
ŠTATÚT 
Slovenského Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Prahe 
 
Preambula 
My, evanjelici a. v. v Prahe, ktorí používame slovenčinu ako bohoslužobný jazyk, bez rozdielu národnosti, štátnej 
a rasovej príslušnosti, vyznávame Ježiša Krista ako Hlavu všeobecnej kresťanskej cirkvi, vychádzajúc z Písma 
Svätého, ktoré je základom prameňa viery ai pravidla života, z našich Symbolických kníh (Knihy svornosti) ako 
verného výkladu Písma Svätého a prijímame Apoštolské, Nicejské a Athanasiovo vierovyznanie ako pravé 
vyznanie viery tohoto zboru. Hlásime sa do veľkej rodiny evanjelických cirkvi augsburského vierovyznania, zvlášť 
Evanjelickej  cirkvi a. v. na Slovensku, ale sme pripravení k spolupráci na poli ducha, charity a humanity aj s inými 
cirkvami a náboženskými spoločnosťami, ktoré vyznávajú rovnaké hodnoty a princípy. Sme odhodlaní rozvíjať a 
upevňovať svoj cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania,  zdokonaľovať jeho vnútornú 
organizáciu založenú na princípe duchovnej rovnosti všetkých členov a podľa Kristovho evanjelia  rozširovať jeho 
duchovné pôsobenie a tým zvyšovať jeho vplyv a význam v živote spoločnosti.   
 

P r v á     č a s ť 

POSTAVENIE  A  POSLANIE  CIRKEVNÉHO  ZBORU 

Článok 1 

Charakteristika  zboru  

1) Názov cirkevného zboru:  Slovenský evanjelický augsburského vyznania cirkevný zbor v Prahe 

2) Sídlo cirkevného zboru:  V Jirchářích 14/152, 110 00 Praha 1 - Nové Město. 

3) Základné právne dokumenty: 

a) Štatút Evanjelickej cirkvi  augsburského  vyznania  v Českej republike (ďalej len ECAV v ČR) 

b) Štatút  Slovenského  evanjelického  augsburského  vyznania  cirkevného  zboru v Prahe 

(ďalej len CZ) 

Článok 2 

Postavenie  cirkevného  zboru 

1) Cirkevný zbor je spoločenstvom kresťanov  - evanjelikov  augsburského vyznania, ktorí uznávajú za 

prameň viery a pravidlo života  Písmo Sväté vykladané na základe našich Symbolických kníh (Knihy 

svornosti). Ako bohoslužobný jazyk požívajú  slovenčinu a k službám Božím sa schádza v Prahe. 

2) CZ sa hlási k luteránskej  tradícii zvlášť slovenských evanjelikov a. v., cíti sa byť spätý s touto tradíciou  

a chce dobré vzájomné vzťahy s ECAV na Slovensku naďalej rozvíjať. Za svojich najbližších bratov a 

sestry považuje členov ďalších CZ ECAV v ČR. 

3) CZ  v plnom rozsahu rešpektuje zákony a všeobecne platné právne predpisy  ČR. 

4) CZ je tolerantný k iným cirkvám a náboženským spoločnostiam a taktiež k osobám bez vyznania. 

Článok 3 

Poslanie cirkevného zboru 

Poslaním CZ je: 

a) Šíriť evanjelium Ježiša Krista, vyznávať a upevňovať vieru v Trojjediného Boha, svedčiť  

o Ňom, vštepovať vieru všetkým ľuďom 

b) Slúžiť svojim členom, hlavne službami Božími, teda kázaním Slova Božieho a prisluhovaním sviatostí 

c) Zabezpečovať vyučovanie náboženskej výchovy, poskytovať duchovnú a  pastorálnu starostlivosť  a 

viesť k vzájomnej úcte, podpore a tolerancii. 

d)  V spolupráci s ostatnými CZ a. v. a inými kresťanskými  cirkvami  prispievať k rozširovaniu  a 

upevňovaniu  kresťanstva. 

e) So všetkými ľuďmi dobrej vôle sa snažiť v zmysle evanjelia o vzájomnú kresťanskú lásku a  

nastolenie spravodlivosti a pokoja v spoločenskom živote.  

