ŠTATÚT
cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
v Horných Zeleniciach
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
sviatostiach a aby sme sa spolu zapojili na sprítomňovanie Božieho Kráľovstva na zemi, týmto
prijímame tento zborový štatút 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 Cirkevný zbor v Horných Zeleniciach so sídlom farského úradu Horné Zelenice č. 44, 920 52 p.
Siladice, patrí do Bratislavského seniorátu, do Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi na
Slovensku.
1.2. Cirkevný zbor tvoria členovia Evanjleickej cirkvi augsburského vyznania v matkocirkvi Horné
Zelenice, filiálke Siladice a diaspore v Čepeni, Šúrovciach, Trakoviciach, Bučanoch, Šulekove –
Teerezove, Dolných Zeleniciach.
1.3 Cirkevný zbor patrí do okresu Hlohovec.
Čl. 2 – Vyznanie viery
2.1 Tento zbor vyznáva Trojjediného Boha – Otca, Syna i Ducha Svätého.
2.2 Tento zbor vyznáva Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa, uznáva evanjelium za moc Božiu na
záchranu každého veriaceho.
2.3 Tento 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 zbor prijíma nezmenené Apoštolské, Nicejské a Athanasiovo vierovyznanie ako pravé
vyjadrenie viery tohto zboru.
2.5 Tento zbor prijíma nezmenené Augsbusrké 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 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 zbory na našom území

spoločne tvoria Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku. Základnou organizačnou
zložkou cirkvi je cirkevný zbor.
3.3 Tento cirkevný zbor á riadne zriadený kazateľský úrad. K zvesti slova Božieho, k prisluhovaniu
sviatostí a k vykonávaniu rozsiahlej zborovej práce v zmysle Cirkevnej ústavy a nariadení si
povoláva ordinovaného kňaza a môže si ho voliť za zborového farára. Tento môže zveriť službu
Slova počas svojej neprítomnosti podľa pokynov CÚ čl. 41 ods. 5 a cirkevných zákonov 2/97 z
vážnych dôvodov.
3.4. 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.
3.5. Tento cirkevný zbor pokladá krst dietok za biblicky oprávnený a uskutočňuje ho v prípade, že
rodičia sľubujú cirkevnému zboru zastúpeného kňazom pri krstnom rozhovore a krstní rodičia spolu
s rodičmi pri samotnom krste spoluprácu pri výchove pokrsteného v kresťanskej viere. Tento
cirkevný zbor krstí aj dospelých po príprave podobnej konfirmačnej výučbe, ak neboli pokrstení
ako deti.
3.6. Tento cirkevný zbor prijíma k Hodu Pánovmu evanjelikov a.v., ktorí potvrdili svoju krstnú
zmluvu konfirmáciou a tiež kresťanov iných kresťanských cirkví ako hostí.
Čl.4 - Cieľ činnosti zboru
4.1. Ako súčasť cirkvi tento zbor bude
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) ako odpoveď na Božiu lásku slúžiť ľudom v ich potrebách, mať zmysel pre chorých, nevládnych
a starcov, brániť česť a právo všetkých ľudí, viesť ich k pokoju, vzájomnému porozumeniu,
zmiereniu, prekonávať rasové, národné, triedne predsudky a ujímať sa chudobných a bezbranných;
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.
4.2. Aby zbor splnil horeuvedený cieľ bude
a) vykonávať služby Božie, na ktorých sa zvestuje Slovo Božie a prisluhujú sviatosti;
b) pestovať domáce pobožnosti;
c) organizovať vnútromisijné stretnutia, schôdzky cirkevno - náboženských spolkov, modlitebné
týždne;
d) poskytovať pastorálnu starostlivosť a pomáhať svojim členom, aby sa v tejto službe aktívne
zúčastňovali;
e) vydávať svedectvo druhým o svojej viere v Trojjediného Boha slovom i životom;
f) podporovať všetkých svojich členov tak, aby svoje kresťanské povolanie vykonávali vo všedných
dňoch v súkromí, práci i v cirkevnom zbore;
g) učiť Slovo Božie mladých aj dospelých;
h) odpovedať na ľudské potreby, pracovať pre spravodlivosť a mier, starať sa o chorých, trpiacich,
nezamestnaných a zúčastňovať sa zodpovedne na živote spoločnosti;

