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Štatút Cirkevného zboru 

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 

Zemianske Kostoľany 

Preambula 
 My, pokrstení evanjelici augsburského vyznania (ďalej len a. v.), členovia 

Cirkevného zboru (ďalej len CZ) Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ďalej len 

ECAV)  Zemianske Kostoľany, vychádzajúc z Písma svätého a Symbolických kníh 

ECAV, v duchu ktorých Písmo vykladáme a cirkevno-zborový život organizujeme, 

vyznávajúc Ježiša Krista ako hlavu všeobecnej kresťanskej cirkvi, túžiac po jednote 

okolo zvestovaného slova a prisluhovaných sviatostí a odhodlaní rozvíjať a upevňovať 

naše kresťanské spoločenstvo a rozširovať jeho duchovné pôsobenie, prijímame tento 

zborový štatút a osvedčujeme, že sa ním budeme riadiť. Chceme sa riadiť aj platnou 

Ústavou ECAV na Slovensku a platnými cirkevno-právnymi predpismi (ďalej len 

CPP). Zbor bol založený ako artikulárne miesto Tekovskej stolice v prvej polovici 18. 

storočia. V regióne nadväzujeme na službu v dobe po Reformácii a po vzniku 

Bojnickej superintendencie a v ich službe chceme svedomito a podľa Božieho 

povolania pokračovať. Robíme tak v mene Boha - Otca, i Syna, i Ducha Svätého, aby 

sa v cirkvi všetko konalo na česť a chválu Trojjediného Boha. 

Článok I: Organizácia cirkevného zboru 
1. Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Zemianske Kostoľany je monolitný cirkevný 

zbor tvorený matkocirkvou, filiálkami a diasporou, rozdelenou do pôsobnosti 

matkocirkvi a filiálok. Zbor je organizačnou jednotkou ECAV na Slovensku  

s právnou subjektivitou a prideleným IČO: 31938167  a DIČ: 2021260791.  

2. Cirkevný zbor sa nazýva: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského 

vyznania na Slovensku Zemianske Kostoľany. Sídlo zboru: Partizánska 

188/28, 972 43 Zemianske Kostoľany. Sídlo farského úradu je: Nedožerská cesta 

163/4, 971 01 Prievidza. CZ patrí do Turčianskeho seniorátu ECAV, 

Východného dištriktu ECAV. Názov CZ je zhodný s úradnou pečiatkou. 

3. Cirkevný zbor tvoria členovia ECAV na Slovensku v zmysle platnej cirkevnej 

ústavy (ďalej len CÚ). 

4. Parochiu cirkevného zboru tvorí okres Prievidza (Trenčiansky samosprávny kraj), 

v ktorom sú jednotlivé obce diaspory organizačne rozdelené do misijného a 

organizačného pôsobenia matkocirkvi Zemianske Kostoľany a filiálok Prievidza, 

Handlová a Nitrianske Pravno. 

a. Matkocirkev Zemianske Kostoľany tvoria obec Zemianske Kostoľany 

a diaspora: Bystričany, Čereňany, Diviacka Nová Ves, Diviaky nad 
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Nitricou, Kamenec pod Vtáčnikom, Čavoj, Dlžín, Dolné Vestenice, Horná 

Ves, Lehota pod Vtáčnikom, Liešťany, Horné Vestenice, Nevidzany, 

Nitrianske Rudno, Nitrianske Sučany, Nitrica, Oslany, Podhradie, 

Radobica, Rudnianska Lehota, Seč, Temeš, Valaská Belá. 

b. Filiálka Prievidza misijne zastrešuje mesto Prievidzu a diasporu: Bojnice, 

Cigeľ,  Kanianka, Kocúrany, Kostolná Ves, Koš, Lazany, Lipník, Malá 

Čausa, Nedožery-Brezany, Opatovce nad Nitrou, Poruba, Sebedražie, 

Šútovce,   Veľká Čausa. 

c. Filiálka Nitrianske Pravno zastrešuje obec Nitrianske Pravno a diasporu: 

Chvojnica,  Kľačno, Malinová,  Poluvsie,  Pravenec,  Tužina. 

d. Filiálka Handlová zastrešuje mesto Handlová a diasporu:  Chrenovec-

Brusno,  Jalovec, Ráztočno. 

5. Orgánmi CZ sú konvent CZ, presbyterstvo CZ, predsedníctvo CZ. 

6. Bohoslužobnou rečou v CZ je slovenčina. 

Článok II:  Vierouka a charakteristické črty zboru 
1. Všeobecná cirkev Ježiša Krista, ktorý je hlavou cirkvi, sa stáva skutočnosťou  

v miestnom CZ, ktorý sa zhromažďuje k službám Božím, sviatostiam a 

kresťanskej službe. Všetky evanjelické cirkevné zbory augsburského vyznania na 

našom území tvoria Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku. 

