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Materiál predkladaný:
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Novelizácia zákona č. 06/2010
o evanjelickom cirkevnom školstve a vyučovaní náboženstva
Návrh na uznesenie č.:
Generálne presbyterstvo
a) schvaľuje zámer novelizovať zákon č. 06/2010 o evanjelickom cirkevnom školstve
a vyučovaní náboženstva v zmysle predloženého návrhu;
b) žiada Právny výbor ECAV o právnu analýzu predloženého návrhu v termíne do
30.04.2016.
Dôvodová správa (komentár)
Novela Cirkevného zákona č.6/2010 o evanjelickom cirkevnom školstve a vyučovaní náboženstva je
navrhovaná z dôvodu :
A) legislatívnych zmien v štátnej legislatíve, najmä zákona 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon – doposiaľ 13 noviel), zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve
B) praktických potrieb vedenia škôl a zriaďovateľov
1. V § 1 odsek 2 sa vynechávajú slová „ a inými COJ“ ( COJ sú vymenované, a iné nie sú v cirkevnej
legislatíve)
2. V §2 odsek 1 sa dopĺňa za písmeno f, pod písmenom g) evanjelická stredná športová škola ( §27 ods)
písm. e) zákona 245/2008 Z.z. následné písmená sa posúvajú v abecednom poradí
3. V § 2 odsek 3, sa vynecháva písmeno „b. školské stredisko záujmovej činnosti“, následné písmená sa
posúvajú v abecednom poradí (ŠSZČ- sú vyradené zo siete škôl a zmenené na CVČ)
4. V § 2 odsek 4 a obdobne vo všetkých častiach zákona sa spresňuje názov Ministerstva školstva SR na
„Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR“ (zmena v názve MŠ SR na MŠVVa Š SR)
5. V § 3 odsek 4 znie :
„(4) Evanjelické gymnáziá, stredné odborné školy a stredné športové školy zriaďuje dištriktuálne
presbyterstvo.“ Dopĺňa sa možnosť zriaďovať aj evanjelické stredné športové školy.
6. V § 3 odsek 7 znie :
„ (7) Vyššia COJ je oprávnená zriadiť školy, ktoré spravidla zriaďuje nižšia COJ. V opodstatnených
prípadoch v záujme zriadenia školy je možné zriaďovateľskú pôsobnosť zmeniť písomnou dohodou
príslušných COJ.“ (úprava formulácie vzhľadom na jednoznačnejší výklad zákona)
7. V § 3 sa vkladá za odsek 7 odsek 8, ktorý znie „ (8) Elokované pracovisko evanjelickej školy
a evanjelického školského zariadenia zaraďuje do siete škôl a školských zariadení SR príslušný
zriaďovateľ.“ Ostatné odseky sa prečíslujú v poradí. – elokované pracovisko môže zaradiť do siete len
zriaďovateľ školy, nie škola samotná.
8. V § 3 odsek 8 sa v závere odseku dopĺňa „a zriaďovaciu listinu“. – povinnosťou zriaďovateľa je po
zriadení školy vydať zriaďovaciu listinu
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9. V §3 odsek 9 sa vypúšťa druhá veta pôvodného znenia – školy už nemôžu vytvárať elokované
pracoviská a detašované triedy
10. V § 4 odsek 2 sa slovo ideového nahrádza slovom „vieroučného“ - slovo „ideového“ je komplikovane
vyhodnotiteľné, ideálnejšie je použiť slovo vieroučného
11. V § 5 odsek 7 sa dopĺňa za predmet náboženskej výchovy „ evanjelického a.v. „ náboženstva – len
doplnenie prídavného mena „evanjelického“
12. V § 5 odsek 8 písmeno a) sa skratka EVN nahrádza „ evanjelické a.v. náboženstvo“ a skratka NAB
„náboženská výchova – evanjelická“ , obdobne sa tieto skratky nahrádzajú v celom zákone – rozpísané