i) motivovať svojich členov, aby poskytovali finančnú podporu na cirkevno - zborové ciele a ciele
iných zložiek Evanjelickej cirkvi (napr. Diakonia, Generálna podporoveň, atď.);
j) pestovať a posilňovať styky s inými cirkevnými zbormi napomáhať prácu seniorátu, dištriktu,
generálnej cirkvi a iných cirkevných orgánov;
k) 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 plnoletí členovia cirkevného
zboru.
5.2 Konvent rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré mu ukladá čl.17 CÚ a o tých, ktoré si sám
vyhradil. Zborový konvent rozhoduje o záležitostiach, ktoré sa týkajú zboru ako celku, filiálok a
diaspor.
5.3 Konvent je uznášania schopný bez ohľadu na počet prítomných, ak bol riadne zvolaný najmenej
týždeň vopred na službách Božích.
5.4 Volí a odvoláva zborových predstaviteľov, funkcionárov, delegátov na seniorálny konvent,
členov výborov a zamestnancov cirkevného zboru.
5.5 Na konvente musí byť podpísaná prezenčná listina a spísaná zápisnica, ktorú podpíše
zapisovateľ, členovia predsedníctva zboru a dvaja overovatelia CZ 15/94.
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 farár, zborový dozorca, zástupca
zborového dozorcu a volení presbyteri.
6.3 Počet riadnych členov zborového presbyterstva pre cirkevný zbor H. Zelenice je minimálne 7.
6.4 Rokovania presbyterstiev sú neverejné. Predsedníctvo môže povoliť účasť ďalším osobám so
súhlasom prítomných. CZ 15/94 § 3 ods. 2. Náhradní presbyteri sa zúčastňujú zasadnutia s hlasom
poradným, oprávnení sú hlasovať v prípade, keď zastupujú neprítomného riadneho člena
presbyterstva. CZ 15/94 § 7 ods. 4b.
6.5 Presbyterstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych presbyterov,
alebo nadpolovičná väčšina riadnych presbyterov a náhradníkov.
Čl.7 - Predsedníctvo zboru
7.1 Predsedníctvo plní úlohy podľa čl. 19 CÚ a ďalšie, ktorými ho poverí konvent alebo
presbytersvo.
7.2 Zborové predsedníctvo tvoria zborový farár a zborový dozorca, ktorí predsedajú. Predsedníctvo
je štatutárnym zástupcom COJ (CN č. 7/98 § 1, ods. 1).

