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13/2016 
 

ROZHODNUTIE GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA 

o novelizácii Zásad ECAV k odmeňovaniu duchovných 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku prijalo 

uznesením č. 13-5/2016 zo dňa 2. decembra 2016 toto rozhodnutie: Zásady 10/2015 Evanjelickej 

cirkvi augsburského vyznania na Slovensku k odmeňovaniu duchovných v zmysle nariadenia vlády 

SR číslo 299/2007 Z. z. z 13. júna 2007 o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným 

cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov, ktoré boli zverejnené  v Zb. CPP, 

čiastka 5/2015 zo dňa 30. októbra 2015,  sa menia takto:    

  

1. 

V článku I. Základný plat v bode 4 sa vypúšťa pôvodný text: 
„Pri preradení do vyššej skupiny bude duchovnému priznaný základný plat v príslušnej skupine 

od prvého dňa po menovaní, resp. uplynutí apelačnej doby.“ 

a nahrádza sa textom: 

„Pri preradení do vyššej skupiny bude duchovnému priznaný základný plat v príslušnej 

skupine odo dňa menovania, resp. odo dňa po uplynutí apelačnej doby (t. j. 15 dní).“ 

 

2. 

V článku I. Základný plat sa dopĺňa za bodom 6 nový bod 7, ktorý znie: 

„Ak funkcia seniora nie je obsadená a seniorát je administrovaný povereným konseniorom 

alebo vymenovaným administrátorom, prislúcha mu po dobu administrovania základný plat 

seniora.“ 

 

3. 

V článku II. Hodnostný prídavok v bode 2 sa vypúšťa pôvodný text: 
„Ak funkcia seniora nie je obsadená a túto funkciu vykonáva konsenior alebo administrátor 

seniora, prislúcha po dobu výkonu tejto funkcie hodnostný príplatok seniora.“ 
a nahrádza sa textom: 

„Ak funkcia seniora nie je obsadená a seniorát je administrovaný povereným konseniorom 

alebo vymenovaným administrátorom, prislúcha mu po dobu administrovania hodnostný 

príplatok seniora.“ 

 

4. 

V článku III. Kvalitatívny príplatok sa v bode 7 dopĺňa tretia odrážka, ktorá znie: 

„- duchovnému, u ktorého súčet základného platu, hodnostného príplatku a KvP nedosiahne 

v príslušnom mesiaci výšku minimálnej mzdy, zamestnávateľ navýši výšku KvP o takú sumu, 

aby tento duchovný dosiahol v danom mesiaci výšku minimálnej mzdy.“  

 

Novelizované zásady nadobúdajú platnosť dňom prijatia a účinnosť dňom 1. januára 2017. 

 

Bratislava dňa 2. decembra 2016 

 

 

doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc., v. r. doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., v. r. 

generálny dozorca     generálny biskup
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14/2016 
 

STANOVISKO 

osobitného senátu Generálneho súdu ECAV na Slovensku 

č. OS GS-5/2016 

 
 

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 

Generálneho súdu, členovia senátu ThDr. Eva Juríková - podpredsedníčka Generálneho súdu,  

JUDr. Anna Drobná - GPZ ECAV,  Mgr. Pavol Štefek,  Mgr. Beata Fraňová, JUDr. Peter 

Michalička, Ing. Miroslav Prístavka,  na neverejnom zasadnutí konanom  na GBÚ v Bratislave 

dňa 5. 10. 2016 
 
 
na žiadosť:  Predsedníctva Dunajsko-nitrianskeho  seniorátu ECAV  zo dňa  17. 8. 2016 
 

vo veci:  výklad CPP o otázkach: 
 

1. Smie seniorálny dozorca vzhľadom na stanovisko OS-GS-4/2014 kandidovať na 

funkciu dištriktuálneho dozorcu? 

 

2. Ide v prípade dištriktuálneho dozorcu a riaditeľa školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

dištriktu (ak by tieto funkcie vykonávala tá istá osoba) vzhľadom na CZ č. 6/2010 

o evanjelickom cirkevnom školstve (predovšetkým §§ 44 a 10) o nezlučiteľnosť funkcií 

(konflikt záujmov)? 

