
Štatút Výboru zahraničnej misie 
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 

 
 

Článok I. 
Sídlo 

 
Sídlo Výboru zahraničnej misie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ďa-
lej len „výbor“ v príslušnom gramatickom tvare): Generálny biskupský úrad ECAV na Sloven-
sku, Palisády 46, 811 06 Bratislava I.  
 

Článok II. 
Postavenie, činnosť a pôsobnosť výboru 

 
1. Výbor je poradným orgánom Synody ECAV na Slovensku a jeho zriaďovateľom je Synoda 

ECAV na Slovensku. 
2. Činnosť výboru je odvodená od poslania ECAV, ktorej základom je šírenie evanjelia Pána 

Ježiša Krista, ako o tom svedčí celé Písmo sväté a vieroučné knihy ECAV. 
3. Pôsobnosť výboru je zameraná na zvestovanie evanjelia slovom i skutkom za hranicami 

Slovenskej republiky. 
4. výbor spracováva a na rokovanie Generálneho presbyterstva a Synody predkladá Koncep-

ciu misijnej činnosti ECAV na obdobie 5 rokov. Sleduje a každoročne vyhodnocuje plnenie 
tejto koncepcie o čom predkladá písomnú správu na GP a Synodu. Súčasťou koncepcie je 
analýza prostredia, metód a zdrojov misijnej práce a návrhy konkrétnych personálnych, me-
todických a finančných opatrení potrebných na jej realizáciu. 
 

Článok III. 
Ciele a úlohy výboru 

 
1. Ciele výboru sú: 

a) posilňovať vedomie misijného poslania a zodpovednosti na všetkých úrovniach ECAV  
b) zabezpečovať podmienky k príprave jednotlivcov na misijnú službu 
c) v spolupráci s evanjelickými misijnými organizáciami doma i v zahraničí koordinovať 

vysielanie misijných pracovníkov z ECAV 
d) iniciovať implementovanie témy misie do vzdelávacích programov na Evanjelickej bo-

hosloveckej fakulte UK Bratislava, Biblickej škole Martin a do učebných osnov vyučo-
vania náboženskej výchovy, prioritne na evanjelických školách 
 

2. Úlohy výboru pre napĺňanie cieľov 
a) vo vzťahu k ECAV a jej orgánom: 

 sledovať situáciu svetovej kresťanskej misie a informovať o jej aktuálnych potre-
bách  

 zboru biskupov navrhovať vysielanie misijných pracovníkov.  
 pripravovať podklady pre zmluvy o spolupráci v oblasti zahraničnej misie s misij-

nými organizáciami a kresťanskými cirkvami doma i v zahraničí 
b) vo vzťahu k cirkevným zborom: 

 v spolupráci s predsedníctvami cirkevných zborov organizovať v zboroch stretnutia 
na podporu misijnej služby tak, aby sa zahraničná misia stávala prirodzenou súčas-
ťou služby v ECAV 

 využívať mediálny priestor pre informovanie o správach z misie 
 povzbudzovať k pravidelnej modlitebnej, finančnej i materiálnej pomoci – využívať 

správy z misie, životné príbehy a skúsenosti misionárov, ako aj prítomnosť misij-
ných pracovníkov na vnútromisijných aktivitách cirkevných zborov 



 predstavovať možnosti v zahraničnej misijnej službe a pozývať jednotlivcov do 
tejto služby 

 povzbudzovať cirkevné zbory k preberaniu zodpovednosti za svojich misijných pra-
covníkov z vlastného zboru 

c) vo vzťahu k misijným organizáciám a kresťanským cirkvám doma i v zahraničí 
 nadväzovať a prehlbovať spoluprácu predovšetkým s evanjelickými misijnými or-

ganizáciami a centrami vzdelávania pre misijných pracovníkov 
 koordinovať prípravu a vysielanie misijných pracovníkov z ECAV na konkrétnu 

službu v misijných oblastiach 
 v spolupráci s nimi realizovať možnosti pri organizovaní a konaní seminárov, vzde-

lávacích ponúk a udeľovaní štipendií 
 podieľať sa na mimoriadnej pomoci v prípade katastrof a pri poskytovaní humani-

tárnej, charitatívnej a lekárskej pomoci chorým a núdznym ľuďom v misijných ob-
lastiach 

d) vo vzťahu k záujemcom o misijnú službu a k vyslaným pracovníkom na misiu: 
 podľa druhu misijnej služby zabezpečovať primeranú prípravu a vzdelávanie po-

trebné pre vyslanie k misijnej činnosti 
 zabezpečovať pracovno-právne a zákonné náležitosti potrebné pre vyslanie a vyko-

návanie misijnej činnosti  
 udržiavať pravidelný kontakt s vyslaným misijným pracovníkom a napomáhať pri 

riešení náhlych ťažkostí v jeho službe 
 pri dlhodobej misijnej službe minimálne 1x do roka navštíviť najbližšiu rodinu mi-

sijného pracovníka 
 po návrate pracovníkov z misijnej služby:  

o v spolupráci s domácim farárom napomáhať pri adaptácii na domáce pomery, 
vrátane pastoračnej pomoci a opätovného  začlenenia do zborového života 

o využiť jeho skúsenosti na podporu misie, koordinovať a zabezpečiť návštevy po 
cirkevných zboroch. 

 
Článok IV. 

Zloženie výboru 
 

1. Výbor je zložený z predsedu a členov. 
2. Predsedu výboru volí a odvoláva synoda (čl. 30 ods. 1 písm. g Ústavy). 
3. Členov výboru volí a odvoláva generálne presbyterstvo podľa § 3 ods. 3 CZ č. 11/1994 

na návrh člena generálneho presbyterstva. 
4. Počet členov výboru je najviac 10.  
5. Výbor si môže zvoliť spomedzi členov podpredsedu a tajomníka. 
6. Podpredseda zastupuje predsedu výboru v jeho neprítomnosti. 

 
Článok V. 

Kompetencie a organizácia činnosti výboru 
 

1. Výbor koná predovšetkým na podnet synody, generálneho presbyterstva a z vlastnej ini-
ciatívy v súlade s čl. III. tohto štatútu. 

2. Organizácia činnosti výboru sa riadi na základe „Štatútu synodálnych výborov ECAV“, 
čl. 5 a 6. 

 
Článok V. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. O zániku výboru rozhoduje synoda ECAV. 



2. Zmeny a doplnky tohto štatútu navrhujú členovia výboru a členovia generálneho pres-
byterstva. 

3. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje generálne presbyterstvo. 
4. Tento štatútu nadobúda platnosť a účinnosť dňom publikovania v Zbierke cirkevno-

právnych predpisov ECAV.  
 
 
 
 
 
Mgr. Ján Jančo, v. r.      Ing. Roman Žilinčík, v. r. 
predseda synody ECAV na Slovensku   podpredseda synody ECAV na Slovensku 
 