 



Druhá časť 

Článok 4 

Vznik a členstva  v cirkevnom zbore 

1) Členstvo v CZ sa nadobúda krstom v CZ. Osoba, ktorá bola pokrstená v inom CZ a. v. alebo v inej cirkvi 

nadobúda členstvo v CZ prihlásením sa. Osoba pokrstená v inej kresťanskej cirkvi nadobúda členstvo 

v CZ prestúpením do CZ, ktorému predchádza patričná príprava v zmysle učenia ECAV v ČR.  

2) Krst dieťaťa sa vykoná  v krátkej dobe po jeho narodení. V odôvodnených prípadoch je možné dieťa 

pokrstiť aj v neskoršom veku.  

3) Pokrstené  dieťa sa stáva členom CZ. 

4) Členstvo v CZ zaniká vystúpením, vylúčením, smrťou alebo prehlásením za mŕtveho. 

Článok 5     

Práva a povinnosti člena CZ 

1) Práva člena CZ: 

- zúčastňovať sa služieb Božích a prijímať dary milosti 

- uzatvárať manželstvo cirkevným spôsobom 

- voliť a byť volený do orgánov CZ po dosiahnutí plnoletosti 

- predkladať  žiadosti, návrhy a podnety orgánom CZ 

- zúčastňovať sa zasadania zborového konventu, vyjadrovať sa k veciam, ktoré sú predmetom ich 

jednania a hlasovať o nich. 

- domáhať sa ochrany svojich práv pred orgánmi CZ 

- zúčastňovať sa aktivít zborového života 

- žiadať duchovnú a materiálnu pomoc v núdzi 

 

2) Povinnosti člena zboru 

 

- zúčastňovať sa služieb Božích a prijímať sviatosti 

- dodržiavať ustanovenia Štatútu ECAV v ČR a Štatútu CZ, plniť rozhodnutia zborových orgánov a 

predstaviteľov CZ pokiaľ nie sú v rozpore s vyššie uvedenými dokumentami 

- absolvovať konfirmačnú, resp. katechetickú prípravu vo veku 12 rokov, výnimku udeľuje zborový farár 

po konzultácii s rodičmi 

- podieľať sa na činnosti CZ a prispievať na úhradu tejto činnosti  

- žiť príkladným kresťanským životom v rodine aj v spoločnosti, vychovávať svoje deti vo viere a v duchu 

evanjelického a. v. vyznania 

- rozširovať a prehlbovať svoje duchovné vedomosti a zúčastňovať sa náboženskej výchovy  

- podľa svojich schopnosti a možnosti plniť úlohy a vykonávať funkcie v zbore  

 

Článok 6 

Zásady  Cirkevného zboru 

1) Sviatostné: 

a) K sviatosti Večere Pánovej môže pristupovať každý evanjelik a. v., ktorý potvrdil svoju krstnú zmluvu 

konfirmáciou a každý kresťan pokrstený v meno trojjediného Boha, ktorý vyznáva svoje hriechy, 

hlboko ich ľutuje a verí, že pod spôsobom posväteného chleba a vína prijíma pravé Telo a pravú Krv 

Pána Ježiša Krista, Spasiteľa, na odpustenie hriechov. 

b) Sviatosť Večere Pánovej je prisluhovaná vždy v prvú nedeľu v mesiaci alebo aj častejšie a pri 

cirkevných slávnostiach. 

2) Rodinné: 

CZ považuje za základ cirkevného a občianskeho spoločenstva kresťanskú rodinu, založenú na 

manželstve muža a ženy. Všetkými dostupnými prostriedkami sa snaží, aby rodinný život jeho členov 

bol harmonický a príkladný. So zreteľom k tomuto cieľu vedie zvlášť svojich mladých členov k tomu, 



aby vstupovali do manželstva cirkevným spôsobom. Členovia CZ môžu uzavrieť manželstvo zásadne 

až po dovŕšení plnoletosti. 

