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Zjednodušenie organizačnej štruktúry ECAV na Slovensku 

ekonomickými, legislatívnymi a organizačnými zmenami na tri dištrikty 
 

Návrh o.z. Evanjelická jednota, 22. február 2017 

 

„
1
Chváľte Hospodina, všetky národy! A velebte Ho, všetci ľudia! 

2
Lebo nesmierna je Jeho milosť 

voči nám a vernosť Hospodinova je naveky. Haleluja! 

Žalm 117 

 

Úvod 
 

V roku 1994 vstúpila do platnosti nová cirkevná ústava. Bola reakciou na zmenu spoločenských 

pomerov po roku 1989 (obnova občianskych a náboženských práv a slobôd) a tiež na 

osamostatnenie Slovenskej republiky. Nová ústava však nechala naštartovanú transformáciu cirkvi 

na pol ceste, nedokončenú – tak v otázke optimalizácie územného členenia, ako aj v oblasti 

vnútornej správy. Krátko po prijatí novej cirkevnej ústavy bolo jasné, že je potrebné dokončiť 

transformáciu organizačnej štruktúry ECAV. Na prvotné diskusie nadviazali viaceré uznesenia a 

neskôr zriadenie výboru GP pre zjednodušenie organizačnej štruktúry cirkvi. Predkladaný materiál 

napĺňa požiadavky uznesenia C3 Synody ECAV na Slovensku, ktoré bolo prijaté v Žiline roku 

2010. Predmetné uznesenie znie: „Synoda Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku ukladá Komisii pre 

zjednodušenie štruktúry ECAV na Slovensku pripraviť návrh štruktúry s ekonomickými, 

legislatívnymi a organizačnými zmenami na tri dištrikty v termíne do budúcej Synody“.     

 

V prílohe č. 4 je v tabuľke prehľadne porovnaný súčasný model správy cirkvi a navrhovaný model 

troch dištriktov, ktorý predstavuje reálne: 

- zjednodušenie organizačnej štruktúry ECAV, posilnenie základných COJ a 

- zamedzenie možností zneužitia postavenia vrcholnými predstaviteľmi cirkvi 

 

Ešte jedna poznámka k navrhovanému novému územno-správnemu členeniu troch dištriktov. Nie je 

našou úlohou a ani potrebné sledovať hranice samosprávnych krajov (VÚC). Potrebné je, aby naše 

hranice dištriktov priniesli vyváženejší model pre správu cirkvi a lepšiu spoluprácu.  

 

Navrhovaný model troch dištriktov bude vytvárať motivačné prostredie pre spoluprácu a rozvoj 

cirkvi. Ozdraví sa aj spravodajstvo a komunikácia cirkvi navonok. Navrhovaný model umožní 

rozvinúť potenciál cirkvi a jej pracovníkov, ako ho formuluje Charta 2017.   

 

Navrhovaný model je najjednoduchší z hľadiska zmeny a finančných dopadov. Umožňuje aj to, že 

na neho môže nadviazať v budúcnosti ešte ďalšia decentralizácia. Ľahko sa prispôsobí zmenám, 

v prípade úplného výpadku finančnej podpory zo strany štátu, alebo ich výrazného obmedzenia.  

 

 

Princípy zjednodušenia organizačnej štruktúry: 

 
 1. Zachovanie základných (dlhodobo overených) COJ – dištrikt, seniorát a cirkevný zbor 

 

 2. Územná optimalizácia – zmena počtu dištriktov na tri, rovnaký počet seniorátov (5) v dištrikte. 

Dôjde k rovnomernejšiemu rozdeleniu cirkevných zborov do dištriktov. 

