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ŠTATÚT TURČIANSKEHO SENIORÁTU 

I. ORGANIZÁCIA SENIORÁTU 

1.1 NÁZOV 

Turčiansky seniorát Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 

1.2 ZRIADENIE 

Turčiansky seniorát Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ďalej len TUS) je samostatná 
organizačná jednotka Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ďalej len ECAV) s právnou 
subjektivitou podľa čl. 14 a čl. 20 Ústavy ECAV na Slovensku. 

1.3 SÍDLO: 

Sídlo Turčianskeho seniorátu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku je totožné so 
sídlom farského úradu cirkevného zboru, kde je zborovým farárom senior, ak nie je určené podľa čl. 20, 
ods. 2 Ústavy ECAV na Slovensku. 

 1.4 TUS  TVORIA TIETO CIRKEVNÉ ZBORY ECAV NA SLOVENSKU: 

1.  Blatnica 
2.  Háj 
3.  Ivančiná 
4.  Košeca 
5.  Krpeľany 
6.  Lazy pod Makytou 
7.  Martin 
8.  Martin-Záturčie 
9.  Mošovce 

10.  Necpaly 
11.  Považská Bystrica 
12.  Príbovce 
13.  Púchov 
14.  Slovenské Pravno 
15.  Sučany 
16.  Súľov 
17.  Turany 
18.  Turčianske Jaseno 
19.  Vrútky 
20.  Záriečie 
21.  Zemianske Kostoľany 
22.  Žilina 
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 II. ORGÁNY TUS 

2.1 Seniorátny konvent TUS 

2.1.1 Najvyšším orgánom TUS je seniorátny konvent TUS. Jeho štruktúra a kompetencia je určená Ústavou 
ECAV na Slovensku. Konvent si môže vyhradiť aj ďalšie kompetencie, ak to nie je v rozpore s cirkevno-
právnymi predpismi ECAV na Slovensku. Pri rokovaní sa riadi schváleným rokovacím poriadkom.  

2.1.2 Zasadnutie seniorátneho konventu TUS sa uskutočňuje podľa potreby, najmenej však 1-krát ročne. 
Zasadnutie seniorátneho konventu TUS zvoláva seniorátne predsedníctvo TUS. 

2.2 Seniorátne presbyterstvo TUS  

2.2.1 Seniorátne presbyterstvo TUS plní úlohy podľa čl. 22 Ústavy ECAV. 

2.2.2 Seniorátne presbyterstvo TUS má týchto 22 členov s hlasovacím právom: 

- senior 
- seniorátny dozorca 
- dvaja konseniori 
- dvaja zástupcovia seniorátneho dozorcu 
- seniorátny právny zástupca 
- predseda Hospodárskeho výboru TUS 
- predseda Vnútromisijného výboru TUS 
- predseda Združenia evanjelických duchovných pri TUS (ZED TUS) 
- šiesti presbyteri z duchovného stavu 
- šiesti presbyteri z laického stavu 

2.2.3 Zasadnutí seniorátneho presbyterstva TUS sú účastní aj zapisovateľ. Ak zapisovateľ nie je členom 
seniorátneho presbyterstva TUS, zúčastňuje sa ho bez hlasovacieho práva. Zvolení náhradní seniorátni 
presbyteri sa môžu zúčastniť zasadnutí seniorátneho presbyterstva TUS, avšak  bez hlasovacieho práva. 

2.2.4 Seniorátny konvent TUS na svojom zasadnutí volí a odvoláva členov seniorátneho presbyterstva TUS, 
predsedov výborov TUS, seniorátneho zapisovateľa, okrem seniora, seniorátneho dozorcu a predsedu ZED 
TUS. Seniorátny konvent TUS volí náhradných členov. Seniorátne predsedníctvo TUS vedie samostatnú 
evidenciu seniorátnych funkcionárov a predstaviteľov, vrátane členov jednotlivých výborov, so zápisom 
začiatku funkčného obdobia a so všetkými zmenami. 

2.2.5 Zasadnutia seniorátneho presbyterstva TUS sú neverejné. Seniorátne predsedníctvo TUS na 
zasadnutia seniorátneho presbyterstva TUS môže podľa potreby pozvať aj ďalšie osoby, ktorých 
prítomnosť na zasadnutí musí schváliť seniorátne presbyterstvo TUS. Pozvané osoby na zasadnutí nemajú 
hlasovacie právo. 

