Štatút Edukačno-misijného centra ECAV
Článok 1
Úvodné ustanovenia
(1) Štatút Edukačno-misijného centra Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ďalej len „EMC
ECAV“) vymedzuje na základe cirkevných zákonov a ostatných všeobecné záväzných
právnych predpisov SR podrobnejšie pôsobnosť a úlohy EMC ECAV, ustanovuje zásady
jeho činnosti, zásady jeho vnútornej organizácie a vzťahy k Evanjelickej cirkvi a. v. na
Slovensku (ďalej len „ECAV“).
(2) Úlohy, zásady činnosti a zásady organizácie EMC ECAV uvedené v štatúte sú uvedené
v organizačnom poriadku GBÚ ECAV, ktorého EMC ECAV je súčasťou.
Článok 2
Postavenie a základné organizačné členenie EMC ECAV
(1) Zriaďovateľom EMC ECAV je ECAV na základe § 14 ods. 1 cirkevného zákona č. 6/2010
o evanjelickom cirkevnom školstve a vyučovaní náboženstva v znení a doplnení zákona
v znení neskorších predpisov ako svojej súčasti zriadenej na plnenie úloh v oblasti metodickej, vzdelávacej a misijnej, v súlade s Cirkevným zákonom č.7/1997 o celocirkevných
úlohách, programoch, účelových zariadeniach a organizáciách ECAV na Slovensku.
(2) EMC ECAV je súčasťou Generálneho biskupského úradu ECAV, a je svojimi finančnými
vzťahmi napojené na rozpočet ECAV.
(4) EMC ECAV je bez právnej subjektivity.
(5) Sídlom EMC ECAV je Bratislava, Palisády 46, 811 06 Bratislava.
Článok 3
Predmet činnosti
(1) EMC poskytuje funkčný, efektívny, kvalitný a dostupný systém vzdelávania a odbornometodické poradenstvo pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom evanjelických škôl a školských zariadení, zamestnancom verejných škôl, zamestnancom ECAV
a členom ECAV, misijným pracovníkom ECAV a členom ECAV.
(2) EMC ECAV poskytuje vzdelávanie v súlade so štátnymi1 a cirkevnými predpismi na udržanie, obnovovanie, zdokonaľovanie, rozširovanie a dopĺňanie profesijných kompetencií
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v súlade s najnovšími poznatkami, potrebami ECAV a požiadavkami potrebnými na výkon pedagogickej, odbornej
a misijnej činnosti.
(3) EMC ECAV sa podieľa na vonkajšej a vnútornej misii a evanjelizácii v ECAV
(4) EMC ECAV uskutočňuje vzdelávanie a podporu misijnej činnosti prostredníctvom vlastných programov a programov kontinuálneho vzdelávania akreditovaných podľa zákona1.
(5) EMC ECAV vykonáva aj ďalšie odborno-metodické činnosti a kontinuálne vzdelávanie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení na
verejných školách a evanjelických školách, ktoré poskytujú výchovu a vzdelávanie pre deti
a žiakov podľa štátneho vzdelávacieho programu.
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Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
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(6) EMC ECAV sa podieľa na odborno-metodickej pomoci a kontinuálnom vzdelávaní, ordinovaných pracovníkov, misijných pracovníkov, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na školách, školských zariadeniach a cirkevných zboroch s vysokým
zastúpením detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
(7) EMC ECAV v systéme vzdelávania vykonáva vzdelávanie v týchto oblastiach:
a) metodicko – didaktickej oblasti,
b) mediálno – technologickej oblasti,
c) misijno – sociálnej oblasti,
d) materiálno – technologickej oblasti,
e) hospodársko – právnej oblasti,
f) personálno – manažérskej oblasti.
(8) Vzdelávanie sa uskutočňuje v týchto formách:
a) prezenčnej,
b) dištančnej,
c) kombinovanej.
(9) EMC ECAV uskutočňuje v rámci svojej pôsobnosti:
a) odborno-metodickú činnosť,
b) misijnú činnosť,
c) vydavateľskú a publikačnú činnosť,
d) výskumnú činnosť,
e) konferenčnú činnosť,
f) vzdelávanie nepedagogických zamestnancov
Článok 4
Základné úlohy EMC ECAV
(1) EMC ECAV plní úlohy na základe plánu hlavných úloh, ktorý nadväzuje na plán hlavných
úloh z koncepcie vzdelávania a misie ECAV.
(2) EMC ECAV plní nasledovné úlohy
a) tvorí koncepčnú činnosť v oblasti vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov evanjelických škôl, verejných škôl, misijných pracovníkov ECAV, zamestnancov ECAV a členov ECAV.
b) zabezpečuje tvorbu vzdelávacích programov pre pedagogických a odborných zamestnancov evanjelických škôl, verejných škôl, misijných pracovníkov ECAV, zamestnancov ECAV a členov ECAV v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky,
c) koordinuje koncepčnú a riadiacu činnosť vo vydávaní publikácií, celocirkevných odborno-metodických materiálov v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky,
d) vykonáva prostredníctvom svojich zamestnancov – lektorov, učiteľov – priamu vzdelávaciu činnosť, ktorou sa uskutočňuje program vzdelávania a ostatné činnosti súvisiace s jeho vzdelávacou činnosťou,
e) spolupracuje so vzdelávacími, misijnými inštitúciami a zahraničnými vzdelávacími a
vedecko-výskumnými inštitúciami, so záujmovými organizáciami a združeniami pôsobiacimi v oblasti výchovy, vzdelávania a misie,
g) spolupracuje s orgánmi štátnej správy v školstve a školskej samosprávy v oblasti vzdelávania pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalšieho vzdelávania nepedagogických zamestnancov,
h) realizuje projekty financované ECAV, nadáciami, samosprávou, Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu SR (ďalej MŠ VVaŠ SR), Európskou úniou,
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i)