Základnou organizačnou jednotkou Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na 

Slovensku je cirkevný zbor. 

2. Tento zbor vyznáva Trojjediného Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého, uznáva 

kanonické spisy Starej a Novej zmluvy (Bibliu) ako Bohom inšpirované slovo,  

v ktorom nachádza základ pre zvesť evanjelia a záväzný prameň viery a pravidlo 

života. Tento zbor prijíma Apoštolské, Nicejské a Athanáziovo vierovyznanie ako 

pravé vyjadrenie viery tohto CZ. Tento zbor prijíma nezmenené Augsburské 

vyznanie ako verné svedectvo o evanjeliu. Tento zbor prijíma Symbolické knihy 

ECAV ako verný výklad Biblie. Tento CZ pokladá krst detí za biblický a  

k Večeri Pánovej prijíma konfirmovaných evanjelikov a. v. a ako hostí aj členov 

iných kresťanských cirkví. 

3. Tento cirkevný zbor má riadne zriadený kazateľský úrad s jednou farárskou (od 

roku 1732) a jednou kaplánskou stanicou (od roku 2012). K zvesti Slova Božieho, 

k prisluhovaniu sviatostí a vykonávaniu zborovej práce si povoláva ordinovaných 

kňazov ECAV. V prípade potreby môže zborový farár poveriť zvestovaním Slova 

Božieho na službách Božích, či pri iných príležitostiach aj iného zodpovedného 

člena CZ. 

4. Zboroví duchovní prijímajú všetkých ľudí, ktorí potrebujú ich službu na farskom 
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úrade v úradných hodinách najmenej 3 dni v týždni alebo po dohode  

s presbyterstvom i v ostatných administratívnych alebo bohoslužobných miestach 

zboru, pokiaľ nevykonávajú iné plánované alebo neplánované činnosti. Podľa 

potreby navštevujú veriacich v domácnostiach a v nemocniciach a pod. Za chod 

farského úradu zodpovedá zborový farár. 

5. Tento cirkevný zbor sa riadi biblickou zásadou všeobecného kňazstva a snaží sa  

o využitie Bohom zverených darov neordinovaných pri charitatívnej, 

katechetickej, bohoslužobnej, administratívnej, misijnej, evanjelizačnej a každej 

inej činnosti, do ktorej je zapojený. 

Článok III:  Poslanie cirkevného zboru 
1. Poslaním tohto CZ je šíriť evanjelium Pána Ježiša Krista všetkým ľuďom  

bez rozdielu, posilňovať a povzbudzovať vieru, v láske k Bohu a ľuďom. Činiť 

učeníkmi všetky národy, krstiac ich a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek nám 

Pán Ježiš prikázal. Nažívať v cirkvi aj mimo nej v milujúcom spoločenstve, ktoré 

spája generácie a ktoré slúži darmi a v moci Ducha Svätého na úžitok blížnym, 

i svetu ako dobrý správca zverených Božích darov. 

2. Aby zbor splnil vyššie uvedené ciele, budeme spoločne: 

a. pri všetkých príležitostiach vydávať svedectvo o viere v Trojjediného Pána 

Boha všetkým ľuďom bez rozdielu, zvestovať evanjelium Pána Ježiša Krista a 

podporovať k tomu učeníctvom aj svojich členov, 

b. vykonávať služby Božie a prisluhovať sviatosti podľa poriadkov ECAV a učiť 

sa odpovedať na Božiu lásku príkladným mravným životom a láskou 

prejavenou v skutkoch, 

c. pestovať domáce pobožnosti, 

d. organizovať vnútrozborové a misijné stretnutia, podporujúce budovanie 

zdravých kresťanských vzťahov, biblické vzdelávanie všetkých generácií, 

vyučovanie náboženstva na školách, pripravovať mládež a dospelých ku 

konfirmácii, organizovať stretnutia pre deti, mládež, rodiny, ženy, mužov 

a starších, zapájať ich do spoločných aktivít, 

e. diakonicky, pastorálne a modlitebne zaopatrovať ľudí v ich potrebách a 

pomáhať svojim členom, aby sa tejto činnosti aj aktívne zúčastňovali, brániť 

česť a spravodlivosť pre všetkých ľudí, viesť k pokoju, vzájomnému 

porozumeniu a zmiereniu, 

f. viesť svojich členov k správnemu správcovstvu duchovných aj hmotných 

darov, dobrovoľníctvu a k finančnej podpore cirkevno-zborových cieľov, 

cieľov ECAV a misie cirkvi vo svete, 

g. angažovať sa v ochrane Božieho stvorenstva zodpovedným prístupom 
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k životnému prostrediu a osobným príkladom svetu okolo nás, 

h. pestovať a posilňovať vzťahy s inými CZ ECAV, vyššími COJ ECAV a ich 

orgánmi. 

