ŠTATÚT
Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania na Slovensku Batizovce

Preambula
My, evanjelici augsburského vyznania na Slovensku, považujúc Ježiša Krista
za Hlavu všeobecnej kresťanskej cirkvi a Písmo Sväté za jediný prameň a pravidlo
života vysvetľované v duchu Symbolických kníh, túžiac po tom, aby sme sa zjednotili
okolo zvestovaného Slova a prisluhovaných sviatostí, a tak sprítomňovali Kráľovstvo
Božie na zemi, prijímame tento zborový štatút a osvedčujeme sa, že sa budeme
riadiť jeho zásadami. 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.
Začlenenie cirkevného zboru
1. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Batizovce (ďalej: CZ
Batizovce) (Cirkevné nariadenie č. 2/2011) ako základnú organizačnú jednotku
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ďalej: ECAV) tvoria
evanjelici augsburského vyznania bývajúci v územnom obvode CZ Batizovce a tí,
ktorí sa podľa platných predpisov ECAV prihlásili do zboru z iných miest a obcí na
Slovensku. (Cirkevné nariadenie č. 8/1994)
2. Do územného obvodu CZ Batizovce patria obce Batizovce a Gerlachov.
3. Skrátený názov CZ Batizovce je zhodný s úradnou pečiatkou: Cirkevný zbor
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Batizovce.
4. Sídlo farského úradu a zároveň byt duchovného pastiera je v budove evanjelickej
fary na adrese: Batizovce, Štúrova 53/36.
5. CZ Batizovce patrí do Tatranského seniorátu a Východného dištriktu ECAV na
Slovensku.
6. CZ Batizovce má svoju právnu subjektivitu pridelením Identifikačného čísla
organizácie (IČO): 31999174.
7. O členení cirkevného zboru ďalej pojednávajú platné cirkevnoprávne predpisy
ECAV na Slovensku. (Cirkevná ústava čl. 14, 15, 16; Cirkevné nariadenie č.
1/1996)

Článok II.
Organizácia cirkevného zboru
1. CZ Batizovce je zložený cirkevný zbor, ktorý tvoria dve časti:
a) matkocirkev Batizovce
b) dcérocirkev Gerlachov
2. Obe časti majú svoju právnu subjektivitu, vlastné konventy, vlastné presbyterstvá
a vlastné hospodárenie.

3. Právna subjektivita matkocirkvi je zároveň právnou subjektivitou CZ Batizovce.
4. Dcérocirkev Gerlachov má právnu subjektivitu a Identifikačné číslo organizácie
(IČO): 31999182.
5. Štatutárni zástupcovia:
a) matkocirkvi: zborový farár a zborový dozorca
b) dcérocirkvi: zborový farár a dozorca dcérocirkvi.
6. Presbyterstvo cirkevného zboru tvoria presbyterstvá oboch jeho častí.
7. Presbyterstvo matkocirkvi je 13 členné a tvoria ho: zborový farár, zborový
dozorca, kurátor a 10 volených presbyterov.
8. Presbyterstvo dcérocirkvi je 13 členné a tvoria ho: zborový farár, dozorca
dcérocirkvi, kurátor a 10 volených presbyterov. (Cirkevná ústava čl. 18/1, 19/1 a
40/3)
9. Dozorca cirkevného zboru je zároveň dozorcom matkocirkvi.
10. Dozorca dcérocirkvi je zároveň zástupcom dozorcu cirkevného zboru.
11. Delegátmi na seniorátny konvent sú: zástupca dozorcu a presbyter z matkocirkvi,
ktorý pri voľbách získal najväčší počet hlasov. Dvoma náhradnými delegátmi sa
stávajú: presbyter dcérocirkvi, ktorý získal pri voľbách najväčší počet hlasov
a presbyter matkocirkvi, ktorý ako druhý získal pri voľbách najväčší počet hlasov.
12. Presbyterstvo CZ Batizovce pre duchovnú činnosť zriaďuje:
1) vnútromisijný výbor, ktorý tvoria: zborové predsedníctvo, zástupca dozorcu,
vedúci jednotlivých oblastí vnútromisijnej práce a po jednom delegovanom
členovi z presbyterstiev oboch častí. Predsedom je duchovný člen
predsedníctva cirkevného zboru;
2) výbor diakonie a vonkajšej misie, ktorý tvoria: zborové predsedníctvo,
zástupca dozorcu, vedúci zborovej diakonie a po jednom delegovanom
členovi z presbyterstiev oboch častí cirkevného zboru. Predsedu volí zborové
presbyterstvo na návrh výboru.
13. Presbyterstvá oboch častí zboru si pre hospodársku činnosť zriaďujú
hospodársky výbor.
14. Hospodársky výbor matkocirkvi je 6 členný a tvoria ho: predsedníctvo matkocirkvi,
kurátor, účtovník a dvaja delegovaní členovia presbyterstva.
15. Hospodársky výbor dcérocirkvi je 6 členný a tvoria ho: predsedníctvo dcérocirkvi,
kurátor, účtovník a dvaja delegovaní členovia presbyterstva.
16. O orgánoch CZ Batizovce pojednáva Cirkevná ústava čl. 17, 18, 19; Cirkevné
zákony č. 15/1994, 7/1997 a 6/1996.

