
ŠTATÚT
Zvolenského seniorátu

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
so sídlom v Dobrej Nive

Preambula

Zvolenský seniorát Evanjelickej cirkvi  augsburského vyznania na Slovensku so 
sídlom v  Dobrej  Nive  (ďalej  len  Zvolenský  seniorát)  je  právne  zriadená  cirkevná 
organizačná jednotka, ktorú tvoria cirkevné zbory Evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania  na  Slovensku  (ďalej  len  ECAV  na  Slovensku)  na  spoločné  pestovanie 
kresťanskej  viery,  náboženského  života  a  vzdelávania,  na  spoločnú  správu  a  na 
udržiavanie poriadku v cirkvi

Čl.1
Organizácia Zvolenského seniorátu

A/ Zvolenský seniorát je organizačne začlenený do Západného dištriktu 
ECAV na Slovensku so sídlom vo Zvolene

B/ Seniorský úrad Zvolenského seniorátu má svoje sídlo v sídle seniora
     Adresa: E.M.Šoltésovej 121/14, 962 61 Dobrá Niva
C/ Identifikačné číslo Zvolenského seniorátu je: 31933491
D/ Do Zvolenského seniorátu patria nasledovné cirkevné zbory:

                                                                   
Badín s filiálkou Rakytovce

Banská Bystrica s filiálkami Podlavice, Sásová, Rudlová, Nemce, Senica, Majer,
Kynceľová a Selce, a s diasporami  Kostiviarska, Uľanka, Tajov, 
Špania Dolina a Staré Hory

Brezno s diasporami Čierny Balog, Dobroč, Fajtov, Michalová, 
Krám, Jánošovka, Polhora, Komov, Medveďov, Bujakovo,
Pusté Vydrovo, Mazorníkovo, Predné Halny, Zadné Halny 
a osady na Horehroní až po Telgárt

Dobrá Niva s filiálkou Breziny, a s diasporami Podzámčok a Kráľová

Horná Lehota s filiálkami Dolná Lehota, Podbrezová a Valaská, a s diasporami
Bruchačka, Hronec, Lopej, Predajná, Zámostie, Jasenie, Tále, 
Osrblie, Krpáčovo, Dubová a Vajsková

Horná Mičiná        s filiálkami Môlča, Čerín-Čačín a Dolná Mičiná

Hrochoť s filiálkou Sebedín-časť Bečov

Hronsek s filiálkami Sliač, Sampor, Veľká Lúka, Vlkanová, Lukavica 
a Sielnica

Kremnica s filiálkou Žiar nad Hronom, a s diasporami Krahule, Horná Ves,
 Šášovské Podhradie, Kunešov, Lúčky, Kopernica, Janova Lehota,
 Kremnické Bane, Nevoľné, Ihráč, Dolná Ves, Bartošova Lehôtka,
 Jastrabá, Stará Kremnička, Piteľová, Trnavá Hora, Bzenica, 

Lehôtka pod Brehy, Lovča, Lovčica-Trubín, Prestavlky, 
Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lutila, Slaská a Kosorín



Ľubietová s filiálkami Strelníky a Povrazník

Mýto pod Ďumbierom s diasporami Jarabá, Bystrá a Čertovica

Očová s filiálkami Zolná a Sebedín, a s diasporami Holcov Majer, 
Obchoditá, Dúbravy, Iviny a Hradná

Ostrá Lúka s filiálkami Dubové a Hronská Breznica a s diasporami Bacúrov 
a Hronská Dúbrava

Poniky            s filiálkami Dúbravica a Oravce a s diasporami Ponická Huta 
a Ponická Lehôtka

Radvaň s filiálkami Malachov, Horné Pršany, Kráľová, Kremnička, Skubín, 
Iliaš a Králiky

Slovenská Ľupča s filiálkami Šalková a Lučatín, a s diasporami Nemecká, Dubová,
 Podkonice,  Moštenica, Hiadeľ, Medzibrod, Brusno, Pohronský  