7.3 Zborového dozorcu zastupuje zástupca zborového dozorcu a pri jeho neprítomnosti zástupcu
zborového dozorcu zastupuje kurátor. Zastupovanie sa deje paritným spôsobom. Ak je dozorca
volený z H. Zeleníc, zástupca zborového dozorcu je volený zo Siladíc, alebo opačne.
Čl.8 - Predstavitelia a funkcionári cirkevného zboru
8.1 Zboroví predstavitelia sú všetci konventom zvolení členovia orgánov zboru, zborový farár a
zborový dozorca z titulu funkcie a ďalší presbyteri.
8.2 Zboroví funkcionári sú všetci členovia CZ, ktorí zastávajú akékoľvek funkcie a nie sú
predstaviteľmi podľa čl.8, ods.1.
Funkcie v CZ H. Zelenice sú: zborový kurátor, kurátor filiálky, zapisovateľ, zborový kantor,
katechéta NAV a DB, pokladník, účtovník, archivár, kronikár, kostolník, predseda hospodárskeho
výboru, predseda revízneho výboru.
8.3 Povinnosti jednotlivých funkcionárov sú nasledovné:
a) zborový kurátor a kurátor filiálky - 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.
b) zapisovateľ - vedie zápisnice z presbyterstiev, výročných, volebných a mimoriadnych konventov.
Predkladá vyhotovené zápisnice do 15 dní k overeniu a k podpisu.
c) zborový kantor - Hlavnou náplňou práce kantora-organistu je hra na organe pri bohoslužobných
príležitostiach. Organuje pri bohoslužbách každú nedeľu a vo sviatok na adventných a pôstnych
večierňach, nacvičuje nábožné piesne. Organuje pri sobášoch. Pomáha pri vedení spevokolu.
Napomáha rozvíjať hudobný život v zbore,( podľa CN 3/96 v znení CN 10/97). CZ Horné Zelenice
má jedno kantorské miesto vo vedľajšom pracovnom pomere v čiastočnom úväzku alebo s dohodou
o pracovnej činnosti ktorého predpokladom je kantorská skúška.
d) pokladník - vedie zborovú pokladňu, má na starosť financie zboru. Pracovné hodiny má
operatívne podľa potreby. Jeho činnosť sa riadi CN č. 2/96 o pokladničnej a účtovnej službe v COJ
a CZ č. 2/99 o hospodárení COJ.
e) účtovník - vedie účtovnú evidenciu zboru, zostavuje polročné a koncoročné výkazy a dozerá nad
hospodárením zboru. Jeho činnosť sa riadi CN č. 2/96 o pokladničnej a účtovnej službe v COJ a CZ
č, 2/99 o hospodárení COJ.
f) archivár - stará sa a vedie archív cirkevného zboru.
g) kostolník - zvonár - pripravuje kostol k službám Božím, a plní ďalšie povinnosti, ktoré mu určuje
po dohode zborové presbyterstvo
h) predseda hospodárskeho výboru - zvoláva členov výboru , vedie stručný zápis zo zasadnutia HV
a koná veci podľa CZ č. 2/99 o hospodárení COJ, § 23 a § 24.
Hospodársky výbor musí mať minimálne 3 členov. Hospodársky výbor ako poradný orgán konventu
a presbyterstva
a/ pripravuje presbyterstvu návrh rozpočtu,
b/ vyjadruje sa k záverečnému účtu,
c/ pripravuje pre orgány COJ analýzu využívania rozpočtovaných prostriedkov a navrhuje
opatrenia,
d/ plní ďalšie úlohy podľa požiadaviek orgánov COJ.
ch) predseda revízneho výboru - zvoláva členov RV, robí s členmi RV dvakrát do roka revíziu
účtovania a hospodárenia zboru a to za I. a II. polrok bežného roka. Podáva správu presbytériu a
konventu.

8.4 Zbor nemá uzavretý žiadny pracovnoprávny vzťah s predstaviteľmi a funkcionármi CZ. Funkcie
sú vykonávané dobrovoľne.
Čl.9 - Služby Božie, prisluhovanie sviatosti, vnútro misijná činnosť
9.1 Služby Božie sa odbavujú v chráme Božom v H. Zeleniciach a v chráme Božom v Siladiciach
podľa rozpisu uvedeného v tabuľke. V ostatné nedele sa konajú každú nedeľu služby Božie v
chráme Božom v H. Zeleniciach o 10:30 hod. a v chráme Božom v Siladiciach o 9.00 hod.
Horné Zelenice
Štedrý večer
I. Sl. Vianočná
II. Sl. Vianočná
Závierka roka
Nový rok
Zjav. Krista Pána
Zelený štvrtok

16.30 hod
10.30 hod
10.30 hod. + VP
17.00 hod.
10.30 hod.
10.30 hod.
17.00 hod.+VP