i. pestovať a posilňovať ekumenické vzťahy s ostatnými kresťanskými cirkvami 

v mestách a obciach, kde ako zbor aktívne pôsobíme, k vzájomnej láske a 

pokoju. 

Článok IV: Konvent 
1. Zborový konvent je najvyšším orgánom zboru a tvoria ho všetci plnoletí  členova 

cirkevného zboru. 

2. Konvent sa stará o cirkevný a mravno-náboženský život v CZ a jeho časti a 

rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré mu ukladá CÚ ECAV a o tých, na 

ktorých sa sám uzniesol, pokiaľ nie sú v rozpore s CPP. 

3. Rokovací poriadok zasadnutí konventu sa riadi platným cirkevným zákonom 

o rokovacom poriadku. 

4. Konvent je uznášaniaschopný bez ohľadu na počet prítomných, ak bol riadne 

zvolaný v súlade s platnými CPP ECAV. 

5. Príslušný konvent volí podľa osobitných predpisov zborových predstaviteľov a 

funkcionárov, uvedených v článku VIII. body 1 a 2 tohto Štatútu a ďalších 

funkcionárov vyšších COJ v súlade s CÚ. 

 

Článok V: Presbyterstvo CZ 
1. Presbyterstvo plní úlohy podľa CÚ ECAV, prípadne ďalšie, ktorými ho poverí 

zborový konvent. 

2. Celkovo má presbyterstvo 21 riadnych členov a 4 náhradníkov. Členmi 

zborového presbyterstva z titulu funkcie sú: zborový farár, zborový dozorca, 

zborový kaplán, zástupca zborového dozorcu, zborový kurátor, matkocirkevný 

kurátor, filiálni kurátori (Prievidza, Handlová) a volení zboroví presbyteri. 

3. Počet zborových presbyterov:13, počet náhradných zborových presbyterov: 4. 

a. Matkocirkev s príslušnou diasporou: 5 zborových presbyterov, 2 náhradní 

zboroví presbyteri, 

b. filiálka Prievidza s príslušnou diasporou: 5 zborových presbyterov, 2 

náhradní zboroví presbyteri, 

c. filiálka Handlová s príslušnou diasporou: 1 zborový presbyter, 

d. filiálka Nitrianske Pravno s príslušnou diasporou: 2 zboroví presbyteri. 

4. Kandidátov na zborového farára a zborového dozorcu vyberá kandidačné zborové 

presbyterstvo v zmysle platných CPP. Presbyterstvo navrhuje konventu CZ 

kandidátov na ostatné funkcie v CZ, návrh môže byť doplnený ktorýmkoľvek 
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členom zborového konventu. Presbyterstvo volí členov príslušných výborov 

uvedených v tomto Štatúte. 

5. Rokovací poriadok zasadnutí presbyterstva sa riadi platným cirkevným zákonom 

ECAV o rokovacom poriadku. Presbyterstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná 

nadpolovičná väčšina členov presbyterstva. 

6. O mieste a čase konania presbyterstva rozhoduje predsedníctvo CZ, ktoré 

zasadnutie presbyterstva zvoláva v súlade s platnými CPP. Schádza sa minimálne 

2-krát do roka. 

7. Člen presbyterstva je povinný adekvátne ospravedlniť svoju neúčasť na zasadnutí 

aspoň deň vopred. 

Článok VI: Predsedníctvo CZ 
1. Predsedníctvo cirkevného zboru tvoria zborový farár a zborový dozorca. Členovia 

predsedníctva sú oprávnení zastupovať cirkevný zbor, preberať práva a povinnosti 

CZ a plnia úlohy podľa CPP a ďalšie úlohy, ktorými ich poverí konvent alebo 

presbyterstvo. 

2. Zborového dozorcu zastupuje v jeho neprítomnosti zástupca zborového dozorcu. 

Článok VII: Výbory CZ 
1. Výbory sú poradným orgánom zborového presbyterstva, majú minimálne  3 

členov, okrem zborového hospodárskeho výboru, ktorý má minimálne 8 členov. 

Výbor zasadá aspoň 2-krát do roka. 

