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14/2022 
 

Cirkevný zákon č. 3/2022, 
ktorým sa mení a dopĺňa cirkevný zákon č. 2/1999 

o hospodárení cirkevných organizačných jednotiek v znení cirkevného zákona č. 3/2020 
 
 
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva tento cirkevný zákon. 
 

Čl. 1 
 

1) Súčasné znenie § 9 ods. 2 sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením: 
„Cirkevné zbory platia: 
a) seniorálny príspevok, ktorého výšku určuje seniorálny konvent 
b) dištriktuálny príspevok, ktorého výšku určuje dištriktuálny konvent 
c) príspevok do Fondu finančného zabezpečenia ECAV, ktorého výšku určuje Synoda 

ECAV“ 
2) Súčasné znenie § 9 ods. 4 sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením: „Príspevok  podľa ods. 

2 písm. a) a písm. b) sa platí podľa počtu členov uvedených v Schematizme k 31. 12. 
predchádzajúceho roka. Príspevok podľa ods. 2 písm. c) sa platí podľa spôsobu výpočtu 
schváleného synodou.“ 

 
 

Sliač, 15. 10. 2022 
 
 
 
 
Mgr. Ján Jančo, v. r.      Ing. Roman Žilinčík, v. r. 
predseda synody ECAV na Slovensku   podpredseda synody ECAV na Slovensku
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15/2022 
 

Cirkevný ústavný zákon č. 1/2022, 
ktorým sa mení a dopĺňa cirkevný ústavný zákon č. 2/2020 

o finančnom zabezpečení poslania a činnosti ECAV na Slovensku 
 
 

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

Čl. 1 
 

1) Súčasné znenie § 4 sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením: „Výšku príspevku cirkevným 
zborom schvaľuje Synoda ECAV.“ 

  
Čl. 2 

 
1) V § 6 písm. a) sa na konci za slovom „duchovných“ dopĺňa text: „a platnými platovými 

tabuľkami, mimoriadne mzdy duchovných a mimoriadne príspevky k mzdám 
duchovných“. 

2) Súčasné znenie § 6 písm. b) sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením: „ostatné osobné 
náklady duchovných, zákonné sociálne náklady duchovných, ostatné sociálne náklady 
duchovných“. 

3) V § 6 sa vkladá nové písm. c) v znení: „výdavky na celocirkevné programy a služby ECAV 
v súlade s rozpočtom schváleným synodou ECAV“. 

 
 

Sliač, 15. 10. 2022 
 
 
 
 
Mgr. Ján Jančo, v. r.      Ing. Roman Žilinčík, v. r. 
predseda synody ECAV na Slovensku   podpredseda synody ECAV na Slovensku 
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16/2022 
 

Oznámenie 
o zmene a doplnení Štatútu Fondu finančného zabezpečenia ECAV na Slovensku 

 
 

Štatút Fondu finančného zabezpečenia ECAV na Slovensku sa mení a dopĺňa takto: 
 

Čl. 1 
  
1) Súčasné znenie článku II. Účel fondu v bode 4 sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením: 

„vyplácania ostatných osobných nákladov, zákonných sociálnych nákladov a ostatných 
sociálnych nákladov duchovných“. 

2) V článku II. Účel fondu sa vkladá nový bod 5 v znení: „použitia prostriedkov fondu na 
výdavky na celocirkevné programy a služby ECAV v súlade s rozpočtom schváleným 
synodou ECAV“. 

  
Čl. 2 

  
1) Súčasné znenie článku IV. Pravidlá použitia finančných prostriedkov fondu v bode 3 sa 

vypúšťa a nahrádza sa novým znením: „Použitie prostriedkov FFZ na výdavky definované 
v článku II. bod 4 a 5 je v súlade s rozpočtom schváleným synodou ECAV“. 

