
 EVIDENČNÝ LIST ČLENA  
 Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovenku KOŠECA 

 

* Krížikom alebo zakrúžkovaním označte výber.  

Základné osobné údaje: 

meno:.............................................................  priezvisko:..................................................................... 

titul/y pred menom:........................................ titul/y za menom:........................................................... 

rodné priezvisko:............................................ 

dátum narodenia:...........................................  miesto narodenia:........................................................... 

Trvalý pobyt: 

ulica:......................................................................... súpisné číslo:........................... 

mesto/obec:............................................................... PSČ:........................................ 

Prechodný pobyt: 

ulica:......................................................................... súpisné číslo:........................... 

mesto/obec:............................................................... PSČ:........................................ 

Kontakty: 

telefón:............................................................ telefón 2:.................................................................. 

e-mail:............................................................................ 

Sviatosti a iné údaje: 

dátum krstu:.................................................... miesto krstu:.................................................................. 

dátum konfirmácie:......................................... miesto konfirmácie:....................................................... 

stav*:     slobodný/á     ženatý/vydatá                 rozvedený/á         vdovec/vdova 

dátum sobáša:.................................................. miesto sobáša:............................................................... 

zamestnanie:........................................................................................................................................... 

Súhlasím*: 

a) s elektronickým, telekomunikačným (napr. SMS, telefonický hovor) zasielaním informačných materiálov 

o o živote v cirkevnom zbore ako sú napr. pozvánky na podujatia, zborový časopis, newsletter zboru 

a podobne.                      áno            nie 

b) so zasielaním gratulačných pohľadníc k mojim životným jubileám.                              áno            nie 

Uvedené súhlasy je možné kedykoľvek odvolať, zmeniť. 

Rodinní príslušníci: 

Nasledovné údaje slúžia pre prípadné priradenie členov rodiny v evidencii. 

Pre každého rodinného príslušníka – člena ECAV Košeca – je potrebné vyplniť samostatný evidenčný list. 

manžel/ka* meno:.................................................... priezvisko:........................................................... 

dátum narodenia:...................................................... člen/ka ECAV         áno            nie 

syn/dcéra/otec/mama* meno:.................................... priezvisko:........................................................... 

dátum narodenia:...................................................... člen/ka ECAV         áno            nie 

syn/dcéra/otec/mama* meno:.................................... priezvisko:........................................................... 

dátum narodenia:...................................................... člen/ka ECAV         áno            nie 

syn/dcéra* meno:...................................................... priezvisko:........................................................... 

dátum narodenia:...................................................... člen/ka ECAV         áno            nie 

syn/dcéra* meno:...................................................... priezvisko:........................................................... 

dátum narodenia:...................................................... člen/ka ECAV         áno            nie 
Evidenčný list je vytvorený podľa Cirkevného nariadenia č. 1/2006 o evidencii členov cirkevného zboru a na základe Cirkevného 

zákona č. 6/2020 o Elektronickom informačnom systéme ECAV na Slovensku. Osobné údaje sú spracovávané podľa zákona 

č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Údaje uvedené v evidenčnom liste sú spracovávané Cirkevným zborom ECAV na 

Slovensku Košeca, Dolný majer 754/6, 018 64 Košeca  a Generálnym biskupským úradom ECAV na Slovensku, Palisády 736/46, 811 

06 Bratislava ako prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov registrovanej cirkvi ECAV na Slovensku. 
 

V.............................................. dňa...........................              ..................................................... 
               podpis člena/nky CZ ECAV Košeca, 

                                  resp. jeho/jej zákonného zástupcu 

Ak podpisujete ako zákonný zástupca, uveďte svoje meno:....................................................................................................... 

 



 

   

Postup pre vyplnenie Evidenčného listu člena 

1. Každý člen cirkevného zboru si prevezme tlačivo v kostoloch, modlitebni Cirkevného zboru 

ECAV na Slovensku Košeca alebo u pokladníčok, presbyterov, zborového dozorcu alebo na far-

skom úrade. Tlačivo je  prístupné aj na webovej stránke https://www.koseca.ecav.sk/o-

nas/evidencia-clenov. Ak si stiahnete tlačivo z webu, je spracované ako formulár, do ktorého 

môžete priamo vpisovať údaje a následne vytlačiť a podpísať alebo vyplnený poslať ako prílohu 

na koseca@ecav.sk. 

2. Tlačivo je potrebné vyplniť úplne a pravdivo. Ak si nepamätáte údaje o vašom krste alebo kon-

firmácii, prosíme, uveďte aspoň  približný rok. Údaje o zamestnaní sú dobrovoľné. Údaje, ktoré 

poskytnete o vašich rodinných príslušníkoch (manžel, manželka, otec, mama, ...), uvádzajte iba s 

ich súhlasom.  Údaje o členoch rodiny slúžia na priradenie základných rodinných väzieb. Tieto 

údaje nie sú povinné, ak rodinný príslušník nie je členom ECAV. 

3. Za správnosť údajov zodpovedá podpísaná osoba. V prípade neplnoletých členov je to ich zá-

konný zástupca. 

4. Podpísané tlačivo odovzdajte sestre farárke v kancelárii Evanjelického a. v. farského úradu Cir-

kevného zboru ECAV na Slovensku Košeca, Dolný majer 754/6, Košeca alebo bratovi dozorco-

vi, presbyterovi, pokladníkom. Evidenčné listy je možné zaslať  aj poštou alebo v zalepenej a 

označenej obálke (Evidenčný list) vhodiť do poštovej schránky cirkevného zboru. Tlačivá nám 

možno zasielať aj elektronicky na email so správou „elektronický podpis“. 

5. Vaše údaje zaregistrujeme v kartotéke Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Košeca a násled-

ne budú zaznamenané do elektronického systému ECAV. 

 

UPOZORNENIE: Oproti minulosti nastala zmena v tom, že každý člen rodiny vypĺňa 

Evidenčný list samostatne. Aj za každé dieťa je potrebné vyplniť samostatný 

Evidenčný list.  
 

 

 

 

 

 