2.3 Seniorátne predsedníctvo TUS 

2.3.1 Seniorátne predsedníctvo TUS tvoria: senior TUS a seniorátny dozorca TUS.  

2.3.2 Seniorátne predsedníctvo TUS zastupuje TUS a koná v jeho mene navonok. Senior a seniorátny 
dozorca konajú v mene TUS spoločne. 
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2.3.3  Seniora, ako člena predsedníctva TUS zastupujú každý samostatne konsenior pre Turiec a konsenior 
pre Považie. Títo konseniori zastupujú seniora prednostne v časti regiónu, za ktorú sú volení.  Konsenior 
musí byť z oblasti, ktorú zastupuje.  

2.3.4. Seniorátneho dozorcu ako člena predsedníctva TUS zastupujú zástupcovia seniorátneho dozorcu.  

2.3.5 Senior vykonáva kontrolné návštevy v cirkevných zboroch seniorátu v zmysle cirkevnoprávnych 
predpisov. Pri tejto práci mu pomáhajú konseniori. 

2.4 Výbory TUS 

2.4.1 Výbory TUS zriaďuje seniorátny konvent.  

2.4.2 V TUS pracujú tieto výbory: 

2.4.2.1 Hospodársky výbor TUS (HV TUS) 

HV TUS má 5 členov: predseda, účtovník a traja členovia, ktorí sú schválení seniorátnym presbyterstvom. 
Na čele HV TUS stojí predseda, ktorý zvoláva zasadnutia HV TUS a organizuje činnosť HV TUS . 

HV TUS sa riadi platnými cirkevno-právnymi predpismi. Zároveň metodicky usmerňuje cirkevné zbory 
a je nápomocný pri ich hospodárskej činnosti, eviduje a spravuje majetok TUS, pripravuje rozpočet TUS 
po predbežnej analýze požiadaviek výborov a predsedníctva TUS, vykonáva inventarizáciu majetku a 
záväzkov TUS podľa platných predpisov. Inventúrny zoznam každoročne schvaľuje seniorátne 
presbyterstvo TUS. HV TUS podľa pripraveného každoročného plánu seniorátnym presbyterstvom TUS 
navštívi a kontroluje hospodárenie a vedenie účtov. Kontrolu vykonávajú minimálne traja členovia HV 
TUS. HV TUS vykonáva riadnu kontrolnú činnosť v rámci TUS  v súčinnosti s revíznou komisiou TUS.  

2.4.2.2 Vnútromisijný výbor TUS (VMV TUS) 

VMV TUS má najmenej 5 členov. Členom VMV TUS je predseda a ostatní členovia schválení seniorátnym 
presbyterstvom TUS. Na čele VMV TUS stojí predseda, ktorý zvoláva a organizuje činnosť VMV TUS. 

VMV TUS dbá na odborný rast pracovníkov vnútromisijných výborov jednotlivých cirkevných zborov 
TUS, koordinuje jednotlivé misijné aktivity v TUS. V spolupráci so seniorom a konseniormi pripravuje 
ročný plán akcií a stretnutí TUS, ktorý predkladá seniorátnemu presbyterstvu TUS na pripomienkovanie a 
schválenie. K ročnému plánu VMV TUS pripraví prehľad finančných nárokov jednotlivých akcií. 

 2.4.2.3 Iné ad-hoc výbory 

Seniorátny konvent môže podľa potreby zriadiť v TUS aj iné výbory, ktorým pri tomto zriadení určí 
kompetencie a úlohy, ktoré budú povinné plniť, tiež určí počet ich členov a dobu, na ktorú sa zriaďujú. 

 

2.5 Revízna komisia TUS 

2.5.1 Revízna komisia TUS je zriadená týmto štatútom TUS, pričom má 3 členov, ktorí si spomedzi seba 
volia predsedu. 
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2.5.2 Členov revíznej komisie volí seniorátne presbyterstvo TUS jednoduchou väčšinou hlasujúcich, 
pričom funkcia člena revíznej komisie TUS nie je zlučiteľná s funkciou člena predsedníctva TUS, s 
funkciou seniorátneho pokladníka a seniorátneho účtovníka. Na funkciu člena revíznej komisie TUS majú 
byť prednostne volené osoby s ekonomickým vzdelaním. 

