
Š t a t ú t  

Cirkevného zboru Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku Košice - Terasa

Preambula

My, pokrstení členovia cirkvi Ježiša Krista, odpovedajúc vierou na volanie Ducha Svätého
v evanjeliu, túžiac po tom, aby sme sa spolu zapojili na sprítomňovaní Božieho kráľovstva na
zemi,  týmto  prijímame  tento  zborový  štatút  a  osvedčujeme  sa,  že  sa  budeme  riadiť  jeho
zásadami.

Svoje poslanie chápeme v zmysle slov Pána Ježiša, ktoré vyslovil vo Veľkom poverení
(Mt 28:19-20) a Veľkom prikázaní (Mt 22:37-40): 

Náš cirkevný zbor je tu preto, aby sme vytvárajúc rodinu Božích detí prinášali evanjelium
strateným, slúžili núdznym, budovali veriacich a tým všetkým prinášali Bohu slávu. 

Konáme tak v mene Boha - Otca, Syna i Ducha Svätého s prosbou, aby to dobré, čo v nás
Boh začal, On aj doviedol do konečného cieľa na svoju slávu (Filp 1:6).

Čl. 1. Organizácia cirkevného zboru

1.1 Členstvo v Evanjelickej cirkvi sa nadobúda krstom alebo prijatím do cirkvi toho, kto bol
pokrstený v inej kresťanskej cirkvi. Pokrstené dieťa sa stáva členom cirkevného zboru jeho
rodičov alebo jedného z nich. Dospelá osoba prijatá do Evanjelickej cirkvi sa stáva členom
cirkevného zboru, v ktorom sa jej prijatie uskutočnilo.
(Čl. 5 (1,3) CÚ Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku)

1.2 Cirkevný zbor Košice – Terasa v Košiciach (ďalej „tento zbor“), so sídlom na ulici Toryská
t.  č.  so  sídlom  farského  úradu  na  ulici  Mlynská  č.  23,  patrí  do  Košického  seniorátu,  do
Východného dištriktu. 

1.3 Tento zbor tvoria  členovia  Evanjelickej  a.  v.  cirkvi  na  Slovensku,  ktorí  sa  prihlásili  do
cirkevného  zboru  a  sú  v  ňom  evidovaní.   Výnimku  z  členstva  môže  udeliť  seniorátne
predsedníctvo (Cirkevné nariadenie  č.  8/1994,  §1).  Členovia  cirkevného zboru majú právo
prijímať  všetky  príslušné  služby  cirkevného  zboru  a  aktívne  sa  zúčastňovať  jeho  života,
služby  a  podieľať  sa  na  jeho  správe  v  zmysle  cirkevno-právnych  predpisov.   Členovia
cirkevného zboru majú povinnosť slúžiť svojim obdarovaním na prospech Božieho diela a
prispievať na potreby cirkevného zboru podľa svojich možností, a to milodarmi, cirkevným
príspevkom i  iným spôsobom. Výšku cirkevného príspevku každoročne schvaľuje zborový
konvent. 

1.4 Územie cirkevného zboru tvoria mestské časti  Košice -  Západ, Sídlisko KVP, Luník IX,
Pereš, Lorinčík, Poľov, obec Myslava a Šaca podľa zoznamu ulíc, ktorý tvorí súčasť tohto
cirkevno-zborového štatútu.  K tomuto cirkevnému zboru patria  aj  obce,  v  západnej  časti
okresu Košice -okolie smerom na Moldavu nad Bodvou až po hranice Gemerského seniorátu.
Súčasťou tohoto cirkevného zboru je aj filiálka v Štóse a misijné centrum v Šaci (Cirk. zákon
6/1996, §3). Tento zbor patrí do okresov Košice II a Košice – okolie.
 