skratky názvov predmetov v celom zákone, keďže sa niekedy menia
13. V § 8 odsek 1 znie „Učebné osnovy a vzdelávacie štandardy pre predmety evanjelické a. v.
náboženstvo a náboženská výchova - evanjelická navrhuje a po písomnom súhlase Ministerstva
školstva vedy výskumu a športu SR, následne schvaľuje Generálne presbyterstvo ECAV. – úprava so
spresnenou definíciou
14. V § 10 odsek 8 sa slovné spojenie v užívaní nahrádza „v správe“. – nahradené slovo – v užívaní, slovom
v „správe“, čo viac vystihuje spôsob zmluvného vzťahu medzi vlastníkom a školou
15. V § 11 sa odsek 4 vypúšťa. – prijímanie zamestnancov iných konfesií, by malo byť schválené
zriaďovateľom, riaditelia škôl by tento bod v zákone vypustili z praktického hľadiska
16. V § 12 sa v odseku 2 sa za text : Za duchovného správcu školy, dopĺňa : „alebo jej organizačnej
zložky“.- duchovní správcovia spojených škôl tým môžu byť menovaní len pre určitú org. zložku
17. V § 12 sa v odseku 8 mení dátum z 15.10. na „31.10.“ – tak je to v štátnej legislatíve
18. V § 12 sa v odseku 9 sa dopĺňa veta „Postup schvaľovania a účasti na týchto podujatiach určí
zriaďovateľ.“ – uvoľňovanie duchovných správcov (DS) na podujatia ako SPK, DPK, teologických
konferencií, porád a školení z ECAV je potrebné definovať. Priamym nadriadeným pre DS je napr.
dištriktuálny biskup, nie riaditeľ školy, z toho dôvodu je potrebné určiť vzťah práce duchovného
správcu ako dištriktuálneho farára a vyučujúceho evanjelického a.v. náboženstva, kde je mu priamym
nadriadeným riaditeľ evanjelickej školy.
19. V § 13 odseku 2 sa slovo „uprednostňujú“ mení na „ môžu pozitívne diskriminovať“ – podľa zákona č.
245/2008 Z. z. §3 písmeno d) „Výchova a vzdelávanie podľa tohto zákona sú založené na princípoch
zákazu všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie.“
20. V § 13 odseku 3 sa slovné spojenie a so súhlasom zriaďovateľa školy mení na „a po schválení
zriaďovateľom školy.“ – kritériá by mal zriaďovateľ schváliť uznesením, nielen dať súhlas.

21. V § 13 odseku 6 sa dopĺňa na koniec vety : „alebo komisia poverená presbyterstvom.“ –
zriaďovateľ nemusí zasadať k preskúmaniam rozhodnutí, spravidla môže vytvoriť komisiu, ktorá sa
týmto bude zaoberať (napr. biskup, školský tajomník, duchovný správca)
22. V § 15 sa dopĺňa odsek 2, ktorý znie „(2) Poverenie na jedno funkčné obdobie 6 rokov pre školského
inšpektora predmetov náboženská výchova –evanjelická a evanjelické a.v. náboženstvo vydáva
Predsedníctvo dištriktu ECAV na návrh dištriktuálneho školského výboru.“ - doposiaľ nie sú stanovené
kritériá, kto a akým spôsobom je navrhovaný na pozíciu školského inšpektora predmetov náboženská
výchova –evanjelická a evanjelické a.v. náboženstvo
23. V § 16 v odseku 8 sa vypúšťa slovo : „návštevy“ – postačuje slovo hospitácia a nie je nutné slovné
spojenie „hospitácie návštevy“

Stanovisko gestora
Uznesenie ŠV ECAV č. 06/2016:
Školský výbor ECAV schvaľuje predložený návrh novely zákona č. 6/2010 o evanjelickom
cirkevnom školstve a vyučovaní náboženstva (príloha – návrh úpravy, návrh nového znenia,
zdôvodnenie a komentáre) a poveruje predsedu ŠV jeho predložením na rokovanie GP.
Návrh schvaľovaného dokumentu
V prílohe
Materiál spracoval:
Miroslav Čurlík, tajomník BuVD pre školstvo

Dátum a miesto spracovania:
Prešov, 15.03.2016
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Príloha 1 (návrh zákona):

NÁVRH CIRKEVNÉHO ZÁKON č. ....../2016
o evanjelickom cirkevnom školstve a vyučovaní náboženstva
ktorým sa mení a dopĺňa
CIRKEVNÝ ZÁKON č. 6/2010
o evanjelickom cirkevnom školstve a vyučovaní náboženstva
Synoda ECAV sa uzniesla na tomto zákone :
Cirkevný zákon č.6/2010 o evanjelickom cirkevnom školstve a vyučovaní náboženstva sa mení
a dopĺňa takto :
1. V § 1 odsek 2 sa vynechávajú slová „ a inými COJ“
2. V §2 odsek 1 sa dopĺňa za písmeno f, pod písmenom g) evanjelická stredná športová škola (
§27 ods) písm. e) zákona 245/2008 Z.z. následné písmená sa posúvajú v abecednom poradí
3. V § 2 odsek 3, sa vynecháva písmeno „b. školské stredisko záujmovej činnosti“, následné
písmená sa posúvajú v abecednom poradí
4. V § 2 odsek 4 a obdobne vo všetkých častiach zákona sa spresňuje názov Ministerstva
školstva SR na „Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR“
5. V § 3 odsek 4 znie:
„(4) Evanjelické gymnáziá, stredné odborné školy a stredné športové školy zriaďuje
dištriktuálne presbyterstvo.“
6. V § 3 odsek 7 znie :
„ (7) Vyššia COJ je oprávnená zriadiť školy, ktoré spravidla zriaďuje nižšia COJ. V
opodstatnených prípadoch v záujme zriadenia školy je možné zriaďovateľskú pôsobnosť
zmeniť písomnou dohodou príslušných COJ.“
7. V § 3 sa vkladá za odsek 7 odsek 8, ktorý znie „ (8) Elokované pracovisko evanjelickej školy
a evanjelického školského zariadenia zaraďuje do siete škôl a školských zariadení SR
príslušný zriaďovateľ.“ Ostatné odseky sa prečíslujú v poradí.
