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10/2022 
 

Cirkevný zákon č. 1/2022 
o podmienkach zriadenia miest duchovných v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku 

 
 
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva tento Cirkevný 
zákon o podmienkach zriadenia miest duchovných v cirkevných zboroch ECAV na 
Slovensku. 
 

§ 1 
 
Vzhľadom na to, že niektoré farárske, či kaplánske miesta v cirkevných zboroch sú dlhodobo 
neobsadené, a keďže iné cirkevné zbory žiadajú o zriadenie nových farárskych alebo 
kaplánskych miest bol prijatý tento cirkevný zákon, účelom ktorého je stanovenie podmienok 
pre zriadenie nového, resp. ďalšieho miesta duchovného v cirkevnom zbore, ako aj určenie 
dokladov potrebných pripojiť pri podaní k žiadosti. 

 
§ 2 

 
Pre účely tohto cirkevného zákona sa pod pojmom duchovný rozumie zborový farár alebo 
kaplán v cirkevnom zbore. 

 
§ 3 

 
Každý cirkevný zbor má zriadené minimálne jedno systematizované miesto zborového farára, 
bez ohľadu na to, kto funkciu zborového farára vykonáva. 

 
§ 4 

 
1) Cirkevný zbor môže požiadať o zriadenie kaplánskeho miesta vtedy, ak počet členov 

cirkevného zboru presiahne 1 000; ak ďalej nie je ustanovené inak. 
2) O zriadenie druhého farárskeho miesta, ak kaplánske miesto nie je zriadené, môže 

cirkevný zbor požiadať vtedy, ak počet členov cirkevného zboru presiahne 1 500; ak ďalej 
nie je ustanovené inak. 

3) O zriadenie druhého farárskeho miesta, ak kaplánske miesto je zriadené, môže cirkevný 
zbor požiadať vtedy, ak počet členov cirkevného zboru presiahne 1 800. 

4) O zriadenie tretieho farárskeho miesta, ak kaplánske miesto nie je zriadené, môže 
cirkevný zbor požiadať vtedy, ak počet členov cirkevného zboru presiahne 2 400. 

 
§ 5 

 
Zriadenie v poradí druhého miesta duchovného sa neviaže len na počet členov cirkevného 
zboru (§ 4) vtedy, ak sú splnené nasledovné, tzv. mimoriadne, kritériá: 
a) ak v cirkevnom zbore počet Služieb Božích počas týždňa je najmenej 4 a zároveň 

najmenej na troch bohoslužobných miestach, je možné zriadiť druhé miesto duchovného 
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– spravidla kaplánske miesto vtedy, ak cirkevný zbor má aj menej ako 1 000 členov alebo 
druhé farárske miesto, ak cirkevný zbor má aj menej ako 1 500 členov; 

b) v cirkevnom zbore, kde je počas týždňa najmenej 15 hodín vyučovania náboženstva, 
ktoré vyučuje farár, je možné zriadiť druhé miesto duchovného – spravidla kaplánske 
miesto, ak cirkevný zbor má aj menej ako 1 000 členov alebo druhé farárske miesto, ak 
cirkevný zbor má aj menej ako 1 500 členov; 

c) ak v cirkevnom zbore sú okrem Služieb Božích pravidelné vnútornomisijné podujatia 
(detská besiedka, dorast, konfirmandi, mládež, vysokoškolská mládež, biblická hodina, 
ženy, muži, spevokoly, ekuména, a pod.), na ktorých je duchovný aktívne účastný, v počte 
minimálne 5 týždenne, prípadne ak cirkevný zbor zabezpečuje vydávanie časopisu, 
pravidelné spravovanie webu, stránky na sociálnych sieťach, či online vysielanie, je možné 
zriadiť druhé miesto duchovného – spravidla kaplánske miesto, ak cirkevný zbor má aj 
menej ako 1 000 členov alebo druhé farárske miesto, ak cirkevný zbor má aj menej ako 1 
500 členov; 