Veľký piatok
10.30 hod. + VP
I. Sl. Veľkonočná
10.30 hod
II.Sl. Veľkonočná
10.30 hod. +VP
Konfirm. slávnosť
10.00 hod.
Vstúpenie
18.00 hod.
I. Sl. Svätého Ducha
10.30 hod. + VP
II. Sl. Svätého Ducha
18.00 hod.
Trojica Svätá
10.30 hod.
Kajúca nedeľa X. Troj.
10.30 hod. + VP
Petra Pavla
18.00 hod
Reformácia
16.00 hod. + VP
Pamiatka posv.chrámu
10.00 hod. (18.n.poSv.Troj)
Poďak.za úrody (16.poTroj)
10.30 hod.
Pamiatka zosnulých (posl.n.poTroj.) 10.30 hod.
Začiatok a koniec šk.roka
10.30 hod.

Siladice
15.00 hod
09.00 hod
09.00 hod. + VP
16.00 hod.
09.00 hod
09.00 hod
16.00 hod. +VP
09.00 hod. + VP
09.00 hod
09.00 hod +VP
17.00 hod
09.00 hod + VP
17.00 hod.
09.00 hod
09.00 hod +VP
17.00 hod
17.00 hod. + VP
10.00 hod.(1.nvmbr.ned., okrem 2.11)
09.00 hod
09.00 hod.
09.00 hod.

b) Adventné a pôstne večerné služby Božie v modlitebni v Siladiciach a v H.Zeleniciach v zborovej
miestnosti v jeden deň v týždni.
9.2
a) V prípade neprítomnosti zborového farára počas hlavných služieb Božích budú zastupované
ordinovaným alebo teológom alebo v krajnom prípade budú laické čítané služby Božie.
b) O nekonaní večerných služieb Božích rozhodne zborový farár.
9.3 Prisluhovanie sviatosti:
a) Krst Svätý sa prisluhuje dietkam zásadne v prítomnosti rodičov podľa záväznej úpravy 4/94 pre
cirkevno - zborovú prax. a krstných rodičov, z ktorých aspoň jeden musí byť konfirmovaný
evanjelik. Na žiadosť rodičov uskutoční sa krst na hlavných službách Božích.
b) Večera Pánova sa prisluhuje v chráme Božom po skončení služieb Božích.
1. ) 2. a 4. adventnú nedeľu
2.) v pôste 4.a 5. pôstnu nedeľu

3) na Svätodušnú nedeľu
Večera Pánova sa prisluhuje v chráme Božom v rámci služieb Božích:
1) II. sl. Vianočná
2) Zelený štvrtok
3) Veľký Piatok
4) II. sl. Veľkonočná
5) Kajúca nedeľa
6) Pamiatka reformácie
7) Konfirmácia
9.4 V zbore sa konajú tieto vnútro misijné stretnutia v zborovej sieni:
- tzv. Nedeľné popoludnie /bibl. hodina, nácvik nových piesní z ES, stretnutie žien/ sa konajú
striedavo v zborovej miestnosti v H. Zeleniciach a v Siladiciach o 15.00hod.
-detské služby Božie na začiatku a konci školského roka a z príležitosti polročného vysvedčenia o
10.00hod.
-detská besiedka sa koná v jeden deň v týždni
-stretnutie mládeže a biblická hodina mládeže v zborovej miestnosti raz týždenne
V zbore sa poriadajú kultúrne a vzdelávacie akcie podľa daných možností, ako koncerty, ďalšie
akcie napomáhajúce duchovnému rozvoju a vzrastu členov cirkevného zboru.
Čl.10 - Hospodárenie
10.1 Zborové hospodárenie sa riadi CZ 2/ 99, vedie sa pri zachovaní štátnych predpisov a ústredne
vydaných cirkevných hospodársko právnych noriem. Hospodári sa podľa rozpočtu, ktorý schvaľuje
zborový konvent. Rozpočet vypracováva a presbyterstvu predkladá príslušné návrhy hospodársky
výbor, ktorý pripravuje aj návrhy ďalších hospodárskych opatrení. Pre vedenie pokladne a
účtovníctva platia všeobecne záväzné právne predpisy. 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 orgán, ktorý podáva správy a návrhy konventu a
presbyterstvu.
10.3 V zbore sa vedie centrálne hospodárenie v matkocirkvi a fílii cez jednu pokladňu. Pokladničný
limit stanovený presbyterstvom je 330 euro.
10.4 a) Cirkevná organizačná jednotka je príspevková organizácia, preto každý člen organizačnej
jednotky podľa svojich finančných možností by mal pamätať na finančné potreby svojho zboru pri
vyberaní cirkevného príspevku, pri rodinných udalostiach ako sú krst, konfirmácia, sobáš, životné
jubileá, ale aj pri pohreboch.
b) Príspevkami zboru sú: cirkevný príspevok, ofery, milodary, výnosy, nájomné, dary, poručníctvo,
a pod.
c) Cirkevný príspevok podľa § 9 CZ 2/1999 je povinný pre každého člena cirkvi. Členom cirkvi sa
stáva každý pokrstený. Zborový konvent určuje výšku cirkevného príspevku. na ___ euro Príspevok
treba uhradiť do 30. októbra bežného roka.
10.5 V zbore sa pravidelne konajú ofery:
na vnútrozborové ciele;
zborovému farárovi prvé tri výročné slávnosti a pri Konfirmácii;
zborovému kantorovi druhé tri výročné slávnosti;
kostolníkovi v nedeľu pri Poďakovaní za úrody zeme.