8. V § 3 odsek 8 sa v závere odseku dopĺňa „a zriaďovaciu listinu“.
9. V §3 odsek 9 sa vypúšťa druhá veta pôvodného znenia
10. V § 4 odsek 2 sa slovo ideového nahrádza slovom „vieroučného“
11. V § 5 odsek 7 sa dopĺňa za predmet náboženskej výchovy „ evanjelického a.v. „ náboženstva
12. V § 5 odsek 8 písmeno a) sa skratka EVN nahrádza „ evanjelické a.v. náboženstvo“ a skratka
NAB „náboženská výchova – evanjelická“ , obdobne sa tieto skratky nahrádzajú v celom
zákone
13. V § 8 odsek 1 znie „Učebné osnovy a vzdelávacie štandardy pre predmety evanjelické a. v.
náboženstvo a náboženská výchova - evanjelická navrhuje a po písomnom súhlase
Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR, následne schvaľuje Generálne presbyterstvo
ECAV.“
14. V § 10 odsek 8 sa slovné spojenie v užívaní nahrádza „v správe“ .
15. V § 11 sa odsek 4 vypúšťa.
16. V § 12 sa v odseku 2 sa za text : Za duchovného správcu školy, dopĺňa „ alebo jej
organizačnej zložky“.
17. V § 12 sa v odseku 8 mení dátum z 15.10. na „31.10.“
18. V § 12 sa v odseku 9 sa dopĺňa veta „Postup schvaľovania a účasti na týchto podujatiach určí
zriaďovateľ.“
19. V § 13 odseku 2 sa slovo uprednostňujú mení na „ pozitívne diskriminujú“
20. V § 13 odseku 3 sa slovné spojenie a so súhlasom zriaďovateľa školy mení na „a po schválení
zriaďovateľom školy.“
21. V § 13 odseku 6 sa dopĺňa na koniec vety : „,alebo komisia poverená presbyterstvom.“
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22. V § 15 sa dopĺňa odsek 2, ktorý znie „(2) Poverenie pre školského inšpektora predmetov
náboženská výchova evanjelická a evanjelické a.v. náboženstvo vydáva Predsedníctvo
dištriktu ECAV na návrh dištriktuálneho školského výboru.“
23. V § 16 v odseku 8 sa vypúšťa slovo : „návštevy“
Príloha 2 (konsolidované znenie zákona):

CIRKEVNÝ ZÁKON č. 6/2010
o evanjelickom cirkevnom školstve a vyučovaní náboženstva
v znení
CIRKEVNÉHO ZÁKONA č. ....../2016
o evanjelickom cirkevnom školstve a vyučovaní náboženstva
(konsolidované znenie, červeným vyznačené zmeny)
§1
Predmet úpravy
(1) Zákon upravuje výchovu a vzdelávanie poskytované zložkami Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania na Slovensku (ďalej len „cirkev“), a to najmä:
a. evanjelické cirkevné školy (ďalej len „školy“),
b. vyučovanie náboženskej výchovy v štátnych a súkromných školách.
(2) Zákon ustanovuje rozdelenie kompetencií v oblasti školstva medzi cirkvou, dištriktmi, seniorátmi
a cirkevnými zbormi.
(3) Vzdelanie získané v evanjelických školách je rovnocenné so vzdelaním získaným v
štátnych školách.
(4) Zákon stanovuje podmienky vyučovania evanjelického náboženstva v evanjelických
cirkevných školách.
(5) Zákon stanovuje podmienky vyučovania náboženskej výchovy v štátnych a súkromných
školách.
§2
Sústava evanjelických škôl
(1) Do sústavy evanjelických cirkevných škôl patria:
a. evanjelická materská škola,
b. evanjelická základná škola,
c. evanjelická základná škola s materskou školou,
d. evanjelické gymnázium,
e. evanjelická spojená škola,
f. evanjelická stredná odborná škola,
g. evanjelická stredná športová škola ( §27 ods) písm. e) zákona 245/2008 Z.z.
h. evanjelická škola pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
i. evanjelická základná umelecká škola,
j. evanjelická jazyková škola,
k. evanjelické konzervatórium.
