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Levoča
Preambula

My, pokrstení evanjelici augsburského vyznania, odpovedajúc vierou na volanie Ducha
Svätého skrze sväté evanjelium, túžiac po tom, aby sme toto volanie počuli a zjednotili sa
okolo slova Božieho a podľa neho prisluhovaných sviatostí, vychádzajúc z Písma Svätého ako
základného prameňa viery a pravidla života a z našich Symbolických kníh ako verného
výkladu Písma Svätého, vyznávajúc Ježiša Krista ako Hlavu všeobecnej kresťanskej cirkvi,
pripravení spolupracovať na poli ducha, charity a humanity aj s inými cirkvami, v pevnom
odhodlaní rozvíjať a upevňovať svoju kresťanskú evanjelickú cirkev, zdokonaľovať jej
vnútornú organizáciu založenú na princípoch samosprávy a rovnoprávnosti všetkých jej
členov bez rozdielu rasy, jazyka, pohlavia a sociálneho postavenia a podľa evanjelia
Kristovho rozširovať jej duchovné pôsobenie, zvyšovať jej vplyv i význam v živote celej
spoločnosti, aby sa medzi nami dialo všetko podľa poriadku a slušnosti, týmto prijímame
tento štatút cirkevného zboru a zaväzujeme sa riadiť jeho zásadami. Takto spojení vo viere
do spoločenstva cirkevného zboru, ktorý je súčasťou Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania (ďalej len „ECAV“) na Slovensku sa chceme riadiť podľa prijatej platnej Ústavy
ECAV, cirkevných zákonov a platných cirkevno–právnych predpisov (ďalej len „CPP“).
Robíme tak v mene Boha – Otca, i Syna, i Ducha Svätého, aby sa v cirkvi všetko konalo na
česť a chválu Trojjediného Boha.
I. Charakteristické črty cirkvi.
1. Všetka moc v cirkvi patrí Ježišovi Kristovi. Celá činnosť cirkevného zboru sa vykonáva pod
Jeho vládou a autoritou v moci Ducha Svätého.
2. Všeobecná cirkev Ježiša Krista sa stáva skutočnosťou v miestnom cirkevnom zbore, ktorý sa
zhromažďuje na službách Božích a kresťanskej službe. Základnou organizačnou jednotkou
ECAV je cirkevný zbor.
3. Zbor sa riadi biblickou zásadou všeobecného kňazstva a snaží sa o využitie Bohom zverených
darov neordinovaných pri bohoslužobnej, charitatívnej, katechetickej, vnútromisijnej,
administratívnej a hospodárskej činnosti.
4. Krst detí sa pokladá za biblicky oprávnený a uskutočňuje ho v prípade, že rodičia sľubujú
cirkevnému zboru zastúpenému kňazom pri krstnom rozhovore a krstní rodičia spolu s
rodičmi pri samotnom krste spoluprácu pri výchove pokrsteného v kresťanskej viere. Krstní
rodičia musia byť členmi niektorej kresťanskej cirkvi, aspoň jeden krstný rodič musí byť
pokrstený a konfirmovaný evanjelik. Viď platné CPP (t.č. Záväzné úpravy č. 4/96 bod A).
5. Cirkevný zbor prijíma k sviatosti Večeri Pánovej evanjelikov a. v., ktorí potvrdili svoju krstnú
zmluvu konfirmáciou a tiež kresťanov iných cirkví ako hostí.
II. Vyznanie viery
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Levoči sa riadi týmito zásadami:
1. Vyznáva Trojjediného Boha: Boha Otca, Boha Syna i Boha Ducha Svätého.
2. Vyznáva Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa a uznáva evanjelium za moc Božiu na záchranu
každého veriaceho.
3. Uznáva kanonické spisy Starej a Novej zmluvy za Božie slovo, v ktorom nachádza základ
zvesti evanjelia, záväzný prameň viery a pravidlo života.

4. Prijíma Apoštolské, Nicejské a Atanáziovo vierovyznanie.
5. Prijíma Augsburské vyznanie ako svedectvo o evanjeliu, uznávajúc svoju jednotu vo viere a
učení so všetkými cirkvami, ktoré rovnako uznávajú učenie Augsburského vyznania. Prijíma
vierovyznavacie spisy v Knihe svornosti.
III. Organizácia cirkevného zboru
1. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Levoča so sídlom farského úradu na
Vysokej ulici č. 1, PSČ 054 01, patrí do Tatranského seniorátu vo Východnom dištrikte.