Čl. 2. Vyznanie viery

2.1. Tento zbor vyznáva Trojjediného Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého. (Mt 28:19)
2.2. Tento zbor vyznáva Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa a uznáva evanjelium za



moc Božiu na záchranu každého veriaceho. (Rim 1:16)
2.3. Tento zbor uznáva kanonické spisy Starej a Novej Zmluvy obsahujúce Božie Slovo

a  v ňom  nachádza  základ  zvesti  evanjelia  a  záväzný  prameň  viery  a  pravidlo  života.  (2
Timoteovi 3:16 a 2 Petra 1:21 )

2.4. Tento zbor prijíma Apoštolské, Nicejské a Athanasiovo vierovyznanie ako pravé
vyjadrenie viery tohoto zboru.

2.5. Tento  zbor  prijíma  Augsburské  vyznanie  ako  pravé  svedectvo  o  evanjeliu,
uznávajúc  svoju  jednotu  vo viere  a  učení  so všetkými  cirkvami,  ktoré  rovnako uznávajú
učenie nezmeneného Augsburského vyznania.

2.6. Tento  zbor  prijíma  vierovyznávacie  spisy  v Knihe  svornosti  za  vierohodné
vysvetlenie Písma svätého.

Čl. 3. Charakteristické črty cirkvi

3.1. Všetka  moc  v cirkvi  patrí  Ježišovi  Kristovi,  jej  Hlave.  Celá  činnosť  cirkevného
zboru sa vykonáva pod Jeho vládou a autoritou v moci Ducha Svätého. (Kol 1:18; Ef 4:15; J
16:13)

3.2. Všeobecná  cirkev  Ježiša  Krista  sa  stáva  skutočnosťou  v miestnom  cirkevnom
zbore,  ktorý  sa  zhromažďuje  k službám  Božím  a  praktickej  kresťanskej  službe.  Všetky
evanjelické a. v. cirkevné zbory na našom území spoločne tvoria Evanjelickú cirkev a. v. na
Slovensku. Základnou organizačnou jednotkou Evanjelickej a. v. cirkvi je cirkevný zbor.

3.3. Tento  zbor  má  riadne  zriadený  kazateľský  úrad.  K zvesti  Slova  Božieho,
k prisluhovaniu sviatostí a k vykonávaniu rozsiahlej zborovej práce, v zmysle Cirkevnej ústavy
a cirkevných zákonov a nariadení, si povoláva ordinovaného kňaza. Tento môže zveriť službu
Slova  počas  svojej  neprítomnosti,  dozorcovi,   kurátorovi,  diakonovi,  kantorovi,  či  inému
neordinovanému členovi zboru.

3.4. Tento zbor sa riadi biblickou zásadou všeobecného kňazstva a snaží sa o využitie
Bohom  zverených  darov  neordinovaných  členov  pri  charitatívnej,  katechetickej,
administratívnej, misijnej a spolkovej činnosti (Ef 4:11; 1 Pt 2:9; 1 Kor 12:7).

3.5. Tento zbor pokladá krst dietok (nemluvniat) za biblicky oprávnený a uskutočňuje
ho  v prípade,  že  rodičia  sľubujú  cirkevnému  zboru  zastupenému  kňazom   pri  krstnom
rozhovore  a  krstní  rodičia  spolu  s rodičmi  pri  samotnom  krste  spoluprácu  pri  výchove
pokrsteného dieťaťa v kresťanskej  viere.  V tomto zbore sú krstení  aj  dospelí  po príprave
podobnej  konfirmačnej  výučbe,  ak  neboli  pokrstení  ako  deti.  V zásade  pri  krste  dietok
a dospelých  je  postup  podľa  všeobecných  pravidiel  pre  pastorálnu  prax  v cirkevných
zboroch. Tieto záväzne pravidlá pre pastorálnu prax sú súčasťou tohto cirkevno-zborového
štatútu.

3.6. Tento zbor prijíma k Večeri Pánovej evanjelikov a. v., ktorí potvrdili svoju krstnú
zmluvu konfirmáciou a tiež kresťanov iných kresťanských cirkví ako hostí, ktorí sa slobodne
rozhodli  pristúpiť k stolu Pánovmu. Večera Pánova sa vykonáva podľa chrámovej  agendy
a záväzných  pravidiel  pre  pastorálnu  prax.  V otázke  osobnej  spovede  je  farár  viazaný
spovedným tajomstvom.

