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7/2022 
 

Oznámenie, 
ktorým sa v zmysle ust. § 6 cirkevného ústavného zákona č. 6/2000 

publikuje enunciát stanoviska Osobitného senátu Generálneho súdu ECAV na Slovensku 

č. OS-GS – (1)/2022 

 
 

S t a n o v i s k o 

v mene ECAV na Slovensku 

 
Osobitný senát Generálneho súdu ECAV na Slovensku zložený podľa ust. § 4 cirkevného ústav-
ného zákona č. 6/2000 z predsedu Mgr. Branislava Juráša, podpredsedu Mgr. Daniela Koštiala, 
generálneho právneho zástupcu JUDr. Ivana Syrového, PhD. (administrátor), predsedníčky 
právneho výboru JUDr. Ing. Andrey Hasprovej, sudcov Mgr. Mateja Alcnauera, Mgr. Jany Jušší-
kovej, PhDr. Michala Terraia a Igora Hana na neverejnom zasadnutí dňa 27. 4. 2022 
 
na žiadosť: Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra-Kráľová 
 

vo veci: výklad cirkevnoprávnych predpisov 
 
Je písm. b) bodu 3 § 9 cirkevného zákona č. 7/1997 o celocirkevných úlohách programoch, 
účelových zariadeniach a organizáciách ECAV na Slovensku v znení cirkevného zákona 
č. 2/2021 v súlade s Ústavou ECAV, ktorá je prijatá v súlade s Ústavou Slovenskej republiky? 
 
zaujal toto 

 

s t a n o v i s k o : 

 
Písm. b) bodu 3 § 9 cirkevného zákona č. 7/1997 o celocirkevných úlohách programoch, úče-
lových zariadeniach a organizáciách ECAV na Slovensku v znení cirkevného zákona č. 2/2021, 
je v súlade s Ústavou ECAV. 
 
Právne východiská stanoviska: 
 

1. Čl. 1 ods. 1 Ústavy SR 
2. Hierarchické usporiadanie právneho poriadku SR v zmysle čl. 152 ods. 4 Ústavy SR 
3. Čl. 24 ods. 3 Ústavy SR  
4. Ustanovenie § 6 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví 

a náboženských spoločností 
5. Ustanovenie § 9 ods. 3 písm. b cirkevného zákona č. 7/1997  
6. Ústava ECAV 
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Odôvodnenie: 
 
Ustanovenie § 6 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví 
a náboženských spoločností vymedzuje demonštratívny rozsah oprávnení respektíve činností, 
ktoré môžu v rámci svojej pôsobnosti vykonávať cirkev a náboženské spoločenstvá.  
 
Z ustanovenia § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/1991 Zb. vyplýva, že cirkev a náboženské spo-
ločenstvá môžu na plnenie svojho poslania vydávať vnútorné predpisy, pokiaľ nie sú v rozpore 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Z danej právnej normy je zrejmé, že cirkevno-
právne predpisy vydávané cirkvou alebo náboženským spoločenstvom musia korešpondovať 
so všeobecnými záväznými predpismi, medzi ktoré patria napríklad ústavné zákony, zákony, 
nariadenia vlády a podobne. Na základe takto vymedzenej právnej úpravy je zrejmé, že kon-
krétne právne predpisy vydané cirkvou alebo náboženským spoločenstvom nemôžu byť v roz-
pore s Ústavou.  
 
Zákonodarca však pre jasné vymedzenie právnej sily a hierarchického usporiadania právneho 
poriadku v ustanovení § 6 ods. 2 zákona č. 308/1991 Zb. explicitne uviedol, že činnosti uve-
dené v § 6 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. nesmú byť v rozpore s Ústavou. Týmto ustanovením 
jednoznačne vymedzil postavenie a právnu silu cirkevnoprávnych predpisov vydávaných cir-
kvou a náboženskými spoločenstvami, ktoré nesmú byť v rozpore s Ústavou. Z dikcie právnej 

normy sa a fortiori obsah vzťahuje aj na cirkevnoprávne predpisy nižšej právnej sily vydá-

vané v rámci činnosti vykonávanej ECAV.  
 
Generálne presbyterstvo patrí k ústredným orgánom Evanjelickej cirkvi. Jeho existenciu pred-
pokladá a upravuje samotná Ústava ECAV. V článku 31 Ústavy ECAV je upravený výpočet kom-
petencií tohto ústredného orgánu. Zákonodarca však pri danom vymedzení ústavných opráv-
není Generálneho presbyterstva predpokladá ich rozširovanie cirkevnoprávnymi predpismi 
nižšej právnej sily. Na tento predpoklad odkazuje slovo „najmä“ v ústavnom článku 31 ods. 3 
Ústavy ECAV.  
 
Podľa ust. §9 ods. (3) písm. b) Pre účelové zariadenia ako aj celocirkevné organizácie, ktoré sú 
poberateľmi prostriedkov poukázaných ECAV v zmysle štátneho zákona č. 370/2019 o finanč-
nej podpore cirkví a náboženských spoločnosti, platí, že:  
b) návrh na novelizáciu prípadne zrušenie štatútu účelového zariadenia celocirkevnej organi-
zácie predkladá buď generálne presbyterstvo alebo riadiaci orgán účelového zariadenia. 
 
Cirkevný zákon č. 7/1997 je jedným z viacerých cirkevných predpisov nižšej právnej sily, ktorý 
rozširuje okruh právomocí Generálneho presbyterstva. V danom cirkevnom zákone v ust. § 9 
ods. 3 písm. b) je vymedzená zákonná právomoc predkladať návrh na novelizáciu prípadne 
zrušenie štatútu účelového zariadenia celocirkevnej organizácie. Právomoc predkladať návrhy 
na základe tohto ustanovenia má Generálne presbyterstvo a riadiaci orgán účelového zaria-
denia. Daná zákonná právomoc nie je v rozpore s kompetenciami Generálneho presbyterstva 
ktoré sú uvedené v Ústave ECAV. Zákonné ustanovenie len rozširuje ústavné právomoci tohto 
orgánu.  
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V súvislosti s právomocou riadiaceho orgánu účelového zariadenia predkladať návrhy na no-
velizáciu prípadne zrušenie štatútu účelového zariadenia celocirkevnej organizácie, nedochá-
dza k nesúladu tohto zákonného ustanovenia s Ústavou ECAV. Je totiž prirodzené, že riadiaci 
orgán ktorý vytvára samotný štatút daného zariadenia, bude mať aj prostriedky smerujúce 
k novelizácii resp. zrušeniu daného štatútu. 
 
Poučenie: 

Toto stanovisko je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať. Toto stanovisko je záväzné pre 
ECAV, všetky jej cirkevné organizačné jednotky aj pre všetkých členov ECAV. 
 
 

Mgr. Branislav Juráš, v. r. 
        Predseda Generálneho súdu 

ECAV na Slovensku 