na základe poverenia GP ECAV vykonáva ďalšie činnosti pre pedagogických a odborných zamestnancov evanjelických škôl, verejných škôl, misijných pracovníkov
ECAV, zamestnancov ECAV a členov ECAV.
Článok 5
Riadenie a organizácia EMC ECAV

(1) Štatutárnym orgánom EMC ECAV je predsedníctvo ECAV, ktoré zastupuje EMC ECAV
navonok. Priamym nadriadeným pracovníkom EMC ECAV je riaditeľ Generálneho biskupského úradu ECAV. Činnosť EVC ECAV riadi vedúci EMC ECAV, ktorého menuje
GP ECAV na návrh Kurikulárnej rady.
(2) Vedúci EMC ECAV najmä:
a) riadi činnosť EMC ECAV,
b) zodpovedá riaditeľovi GBÚ ECAV za riadiacu činnosť EMC ECAV, kvalitné a včasné
plnenie úloh v oblasti pedagogickej, ekonomickej, hospodárskej, pracovno-právnej a
dodržiavanie právnych predpisov,
c) plní úlohy EMC ECAV vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov, navrhuje pracovné
a funkčné zaradenie zamestnancov, popis práce a platové náležitosti, ktoré schvaľuje
riaditeľ GBÚ ECAV,
d) zodpovedá za kvalitu vzdelávania EMC ECAV,
e) predkladá plán hlavných úloh na nasledujúci rok na prerokovanie Kurikulárnej rady
EMC a GP ECAV na schválenie
f) predkladá GP ECAV návrhy na zmenu a doplnenie štatútu.
(3) Rozsah práv a povinností, ako aj zodpovednosti rozsah činností EMC ECAV upraví Organizačný poriadok GBÚ, ktorý schvaľuje a vydáva GP ECAV.
Článok 6
Pracovníci EMC ECAV
(1) Zamestnanci EMC ECAV sú zamestnanci Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.
(2) Pracovno-právne vzťahy EMC ECAV sa riadia pracovným poriadkom ECAV.
(3) Rozsah práv a povinností, ako aj zodpovednosti zamestnancov EMC ECAV sa riadi podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov, organizačného poriadku ECAV a pracovného
poriadku ECAV.
Článok 7
Kurikulárna rada EMC ECAV
(1) Kurikulárna rada EMC ECAV je orgánom EMC ECAV. Je tvorená predsedami Školského
výboru ECAV, Školského výboru VD a ZD ECAV, Výboru misie ECAV, Výboru misie
VD ECAV, Výboru misie ZD ECAV, Výboru zahraničnej misie ECAV, Výboru cirkevnej
hudby a hymnológie ECAV, dekanom EBF UK, prezidentom Asociácie evanjelických škôl
Slovenska, zástupcom Zboru biskupov ECAV.
(3) Predsedom Kurikulárnej rady EMC je predseda ŠV ECAV, ktorý zvoláva zasadnutie Kurikulárnej rady EMC minimálne dvakrát do roka.
(4) Kurikulárna rada EMC ECAV prerokuje plán hlavných úloh na nasledujúci rok EMC ECAV
a podáva k nemu svoje stanovisko.
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Článok 8
Poradné orgány EMC ECAV
(1) Na efektívne zabezpečenie činnosti EMC ECAV, posudzovanie vybraných problémov a
ich riešenie poskytujú súčinnosť výbory ECAV, predovšetkým Školský výbor ECAV, Výbor misie ECAV, Generálny hospodársky výbor ECAV ako poradné orgány. O súčinnosť
žiada vedúci EMC ECAV predsedov uvedených výborov, respektíve odborníkov z praxe.
Článok 9
Hospodárenie
(1) EMC ECAV je organizačná zložka GBÚ ECAV bez právnej subjektivity zriadená Synodou
ECAV, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet ECAV na Slovensku.
(2) Hospodárenie EMC ECAV sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(3) EMC ECAV hospodári v rámci ECAV s majetkom, ktorý mu bol zverený pri jeho založení
a tiež s majetkom nadobudnutým vlastnou činnosťou.
Článok 10
Záverečné ustanovenia
(1) Zmeny a doplnenia štatútu možno vytvárať len na základe písomného dodatku a v súlade s
platnými právnymi predpismi ECAV.
(2) Tento štatút, ktorý schválila Synoda ECAV nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania
predsedníctvom ECAV.
(3) Prvé zasadnutie Kurikulárnej rady EMC ECAV zvolá predseda ŠV ECAV do 3 mesiacov
po zriadení EMC ECAV Synodou ECAV.

Trenčianske Teplice, 3. 7. 2021
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