
 
Zbierku cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku vydáva Generálny biskupský 
úrad ECAV na Slovensku v Bratislave pre vnútornú potrebu cirkvi. 
Redaktor: Mgr. Vladimír Ferenčík 
Zbierka sa zverejňuje na: www.ecav.sk 

Zbierka cirkevnoprávnych predpisov 
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 

 
Ročník 28    5. novembra 2021   Čiastka 5/2021 

 
 
OBSAH: 
 
 
13/2021 
Organizačný poriadok GBÚ 
 
14/2021 
Cirkevný zákon č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa cirkevný zákon č. 15/1994 
v znení neskorších predpisov 
    
15/2021 
Cirkevný zákon č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa cirkevný zákon č. 7/1997 
    
16/2021 
Cirkevný zákon č. 3/2021 o službe nemocničných duchovných ECAV na Sloven-
sku 
 
17/2021 
Cirkevný zákon č. 4/2021, ktorým sa mení a dopĺňa cirkevný zákon č. 11/1994 
v znení neskorších predpisov 
 
18/2021 
Oznámenie o voľbách na Synode ECAV na Slovensku 2021 
 
19/2021 
Uznesenie Synody ECAV na Slovensku, ktorým schválila model výpočtu cirkev-
ných príspevkov do Fondu finančného zabezpečenia pre rok 2022 
 
 
 
  



CPP čiastka 5/2021 13/2021 Strana 2 

13/2021 
Oznámenie  

o prijatí Organizačného poriadku 
Generálneho biskupského úradu 

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 
 
Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku uznesením č. 201-7/2021 zo dňa 29. 9. 2021 
schválilo organizačný poriadok a organizačnú štruktúru Generálneho biskupského úradu 
ECAV na Slovensku. 
 

Organizačný poriadok 
Generálneho biskupského úradu 

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 
 

§ 1 
 

Organizačný poriadok Generálneho biskupského úradu Evanjelickej cirkvi augsburského vy-
znania na Slovensku podrobne upravuje postavenie cirkevných predstaviteľov, zamestnancov, 
príležitostných a pomocných pracovníkov a organizačnú štruktúru úradu. 
 

§ 2 
 

Generálny biskupský úrad je výkonným zariadením ústredných orgánov cirkvi, a to synody, 
generálneho presbyterstva, predsedníctva cirkvi a zboru biskupov. Zabezpečuje metodickú 
a dohliadkovú činnosť na nižších organizačných jednotkách cirkvi. 
 

§ 3 
 

Generálny biskupský úrad zabezpečuje svoju pôsobnosť prostredníctvom: 
a)  volených cirkevných predstaviteľov a funkcionárov 
b)   zamestnancov 
c)   príležitostných a pomocných pracovníkov 
 

§ 4 
 

1) Postavenie predsedníctva cirkvi upravuje 32 čl. Ústavy Ev. cirkvi a. v. na Slovensku. 
2) Postavenie generálneho biskupa upravuje čl. 44 Ústavy Ev. cirkvi a. v. na Slovensku. 
3) Postavenie generálneho dozorcu upravuje čl. 49 Ústavy Ev. cirkvi a. v. na Slovensku. 
4) Osobné, pracovné a platové pomery zamestnancov Generálneho biskupského úradu upra-

vujú platné štátne a cirkevné predpisy. 
5) Pracovné pomery pomocných a príležitostných pracovníkov upravujú platné štátne a cir-

kevné predpisy.  
 

§ 5 
 

Práva synody, generálneho presbyterstva, predsedníctva cirkvi, jeho členov a zboru biskupov 
nie sú týmto organizačným poriadkom dotknuté. 
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§ 6 
 

1)  Za vedenie GBÚ je zodpovedné predsedníctvo cirkvi v zmysle ustanovenia § 4 bod 2 a 3  
      ústredným orgánom cirkvi (synoda, generálne presbyterstvo a zbor biskupov). 
2)  Riaditeľ GBÚ zodpovedá predsedníctvu cirkvi za plnenie úloh GBÚ. Počas neprítomnosti  
      menuje svojho zástupcu. 
3)  Pracovníci GBÚ zodpovedajú za plnenie svojich úloh riaditeľovi podľa svojej pracovnej  
      náplne. 
 

§ 7 
 

1) Podľa čl. 32 CÚ generálny biskup a generálny dozorca spoločne podpisujú všetky listiny 
zaväzujúce cirkev. V ich neprítomnosti zastupujú ich volení zástupcovia. Ostatné listy, roz-
hodnutia, uznesenia orgánov a GBÚ podpisujú generálny biskup, generálny dozorca a ria-
diteľ GBÚ. 