 

 3. Zvýšenie zodpovednosti základných COJ - presun kompetencií z vyšších na nižšie COJ: 

 

 a) presun niektorých kompetencií na nižšie COJ, resp. zrušenie niektorých kompetencií 
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 b) zavedie sa petičné právo, tzn. oprávnenými požiadavkami členov cirkvi sa musí príslušný 

orgán COJ zodpovedne zaoberať, posúdiť oprávnenosť a neoprávnenosť požiadavky 

a v prípade oprávnenosti vyriešiť danú požiadavku 

 

 c) zmena v systéme volieb predstaviteľov cirkvi na 2. a 3. stupni správy: 

 

 cirkevné zbory - zachová sa priama voľba predstaviteľov cirkevných zborov, seniora 

a seniorálneho dozorcu cirkevnými zbormi 

 

 seniorálne presbyterstvo: 

 každý cirkevný zbor má mať nárok na zastúpenie aspoň jedného zástupcu 

v seniorálnom presbyterstve, zastúpenie laických a duchovných pracovníkov však 

má byť vyvážené - podrobnosti ustanoví štatút seniorátu. 

 Ak sú niektoré cirkevné zbory v senioráte veľmi malé a nemajú kapacitu na to, 

aby mali zástupcu v seniorálnom presbyterstve môžu aspoň splnomocniť niektorý 

z cirkevných zborov (napríklad susediaci alebo spolupracujúci cirkevný zbor) na 

svoje zastupovanie v seniorálnom presbyterstve, bez nároku na obsadenie miesta 

v seniorálnom presbyterstve 

 členmi presbyterstva sú aj predsedovia výborov, ktoré zriadil seniorát 

 zástupca seniora a seniorálneho dozorcu sa volí na seniorálnom konvente spomedzi 

členov seniorálneho presbyterstva 

 

 dištriktuálne presbyterstvo - členmi dištriktuálneho presbyterstva by sa automaticky 

z titulu funkcie mali stať (dištriktuálne presbyterstvo tak bude mať 26 členov): 

 predsedníctva seniorátov a ich zástupcovia (t.j. 4 zástupcovia za seniorát) 

 predsedníctvo dištriktu (biskup a dištriktuálny dozorca) by malo byť volené na 

dištriktuálnom konvente, na návrh predsedníctiev cirkevných zborov so súhlasom 

príslušných seniorálnych presbyterstiev v danom dištrikte 

 predsedovia 4 základných výborov: 

 1. misia a rozvoj služby 

 2. školstvo a vzdelávanie 

 3. hospodársky a kontrolný 

 4. legislatívny a právny výbor 

Tieto výbory budú spolupracovať a spoločne zasadať aj na celocirkevnej úrovni k 

spoločným úlohám a k príprave materiálov pre Radu ECAV a synodu. 

 ostatní funkcionári v dištrikte majú hlas poradní, ale nie sú členmi presbyterstva  

 

 4. Transformácia orgánov, úradov a kompetencií na 4 stupni riadenia: 
 

 a) Generálne presbyterstvo nahradí Rada ECAV na Slovensku; Generálny biskupský úrad 

nahradí Kancelária ECAV na Slovensku,  ktorá bude organizačným útvarom Rady ECAV. 

Kancelária ECAV, ako aj biskupské úrady dištriktov budú v ústave uvedené ako organizačné 

zložky dištriktov a ECAV na Slovensku. 

 

 b) Rada ECAV bude tvorená nasledovne (mala by 21 osôb): 

 predsedníctva dištriktov - 6 osôb 

 z každého dištriktuálneho presbyterstva bude delegovaných 5 zástupcov - za každý 

seniorát jeden (na tejto pozícii sa budú môcť vzájomne zastúpiť, podľa časových 

možností účasti na zasadnutí Rady ECAV, prednostne člen seniorálneho predsedníctva) - 

spolu 15 osôb 
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 ostatní funkcionári budú mať hlas poradný (predsedovia dištriktuálnych výborov, 

zástupca Kancelárie ECAV - tajomník a pod.)    

 

 c) zmena postavenia a voľby Predsedníctva ECAV, funkcia bude obligatórna na určité 

časové obdobie. Členovia Predsedníctva ECAV budú vykonávať naďalej svoju funkciu 

v dištrikte. Každý biskup tak bude mať svoje územie za ktoré zodpovedá. 