 

 

zaujal toto  

 

s t a n o v i s k o : 
 
 

Každý má právo kandidovať na akúkoľvek funkciu konštituovanú v právnych predpisoch 

ECAV, ak splní právom stanovené podmienky na výkon tejto funkcie. Z práva kandidovať na 

takúto funkciu nevyplýva aj právo byť do nej vymenovaný, resp. zvolený. 

 

Odôvodnenie:  

 

Právo byť volený je základným právom každého člena ECAV (čl. 7 ods. 1, ods. d) CÚ). 

 

Pred voľbami treba skúmať, či kandidát spĺňa  formálne podmienky  (čl. 48 CÚ),  mravnosť, 

bezúhonnosť a zdravotný stav (čl. 40 ods. 1 CÚ) a iné podmienky (§ 37  CZ č. 11/1994). 

 

 

Ak by niekto kandidoval na funkciu, ktorá je v konflikte záujmov s inou jeho funkciou,  musí 

preukázať ešte pred zaradením na kandidátnu listinu (napríklad čestným vyhlásením), že 

v prípade zvolenia do funkcie sa vzdáva tých funkcií, ktoré sú v konflikte záujmov. 
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Ak by seniorálny dozorca kandidoval na funkciu dištriktuálneho dozorcu, ešte pred zaradením 

na kandidátnu listinu musí preukázať (napríklad čestným vyhlásením), že v prípade zvolenia 

do funkcie dištriktuálneho dozorcu sa vzdáva funkcie seniorálneho dozorcu, prípadne aj iných 

funkcií, ktoré sú v konflikte záujmov. 

 

V otázke č. 2 žiadateľ neuviedol, v čom vidí nejednotnosť cirkevných právnych predpisov, 

preto k nej nezaujal žiadne stanovisko. 

 

 

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. 

 

 

 

 
 

Bratislava dňa 5. októbra 2016 

 

Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., v. r. 

predseda Generálneho súdu 

a predseda Osobitného senátu Generálneho súdu 
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15/2016 
 

STANOVISKO 

osobitného senátu Generálneho súdu ECAV na Slovensku 

č. OS GS-6/2016 

 
 

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 

Generálneho súdu, členovia senátu ThDr. Eva Juríková - podpredsedníčka Generálneho súdu,  

JUDr. Anna Drobná - GPZ ECAV,  Mgr. Pavol Štefek,  Mgr. Beata Fraňová, JUDr. Peter 

Michalička, Ing. Miroslav Prístavka,  na neverejnom zasadnutí konanom  na GBÚ v Bratislave 

dňa 5. 10. 2016 
 
 
na žiadosť:  Predsedníctva Evanjelickej cirkvi a. v.  na Slovensku zo dňa 12. 9. 2016 
 

vo veci:  výklad CPP o otázkach: 
 

1. Môže Predsedníctvo Synody (konventu) nechať hlasovať o veciach, ktoré neboli 

schválené v programe rokovania Synody (konventu) podľa § 3, ods. 6 a schválené 

postupom podľa § 3 ods. 9 CZ č. 15/1994  a ani neboli Synode (konventu) predložené 

žiadne materiály s návrhom uznesenia? 

 

2. Môže Synoda (konvent) Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku ukladať práva a 

povinnosti mimo jej výslovného povolenia podľa čl. 30 Cirkevnej ústavy, cirkevných 

zákonov a cirkevných nariadení? 

 

3. Môže Synoda svojím uznesením nahradiť právoplatné rozhodnutia iných orgánov 

ECAV a súdov ECAV? 

 

4. Môže Synoda ukladať sporovým stranám práva a povinnosti v cirkevnom súdnictve 

alebo vo veciach civilných súdov? 

 

5. Je Synoda (konvent) oprávnená posudzovať právoplatné rozhodnutia súdov ECAV a 

určovať ich nezákonnosť? 