(2) Do sústavy evanjelických školských zariadení patria:
a. školské výchovno-vzdelávacie zariadenia,
b. školské účelové zariadenia.
(3) Do sústavy evanjelických školských výchovno-vzdelávacích zariadení patria školské
výchovno-vzdelávacie zariadenia samostatne alebo ako súčasť škôl uvedených v bode 1)
a sú nimi:
a. školský klub detí,
b. centrum voľného času,
c. školský internát,
d. školské hospodárstvo,
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e. stredisko odbornej praxe.
(4) Cirkevné školské výchovno-vzdelávacie zariadenia sú samostatne zaradené v sieti
školských zariadení Ministerstva školstva , vedy výskumu a športu SR a sú zriaďované v súlade s
platnou štátnou
legislatívou.
(5) Do sústavy evanjelických cirkevných školských účelových zariadení môžu patriť školské
účelové zariadenia samostatné alebo ako súčasť škôl uvedených v bode (1). Školské
účelové zariadenia sú:
a. škola v prírode,
b. školská jedáleň,
c. výdajná školská jedáleň.
(6) Návrh na zriadenie, školský vzdelávací program, výchovný program, celková koncepcia
školy a školského zariadenia musia byť vopred odsúhlasené príslušnou COJ.
§3
Zriaďovanie evanjelických škôl
(1) Evanjelickú školu a evanjelické školské zariadenie možno zriadiť až po jeho zaradení do
siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva , vedy výskumu a športu SR
(2) Evanjelické materské školy zriaďuje zborový konvent.
(3) Evanjelické základné školy zriaďuje seniorálne presbyterstvo alebo zborový konvent po
vyjadrení sa seniorátneho presbyterstva.
(4) Evanjelické gymnáziá, stredné odborné školy a stredné športové školy zriaďuje dištriktuálne
presbyterstvo.
(5) Evanjelické spojené školy zriaďuje COJ príslušná podľa najvyššieho druhu školy.
(6) Evanjelické špeciálne, umelecké školy a konzervatóriá zriaďuje príslušné presbyterstvo
podľa zriaďovateľskej pôsobnosti.
(7) Vyššia COJ je oprávnená zriadiť školy, ktoré spravidla zriaďuje nižšia COJ. V opodstatnených
prípadoch v záujme zriadenia školy je možné zriaďovateľskú pôsobnosť zmeniť písomnou dohodou
príslušných COJ.
(8) Elokované pracovisko evanjelickej školy a evanjelického školského zariadenia zaraďuje do
siete škôl a školských zariadení SR príslušný zriaďovateľ.
(9) Zriaďovateľ je povinný vydať pri zriadení školy alebo školského zariadenia ich Školský
vzdelávací program, výchovný program, štatút a zriaďovaciu listinu.
(10) Organizačnú štruktúru školy stanovuje riaditeľ, pričom dodržuje štátne predpisy
a cirkevnoprávne predpisy.
(11)Zriaďovateľ schvaľuje dokumenty v zmysle platnej štátnej legislatívy a cirkevnoprávnych
predpisov.1
§4
Pôsobnosť zriaďovateľov
(1) Zriaďovateľ zodpovedá za materiálno-technické zabezpečenie školy v zmysle príslušnej
štátnej legislatívy.
(2) Zriaďovateľ vykonáva kontrolu v oblasti hospodárneho využívania prostriedkov školy zo
štátnych i cirkevných prostriedkov i v oblasti jej vieroučného smerovania.
(3) Zriaďovateľ zabezpečuje zdroje pre:
a. riešenie havarijných situácií,
b. spolufinancovanie projektovej činnosti,
c. kapitálové investície v školách.
§5
Kompetencie cirkvi
(1) Tvorí koncepcie školstva v cirkvi v týchto oblastiach:
a. spolupracuje s príslušnými COJ pri vytváraní siete evanjelických
cirkevných škôl a školských zariadení,
b. koordinuje vzdelávanie v cirkvi
c. pomáha sprostredkovať zahraničných lektorov a zahraničných učiteľov
pre evanjelické školy v zmysle platných dohôd.
(2) Koordinuje pre predmety náboženstvo a náboženská výchova:
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a. tvorbu učebných osnov a štandardov,
b. tvorbu a vydávanie učebníc,
c. tvorbu a vydávanie metodických príručiek a učebných materiálov.
(3) Deleguje zástupcu cirkvi do Školského výboru ECAV, ktorý v spolupráci
s ostatnými členmi tvorí právne predpisy cirkvi pre oblasť školstva.
(4) Pripravuje podklady pre rokovanie generálneho presbyterstva z oblasti školstva.