Bukovec a Rástoka

Zvolen s filiálkami Budča, Kováčová, Lieskovec a Lukové, 
a s diasporami Tŕnie, Kráľová-Môťová, Kašová Lehôtka, 
Turová a Neresnica

Zvolenská Slatina s filiálkami Slatinské Lazy, Vígľaš, Vígľašská Huta-Kalinka, Detva 
a Hriňová, a s diasporami Pstruša, Stožok, Kriváň, Klokoč, Jašov 
Vrch, Biele Vody, Horná Hriňová, Jasenovo, Slanec, Krivec I.- II., 
Mangútovo, Snohy, Štoliansko, Vrchslatina, Kostolná, Krné, 
Piešť I.- II., Skliarovo a Zapriechody

E/ V Zvolenskom senioráte je 19 kňazských staníc a 3 kaplánske stanice             
(1 seniorálna a 2 zborové)

F/ Adresy farských úradov Zvolenského seniorátu a ich IČO tvoria 
prílohu č.1 tohto štatútu

Čl.2
Riadiace orgány

A/ Seniorálny konvent Zvolenského seniorátu

1. Seniorálny konvent Zvolenského seniorátu je najvyšším orgánom Zvolenského 
seniorátu,  ktorý  tvoria  členovia  Seniorálneho  presbyterstva  Zvolenského 
seniorátu, členovia predsedníctiev cirkevných zborov Zvolenského seniorátu a 
delegáti cirkevných zborov Zvolenského seniorátu. Na každý aj začatý počet 
1000  členov  cirkevného  zboru  sa  volia  dvaja  delegáti,  najviac  však  desať 
delegátov

2. Seniorálny konvent Zvolenského seniorátu plní najmä úlohy, ktoré mu ukladá 
Čl.21 Ústavy ECAV na Slovensku a tie, ktoré si sám vyhradil

3. Pri  svojej  činnosti  sa  riadi  Cirkevným  zákonom  o  rokovacom  poriadku  v 
orgánoch organizačných  jednotiek ECAV na Slovensku



B/ Seniorálne presbyterstvo Zvolenského seniorátu

1. Seniorálne presbyterstvo Zvolenského seniorátu plní úlohy podľa Čl.22 Ústavy 
ECAV na Slovensku,  prípadne ďalšie,  ktorými  ho poverí  Seniorálny konvent 
Zvolenského seniorátu

2. Členmi  Seniorálneho  presbyterstva  Zvolenského  seniorátu  sú  :  senior, 
seniorálny  dozorca,  konsenior,  zástupca  seniorálneho  dozorcu,  seniorálny 
právny zástupca, predseda hospodárskeho výboru, predseda vnútromisijného 
výboru, predseda ZED Zvolenského seniorátu a seniorálni presbyteri v počte 
najviac 12, z toho polovica sú duchovní

3. Členmi  Seniorálneho  presbyterstva  Zvolenského  seniorátu  sú  aj  náhradní 
seniorálni presbyteri, ktorých volí Seniorálny konvent Zvolenského seniorátu s 
ohľadom na zachovanie parity

4. Náhradní seniorálni  presbyteri sa zúčastňujú zasadnutí s hlasom poradným, 
rozhodujúci  hlas  majú len v  prípade,  keď zastupujú konkrétneho riadneho 
člena seniorálneho presbyterstva

5. Zasadnutia Seniorálneho presbyterstva Zvolenského seniorátu sú neverejné. 
Predsedníctvo môže povoliť  účasť  ďalším osobám len so  súhlasom väčšiny 
prítomných seniorálnych presbyterov. 