 

zaujal toto  

 

s t a n o v i s k o : 

 

Stanovisko k otázke č. 1: 

 

Synoda (konvent) ako zastupiteľský orgán môže rozhodovať len o veciach, ktoré sú v jej 

kompetencii, nemôže rozhodovať o veciach, ktoré sú v kompetencii výkonných resp. súdnych 

orgánov, a to podľa vopred oznámeného programu, ktorý môže byť doplnený v mimoriadnych 

alebo naliehavých prípadoch. 

 

 



Strana: 6 15/2016 Zb. CPP – čiastka 5/2016 

 

Odôvodnenie: 

 

Synoda (konvent) rozhoduje postupom podľa cirkevných právnych predpisov, resp. podľa 

osobitne schváleného rokovacieho poriadku, v súlade s cirkevnými právnymi predpismi. 

Napríklad pozvánka na zasadnutie musí byť doručená s časovým predstihom a má v nej byť 

uvedený program zasadnutia. Len v mimoriadnych a naliehavých prípadoch je možné, aby bol 

program doplnený, no len o veci, ktoré sú v kompetencii synody (konventu), nemôže byť 

doplnený  o veci, ktoré sú v kompetencii výkonných, resp. súdnych orgánov COJ. 

 

Stanovisko k otázkam č. 2 až 5: 

 

2. Synoda (konvent) Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nemôže ukladať práva a 

povinnosti mimo jej výslovného povolenia podľa čl. 30 Cirkevnej ústavy, cirkevných 

zákonov a cirkevných nariadení. 

3. Synoda nemôže svojím uznesením nahradiť právoplatné rozhodnutia iných orgánov 

ECAV a súdov ECAV. 

4. Synoda nemôže ukladať sporovým stranám práva a povinnosti v cirkevnom súdnictve 

alebo vo veciach civilných súdov. 

5. Synoda (konvent) nie je oprávnená posudzovať právoplatné rozhodnutia súdov ECAV 

a určovať ich nezákonnosť. 

 

Odôvodnenie: 

 

Základným princípom právneho štátu je delenie moci, ktorý platí pre všetky inštitúty verejného 

práva,  aj pre Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku.  Synoda (konvent) ako zastupiteľský orgán 

môže rozhodovať len o veciach, ktoré sú v jej kompetencii, nemôže rozhodovať o veciach, 

ktoré sú v kompetencii výkonných resp. súdnych orgánov. 

 

 

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. 

 

 

 

 

Bratislava dňa 5. októbra 2016 

 

Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., v. r. 

predseda Generálneho súdu 

a predseda Osobitného senátu Generálneho súdu 
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16/2016 
 

STANOVISKO 

osobitného senátu Generálneho súdu ECAV na Slovensku 

č. OS GS-7/2016 

 
 

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 

Generálneho súdu, členovia senátu ThDr. Eva Juríková - podpredsedníčka Generálneho súdu,  

JUDr. Anna Drobná – GPZ,  JUDr. Dagmar Valovičová – predsedníčka PV, JUDr. Ivan 

Husman, PhDr. Beáta Brašenová, ThDr. Jerguš Olejár, ThDr. Marián Krivuš,  na neverejnom 

zasadnutí konanom  na GBÚ v Bratislave dňa 8. 12. 2016 
 

na žiadosť:  Predsedníctva Košického seniorátu zo dňa 23. 9. 2016 
 

vo veci:  výklad CPP o otázke: 
 

Kto má v kontexte § 16-17 a 32 ods. 3 zákona č. 11/1994 predsedať zborovému konventu, ak 

majú byť predmetom jeho rokovania voľby: 

a) člena predsedníctva seniorátu? 

b) člena predsedníctva dištriktu? 

c) člena predsedníctva ECAV? 

 

zaujal toto  

 

s t a n o v i s k o : 
 

V právnych predpisoch sa relatívne neurčité výrazy, ako je slovo „primeraný“ v príslušnom 

gramatickom tvare, používajú na určenie povinnosti vykladať text právneho predpisu po 

posúdení druhovej príslušnosti tak, aby bol zachovaný zmysel, podstata a význam tejto 

povinnosti v podmienkach analogickej situácie a konkrétnych okolností prípadu. 

