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Cirkevný ústavný zákon č. 1/2019, 

ktorým sa zrušuje      
Cirkevný ústavný zákon č. 3/1999 o voľbách cirkevných predstaviteľov a 

funkcionárov 
________________________________________________________________ 
 
Synoda ECAV na Slovensku vydáva tento cirkevný ústavný zákon: 
 
Cirkevný ústavný zákon č. 3/1999 o voľbách cirkevných predstaviteľov 
a funkcionárov sa zrušuje. 
 
 
 
 

Prešov dňa 21. 6. 2019 
 
JUDr. Juraj Gáll, v.r.      Mgr. Ján Jančo 
 

Predsedovia Synody ECAV na Slovensku
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Cirkevný zákon č. 2/2019, 

ktorým  sa  mení  a  dopĺňa 
Cirkevný zákon č. 2/2004 o disciplinárnom konaní v znení cirkevného zákona 

č. 5/2006 
 
 

Synoda ECAV na Slovensku vydáva tento cirkevný zákon: 
 
Cirkevný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Cirkevný zákon č. 2/2004 
o disciplinárnom konaní v znení cirkevného zákona č. 5/2006, sa mení a dopĺňa 
takto: 
 

1. V § 6 ods. 6 sa vo vete za slovami „odstúpiť prejednanie disciplinárneho 

previnenia“ doplní text „dištriktuálnemu presbyterstvu alebo“,  
 

2. V § 6 ods. 6 na konci vety za slovami „za neprimerane nízke“ sa doplní text 
„a to s riadnym odôvodnením a s návrhom na uloženie disciplinárneho 
opatrenia, podľa závažnosti previnenia.   

 
 
 

Prešov dňa 21. 6. 2019 
 
          JUDr. Juraj Gáll, v.r.      Mgr. Ján Jančo 

 
Predsedovia Synody ECAV na Slovensku 

 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 
Poznámka: 
 
Doterajšie znenie § 6 ods. 6: 
Zborové presbyterstvo alebo predsedníctvo vyššej COJ môže odstúpiť prejednanie 
disciplinárneho previnenia dištriktuálnemu súdu, ak pokladá disciplinárne opatrenie, ktoré má 
právomoc udeliť, za neprimerane nízke. 
 
Celé znenie § 6 ods. 6 po doplnení:  
Zborové presbyterstvo alebo predsedníctvo vyššej COJ môže odstúpiť prejednanie 
disciplinárneho previnenia dištriktuálnemu presbyterstvu alebo dištriktuálnemu súdu, ak pokladá 
disciplinárne opatrenie, ktoré má právomoc udeliť, za neprimerane nízke, a to s riadnym 
odôvodnením a s návrhom na uloženie disciplinárneho opatrenia, podľa závažnosti previnenia. 
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Cirkevný zákon č. 3/2019, 

ktorým  sa  mení  a  dopĺňa 
Cirkevný zákon č. 15/1994 o rokovacom poriadku v organizačných 

jednotkách ECAV na Slovensku v znení cirkevného zákona č. 5/2010 
__________________________________________________________________ 
 
Synoda ECAV na Slovensku vydáva tento cirkevný zákon: 
 
Cirkevný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Cirkevný zákon č. 15/1994 o rokovacom 
poriadku v organizačných jednotkách ECAV na Slovensku v znení cirkevného 
zákona č. 5/2010 sa mení a dopĺňa takto: 

 
1. § 7 ods. 6 sa doplní o písm. d) v znení: „hlasovanie per rollam, ak o tom 
rozhodne predsedníctvo príslušnej COJ s výnimkou osobných a osobnostných 
vecí a volieb. Hlasovanie per rollam sa netýka hlasovaní na konventoch 
a synode. 
Za kvórum sa považuje počet všetkých členov orgánu s právom hlasovať.  
Predmet a výsledok hlasovania s prílohami per rollam je potrebné včleniť do 
zápisnice najbližšieho zasadnutia príslušného orgánu. 
 
 

Prešov dňa 21. 6. 2019 
 
          JUDr. Juraj Gáll, v.r.      Mgr. Ján Jančo 

 
Predsedovia Synody ECAV na Slovensku 

 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
Poznámka: 
 
Doterajšie znenie § 7 ods. 6:  
Hlasuje sa za: 
a) aklamáciou - zdvihnutím ruky alebo povstaním, a to tak, že predsedníctvo zistí počet 
oprávnených členov a dá hlasovať najprv „za“, potom „proti“ 
b) podľa mena verejne, a to v abecednom poradí; predsedníctvo hlasuje nakoniec 
c) tajne - hlasovacími lístkami; predsedníctvo nariadi tajné hlasovanie, ak o tom rozhodne 
nadpolovičná väčšina prítomných členov orgánu 
 
Celé znenie § 7 ods. 6 po doplnení: 
Hlasuje sa za: 