6. Seniorálne presbyterstvo Zvolenského seniorátu sa  pri  svojich zasadnutiach 
riadi  Cirkevným zákonom o  rokovacom poriadku v  orgánoch  organizačných 
jednotiek ECAV na Slovensku

7. Menný zoznam členov Seniorálneho presbyterstva Zvolenského seniorátu tvorí 
prílohu č.2 tohto štatútu

C/ Seniorálne predsedníctvo Zvolenského seniorátu

1. Seniorálne  predsedníctvo  Zvolenského  seniorátu  tvoria  senior  a  seniorálny 
dozorca,  ktorých  počas  neprítomnosti  zastupujú  konsenior  a  zástupca 
seniorálneho dozorcu

2. Senior sa vo svojej činnosti riadi podľa Čl.23 a 42 Ústavy ECAV na Slovensku.
3. Seniorálny dozorca sa vo svojej činnosti riadi podľa Čl.23 a 47 Ústavy ECAV na 

Slovensku
4. Konsenior zastupuje seniora počas jeho neprítomnosti. Vo svojej činnosti sa 

riadi podľa Čl.23 a 42 Ústavy ECAV na Slovensku
5. Zástupca  seniorálneho  dozorcu  zastupuje  seniorálneho  dozorcu  počas  jeho 

neprítomnosti. Vo svojej činnosti sa riadi podľa Čl.23 a 47 Ústavy ECAV na 
Slovensku

D/ Ostatní predstavitelia a funkcionári Zvolenského seniorátu

1. Seniorálny  pokladník
a) Vedie seniorálnu pokladňu a Inventárnu knihu Zvolenského seniorátu
b) Eviduje cez pokladničný denník všetky príjmy a výdavky Zvolenského seniorátu, 
realizuje  rozhodnutia  seniorálneho  predsedníctva,  seniorálneho  presbyterstva  a 
seniorálneho konventu
c)  Pri  svojej  činnosti  zachováva štátne predpisy  a riadi  sa  Cirkevným zákonom o 
hospodárení  cirkevných  organizačných  jednotiek  a  Cirkevným  nariadením  o 
pokladničnej  a  účtovnej  službe  v  cirkevných  organizačných  jednotkách  ECAV  na 
Slovensku.

2. Seniorálny zapisovateľ
a)  Seniorálneho  zapisovateľa  určuje  seniorálne  presbyterstvo  na  svojom  prvom 
zasadnutí v novom volebnom období. Svoje úlohy plní podľa Cirkevného zákona o 
rokovacom poriadku v orgánoch organizačných jednotiek ECAV na Slovensku



3. Seniorálni školskí dekani
a)  Seniorálni  školskí  dekani  spolu  so  seniorálnym  predsedníctvom  dbajú  o 
zabezpečenie a realizáciu vyučovania náboženstva na všetkých štátnych školách v 
cirkevných zboroch, ktoré sú zadelené do dvoch dekanátov v Zvolenskom senioráte
b)  Zadelenie  cirkevných zborov  do dekanátov  je  určené  a  schválené seniorálnym 
konventom
c)  Zvolenský dekanát tvoria zbory: Dobrá Niva, Horná Mičiná, Hrochoť, Kremnica, 
Očová, Ostrá Lúka, Poniky, Zvolen a Zvolenská Slatina
d) Bystrický  dekanát tvoria zbory:  Badín,  Banská  Bystrica,  Brezno,  Horná Lehota, 
Hronsek, Ľubietová, Mýto pod Ďumbierom, Radvaň a Slovenská Ľupča

4. Seniorálny právny zástupca
a)  Seniorálny  právny  zástupca  poskytuje  právne  služby  Zvolenskému  seniorátu, 
cirkevným zborom, ktoré do Zvolenského seniorátu patria, zborovým a seniorálnym 
orgánom  a  predstaviteľom,  a  s  poverením  seniorálneho  predsedníctva  zastupuje 
Zvolenský seniorát v právnych záležitostiach 