Článok III.
Povinnosti a úlohy predstaviteľov a funkcionárov cirkevného zboru
1. Povinnosti a úlohy predstaviteľov a funkcionárov cirkevného zboru sú obsiahnuté
v platných cirkevno-právnych predpisoch a ich práva a povinnosti v cirkevnom
zbore upravujú osobitné zmluvy.
2. Predstavitelia a funkcionári CZ Batizovce sa pri svojej činnosti riadia príslušnými
cirkevno-právnymi
predpismi,
rozhodnutiami
konventov,
presbyterstiev
a predsedníctva zboru.
3. O cirkevných predstaviteľoch a ich úlohách pojednáva Cirkevná ústava čl. 40;
Cirkevné zákony č. 11/1994, 2/1995, 7/1996, 8/1997.
4. Úlohy zborového farára sú obsiahnuté v Cirkevnej ústave čl. 41 a v Cirkevnom
nariadení č. 2/1997.
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5. Úlohy zborového dozorcu, zástupcu zborového dozorcu a kurátora sú obsiahnuté
v Cirkevnej ústave čl. 46 a v Cirkevnom nariadení č. 7/1998.
6. Úlohy kantora sú obsiahnuté v Cirkevnom nariadení č. 8/2003.
7. Úlohy pokladníka a účtovníka obsahuje Cirkevné nariadenie č. 2/1996.
8. Predseda hospodárskeho výboru zvoláva jeho zasadnutia, predsedá im a vedie o
nich zápisnice, ktoré overí ešte jeden z členov hospodárskeho výboru.
9. Zapisovateľ vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí zborových konventov a zborových
presbyterstiev.
10. Predsedníctvo cirkevného zboru pozýva ku spolupráci v zbore ochotných
spolupracovníkov z členov zboru. Ide najmä o
prácu s deťmi, dorastom,
mládežou, ženami, o vedenie záujmových skupín, výzdobu, predaj kníh a pod.
11. Nové pracovné miesto v CZ Batizovce zriaďuje konvent cirkevného zboru.
12. Spôsob obsadenia pracovného miesta a výber kandidátov na uprázdnené miesto
vykonáva zborové presbyterstvo.

Článok IV.
Cieľ činnosti cirkevného zboru
1. CZ Batizovce ako súčasť jedinej svätej všeobecnej apoštolskej Cirkvi má za cieľ:
a) 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
b) zodpovedne vykonávať Božie misijné poverenie, prinášať evanjelium všetkým
ľudom, privádzať ich k viere v Krista;
c) prekonávať rasové, národnostné, triedne predsudky, ujímať sa chudobných,
osamelých, chorých a núdznych; k tomuto účelu cirkevný zbor môže zriadiť
inštitúcie sociálnych služieb (diakonia) a vzdelávacie inštitúcie;
d) viesť svojich členov k poznaniu Božieho Slova, aby rástli vo viere, láske a
nádeji, aby považovali dar života za príležitosť k praktizovaniu kresťanskej
viery;
e) 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.
2. K napĺňaniu cieľa v bode 1. tohto článku cirkevný zbor bude:
a) vykonávať Služby Božie, na ktorých sa zvestuje Slovo Božie a
sviatosti;
b) vykonávať domáce pobožnosti;
c) organizovať vnútromisijné stretnutia, modlitebné týždne;
d) poskytovať pastorálnu starostlivosť a pomáhať svojim členom, aby
službe aktívne zúčastňovali;
e) vydávať svedectvo druhým o svojej viere v Trojjediného Boha
životom;
f) podporovať všetkých svojich členov tak, aby svoje kresťanské
vykonávali vo všedných dňoch v súkromí, práci i v cirkevnom zbore;
g) učiť Slovo Božie deti, dorast, mládež, aj dospelých;
h) poskytovať sociálne služby;
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prisluhujú