2. Výbor vnútornej a vonkajšej misie. 

a. Z titulu funkcie sú členmi výboru predsedníctvo CZ a zborový kaplán. Ďalej 

sú to predseda, členovia volení zborovým presbyterstvom. 

b. Úlohou výboru je organizovať, usmerňovať a zabezpečovať duchovný život 

zboru a duchovný rast v zbore v spolupráci s predsedníctvom CZ a 

zborovým kaplánom. Ďalej je to pomáhať pri zabezpečovaní všetkých akcií 

vnútromisijného života a misijnej služby zboru v zvestovaní evanjelia 

všetkým ľuďom. Dáva námety na uskutočňovanie zborových misijných 

podujatí a stratégií, najmä prácu s deťmi a mládežou, rodinami a ostatných 

pravidelných, či príležitostných stretnutí.  

c. Vypracováva plán vnútromisijnej a misijnej práce zboru, ktorý predkladá 

presbyterstvu na daný kalendárny rok. 

3. Výbor zborovej diakonie. 

a. Z titulu funkcie je členom výboru zborový farár a  zborový kaplán. Ďalej je 

to predseda a členovia, volení zborovým presbyterstvom.  

b. Výbor sa podieľa na organizovaní diakonickej služby v CZ v spolupráci 



Štatút CZ ECAV na Slovensku Zemianske Kostoľany  

6/13 

s duchovnými, a to najmä pre starších a pre ľudí v sociálnej, či inej telesnej 

a duchovnej potrebe, ktorá má charakter diakonickej služby. 

c. Vypracováva plán diakonickej služby zboru, ktorý predkladá presbyterstvu 

na daný kalendárny rok. 

4. Hospodársky výbor.  

a. Z titulu funkcie je predsedom výboru zborový kurátor, podpredsedami sú 

zborový dozorca a zborový farár. Členom výboru je z titulu funkcie zborový 

pokladník, účtovník, matkocirkevný kurátor, filiálni kurátori (Prievidza, 

Handlová) a ďalší členovia zvolení zborovým presbyterstvom. 

b. Úlohou výboru je pomáhať predsedníctvu zboru v oblasti hospodárenia 

zboru. Vypracováva a predkladá zborovému presbyterstvu návrh na 

hospodárenie a rozpočet zboru a tiež ďalšie hospodárske opatrenia. Plnenie 

rozpočtu kontroluje minimálne 3-krát v kalendárnom roku. 

c. Dáva podnety a návrhy na spôsob obhospodarovania zborového majetku a 

nakladanie s ním, organizuje a zabezpečuje vykonávanie opráv, úprav, 

revízií a rekonštrukcií cirkevných budov v spolupráci s príslušnými 

funkcionármi a orgánmi zboru, kontroluje vedenie účtovnej evidencie zboru, 

zodpovedá za riadnu evidenciu zborového hnuteľného aj nehnuteľného 

majetku prostredníctvom svojej inventarizačnej komisie (minimálne: 

zborový kurátor, účtovník a pokladník). V prípade prenajatia majetku 

kontroluje jeho využívanie a nakladanie s ním, kontroluje plnenie 

nájomných povinností, fyzicky kontroluje majetok a pripravuje podklady na 

zmluvy, doplnky a zmeny v nich, predaj a kúpu nehnuteľného a 

nákladnejšieho hnuteľného majetku. V prípade samostatného hospodárenia  

s majetkom vykonáva dozor. 

5. Revízny výbor. Úlohou výboru je cestou kontroly a revízie účtovníctva zboru 

dohliadať na správnosť a účelnosť vynakladaných zborových prostriedkov, 

hospodárne a šetrné zaobchádzanie so zborovým majetkom. Členovia 

predsedníctva CZ ani zborový kurátor, účtovník a pokladník nesmú byť členmi 

revízneho výboru. Kontrolu vykonáva minimálne 1-krát v kalendárnom roku. 

6. Iné výbory podľa potreby zriaďuje zborové presbyterstvo a volí jeho 

predsedu aj členov. 

Článok VIII: Predstavitelia a funkcionári CZ 
1. Zboroví predstavitelia sú: zborový farár, zborový dozorca, zborový kaplán, 

zástupca zborového dozorcu, zborový kurátor, matkocirkevný kurátor a filiálni 

kurátori Prievidze a Handlovej, zboroví presbyteri a delegáti na seniorálny 

konvent. 
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2. Ďalší funkcionári CZ sú: zborový pokladník, zborový účtovník, zborový kantor/i, 

predsedovia a členovia výborov, kostolníci. 