Odôvodnenie: 

Osobitný senát nemá kompetenciu odpovedať na položené otázky, návod na nájdenie odpovede 

v konkrétnom prípade poskytuje zákon. Práve slovo „primerane“ zákonodarca používa 

v prípade, keď vzhľadom na rôzne možné varianty vzniknutých situácií  ponecháva ich 

vyriešenie na aplikačnú prax prispôsobenú konkrétnym okolnostiam prípadu. Keby 

zákonodarca chcel priamo tieto situácie vyriešiť, urobil by tak sám priamo v zákone. 

Vhodnú aplikáciu zákona ponecháva zákonodarca na voľnú úvahu subjektu aplikujúcemu 

zákon, ktorému dôveruje z hľadiska „zdravého rozumu“ ako jednej z aplikačných metód 

ústavného práva. 

„Primeranej“ aplikácii zákona na konkrétny prípad priamo odporuje taký výklad, ktorý by bol 

protizákonný, alebo výklad obchádzajúci účel zákona. 
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Zákonu by neodporoval taký výklad, ktorý by volebnému konventu umožňoval, aby mu 

predsedalo predsedníctvo zboru alebo ním poverený zástupca. 

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. 

 

 

Bratislava dňa 8. decembra 2016 

 

 

 

Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., v. r. 

predseda Generálneho súdu 

a predseda Osobitného senátu Generálneho súdu 
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17/2016 

 

OZNÁMENIE 

o oprave chyby v písaní Stanoviska OS GS č. 3/2013 

 

 
 
 
 

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

§ 24 ods. 13 CZ č. 1/2004  

 

o p r a v u j e m 

 

túto  chybu v písaní: 

 

V záhlaví  Stanoviska Osobitného senátu Generálneho súdu ECAV sp. zn. OS-GS -3/2013 zo 

dňa 23. 8. 2013 nesprávne znenie: 

 

„na návrh:  Predsedníctva CZ Gemerská Poloma zo dňa 15. 7. 2013“ 

 

opravujem na správne znenie: 

 

„na žiadosť:  52 členov  CZ Gemerská Poloma zo dňa 15. 7. 2013“. 

 

 

 

 

Bratislava dňa 8. decembra 2016 

 

 

 

Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., v. r. 

predseda Generálneho súdu 

a predseda Osobitného senátu Generálneho súdu 

 



   

Úplné znenie cirkevnoprávnych predpisov 
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10/2015 

ZÁSADY 
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku k odmeňovaniu duchovných 

v zmysle nariadenia vlády SR číslo 299/2007 Z. z. z 13. júna 2007 o úprave osobných 

požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení 

neskorších predpisov 

 

 

Článok I 

 

Základný plat 

 

1. 

 

Základný plat duchovných ECAV na Slovensku stanovuje nariadenie vlády Slovenskej 

republiky číslo 299/2007 Z. z. z 13. júna 2007 o úprave osobných požitkov poskytovaných 

duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov. 

 

2. 

 

Do započítateľnej doby duchovenskej činnosti sa započítava: 

- materská dovolenka do 3 rokov veku dieťaťa, 

- základná, náhradná a civilná vojenská služba, 

- doba výkonu trestu odňatia slobody z dôvodu svojho náboženského presvedčenia, 

prípadne doba, po ktorú nemohol z tohto dôvodu vykonávať duchovnú činnosť. 

 

Generálne presbyterstvo môže schváliť započítateľnú dobu praxe v prípade: 

- výkonu duchovenskej činnosti mimo ECAV na Slovensku do výšky maximálne 100 % 

odpracovanej doby, 

- výkonu inej ako duchovenskej praxe do výšky maximálne 75 % odpracovanej doby. 

 

3. 

