Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor Banská Bystrica

Zborový poriadok
Preambula
My, členovia cirkevného zboru Bratskej jednoty baptistov (BJB) v Banskej Bystrici sme sa uzniesli
na Zborovom poriadku, ktorým vyjadrujeme odhodlanie vzájomne sa podporovať pri nasledovaní
Ježiša Krista, Pána cirkvi, podľa Písma svätého, Božieho slova, s modlitbou, aby Zborový poriadok
bol vždy uplatňovaný pod vedením Ducha Svätého.
Zborový poriadok je uplatnením zásad BJB vyjadrených v Ústave BJB v SR v konkrétnych
podmienkach cirkevného zboru BJB v Banskej Bystrici.
Zborový poriadok je výsledkom dohody členov zboru, preto podlieha zborovej diskusii vedenej podľa
Písma svätého.
Zborový poriadok rešpektuje baptistické chápanie nasledovania Krista, ako osobného rozhodnutia
viery a autority zboru, ako súčasti tela Kristovho.
Zborový poriadok upresňuje formy spoločnej poslušnosti členov zboru voči Písmu a spôsob
uplatňovania cirkevnej disciplíny tam, kde je konkretizácia novozmluvných príkazov a zásad
nevyhnutná. Zborový poriadok vychádza z baptistického presvedčenia, že cirkevná disciplína je
jedným z poznávacích znakov cirkvi Ježiša Krista.
Zborový poriadok má autoritu len v tej miere, v akej vyjadruje požiadavky Písma svätého.
Zborový poriadok sa musí vždy vykladať a uplatňovať tak, aby bola zachovaná sloboda svedomia
v poslušnosti Pánovi cirkvi.
I. Základné ustanovenia
§ 1 Charakteristika cirkevného zboru
(1) Cirkevný zbor Banská Bystrica (ďalej len zbor) združený s ďalšími baptistickými zbormi
v Bratskej jednote baptistov v Slovenskej republike (ďalej len BJB) je spoločenstvom kresťanov, ktorí
na základe biblického posolstva uverili v Pána Ježiša Krista, sú znovuzrodení z Ducha Svätého,
na vyznanie svojej viery boli pokrstení, a pod vedením Ducha Svätého žijú v osobnom vzťahu
s Kristom a svojím nebeským Otcom.
(2) Pre činnosť zboru je určujúcou Biblia, ktorá je ako celok (Stará zmluva aj Nová zmluva) Bohom
inšpirované, a preto neomylné a pravdivé Písmo sväté – Božie slovo. Nová zmluva je pre zbor,
aj jednotlivých jeho členov vrcholnou autoritou v každej oblasti života vo viere, že je vykladaná
pod vedením Ducha Svätého. Stará zmluva je akceptovaná v takej miere a takým spôsobom, ako to
vyplýva z Novej zmluvy.
(3) Členovia zboru sa ako omilostení hriešnici, deti Božie, považujú navzájom za rovnocenných pred
Bohom. Uznávajú jediného prostredníka medzi Bohom a človekom, a to Božieho Syna, Ježiša Krista,
ktorý ako pravý Boh a pravý človek sa obetoval na kríži za hriechy človeka, vstal z mŕtvych a je
hlavou cirkvi. V súlade s novozmluvným svedectvom sa členovia zboru podriaďujú aj autoritám
v rodine, zborovom živote i spoločnosti.
§ 2 Poslanie a činnosť zboru
(1) V zmysle Novej zmluvy je každý kresťanský cirkevný zbor miestnou cirkvou, v ktorej Pán cirkvi,
Ježiš Kristus, prostredníctvom Ducha Svätého udeľuje jednotlivcom obdarovania potrebné pre
naplnenie jej poslania.
(2) Zbor uskutočňuje svoje poslanie a činnosť najmä v týchto oblastiach:
• milovať a uctievať trojjediného Boha – Otca, Syna a Ducha Svätého;
• zvestovať evanjelium s cieľom priviesť ľudí k osobnej viere v Ježiša Krista ako Spasiteľa;

• kázať Božie slovo, vyučovať veriacich, deti, čakateľov na členstvo a členov zboru a viesť ich
k duchovnému rastu a duchovnej zrelosti - prístupné aj verejnosti;
• slúžiť láskyplným životom v sebaobetavej službe v spoločnosti veriacich, ako aj vo svete
(diakonická činnosť, sociálna a charitatívna služba a iné);
• viesť veriacich k členstvu v cirkevnom zbore, budovať a prehlbovať zborové spoločenstvo
v Duchu Svätom ako telo Kristovo.