(5) V spolupráci s dištriktmi aktívne vstupuje do medzirezortného pripomienkového
konania Ministerstva školstva , vedy výskumu a športu SR
(6) Spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy na všetkých úrovniach
s cieľom presadzovania a obhajovania záujmov evanjelického školstva.
(7) Spolupracuje s metodikom pre vyučovanie náboženskej výchovy a evanjelického a.v.
náboženstva.
(8) Organizuje:
a. súťaže pre predmety náboženskej výchovy a evanjelického a.v. náboženstva
b. účasť na cirkevných a spoločenských podujatiach pre oblasť školstva.
§6
Kompetencie dištriktov
(1) Poskytujú odbornú a metodickú pomoc evanjelickým školám a evanjelickým školským
zariadeniam na svojom území.
(2) Pripravujú podklady pre dištriktuálne presbyterstvá pre rokovania s orgánmi štátnej
správy, samosprávy a inými organizáciami a inštitúciami vstupujúcimi do vzťahov so
školami.
(3) Pripravujú rozpis normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov pre školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti dištriktov.
(4) Pripravujú podklady pre zaraďovanie a vyraďovanie evanjelických škôl a školských
zariadení do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva , vedy výskumu a športu SR
(5) Zabezpečujú metodickú a odbornú pomoc vyučujúcim predmetu náboženská výchova na
štátnych a súkromných školách pôsobiacich na ich území.
(6) Sumarizujú prehľad pri predmete náboženská výchova na školách na území dištriktov
a. o vyučujúcich (predovšetkým neordinovaných bez teologického vzdelania
s kanonickou misiou),
b. o počtoch vyučovaných detí a žiakov,
c. o školách, v ktorých sa vyučuje náboženská výchova,
d. o školských dekanoch a ich hospitačnej činnosti na zverenom území,
e. o školských inšpektoroch poverených školským inšpekčným centrom po dohode
s dištriktuálnym biskupom,
f. o hospitáciách a inšpekciách uskutočnených na hodinách náboženstva
a náboženskej výchovy s cieľom zovšeobecnenia záverov a zistení.
(7) Dištrikty ďalej spolupracujú
a. pri vzdelávacích podujatiach pre zamestnancov evanjelických škôl a vyučujúcich
náboženskej výchovy v štátnych a súkromných školách organizovaných cirkvou,
štátnym metodicko-pedagogickým centrom a metodikom náboženstva,
b. odborne s cirkvou pri tvorbe koncepcie evanjelického školstva pri
pripomienkovaní právnych noriem MŠ SR i cirkvi v oblasti školstva,
c. pri tvorbe a rozdelení finančných prostriedkov dištriktuálnych fondov pre cirkevné
školstvo,
d. s revíznymi komisiami v oblasti školstva.
§7
Školské výbory
(1) Každá COJ má právo zriadiť vlastný školský výbor, ktorý je poradným orgánom
príslušnej COJ.
(2) Predsedu školského výboru volí príslušný konvent COJ, členov menuje presbyterstvo
danej COJ.
(3) Školský výbor sa riadi vlastným štatútom schváleným príslušným presbyterstvom.
(4) Náklady spojené s činnosťou školských výborov hradí príslušná COJ.
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(5) Školský výbor ECAV je synodálnym výborom. Jeho predseda, volený synodou,
predkladá na synode správu o činnosti výboru.
§8
Schvaľovanie a používanie pedagogickej dokumentácie, učebníc a učebných textov
(1)Učebné osnovy a vzdelávacie štandardy pre predmety evanjelické a. v. náboženstvo a
náboženská výchova- evanjelická navrhuje a po písomnom súhlase Ministerstva školstva VVaŠ
SR následne schvaľuje Generálne presbyterstvo ECAV.
(2) Evanjelické školy používajú na vyučovanie predmetu evanjelické a.v. náboženstvo učebnice
schválené generálnym presbyterstvom.
(4) Pri výchove a vzdelávaní sa v evanjelických školách okrem učebníc a učebných textov
uvedených v zozname Ministerstva školstva , vedy výskumu a športu SR môžu používať aj
učebnice a učebné texty schválené generálnym presbyterstvom.
(5) Učebnice a učebné texty predmetu náboženská výchova - evanjelická vyučovaného v štátnych a
súkromných školách schvaľuje generálne presbyterstvo.
(6) Vyučujúci predmet náboženská výchova - evanjelická v štátnych a súkromných školách
používajú učebnice a učebné texty schválené generálnym presbyterstvom.
§9
Vyučovanie evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy
(1) Predmety evanjelické a. v. náboženstvo a náboženská výchova- evanjelická vyučujú učitelia s
odbornou a pedagogickou spôsobilosťou podľa právnych predpisov SR, ktorí majú kanonickú misiu.