3. Zboroví funkcionári a predstavitelia sú okrem zborového kaplána volení na 

funkčné obdobie 6 rokov. Zborový farár je konventom volený na 10 rokov. 

4. Zboroví predstavitelia a funkcionári plnia úlohy im vyplývajúce z CPP a CÚ a 

ďalšie úlohy, ktorými ich v súlade z cirkevnými predpismi poverí presbyterstvo 

alebo konvent alebo iný orgán tejto, či vyššej cirkevno-organizačnej jednotky 

ECAV. 

 

Článok IX: Práva a povinnosti predstaviteľov a funkcionárov CZ 

1. Zborový farár. Práva a povinnosti zborového farára rieši vokátor, ktorý 

schvaľuje voľbou zborového farára konvent. Práva a povinnosti zborového 

kaplána alebo námestného farára (administrátora) rieši dohoda, ktorú uzatvoril  

s CZ a schvaľuje ju zborové presbyterstvo. 

2. Zborový dozorca. Práva a povinnosti zborového dozorcu a zástupcu zborového 

dozorcu určujú ústava a cirkevné predpisy ECAV. 

3. Zborový kurátor organizuje a vedie práce spojené s udržiavaním a prevádzkou 

cirkevných budov a ostatného hnuteľného aj nehnuteľného majetku v celom 

zbore. Dohliada na plnenie rozpočtu zboru, s predsedníctvom CZ spolupracuje 

pri vedení duchovného života a podieľa sa na koordinácii služby pri plnení 

cieľov a plánom stanovených aktivít zboru. 

4. Filiálny/matkocirkevný kurátor organizuje a vedie práce spojené s 

udržiavaním a prevádzkou cirkevných budov a ostatného hnuteľného aj 

nehnuteľného majetku v danej časti zboru (matkocirkvi, filiálke), s predsed- 

níctvom CZ spolupracuje pri vedení duchovného života a podieľa sa na koor- 

dinácii služby pri plnení cieľov a plánom stanovených aktivít zboru v matko- 

cirkvi alebo filiálke. 

5. Zborový presbyter sa zúčastňuje zasadnutí presbyterstva a konventu, životom 

i aktívnou službou dáva príklad iným člnom CZ, vykonáva úlohy vyplývajúce z 

uznesení orgánov CZ a spolupracuje s inými predstaviteľmi a funkcionármi CZ 

na budovaní duchovného života CZ a pri organizovaní jeho ďalšej služby. 

6. Náhradný zborový presbyter sa zúčastňuje zasadnutí presbyterstva s hlasom 

poradným. S hlasovacím právom sa zúčastňuje zasadnutia presbyterstva 

v prípade neprítomnosti riadnych členov presbyterstva. Ak je potrebné nahradiť 

menej riadnych členov presbyterstva ako je prítomných náhradníkov, 

o hlasovacom práve rozhoduje poradie pri voľbe konventom. Ostatné 

povinnosti ako zborový presbyter. 

7. Zborový pokladník vykonáva prácu s peňažnými prostriedkami za celý zbor. 
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8. Účtovník – vedie účtovníctvo v zmysle zákona o účtovníctve a zodpovedá  

za jeho správnosť, spolupracuje so zborovým pokladníkom. 

9. Delegát na seniorátny konvent. Zúčastňuje sa zasadnutí seniorátneho 

konventu. 

10. Kostolník. Zabezpečuje prípravu kostola na bohoslužby a iné príležitosti. Riadi 

sa pokynmi zborového predsedníctva, slúžiaceho duchovného a príslušného 

kurátora, zodpovedá za spočítavanie účastníkov služieb Božích a komunikantov 

pri Večeri Pánovej a zápis týchto údajov. O ďalších právach a povinnostiach 

uzatvára s CZ dohodu o službe kostolníka. 

11. Zboroví kantori. Zodpovedajú za hudobnú stránku služieb Božích. Sú povinní 

zborovému farárovi oznámiť prípadné prekážky vo výkone svojej služby 

v dostatočnom časovom horizonte. O ďalších právach a povinnostiach uzatvára 

s CZ dohodu o službe zborového kantora. 

12. Predseda výboru. Zvoláva zasadnutia výboru, zodpovedá za plnenie úloh, 

ktoré stanoví výboru predsedníctvo CZ alebo presbyterstvo a za úlohy, ktoré si 

stanoví výbor. O činnosti výboru podáva informácie presbyterstvu, 

o zasadnutiach výboru vypracováva zápis overený aspoň jedným ďalším 

členom výboru a vypracováva výročnú správu o činnosti výboru, ktorú 

predkladá presbyterstvu. 