Tento názov je zhodný s úradnou pečiatkou.
2. Cirkevný zbor tvoria evanjelici augsburského vyznania s trvalým bydliskom v územnom
obvode cirkevného zboru a tí, ktorí sa podľa platných predpisov ECAV prihlásili do zboru
z iných miest a obcí na Slovensku (t.č. Cirkevné nariadenie 8/94). Do územného obvodu
cirkevného zboru patrí územie mesta Levoča a diaspory Doľany, Dravce, Klčov, Nemešany,
Levočská Dolina, Úloža, Vyšné Repaše, Nižné Repaše, Torysky, Olšavica, Brutovce,
Vilkovce, Hradisko, Spišský Hrhov, Rožkovce, Levočské Lúky, Závada.
3. Tento cirkevný zbor má riadne zriadený kazateľský úrad s jednou kňazskou stanicou. K zvesti
Božieho slova, k prisluhovaniu sviatosti a na vykonávanie rozsiahlej zborovej práce v zmysle
Ústavy ECAV na Slovensku a platných CPP (t.č. cirkevný zákon 11/94) si povoláva
ordinovaných kňazov ECAV.
4. Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Levoča má svoju právnu subjektivitu s prideleným
Identifikačným číslom organizácie (IČO): 31999212.
IV. Cieľ činnosti a poslanie cirkevného zboru
1. Ako súčasť cirkvi tento zbor:
a) v súlade s Božím poverením prijíma Božiu milosť vierou zo zvesti Božieho slova a
prisluhovania sviatostí a na ňu odpovedá vďačnosťou, oslavou Boha, mravným životom,
bratsko-sesterskou láskou, kresťanskou službou a svedomitým konaním každodenných
povinností v manželstve, rodine a v povolaní;
b) zodpovedne vykonáva Božie misijne poverenie, prináša evanjelium všetkým ľuďom,
privádza ich k viere v Ježiša Krista;
c) ako odpoveď' na Božiu lásku slúži ľuďom v ich potrebách, zvlášť chorým, nevládnym a
starým, bráni česť a právo všetkých ľudí, vedie ich k pokoju, vzájomnému porozumeniu,
zmiereniu, prekonáva rasové, národné a triedne predsudky a ujíma sa chudobných a
bezbranných;
d) vedie svojich členov k poznávaniu Božieho slova, aby rástli vo viere, láske, nádeji a aby
považovali dar života za príležitosť praktizovať prejavy kresťanskej viery v službe blížnym
e) predstavuje jednotu danú Bohom Jeho ľudu tým, že bude žiť v láske Kristovej, a tým, že sa
spojí s ostatnými kresťanmi v modlitbách a v živote, vyjadrujúc jednotu, ktorú dáva Duch
Svätý;
f) vedie svojich členov k úprimnému modlitebnému životu.
2. Cirkevný zbor napĺňa uvedený cieľ tak, že:
a) vykonáva služby Božie, na ktorých sa zvestuje Božie slovo a prisluhujú sa sviatosti;
b) vedie rodiny ku pestovaniu domácich pobožností;
c) organizuje vnútromisijné stretnutia, modlitebne týždne;
d) poskytuje pastorálnu starostlivosť a pomáha svojim členom, aby sa na tejto službe aktívne
zúčastňovali;
e) vedie svojich členov k vydávaniu svedectva iným o svojej viere v Trojjediného Pána Boha
slovom i životom, posilňuje svojich členov, aby sa osvedčovali ako nasledovníci Ježiša
Krista nielen v cirkvi, ale aj doma, v bydlisku, na pracovisku a v národe;
f) na biblických hodinách vedie mladších i starších k hlbšiemu poznávaniu - štúdiu Biblie;
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g) vedie veriacich k praktickej službe, diakonii; ku pomoci chorým, trpiacim, na pomoc
odkázaným;
h) povzbudzuje veriacich k finančnej podpore zboru, cirkvi, diakonie;
i) pestuje a posilňuje vzťahy s inými zbormi, seniorátom, celocirkevnými organizáciami doma
i v zahraničí;
j) pestuje a posilňuje ekumenické styky podľa rozhodnutí ECAV a zaužívanej praxe v
cirkevnom zbore a to všetko v súlade učením ECAV;
k) uplatňuje cirkevnú disciplínu ako výchovný a nápravný prostriedok pri členoch zboru, ktorí
porušili Božie prikázania a platné CPP.