 

Základný plat vo vyššom platovom stupni patrí duchovnému od prvého dňa mesiaca, v ktorom 

dosiahol počet rokov započítateľnej doby vykonávania duchovenskej činnosti určený pre vyšší 

platový stupeň. 

 

4. 

 

Pri preradení do vyššej skupiny bude duchovnému priznaný základný plat v príslušnej skupine 

odo dňa menovania, resp. odo dňa po uplynutí apelačnej doby (t. j. 15 dní). 

 

5. 

 

Pri preradení do nižšej skupiny bude duchovnému priznaný základný plat v príslušnej skupine 

odo dňa preradenia. 

6. 

 

Pri zmene skupiny z dôvodu disciplinárneho alebo súdneho rozhodnutia bude duchovnému 

nový základný plat priznaný ku dňu jeho účinnosti. 
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7. 

 

Ak funkcia seniora nie je obsadená a seniorát je administrovaný povereným konseniorom alebo 

vymenovaným administrátorom, prislúcha mu po dobu administrovania základný plat seniora. 

 

Článok II 

 

Hodnostný prídavok 

 

1. 

 

Duchovnému patrí hodnostný prídavok na základe jeho funkčného zaradenia podľa nasledovnej 

tabuľky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Ak funkcia seniora nie je obsadená a seniorát je administrovaný povereným konseniorom alebo 

vymenovaným administrátorom, prislúcha mu po dobu administrovania hodnostný príplatok 

seniora. 

 

 

 

Funkcia Popis funkcie Suma v € 

C 
Diakon 23,24 

Kaplán 23,24 

D 

Zborový farár 33,19 

Námestný farár 26,56 

Konsenior 39,84 

Duchovný správca 26,56 

E 

Senior 66,39 

Tajomník dištriktuálneho biskupského úradu 59,75 

Vedúci dištriktuálneho biskupského úradu 66,39 

Tajomník generálneho biskupského úradu 66,39 

Duchovný správca diakonie 59,75 

F Riaditeľ generálneho biskupského úradu 99,59 

G 
Dištriktuálny biskup  165,97 

Generálny biskup 165,97 
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3. 

 

Pri preradení do vyššej funkcie patrí duchovnému hodnostný prídavok prislúchajúci novej 

vyššej hodnosti od prvého dňa po  uplynutí apelačnej doby. 

 

 

4. 

 

Pri preradení do nižšej funkcie patrí duchovnému hodnostný prídavok prislúchajúci nižšej 

hodnosti odo dňa preradenia.   

 

5. 

 

Pri zmene funkcie z dôvodu disciplinárneho alebo súdneho rozhodnutia bude duchovnému 

nový hodnostný príplatok priznaný ku dňu účinnosti uvedeného rozhodnutia. 

 

 

 

Článok III 

 

Kvalitatívny príplatok 

 

 

1. 

 

Na ocenenie vysokej kvality výkonu duchovenskej činnosti môže byť duchovným priznané 

zvýšenie základného platu formou kvalitatívneho príplatku (ďalej KvP) maximálne do výšky 

30 % jeho základného platu. 

 

2. 

 

KvP sa priznáva najskôr po uplynutí jedného mesiaca po nástupe do duchovenskej služby po 

jej prerušení (napr. materskou dovolenkou, neplateným a študijným voľnom a pod.). 

 

 

3. 

 

KvP nie je možné priznať: 

- duchovným na materskej alebo rodičovskej dovolenke,  

- duchovným na neplatenom a študijnom voľne a pod.   

 

 

4. 

 

KvP priznáva duchovným príslušný nadriadený, ktorým je: 

 

- senior – všetkým duchovným príslušného seniorátu (v prípade kaplánov prihliada na 

hodnotenie príslušného administrátora), 
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- dištriktuálny biskup – seniorom príslušného dištriktu, zamestnancom dištriktuálneho 

biskupského úradu z radov duchovných a duchovným správcom škôl zriadených 

príslušným dištriktom,  

- generálny biskup – zamestnancom generálneho biskupského úradu z radov 

duchovných, duchovným správcom inštitúcií zriadených ECAV a ostatným duchovným 

v priamej riadiacej pôsobnosti generálneho biskupa, 

- generálne presbyterstvo – generálnemu biskupovi, dištriktuálnym biskupom. 