2) Podpisový vzor pre styk s peňažným ústavom musí byť upravený tak, že jeden z podpisu-
júcich musí byť vždy niektorý z členov predsedníctva cirkvi. 

 
§ 8 

 
ŠTRUKTÚRA GENERÁLNEHO BISKUPSKÉHO ÚRADU 

 
Predsedníctvo ECAV 

Generálny biskup 
Generálny dozorca 

 
Riaditeľ GBÚ 

 
 
Kancelária Generálneho biskupa   Technicko-prevádzkové oddelenie 

 
- osobný tajomník    -    technik IT, EIS 
- tajomník Synody a GP   -    THP 
- tajomník pre médiá    -    recepcia 
- tajomník pre zahraničie AJ   -    upratovanie  
- tajomník pre zahraničie NJ    

 
 
Edukačno-misijné centrum ECAV   Oddelenie správy majetku a investícií  

 
- vedúci EMC     -    správca majetku, fundraiser 
- koordinátor vzdelávacích aktivít  -    správca majetku, ekonóm 
- koordinátor misijných aktivít   -    údržbár 
- tajomník EMC 

 
                    
Finančno-personálne oddelenie   Centrum histórie ECAV 

 
- hlavný ekonóm    -    vedúci ÚA ECAV a CH ECAV 
- odborný ekonóm – financie, účtovníctvo -    knihovník   
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- odborný ekonóm – personalista  -    archivár, kurátor 
- odborný ekonóm – mzdy 
- odborný ekonóm – mzdy 

 
Spolu 27 pracovníkov 
 

§ 9 
 

ORGANIZAČNÁ SCHÉMA GENERÁLNEHO BISKUPSKÉHO ÚRADU 
Pozri prílohu č. 1 

 
§ 10 

 
1)  Tento organizačný poriadok prijalo generálne presbyterstvo dňa 29. 9. 2021. 
2)  Ruší sa Organizačný poriadok GBÚ zo dňa 14. 5. 2021. 

 
§ 11 

 
Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2022. 

 
 
 

Zvolen, 29. 9. 2021 
 
 
 
Ing. Renáta Vinczeová, v. r.      Mgr. Ivan Eľko, v. r. 
zástupkyňa generálneho dozorcu     generálny biskup 
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Príloha č. 1 

Organizačná schéma Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku 

 

Predsedníctvo ECAV

Generálny biskup  Generálny dozorca

Riaditeľ GBÚ

Kancelária Generálneho biskupa

osobný tajomník

tajomník Synody a GP

tajomník pre médiá

tajomník pre zahraničie AJ

tajomník pre zahraničie NJ

Technicko-prevádzkové 
oddelenie

technik IT, EIS

THP

recepcia

upratovanie

Edukačno-misijné centrum

vedúci EMC ECAV

koordinátor vzdelávacích aktivít

koordinátor misijných aktivít

tajomník EMC ECAV

Oddelenie správy majetku a 
investícií

správca majetku, fundraiser

správca majetku, ekonóm

údržbár

Finančno-personálne 
oddelenie

hlavný ekonóm 

odborný ekonóm - financie, účtovníctvo

odborný ekonóm - personalista

odborný  ekonóm - mzdy

odborný ekonóm - mzdy

Centrum histórie ECAV

vedúci ÚA a CH ECAV

knihovník

archivár, kurátor
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14/2021 
Cirkevný zákon č. 1/2021 

ktorým sa mení a dopĺňa cirkevný zákon č. 15/1994 
o rokovacom poriadku v organizačných jednotkách ECAV na Slovensku 

v znení neskorších predpisov 
 
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva tento cirkevný zákon. 
 

Čl. 1 
 

1) Do § 1 sa vkladá nový odsek 2: „Orgány cirkevných organizačných jednotiek, okrem zbo-
rových konventov, môžu v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu, zasadať on-
line prostredníctvom platformy Zoom, Google meet, a podobne. Formu zasadnutia cirkev-
ného orgánu určuje ten, kto zasadnutie zvoláva (§ 2 ods. 1 a 2 tohto zákona).“ 

2) Doterajšie odseky 2 a 3 sa v § 1 chronologicky prečíslujú na odseky 3 a 4. 
 

Čl. 2 
 

1) V § 6 ods. 4 sa v druhej vete bezprostredne pred slovami „postúpi právnemu výboru“ vkla-
dajú slová: „najneskôr 45 dní pred zasadnutím synody“. 