(2) Kanonickú misiu pre stredné školy udeľuje príslušný dištriktuálny biskup, pre základné
školy a materské školy príslušný senior.
(3) Vyučujúci predmety evanjelické a. v. náboženstvo a náboženská výchova- evanjelická sa
zúčastňujú na odbornom vzdelávaní
(4) Vyučovanie náboženskej výchovy- evanjelickej v štátnych školách zabezpečuje cirkev v zmysle
Dohody medzi SR, registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami č. 395/2004 Z. z.
(5) Hodinovú dotáciu vyučovania evanjelického a. v. náboženstva v evanjelických školách určuje
riaditeľ školy v Školskom vzdelávacom programe so súhlasom zriaďovateľa školy.
(6) Učebnice a učebné texty predmetov evanjelické a.v.náboženstvo a náboženská výchova –
evanjelická schvaľuje Generálne presbyterstvo ECAV.
§ 10
Samospráva školy
(1) Školu alebo školské zariadenie riadi riaditeľ školy.
(2) Riaditeľa školy menuje a odvoláva zriaďovateľ na návrh Rady školy, po prerokovaní so
školským výborom zriaďovateľa. O menovaní alebo odvolaní riaditeľa zriaďovateľ neodkladne
informuje GBÚ.
(3) Riaditeľ školy je aktívnym členom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, je bezúhonný, vedie
riadny kresťanský život a spĺňa kvalifikačné predpoklady v zmysle príslušných štátnych predpisov.
(4) Riaditeľ školy je menovaný na obdobie 5 rokov.
(5) Riaditeľ školy je povinný po nástupe do funkcie zúčastniť sa na funkčnom vzdelávaní,
a to v termíne a v zmysle platnej štátnej legislatívy.
(6) Riaditeľ školy zodpovedá zriaďovateľovi za plnenie úloh v oblasti duchovnej, pedagogickej,
organizačno-technickej a ekonomickej.
(7) Riaditeľ školy zodpovedá za dodržiavanie cirkevnoprávnych predpisov a štátnych
všeobecne záväzných predpisov, učebných plánov a učebných osnov, za odbornú a pedagogickú
úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy.
(8) Riaditeľ školy zodpovedá za efektívne využívanie finančných prostriedkov, za riadne
hospodárenie s majetkom v správe, alebo vo vlastníctve školy.
(9) Riaditeľ školy menuje a odvoláva svojich zástupcov.
(10) Riaditeľ školy vydáva Organizačný poriadok, Pracovný poriadok, Školský poriadok,
vnútorné smernice a predpisy. Kolektívnu zmluvu nad rámec vyššej kolektívnej zmluvy
uzatvára riaditeľ školy iba so súhlasom zriaďovateľa.
(11) Na zabezpečenie činnosti v jednotlivých oblastiach zriaďuje riaditeľ školy svoje poradné orgány,
menuje a odvoláva ich vedúcich.
(12) Riaditeľovi určí funkčný plat a mimoriadne odmeny zriaďovateľ na základe vlastných
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kritérií odmeňovania riaditeľov evanjelických cirkevných škôl.
(13) Riaditeľ školy predkladá ďalšie materiály týkajúce sa školy podľa vyžiadania
zriaďovateľovi školy spravidla tak, aby mohli byť predložené príslušnému konventu,
prípadne do termínu určeného zriaďovateľom.
§ 11
Pedagogickí zamestnanci evanjelickej školy
(1) Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci evanjelických cirkevných škôl sú
pedagogickými a odbornými zamestnancami v zmysle platných štátnych všeobecne
záväzných predpisov.
(2) Pre posudzovanie odbornej i pedagogickej kvalifikácie pedagogických zamestnancov
a odborných evanjelických škôl v plnej miere platia ustanovenia štátnych predpisov.
(3) Popri štátnych predpisoch sa od pedagogického zamestnanca evanjelickej školy vyžaduje
najmä aktívne členstvo v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. V odôvodnených
prípadoch postačuje kladný vzťah k ECAV.
§ 12
Duchovný správca školy
(1) Duchovný správca evanjelickej školy je farár (kaplán) na mieste dištriktuálneho farára,
ktorého miesto zriaďuje GP na návrh príslušného zriaďovateľa.
(2) Za duchovného správcu školy, alebo jej organizačnej zložky môže byť menovaný absolvent
evanjelickej teologickej fakulty, kvalifikovaný pre vyučovanie evanjelického náboženstva.
(3) Duchovného správcu školy menuje dištriktuálny biskup po schválení v Zbore biskupov ECAV.
(4) Pre každý typ školy (materská, základná, stredná) s počtom žiakov nad 120 sa zriaďuje
minimálne jedno miesto dištriktuálneho farára. Pri školách s menším počtom žiakov
vykonáva duchovnú správu školy osoba poverená zriaďovateľom školy.
