Štatút
Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
v Nitre
Preambula
My, pokrstení členovia cirkvi Ježiša Krista, odpovedajúc vierou na volanie Ducha Svätého v
evanjeliu, túžiac po tom, aby sme sa zjednotili okolo zvestovaného Slova a prisluhovaných
sviatostí a aby sme sa spolu zapojili do sprítomňovania Božieho Kráľovstva na zemi, týmto
prijímame tento Štatút nášho cirkevného zboru a osvedčujeme sa, že sa budeme riadiť jeho
zásadami. Konáme tak v mene Boha - Otca, Syna i Ducha Svätého.

Čl. 1 - Organizácia cirkevného zboru
1.1

Názov COJ: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v
Nitre

1.2

Cirkevný zbor má právnu subjektivitu a pridelené identifikačné číslo organizácie
Krajským štatistickým úradom Nitra. IČO: 34017488

1.3

Cirkevný zbor má tiež pridelené daňové identifikačné číslo Okresným daňovým úradom
Nitra. DIČ: 2021205956.

1.4

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Nitre má sídlo farského úradu na adrese:
Sládkovičova 12, 949 01 Nitra, patrí do Dunajsko-nitrianskeho seniorátu, do Západného
dištriktu.

1.5

Cirkevný zbor tvoria členovia ECAV na Slovensku v obciach: Andač, Báb, Babindol,
Bádice, Čakajovce, Čechynce, Dolné Obdokovce, Dolné Krškany, Golianovo,
Holotka, Horné Krškany, Hosťová, Ivanka pri Nitre, Jarok, Jelšovce, Klasov,
Kolíňany, Lefantovce, Lehota, Ľudovítová, Lužianky, Nitra, Malý Cetín, Malý Lapáš,
Mechenice, Nitrianske Hrnčiarovce, Párovské háje, Podhorany, Pohranice, Rišňovce,
Rumanová, Sokolníky, Veľké Chyndice, Veľké Zálužie, Veľký Cetín, Veľký Lapáš,
Výčapy-Opatovce a Zbehy.

Čl. 2 - Vyznanie viery
2.1

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

2.2

Tento cirkevný zbor vyznáva Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa a uznáva evanjelium za
moc Božiu na záchranu každého veriaceho.

2.3

Tento cirkevný zbor uznáva kanonické spisy Starej a Novej zmluvy za Božie Slovo, v
ktorom nachádza základ zvesti evanjelia a záväzný prameň viery a pravidlo života.

2.4

Tento cirkevný zbor prijíma Apoštolské, Nicejské a Athanasiovo vierovyznanie ako
pravé vyjadrenie viery tohto zboru.

2.5

Tento cirkevný zbor prijíma nezmenené Augsburské vyznanie ako pravé svedectvo o
evanjeliu, uznávajúc svoju jednotu vo viere a učení so všetkými cirkvami, ktoré
rovnako uznávajú učenie nezmeneného Augsburského vyznania.

2.6

Tento cirkevný zbor prijíma vierovyznávacie spisy v Knihe svornosti za autentické
vysvetlenie Písma svätého.

Čl. 3. - Charakteristické črty cirkvi
3.1

Všetka moc v cirkvi patrí Ježišovi Kristovi, jej Hlave. Celá činnosť cirkevného zboru sa
vykonáva pod Jeho vládou a autoritou v moci Ducha Svätého.

3.2

Všeobecná cirkev Ježiša Krista sa stáva skutočnosťou v miestnom cirkevnom zbore,
ktorý sa zhromažďuje k službám Božím a kresťanskej službe. Všetky ev. cirkevné a. v.
zbory na našom území spoločne tvoria Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na
Slovensku.

3.3

Základnou organizačnou jednotkou Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na
Slovensku je cirkevný zbor, ktorý tvoria členovia Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania na Slovenku bývajúci v jeho územnom obvode a výnimočne aj tí, ktorí sa do
neho prihlásia. Členstvo v cirkvi sa nadobúda krstom alebo prijatím do cirkvi toho, kto
bol pokrstený v inej kresťanskej cirkvi. Príslušnosť k cirkevnému zboru preukazuje člen
cirkevného zboru zaplatením cirkevného príspevku. Každý člen cirkvi je povinný platiť
cirkevný príspevok.

3.4

Tento cirkevný zbor má riadne zriadený kazateľský úrad. K zvesti slova Božieho, k
prisluhovaniu sviatosti a k vykonávaniu rozsiahlej zborovej práce v zmysle Cirkevnej
ústavy a cirkevných zákonov a ostatných cirkevno-právnych predpisov si povoláva
ordinovaného farára a má vytvorené jedno kaplánske miesto. Zborový farár môže zveriť
službu Slova kaplánovi, alebo z vážnych dôvodov po súhlase zborového presbyterstva
neordinovanému členovi cirkevného zboru alebo ECAV.