TRETIA  ČASŤ 

ORGÁNY  A  PREDSTAVITELIA  CIRKEVNÉHO ZBORU 

 

Článok 7 

Zoznam orgánov CZ a ich začlenenie do cirkvi 

1) Orgány CZ sú: konvent, cirkevno-zborové presbyterstvo, predsedníctvo CZ a revízna komisia CZ 

2) Štatutárnym orgánom CZ je jeho predsedníctvo 

3) Orgány CZ sú zaradené do štruktúry ECAV v ČR podľa štatútu ECAV v ČR 

4) Orgány CZ sú podriadené rozhodnutiam ústredných orgánov cirkvi            

Článok 8 

Konvent 

1) Najvyšším orgánom CZ je konvent, ktorý tvoria plnoletí členovia CZ 

2) Konvent plní obzvlášť tieto úlohy: 

a) Stará sa o duchovný a mravne náboženský život v CZ 

b) Rozhoduje o organizačných a hospodárskych záležitostiach CZ, schvaľuje jeho rozpočet, ročnú 

účtovnú uzávierku, správu zborového farára, zborového dozorcu o činnosti zboru a správu 

revíznej komisie CZ 

c) Volí a odvoláva predstaviteľov CZ 

d) Prijíma vokátor zborového farára (zmluvu medzi CZ  a zborovým farárom o podmienkach 

vykonávania duchovnej činnosti) 

e) Prijíma štatút a iné právne dokumenty CZ 

f) Zriaďuje účelové zariadenia CZ 

3) Konvent sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát ročne 

4) Konvent je uznášania schopný bez ohľadu na počet zúčastnených členov, musí byť riadne zvolaný  a 

to najmenej tri týždne pred jeho konaním 

Článok 9 

Cirkevno-zborové presbyterstvo 

1) V období medzi zasadnutiami konventu riadi činnosť v CZ presbyterstvo. Členovia Cirkevno-

zborového presbyterstva sú z titulu svojej funkcie zborový farár – štatutárny - zástupca predsedu, 

zborový dozorca - predseda, zborový farár/ka, správca zborového majetku  (vykonáva 

administratívnu činnosť vrátane funkcie pokladníka), ďalej 8, 7 volených presbyterov, z ktorých je 

volený poddozorca CZ.  

Konvent volí 2 náhradníkov presbyterstva, ktorí sa môžu zúčastňovať zasadnutia presbyterstva a v 

prípade, že volený presbyter nemôže vykonávať svoju funkciu, presbyterstvo rozhodne o nástupe 

náhradného presbytera do funkcie voleného presbytera. 

2) CZ zveruje funkcie v orgánoch CZ len svojim mravne a občiansky bezúhonným členom, ktorí spĺňajú 

predpoklady stanovené štatútom ECAV v ČR, štatútom zboru a právnymi predpismi ČR a ktorí sú pri 

výkone funkcie zdravotne spôsobilí. 

3) Duchovní a laickí predstavitelia CZ sú do funkcie volení. Zboroví predstavitelia s výnimkou zborového 

farára sa volia na 6 rokov. Dobu, na ktorú je zvolený farár určuje vokátor. Podrobnosti o voľbách, 

nástupu do funkcie a ukončenie funkcie upravuje volebný poriadok.               

4) Cirkevno-zborové presbyterstvo plní obzvlášť tieto úlohy: 

a) Vykonáva rozhodnutia zborového konventu 

b) Rozhoduje o neodkladných organizačných a hospodárskych záležitostiach CZ 

c) Rieši prípady porušenia cirkevnej disciplíny 

5) Cirkevno-zborové presbyterstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však 6-krát za rok. 

6) Zasadnutia cirkevno-zborového presbyterstva sú neverejné, podľa potreby môže predsedníctvo na 

zasadnutie pozvať hostí 



7) Presbyterstvo je uznášania schopné pokiaľ je prítomná nadpolovičná väčšina členov presbyterstva 

8) Cirkevno-zborové presbyterstvo môže podľa potreby zriaďovať poradné výbory (hospodársky, 

vnútromisijný, sociálny atď...) 