V. Život v cirkevnom zbore; Služby Božie, prisluhovanie sviatostí a vnútromisijná práca
1. Cirkevnozborová prax (Krst svätý, Konfirmácia, Spoveď a Večera Pánova, Cirkevný sobáš,
Cirkevný pohreb a iné) sa vykonávajú podľa platných CPP ( t.č. Záväzné úpravy 4/96).
2. Bohoslužobný poriadok sa riadi platnou Agendou ECAV na Slovensku.
3. Bohoslužobné výkony, teda kázať slovo Božie a prisluhovať sviatosti, zabezpečujú a
vykonávajú duchovní cirkevného zboru. Zborový farár môže týmito službami poveriť aj iného
ordinovaného kňaza, alebo ordinovaného diakona. Zvestovaním slova Božieho na hlavných
službách Božích môže poveriť člena cirkvi, ktorý môže čítať texty zo starej zmluvy alebo z
epištol, kázeň z evanjelickej Postily, alebo kázeň vypracovanú niektorým členom cirkvi,
oprávneným kázať.
4. Služby Božie:
a) hlavné nedeľné služby Božie sa konajú v chráme Božom v Levoči každú nedeľu
b) slávnostné a sviatočné služby Božie sa konajú v chráme Božom v Levoči :
c) večerné adventné a pôstne večerné služby Božie sa konajú v adventnom a pôstnom čase
v chráme Božom alebo v modlitebni Farského úradu v Levoči;
5. Krst svätý sa prisluhuje v chráme Božom za prítomnosti rodičov a krstných rodičov. Pretože
krstom sa človek stáva členom cirkvi a cirkevného zboru zásadne sa má vykonať v rámci
služieb Božích. Vo výnimočnom prípade o žiadosti rodičov ohľadom konania Krstu Svätého
mimo služieb Božích rozhodne zborový farár. V prípade ohrozenia života dieťaťa sa krst
môže na požiadanie rodičov, krstných rodičov alebo právnych zástupcov dieťaťa vykonať aj
mimo bohoslužobných priestorov.
6. Sviatosť Večere Pánovej s poučením o spovedi sa prisluhuje:
a) v chráme Božom spravidla jedenkrát v mesiaci, pravidelne v adventnom a pôstom období,
1. a 4. nedeľu adventnú, 1. Pôstnu nedeľu, na Zelený štvrtok, na 1. Nedeľu po Trojici (ak
nebola v rámci konfirmácie), Kajúcu nedeľu - 10. po Sv. Trojici, pri konfirmačnej
slávnosti, pri pamiatke posvätenia chrámu, pri pamiatke reformácie;
b) na požiadanie sa Večera Pánova prisluhuje aj jednotlivcom v domácnosti alebo v
nemocnici;
7. Pamiatka posvätenia:
a) chrámu Božieho v Levoči je nedeľu pred 17. septembrom
b) kostolíka na cintoríne je v nedeľu pred 13. októbrom
8. Slávnosť konfirmácie sa koná spravidla v prvú júnovú nedeľu.
9. O jednotlivých zmenách v bodoch 4. - 8. rozhoduje presbyterstvo cirkevného zboru.
10. Konfirmačná príprava:
Vyučovanie konfirmandov sa koná pravidelne raz do týždňa. Konfirmujú sa spravidla deti v
14. roku života po dvojročnej príprave. Slávnosti predchádza verejná skúška konfirmandov.
Za konfirmačnú prípravu zodpovedá predsedníctvo zboru. Konfirmácia dospelých je
podmienená predchádzajúcou prípravou, koná sa spravidla v nedeľu na Službách Božích.
Z vážnych dôvodov môže sa konfirmácia dospelých konať aj mimo hlavných Služieb Božích,
ale vždy v kostole.
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11. Pohreb:
Podľa platných CPP pohreb nevykonáva ( t.č. Záväzné úpravy 4/1996 bod E) rodina, ale
cirkevný zbor. Pri smrtnom prípade je preto nutné, aby sa rodina v prvom rade spojila
s farským úradom a dohodla termín konania pohrebu.
12. Vnútromisijné podujatia sú nasledovné:
Biblické hodiny pre dospelých a mládež, detská besiedka, modlitebné spoločenstvo, biblické
tábory pre deti a mládež, vnútromisijné večierky, spevokol a iné.