(5) Duchovný správca školy je členom poradného orgánu riaditeľa školy. Riaditeľ školy
v rámci kariérových pozícií vytvorí miesto duchovného správcu školy.
(6) Duchovný správca školy v duchovnej činnosti:
a. vedie a koordinuje prípravu, organizáciu a realizáciu duchovného života školy
a pri tom dozerá na vieroučnú čistotu a správne konfesijné smerovanie pri
formulovaní a realizácii cieľov stanovených v pláne duchovného života školy;
b. každoročne vypracuje program duchovných aktivít, ktorý je súčasťou plánu práce školy;
c. pri realizácii cieľov stanovených v pláne duchovného života školy zabezpečuje
pravidelné duchovné vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy;
d. v spolupráci s vedením školy zabezpečuje organizáciu a realizáciu služieb Božích pre žiakov a
zamestnancov školy;
e. prisluhuje Večeru Pánovu zamestnancom a žiakom školy;
f. je duchovným poradcom pre zamestnancov a žiakov školy;
g. vedie pastorálne rozhovory so žiakmi, zamestnancami školy a s rodičmi;
h. organizuje prípravu náboženských podujatí a spolupracuje pri príprave kultúrnych
programov so žiakmi a s pedagógmi;
i. zúčastňuje sa na procese výberu nových pedagógov s poradným hlasom;
j. zodpovedá za obsah prijímacích pohovorov z evanjelického náboženstva a. v.
(7) Duchovný správca školy v pedagogickej činnosti:
a. pozoruje (hospituje) vyučovacie hodiny v škole, najmä na predmete náboženstva;
b. vyučuje náboženstvo a jeho minimálna vyučovacia povinnosť je stanovená ako polovica úväzku
učiteľa daného typu školy;
c. náboženstvo vyučuje v rámci pracovnej zmluvy uzatvorenej so školou do doby ukončenia výkonu
funkcie duchovného správcu školy;
d. zodpovedá za modernizáciu, efektívnosť a názornosť vyučovania náboženstva.
(8) Správu o svojej činnosti a o duchovnom živote v škole za príslušný školský rok predkladá
každoročne zriaďovateľovi školy po prerokovaní s riaditeľom školy najneskôr do 31.10.
(9) Duchovný správca školy sa zúčastňuje podujatí organizovaných cirkvou, najmä porád a
pastorálnych konferencií. Postup schvaľovania a účasti na týchto podujatiach určí zriaďovateľ.
§ 13
Prijímanie a štúdium na cirkevných školách
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(1) Prijímanie žiakov na štúdium do strednej školy sa riadi príslušnými štátnymi zákonnými
normami.
(2) Školy pri prijímaní žiakov pozitívne diskriminujú (zohľadňujú príslušnosť k ECAV) uchádzačov
evanjelického a. v. vyznania.
(3) Kritériá pre prijímanie žiakov do evanjelických stredných škôl stanovuje riaditeľ školy po
prerokovaní s pedagogickou radou, a po schválení zriaďovateľom školy.
(4) Zákonný zástupca žiaka alebo žiak, ktorý dovŕšil 18. rok veku, ktorému bolo doručené
rozhodnutie, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva
riaditeľovi, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Riaditeľ
môže sám žiadosti vyhovieť a rozhodnutie zrušiť, pokiaľ v plnom rozsahu vyhovie návrhu
žiadateľa o preskúmanie rozhodnutia.
(5) Ak riaditeľ školy alebo školského zariadenia nevyhovie žiadosti podľa odseku 4,
bezodkladne postúpi žiadosť zriaďovateľovi školy alebo školského zariadenia.
Zriaďovateľ preskúmavané rozhodnutie môže potvrdiť alebo zmeniť. Zriaďovateľ
rozhodne do 15 dní odo dňa doručenia a výsledok preskúmavaného rozhodnutia oznámi
do 15 dní od prijatia rozhodnutia.
(6) Vo veci prijímania žiakov na štúdium a ich odvolaní proti rozhodnutiu môže za zriaďovateľa
rozhodovať aj jeho predsedníctvo, alebo komisia poverená presbyterstvom.
§ 14
Metodické orgány ECAV
(1) Cirkev rozhodnutím generálneho presbyterstva môže zriadiť metodické orgány za účelom
metodického poradenstva pri vyučovaní evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovyevanjelickej.
(2) Činnosť metodických orgánov upraví osobitný predpis generálneho presbyterstva.
§ 15
Školskí inšpektori
(1) Školskú inšpekciu predmetov evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovyevanjelickej vykonávajú školskí inšpektori na základe poverenia hlavného školského inšpektora alebo
riaditeľa školského inšpekčného centra Štátnej školskej inšpekcie a osoby na základe poverenia
príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti podľa ich vnútorných predpisov9.