Zb. CPP čiastka 1/2019 3/2019 Strana 4 

a) aklamáciou - zdvihnutím ruky alebo povstaním, a to tak, že predsedníctvo zistí počet 
oprávnených členov a dá hlasovať najprv „za“, potom „proti“
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b) podľa mena verejne, a to v abecednom poradí; predsedníctvo hlasuje nakoniec 
c) tajne - hlasovacími lístkami; predsedníctvo nariadi tajné hlasovanie, ak o tom rozhodne 
nadpolovičná väčšina prítomných členov orgánu 
d) hlasovanie per rollam, ak o tom rozhodne predsedníctvo príslušnej COJ s výnimkou 
osobných a osobnostných vecí a volieb. Hlasovanie per rollam sa netýka hlasovaní na 
konventoch a synode.Za kvórum sa považuje počet všetkých členov orgánu s právom 
hlasovať.  
Predmet a výsledok hlasovania s prílohami per rollam je potrebné včleniť do zápisnice 
najbližšieho zasadnutia príslušného orgánu. 
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Cirkevný zákon č. 4/2019, 

ktorým  sa  mení  a  dopĺňa 
Cirkevný zákon č. 11/1994 o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách 

a o charakteristike niektorých funkcií v znení cirkevného zákona č. 1/2011  
________________________________________________________________ 

 
 
Synoda ECAV na Slovensku vydáva tento cirkevný zákon: 
 
§ 30 ods. 5 Cirkevného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Cirkevný zákon č. 
11/1994 o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách a o charakteristike niektorých 
funkcií v znení cirkevného zákona č. 1/2011 sa mení a znie nasledovne:  
„Kandidát, ktorý nespĺňa podmienky kandidácie stanovené cirkevnoprávnymi 
predpismi, je bez ďalšieho rozhodovania na základe konštatovania o nesplnení 
podmienok vyradený z kandidátky. Do volieb postupuje každý kandidát, ktorý 
získa nadpolovičnú väčšinou hlasov prítomných členov kandidačnej porady.“ 
 
 

Prešov dňa 21. 6. 2019 
 
          JUDr. Juraj Gáll, v.r.     Mgr. Ján Jančo 
 

Predsedovia Synody ECAV na Slovensku 
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5/2019 

OZNÁMENIE 
o voľbách na Synode ECAV na Slovensku 2019 

 
Na zasadnutí Synody Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 
boli zvolenítíto cirkevní predstavitelia: 
 

• Ján Jančo za predsedu synody ECAV na Slovensku, 

• Daniel Koštial za podpredsedu generálneho súdu ECAV na Slovensku, 

• Ľuboslav Beňo za sudcu generálneho sudu, 

• Bohumil Mazák za sudcu generálneho súdu, 

• Štefan Gabčan, za sudcu generálneho súdu, 

• Ľuboš Činčurák za sudcu generálneho súdu, 

• Ján Zapálač za náhradného člena generálneho súdu, 

• Ľuboš Kukačka za náhradného člena generálneho súdu, 

• Jana Tomašovičová za náhradnú členku generálneho presbyterstva ECAV 
na Slovensku zo ZD, 

• Anna Jakušová za náhradnú členku generálneho presbyterstva ECAV na 
Slovensku zo ZD, 

• Miroslav Čurlík za predsedu školského výboru ECAV na Slovensku, 

• Rastislav Stanček za člena komisie pre kaplánske skúšky, predmet Malý 
Katechizmus, 

• Vladimír Ferenčík za člena komisie pre kaplánske skúšky, predmet 
Cirkevné právo 

• Michal Valčo za člena komisie pre kaplánske skúšky, predmet Dogmatika 

• Libor Bednár za člena komisie pre farárske skúšky, predmet Etika 

• Vladimír Ferenčík za člena komisie pre farárske skúšky, predmet 
Cirkevné právo 

• Michal Valčo za člena komisie pre farárske skúšky, predmet Dogmatika 
 

Prešov dňa 21. 6. 2019 
 
          JUDr. Juraj Gáll, v.r.     Mgr. Ján Jančo 

Predsedovia Synody ECAV na Slovensku 
 

ThDr. PaeDr. Ján Hruška, PhD.                       Ing. Roman Žilinčík 
Podpredsedovia Synody ECAV na Slovensku
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6/2019 

OZNÁMENIE 
o aktualizácii Organizačného poriadku a organizačnej schémy  
Biskupského úradu Západného dištriktu ECAV na Slovensku 

 
Dištriktuálne presbyterstvo Západného dištriktu ECAV na Slovensku uznesením 
č. 28/2018-i zo dňa 28.11.2018 schválilo: 
 

• Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Biskupského úradu Západného 
dištriktu ECAV na Slovensku zo dňa 26.9.2007, v ktorom v § 5 ods. 3 
zamestnanci vypúšťa sa slovo „domovník“ a nahrádza sa slovom „správca 
majetku“ a v § 8 ods.1, vypúšťajú sa slová „pracovná náplň BÚ a platový 
poriadok“. Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku nadobudol platnosť 
1.12.2018. 