d) ak v cirkevnom zbore existuje zariadenie, kde duchovný vykonáva pravidelnú 
pastoračnú službu minimálne raz za mesiac (Evanjelická diakonia, zborové diakonické 
zariadenie, štátne či súkromné zariadenie sociálnej starostlivosti, nemocnica, cirkevné 
školské zariadenie, voľnočasové či výchovné zariadenie), zborová nezisková organizácia, 
zborová nadácia, zborové občianske združenie, ak cirkevný zbor spravuje majetok väčšieho 
objemu, je možné zriadiť druhé miesto duchovného – spravidla kaplánske miesto, ak 
cirkevný zbor má aj menej ako 1 000 členov alebo druhé farárske miesto, ak cirkevný zbor 
má aj menej ako 1 500 členov; 

e) ak sa cirkevný zbor dlhodobo stará o zabezpečovanie duchovnej starostlivosti o cirkevné 
zbory v danej oblasti (administrovanie uprázdnených a neobsaditeľných zborov, 
meniacich sa na misijno-pastorálnu oblasť), je možné zriadiť druhé miesto duchovného – 
spravidla kaplánske miesto, ak cirkevný zbor má aj menej ako 1 000 členov alebo druhé 
farárske miesto, ak cirkevný zbor má aj menej ako 1 500 členov. 

 
§ 6 

 
Cirkevný zbor, ktorý žiada o nové miesto duchovného, musí mať aktualizovanú evidenciu 
členov cirkevného zboru v Elektronickom informačnom systéme ECAV na Slovensku (EIS 
ECAV) podľa Cirkevného zákona č. 6/2020. Nemožno zriadiť nové miesto duchovného tam, 
kde nie sú spoľahlivé počty členov cirkevného zboru. 
 

§ 7 
 
Požiadať o zriadenie ďalšieho miesta duchovného môže cirkevný zbor len vtedy, ak má 
vyrovnané všetky záväzky voči nadriadeným COJ a do Fondu finančného zabezpečenia. 
 

§ 8 
 
Cirkevný zbor, ktorý žiada o zriadenie ďalšieho miesta duchovného, musí predložiť 
nasledujúce dokumenty: 
a) vlastnú žiadosť adresovanú dištriktuálnemu presbyterstvu s riadnym zdôvodnením. 

V žiadosti musia byť konkrétne uvedené všetky dôvody, t. j. skutočnosti, ktoré odôvodňujú 
zriadenie takéhoto miesta. V žiadosti je potrebné najmä uviesť: 
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- analýzu potenciálu rastu, 
- plán misijných aktivít zameraných na získanie nových členov cirkevného zboru 

s uvedením časového harmonogramu. 
 

Súčasťou žiadosti je aj uvedenie plánovaných aktivít zameraných na rozvoj cirkevného 
zboru ako napr. zapojenie cirkevného zboru do miestnej komunity, viditeľnosť činnosti 
cirkevného zboru v miestnej komunite, zapojenie sociálnych a iných médií, počet školských 
zariadení a potenciál získania žiakov na hodiny náboženstva, potreba práce 
s marginalizovanou skupinou obyvateľstva, sociálne vylúčenými či zraniteľnými 
komunitami (napr. seniori, osamelo žijúci ľudia, ľudia bez domova atď.), záujem realizovať 
formu sociálnej práce (napríklad integráciu rôznych skupín obyvateľstva) a podobne 

b) vyjadrenie príslušného seniorálneho presbyterstva k žiadosti cirkevného zboru, ktoré 
vyhodnotí žiadosť na základe uvedeného odôvodnenia žiadosti a znalosti miestnych 
pomerov 

c) uznesenie zborového presbyterstva a konventu, ktorým došlo k schváleniu záväzku 
znášať finančné náklady na vokátor, resp. dohodu v prípade kaplánov, na bývanie v plnej 
výške hradené cirkevným zborom a iné výdavky spojené s obsadením nového miesta 
duchovného 

d) zápisnice zo zborového presbyterstva a konventu, na ktorom bola žiadosť cirkevného 
zboru zriadiť ďalšie miesto duchovného v cirkevnom zbore aj s odôvodnením prečítaná a 
schválená 

e) potvrdenia v zmysle § 7 o plnení všetkých finančných záväzkov. 