Čl. 4. Ciele činnosti cirkevného zboru

4.1a) V súlade s Božím poverením prijímať Božiu milosť  vierou zo zvesti Slova a prisluhovania



sviatostí  a  na  ňu  odpovedať  vďačnosťou,  oslavou  Boha,  mravným  životom,  bratsko-
sesterskou láskou, kresťanskou službou a svedomitým konaním každodenných povinností
v manželstve, rodine, v povolaní (patríme Kristovi).

b) Zodpovedne vykonávať Božie misijné poverenie, prinášať evanjelium všetkým ľuďom,
privádzať  ich k viere  v Ježiša  Krista.  V tomto duchu má byť  zbor  so všetkým, čo  k nemu
prináleží otvoreným misijným priestorom pre všetkých ľudí (prinášame Krista). 

c)  Ako  odpoveď  na  Božiu  lásku  slúžiť  ľuďom  v ich  potrebách,  mať  pochopenie  a
porozumenie pre chorých, nevládnych a starších, brániť česť a právo všetkých ľudí, viesť ich
k pokoju,  vzájomnému  porozumeniu,  zmiereniu,  prekonávať  rasové,  národné,  triedne  a
rodové predsudky, ujímať sa ľudí v núdzi (slúžime s Kristom).

d)  Venovať  sa  ohrozeným  skupinám:  deťom,  mládeži,  rodinám,  sociálne  slabším
a ľuďom so zdravotným postihnutím.  (slúžime s Kristom).

e) Viesť svojich členov k poznaniu Slova Božieho, aby rástli vo viere, láske a nádeji, aby
dar života považovali za príležitosť k praktizovaniu kresťanskej viery (rastieme s Kristom).

f) Predstavovať jednotu danú Bohom Jeho ľudu tým, že budú žiť v láske Kristovej a tým,
že sa spoja s ostatnými kresťanmi v modlitbách a v živote, aby vyjadrili jednotu, ktorú dáva
Duch Svätý. V ekumenickom duchu pestovať vzájomné vzťahy medzi kresťanskými cirkvami,
s  ostatnými  kresťanskými  organizáciami,  kresťanskými  spoločnosťami  a  Židovskou
náboženskou obcou (uctievame Krista).

4.2. Aby tento zbor splnil horeuvedené ciele, bude:
a) Vykonávať Služby Božie, na ktorých sa zvestuje Slovo Božie a prisluhujú sviatosti.
b) Rozvíjať domáce pobožnosti, biblické hodiny, rodinné a modlitebné spoločenstvá.
c) Organizovať misijné stretnutia, modlitebné stretnutia a modlitebné týždne, schôdzky

cirkevno-náboženských spolkov.
d) Poskytovať pastorálnu starostlivosť a pomáhať svojim členom, aby sa do tejto služby

aktívne zapájali.
e) Vydávať svedectvo o svojej viere v Trojjediného Boha slovom a životom druhým.
f) Podporovať všetkých svojich členov tak, aby svoje kresťanské povolanie vykonávali vo

všedných dňoch v súkromí, práci a v cirkevnom zbore.
g) Každá činnosť zboru sa odvodzuje z Božieho Slova, ktorým vyučujeme všetkých.
h)  Odpovedať  na  ľudské  potreby,  pracovať  pre  spravodlivosť  a  mier,  starať  sa  o

chorých, trpiacich, nezamestnaných a zúčastňovať sa zodpovedne na živote spoločnosti.
i) Motivovať svojich členov, aby poskytovali finančnú podporu na cirkevno-zborové ciele

a ciele iných zložiek Evanjelickej a.  v.  cirkvi  (napríklad Diakonia, Generálna podporoveň,
SEM, SEJ, školstvo, misia atď.)

j) Pestovať a posilňovať styky s inými cirkevnými zbormi, napomáhať práci seniorátu,
dištriktu, generálnej cirkvi a iných cirkevných orgánov.

k)  Pestovať  a  posilňovať  ekumenické  kontakty  v súlade  s rozhodnutiami  cirkvi.
Prispievať k zjednoteniu kresťanov vo viere v trojjediného Boha v ekumenickom duchu. 