 

 d) zrušenie generálneho súdu a funkcií generálny žalobca a právny zástupca, bez náhrady  

 

 e) celocirkevné výbory sa zrušia, budú nahradené funkčnými dištriktuálnymi výbormi, 

ktoré budú navzájom medzi sebou, dištriktmi, spolupracovať. Ak sa dohodnú na zmenách 

niektorých celocirkevných predpisov alebo záležitostí pripravia spoločný návrh a predložia 

ho na odsúhlasenie: najprv na dištriktoch a potom v Rade ECAV. Ak by išlo o materiál / 

zmenu legislatívneho charakteru, tak aj na odsúhlasenie synode. 

 

 f) Zbor biskupov a zbor dozorcov. Budú prijímať rozhodnutia na základe konsenzu, 

rovnomerne si medzi sebou rozdelia úlohy celoslovenského/celocirkevného charakteru.  

 

Legislatívne zmeny: 
 

Z navrhovaného modelu zjednodušenia organizačnej štruktúry cirkvi vyplývajú dva okruhy 

legislatívnych zmien: 

1. novelizácia Ústavy ECAV na Slovensku 

2. následná novelizácia súvisiacich cirkevných zákonov (v horizonte cca 6 až 24 mesiacov po 

novelizácii ústavy), ktorá zosúladí znenie príslušných zákonov s novelou ústavy   

Predmet novelizácie ústavy: 

- zmena postavenia generálneho biskupa a generálneho dozorcu, navrhujeme zmenu 

názvu funkcie na predseda zboru biskupov a predseda zboru dozorcov – každopádne sú to 

štatutárni zástupcovia cirkvi: 

o po novom túto funkciu by mal zastávať vždy jeden z biskupov a jeden z  

dištriktuálnych dozorcov popri výkone svojej funkcie v dištrikte. V rovnakom čase 

bude každý z nich z iného dištriktu. Budú mať stanovených aj svojich zástupcov 

o bude to obligatórna funkcia na určité/dohodnuté časové obdobie 

o celocirkevné úlohy si dištriktuálni dozorcovia a biskupi rozdelia medzi sebou 

a budú ich koordinovať navzájom medzi sebou, o tejto činnosti a jej výsledkoch 

sa budú zodpovedať Rade ECAV a synode. 

- zmena počtu (na 3) a názvov dištriktov; doplní sa ustanovenie o petičnom práve 

- buď sa vypustí zástupca ZED zo zastúpenia v orgánoch ECAV, alebo sa doplní aj 

zástupca laických pracovníkov 
- zmení sa ustanovenie o generálnom presbyterstve, to sa transformuje na Radu ECAV 

- na podporu spoločných (celocirkevných) činností sa vytvorí Kancelária ECAV 

- v ústave sa upravia príslušné ustanovenia o voľbách do jednotlivých funkcií v orgánoch 

seniorátov a dištriktov – viď popis vyššie 

- zruší sa ustanovenie o generálnom súde. O všetkých podstatných veciach budú 

rozhodovať dištriktuálne súdy. Nakoľko funkcia generálneho biskupa resp. generálneho 

dozorcu s novými kompetenciami a členov Rady ECAV bude len odvodená /obligatórna, od 

ich funkcií v dištrikte, nebude potrebné, aby existoval súd na generálnej úrovni 

- zruší sa funkcia generálneho právneho zástupcu a žalobcu, bez náhrady. Ak bude 

potrebné niečo právne riešiť, tak sa Rada ECAV obráti na dištriktuálnych a seniorálnych 

právnych zástupcov  
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Organizačné zmeny: 
 

Priestorové zabezpečenie a delimitácia agendy z GBÚ 

Po registrácii nového dištriktu (ako právnickej osoby) na MK SR začne nový biskupský úrad 

Bratislavského dištriktu ako aj Kancelária ECAV na Slovensku fungovať v budove terajšieho GBU 

na ulici Palisády v Bratislave. Bude prebiehať súčasne delimitácia agendy a pracovných pozícií 

z GBÚ na dištrikty a Kanceláriu ECAV. Súčasne prebehne delimitácia majetku ECAV na dištrikty. 