(3) Zbor vykonáva svoju činnosť najmä v bohoslužobných a ostatných priestoroch patriacich zboru,
v rodinách, v prenajatých zariadeniach a na verejných priestranstvách. Špecifické činnosti (vyučovanie
náboženstva, pastorácia, misia, a pod.) vykonáva zbor aj v školách, nemocniciach, väzniciach,
sociálnych ústavoch a iných zariadeniach.
§ 3 Postavenie zboru v rámci BJB a vzťah k iným cirkvám a k štátu
(1) Zbor je samostatný vo svojich rozhodovaniach a v spravovaní svojich záležitostí. Je členom BJB
a plní záväzky, ktoré z členstva vyplývajú; vysiela delegátov na konferenciu delegátov zborov (ďalej
KDZ), ktorá je najvyšším orgánom BJB, udržiava kontakt s Radou BJB (výkonný a koordinačný orgán
BJB), podporuje finančne činnosti v rámci BJB podľa rozpočtu schváleného KDZ, a rozvíja vzájomnú
spoluprácu s ostatnými baptistickými zbormi združenými v BJB (podrobnosti sú obsiahnuté v Ústave
BJB).
(2) Pri šírení evanjelia Ježiša Krista a v praktickej službe ľuďom pri napĺňaní ich duchovných
a sociálnych potrieb zbor spolupracuje aj s inými kresťanskými cirkvami a denomináciami
a s organizáciami rešpektujúcimi kresťanské hodnoty.
(3) Zbor rešpektuje autoritu štátu (svetskej vrchnosti) tak, ako to vyplýva z Písma svätého.
§ 4 Právna subjektivita a hospodárenie zboru
(1) Zbor má právnu subjektivitu odvodenú od BJB (pozri Ústavu BJB). Môže v súlade s platnými
právnymi predpismi nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok, prijímať dary a príspevky na svoju
činnosť, ktorými nesmie byť ovplyvnené jeho duchovné smerovanie ani jeho nezávislosť. Zbor môže
zriaďovať účelové zariadenia a vykonávať hospodársku činnosť.
(2) Oficiálny názov zboru je: Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor Banská Bystrica; sídlom zboru
je Banská Bystrica, Horná Strieborná 5.
(3) Štatutárnym zástupcom zboru je správca zboru, ktorý je oprávnený konať v mene zboru. Okrem
neho môže zbor zastupovať aj iná osoba, písomne poverená štatutárnym zástupcom alebo rozhodnutím
zborového zhromaždenia, v rozsahu delegovaných právomocí. Pri zastupovaní zboru sú príslušné
osoby viazané uzneseniami zborového zhromaždenia a staršovstva a ich konanie musí byť v súlade
so záujmami zboru.
(4) Finančné prostriedky zboru tvoria zbierky a dobrovoľné dary členov a priaznivcov zboru, ako aj
prípadné príjmy z hospodárskej činnosti, účelových zariadení zboru a prenájmu. Zbor hospodári podľa
rozpočtu schváleného zborovým zhromaždením. Plnenie rozpočtu a vedenie účtovnej agendy
kontroluje revízna komisia. Pre platy pracovníkov zboru sa v rámci rozpočtu BJB môžu využiť aj
štátom poskytnuté finančné prostriedky.
§ 5 Zborová agenda
(1) Zbor vedie zoznam svojich členov vrátane ich osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, dátum
narodenia a údaje o krste); rešpektuje pritom platné právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Informatívne vedie aj zoznam detí členov zboru a záujemcov o členstvo.
(2) Zbor vedie účtovnú a majetkovú agendu, a vedie sa aj kronika zboru. Archivujú sa zápisnice
zo zborových zhromaždení a zo stretnutí staršovstva, zborová korešpondencia, účtovné a majetkové
doklady a iné závažnejšie dokumenty.
(3) Doba archivácie písomností a dokumentov je stanovená v registratúrnom poriadku zboru.
Vypracovanie registratúrneho poriadku zabezpečuje staršovstvo zboru a schvaľuje ho zborové
zhromaždenie; za jeho dodržanie zodpovedá správca zboru.