  

 

5. 

 

KvP môže byť priznaný len tomu duchovnému ECAV na Slovensku, ktorý dodržiava 

bohoslužobné a liturgické poriadky ECAV na Slovensku.  

 

 

6. 

 

Príslušný nadriadený hodnotí kvalitu a rozsah práce duchovného podľa nasledujúcich kritérií: 

- vyučovanie náboženskej výchovy, 

- práca s deťmi, mládežou a dorastom, 

- vyučovanie ku konfirmácii, 

- pastorálna a misijná činnosť, 

- vnútromisijné aktivity (práca s rodinami, zborová diakonia, spevokol, programy 

zaoberajúce sa skupinami - muži, ženy, modlitebné spoločenstvá) a pod., 

- získavanie členstva, 

- pomoc v inom cirkevnom zbore, 

- účasť na vzdelávacích programoch, 

- práca v orgánoch vyšších COJ a v ich výboroch, 

- práca v senátoch cirkevného súdnictva, 

- spolupráca so samosprávou obce, mesta a inými občianskymi združeniami a iné. 

 

 

7. 

 

Osobitné ustanovenia o výške KvP: 

- seniorom prislúcha KvP minimálne vo výške 5 % jeho základného platu, 

- duchovnému, ktorý vykonáva funkciu administrátora cirkevného zboru (bez ohľadu na 

počet administrovaných zborov) je povinný príslušný nadriadený zvýšiť kvalitatívny 

príplatok o 5 % jeho základného platu, a to od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po 

jeho menovaní za administrátora až do dňa skončenia administrovania,  

- duchovnému, u ktorého súčet základného platu, hodnostného príplatku a KvP 

nedosiahne v príslušnom mesiaci výšku minimálnej mzdy, zamestnávateľ navýši výšku 

KvP o takú sumu, aby tento duchovný dosiahol v danom mesiaci výšku minimálnej 

mzdy. 

Maximálna výška kvalitatívneho príplatku spolu nesmie presiahnuť 30 % jeho základného 

platu. 
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8. 

 

Organizácia výplaty KvP: 

- objem mzdových prostriedkov určený na výplatu v príslušnom mesiaci je definovaný 

priemerným percentom KvP, ktoré podľa aktuálneho vývoja čerpania mzdových 

prostriedkov stanovuje Predsedníctvo ECAV na Slovensku. Toto percento platí vždy do 

nového rozhodnutia Predsedníctva ECAV na Slovensku, 

- nevyčerpaný objem mzdových prostriedkov určený na rozdelenie v príslušnom mesiaci 

nie je možné presunúť do budúceho obdobia, 

- návrh rozdelenia KvP duchovným predkladajú príslušní nadriadení podľa článku III, 

bodu 4 vždy za uplynulý kalendárny mesiac najneskôr do tretieho dňa nasledujúceho 

mesiaca. 

 

 

Článok IV 

 

Súbežné pracovné pomery 

 

 

Duchovnému, ktorý má uzatvorený služobný pomer s ECAV na Slovensku na plný úväzok, 

a zároveň ďalší služobný pomer s ECAV na Slovensku, je možné priznať len jeden hodnostný 

prídavok a jeden kvalitatívny príplatok. 

 

 

Článok V 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. 

 

Týmito zásadami sa rušia Zásady k odmeňovaniu duchovných ECAV na Slovensku zverejnené 

v Zbierke CPP 3/2007 zo dňa 20. 12. 2007 oznámením č. 11/2007.  

 

2. 

 

Zásady nadobúdajú platnosť dňom schválenia generálnym presbyterstvom a sú účinné po 

publikovaní v Zbierke cirkevnoprávnych predpisov dňom 1. 11. 2015. 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 2. októbra 2015 

 

 

doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc.             doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.  

 generálny dozorca        generálny biskup 

 

 