13. Náboženská výchova sa vyučuje na území cirkevného zboru na všetkých školách, pokiaľ je
to možné. Vyučuje farár alebo na to poverený katechéta s kanonickou misiou na školách v
územnom obvode cirkevného zboru a v zmysle platných zákonov SR (t.č. Zákon 395/2004
Z.z.)
VI. Konvent
1. Zborový konvent je najvyšším orgánom cirkevného zboru a tvoria ho všetci plnoletí členovia
cirkevného zboru.
2. Konvent rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré mu ukladajú platné CPP (t.č. Ústava
ECAV čl.17), a o tých, na ktorých sa sám uzniesol, pokiaľ nie sú v rozpore s platnými CPP.
3. Konvent musí byť riadne zvolaný najmenej týždeň vopred na hlavných službách Božích.
Zborový konvent je schopný rokovať a uznášať sa, ak bol riadne zvolaný bez ohľadu na počet
prítomných, pokiaľ platné CPP (t.č. Cirkevný zákon 15/1994) neurčujú inak.
4. Termín zvolania zborového konventu môže byť v mimoriadne naliehavých prípadoch skrátený
a môže byť zvolaný iným spôsobom. Zvolanie v skrátenom termíne a iným spôsobom nie je
prípustné, ak majú byť predmetom rokovania akékoľvek voľby.
5. Konvent zvoláva predsedníctvo cirkevného zboru.
6. Konvent sa riadi príslušnými platnými CPP ( t.č. hlavne cirkevnými zákonmi 11/1994,
15/1994).
7. Rozhodnutia zborového konventu sú záväzne pre cirkevný zbor.
8. Konvent volí zborových predstaviteľov, funkcionárov, presbyterov cirkevného zboru,
predsedov a členov výborov, ako aj delegátov na seniorálny konvent a ich náhradníkov.
VII. Presbyterstvo
1. Zborové presbyterstvo plní úlohy podľa platných CPP (t.č. Ústava ECAV čl. 18), pripadne
ďalšie, ktorými ho poverí zborový konvent. Zborové presbyterstvo rozhoduje o záležitostiach
zboru, okrem tých, ktoré patria do kompetencie zborového konventu.
2. Zborové presbyterstvo podľa platných CPP ( t.č. Ústava ECAV čl. 18 bod 1) minimálne 7
členné. Zborové presbyterstvo cirkevného zboru Levoča je 7 členné. Členmi presbyterstva z
titulu funkcie sú zborový farár, zborový dozorca, zástupca zborového dozorcu, kurátor
a riadne zvolení traja presbyteri.
3. Zborové presbyterstvo sa riadi pri obsadení miesta zborového farára a zborového dozorcu
platnými CPP (t.č. cirkevný zákon 11/94).
4. Za zborového predstaviteľa a funkcionára na 6 ročné volebné obdobie (okrem zborového
farára) môže byť volený člen cirkevného zboru, ktorý:
a) žije zriadeným kresťanským životom v rodine alebo bez nej (ak je sám);
b) je pravidelným návštevníkom služieb Božích a aktívne sa zaujíma o život cirkvi;
c) nepodlieha závislostiam
d) dosiahol vek minimálne 21 rokov a spĺňa podmienky podľa platných CPP (t.č. Ústava
ECAV čl. 7).
5. Zvolený je kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov konventu.
Ak je navrhnutý len jeden kandidát, potrebná je na jeho zvolenie 3/5 väčšina prítomných
členov konventu
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6. Funkcia presbytera zaniká:
a) úmrtím;
b) odvolaním podľa platných CPP (t.č. §39 Cirkevného zákona 11/1994);
c) vzdaním sa.
7. Presbyterstvo môže navrhnúť konventu odvolať presbytera najmä z týchto dôvodov:
a) zanedbávania svojich povinností a porušenia cirkevnej disciplíny;
b) nezriadeného spôsobu života, závislostí;
c) trojnásobnej neospravedlnenej neúčasti na zasadaniach presbyterstva.
8. O možnej strate funkcie upozorňuje člena presbyterstva najprv predsedníctvo zboru
preukázateľne listom alebo osobne.