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II. Členstvo
§ 6 Člen zboru
(1) O prijatí za člena zboru rozhoduje zborové zhromaždenie na základe písomnej žiadosti.
(2) Žiadosť o členstvo prerokúva staršovstvo zboru, a predkladá ju zborovému zhromaždeniu spolu
so svojím odporúčaním. Zborové zhromaždenie rozhoduje spravidla po vypočutí osobného svedectva
žiadateľa a zodpovedaní prípadných otázok, pričom hlavný dôraz sa kladie na kritériá uvedené v § 1.
Krst v zbore sa vykonáva ponorením v súlade s baptistickým chápaním krstu.
(3) Prílohou žiadosti o členstvo je prehlásenie žiadateľa, že sa oboznámil s týmto zborovým
poriadkom, berie ho na vedomie a nemá k nemu výhradu svedomia.
(4) V prípade, že žiadateľ je členom iného cirkevného zboru, riadnym členom zboru sa po schválení
jeho žiadosti o členstvo stáva až po preukázateľnom oznámení predchádzajúcemu zboru o zrušení
členstva v tomto zbore.
(5) Člen zboru, ktorý sa dlhodobo zdržiava mimo sídla zboru, resp. misijnej stanice, a preto sa
nemôže zúčastňovať na zborovom živote, je na základe vlastného oznámenia o dlhodobej
neprítomnosti alebo po uplynutí jedného roka od jeho odchodu až do svojho návratu považovaný za
vzdialeného člena. Vzdialení členovia sa pri hlasovaní ani pri voľbách nezapočítavajú do počtu členov
s hlasovacím, resp. volebným právom, iba ak by boli príležitostne na hlasovaní alebo voľbách fyzicky
prítomní (návšteva a pod.).
§ 7 Práva a zodpovednosť členov zboru
(1) Členovia zboru majú výsadu a zodpovednosť podľa svojho duchovného obdarovania a v súlade
s prijatým poriadkom spontánne a tvorivo sa podieľať na zborovom spoločenstve, bohoslužobných
a vzdelávacích zhromaždeniach, ako aj na ostatných činnostiach zboru; zvláštny dôraz sa kladie
na účasť pri Večeri Pánovej.
(2) Členovia zboru majú zodpovednosť podporovať v rámci svojich možností dobrovoľnými
finančnými darmi činnosť zboru. V praxi sa odporúča vydeliť zo všetkých svojich príjmov najmenej
desatinu na Božie dielo (podpora misijných, vzdelávacích, výchovných, sociálnych a ďalších činností
v rámci zboru, aj mimo neho, ako aj na platy pracovníkov zboru, prevádzkové náklady zboru a iné).
(3) Členovia zboru majú rokovacie a hlasovacie právo, a po dovŕšení 18. roku veku aj pasívne
i aktívne volebné právo, ak z disciplinárnych dôvodov nie sú tieto ich práva obmedzené.
§ 8 Zborová disciplína
(1) Pri previnení sa proti zásadám vyplývajúcim z novozmluvného svedectva alebo závažnom
nerešpektovaní zborového poriadku, uplatnia sa disciplinárne opatrenia založené na biblických
formách (pozri napr. Mt 18,15-17), ktoré sledujú duchovnú obnovu člena zboru, ktorý sa previnil.
Spravidla sa uplatňuje nasledujúci postup:
a) napomenutie členom zboru,
b) napomenutie pred dvomi alebo tromi svedkami,
c) napomenutie staršovstvom,
d) napomenutie pred zborovým zhromaždením,
e) obmedzenie niektorých práv člena,
f) vylúčenie zo zboru.
(2) Členovi zboru, ktorý počas dlhšieho obdobia (najmenej jeden rok) neudržiava so zborom priaznivý
vzťah, bude po písomnom upovedomení staršovstvom na naposledy udanú adresu pozastavené
členstvo. Za neudržiavanie priaznivého vzťahu so zborom sa považuje najmä svojvoľná neúčasť
na zborovom spoločenstve (bohoslužobné zhromaždenia a iné stretnutia v rámci zboru), odmietanie
komunikácie s volenými predstaviteľmi zboru (kazateľ, správca, staršovstvo, diakoni), nereagovanie
na listy posielané na naposledy udanú adresu, prípadne negatívne reakcie na snahu o nadviazanie
kontaktu. Počas pozastaveného členstva člen zboru nemá rokovacie, hlasovacie, ani volebné právo.