2) Do § 6 ods. 4 sa vkladá tretia veta v znení: „Generálny biskupský úrad návrh, ktorý bol 
generálnym presbyterstvom postúpený právnemu výboru, bezodkladne zašle právnemu vý-
boru a členom synody Evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania na Slovensku spolu 
s výzvou, že pripomienky je možné zasielať právnemu výboru do 15 dní od jeho zaslania.“ 

 
Čl. 3 

  
V § 6 ods. 5 písm. a) sa za slovom „najneskôr“ vypúšťajú slová „jeden mesiac“ a namiesto nich 
sa vkladajú slová „60 dní“. 
 

Čl. 4 
 

V § 9 písm. b) sa za slovami „orgánu vyššej organizačnej jednotky do 15 dní“ vypúšťajú slová 
„od doručenia zápisnice“ a namiesto toho sa vkladá spojovací výraz „a to“, a zároveň sa za 
výraz „a to“ vkladá text s označením I. až III.: 
 
I. od doručenia zápisnice, ak sa doručuje iba zápisnica  
II. kumulatívne od doručenia zápisnice a výpisu všetkých uznesení, ak sa doručuje aj zápisnica 
aj výpis všetkých uznesení 
III. od doručenia výpisu všetkých uznesení, ak sa doručuje len výpis (viď § 13 ods. 11 tohto 
cirkevného zákona) 
 

Čl. 5 
 

V § 13 ods. 9 sa v druhej vete vkladajú slová „a predsedníctvam seniorátov príslušného dištriktu 
do 15 dní od zasadnutia“. 
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Čl. 6 
 
V § 13 ods. 10 sa v druhej vete za slovami „sa zasielajú jeho členom“ vkladajú slová „predsed-
níctvam seniorátov“, a za slovami „predsedovi právneho výboru“ sa vkladajú slová „do 15 dní 
od zasadnutia“. 
 
 

Trenčianske Teplice, 10. 9. 2021 
 
 
 
 
Mgr. Ján Jančo, v. r.      Ing. Roman Žilinčík, v. r. 
predseda synody ECAV na Slovensku   podpredseda synody ECAV na Slovensku 
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15/2021 
Cirkevný zákon č. 2/2021 

ktorým sa mení a dopĺňa cirkevný zákon č. 7/1997 
o celocirkevných úlohách, programoch, účelových zariadeniach 

a organizáciách ECAV na Slovensku 
 

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

Čl. 1 
 
Do § 9 sa vkladá nový ods. 3 v nasledovnom znení:  
„Pre účelové zariadenia ako aj celocirkevné organizácie, ktoré sú poberateľmi prostriedkov po-
ukázaných ECAV v zmysle  štátneho zákona č. 370/2019 o finančnej podpore cirkví a nábo-
ženských spoločnosti, platí, že:  
a) generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku má právomoc schvaľovať, meniť a rušiť štatút 

účelového zariadenia založeného/zriadeného synodou ECAV na Slovensku 
b) návrh na novelizáciu prípadne zrušenie štatútu účelového zariadenia celocirkevnej organi-

zácie predkladá buď generálne presbyterstvo alebo riadiaci orgán účelového zariadenia.  
c) generálne presbyterstvo menuje a odvoláva riaditeľa a členov správnej rady a členov revíz-

nej komisie  
d) kompetencie riadiacich, výkonných a kontrolných orgánov sú presne vymedzené v štatúte 

účelového zariadenia a celocirkevnej organizácie.“ 
 

Čl. 2 
 
Vkladá sa nový § 11a s názvom „Prechodné ustanovenia k úprave platnej od 11. 9. 2021“ 
v znení: „Zákon sa vzťahuje aj na programy a organizácie vytvorené pred nadobudnutím účin-
nosti tohto zákona. Účelové zariadenia zriadené na základe tohto zákona a v zmysle § 9 odsta-
vec 3 a generálne presbyterstvo je povinné upraviť znenie svojich základných dokumentov tak, 
aby zodpovedali požiadavkám tohto zákona v termíne do 31. 12. 2021.“ 

 
 
 

Trenčianske Teplice, 11. 9. 2021 
 
 
 
Mgr. Ján Jančo, v. r.      Ing. Roman Žilinčík, v. r. 
predseda synody ECAV na Slovensku   podpredseda synody ECAV na Slovensku 
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16/2021 
Cirkevný zákon č. 3/2021 

o službe nemocničných duchovných ECAV na Slovensku 
 
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva tento cirkevný zákon. 
 