4.3. Na podporu plnenia svojich cieľoch cz zbor zriadil Evanjelickú materskú školu (2006), ktorej
činnosť sa  riadi  osobitným štatútom v  zmysle  cirkevno-právnych i  štátnych predpisov (cirk.
zákon č. 6/2010 §3(2)). Evanjelická materská škola je samostatným právnym subjektom. 

Čl. 5. Zborový konvent

5.1. Zborový konvent je najvyšším orgánom zboru a tvoria ho všetci plnoletí (starší
ako 18r., pokrstení, resp. konfirmovaní) členovia zboru, ktorí svoju príslušnosť k cirkevnému
zboru prejavili aj zaregistrovaním sa za člena tohto zboru.

5.2. Konvent rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré mu ukladá čl.17 CÚ a o tých,



ktoré si sám vyhradil.
5.3. Konvent  je  uznášaniaschopný bez ohľadu na počet  prítomných,  ak bol  riadne

zvolaný najmenej týždeň vopred na hlavných Službách Božích (cirk. zákon č.15/1994, §2, bod
3).

5.4. Volí zborových predstaviteľov a funkcionárov uvedených v čl.8 tohoto Štatútu a
členov výborov.

5.5. Na  konvente  musí  byť  spísaná  zápisnica,  ktorú  podpíše  zapisovateľ,  členovia
predsedníctva  zboru  a  dvaja  overovatelia.  Na  konvente  sa  vyhotoví  aj  prezenčná  listina
konventuálov.  

5.6. Zborový konvent rozhoduje o záležitostiach, ktoré sa  týkajú zboru ako celku a
filiálky.  Zborový konvent pri svojom rozhodovaní rešpektuje oprávnené záujmy a potreby
filiálky.

Čl. 6. Zborové presbyterstvo

6.1. Zborové  presbyterstvo  plní  úlohy  podľa  čl.17  CÚ,  prípadne  ďalšie,  ktorými  ho
poverí zborový konvent.

6.2. Členmi  zborového presbyterstva  sú  z titulu  funkcie  zborový   farár,  a  zborový
dozorca,  ktorí  tvoria  predsedníctvo  cirkevného zboru,  a  zborový  kaplán  V neprítomnosti
zborového farára  môže  byť  pre  určité  úkony  poverený  zborový  kaplán.  V neprítomnosti
zborového dozorcu jeho funkcie v plnom rozsahu vykonáva zástupca zborového dozorcu. 

6.3. Ďalej sú členmi presbyterstva z titulu funkcie zborový kaplán, 7 volení presbyteri
z matkocirkvi Košice – Terasa a 1 volený presbyter z filiálky Štós. Presbyterstvo má spolu 11
členov.

6.4. Rokovania  presbyterstva  sú  neverejné.  Účasť  iných  osôb  môže  povoliť
predsedníctvo so súhlasom prítomných.

6.5. Presbyterstvo  je  uznášaniaschopné,  ak  je  prítomná  nadpolovičná  väčšina
riadnych presbyterov.

Čl. 7. Predsedníctvo cirkevného zboru

7.1. Predsedníctvo  plní  úlohy  č.  19  CÚ  a  ďalšie,  ktorými  ho  poverí  konvent  alebo
presbyterstvo.

7.2. Zborové predsedníctvo tvoria zborový farár a zborový dozorca, ktorí predsedajú
aj orgánom cirkevného zboru Košice - Terasa. 

7.3. Zborového  dozorcu   zastupuje  v  jeho  neprítomnosti  zástupca  zborového
dozorcu alebo kurátor (Ústava ECAV čl. 19).