 
 

Sliač, 15. 10. 2022 
 
 
 
 
Mgr. Ján Jančo, v. r.      Ing. Roman Žilinčík, v. r. 
predseda synody ECAV na Slovensku   podpredseda synody ECAV na Slovensku 
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17/2022 
 

Cirkevný ústavný zákon č. 2/2022, 
ktorým sa mení a dopĺňa cirkevný ústavný zákon č. 1/1993, 

ktorým bola prijatá Ústava ECAV na Slovensku 
v znení cirkevného ústavného zákona č. 1/2020 

 
 

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

Čl. 1 
 
1) Súčasné znenie článku 15 ods. 2 sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením: „Rozhodovanie 

cirkevných orgánov s výnimkou synody a zboru biskupov je zásadne dvojstupňové. Každý 
orgán je viazaný rozhodnutím vyššieho orgánu a cirkevného súdu.“ 

 
Čl. 2 

 
1) V článku 30 ods. 1 v písm. h) sa za slovom „platov“ dopĺňa slovo „ordinovaných“. 
 
 

Sliač, 15. 10. 2022 
 
 
 
 
Mgr. Ján Jančo, v. r.      Ing. Roman Žilinčík, v. r. 
predseda synody ECAV na Slovensku   podpredseda synody ECAV na Slovensku 
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18/2022 
 

Cirkevný zákon č. 4/2022, 
ktorým sa mení a dopĺňa cirkevný zákon č. 15/1994 

o rokovacom poriadku v organizačných jednotkách ECAV 
v znení cirkevného zákona č. 1/2021 

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

Čl. 1 
 

1) V § 1 ods. 1 v prvej vete sa slová „Evanjelickej cirkvi“ mení na „ECAV“. 
2) V § 1 ods. 2 v prvej vete sa vypúšťa slovné spojenie „v čase mimoriadnej situácie alebo 

núdzového stavu“. 
 

Čl. 2 
 
1) V § 6 ods. 4 v poslednej vete sa slová „Evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania na 

Slovensku“ mení na „ECAV“. 
 

Čl. 3 
 
1) V § 7 ods. 2 v druhej vete sa skratka „CÚ“ mení na „Ústave ECAV“. 
2) Súčasné znenie § 7 ods. 6 písm. d) sa vypúšťa a nahrádza znením: „per rollam, ak o tom 

rozhodne predsedníctvo príslušného orgánu, s výnimkou volieb. Hlasovanie per rollam sa 
netýka hlasovaní na konventoch a synode. Za kvórum sa považuje počet všetkých členov 
orgánu s právom hlasovať. 

3) V § 7 ods. 7 sa vypúšťa celé znenie. 
 

Čl. 4 
 
1) Súčasné znenie § 8 sa vypúšťa a nahrádza novým znením: 
 

1) Rozhodovanie cirkevných orgánov, s výnimkou synody a zboru biskupov, je 
dvojstupňové (čl. 15 ods. 2 Ústavy ECAV). 

2) Uznesenia synody a zboru biskupov nadobúdajú právoplatnosť prijatím, s výnimkou 
cirkevnoprávnych predpisov, ktoré nadobúdajú právoplatnosť zverejnením v Zbierke 
CPP. 

3) Uznesenie odvolacieho orgánu je vždy konečné. 
 

Čl. 5 
 
1) V § 10 písm. d) sa za slová „proti rozhodnutiu ústredných orgánov ECAV“ vkladajú slová „s 

výnimkou synody a zboru biskupov“. 
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Čl. 6 
 

1) Súčasné znenie § 13 ods. 4 sa vypúšťa a nahrádza novým znením: „Zápisnicu po jej overení 
overovateľmi podpíšu predsedajúci a zapisovateľ to neplatí v prípade per rollam 
hlasovania (§ 13 ods. 5). Overovateľ je povinný zápisnicu overiť v lehote 3 dní od 
doručenia, resp. bez zbytočného odkladu. Ak overovateľ do 3 dní od doručenia zápisnice 
nezašle žiadne pripomienky, zápisnica sa považuje za overenú. Overovateľov vymenuje 
predsedníctvo na začiatku zasadnutia. 

2) V § 13 sa vkladá nový odsek 5 v znení: „Z per rollam hlasovania sa ihneď po jeho skončení 
vyhotoví zápisnica, na ktorú sa primerane použije ustanovenie § 13. Zápisnicu z per rollam 
hlasovania podpíše zapisovateľ a predsedníctvo príslušného orgánu.“ 

3) V § 13 pôvodný ods. 5 sa prečísluje na ods. 6, a v ňom celom sa lehota na podpísanie 
a overenie zápisníc mení z 15 dní na 10 dní. 