13. Členovia výborov. Zúčastňujú sa zasadnutí výborov a plnia úlohy vyplývajúce 

z činnosti výboru. Aktívne sa zapájajú do služby spojenej s činnosťou výboru. 

14. Disciplinárne previnenie. Ak si predstaviteľ alebo funkcionár zboru neplní 

svoje povinnosti alebo sa inak disciplinárne previní, môže mu byť uložený 

disciplinárny trest v zmysle cirkevných zákonov o disciplinárnom konaní  a 

disciplinárnych previneniach.  

Článok X: Bohoslužobný život, prisluhovanie sviatostí, misijná a 

katechetická služba CZ 
 

Bohoslužobný život 

1. Bohoslužobný život zboru sa riadi podľa Agendy ECAV a Pohrebnej agendy 

ECAV a ďalších bohoslužobných predpisov. Služby Božie sa konajú spravidla 

v nedeľu a vo sviatky v kostoloch a na iných bohoslužobných miestach zboru. 

Počas adventu a pôstu aj počas týždňa, formou večerných služieb Božích.  

Do ich priebehu sú aktívne zapájaní aj neordinovaní členovia zboru. 

a. V prípade obsadenosti dvoma duchovnými: bežná nedeľa a prvá výročitá 

slávnosť: Zemianske Kostoľany, Prievidza, Handlová, Nitrianske Pravno. 

Čas určuje presbyterstvo na návrh predsedníctva. Ostatné príležitosti 
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podľa písmen c., d., e. tohto článku. 

b. V prípade obsadenosti jedným duchovným: bežná nedeľa: Zemianske 

Kostoľany, Prievidza. Handlová v párny týždeň a Nitrianske Pravno v 

nepárny týždeň striedavo. Čas určuje presbyterstvo na návrh 

predsedníctva. Prvá výročitá slávnosť podľa článku X. bod 1, písmena a.  

Ostatné príležitosti podľa písmen c., d., e. tohto článku. 

c. Čas konania sviatočných služieb Božích mimo nedele, v deň štátneho 

sviatku, sa zhoduje s nedeľou, služby Božie sa konajú v Zemianskych 

Kostoľanoch a v Prievidzi. 

d. Služby Božie na Štedrý večer a Záver občianskeho roka a Veľký piatok sú 

v Zemianskych Kostoľanoch, Prievidzi a filiálke Handlová. Časy konania 

týchto služieb Božích určuje predsedníctvo CZ prihliadajúc na zaužívané 

termíny a včas o nich informuje. 

e. Večerné služby Božie v advente, pôste a na sviatky určené agendou 

ECAV mimo nedele (aj tie s dátumom), ak nepripadajú na štátny sviatok 

(Pamiatka reformácie, Predstavenie Pána, 2. slávnosť svätodušná, Petra a 

Pavla, a pod.), sa konajú v Zemianskych Kostoľanoch a v Prievidzi v čase 

určenom predsedníctvom CZ. 

2. Služby Božie pri príležitosti konfirmácie mládeže sa konajú v júni. Ak sú 

konfirmandi dvaja a viac, sú to spoločné služby Božie pre celý CZ. Konfirmáciu 

dospelých je možné vykonať podľa potreby. 

3. Služby Božie na iné príležitosti sa organizujú po dohode predsedníctva CZ 

a príslušných kurátorov, kostolníkov a kantorov. 

4. Pamiatky posvätenia chrámu alebo modlitebne sa konajú nasledovne: v 

Zemianskych Kostoľanoch 1. nedeľu po 1. novembri, v Prievidzi v Nedeľu po 

vstúpení a v Handlovej 1. nedeľu po Veľkej noci. 

 

Prisluhovanie sviatostí 

5. Krst svätý sa prisluhuje podľa praxe ECAV deťom aj dospelým, a to v rámci 

nedeľných SB. Ak to z vážnych a neodkladných dôvodov nie je možné, 

vykonáva sa predovšetkým v nedeľu, za prítomnosti rodičov a krstných rodičov 

a ďalších prítomných. Krst je možné vykonať v každom kostole a modlitebni 

CZ, v súrnych prípadoch aj mimo kostola alebo modlitebne aj prostredníctvom 

konfirmovaného člena ECAV. 

6. Večera Pánova (ďalej len VP) sa prisluhuje v matkocirkvi a vo filiálkach vždy 

počas služieb Božích: 1. nedeľu v mesiaci, 4. adventnú nedeľu (len vo filiálke 

Prievidza), 2. slávnosť vianočnú, 4. pôstnu nedeľu (ak 3. alebo 5. pôstna nedeľa 

nepripadá na 1. nedeľu v mesiaci), Veľký piatok a Nedeľu pokánia. VP sa 1. 
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nedeľu v mesiaci vynecháva ak tejto nedeli predchádza alebo po nej nasleduje 

Nedeľa pokánia. 

