
Štatút Múzea Lutherovej reformácie na Slovensku 
 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
(1) Názov: Múzeum Lutherovej reformácie na Slovensku, 
(2) Adresa: Palárikova 20, 811 04 Bratislava 
(3) Múzeum Lutherovej reformácie na Slovensku (ďalej len „múzeum“) je múzejné zariadenie 

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. 
(4) Múzeum je organizačným útvarom Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku. 
(5) Zriaďovateľom a prevádzkovateľom múzea je Evanjelická cirkev augsburského vyznania 

na Slovensku. 
(6) Múzeum sa zameriava a špecializuje na šírenie Lutherovej reformácie a na činnosť Evanje-

lickej cirkvi augsburského vyznania na území Slovenska. 
(7) Činnosť múzea je vymedzená príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

najmä zákonom č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej 
hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov. 

 
Článok 2 

Účel múzea 
 

Účelom činnosti múzea je: 
a) misijné pôsobenie, 
b) nadobúdanie predmetov kultúrnej hodnoty súvisiacich so šírením Lutherovej reformácie 

a činnosťou Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na území Slovenska a ich sprístup-
ňovanie verejnosti najmä formou expozície, výstav, prednášok, publikácií, 

c) popularizovanie dejín a tradícií ECAV, 
d) prispievanie k výchove a vzdelávaniu mladej generácie, 
e) propagovanie a prezentovanie ECAV. 
 

Článok 3 
Organizačné členenie 

 
(1) Múzeum je v rámci organizačnej štruktúry Generálneho biskupského úradu ECAV zara-

dené pod Centrum histórie ECAV. Zamestnanec, ktorý vykonáva odborné činnosti múzea 
je priamo podriadený vedúcemu Centra histórie ECAV.  

(2) Múzeum nemá právo konať a vystupovať samostatne pod svojim názvom. Akékoľvek roz-
hodnutia a uzatvárania zmlúv patria do kompetencie štatutárov ECAV.  

(3) Za činnosť Múzea, technické a organizačné zabezpečenie zodpovedá zriaďovateľ Múzea, 
odborné činnosti a prevádzku Múzea zabezpečuje Centrum histórie ECAV, prostredníc-
tvom jeho pracovníkov. 

(4) Nadobúdanie predmetov kultúrnej hodnoty posudzuje komisia na tvorbu zbierok (ďalej len 
„komisia“).  

(5) Komisia je maximálne päť členná, pozostáva z odborníkov z oblasti histórie a múzejníctva. 
Predsedom komisie z titulu funkcie je vedúci Centra histórie ECAV, ktorý podľa potreby 
zvoláva jej zasadnutia. Členov komisie vymenúva a odvoláva predsedníctvo ECAV. 



(6) Pri nadobúdaní predmetov kultúrnej hodnoty a zbierok komisia vykoná odborný odhad hod-
noty nadobúdaných predmetov kultúrnej hodnoty a zbierok, a to jednotlivo za každý pred-
met kultúrnej hodnoty a zbierku. O nadobudnutí predmetu kultúrnej hodnoty a zbierky, 
v prípade darovania alebo trvalej úschovy, na základe odporúčania komisie, rozhoduje 
predsedníctvo ECAV. O nadobudnutí predmetu kultúrnej hodnoty a zbierky, v prípade od-
kúpenia, na základe odporúčania komisie, rozhoduje generálne presbyterstvo ECAV. 

 
Článok 4 

Činnosť múzea 
 

(1) Činnosť múzea sa riadi prevádzkovým poriadkom, ktorý schvaľuje predsedníctvo ECAV. 
(2) Múzeum bude vykonávať najmä tieto činnosti 

a) získavanie a uchovávanie predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré samotné alebo v kombi-
nácií s inými predmetmi alebo dokumentmi súvisia s prenikaním Lutherovej reformácie 
na územie Slovenska alebo majú svoju výpovednú hodnotu o všetkých oblasti ach ži-
vota Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na území Slovenska v minulosti.  

b) spracovanie, evidovanie a efektívna ochrana predmetov kultúrnej hodnoty. Za efektívnu 
ochranu sa považuje taký súbor činností, ktorý zabráni ich znehodnoteniu a strate schop-
nosti plniť svoj účel vplyvom času, prostredia a manipuláciou. S efektívnou ochranou 
súvisí ošetrovanie, vytváranie kópií , reštaurovanie. 

c) sprístupňovanie stálej expozície Múzea verejnosti, s možnosťou odborného lektorátu  
d) popularizovanie histórie ECAV, ale aj výsledkov vlastnej výskumnej práce formou vý-

stav, prednášok, kultúrnych a spoločenských podujatí, publikačnej a vydavateľskej čin-
nosti. 

(3) Múzeum prioritne plní úlohy, ktoré mu stanovil vedúci Centra histórie ECAV, prípadne 
predsedníctvo ECAV v ročnom pláne hlavných úloh. 

(4) Plnenie plánu úloh múzea sa každoročné vyhodnocuje. Vyhodnotenie plnenia úloh pred-
kladá vedúci Centra histórie ECAV v rámci svojej výročnej správy predsedníctvu ECAV 
v termíne do 31. 3. nasledujúceho roka. 

 
Článok 5 

Majetok a hospodárenie 
 
(1) Múzeum nie je samostatnou účtovnou jednotkou. Hospodárenie Múzea tvorí súčasť hospo-

dárenia ECAV a je viazané na rozpočet ECAV. 
(2) Finančnými zdrojmi múzea sú: 

a) prostriedky vyhradené z rozpočtu ECAV, 
b) sponzorské príspevky a milodary 
c) dotácie 

(3) Získané finančné prostriedky sú príjmami rozpočtu ECAV. 
(4) Sponzorské príspevky a milodary určené účelovo musia byť zúčtované tak, aby bol preuká-

zaný účel ich využitia. 
(5) Všetky predmety kultúrnej hodnoty, okrem predmetov kultúrnej hodnoty v trvalej úschove 

a zapožičaných predmetov, sú majetkom ECAV. 
 

Záverečné ustanovenia 
 
(1) Tento štatút schválilo Generálne presbyterstvo ECAV dňa 19. 6. 2020 uznesením číslo 86-

7/2020. 
(2) Tento štatút nadobudol účinnosť dňom jeho schválenia, t. j. 19. 6. 2020. 



(3) Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje Generálne presbyterstvo ECAV. 