Ak sa v priebehu nasledujúcich dvoch rokov priaznivý vzťah neobnoví, členstvo sa na odporučenie
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staršovstva a po schválení zborovým zhromaždením ukončí. V sporných prípadoch, o tom, či v danom
prípade ide o "neudržiavanie priaznivého vzťahu", rozhoduje výlučne zborové zhromaždenie.
§ 9 Zánik a obnovenie členstva
(1) Členstvo v zbore zaniká:
a) úmrtím člena,
b) vylúčením zo zboru,
c) ukončením členstva (§ 8. ods. 2),
d) prijatím za člena v inom cirkevnom zbore,
e) na základe vlastného rozhodnutia doručeného zboru v písomnej forme alebo vyjadreného ústne pred
členom staršovstva za prítomnosti aspoň jedného plnoprávneho člena zboru.
(2) Zánik členstva podľa ods. 1, písm. b) až e) nevylučuje možnosť požiadať o obnovenie členstva;
o opätovnom prijatí za člena rozhoduje zborové zhromaždenie.
III. Organizačná štruktúra
§ 10 Členenie zboru
(1) Členovia zboru, ktorí sa zúčastňujú zborového života v sídle zboru tvoria materský zbor. Patria
doňho aj členovia žijúci rozptýlene v okolí sídla zboru (diaspóra).
(2) Na miestach, kde vznikajú možnosti ďalšej misijnej práce a/alebo kde je niekoľko členov zboru,
ktorí sa nemôžu pravidelne zúčastňovať zborového života v sídle zboru, vytvárajú sa misijné stanice.
§ 11 Zborové zhromaždenie
(1) Zborové zhromaždenie je najvyšším orgánom zboru.
(2) Ak nie je uvedené inak, zborové zhromaždenie je uznášaniaschopné za osobnej prítomnosti aspoň
jednej štvrtiny členov s hlasovacím právom a uznesenie je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná
väčšina zúčastnených členov s hlasovacím právom.
(3) Do kompetencie zborového zhromaždenia patrí najmä:
a) rozhodovať o zásadných otázkach týkajúcich sa duchovného života a smerovania zboru,
b) rozhodovať o otázkach týkajúcich sa organizačného zabezpečenia činnosti zboru ako celku,
c) voliť kazateľa a správcu zboru,
d) schvaľovať a odvolávať správcu misijnej stanice,
e) rozhodovať o vzniku a zániku misijnej stanice,
f) schvaľovať zborový poriadok a jeho zmeny,
g) rozhodovať o kúpe a predaji nehnuteľností, a o nakladaní s nimi,
h) rozhodovať o rozdelení zboru, zlúčení s iným cirkevným zborom, strate samostatnosti zboru
(premena na misijnú stanicu iného zboru alebo zánik zboru) a o vystúpení zboru zo zväzku BJB,
i) plniť úlohy vyplývajúce z členstva v BJB (vysielať delegátov na KDZ, úlohy spojené s voľbami
orgánov BJB a iné),
j) prijímať nových členov zboru,
k) uskutočňovať disciplinárne opatrenia (obmedzenie práv, pozastavenie členstva, ukončenie členstva
a vylúčenie zo zboru),
l) voliť staršovstvo a diakonov,
m) voliť revíznu komisiu,
n) schvaľovať rozpočet a jeho zmeny, ako aj správy o hospodárení,
o) schvaľovať volebný poriadok a registratúrny poriadok.
-------------------------------------------------V bodoch a), d), e) a o) sa pre uznášaniaschopnosť zborového zhromaždenia vyžaduje účasť
nadpolovičnej väčšiny členov zboru s hlasovacím právom.
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Pre zvolenie kazateľa zboru podľa písm. c) sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny
zúčastnených členov zboru na voľbách, pričom tento počet súhlasných hlasov musí byť väčší
ako polovica všetkých členov zboru s volebným právom.
Pre zvolenie správcu zboru podľa písm. c) sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny členov
zboru s volebným právom.
V bodoch f), g) a h) sa pre platnosť uznesenia vyžaduje, aby za uznesenie hlasovala aspoň
dvojtretinová väčšina členov zboru s hlasovacím právom.