GBÚ bude k určitému termínu, po delimitácii agendy, formálne zrušený ako vnútorný útvar, resp. 

plynule nahradený Kanceláriou ECAV na Slovensku. 

 

Časová postupnosť zmien, po novele ústavy: 

- po zasadnutí synody prebehne mimoriadna inventarizácia majetku (fyzická a aj účtovná 

k 31.12.2017)   

- novelizácia ústavy by mala vstúpiť do platnosti v dohodnutom termíne, k tomuto dátumu 

vznikne aj tretí dištrikt a budú zmenené názvy dištriktov. MK SR vydá nové potvrdenia 

o právnej subjektivite dištriktov. Prebehne rozčlenenie jedného seniorátu (Turčianskeho) na dve 

a zmení sa pričlenenie seniorátov k dištriktom. Každý dištrikt bude mať 5 seniorátov.   

- Následne sa stretnú dištriktuálne presbyterstvá v novom zložení. V agende stretnutia bude: 

o rozbehnutie činnosti dištriktu po transformácii 

o oznámenie konania volieb predstaviteľov dištriktu - cirkevné zbory a seniorálne 

presbyterstvá začnú zasielať nominácie kandidátov 

o presbyterstvo zvolá zasadnutie dištriktuálneho konventu 

- Na ustanovujúcom a volebnom dištriktuálnom konvente sa zvolí dištriktuálny dozorca a biskup 

a tiež ostatní funkcionári dištriktu (predsedovia výborov a pod.). 

- po nástupe novozvolených predsedníctiev dištriktov do funkcie sa stretnú: 

o aj zbory biskupov a dozorcov, podľa dohodnutého kľúča na obligatórnej báze budú 

na stanovený čas obsadené funkcie - predsedu zboru biskupov a predsedu zboru 

dozorcov (doterajší generálny biskup a generálny dozorca) 

o Rada ECAV, ktorá vyberie do funkcie: tajomníka kancelárie, hovorcu kancelárie, 

vedúceho centrálneho archívu, vedúceho info centra a ústavu pamäti ECAV 

 

Funkcia zamestnávateľa farárov a kaplánov sa presunie v prvej fáze na dištrikty,  po etablovaní 

nových dištriktov a ich biskupských úradov a pred formálnym zrušením GBÚ, ako vnútorného 

útvaru ECAV. Neskôr sa táto funkcia zamestnávateľa môže presunúť, v prípade potreby, aj na 

cirkevné zbory či senioráty. Navrhované riešenie transformácie ECAV zabezpečuje administratívnu 

primeranosť chodu jednotlivých COJ a spoločných orgánov ECAV – Synoda, Rada a Predsedníctvo 

ECAV, ktoré budú podporované zo strany Kancelárie ECAV. Orgán, ktorý predstaviteľa cirkvi do 

funkcie zvolil ho bude môcť z funkcie aj reálne odvolať, v prípade že neobhajuje záujmy 

cirkevných zborov, seniorátu a dištriktu, popri iných postihoch, ktoré by upravoval poriadok 

o disciplinárnych konania, ktorý je potrebné tiež novelizovať. 

 

Prínosy priameho zastúpenia zástupcov seniorátov vo vyšších COJ    

Zabezpečí sa priame zastúpenie predstaviteľov seniorátov v orgánoch vyšších COJ. Ako bolo 

spomenuté skôr, senioráty budú mať priame a automatické zastúpenie v dištriktuálnom 

presbyterstve. Predstavitelia seniorátu tak budú mať priame informácie z diania na dištrikte 

a z Rady ECAV, budú tak pod kontrolou seniorálneho presbyterstva a cirkevných zborov 

v senioráte. Budú sa im za svoju činnosť a pôsobenie vo vyšších grémiách zodpovedať. Naopak 

seniorálne presbyterstvo ich môže zaviazať predkladať určité programové, ale aj legislatívne návrhy 

na prerokovanie na úrovni dištriktu ako aj na celoslovenskej úrovni. Na každú požiadavku tak budú 

priamo poznať odpovede a podnety sa začnú riešiť oveľa rýchlejšie a operatívnejšie. Vzťahy medzi 

cirkevnými zbormi, seniorátmi a dištriktmi získajú novú dynamiku, budú akčnejšie a pružnejšie. 
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Ekonomické zmeny: 
 