5. Seniorálny archivár
a) Seniorálny archivár archivuje spisy a dokumenty evidované v exhibite seniorátu

Čl.3
Výbory

A/ Hospodársky výbor (HV)
1. Hospodársky  výbor  tvoria  predseda  a  ďalší  členovia,  ktorých  schvaľuje 

seniorálne presbyterstvo
2. Vo  svojej  činnosti  sa  riadi  cirkevnými  zákonmi  a  predpismi  o  hospodárení 

cirkevných organizačných jednotiek ECAV na Slovensku
3. Kontrolu hospodárenia v cirkevných zboroch Zvolenského seniorátu vykonáva 

hospodársky výbor podľa rozpisu schváleného seniorálnym presbyterstvom
4. V odôvodnených prípadoch  sa kontrola v cirkevných zboroch koná aj za účasti 

seniorálneho predsedníctva
5. Správu o kontrole predkladá hospodársky výbor seniorálnemu presbyterstvu a 

v odpise aj Biskupskému úradu Západného dištriktu

B/ Vnútromisijný výbor (VMV)
1. Vnútromisijný  výbor  tvoria  predseda  a  ďalší  členovia,  ktorých  schvaľuje 

seniorálne  presbyterstvo,  a  ktorí  zastupujú  spoločenstvá  mládeže,  žien, 
diakoniu, cirkevnú hudbu, …

2. Vnútromisijný výbor spolu so seniorálnym predsedníctvom pripravuje misijné 
podujatia a stretnutia na pôde seniorátu i mimo neho

3. O vnútromisijnej práci v senioráte podáva predseda vnútromisijného výboru 
správu seniorálnemu presbyterstvu a seniorálnemu konventu

4. Koncepciu  vnútromisijných  seniorálnych  podujatí  schvaľuje  seniorálne 
presbyterstvo

C/ Školský výbor (ŠV)
1. Školský  výbor  tvoria  predseda a  členovia,  ktorých  schvaľuje  seniorálne 

presbyterstvo. Z titulu funkcie sú členmi školského výboru školskí dekani a 
zástupca cirkevnej školy – riaditeľ

2. Školský  výbor  predkladá  návrhy  na  realizáciu  uznesení  prijatých 
Dištriktuálnym konventom Západného dištriktu a Synodou ECAV na Slovensku a 
zároveň ich kontroluje

3. O svojej činnosti podáva správy seniorálnemu presbyterstvu a seniorálnemu 
konventu.



D/ Stavebný výbor (SV)
1. Stavebný  výbor  tvoria  predseda  a  členovia,  ktorých  schvaľuje  seniorálne 

presbyterstvo
2. Stavebný  výbor  pripomienkuje  a   vyjadruje  sa  k  predkladaným projektom 

cirkevných zborov Zvolenského seniorátu a vydáva stanoviská k predloženým 
projektom novostavieb a generálnych opráv

3. Robí poradenský servis pre zborové stavebné výbory

E/ Členovia výborov
1. Menný zoznam členov jednotlivých výborov tvorí  prílohu č.3 tohto štatútu

Čl.  4
Hospodárenie

A/ Majetok Zvolenského seniorátu
1. Majetok Zvolenského seniorátu je evidovaný v Inventárnej knihe Zvolenského 

seniorátu
2. Doplňovanie  a  odpisovanie  majetku  schvaľuje  hospodársky  výbor  na  konci 

kalendárneho roka pri kontrole hospodárenia

B/ Financovanie Zvolenského seniorátu
1. Základom  financovania  Zvolenského  seniorátu  a  Seniorského  úradu 

Zvolenského seniorátu sú:
  a) Seniorálny  príspevok  z  cirkevných  zborov  schválený  seniorálnym  

konventom. Cirkevné zbory odvádzajú seniorálny príspevok podľa počtu 
evidovaných členov v zborových kartotékach do seniorálnej pokladne, 
alebo na účet v banke

b/ Ofery a milodary
c/ Mimoriadne zbierky a príspevky z cirkevných zborov, vyhlásené 

seniorálnym konventom, alebo seniorálnym presbyterstvom

C/ Odmeňovanie

1. Seniorálne predsedníctvo
a) Pri výkone svojej funkcie majú členovia seniorálneho predsedníctva  

nárok  na  náhradu  hotových  výdavkov  a  na  paušálny  príspevok  na  
telefón, ktorý schvaľuje a upravuje seniorálne presbyterstvo