V bodoch j), k) a n) sa pre platnosť uznesenia vyžaduje (okrem splnenia podmienok v ods. 2),
aby počet súhlasných hlasov predstavoval aspoň jednu štvrtinu členov zboru s hlasovacím
právom.
Pre voľby podľa bodov l) a m) sa vyžaduje účasť nadpolovičnej väčšiny členov zboru
s volebným právom.
(4) Zborové zhromaždenie zvoláva staršovstvo oznámením pri pravidelnom bohoslužobnom
zhromaždení najmenej 7 dní vopred. Oznámenie s informáciou o čase, mieste konania a programe
rokovania zverejní staršovstvo v danom termíne aj písomnou formou na oznamovacom paneli,
prípadne doplní aj inou vhodnou formou (napr. e-mailom, listom a pod.). Výročné zborové
zhromaždenie sa koná v 1. štvrťroku kalendárneho roka. Zborové zhromaždenie sa musí zvolať
aj vtedy, keď o to požiada aspoň jedna tretina členov zboru.
(5) Hlasovanie na zborovom zhromaždení sa spravidla uskutočňuje osobne. Možnosť hlasovať
prostredníctvom zástupcu má člen s hlasovacím právom, ktorý sa z vážnych dôvodov nemôže
zúčastniť na zborovom zhromaždení a ktorý písomne splnomocní iného člena, aby ho na zborovom
zhromaždení pri hlasovaní zastupoval. Ak je splnená podmienka osobnej účasti aspoň jednej štvrtiny
príslušných členov s hlasovacím právom (ods. 2), hlasovanie prostredníctvom zástupcu sa počíta za
hlasovanie rovnocenné s hlasovaním prítomného člena, a započítava sa do počtu členov zúčastnených
na hlasovaní.
(6) Staršovstvo môže rozhodnúť, že hlasovanie sa uskutoční pri viacerých príležitostiach v dlhšom
časovom intervale alebo aj návštevou členov, ktorí sa z vážnych dôvodov nemôžu zúčastniť na
bohoslužobných zhromaždeniach.
(7) Zborové zhromaždenie môže kompetencie týkajúce sa iba materského zboru (misijnej stanice)
delegovať materskému zboru (misijnej stanici).
(8) Volení pracovníci zboru môžu byť z funkcie odvolaní zborovým zhromaždením, ktoré ich volilo,
a to za rovnakých podmienok, za akých boli zvolení; odvolanie kazateľa zboru je platné, ak sa zaň
vysloví nadpolovičná väčšina členov zboru s hlasovacím právom.
§ 12 Staršovstvo
(1) Staršovstvo je kolektívnym vedením zboru. V čase medzi stretnutiami zborového zhromaždenia
vybavuje aj neodkladné záležitosti, ktoré sú inak v kompetencii zborového zhromaždenia; o svojich
krokoch dodatočne informuje zborové zhromaždenie.
(2) Staršovstvo vykonáva najmä tieto činnosti:
a) sleduje a svojimi podnetmi formuje celkovú duchovnú orientáciu zboru, jeho výchovnú, misijnú
a pastoračnú stratégiu,
b) schvaľuje a odvoláva vedúcich zborových zložiek,
c) rieši organizačné otázky a otázky súvisiace so zborovou disciplínou,
d) vyjadruje sa k žiadostiam o členstvo v zbore, dbá o riadnu prípravu žiadateľov o členstvo a ich
uvedenie do zboru,
e) koordinuje zborové aktivity,
f) vyjadruje sa k majetkovým a hospodárskym záležitostiam zboru,
g) v prípade, že zbor nemá kazateľa, staršovstvo zabezpečuje:
• pravidelné kázanie Božieho slova,
• biblické a teologické vzdelávanie,
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•
•
•
•

pastoráciu,
krst,
vysluhovanie Večere Pánovej,
pohreby.

(3) Staršovstvo je volené zborovým zhromaždením, ktorému sa zodpovedá, a je povinné rešpektovať
jeho uznesenia. Kazateľ zboru je z titulu svojej funkcie členom staršovstva. Členovia staršovstva si
spomedzi seba volia predsedu.