Zjednodušenie organizačnej štruktúry prinesie aj viaceré ekonomické zmeny, ktoré pozitívne 

ovplyvnia disponibilitu finančných prostriedkov na úrovni dištriktov: 

- dištrikty nebudú musieť odvádzať na GBÚ príspevky doterajším spôsobom. Aj z toho dôvodu, 

že GBÚ sa transformuje na Kanceláriu ECAV. Dištrikty budú prispievať iba na vopred 

dohodnuté a jasné sformulované spoločné projekty a činnosti.  

- zo strany GBÚ budú na biskupské úrady dištriktov delimitované: 

o časť pracovných pozícií  

o časť príspevku na podporu ústredí cirkví a tiež 

o prostriedky zo strany štátu na mzdy a odvody farárov a kaplánov 

- príjmami dištriktov budú aj výnosy z hospodárenia s vlastným majetkom  

- na podporu činnosti Kancelárie ECAV na Slovensku budú prehľadnejšie poskytnuté a využité 

finančné prostriedky zo strany štátu (určené na podporu ústredí cirkvi).  

 

Biskupské úrady vytvoria podporu pre senioráty tým, že ich odbremenia od štatistickej, personálnej 

a účtovnej agendy. Na podporu výkonu funkcie seniorov biskupský úrad poskytne kaplána 

a finančnú podporu na zabezpečenie jeho pôsobenia. 

 

Dištrikty môžu rozvinúť existujúce alebo vytvoriť nové finančné a motivačné podporné nástroje na 

zabezpečenie kaplánov a farárov na svojom území, najmä v znevýhodnených regiónoch alebo 

malých cirkevných zboroch. Dištrikty a jeho senioráty môžu efektívne spolupracovať s malými 

(najmenšími/zanikajúcimi) cirkevnými zbormi na svojom území, aby optimálne podporili 

zabezpečenie služby v týchto cirkevných zboroch a v príslušnom území.  

 

Ekonomická úspora sa dosiahne aj tým, že sa skrátia cesty do sídla biskupského úradu alebo na 

rôzne pracovné a pastorálne stretnutia v rámci dištriktu. Navrhované riešenie vytvorí lepšie 

podmienky na zabezpečenie mzdových nákladov pre farárov a kaplánov. Navrhovaná transformácia 

vytvorí lepšie predpoklady na udržateľnosť cirkvi aj v prípade, ak dôjde k ukončeniu finančnej 

podpory štátu na platy farárov a kaplánov a podporu ústredí cirkví. Navrhovaný model 

transformácie ECAV je úspornejší a zásadne transparentnejší ako terajší model a štruktúra cirkvi.  

 

 

Záver: 
 

Vyššie uvedené zmeny je možné a potrebné odsúhlasiť jediným hlasovaním o návrhu materiálu 

ako celku, samozrejme po predchádzajúcom objasnení prínosov navrhovanej zmeny v jednotlivých 

seniorátoch a cirkevných zboroch a získaní ich podpory. Podporu tomuto návrhu a riešeniu 

vyjadrujú aj signatári Charty na ochranu hodnôt reformácie a obnovu ECAV na Slovensku (Charta 

2017). Samotný návrh legislatívneho materiálu s uznesením bude pripravený v apríli 2017, 

teda dva mesiace pred synodou. O tom, že materiál bude pripravený a k dispozícii je potrebné 

informovať členov synody, ktorá sa bude konať v riadnom termíne - jún 2017.  