9. Rokovania presbyterstva sú neverejné. So súhlasom nadpolovičnej väčšiny prítomných
presbyterov môže predsedníctvo povoliť účasť ďalších osôb a hostí. Presbyterstvo sa zvoláva
minimálne 5 dní vopred pozvánkou, obsahujúcou program rokovania. Podľa potreby sa môže
zvolať aj mimoriadne presbyterstvo, s ktorým budú členovia presbyterstva oboznámení aspoň
jeden deň vopred. Zasadnutie zborového presbyterstva sa tiež uskutoční vždy, ak o to požiada
min. 1/3 presbyterstva písomnou žiadosťou predsedníctvo cirkevného zboru.
10. Zborové presbyterstvo sa schádza podľa potreby, najmenej dvakrát za rok.
11. Presbyterstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomna nadpolovičná väčšina všetkých členov
presbyterstva.
12. Povinnosti členov presbyterstva:
a) pravidelne sa zúčastňovať služieb Božích, Večere Pánovej a ostatných zborových aktivít;
b) pravidelne sa zúčastňovať na zasadnutiach presbyterstva a konventov, prípadnú neúčasť je
potrebné vopred ospravedlniť;
c) pomáhať pri príprave a organizovaní zasadnutí zborového presbyterstva, konventov a
cirkevnozborových podujatí.
VIII. Predsedníctvo
1. Zborové predsedníctvo tvorí zborový farár a zborový dozorca, alebo namiesto zborového
farára menovaný námestný farár, prípadne administrátor, ktorí zvolávajú a predsedajú
konventom a rokovaniam presbyterstva. Viď platné CPP ( t.č. Ústava ECAV čl. 19).
2. Predsedníctvo cirkevného zboru plní úlohy podľa platných CPP a ďalšie, ktorými ho poverí
konvent alebo presbyterstvo uznesením. Je štatutárny orgán cirkevného zboru.
3. V prípade neprítomnosti zborového dozorcu ho zastupuje jeho zástupca, na druhom mieste ho
zastupuje zborový kurátor, ak je zvolený.
4. Ak sa členovia zborového predsedníctva nemôžu dohodnúť na zvolaní zasadnutia
presbyterstva alebo konventu postupuje sa podľa platných CPP (t.č. Cirkevný zákon 15/1994
§2 čl 2).
IX. Predstavitelia, funkcionári a zamestnanci cirkevného zboru
1. O cirkevných predstaviteľoch a ich úlohách platia platné CPP ( t.č. Ústava ECAV čl. 40,
Cirkevný zákon 11/94 a Cirkevné nariadenia 2/97, 7/98 a 8/03)
2. Zboroví predstavitelia sú: sú zborový farár, zborový dozorca, zástupca zborového dozorcu,
zboroví presbyteri a delegáti na seniorálny konvent.
3. Úlohy zborového farára sú obsiahnuté v platných CPP ( t.č. Ústava ECAV čl. 41 a Cirkevné
nariadenie 2/97).
4. Úlohy zborového dozorcu, zástupcu zborového dozorcu a kurátora sú obsiahnuté platných
CPP (t.č. Ústava ECAV čl. 46 a Cirkevné nariadenie 7/98).
5. Zborovými funkcionármi sú:
Zborový kurátor, pokladník, ekonomický pracovník - účtovník, kostolník, kantor - organista
6. Povinnosti predstaviteľov a funkcionárov cirkevného zboru:
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a) Zborový farár pripravuje výročnú kňazskú správu, zodpovedá za správne vedenie matrík a
evidencie členov cirkevného zboru, zodpovedá za preberanie a evidenciu pošty týkajúcej
sa cirkevného zboru a farského úradu.
b) zborový dozorca spolu so zborovým farárom zodpovedajú za činnosť v cirkevnom zbore,
spolu so zborovým farárom disponujú podpisovým právom a pri podpise zmlúv parafujú
každú stranu zmluvy;
c) zborový dozorca plní najmä tieto úlohy:
aa) dbá o duchovný rast v cirkevnom zbore;
bb) zabezpečuje ochranu a zveľaďovanie majetku cirkevného zboru;
cc) dozerá na hospodársku činnosť v cirkevnom zbore;
dd) dbá o dodržiavanie CPP a iných právnych predpisov;
d) zástupca zborového dozorcu zastupuje ako prvý dozorcu zboru a v jeho neprítomnosti plní
jeho úlohy;
e) zborový kurátor zastupuje ako druhý zborového dozorcu, dbá na účelné hospodárenie,
zodpovedá za technické zabezpečenie a vybavenie chrámu Božieho, pri správe majetku
cirkevného zboru a plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí predsedníctvo zboru.