2.5.3 Revízna komisia TUS sa schádza na svojom zasadnutí, ktoré organizuje a vedie jej predseda, najmenej 
1-krát ročne z pravidla tak, aby preverila hospodárenie TUS za celý kalendárny rok a pripravila na výročné 
zasadnutie seniorátneho presbyterstva TUS a na výročný seniorátny konvent TUS komplexnú správu o 
hospodárení TUS v celom  predchádzajúcom kalendárnom roku. 

2.5.4 Podklady na vykonanie revízie a akejkoľvek kontroly si môže predseda revíznej komisie TUS 
vyžiadať od predsedníctva TUS alebo od predsedu HV TUS, pričom tieto orgány sú povinné požiadavke 
predsedu revíznej komisie TUS vyhovieť v lehote najviac 30 dní, a teda požadované podklady predložiť.   

III. HOSPODÁRENIE 

3.1. Rozpočet TUS  

3.1.1 TUS hospodári podľa rozpočtu TUS schváleného seniorátnym konventom TUS.  

3.1.2 Rozpočet TUS pripravuje hospodársky výbor TUS na kalendárny rok, pričom ho predkladá na 
pripomienkovanie seniorátnemu presbyterstvu TUS a na následne ho predkladá na schválenie seniorátnemu 
konventu TUS.  

3.2 Účtovné operácie a doklady 

3.2.1 Pokladničné operácie vykonáva pokladník TUS. 

3.2.2 Účtovníctvo TUS vedie účtovník TUS.  

3.2.3 Príjmové a výdavkové doklady schvaľuje a podpisujú členovia predsedníctva TUS alebo ich na to 
určení zástupcovia. 

3.2.4 O výdavkoch do 300,00 EUR (ročne súhrnne maximálne do 1.000,00 EUR) môže rozhodnúť senior, 
do 1.000,00 EUR (ročne súhrnne maximálne do 3.000,00 EUR) seniorátne predsedníctvo, do 15.000,00 
EUR ročne seniorátne presbyterstvo a nad túto sumu seniorátny konvent.  

3.3 Neziskové a podporné fondy 

3.3.1 Konvent TUS môže zriadiť neziskový alebo podporný fond, a to na dosiahnutie konkrétneho cieľa 
alebo na podporu konkrétnej činnosti v rámci života TUS. 

3.3.2 Konvent TUS môže fond podľa predchádzajúceho bodu zriadiť prijatím uznesenia na svojom 
zasadnutí, pričom v tomto uznesení musí uviesť najmä spôsob kreovania fondu, spôsob použitia fondu, 
určiť orgán, ktorý bude zodpovedný za spravovanie a používanie fondu a stanoviť cieľ zriadenia fondu,  
prípadne aj dobu, na ktorú sa fond zriaďuje.   
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IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

4.1 Štatút TUS patrí k sústave cirkevno-právnych predpisov a je záväzný pre všetky cirkevné zbory, 
predstaviteľov, funkcionárov a pracovníkov TUS. Zmeny a doplnky tohto štatútu TUS musí schváliť 
seniorátny konvent TUS. 

4.2 Štatút TUS nadobúda platnosť dňom jeho  schválenia seniorátnym konventom TUS a účinnosť dňom 
jeho schválenia dištriktuálnym presbyterstvom Východného dištriktu ECAV. Dňom schválenia tohto 
štatútu TUS stráca platnosť a účinnosť doterajší štatút TUS. 

4.3 Seniorátne predsedníctvo TUS  doručí schválený štatút TUS  všetkým cirkevným zborom TUS.  

4.4 Dátum schválenia štatútu TUS  seniorátnym konventom TUS a číslo uznesenia 

Štatút TUS bol schválený na seniorátnom konvente TUS, ktorý sa konal 22.8.2021 v Žiline a to 
uznesením č.3/2021      

                                                                                                         

..............................................                                                ...............................................                                                             

Ing. Ivan Trepáč       Mgr. Marián Kaňuch, PhD. 

Dozorca TUS        Senior TUS    

                                            

Dátum schválenia dištriktuálnym presbyterstvom Východného dištriktu ECAV a číslo uznesenia:  

v Prešove  26.11.2021, číslo uznesenia: 64/2021. 

 

 

 

..............................................       ...............................................                                                             

Mgr. Peter Mihoč          Ing. Ľubomír  Pankuch 

Biskup VD                                                                   Dozorca VD 