(4) Na zabezpečenie niektorých činností môže staršovstvo vymenovať odborné komisie (napr.
programová, stavebná a pod.), ustanovovať výbory (napr. hospodársky, výchovno-vzdelávací a pod.)
a poverovať po vzájomnej dohode špecifickými úlohami aj jednotlivých členov zboru (napr. hospodár,
účtovník), o čom informuje zborové zhromaždenie.
§ 13 Kazateľ zboru
(1) Kazateľ zboru je volený zborovým zhromaždením. Vykonáva, resp. v spolupráci so staršovstvom
a diakonmi zabezpečuje najmä:
• pravidelné kázanie Božieho slova,
• biblické a teologické vzdelávanie,
• pastoráciu,
• krst,
• vysluhovanie Večere Pánovej,
• sobáše,
• pohreby.
(2) Zbor, prípadne Rada BJB na požiadanie zboru uzatvára so zvoleným kazateľom pracovnú zmluvu
s dohodnutým termínom nástupu do služby. Spravidla do jedného mesiaca sa uskutoční inštalácia
kazateľa (uvedenie do služby v zbore). Inštaláciu pripravuje staršovstvo zboru. Ak je zbor prvým
pôsobiskom kazateľa, po jeho inštalácii staršovstvo požiada Radu BJB o ordináciu kazateľa.
§ 14 Správca zboru a správca misijnej stanice
(1) Správcom zboru je spravidla kazateľ zboru. Ak sa zbor rozhodne inak, alebo ak nemá kazateľa,
volí zborové zhromaždenie správcu zboru. Správca zboru zabezpečuje správu zboru, a reprezentuje
zbor navonok.
(2) Hlavné činnosti správcu zboru:
• ako štatutár zabezpečuje styk zboru s úradmi a verejnosťou,
• dohliada na koordinovanú činnosť všetkých zložiek zboru v súlade s uzneseniami zborového
zhromaždenia a staršovstva,
• zodpovedá za spravovanie majetku (vrátane evidencie a inventarizácie),
• zodpovedá za prevádzku objektov (vrátane zabezpečenia predpísaných revízií a dodržiavania
bezpečnostných predpisov),
• zodpovedá za vybavovanie zborovej korešpondencie (vrátane technickej a hospodárskej agendy),
• zodpovedá za riadne vedenie a archiváciu zborovej agendy,
• uzatvára pracovné zmluvy, riadi a kontroluje prácu zamestnancov zboru.
(3) Pre misijnú stanicu je zborovým zhromaždením ustanovený správca misijnej stanice, ktorý má
delegované právomoci s lokálnou pôsobnosťou pre príslušnú misijnú stanicu.
(4) Ak zbor má kazateľa aj správcu, zborové zhromaždenie môže niektoré kompetencie správcu
presunúť na kazateľa (napr. reprezentáciu zboru navonok).
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§ 15 Účtovník
Účtovníka vymenúva po vzájomnej dohode staršovstvo. Vedie finančnú a účtovnú agendu zboru a dbá
o hospodárne využívanie finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu. Eviduje všetky
zbierky a finančné dary, a ak sú v hotovosti, ukladá ich na bežný účet zboru. Má dispozičné právo
k účtu zboru, s ktorým disponuje podľa rozhodnutia zborového zhromaždenia, pokynov staršovstva
alebo iných kompetentných osôb.
§ 16 Pokladník
Na vedenie pokladne a narábanie s finančnou hotovosťou ustanovuje staršovstvo po vzájomnej dohode
pokladníka, ktorý úzko spolupracuje s účtovníkom..
§ 17 Hospodár
Hospodára vymenúva po vzájomnej dohode staršovstvo. Podľa pokynov správcu zboru a v spolupráci
s hospodárskym výborom, resp. hospodárskym tímom zabezpečuje najmä:
• spravovanie majetku zboru,
• vybavovanie majetkovoprávnej a hospodárskej agendy,
• prevádzkyschopnosť objektov zboru a ich zariadenia,
• opravárenské a rekonštrukčné práce.
§ 18 Revízna komisia
Revízna komisia je volená zborovým zhromaždením, ktorému je priamo zodpovedná. Jej členovia
nemôžu byť súčasne členmi staršovstva. Aspoň raz do roka vykonáva revíziu hospodárenia zboru.