f) Pokladník
aa) spravuje pokladňu a vedie pokladničnú knihu, zodpovedá za vyhotovené pokladničné
doklady, ktoré odovzdáva na zaúčtovanie a kontrolu účtovníkovi. Preberá a kontroluje
spočítanú oferu. Rozpisuje a inkasuje cirkevný príspevok a milodary;
bb) pripravuje podklady pre vedenie účtovníctva cirkevného zboru v zmysle platných
predpisov a podľa usmernení účtovníka cirkevného zboru, pripravuje sumáre
informácií o financiách pre štatutárnych zástupcov cirkevného zboru v zmysle ich
usmernení;
cc) pripravuje podklady o hospodárení zboru pre zasadnutia presbyterstva;
dd) riadi sa platnými CPP a zákonmi SR (t.č. Cirkevné nariadenie 2/96)
g) Ekonomický pracovník – účtovník (fyzická osoba alebo právnická osoba):
aa) jeho úlohy určujú platné CPP a zákony SR (t.č. Cirkevné nariadenie č. 2/96 a hlavne
zákony 431/2002 Z.z. a 595/2003 Z.z.);
bb) vedie účtovnú evidenciu v zmysle platných CPP a zákonov SR a stará sa o ekonomickú
stránku zboru;
cc) s dostatočným časovým predstihom zabezpečuje vyhotovenie výkazov a zabezpečuje
ich na prípravu pre zaslanie vyššej cirkevnej organizačnej jednotke;
dd) účtovník sa riadi vnútornou smernicou cirkevného zboru, s ktorou sa oboznámi, a ktorú
podpíše.
h) Kostolník:
aa) sa stará o poriadok v chráme Božom a v jeho okolí;
bb) zodpovedá za jeho otváranie, ochranu, bezpečnosť a zamykanie;
cc) podľa cirkevného obdobia a na pokyn slúžiaceho kňaza vymieňa oltárne rúcho a stará
sa o výzdobu oltára, upozorňuje na prípadne poruchy a nedostatky, ktoré nevie
odstrániť sám;
dd) organizuje brigády pri upratovaní;
ee) zistené závady na objektoch, za ktoré zodpovedá, hlási predsedníctvu cirkevného zboru
a zborovému kurátorovi;
i) Kantor – organista:
aa) jeho úlohy sú obsiahnuté v v platných CPP (t.č. Cirkevné nariadení 8/03);
bb) napomáha duchovnému rastu cirkevného zboru starostlivosťou o kvalitný hudobný
prejav a to prípravou a realizáciou hudobnej stránky bohoslužobného života;
7. Zborový alebo námestný farár, administrátor, zborový kaplán, diakon, zborový dozorca, ani
členovia ich rodín nesmú konať funkciu zborového pokladníka. Kurátor ani pokladník nesmú
konať funkciu účtovníka.
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8. Výšku odmien zborových predstaviteľov, funkcionárov a členov cirkevného zboru určuje
presbyterstvo cirkevného zboru.
9. Výšku odmien zamestnancov cirkevného zboru, navrhuje a schvaľuje presbyterstvo
cirkevného zboru.
10. Nové pracovné miesto v cirkevnom zbore zriaďuje konvent cirkevného zboru.
11. Spôsob obsadenia pracovného miesta a výber kandidátov na uprázdnené miesto vykonáva
zborové presbyterstvo.
X. Hospodárenie
1. O hospodárení cirkevného zboru platia platné CPP (t.č. Cirkevný zákon č. 2/99)
2. Zbor získava prostriedky na svoju potrebu najmä z cirkevných príspevkov, z milodarov, ofier,
zbierok, sponzorských aktivít a z hospodárskej činnosti s cirkevným majetkom. Pri
hospodárení dodržiava platné CPP a zákony SR o hospodárení.
3. Zbor schvaľuje na výročnom účtovnom konvente svoj rozpočet na daný kalendárny rok.
Rozpočet pripravuje a predkladá presbyterstvu na prerokovanie pred konventom hospodársky
výbor. Presbyterstvo predkladá návrh rozpočtu na schválenie konventu.
4. Účtovná evidencia cirkevného zboru musí byť vedená podľa platných CPP a zákonov SR.
5. Cirkevný príspevok je povinný odvádzať každý člen cirkevného zboru vo výške určenej
zborovým konventom.
6. Faktúry môžu byť uhrádzane na základe schválenia predsedníctva cirkevného zboru.
7. Správu o záverečnom účte Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Levoča za príslušný
kalendárny rok prijíma a schvaľuje výročný účtovný konvent.
