Zákon o ochrane osobných údajov 18/2018 Zb. v zmysle nariadenia EÚ o GDPR
a členstvo v Cirkevnom zbore ECAV Hlohovec
Prosíme všetkých, ktorí ste si ešte nevzali a nevyplnili formulár so súhlasom na spracovanie
osobných údajov podľa nového zákona 18/2018 a v zmysle nariadenia EÚ (GDPR), vezmite si ho,
vyplňte a podpíšte. Formuláre sú nachystané vzadu v kostole, na farskom úrade v Hlohovci, ako
aj na webovej stránke zboru.
Opakujem len, že je potrebné preštudovať si spomínaný formulár s vyjadrením súhlasu
s evidenciou, potom vypísať hlavičku na predtlačené riadky, na druhej strane vyplniť miesto a
dátum a podpísať.
Je potrebné, aby ho vyplnil každý jeden člen v CZ, za deti do 16 rokov tak urobia ich
rodičia (zákonní zástupcovia). Bez tohto súhlasu Vás nemôžeme evidovať ako členov CZ!
Vopred Vám ďakujeme za túto Vašu pomoc!
PRÁVA A POVINNOSTI
členov ECAV podľa Ústavy ECAV
Cirkevný ústavný zákon č. 1/1993, 2. časť, článok 7:
Člen Evanjelickej cirkvi má najmä tieto práva:
a) zúčastňovať sa na činnosti cirkvi, predovšetkým cirkevného zboru
b) zúčastňovať sa na službách Božích a prijímať prostriedky milosti
c) žiadať duchovnú a materiálnu pomoc v núdzi a využívať služby cirkevnej charity
d) voliť a byť volený do cirkevných orgánov
e) predkladať žiadosti, návrhy a podnety cirkevným orgánom a cirkevným predstaviteľom
f) zúčastňovať sa na zasadnutiach zborových konventov, vyjadrovať sa k veciam, ktoré sú predmetom
ich rokovaní a hlasovať o nich
g) domáhať sa ochrany svojich práv pred cirkevnými orgánmi a cirkevnými súdmi
(2)
Právo voliť a právo hlasovať na zborovom konvente nadobúda člen cirkvi po dovŕšení
plnoletosti.
(3)
Právo byť volený do cirkevných orgánov nadobúda člen cirkvi, pokiaľ táto ústava
neustanovuje inak, dovŕšením 21 rokov.
(1)

Cirkevný ústavný zákon č. 1/1993, 2. časť, článok 8:
(1)
Všetci členovia Evanjelickej cirkvi bez rozdielu rasy, pohlavia, jazyka, sociálneho a
spoločenského postavenia majú rovnaké práva.
(2)
Evanjelická cirkev v záujme čo najlepšieho pochopenia Božieho slova slúži svojim veriacim
v ich rodnom jazyku. V národnostne zmiešaných cirkevných zboroch sa služby Božie konajú
nielen v slovenskom jazyku, ale aj v jazykoch národností.
Cirkevný ústavný zákon č. 1/1993, 2. časť, článok 9:
(1)

Člen Evanjelickej cirkvi má najmä tieto povinnosti:
a) zúčastňovať sa na službách Božích a prijímaní sviatostí
b) žiť príkladným kresťanským životom v rodine i v spoločnosti a vychovávať svoje deti v
evanjelickom duchu

c) rozširovať a prehlbovať svoje duchovné vedomosti, zúčastňovať sa na náboženskej výchove a
konfirmačnej príprave
d) zúčastňovať sa na činnosti cirkvi, najmä v cirkevnom zbore a prispievať na úhradu nákladov tejto
činnosti
e) podľa svojich schopností a možností plniť úlohy a funkcie v cirkvi
f) dodržiavať ustanovenia tejto ústavy, cirkevné zákony a nariadenia, plniť rozhodnutia cirkevných
orgánov a cirkevných predstaviteľov a podrobiť sa rozhodnutiam cirkevných súdov
(2)
Konfirmačnú prípravu absolvujú členovia cirkvi vo veku nad 12 rokov. Príprava je
spravidla dvojročná. Výnimku povoľuje senior. (pozri 4/1996 B ods. 1)
PLATENIE

CIRKEVNÉHO

PRÍSPEVKU

Cirkevný zákon č. 2/1999 o hospodárení cirkevných organizačných jednotiek,
§ 9, bod 1:
(1)
Každý člen cirkvi je povinný platiť cirkevný príspevok. Jeho výšku určuje zborový
konvent.
V zmysle tohto cirkevného zákona je aj v našom Cirkevnom zbore stanovený cirkevný
príspevok v minimálnej výške 7,- € na osobu na rok. Táto výška cirkevného príspevku je platná
do 31.12.2019.
Od 1.1.2020 bola minimálna výška cirkevného príspevku upravená na 10,- € na osobu na
rok.
V bratskej láske Vás teda žiadame o plnenie si tejto povinnosti voči Cirkevnému zboru.
Prosíme cirkevnú daň zaplatiť čo najskôr, a to buď poštovou poukážkou na pošte na adresu
farského úradu alebo na účet nášho cirkevného zboru:
IBAN: SK 66 3100 0000 0043 7000 7101
SWIFT: LUBASKBX
Tiež je možné prispieť aj osobne na farskom úrade v Hlohovci alebo v nedeľu pred a po
Službách Božích u našich sestier pokladníčok.
Pri platení príkazom na účet napíšte variabilný symbol 2019 a do správy pre prijímateľa
Vaše meno (prípadne mená všetkých tých, za ktorých platíte príspevok) a bydlisko. Bez týchto
údajov nebudeme môcť identifikovať Vašu platbu.
Ďakujeme Vám!