3.5

Tento cirkevný zbor sa riadi biblickou zásadou všeobecného kňazstva a snaží sa o
využitie Bohom zverených darov neordinovaným pri charitatívnej, katechetickej,
administratívnej, vnútromisijnej a spolkovej činnosti.

3.6

Tento cirkevný zbor prijíma k Večeri Pánovej konfirmovaných evanjelikov a tiež
kresťanov iných kresťanských cirkví.

Čl. 4 - Cieľ činnosti zboru
4.1
a)

b)

Ako súčasť jedinej svätej všeobecnej apoštolskej Cirkvi tento zbor bude:
v súlade s Božím poverením prijímať Božiu milosť vierou zo zvesti Slova a
prisluhovania sviatosti a na ňu odpovedať vďačnosťou, oslavou Boha, mravným
životom, bratsko-sesterskou láskou, kresťanskou službou a svedomitým konaním
každodenných povinností v manželstve, rodine, v povolaní;
zodpovedne vykonávať Božie misijné poverenie, prinášať evanjelium všetkým ľudom,

c)

d)
e)

4.2
a)
b)
c)
c)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)

privádzať ich k viere v Krista;
prekonávať rasové, národnostné, triedne predsudky, ujímať sa chudobných, osamelých,
chorých a núdznych. K tomuto účelu cirkevný zbor môže vo svojom prostredí zriadiť
inštitúcie sociálnych služieb a vzdelávateľské inštitúcie;
viesť svojich členov k poznaniu Božieho Slova, aby rástli vo viere, láske a nádeji, aby
považovali dar života za príležitosť k praktizovaniu kresťanskej viery;
predstavovať jednotu danú Bohom Jeho ľudu tým, že budú žiť v láske Kristovej a tým, že
sa spoja s ostatnými kresťanmi v modlitbách a v živote, aby vyjadrili jednotu, ktorú dáva
Duch Svätý.
Aby cirkevný zbor splnil hore uvedený cieľ bude:
vykonávať Služby Božie, na ktorých sa zvestuje Slovo Božie a prisluhujú sviatosti;
pestovať domáce pobožnosti;
organizovať vnútromisijné stretnutia, schôdzky cirkevno - náboženských spolkov,
modlitebné týždne;
poskytovať pastorálnu starostlivosť a pomáhať svojim členom, aby sa v tejto službe
aktívne zúčastňovali;
vydávať svedectvo druhým o svojej viere v Trojjediného Boha slovom i životom;
podporovať všetkých svojich členov tak, aby svoje kresťanské povolanie vykonávali vo
všedných dňoch v súkromí, práci i v cirkevnom zbore;
učiť Slovo Božie deti, dorast, mládež, aj dospelých;
poskytovať sociálne služby;
poskytovať výchovu a vzdelávanie;
motivovať svojich členov, aby poskytovali finančnú podporu na cirkevnozborové ciele
a ciele iných zložiek Evanjelickej cirkvi (napr. Evanjelická diakonia, Generálna
podporoveň, atď.);
pestovať a posilňovať styky s inými cirkevnými zbormi napomáhať prácu seniorátu,
dištriktu, generálnej cirkvi a iných cirkevných orgánov;
pestovať a posilňovať ekumenické kontakty v súlade s rozhodnutiami cirkvi.

Čl. 5 - Zborový konvent
5.1

Zborový konvent je najvyšším orgánom zboru a tvoria ho všetci konfirmovaní, resp.v
duchovnej dospelosti pokrstení členovia zboru starší ako 18 rokov.

5.2

Zborový konvent rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré mu ukladá čl.17 CÚ a o
tých, ktoré si sám vyhradil.

5.3

Zborový konvent je uznášaniaschopný bez ohľadu na počet prítomných, ak bol riadne
zvolaný najmenej týždeň vopred na hlavných Službách Božích.

5.4

Zborový konvent volí podľa osobitných predpisov zborových predstaviteľov a
funkcionárov uvedených v čl. 8 tohto Štatútu a členov výborov.

5.5

Na zborovom konvente musí byť podpísaná prezenčná listina a spísaná zápisnica v súlade
s cirkevnoprávnymi predpismi, ktorú podpíše zapisovateľ, členovia predsedníctva zboru a
dvaja overovatelia. (viď CZ 15/94 v znení neskorších predpisov)

Čl. 6 - Zborové presbyterstvo

6.1

Zborové presbyterstvo plní úlohy podľa čl. 18 CÚ a ďalšie úlohy, ktorými ho poverí
zborový konvent.

6.2

Členmi zborového presbyterstva sú z titulu funkcie zborový farára a zborový dozorca a 24
volených presbyterov.