sa v tejto
slovom i
povolanie

i) poskytovať výchovu a vzdelávanie;
j) motivovať svojich členov, aby poskytovali finančnú podporu na
cirkevnozborové ciele a ciele iných zložiek Evanjelickej cirkvi (napr.
Evanjelická diakonia, Generálna podporoveň, atď.);
k) udržiavať a posilňovať styky s inými cirkevnými zbormi, napomáhať práci
seniorátu, dištriktu, generálnej cirkvi a iných cirkevných orgánov;
l) udržiavať a posilňovať ekumenické kontakty v súlade s rozhodnutiami cirkvi.

Článok V.
Praktický život cirkevného zboru
1. O postavení a poslaní ECAV pojednáva Cirkevná ústava čl. 1; čl. 2; čl. 3; čl. 4
2. Cirkevnozborová prax (Krst svätý, Konfirmácia, Spoveď a Večera Pánova,
Cirkevný sobáš, Cirkevný pohreb a iné) je v cirkevnoprávnom predpise Záväzné
úpravy č. 4/96.
3. Bohoslužobný poriadok sa riadi platnou Agendou ECAV na Slovensku a jeho
život je otvorený pre každú formu, ktorú prijmú zborové orgány.
4. Pamiatky posvätenia kostolov sa konajú:
a) Batizovce – 2. nedeľa adventná
b) Gerlachov – najbližšia nedeľa k 24.6.
5. Večera Pánova sa v cirkevnom zbore prisluhuje minimálne v nasledujúce nedele
a sviatky:
- v advente
- v pôste
- v Kajúcu nedeľu
- a pri Poďakovaní za úrody zeme
6. Krst Svätý sa spravidla v cirkevnom zbore prisluhuje počas služieb Božích. Vo
výnimočnom prípade o žiadosti rodičov ohľadom konania Krstu Svätého mimo
služieb Božích rozhodne zborový farár.
7. Pohrebné rozlúčky sa konajú spravidla v kostole.

Článok VI.
Hospodárenie organizačných častí cirkevného zboru
1. Obe časti CZ Batizovce majú právnu subjektivitu a vlastné hospodárenie.
2. Pri nerozpočtových výdavkoch rozhoduje
a) predsedníctvo danej časti cirkevného zboru v celom danom roku maximálne
do výšky 5 % z rozpočtových výdavkov daného roku.
b) presbyterstvo danej časti cirkevného zboru v celom danom roku maximálne do
výšky 20 % z rozpočtových výdavkov daného roku.
3. Pokladničný limit v pokladni je maximálne 10% z rozpočtových príjmov daného
roku.
4. Návrh rozpočtu predkladá na rokovanie presbyterstvu hospodársky výbor.
Presbyterstvo predkladá návrh rozpočtu na schválenie konventu.
5. Časti cirkevného zboru si navzájom pomáhajú podľa potreby a možností.
6. Časti cirkevného zboru prispievajú na zborové náklady na základe osobitnej
dohody o repartícii.
7. O hospodárení CZ Batizovce pojednávajú Cirkevné zákony č. 2/1999 a 5/2000.
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Článok VII.
Záverečné a prechodné ustanovenia
1. Tento štatút nadväzuje na všetky platné cirkevno – právne predpisy ECAV na
Slovensku a riadi sa nimi podľa zásad vydávania cirkevno – právnych predpisov
ECAV.
2. Dňom schválenia tohto štatútu seniorátnym presbyterstvom Tatranského
seniorátu sa začína jeho platnosť a končí sa platnosť Štatútu cirkevného zboru
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Batizovce, ktorý bol
schválený seniorátnym presbyterstvom dňa 29. decembra 1993 v Poprade.
3. Voleným predstaviteľom CZ Batizovce sa v zmysle cirkevno-právnych predpisov
končí mandát po uplynutí ich volebného obdobia.
Tento štatút bol prijatý na konventoch Cirkevného zboru ECAV na Slovensku
Batizovce – v matkocirkvi Batizovce dňa 6. októbra 2013; dcérocirkvi Gerlachov dňa
13. októbra 2013 a schválený presbyterstvom Tatranského seniorátu ECAV na
Slovensku dňa 29. októbra 2013.

Ján Matis
zborový farár

Ružena Durániová
zborový dozorca

Mgr. Roman Porubän
senior Tatranského seniorátu

Ing. Milan Zacher
dozorca Tatranského seniorátu
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