 

 

Spracoval: 

Ing. Martin Kováč, presbyter CZ ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska 

 

Príloha č.1 - Delimitácia majetku ECAV a zriaďovateľskej pôsobnosti dištriktov – návrh 

Príloha č.2 – Kompetencie, ktoré sa navrhujú delimitovať na nižšie COJ alebo zrušiť - návrh 

Príloha č.3 - Mapa nového územného členenia ECAV – seniorátov a dištriktov (model 3D) 

Príloha č.4 - Prehľadná tabuľka zmien súvisiacich s navrhovaným modelom 3D 

Príloha č.5 - Prehľad ekonomických dopad a prínosov navrhovaného riešenia  
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Príloha č.1 

Delimitácia majetku ECAV a zriaďovateľskej pôsobnosti dištriktov – návrh 

Delimitácia majetku ECAV na Slovensku: 

1. Časť majetku ECAV prejde do majetku novovzniknutého Bratislavského dištriktu ako 

majetková základňa: 

..... 

2. Zostávajúca časť bude rozdelená do podielového spoluvlastníctva troch dištriktov: 

a. tretinový podiel na budove Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK na každý dištrikt 

b. vila na Vlčkovej ulici v Bratislave 

Delimitácie na úrovni dištriktov: 

1. Prebehne delimitácia základných a stredných škôl medzi dištriktmi, podľa územnej príslušnosti 

miest a obci k dištriktom.  

2. V rámci tejto delimitácie majetku a reorganizácie v cirkvi môže prebehnúť delimitácia 

zakladateľskej funkcie škôlky Evanjelická materská škôlka Filipa Melanchtona na Tupolevovej 

ulici v Bratislave-Petržalke buď na Bratislavský dištrikt, alebo priamo na cirkevný zbor 

v Bratislave Petržalke. 

 

Príloha č.2 

Kompetencie, ktoré sa navrhujú delimitovať na nižšie COJ alebo zrušiť - návrh 

 

Príloha č.3 

Mapa nového územného členenia ECAV – seniorátov a dištriktov (model 3D) 

 

Príloha č.4 

Prehľadná tabuľka zmien súvisiacich s navrhovaným modelom 3D 

 

Príloha č.5 

Prehľad ekonomických dopad a prínosov navrhovaného riešenia  
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Príloha č. 4 

Prehľadná tabuľka zmien súvisiacich s navrhovaným modelom 3D 

Keď je uvedená nižšie skratka „ECAV“, myslí sa tým skratka pre „ECAV na Slovensku“. 

Predmet zmeny Terajší stav  Navrhované riešenie – model 3D  

Orgán ECAV medzi 

zasadnutiami synody 

Generálne presbyterstvo  

Predsedníctvo ECAV 
Rada ECAV na Slovensku 

Predsedníctvo ECAV 

Administratívna 

podpora 

Generálny biskupský úrad 

(podriadený Predsedníctvu 

ECAV na Slovensku). Teraz 

okolo 25 až 30 zamestnancov. 

Kancelária Rady ECAV, 
zodpovedajúca sa Rade ECAV. 

Predpokladá sa cca 5 zamestnancov (1. 

Tajomník kancelárie – zápisy zo 

synody, rady a stretnutí zboru biskupov 

a dozorcov; 2. vedúci centrálneho 

archívu; 3. Hovorca Kancelárie ECAV; 

4. Pracovník informačného a 

dokumentačného centra; 5. Pomocný 

pracovník)    

Voľba dištriktuálneho 

biskupa a dozorcu 

Všeľudové hlasovanie v 

dištriktoch  

Voľba prebieha na dištriktuálnom 

konvente z nominácii cirkevných 

zborov, odsúhlasených seniorálnymi 

presbyterstvami 

Zamestnávateľ 

farárov a kaplánov 

ECAV na Slovensku Dištrikty ECAV na Slovensku; podľa 

potreby neskôr aj senioráty či cirkevné 

zbory 

Cirkevné súdnictvo  Generálny súd a dištriktuálne 

súdy; Generálny súd v 

súčasnosti: 

- pod vplyvom vedenia 

cirkvi, 

- nevykonáva svoju funkciu 

nestranne. 

Iba dištriktuálne súdy; nakoľko 

všetci predstavitelia cirkvi sú volení 

iba na prvé tri úrovne cirkevnej správy, 

nie je potrebná existencia generálneho 

súdu. Generálny súd bude zrušený.   