(2) Poverenie pre školského inšpektora predmetov evanjelické a. v. náboženstvo a náboženská
výchova- evanjelická, vydáva Predsedníctvo dištriktu ECAV na návrh dištriktuálneho školského
výboru.
§ 16
Školskí dekani
(1) V súčinnosti so štátnou školskou legislatívou na zabezpečenie kontroly duchovnej výchovy a
vzdelávania v štátnych a súkromných školách sa ustanovuje funkcia školského dekana.
(2) Školský dekan je volený funkcionár seniorátu, ktorého činnosť spočíva v dohliadaní nad
náboženskou výchovou a vzdelávaním detí a mládeže na náboženskej výchove v štátnych
a súkromných školách.
(3) Školského dekana s pedagogickou kvalifikáciou vyučovať evanjelické náboženstvo
a náboženskú výchovu s praxou minimálne 5 rokov, a to na obdobie 6 rokov, volí
a odvoláva konvent príslušného seniorátu.
(4) Školský dekan vykonáva svoju činnosť v školskom obvode, ktorý mu bol určený
seniorálnym presbyterstvom. Seniorát môže mať viac školských obvodov, a tak aj viac
školských dekanov, z ktorých predsedníctvo seniorátu ustanoví vedúceho školského
dekana.
(5) Vedúci školský dekan podáva písomnú správu a štatistické údaje o vyučovaní náboženskej
výchovy raz ročne, a to na seniorálnom konvente.
(6) Školský dekan na požiadanie podáva aktuálne a objektívne informácie o podmienkach, procese a
výsledkoch náboženskej výchovy na základných s stredných školách aj orgánom vyšších COJ.
(7) Školský dekan plní najmä funkciu metodickú a kontrolnú.
(8) Školský dekan vedie evidenciu vyučujúcich náboženskú výchovu v senioráte a vykonáva
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Hospitácie na hodinách náboženskej výchovy evanjelickej . O svojom zámere vykonať hospitáciu
vopred oboznámi vyučujúceho a riaditeľa danej školy. Preukazuje sa poverením príslušného
seniorátu.
(9) Školský dekan kontroluje priebeh vyučovania náboženskej výchovy podľa učebných
osnov schválených Generálny presbyterstvom ECAV a MŠ VVaŠ SR; má právo požadovať, aby mu
vyučujúci predložil tematický výchovno-vzdelávací plán; hodnotí biblickú vieroučnú vernosť,
zrozumiteľnosť výkladu učiva, rozsah a výber pomocnej literatúry, učebných pomôcok
a ďalšie kritériá podľa hospitačného záznamu.
(10)Školský dekan urobí z hospitácie zápis do hospitačného záznamu; s jeho obsahom
oboznámi vyučujúceho v rámci pohospitačného rozhovoru a dá mu ho podpísať.
(11)V prípade zistenia nedostatkov vedie vyučujúceho k hľadaniu spôsobu, ako ich odstrániť,
a opakovane vykoná hospitáciu. Ak školský dekan pri vyučovaní náboženskej výchovy
zistí závažné nedostatky, upovedomí o tom príslušného seniora. Takéto zistenia
školského dekana môžu prispieť k zníženiu kvalitatívneho príplatku, resp. až k odňatiu
kanonickej misie pre vyučujúceho.
(12) Náklady na činnosť školských dekanov znáša príslušný seniorát.
(13) Odmeňovanie školského dekana sa vykonáva v rámci kvalitatívneho príplatku. Neuplatní
sa, ak si školský dekan neplní povinnosti.
§ 17
Prechodné ustanovenia
(1) Súčasné funkčné obdobia riaditeľov škôl sa posudzujú podľa ustanovení tohto zákona.
§18
Zrušovacie ustanovenia
(1) Zrušujú sa nasledujúce cirkevnoprávne predpisy:
a. Cirkevný zákon č. 3/2006 o cirkevnom školstve a vyučovaní náboženstva v znení
cirkevného zákona č. 2/2007.
b. Cirkevné nariadenia GP o duchovných správcoch č. 3/1999 a 4/2007.
c. Cirkevné nariadenie o školských dekanoch č. 2/2006.
d. Štatúty metodických centier.
e. Oznámenie č. 2/1993 o školských výboroch (Uznesenie generálneho konventu č.
16/93).
§ 19
Záverečné ustanovenia
(1) Zákon nadobúda účinnosť 1. 9. 2016.
(2) Zainteresované COJ zosúladia svoju činnosť s týmto zákonom najneskôr do 30. 6. 2017.
V Prešove, dňa 11.06. 2016

predsedovia synody
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