8. O nerozpočtových výdavkoch sa rozhoduje nasledovne:
a) do sumy 500,- € môže rozhodnúť zborový farár alebo zborový dozorca na celý rok do sumy
1000,- €;
b) do sumy 2000,- € rozhoduje zborové predsedníctvo spolu na celý rok do sumy 4000,-€;
c) do sumy 10 000,- rozhoduje zborové presbyterstvo na celý rok do sumy 20 000,-€;
d) nad sumu 10 000,- € rozhodnutie urobí zborový konvent.
9. Kúpu a predaj nehnuteľností schvaľuje zásadne zborový konvent v súlade s platnými CPP (t.č.
Cirkevný zákon 2/99 §3 čl. 3)
10. O prenájme nehnuteľného majetku na obdobie do 10 rokov rozhoduje presbyterstvo
cirkevného zboru. O prenájme nehnuteľného majetku nad 10 rokov rozhoduje zborový
konvent.
11. O predaji nehnuteľného a hnuteľného majetku musí rozhodnúť konvent 3/5 väčšinou.
XI. Výbory cirkevného zboru
1. Výbory cirkevného zboru sú poradné a pomocné orgány, ktoré napomáhajú efektívnejšie plniť
poslanie cirkevného zboru a to ako v duchovnej, tak i hospodárskej oblasti.
2. Výbory zriaďuje a ruší zborový konvent.
3. Hospodársky výbor:
a) Hospodársky výbor má troch členov. Tvoria ho volený predseda, z titulu funkcie zborový
dozorca a jeden volený člen;
b) pripravuje celkovú hospodársku stratégiu zboru, rozpočet, dbá na účelovosť hospodárenia
cirkevného zboru;
c) na čele výboru stojí predseda výboru, ktorý je do tejto funkcie volený zborovým
konventom. Predsedom výboru nesmie byť pokladník, účtovník, ani členovia ich rodín;
d) je pomocným orgánom presbyterstva, ktorý efektívne pomáha presbyterstvu plniť
hospodárske úlohy zboru, pomáha hľadať efektívne formy využitia cirkevných
nehnuteľností určených na prenájom ako aj na ďalšiu činnosť, ktorá je spojená s poslaním
cirkvi;
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e) plní úlohy, ktorými ho poverí presbyterstvo prípade predsedníctvo cirkevného zboru.
Predseda hospodárskeho výboru podáva správu zborovému presbyterstvu.
4. Vnútromisijný výbor:
a) Vnútromisijný výbor má troch členov. Tvoria ho volený predseda, z titulu funkcie zborový
farár a jeden volený člen.
b) organizuje prácu s deťmi, dorastom, mládežou a dospelými. Podieľa sa na príprave a
realizácii programov duchovného vzdelávania;
c) podáva návrhy na plán činností počas kalendárneho roka. Stará sa o duchovný život zboru;
d) na čele výboru stojí predseda výboru, ktorý je do tejto funkcie volený zborovým
konventom;
e) spolu s duchovným cirkevného zboru organizuje a realizuje podujatia a aktivity podľa
schváleného plánu zborovým konventom. Po predchádzajúcej konzultácii so zborovým
farárom hľadá spolupracovníkov pre cieľové skupiny.
5. Revízny výbor:
a) Revízny výbor má troch členov. Tvoria ho volený predseda a dvaja volení členovia.
b) kontroluje hospodárenie, úroveň účtovníctva, podľa platných CPP, štatútu cirkevného
zboru ECAV Levoča a zákonov SR;
c) na čele výboru stojí predseda výboru, ktorý je do tejto funkcie volený zborovým
konventom;
d) každoročne kontroluje a dopĺňa inventárne knihy a spolupracuje pri správe registratúrneho
strediska cirkevného zboru.
XII. Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Ustanovenia tohto štatútu sú záväzné pre predstaviteľov, funkcionárov a členov cirkevného
zboru.
Tento štatút bol prijatý konventom Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Levoča dňa:
25.januára 2015
a schválený presbyterstvom Tatranského seniorátu ECAV na Slovensku dňa:
____________________

Ing. Michal Findra
administrátor

Mgr. Branislav Klein
zborový dozorca

Mgr. Roman Porubän
senior Tatranského
seniorátu

Ing. Milan Zacher
dozorca Tatranského
seniorátu
Soli Deo Gloria!
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