Článok 10 

Predsedníctvo cirkevného zboru 

1) Predsedníctvo CZ tvorí zborový farár - štatutárny a zborový dozorca 

2) Riadi činnosť CZ medzi zasadnutiami zborového presbyterstva 

3) Zvoláva a vedie zasadnutia konventu a zborového presbyterstva. Zborový farár - štatutárny a zborový 

dozorca sú štatutárnymi zástupcami zboru. Rozhodnutia predsedníctva CZ  sú platné, ak ich svojim 

podpisom potvrdí najmenej jeden člen predsedníctva CZ 

4) V prípade potreby zastupuje zborového dozorcu poddozorca alebo predsedníctvom poverený člen 

zborového presbyterstva 

Článok 11 

Zborový farár - štatutárny 

1) Do funkcie zborového farára - štatutárneho je možné zvoliť absolventa kresťanskej bohosloveckej fakulty, 

ktorý úspešne absolvoval farársku  skúšku a dosiahol vek 25 rokov. Do funkcie ho volí a z funkcie 

odvoláva zborový konvent so súhlasom cirkevnej rady ECAV v ČR. 

2) Zborový farár - štatutárny je duchovným pastierom CZ a správcom farského úradu 

3) Zborový farár - štatutárny spolu so zborovým dozorcom zodpovedajú za činnosť v CZ 

4) Zborový farár - štatutárny plní obzvlášť tieto úlohy: 

a) Zvestuje slovo Božie a prisluhuje sviatosti 

b) Vykonáva misijnú, pastoračnú a výchovnú činnosť 

c) Zabezpečuje disciplínu v CZ 

d) Dohliada na administratívnu činnosť CZ, menovite spravuje matriky a kontroluje vedenie archívu a 

kroniky CZ 

e) Plní ďalšie úlohy vyplývajúce z ordinačného sľubu, vokátora, zborového štatútu, cirkevných predpisov 

a z funkcie v orgánoch ECAV v ČR 

f) Zodpovedá za uzatvárania manželstiev pred cirkvou a štátnymi orgánmi 

5) Úlohy, ktoré patria do pôsobnosti zborového farára môže vykonávať iný cirkevný predstaviteľ s 

poverením zborového farára 

 

Zborový/á farár/ka 

 

1) Do funkcie zborového/ej farára/ky je možné zvoliť absolventa kresťanskej bohosloveckej fakulty, ktorý 

úspešne absolvoval farársku  skúšku a dosiahol vek 25 rokov. Do funkcie ho volí a z funkcie odvoláva 

zborový konvent so súhlasom cirkevnej rady ECAV v ČR. 

2) Zborový/á farár/ka je duchovným pastierom CZ 

3) Zborový/á farár/ka v spolupráci so zborovým farárom - štatutárnym plní obzvlášť tieto úlohy: 

g) Zvestuje slovo Božie a prisluhuje sviatosti 

h) Vykonáva misijnú, pastoračnú a výchovnú činnosť 

i) Zabezpečuje disciplínu v CZ 

j) Podieľa sa na administratívnej činnosti CZ, menovite spravuje matriky a podieľa sa na vedení archívu  

CZ a plní ďalšie administratívne úkony po dohode so zborovým farárom - štatutárnym 

k) Plní ďalšie úlohy vyplývajúce z ordinačného sľubu, vokátora, zborového štatútu, cirkevných predpisov 

a z funkcie v orgánoch ECAV v ČR 

l) Zodpovedá za uzatvárania manželstiev pred cirkvou a štátnymi orgánmi 

4) Úlohy, ktoré patria do pôsobnosti zborového farára môže vykonávať iný cirkevný predstaviteľ s 

poverením zborového farára 

 

 

 

 



Článok 12 

Zborový dozorca 

1) Za zborového dozorcu môže byť zvolený len člen CZ, ktorý je bezúhonný a požíva všeobecnú vážnosť. 

Zborového dozorcu volí zborový konvent 

2) Zborový dozorca spolu so zborovým farárom zodpovedajú za činnosť v CZ, spoločne riadia CZ medzi 

zasadnutiami presbyterstva, ktorého zasadnutia zvolávajú. 

3) Zborový dozorca plní obzvlášť tieto úlohy: 

a) Dbá o duchovný rast v CZ 

b) Dbá o majetok CZ  a ochranu CZ ako takú 

c) Dohliada na hospodársku činnosť v CZ 

d) Dbá na dodržiavanie cirkevných a právnych predpisov   

Článok 13 

Správca zborového majetku (ďalej len správca) 

1) Správcu menuje a odvoláva cirkevno-zborové presbyterstvo z členov CZ, ktorý sa aktívne zapája do 

života cirkevného zboru. 