 
§ 9 

 
Tento cirkevný zákon nadobúda platnosť dňom prijatia a účinnosť dňom publikovania 
v Zbierke cirkevnoprávnych predpisov. 
 
 

Banská Bystrica, 25. 6. 2022 
 
 
 
 
ThDr. PaedDr. Ján Hruška, PhD., v. r.    Ing. Roman Žilinčík, v. r. 
podpredseda synody ECAV na Slovensku   podpredseda synody ECAV na Slovensku
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11/2022 
 

Cirkevný zákon č. 2/2022 
ktorým sa mení a dopĺňa cirkevný zákon č. 3/2004 

o disciplinárnych previneniach v znení cirkevného zákona č. 9/2015 
 
 

Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva tento cirkevný zákon. 
 

Čl. 1 
 

1) v § 6 ods. 1 písm. c) sa výška peňažnej pokuty 10 000.- SKK mení na 300,- Eur 
  

Čl. 2 
 
1) v § 9 ods. 1 sa v prvej vete za slovami „disciplinárne opatrenie,“ dopĺňa text „okrem odňatia 

práva vykonávať kňazskú a diakonskú službu“ 
2) súčasné znenie § 9 ods. 2 sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením: „Disciplinárne opatrenie 

odňatie práva vykonávať kňazskú a diakonskú službu môže byť zahladené iba rozhodnutím 
disciplinárneho orgánu príslušného podľa bydliska kňaza či diakona (ďalej len „žiadateľ“) 
na základe žiadosti žiadateľa. Disciplinárny orgán môže žiadosti vyhovieť iba za splnenia 
nasledovných podmienok: 
a) uplynutia doby 10 rokov od právoplatnosti rozhodnutia disciplinárneho orgánu 

o uložení disciplinárneho opatrenia 
b) riadneho odôvodnenia žiadosti 
c) súhlasu zborového presbyterstva cirkevného zboru, ktorého bol žiadateľ členom 

počas doby disciplinárneho rozhodnutia, so zahladením disciplinárneho opatrenia 
a kladným vyjadrením zborového presbyterstva o bezúhonnom morálnom živote 
žiadateľa a aktívnej službe v zbore 

d) súhlasu Zboru biskupov ECAV so zahladením disciplinárneho opatrenia 
Účinky zahladenia disciplinárneho opatrenia nastávajú dňom právoplatnosti 
rozhodnutia disciplinárneho orgánu o zahladení disciplinárneho opatrenia.“ 

3) v § 9 sa súčasný ods. 3 prečísluje na ods. 4 
4) do § 9 sa vloží nový ods. 3 v znení: „Disciplinárne opatrenie vylúčenie z cirkvi sa 

nezahladzuje.“  
  
 

Banská Bystrica, 25. 6. 2022 
 
 
 
 
ThDr. PaedDr. Ján Hruška, PhD. v. r.    Ing. Roman Žilinčík, v. r. 
podpredseda synody ECAV na Slovensku   podpredseda synody ECAV na Slovensku 
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12/2022 
 

OZNÁMENIE 
o schválení Štatútu Fondu finančného zabezpečenia ECAV na Slovensku 

 
 

Synoda ECAV na Slovensku uznesením č. 22.4-02 zo dňa 25. 6. 2022 schválila Štatút Fondu 
finančného zabezpečenia ECAV na Slovensku. 
 