§ 19 Diakoni
Diakoni sú volení na zborovom zhromaždení, a sú ustanovení na služby, ktoré stanoví zborové
zhromaždenie.
§ 20 Zložky zboru
(1) Zložky zboru sú vytvárané na zaistenie konkrétnych služieb. Sú to napr.:
• vzdelávacie skupiny (nedeľná škola pre deti, dorast, dospelých a pod.),
• skupiny mládeže, sestier, bratov, rodín, a pod.,
• chválospevové skupiny, hudobné skupiny, spevokoly,
• evanjelizačné, misijné, charitatívne, hospodárske a iné tímy.
(2) Vedúcich zborových zložiek z radov členov zboru schvaľuje staršovstvo.
§ 21 Spoločné bohoslužobné zhromaždenia
(1) Pravidelné spoločné bohoslužobné zhromaždenia organizačne zabezpečuje v mieste sídla zboru
kazateľ, resp. predseda staršovstva (ak zbor nemá kazateľa) a v mieste misijnej stanice správca
misijnej stanice.
(2) Večera Pánova sa vysluhuje pri spoločnom zhromaždení, spravidla raz v mesiaci, a to ako chlieb
a víno (môže byť nahradené nealkoholickým nápojom). Večera Pánova je určená predovšetkým pre
členov zboru. Účasť je otvorená aj pre znovuzrodených kresťanov z iných spoločenstiev. Je
zodpovednosťou každého prítomného, aby sám rozsúdil na základe Božieho slova, či Večeru Pánovu
môže prijímať; v prípade nejasností sa odporúča Večeru Pánovu neprijímať.
(4) Pre členov zboru, ktorí sa pre pokročilý vek, chorobu, prípadne iné vážne dôvody nemôžu
zúčastniť Večere Pánovej pri spoločnom zhromaždení, vysluhuje kazateľ, členovia staršovstva alebo
diakoni Večeru Pánovu aj v domácnostiach, nemocniciach, prípadne na iných miestach.
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IV. Osobitné ustanovenia pre zvláštne situácie
§ 22. Osamostatnenie misijnej stanice
(1) Osamostatnenie misijnej stanice sa môže uskutočniť po dohode s materským zborom a po
schválení KDZ. Podmienkou je schopnosť zaistiť riadny chod a rozvoj zborového života. Zároveň sa
dohodne majetkové vyrovnanie medzi materským zborom a osamostatňujúcou sa misijnou stanicou.
V sporných prípadoch rozhoduje KDZ.
§ 23. Zlúčenie zboru s iným zborom BJB, rozdelenie zboru, strata samostatnosti zboru a
vystúpenie zboru zo zväzku BJB
(1) Vo zvláštnych prípadoch môže zborové zhromaždenie rozhodnúť o zlúčení zboru s iným zborom
BJB, rozdelení zboru, strate samostatnosti zboru, alebo o vystúpení zboru zo zväzku BJB. Pri strate
samostatnosti, môže sa zbor na základe rozhodnutia zborového zhromaždenia zlúčiť s iným zborom
BJB (vrátane možnosti stať sa jeho misijnou stanicou), alebo zaniknúť. Súčasne sa riešia
majetkovoprávne záležitosti v súlade s § 10 Ústavy BJB.
(2) V prípade, že zbor pre neúčasť dostatočného počtu plnoprávnych členov, a to ani pri opakovanom
zvolávaní zborového zhromaždenia (minimálne štyrikrát), nie je schopný rozhodovať o strate alebo
zachovaní svojej samostatnosti na zborovom zhromaždení, môže na návrh staršovstva o zlúčení sa
zboru s iným zborom BJB, alebo zániku zboru rozhodnúť KDZ. Ak zbor nemôže rozhodovať o strate,
alebo zachovaní svojej samostatnosti preto, že nemá kto zvolať zborové zhromaždenie pre
nefunkčnosť staršovstva, plní túto funkciu staršovstva Rada BJB.
V. Záverečné ustanovenia
§ 24
(1) Zborový poriadok a jeho zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia zborovým
zhromaždením.
(2) Prílohami zborového poriadku sú:
a) zápisnice zo zborových zhromaždení, na ktorých sa schvaľoval zborový poriadok a jeho zmeny.
(3) Zborový poriadok bol schválený na zborovom zhromaždení v Banskej Bystrici dňa 22. júna 2008.
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