§ 1 
 
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku si uvedomuje potrebu duchovnej 
služby slabým, chorým, zraneným, zomierajúcim a ich najbližším a ľuďom, ktorí sa o týchto 
ľudí starajú. K tomu nás pozýva Pán Ježiš (Mt 25,31-46), keď nás nabáda navštevovať chorých 
a hovorí: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto najmenších, mne ste urobili.“  
  

§ 2 
  
V záujme naplnenia tejto služby zriaďuje Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slo-
vensku službu nemocničných duchovných.  
  

§ 3 
  
Miesto nemocničného duchovného na plný úväzok zriaďuje a ruší generálne presbyterstvo po 
prerokovaní stanoviska príslušného seniorálneho predsedníctva a presbyterstva cirkevného 
zboru, v ktorom sa nemocnica alebo sociálne zariadenie (napr. domov dôchodcov, zariadenie 
pre seniorov, domov sociálnych služieb) nachádza. O zriadenie miesta nemocničného duchov-
ného môže požiadať prostredníctvom svojich orgánov: cirkevný zbor, seniorát, dištrikt alebo 
ECAV.  
  

§ 4 
  
Za nemocničného duchovného môže byť menovaný evanjelický duchovný, teda kňaz, ordino-
vaný diakon alebo kaplán, ktorý má predpoklady vykonávať intenzívnu pastorálnu starostli-
vosť.  
  

§ 5 
  
(1) ECAV na Slovensku môže vyslať do služby nemocničného duchovného iba osobu, ktorá 

predloží nasledujúce dokumenty: 
a) Žiadosť o prijatie na miesto nemocničného duchovného  
b) Motivačný list  
c) Čestné vyhlásenie o povinnosti vzdelávať sa v danej oblasti  
d) Odporučenie seniorálneho presbyterstva 

  
(2) Nemocničného duchovného menuje generálny biskup po prerokovaní v Zbore biskupov 

ECAV na Slovensku na dobu 10 rokov, ktorú možno s odporučením Zboru biskupov opa-
kovane predlžovať o ďalšie obdobie 10 rokov. 

  
§ 6 

  
(1) Nemocničný duchovný je zamestnancom ECAV so zameraním na službu v nemocniciach 

a sociálnych zariadeniach na plný pracovný úväzok. Jeho vokátor pripravuje a schvaľuje 
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generálne presbyterstvo a môže byť výsledkom dohody medzi cirkevným zborom, seniorá-
tom, dištriktom a ECAV. 

(2) ECAV zabezpečí nemocničnému duchovnému priebežné vzdelávanie, napríklad vo forme 

kurzov, sústredení, a pod. Nemocničný duchovný je povinný vzdelávať sa podľa plánu, 
ktorý schvaľuje a kontroluje Predsedníctvo ECAV. 

(3) ECAV zabezpečuje pravidelnú komunikáciu medzi nemocničnými duchovnými. 
(4) Nemocničný duchovný priebežne informuje Zbor biskupov o vykonávaní svojej práce, jej 

výsledkoch či problémoch. Zbor biskupov komunikuje o vykonávaní práce nemocničného 

duchovného osobne s ním, ako aj s predsedníctvom cirkevného zboru, na území ktorého 

nemocničný duchovný pôsobí.  
  

§ 7 
  
Nemocničný duchovný vytvorí plán svojej činnosti v spolupráci s vedením nemocnice, resp. 
sociálneho zariadenia a s konkrétnymi oddeleniami, na ktorých pôsobí. Nemocničný duchovný 
plní najmä tieto úlohy: 
(1) vykonáva pastorálne rozhovory a duchovne sprevádza pacientov 
(2) poskytuje duchovné poradenstvo príbuzným 
(3) vykonáva služby Božie, alebo pobožnosti, požehnávanie nemocných, poskytuje spoveď a 

prisluhuje Večeru Pánovu 
(4) komunikuje a spolupracuje s personálom a s organizáciami, ktoré s venujú starostlivosti 

o pacientov, napomáha vzájomnej spolupráci v záujme pacienta 
(5) kooperuje s kňazmi cirkevných zborov, odkiaľ pacienti prišli 
(6) spolupracuje s personálom a príbuznými pri riešení krízových situácií, ktoré sa týkajú pa-

cientov  
(7) pri svojej činnosti sa riadi organizačným poriadkom a režimovými opatreniami príslušnej 

nemocnice, resp. sociálneho zariadenia  
  

§ 8 
  
Tento cirkevný zákon nadobúda účinnosť dňom publikovania v Zbierke cirkevnoprávnych 
predpisov. 
 