2) Správca predovšetkým dohliada na: 

a) Hospodárenie CZ s hnuteľným aj nehnuteľným majetkom, 

b) Stará sa o dobrý stav cirkevno-zborového majetku, 

c) Organizuje a vedie práce spojené s udržiavaním a prevádzkou cirkevno-zborových budov, 

d) Stará sa o výber a príjem cirkevnej dane. 

3) Správca je priamo podriadený cirkevno-zborovému presbyterstvu. 

Článok 14 

Revízna komisia (RK) 

1) RK je volená konventom na 6 rokov 

2) RK má 3 členov. Jej členovia nesmú byť zároveň členmi zborového presbyterstva ani žiadneho cirkevno-

zborového orgánu 

Konvent volí jedného náhradníka RK, ktorý sa môže zúčastňovať zasadnutí RK a v prípade, že člen RK 

nemôže vykonávať svoju funkciu, RK rozhodne o nástupe náhradného člena do funkcie voleného člena 

RK 

3) RK kontroluje predovšetkým hospodárenie CZ a dodržiavanie tohto štatútu orgánmi a členmi CZ 

4) RK má prístup ku všetkým materiálom CZ a na zasadnutí  zborového presbyterstva sa zúčastňuje ako 

pozorovateľ 

5) RK uskutočňuje kontrolu aspoň raz ročne, následne upozorňuje zborové presbyterstvo na zistené 

nedostatky a predkladá návrhy na ich odstránenie. O svojej činnosti podáva správu konventu, ktorý ju 

schvaľuje 

Článok  15 

Konanie v mene CZ 

Zborový farár - štatutárny a zborový dozorca zastupujú CZ ako štatutárni zástupcovia každý samostatne. 

Článok 16 

Hospodárenie CZ 

1) CZ svojou činnosťou zabezpečuje: 

a) Cirkevné príspevky 



b)  Dotácie od orgánov štátnej správy, samosprávy ako aj iných subjektov 

c) Prostriedky z grantov, sponzorských darov, darov a dedičstvá 

d) Výnosy z dobročinných akcií 

e) Výťažkom z činností, ktorými realizuje svoje poslanie 

f) Úroky z vkladov 

g) Peňažnými a nepeňažnými darmi právnických a fyzických osôb z domova i zo zahraničia 

2) CZ vedie predpísanú účtovnú evidenciu v zmysle platných zákonov a predpisov. 

3) Ak si CZ zabezpečí majetok zo svojich prostriedkov alebo ho získa spôsobom, ktorý nie je v rozpore s 

platnými právnymi predpismi, stane sa jeho výlučným vlastníctvom. 

4) Kontrolu hospodárenia CZ uskutočňuje RK. 

5) Za účelom lepšieho využitia finančných prostriedkov môže zborové presbyterstvo poveriť hospodársku 

komisiu vypracovaním rozpočtu a iných hospodárskych analýz.  

Článok 17 

Zánik CZ 

1) Zánik CZ a majetkové vyrovnanie po jeho zániku sa riadi štatútom ECAV v ČR a príslušnými zákonmi 

ČR. 

2) O zániku CZ rozhoduje konvent 2/3 väčšinou hlasov prítomných členov CZ vtedy, ak sa CZ stane 

neschopným života z  personálnych alebo ekonomických dôvodov. 

3) Likvidáciu majetku CZ vykoná zvolená likvidačná komisia, vyrovnanie práv a záväzkov, resp. likvidáciu 

majetku podľa platných zákonov a to všetko zásadne v prospech ECAV v ČR. 

 

Článok 18 

Záverečné ustanovenia 

1) Tento štatút nadobúda platnosť dňom schválenia zborovým konventom. 

2) Štatút je podľa potreby dopĺňaný smernicou špecifikujúcou otázky hospodárenia, rokovania a volieb atď. 

 

 

 

 

V Prahe 6. marca 2022 

Mgr. Marián Čop, zborový farár 

Ing. Štefan Ryba, zborový dozorca 

          

 