4) V § 13 pôvodný ods. 6 sa vypúšťa celé znenie. 
5) V § 13 ods. 8 sa v prvej vete mení lehota z 30 dní na 15 dní a v druhej vete sa za slová 

„členom seniorálneho presbyterstva“ dopĺňajú slová „do 10 dní od zasadnutia“. 
6) V § 13 ods. 9 v poslednej vete sa mení lehota na zaslanie zápisníc zo zasadnutí 

dištriktuálneho presbyterstva z 15 dní na 10 dní. 
7) V § 13 ods. 10 v poslednej vete sa mení lehota na zaslanie zápisníc zo zasadnutí 

generálneho presbyterstva z 15 dní na 10 dní. 
 
 

Sliač, 15. 10. 2022 
 
 
 
 
Mgr. Ján Jančo, v. r.      Ing. Roman Žilinčík, v. r. 
predseda synody ECAV na Slovensku   podpredseda synody ECAV na Slovensku 
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19/2022 
 

Oznámenie 
o schválení Platových tabuliek odmeňovania duchovných v ECAV na Slovensku 

 
 
Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku s platnosťou od 1. 1. 2023 
schválila Platové tabuľky odmeňovania duchovných ECAV na Slovensku. 
 
Tabuľka 1: 

Vypláca sa zo zdrojov štátneho transferu každému zamestnancovi ECAV 

 

stupeň počet odpracovaných rokoch plat kaplána v EUR plat farára v EUR 

1 do 2 (3) rokov 700,00 700,00 

2 od 3 do 6 rokov 700,00 700,00 

3 od 6 do 9 rokov 700,00 700,00 

4 od 9 do 12 rokov 700,00 700,00 

5 od 12 do 15 rokov 700,00 700,00 

6 od 15 do 18 rokov 700,00 700,00 

7 od 18 do 21 rokov 700,00 700,00 

8 od 21 do 24 rokov 700,00 710,00 

9 od 24 do 27 rokov 700,00 730,00 

10 od 27 do 30 rokov 702,25 755,00 

11 nad 30 707,86 790,00 

 

Tabuľka 2: 

Funkčné príplatky, ktoré sa vyplácajú zo zdrojov Fondu finančného zabezpečenia.   

 

funkcia príplatok v EUR zdroj 

administrátor zboru (s kaplánom) 35,00 vypláca sa z FFZ všetkým duchovným 

administrátor zboru (bez kaplána) 35,00 vypláca sa z FFZ všetkým duchovným 

farár 49,00 
vypláca sa z FFZ iba duchovným 

z platiacich CZ 

konsenior 42,00 vypláca sa z FFZ všetkým duchovným 

senior, duch. správca, tajomník 

biskupa, vedúci BÚ 
161,00 vypláca sa z FFZ všetkým duchovným 

biskup 609,00 vypláca sa z FFZ všetkým duchovným 
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Tabuľka 3: 

Vypláca sa zo zdrojov Fondu finančného zabezpečenia a patrí každému duchovnému 

pracujúcom v cirkevnom zbore, ktorý si uhrádza svoje záväzky voči Fondu finančného 

zabezpečenia v zmysle platného zákona a štatútu. Táto suma sa pripočítava k sume uvedenej 

v tabuľke 1 a tabuľke 2. 

 

stupeň počet odpracovaných rokoch plat kaplána v EUR plat farára v EUR 

1 do 2 (3) rokov 140,00 175,00 

2 od 3 do 6 rokov 145,25 178,50 

3 od 6 do 9 rokov 150,50 183,75 

4 od 9 do 12 rokov 155,75 189,00 

5 od 12 do 15 rokov 161,00 194,25 

6 od 15 do 18 rokov 166,25 199,50 

7 od 18 do 21 rokov 171,50 204,75 

8 od 21 do 24 rokov 178,50 210,00 

9 od 24 do 27 rokov 183,75 218,75 

10 od 27 do 30 rokov 192,50 227,50 

11 nad 30 201,25 236,25 

 

Mesačný plat duchovného je súčtom finančných súm všetkých troch tabuliek. 
 
 

Sliač, 15. 10. 2022 
 
 
 
 
Mgr. Ján Jančo, v. r.      Ing. Roman Žilinčík, v. r. 
predseda synody ECAV na Slovensku   podpredseda synody ECAV na Slovensku 