Generálny žalobca Funkcia existuje; podlieha 

tlaku vedenia cirkvi; nie je 

nestranný 

Funkcia bude zrušená. Činnosť pre 

cirkev vedia zabezpečiť dištriktuálni 

žalobcovia 

Generálny právny 

zástupca  

Funkcia existuje; podlieha 

tlaku vedenia cirkvi; nie je 

nestranný 

Funkcia bude zrušená. Činnosť pre 

cirkev vie zabezpečiť zbor právnych 

zástupcov cirkvi - dištriktuálni a 

seniorálni právni zástupcovia 

Strecha cirkvi Synoda, Generálne 

presbyterstvo, Generálny 

biskupský úrad, Predsedníctvo 

a Ústava ECAV 

Synoda, Rada, Kancelária, 

Predsedníctvo a Ústava ECAV 

Predsedníctvo ECAV Generálny biskup a generálny 

dozorca 

Predseda zboru biskupov, predseda 

zboru dozorcov 

Spôsob voľby 

Predsedníctva ECAV 

Samostatná voľba 

v celocirkevnom hlasovaní 

Funkcia pripadne automaticky 

(obligatórne) na stanovené obdobie 

(napr. 3 rokov) na jedného 

z dištriktuálnych biskupov, podľa 

stanoveného kľúča, pričom výkon 

funkcie bude zabezpečovať popri 

svojej funkcii  
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Komunikácia 

navonok 

Tlačové správy a stanoviská 

GBÚ a Predsedníctva ECAV 
Hovorca Kancelárie ECAV 

Zastúpenie 

v redakčnej rade 

EPST 

Nominanti súčasného vedenia 

ECAV a Tranoscius a.s. 

Rovnaké zastúpenie všetkých troch 

dištriktov. Nový šéfredaktor vzíde 

z transparentného výbero-vého 

konania   

Počet biskupských 

úradov 

2+1 = 3 1+1+1 = 3 

Celkový počet zamestnancov na 

všetkých biskupských úradoch 

a v Kancelárii ECAV spolu nebude 

vyšší ako je súčasný stav, naopak. 

Počet stupňov správy, 

systém volieb 

a priame zastúpenie 

4; zástupcovia do 4. úrovne 

správy (ústrednej/generálnej) 

sa volia na seniorálnych alebo 

dištriktuálnych konventoch. 

Títo zástupcovia však po svojej 

voľbe nemusia skladať 6 rokov 

účty za to ako hlasujú; teda je 

to nulová zodpovednosť voči 

orgánom, ktoré ich nominovali; 

je absurdné, že členmi 

dištriktuálnych presbyterstiev 

nie sú automaticky 

predsedníctva seniorátov a tiež, 

že senioráty nemajú priame 

zastúpenie (aspoň jedného 

priameho zástupcu v GP)      

4; 4. úroveň správy bude 

predovšetkým koordinačná; 
zástupcovia v 4. úrovni správy budú 

priamo odvodení od zástupcov na 2. 

a 3. úrovni správy; odpadli by tak 

viaceré voľby – t.j. docielilo by sa 

zjednodušenie a priame zastúpenie; 

každý seniorát by mal 

v dištriktuálnom presbyterstve 

priame zastúpenie, t.j. predsedníctvo 

seniorátu a ich zástupcov. Rovnako 

by mal každý seniorát jedného 

priameho zástupcu v Rade ECAV. 
Takže by začala fungovať priama 

výmena informácií, priama 

zodpovednosť a lepšia spolupráca, 

lebo to už nebude o funkciách 

a pozíciách, ale o práci. Systém volieb 

sa tak výrazne zjednoduší. 

Stav petičného práva žiadne riadne zriadené 

Územné vyváženie: stagnácia optimalizácia 

Počet dištriktov 2 3 

Počet seniorátov v 

dištriktoch 

VD – 6 

ZD - 8 

PD – 5 

ZD - 5 

BD – 5  

Počet cirkevných 

zborov v dištriktoch 

VD - 132 

ZD - 191 

PD - 112  

ZD - 108 

BD - 102 

Počet veriacich 

v cirkevných zboroch, 

podľa dištriktov 

VD – 107 905 

ZD – 125 573 

PD – 80 383 

ZD – 68 241 

BD – 84 854  

Systém zastúpenia vo 

vyšších COJ 

Na základe volieb Každý seniorát bude mať automaticky 

4. priamych zástupcov 

v dištriktuálnom presbyterstve (senior, 

seniorálny dozorca a ich zástupcovia), 

bez potreby volieb. 