10.6 Zborovému farárovi patrí dobrovoľná odmena pri sobášoch, krstoch, pri konfirmácii a
pohreboch. Odmena za výkon krstov, sobášov, konfirmácií a pohrebov nie je nárokovateľná.
10.7 Pri výkone cirkevnej funkcii patrí tiež primeraná odmena kantorovi /sobáše, pohrebné
počestnosti/, kostolníkovi - zvonárovi /pohrebné počestnosti/, nakoľko cirkevné funkcie nie sú
súčasťou ich pracovnoprávneho vzťahu.
10.8 V zbore sa konajú ofery aj na mimo zborové ciele a to : evanjelickú diakoniu, teologické
štipendium, Svetový luteránsky zväz, ciele generálnej cirkvi. Priebežne ofery na dobročinné ciele.
Čl. 11 - Výbory
11.1 Zbor volí nasledovné výbory:
a) hospodársky
b) stavebný
c) revízny
Počet členov jednotlivých výborov bude vychádzať z počtu členov presbyterstvav náväznosti na CZ
Čl. 12 - Farský úrad
12.1 Zborový farár prijíma členov zboru na farskom úrade v ich záležitostiach v každom čase.
12.2 Zborový kurátor operatívne rieši úlohy, problémy či už na farskom úrade, alebo vo vlastnom
dome.
Pokladník - operatívne podľa potreby.
Účtovník - operatívne podľa potreby.
Čl. 13 – Vokátor
13.1 Vokátor farára je súčasťou štatútu zboru.
Zmeny v tomto Zborovom štatúte a Štatút v tomto znení boli prijaté na zborovom konvente
dňa 21.1.2018 na hlavných službách Božích v chráme Božom v Horných Zeleniciach a nadobúda
účinnosť dňom schválenia seniorálnym presbyterstvom.

Jana Klačová, zborová dozorkyňa,

Olina Kolar, zborová farárka

Do tejto podoby novelizovaný Zborový štatút bol schválený zborovým presbyterstvom na zasadnutí
10.1.2018. zborovým konventom 21.1.2018 a seniorálnym presbyterstvom 14.2.2018 (uznesenie č.
17/2018).
Následne bol novelizovaný zb. presbyterstvom 23.1.2019 a zb. konventom 27.1.2019, čo schválilo
seniorálne presbyterstvo 15.5.2019 (uznesenie 20/2019)
(Posledné novelizácie sú zapracované do znenia štatútu.)