• Zmenu organizačnej schémy, kde slovo „domovník“ sa nahrádza 
slovným spojením „správca majetku“. 

 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Poznámka: 
 
Úplné znenie Organizačného poriadku Biskupského úradu Západného dištriktu ECAV na 
Slovensku je uvedené v prílohe čiastky 1/2019 Zbierky cirkevnoprávnych predpisov ECAV 
na Slovensku. 
 
 
 
 
 



 

 

PRÍLOHA 
 

Organizačný poriadok 
Biskupského úradu Západného dištriktu 

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznaniana Slovensku, 
Nám. SNP 5, Zvolen 

 
§ 1 

 
Organizačný poriadok Biskupského úradu Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi 

augsburského vyznania (ďalej BÚ ZD ECAV) na Slovensku upravuje v súlade s cirkevnou 
ústavou postavenie cirkevných predstaviteľov, zamestnancov, iných pracovníkov a určuje 
organizačnú štruktúru úradu. 
 

§ 2 
 

Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku má sídlo vo Zvolene, Nám. SNP číslo 5, PSČ 
960 01, telefón 045/5203636, IČO 31933475. 

Je výkonným úradom dištriktuálnych orgánov cirkvi: dištriktuálneho konventu, 
dištriktuálneho presbyterstva a dištriktuálneho predsedníctva. 
 

§ 3 
 

Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku zabezpečuje svoju činnosť prostredníctvom: 
a) volených cirkevných predstaviteľov 
b) zamestnancov 
c) iných pracovníkov 
 

§ 4 
 

(1) Postavenie dištriktuálneho predsedníctva upravuje čl.27 CÚ. 
(2) Postavenie dištriktuálneho biskupa upravuje čl. 43 CÚ. Je v pracovnom pomere s ECAV 

na Slovensku. Jeho pracovno-právne vzťahy upravujú príslušné štátne predpisy, pracovná 
zmluva, ostatné cirkevnoprávne predpisy a vokátor. 

(3) Postavenie dištriktuálneho dozorcu upravuje čl. 48 CÚ. Jeho pracovnoprávne vzťahy určí 
dištriktuálne presbyterstvo. 

(4) Osobné, pracovné a platové pomery zamestnancov a iných pracovníkov upravujú platné 
štátne a cirkevné predpisy. 

(5) Práva dištriktuálneho konventu, dištriktuálneho presbyterstva a dištriktuálneho 
predsedníctva ZD nie sú týmto organizačným poriadkom dotknuté. 

 
§ 5 

 
Štruktúra BÚ ZD ECAV je nasledovná: 

(1) Predsedníctvo ZD 
- dištriktuálny biskup 
- dištriktuálny dozorca 

(2) Poradcovia a iní spolupracovníci 
-     dištriktuálny právny zástupca 

(3) Zamestnanci: 



Zb. CPP čiastka 1/2019 5/2019 Strana 7 
 

- vedúca úradu 
- správca majetku 
- ekonóm - účtovník 
- sekretárka - pokladníčka 
- tajomník VM 
- tajomník pre CŠ 
- šofér 
- upratovačka  

 
Na BÚ pôsobia členovia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, ktorých členstvo je 

v súlade s cirkevnou ústavou a spôsob rodinného života zachováva vážnosť BÚ. 
 

§ 6 
 

(1) Za vedenie BÚ je zodpovedné predsedníctvo dištriktu. 
(2) Vedúci BÚ zodpovedá predsedníctvu dištriktu za plnenie úloh. V prípade neprítomnosti 

menuje svojho zástupcu. 
(3) Zamestnanci a iní pracovníci zodpovedajú za plnenie svojich úloh vedúcemu BÚ podľa 

pracovnej náplne. 
§ 7 

 
(1) Podľa čl. 27 CÚ podpisujú dištriktuálny biskup a dištriktuálny dozorca spoločne všetky 

právne listiny zaväzujúce dištrikt. V ich neprítomnosti ich zastupujú volení zástupcovia. 
Ostatné listiny, rozhodnutia a uznesenia dištriktuálnych orgánov podpisuje dištriktuálny 
biskup, dištriktuálny dozorca a vedúci biskupského úradu. 

(2) Styk s peňažnými ústavmi sa zabezpečuje podľa podpisového vzoru. 
 

§ 8 
 

(1) Organizačný poriadok v prílohe obsahuje organizačnú schému, pracovnú náplň 
zamestnancov BÚ a platový poriadok. 

(2) Zmeny organizačného poriadku môžu byť vykonané len dodatkom. 
(3) Organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 28.11.2018 
(4) Dištriktuálne presbyterstvo schválilo tento organizačný poriadok na zasadnutí dňa 28. 

novembra 2018 uznesením číslo 28/2018 -i. 
(5) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto organizačného poriadku sa ruší organizačný poriadok,    
      prijatý 26.9.2007 uznesením číslo 40/2007-c. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Renáta Vinczeová v.r.      Mgr. Ján Hroboňv.r. 
zástupca dozorcu ZD ECAV      biskup ZD ECAV 