Štatút Fondu finančného zabezpečenia ECAV na Slovensku 
  

Článok I. 
Názov fondu 

  
Synoda ECAV v súlade s Cirkevným ústavným zákonom č. 2/2020 o finančnom zabezpečení 
poslania a činnosti ECAV na Slovensku (ďalej len „CÚZ č. 2/2020“) sa uzniesla na Štatúte Fondu 
finančného zabezpečenia ECAV (ďalej len „fond“ v príslušnom gramatickom tvare).  
  

Článok II. 
Účel fondu 

  
Účelom fondu v zmysle CÚZ č. 2/2020 § 6 je stanovenie pravidiel:  
1) vyplácania nenárokovateľnej časti mzdy duchovných podľa platných mzdových tabuliek 

(resp. Zásad o odmeňovaní duchovných) 
2) vyplácania mimoriadnej mzdy duchovných 
3) vyplácania mimoriadnych príspevkov k mzdám duchovných 
4) použitia finančných prostriedkov fondu na programové ciele ECAV a dištriktov 
  

Článok III. 
Spravovanie fondu 

  
1) Administratívne spravovanie fondu zabezpečuje Generálny biskupský úrad ECAV (ďalej len 

„GBÚ“) prostredníctvom svojich zamestnancov.  
2) GBÚ:  

a) sleduje splátkový kalendár  
b) základnej organizačnej jednotke v zmysle CÚZ č. 2/2020 § 2 ods. 1 povinnej prispievať 

do fondu, ktorá neuhradila príspevok v zmysle splátkového kalendára, zašle 
upozornenie o nezaplatení po uplynutí 10 dní od určeného dátumu štvrťročnej splátky 

  
Článok IV. 

Pravidlá použitia finančných prostriedkov fondu 
  
1) Mzdy duchovných: 

a) Duchovní sú zaradení do platových stupňov podľa odpracovaných rokov rovnako ako 
v platných Zásadách ECAV na Slovensku k odmeňovaniu duchovných v zmysle zákona 
č. 370/2019 Z. z. o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností.  
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b) Nárok na vyplatenie nenárokovateľnej časti mzdy v kalendárnom štvrťroku má iba 
duchovný, ktorého cirkevný zbor (ďalej len „CZ“) ako miesto zamestnaneckého výkonu 
uhradil k termínu splatnosti, ktorý predchádza danému štvrťroku, v zmysle CÚZ 
č. 2/2020 § 2 ods. 2 a 3, príspevok v plnej výške. 

c) Vyplácanie nenárokovateľnej časti mzdy sa duchovnému, ktorého CZ ako miesto 
zamestnaneckého výkonu neuhradil príspevok vo výške predpísanej na daný 
kalendárny štvrťrok, pozastavuje prvým dňom kalendárneho štvrťroka, ktorý v zmysle 
CÚZ č. 2/2020 § 2 ods. 2 a 3 nasleduje po termíne splatnosti príspevku. 

d) Duchovnému, ktorého CZ ako miesto zamestnaneckého výkonu uhradí dlžné 
príspevky, vzniká za každé uhradené splátkové obdobie nárok na dodatočné vyplatenie 
70% nenárokovateľnej časti mzdy. 

e) V prípade, že na fonde nebude dostatočná výška finančných prostriedkov na vyplatenie 
všetkých platieb nenárokovateľnej časti mzdy za aktuálny mesiac, nenárokovateľná 
časť mzdy bude vyplatená vo výške 50%. 

f) Za odpracované roky a vykonávanie práce v konkrétnych funkciách patria duchovným 
funkčné príplatky definované v Zásadách odmeňovania duchovných. Ak duchovný 
vykonáva viacero funkcií súčasne, patrí mu príplatok za každú vykonávanú funkciu. 

g) Administrátor CZ bez kaplána, ktorý má k termínu splatnosti príspevku, ktorý 
predchádza danému štvrťroku, v zmysle CÚZ č. 2/2020 § 2 ods. 2 a 3 uhradený 
príspevok v plnej výške, má nárok na vyplatenie funkčného príplatku farára podľa 
tabuľky č. 3 definovanej v Zásadách odmeňovania duchovných vo výške 30%. 