Čl. 8 Predstavitelia a funkcionári cirkevného zboru  

8.1. Zboroví predstavitelia sú: zborový farár, zborový dozorca, zboroví presbyteri a
delegáti  na  seniorátny  konvent.  Zboroví  funkcionári  sú:  zástupca  zborového  dozorcu,
zborový  kantor,  zborový  kurátor,  zborový  pokladník,  zborový  účtovník,  právny  zástupca
zboru,  zborový  archivár,  kostolník,  kurátor  filiálky,  zapisovateľ,  predseda  hospodárskeho
výboru, predseda stavebného výboru.

8.2. Povinnosti  a  práva  jednotlivých  funkcionárov  sú  vymedzené  samostatnou
náplňou činnosti. 

8.3. Zbor, zastúpený predsedníctvom, uzatvára podľa potreby pracovno-právny vzťah
s týmito funkcionármi a zamestnancami: účtovník, kantor, kostolník, kurátor, upratovačka



a ďalšími. Pracovno-právny vzťah schvaľuje presbyterstvo. 
8.4. Cirkevný  zbor  uzatvára  so  svojim  farárom  vokátor  a  so  zborovým  kaplánom

dohodu. Tieto dokumenty bližšie definujú vzájomné práva a povinnosti zborového farára a
kaplána  a  cirkevného  zboru.  Znenie  vokátora  a  dohody  s  kaplánom  schvaľuje  zborový
konvent v zmysle cirkevno-právnych predpisov. 

8.5. Zborový farár po odpracovaní najmenej 5 rokov v službe nášmu zboru má nárok
na  zvláštne voľno (sabatický čas) podľa podmienok špecifikovaných vo vokátore. 

Čl. 9 Služby Božie, prisluhovanie sviatostí, misijná činnosť 

9.1. Služby Božie sa konajú

a)  v  chráme  každú  nedeľu.  Toho  času  sa  konajú  každú  nedeľu  a  sviatky  budove
Magistrátu  mesta  Košice  o  10.00  hod.  (ak  nie  je  dohodnuté  a oznámené  inak).  Večerné,
adventné, pôstne a iné služby Božie sa konajú v priestoroch EMŠ do posviacky chrámu. 

b) vo sviatky a slávnosti, na Štedrý večer, v adventnom a pôstnom období, týždenne,
c) vo filiálke v chráme v Štóse v druhú nedeľu v mesiaci a na prvú slávnosť výročných

sviatkov o 9:30, pokiaľ nie je dohodnuté a oznámené inak. 
d)  O  nekonaní  hlavných  Služieb  Božích  rozhodne  v prípadoch  osobitného  zreteľa

zborové  predsedníctvo.  O  nekonaní  večerných  Služieb  Božích  rozhodne  zborový  farár.
V každom prípade musia byť takéto rozhodnutia riadne zdôvodnené.

e) v misijnom centre v Šaci v tretiu nedeľu v mesiaci o 18:00 v kostole Reformovanej
kresťanskej cirkvi (pokiaľ nie je dohodnuté inak). 

f)  V  odôvodnených  prípadoch  sa  služby  Božie  konajú  aj  mimo  chrámu,  najmä  pri
misijných príležitostiach. 
9.2. Prisluhovanie sviatostí                           

a) Krst Svätý sa prisluhuje v prítomnosti rodičov a krstných rodičov. Po dohode s rodičmi
sa krst koná v zásade na nedeľných Službách Božích. V odôvodnených prípadoch sa koná mimo
služieb Božích. 

b) Večera Pánova sa prisluhuje v chráme počas služieb Božích alebo po Službách Božích
samostatne.  Pravidelne v prvú nedeľu v  mesiaci  a  počas adventných a  pôstnych nediel,  na
druhé slávnosti, počas výročných sviatkov, pri konfirmácii, v nedeľu kajúcu, na poďakovanie za
úrody  zeme  a pri  iných  mimoriadnych  príležitostiach.  Večera  Pánova  sa  vykonáva  podľa
Chrámovej agendy a možných alternatív ako sú uvedené v Agende. Vo filiálke v Štóse sa Večera
Pánova prisluhuje minimálne 2x v roku (v advente a pôste).

