho dôvodu by pri výkone
funkcie dištriktuálneho dozorcu došlo ku konfliktu záujmov, ak by zároveň tá istá osoba
vykonávala funkciu seniorálneho dozorcu.
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Poučenie:
Toto stanovisko je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať. Toto stanovisko je
záväzné pre ECAV, všetky jeho cirkevné organizačné jednotky, aj pre všetkých členov
ECAV.

V Bratislave 20.6.2014
Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., v. r.
predseda Generálneho súdu a predseda Osobitného senátu Generálneho súdu