Každý seniorát bude mať automaticky 

jedného priameho zástupcu v Rade 

ECAV, bez potreby volieb. 

Každý cirkevný zbor bude mať právo 

na jedného zástupcu v seniorálnom 
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presbyterstve; veľmi malé zbory, ktoré 

nebudú mať kapacitu na vyslanie 

zástupcu len splnomocnia iného člena 

seniorálneho presbyterstva na 

zastupovanie pri všeobecných 

záležitostiach.   

Možnosti mocenského 

zneužitia postavenia 

generálneho biskupa 

Veľmi vysoká možnosť 

zneužitia – viď súčasný stav v 

ECAV; nemožnosť odvolania 

z funkcie generálneho biskupa; 

pri personálnom ovládnutí 

súdnictva, generálneho 

presbyterstva a funkcií 

generálny právny žalobca 

a generálny právny zástupca, 

generálny biskup si robí čo 

chce. Jeho limitom je zatiaľ 

jedine synoda. 

Slabá možnosť zneužitia; každý kto 

je do funkcie zvolený, môže byť z nej 

aj odvolaný vrátane dištriktuálneho 

biskupa a dozorcu; na celocirkevnej 

úrovni existuje krížová kontrola 

rovnakým zastúpením troch 

dištriktov v orgánoch 4. úrovne 

správy; prostredia bude podporovať 

spoluprácu, nie súperenie a rivalitu 

Decentralizácia 

kompetencií 

V súčasnosti je množstvo 

kompetencií sústredených 

okolo Predsedníctva ECAV 

a Generálneho presbyterstva 

Viaceré kompetencie sa presunú na 

nižšie COJ, v prípade potreby sa 

niektoré priamo zrušia. Prehodnotia sa 

aj niektoré kompetencia na úrovni 

dištriktov z hľadiska ich možného 

presunu na senioráty a cirkevné zbory.   

Správa majetku 

ECAV 

REFORMATA, s.r.o. Vzhľadom k delimitácii majetku 

ECAV na tri dištrikty. Potreba 

spoločnosti Reformata, s.r.o. zanikne. 

Bude zrušená 

Nadviazanie na 

historickú vývojovú 

kontinuitu 

Súčasný systém predstavuje 

skôr deformáciu ustáleného 

a dobre zabehnutého systému 

správy ECAV.  

Navrhované zmeny nás priblížia 

k obnove historickej vývojovej 

kontinuity a dobrej praxi 

Schopnosť systému 

reflektovať zmeny 

a výzvy 21. storočia 

Terajšie prostredie cirkvi (na 

centrálnej úrovni)  prakticky 

nie je schopné reflektovať 

zmeny systémov komunikácie, 

vyjadrovania a participácie.  

Navrhovaná zmena umožní 

dynamickejšiu spoluprácu, reálne 

sfunkční spoluprácu na celocirkevnej 

úrovni, aj k novým témam a výzvam.  

Charakteristika 

systému riadenia 

Centralizovaný systém Decentralizovaný systém 

Transparentnosť 

financovania 

centrálnej úrovne 

správy 

Netransparentnosť finančných 

tokov a spotreby 

administratívy na centrálnej 

úrovni 

Finančná transparentnosť 

a finančná udržateľnosť 

Výbory synody  Časť výborov synody je úplne 

nefunkčná a nie je schopná 

riešiť zásadné otázky rozvoja 

Činnosť výborov synody bude 

nahradená spoluprácou dištriktuálnych 

výborov na celoslovenskej úrovni. 

Prinesie to dynamiku do práce 

výborov, nové podnety a ich 

funkčnosť, k riešeniu rôznych tém a 

podnetov  

  