 
 

Trenčianske Teplice, 10. 9. 2021 
 
 
 
Mgr. Ján Jančo, v. r.      Ing. Roman Žilinčík, v. r. 
predseda synody ECAV na Slovensku   podpredseda synody ECAV na Slovensku 
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17/2021 
Cirkevný zákon č. 4/2021 

ktorým sa mení a dopĺňa cirkevný zákon č. 11/1994 
o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách a o charakteristike niektorých funkcií 

v znení neskorších predpisov 
 
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva tento cirkevný zákon. 
 

Čl. 1 
 

V § 4 ods. 3 sa v prvej vete slovo „voliť“ nahrádza slovom „menovať“. 
 
 

Trenčianske Teplice, 10. 9. 2021 
 
 
 
Mgr. Ján Jančo, v. r.      Ing. Roman Žilinčík, v. r. 
predseda synody ECAV na Slovensku   podpredseda synody ECAV na Slovensku 
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18/2021 
OZNÁMENIE 

o voľbách na Synode ECAV na Slovensku 2021 
 
Na zasadnutí Synody Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku boli zvolení títo 
cirkevní predstavitelia: 
 
1) Ján Jančo za predsedu Výboru misie ECAV 
2) Ján Matis za predsedu Výboru zahraničnej misie ECAV 
3) Janko Siroma za predsedu Výboru cirkevnej hudby a hymnológie ECAV 
4) Katarína Hudáková za riadnu členku Generálneho súdu ECAV na Slovensku za Liptovsko-

oravský seniorát z radov ordinovaných 
5) Ján Pavlík za riadneho člena Generálneho súdu ECAV na Slovensku za Liptovsko-oravský 

seniorát z radov neordinovaných 
6) Jozef Brtiš za riadneho člena Generálneho súdu ECAV na Slovensku za Turčiansky seniorát 

z radov neordinovaných 
7) Daniel Hanko za náhradného člena Generálneho súdu ECAV na Slovensku za Liptovsko-

oravský seniorát z radov ordinovaných 
8) Emil Hankovský za náhradného člena Generálneho súdu ECAV na Slovensku za Turčian-

sky seniorát z radov ordinovaných 
 
Na zasadnutí Synody Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku bol odvolaný 
tento cirkevný predstaviteľ: 
 
1) Vladimír Cipciar z funkcie generálneho právneho zástupcu 
 
 
 

Trenčianske Teplice, 10. 9. 2021 
 
 
 
Mgr. Ján Jančo, v. r.      Ing. Roman Žilinčík, v. r. 
predseda synody ECAV na Slovensku   podpredseda synody ECAV na Slovensku 
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19/2021 
Uznesenie Synody ECAV na Slovensku č. 11-08/2021 

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 prí-
spevku do Fondu finančného zabezpečenia ECAV s platnosťou od 1. 1. 2022: 
 
Cirkevný zbor prispieva do fondu čiastkou, ktorá sa vypočíta podľa nasledujúceho vzorca:
  
PR = ER-2 * 0,01 * MR + SR-1 * MR 
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) 

 
Vysvetlivky:  
PR =  Poplatok CZ na rok „R“ 
  Prvým rokom „R“ bude rok 2022. 
ER-2 =  Počet evidovaných členov CZ za rok „R-2“ 

Evidovaný počet členov cirkevného zboru sa bude vypočítavať podľa stavu čle-
nov veriacich k 31.12. mínus dva roky, ktoré predchádzajú roku, ktorého sa vý-
počet príspevku bude týkať.  
Napr. pre výpočet príspevku na rok 2022 bude slúžiť počet veriacich k 31. 12. 
2020.  

MR = štátom stanovená minimálna mzda na rok „R“. 
Príspevok na člena bude vo výške 1,00% z minimálnej mzdy. 
Sumu minimálnej mzdy na každý kalendárny rok ustanovuje Vláda SR Nariade-
ním, a to podľa § 2 ods. 1 Zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde. 

SR-1    = celkový počet evidovaných systematizovaných miest (farárskych aj 
kaplánskych) v CZ v roku predchádzajúcom rozpočtovanému roku R-1) 
Systematizované pracovné miesta (obsadené aj neobsadené) podľa stavu 
k 31. 12. roku, ktorý predchádza roku, na ktorý sa príspevok vypočítava.  
Napr. pre výpočet príspevku na rok 2022, bude slúžiť počet systematizovaných 
miest v CZ k 31. 12. 2021. 

 
 
 

Trenčianske Teplice, 11. 9. 2021 
 
 
 
Mgr. Ján Jančo, v. r.      Ing. Roman Žilinčík, v. r. 
predseda synody ECAV na Slovensku   podpredseda synody ECAV na Slovensku 