7. V prípade obsadenosti zboru jedným duchovným, kde služby Božie v 1. nedeľu 

v mesiaci neboli, prisluhuje sa VP v nasledujúcu nedeľu, keď sa na danom 

mieste služby Božie konajú. Ostatné príležitosti sa neopakujú. 

8. VP sa podľa potreby prisluhuje aj v domácnostiach, zariadeniach sociálnej 

starostlivosti a na iných miestach na požiadanie u duchovných zboru, a to pokiaľ 

možno bezodkladne. Okrem týchto príležitostí sa VP prisluhuje aj pri príležitosti 

konfirmácie, na požiadanie rodiny pred sobášom a pod. 

 

Vnútromisijná a misijná služba 

9. V zmysle poslania CZ slúžime biblickým zvestovaním a vzdelávaním, všetkým 

generáciám. Za službu zodpovedajú duchovní zboru v spolupráci  

s neordinovanými členmi CZ. Službu koordinuje Výbor vnútornej a vonkajšej 

misie (ďalej VVVM). 

10.  Detské besiedky sa podľa možností konajú počas školského roka. VVVM 

koordinuje ďalšie príležitosti stretávania detí na iných nepravidelných 

podujatiach, ako napr. denný tábor a pod. 

11.  Vykonáva sa práca s dorastom a mládežou s dôrazom na oslovenie 

konfirmandov a mladých v cirkvi podľa personálnych možností. 

12.  Vnútrozborová misia podporuje stretnutia rodín, mužov, žien a ďalších skupín v 

cirkevnom zbore spojených s vyučovaním Božieho slova a posilňovaním 

vzťahov v cirkevnom spoločenstve. 

13. Pravidelné biblické štúdium pre dospelých sa koná počas školského roka okrem 

adventu a pôstu pod vedením duchovných zboru. 

14. Podľa potrieb členov sa v domácnostiach i zborových priestoroch konajú 

modlitebné stretnutia. CZ sa zapája do ekumenických modlitebných aktivít a 

spoločných modlitebných týždňov. 

15.  CZ podporuje činnosť spevokolov a hudobných skupín a ich zapájanie do 

vnútromisijného a bohoslužobného života CZ.  

16.  V zmysle poslania cirkvi VVVM organizuje podľa možností a potreby aj iné 

misijné a kultúrne podujatia, evanjelizácie, zamerané na duchovnú obživu 

členov CZ aj svojho okolia, ľudí bez vyznania alebo duchovne hľadajúcich. 

Robíme to spôsobmi zrozumiteľnými aj pre necirkevné prostredie na úrovni 

zboru, ale aj v spolupráci s inými kresťanskými organizáciami i spoločenstvami. 

17. CZ sa zapája do vnútromisijných aktivít vyšších COJ a generálnej cirkvi formou 

spoločných zájazdov a pozývaním svojich členov k aktívnej účasti.  
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Katechetická práca 

18. Katechetická práca v CZ zahŕňa vyučovanie náboženstva na školách, 

vyučovanie konfirmandov a dospelých v príprave ku krstu a pri vstupe do cirkvi 

a dospelých pri vstupe do cirkvi, v príprave rodičov a krstných rodičov pred 

krstom a vyučovanie snúbencov pred sobášom. 

19. Vyučovanie náboženstva na školách zabezpečuje z poverenia konventu 

predsedníctvo CZ prostredníctvom duchovných zboru a v prípade potreby aj 

katechétov s náležitým vzdelaním a kanonickou misiou v zmysle CPP a platnej 

legislatívy.  

20.  Vyučovanie konfirmandov vykonávajú spravidla duchovní zboru, v spolupráci  

s neordinovanými, s dôrazom na kontinuitu ďalšieho života konfirmovaných  

v zbore. Za týmto účelom sa podľa možností konajú i konfirmačné sústredenia, 

mládežnícke stretnutia a zapájanie mládeže do priebehu služieb Božích, 

stretnutia rodičov konfirmandov s vyučujúcimi.  

21. Vyučovanie dospelých prebieha individuálne alebo v skupinách podľa potreby  

v rozsahu určenom CPP. 

Článok XI: Hospodárenie v CZ 
1. Hospodárenie zboru sa riadi podľa platných zákonov Slovenskej republiky, 

platných CPP a schváleného rozpočtu. 