6.3

Spomedzi členov zborového presbyterstva sa volia zboroví funkcionári, a to: zástupca
zborového dozorcu, kurátor, zapisovateľ a predseda Hospodárskeho výboru.

6.4

Rokovania presbyterstiev sú neverejné. Predsedníctvo môže povoliť účasť ďalším osobám
so súhlasom prítomných.

6.5

Presbyterstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina presbyterov.

Čl. 7 - Predsedníctvo zboru
7.1

Predsedníctvo plní úlohy podľa čl. 19 CÚ a ďalšie, ktoré vyplývajú z cirkevno-právnych
predpisov, z rozhodnutí vyšších COJ a ktorými ho poverí konvent alebo presbyterstvo.

7.2

Zborové predsedníctvo tvoria zborový farár a zborový dozorca, ktorí sú štatutárnym
orgánom cirkevného zboru.

7.3

Zborového dozorcu zastupuje zástupca zborového dozorcu a na druhom mieste
zborový kurátor. Zborového farára zastupuje zborový dozorca, na druhom mieste zástupca
zborového dozorcu alebo kurátor.

7.4

Ak nastane situácia, že v zbore je námestný farár alebo administrátor, títo zastupujú v
v predsedníctve v plnom rozsahu zborového farára.

Čl. 8 - Predstavitelia a funkcionári cirkevného zboru
8.1

Zboroví predstavitelia sú zborový farár, zborový dozorca, zástupca zborového dozorca,
zborový kurátor, zboroví presbyteri a delegáti na seniorálny konvent.

8.2

Zboroví funkcionári sú: zborový kantor, pokladník, účtovník, zapisovateľ, knihovník,
kronikár, kostolník, upratovač a ďalší.

8.3

Kostolník upravuje oltár a ozdobuje kvetmi, prekladá oltárne rúcha podľa liturgického
poriadku, pripravuje nádoby a utierky k Večeri Pánovej a stará sa o liturgické rúcha kňaza.
Upratovač sa stará o poriadok v chrámovej lodi, v spoločenských miestnostiach,
v priestoroch farského úradu, farského schodišťa a pred vstupmi do kostola.
Zborový kurátor organizuje a vedie práce spojené s udržiavaním a prevádzkou cirkevných
budov a ostatného hnuteľného a nehnuteľného majetku, pri rozpisovaní, vyberaní a príjme
cirkevného príspevku, úzko spolupracuje s predsedníctvom cirkevného zboru pri vedení
duchovného života v zbore. Práva a povinnosti kurátora sú stanovené v § 6 CZ č. 11/94 a
v CN č. 7/98 v § 5 a § 6 o právach a povinnostiach kurátorov cirkevných zborov,
Zapisovateľ vedie zápisnice z presbyterstiev, výročných, volebných a mimoriadnych
konventov podľa CZ 15/94 § 13.

Zborový kantor - sprevádza na hudobnom nástroji zborový spev a liturgiu pri
bohoslužbách každú nedeľu a na všetkých bohoslužobných príležitostiach, nacvičuje
nábožné piesne, pomáha pri vedení spevokolu. Napomáha rozvíjať hudobný život v zbore.
Pokladník - vedie zborovú pokladňu, má na starosti financie zboru. Povinnosti pokladníka
sú stanovené v CN 2/96 v § 3 až 8.
Účtovník - vedie účtovnú evidenciu zboru, zostavuje polročné výkazy a dozerá nad
hospodárením zboru. Povinnosti účtovníka sú stanovené v CN 2/96 v § 9 až 14.
Kronikár – vedie zborovú kroniku
8.4

Funkcionári cirkevného zboru sa pri svojej činnosti riadia príslušnými cirkevno-právnymi
predpismi, rozhodnutiami konventu, presbyterstva a predsedníctva zboru.

Čl. 9 - Služby Božie, prisluhovanie sviatosti, vnútromisijná činnosť
9.1

Hlavné Služby Božie sa konajú v chráme Božom v Nitre každú nedeľu o 10.00 hod.