2. Ostatní predstavitelia a funkcionári
a) Konsenior má pri výkone svojej funkcie nárok na náhradu hotových  

výdavkov a na paušálny príspevok na telefón, ktorý schvaľuje a 
upravuje seniorálne presbyterstvo

b) Zástupca seniorálneho dozorcu má pri výkone svojej funkcie nárok na 
náhradu hotových výdavkov

c) Seniorálny pokladník má pri výkone svojej funkcie nárok na náhradu  
hotových výdavkov a na paušálny príspevok na telefón, ktorý schvaľuje 
a upravuje seniorálne presbyterstvo

d) Seniorálny zapisovateľ má pri výkone svojej funkcie nárok na náhradu 
hotových výdavkov a na paušálny príspevok na telefón, ktorý schvaľuje 
a upravuje seniorálne presbyterstvo

e) Seniorálny  archivár  má pri  výkone  svojej  funkcie  nárok  na  náhradu
hotových výdavkov a na paušálny príspevok na telefón, ktorý schvaľuje 
a upravuje seniorálne presbyterstvo

f) Seniorálny právny zástupca, seniorálni školskí dekani a členovia 
seniorálnych výborov majú pri výkone svojich funkcií nárok na náhradu
hotových výdavkov



Čl.  5
Ostatné

1. Program činnosti
Činnosť predstaviteľov a funkcionárov Zvolenského seniorátu upravuje Ústava
ECAV na Slovensku a platné cirkevnoprávne predpisy

2. Seniorské návštevy a kontroly
Senior  vykonáva  návštevy  a  kontroly  cirkevných  zborov  podľa  Cirkevného  
nariadenia o kanonických vizitáciách, biskupských a seniorských návštevách a 
kontrolách, najmenej raz za tri roky v každom cirkevnom zbore. O návšteve 
a  kontrole  podáva  správu  seniorálnemu  presbyterstvu,  príslušnému  
zborovému presbyterstvu a Biskupskému úradu Západného dištriktu

3. Stretnutia predsedníctiev cirkevných zborov
Predsedníctva cirkevných zborov sa so seniorálnym predsedníctvom schádzajú
podľa potreby. Stretnutia zvoláva seniorálne predsedníctvo

4. Stretnutia neordinovaných predstaviteľov zborov
Stretnutia zborových dozorcov, ich zástupcov, pokladníkov, účtovníkov, alebo
iných  neordinovaných  pracovníkov  z  cirkevných  zborov  sa  konajú  podľa
potreby. Zvoláva ich podľa uváženia seniorálne predsedníctvo

5. Stretnutia mládeže, žien, evanjelickej diakonie, spevokolov, kantorov, a iné
Takéto stretnutia organizuje a zabezpečuje vnútromisijný výbor po dohode so
seniorálnym  predsedníctvom

Čl.  6
Záverečné ustanovenia

1.  Tento štatút  Zvolenského seniorátu  bol  prerokovaný  na  zasadnutí  Seniorálneho 
presbyterstva   Zvolenského   seniorátu   dňa  12.3.2007  vo  Zvolene,  a  schválený 
na  Seniorálnom  konvente   Zvolenského   seniorátu  dňa   24.3.2007   v   Očovej, 
uznesením č. D/3.
 

         Emília Ostrolucká                                                     Mgr. Peter Ján Soták
__________________________                                     __________________________
          zást.sen.dozorcu                                                                 senior

2.  Tento  štatút  Zvolenského  seniorátu  bol  overený  a  schválený  Dištriktuálnym 
presbyterstvom Západného dištriktu ECAV na Slovensku dňa 30.5.2007  vo Zvolene, 
uznesením č. 35/2007/d.

        Mgr. Vladimír Daniš                                                         Mgr. Milan Krivda
__________________________                                     __________________________
       dištriktuálny dozorca                                                     dištriktuálny biskup