2) Mimoriadna mzda a mimoriadne príspevky k mzdám duchovných ECAV sa v prípade 
priaznivého stavu finančných prostriedkov vo fonde môžu vyplatiť na základe rozhodnutia 
generálneho presbyterstva. 

3) Programové ciele ECAV a dištriktov: 
a) Finančné príspevky na programové ciele ECAV a dištriktov sa môžu z fondu použiť do 

výšky 10% zostatku finančných prostriedkov v predošlom roku.  
b) Príspevky schvaľuje Generálne presbyterstvo v zmysle CÚZ č. 2/2020 § 6 ods. 2.  

  
Článok V. 

Hospodárenie fondu 
  
Správu o aktuálnom stave fondu, úhrade príspevkov a čerpaní finančných prostriedkov 
predkladá za predchádzajúci rok GBÚ na rokovanie synody.  
  

Článok VI. 
Prechodné ustanovenia 

 
1) Duchovným, ktorých CZ ako miesta zamestnaneckého výkonu v termíne do 31. 8. 2022 

uhradia do fondu všetky príspevky od dňa vzniku fondu, vzniká nárok na doplatenie 
nenárokovateľnej časti mzdy za dané obdobie v plnej výške. 

2) Duchovným, ktorých CZ ako miesta zamestnaneckého výkonu v roku 2021 uhradili všetky 
príspevky, vzniká nárok na mimoriadny príplatok 50 EUR za každý príspevok uhradený 
v zmysle CÚZ č. 2/2020 § 2 ods. 2. 
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Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

  
Štatút Fondu finančného zabezpečenia nadobúda platnosť a účinnosť schválením Synodou 
ECAV na Slovensku dňa 3. júla 2021, jeho novelizácia platnosť a účinnosť schválením Synodou 
ECAV na Slovensku dňa 25. júna 2022. 
 
 

Banská Bystrica, 25. 6. 2022 
 
 
 
 
ThDr. PaedDr. Ján Hruška, PhD., v. r.    Ing. Roman Žilinčík, v. r. 
podpredseda synody ECAV na Slovensku   podpredseda synody ECAV na Slovensku 
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13/2022 
Uznesenie Synody ECAV na Slovensku č. 22.5-01/2022 
ktorým schválila model výpočtu cirkevných príspevkov 

do Fondu finančného zabezpečenia pre rok 2022 
 

Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku prijala nasledovné uznesenie: 
 
Synoda ECAV v súlade s § 4 Cirkevného ústavného zákona č. 2/2020 o finančnom zabezpečení 
poslania a činnosti ECAV na Slovensku schvaľuje nasledujúci model výpočtu finančného 
príspevku do Fondu finančného zabezpečenia ECAV s platnosťou od 1. 1. 2023: 
 
Cirkevný zbor prispieva do fondu čiastkou, ktorá sa vypočíta podľa nasledujúceho vzorca:
  
PR = ER-2 * 0,01 * MR + SR-1 * MR 
 
Vysvetlivky:  
PR =  Poplatok CZ na rok „R“ 
ER-2 =  Počet evidovaných členov CZ za rok „R-2“ 
MR = štátom stanovená minimálna mzda na rok „R“. 
SR-1    = celkový počet evidovaných systematizovaných miest (farárskych aj 

kaplánskych) v CZ v roku predchádzajúcom rozpočtovanému roku R-1) 
 
 

Banská Bystrica, 25. 6. 2022 
 
 
 
 
ThDr. PaedDr. Ján Hruška, PhD., v. r.    Ing. Roman Žilinčík, v. r. 
podpredseda synody ECAV na Slovensku   podpredseda synody ECAV na Slovensku 
 