9.2

Služby Božie sa ďalej konajú:
a./ vo sviatky a slávnosti:
Štedrý večer s programom detí
Štedrý večer hlavné
I.sviatok vianočný
II.sviatok vianočný
Starý rok
Nový rok
Zjavenie Krista Pána
Hromnice
Zelený štvrtok
Veľký piatok
Veľkonočná nedeľa
Veľkonočný pondelok
Konfirmačná slávnosť
Vstúpenie Krista Pána
I.slávnosť svätodušná a Pam.posvätenia chrámu
II.slávnosť svätodušná
Trojica Svätá
Kajúca nedeľa X. Trojičná
Petra a Pavla
Reformácia (ak pripadne na stredtýždeň)
Začiatok a koniec školského roka, NAV najbližšia nedeľa
stredtýždňové Sl.Božie vo štvrtok
Adventné večerné služby Božie v utorok a vo štvrtok
Pôstne večerné služby Božie v utorok a vo štvrtok

b.)
b.)
c.)

o 15.00 hod.
o 17.00 hod.
o 10.00 hod.
o 10.00 hod.
o 17.00 hod.
o 10.00 hod.
o 10.00 hod.
o 18.00 hod.
o 18.00 hod.
o 10.00 hod.
o 10.00 hod.
o 10.00 hod.
o 10.00 hod.
o 18.00 hod.
o 10.00 hod.
o 18.00 hod.
o 10.00 hod.
o 10.00 hod.
o 18.00 hod.
o 18.00 hod.
o 10.00 hod.
o 18.00 hod.
o 18.00 hod.
o 18.00 hod.

V zbore sa budú poriadať kultúrne a vzdelávacie akcie podľa daných možností, ako

koncerty, večierky s prednáškami a ďalšie akcie napomáhajúce duchovnému rozvoju a
vzrastu členov cirkevného zboru.
9.3

Výučba náboženstva – náboženstvo vyučuje zborový farár, kaplán alebo katechéta
s kanonickou misiou na školách v územnom obvode cirkevného zboru a v zmysle zbierky
zákona 395/2004 (Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami
a náboženskými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní).

Čl. 10 - Hospodárenie
10.1 Zborové hospodárenie sa vedie pri zachovaní štátnych predpisov a príslušných
cirkevnoprávnych predpisov. Hospodári sa podľa rozpočtu, ktorý schvaľuje zborový
konvent. Rozpočet vypracováva a presbyterstvu predkladá príslušné návrhy hospodársky
výbor, ktorý pripravuje aj návrhy ďalších hospodárskych opatrení. Rozpočet na nasledujúci
rok musí presbyterstvu hospodársky výbor predložiť do výročného zasadnutia zborového
presbyterstva. Pre vedenie pokladne a účtovníctva platia všeobecne záväzné právne
predpisy a cirkevnoprávne predpisy. Výšku pokladničného limitu stanovuje presbyterstvo.
Zborový farár, zborový dozorca, ani členovia ich rodín nesmú konať funkciu pokladníka.
Kurátor a pokladník, ani členovia ich rodín nesmú konať funkciu účtovníka.
10.2 Kontrolu hospodárenia vykonáva revízny výbor, ktorý podáva správy a návrhy konventu a
presbyterstvu.
10.3 V zbore sa vedie centrálne hospodárenie cez jednu pokladňu.
10.4 V zbore sa konajú ofery na vnútrozborové a mimozborové ciele:
a/ pre zborovú pokladňu
b/ pre odvody celocirkevných, dištriktuálnych a seniorálnych ofier
c/ pre iné dobročinné ciele
d/ pre zborového farára, ako to určuje vokátor
e/ pre zborového kaplána a to na 1.advetnú nedeľu a Kvetnú nedeľu
e/ pre námestného farára alebo administrátora, ktorí v prípade riadneho neobsadenia farárskej
stanice duchovne zaopatrujú cirkevný zbor, patria ofery tak, ako to určí dohoda

Čl. 11 - Výbory.
Čl.11.1
Zborový konvent volí nasledovné výbory:
a/ Vnútromisijný, ktorý tvorí zborové predsedníctvo plus vedúci jednotlivých oblastí
vnútromisijnej práce. Predsedom je farár.
b/ Hospodársky, ktorý tvorí zborové predsedníctvo, kurátor, účtovník a jeden člen presbyterstva.
Predsedom je kurátor.
c/ Stavebný, ktorí tvorí zborový farár a dvaja členovia presbyterstva
Čl. 11.2
Ďalšie výbory volí zborové presbyterstvo podľa potreby.

Čl. 12 - Farský úrad.
12.1 Sídlom farského úradu je Nitra, Sládkovičova 12.
12.2 Zborový farár či kaplán prijímajú členov zboru na farskom úrade v ich záležitostiach v
každom čase.

Tento Zborový štatút bol prijatý na zborovom konvente v Nitre dňa 29.aug. 2010 a nadobúda
účinnosť dňom schválenia seniorálnym presbyterstvom.

Ing.Ján Huba
zborový dozorca

Mgr. Ivan Eľko
zborový farár

Tento Zborový štatút bol schválený seniorálnym predsedníctvom Dunajsko-nitrianskeho
seniorátu ECAV na Slovensku dňa 31.aug. 2010 v Nitre.

Ing. Vlastimil Synak
seniorálny dozorca DNS

Mgr.Ivan Eľko
senior DNS