2. Príjmy zboru pochádzajú z príspevkov členov (cirkevného príspevku), 

dobrovoľných milodarov a pravidelných ofier, ktoré sa evidujú v knihe 

cirkevných príspevkov, knihe milodarov a knihe ofier. Ďalej sú to výnosy  

z prenájmu, predaja majetku a z vlastnej hospodárskej činnosti. 

3. Ofery sú spočítavané za prítomnosti aspoň dvoch členov CZ, pričom aspoň 

jeden z nich je funkcionárom alebo predstaviteľom zboru okrem predsedníctva 

CZ, zborového kaplána, pokladníka a účtovníka a ich najbližších rodinných 

príslušníkov. Hotovosť z milodarov a ofier sa ukladá do trezoru a v dohodnutých 

intervaloch ju preberá pokladník. 

4. Pokladničná hotovosť nad pokladničný limit určený zborovým presbyterstvom 

sa bezodkladne odovzdáva na uloženie v peňažnom ústave. 

5. O mimoriadnych nerozpočtových výdavkoch rozhoduje predsedníctvo zboru do 

500 € ročne a presbyterstvo do 2000 € ročne. Nad uvedenú sumu rozhoduje o 

mimoriadnych výdavkoch zmenou rozpočtu zborový konvent.  

6. Cirkevný príspevok je pre členov zboru povinný a jeho výšku a splatnosť 

stanovuje na každý rok zborový konvent. 

7. V zbore sa pravidelne pri všetkých bohoslužbách konajú ofery na cirkevno-

zborové ciele okrem ofier určených vokátorom, dohodou s CZ alebo vyššou 
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COJ na konkrétny účel.  

8. Duchovným CZ patria vopred určené ofery z celého CZ minimálne 4-krát do 

roka v súlade s vokátorom a dohodou s CZ. 

9. Kostolníkom CZ patrí ofera z daného bohoslužobného miesta rovným dielom 

minimálne 2-krát do roka podľa dohody uzavretej s CZ. 

10. Zborovým kantorom patrí rovným dielom ofera z konkrétneho bohoslužobného 

miesta minimálne 2-krát do roka podľa dohody uzavretej s CZ 

11. V prípade iných požiadaviek a mimoriadnych udalostí alebo potrieb ECAV 

budú na návrh predsedníctva CZ a po prejednaní v presbyterstve CZ aspoň  

týždeň vopred ohlásené a organizované účelové ofery či zbierky milodarov. 

Článok XII: Záverečné ustanovenia 
1. Ustanovenia tohto štatútu sú záväzné pre predstaviteľov, funkcionárov a členov 

cirkevného zboru. 

2. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci zamestnancov cirkevného zboru sa riadi 

platnou legislatívou Slovenskej republiky. 

3. Do Štatútu je možné nahliadnuť na farskom úrade, v bohoslužobných 

priestoroch CZ a na internetovej stránke cirkevného zboru. 

4. Všetci predstavitelia a funkcionári cirkevného zboru sú povinní oboznámiť sa so 

Štatútom do jedného mesiaca od nadobudnutia jeho účinnosti. Každý nový 

predstaviteľ a funkcionár je povinný oboznámiť sa s týmto Štatútom 

bezodkladne. 

5. Štatút je možné prijať, zmeniť a doplniť len na základe uznesenia zborového 

konventu. 

6. Štatút a zmeny v ňom sú platné dňom schválenia na príslušnom seniorátnom 

presbyterstve (TUS ECAV). 

7. Schválením tohto Štatútu seniorátnym presbyterstvom sa ruší platnosť 

doterajšieho štatútu CZ schváleného dňa 07. 02. 2016 v Zemianskych 

Kostoľanoch. 

8. Tento zborový Štatút bol prijatý zborovým konventom Cirkevného zboru ECAV 

na Slovensku Zemianske Kostoľany dňa 16. 02. 2020 a schválený 

presbyterstvom Turčianskeho seniorátu ECAV na Slovensku dňa 

................................., uznesením č. ................................... . 

 

V ______________________________________, dňa 16. 02. 2020. 
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Za CZ ECAV na Slovensku  Zemianske Kostoľany: 
 

 

................................................................................. 

Mgr. Jozef Havrila 

administrátor zboru 

................................................................................... 

Štefan Hurný 

zborový dozorca 
 

Za Turčiansky seniorát ECAV na Slovensku: 
 

 

................................................................................. 

Mgr. Marian Kaňuch, PhD. 

Senior TUS 

................................................................................... 

Ing. Ján Beňuch 

Seniorátny dozorca TUS 
 

 

 