c) Večera Pánova sa podľa potreby prisluhuje aj v domácnosti, v nemocnici či inde. 
9.3. V tomto zbore sa podľa možnosti, záujmu a potrieb konajú nasledujúce misijné

akcie (pokiaľ je možné realizujú sa aj vo filiálke):
 Biblické hodiny pre dospelých po celý rok mimo letných prázdnin
 Modlitebné týždne: adventný, novoročný, aliančný, pôstny, medzinárodný modlitebný

deň žien
 Detské služby Božie a slávnosti po celý rok mimo letných prázdnin
 Vyučovanie náboženstva na školách (MŠ, ZŠ, SŠ) počas školského roka
 Stretnutia dorastu, mládeže, žien, mužov, rodinných spoločenstiev a dôchodcov po celý

rok
 Spevokol
 Kultúrne, vzdelávacie a charitatívne akcie
 Ekumenické podujatia



 Iné

Čl. 10. Hospodárenie

10.1. Zborové  hospodárenie  sa  vedie  pri  dodržaní  štátnych  predpisov  a vydaných
ústredných cirkevných hospodárskych noriem. Hospodári sa podľa rozpočtu, ktorý schvaľuje
zborový  konvent.  Rozpočet  vypracováva  a  presbyterstvu  predkladá  príslušné  návrhy
hospodársky  výbor  v spolupráci  s  predsedníctvom,  ktorý  pripravuje  aj  návrhy  ďalších
hospodárskych  opatrení.  Pre  vedenie  pokladne  a  účtovníctva  platia  všeobecne  záväzné
právne predpisy. Zborový farár, zborový dozorca, ani členovia ich rodín nesmú konať funkciu
účtovníka.

10.2. Rovnaké predpisy  platia aj v hospodárení filiálky.
10.3. Kontrolu hospodárenia vykonáva revízny orgán, ktorý podáva správy a návrhy

konventu a presbyterstvu.
10.4. V zbore  sa pravidelne konajú ofery na vnútrozborové ciele:

- zborovým duchovným: na prvú (farár) a  druhú (kaplán) slávnosť  výročných sviatkov v
zmysle vokátora

- kantor: dvakrát ročne (jar-jeseň) 
- kostolníčka: jedenkrát ročne 
- pre teológov:  tretia nedeľa adventná
- pre deti a mládež: na záver školského roku (jún)
- na výstavbu kostola: prvá nedeľa v mesiaci (prípadne na splátky pôžičky)
- pre diakoniu:  jedenkrát ročne 
- pre EMŠ:  jedenkrát ročne 

10.5. Okrem pravidelných ofier sa v zbore konajú aj účelové ofery podľa doporučenia
zborového presbyterstva a vyšších COJ.

10.6. Rozhodovanie o výške mimorozpočtových finančných prostriedkov:
- Predsedníctvo CZ:    do  500,-€ vrátane
- Presbyterstvo CZ: do 2000,-€ vrátane
- Zborový konvent: nad 2000,-€

10.7. Zostatok  pokladničnej  hotovosti  nemá  na  konci  mesiaca  presiahnuť  500,-€  (počas
výstavby kostola 2000,-€)
10.8. Pozemky pôvodne vo vlastníctve štóskeho cirkevného zboru, ktorý je dnes filiálkou cz 

Košice – Terasa, náklady a zisky súvisiace s týmito pozemkami/nehnuteľnosťami znáša 
filiálka Štós, zároveň cz Košice – Terasa rešpektuje toto vlastníctvo a bez vedomia 
a súhlasu členov filiálky Štós nebude uzatvárať žiadne zmluvy/nájmy s týmito 
nehnuteľnosťami ani inak s nimi nakladať. 

Čl. 11. Výbory

11.1. Zborový  konvent  volí  členov  nasledovných  výborov:  hospodársky,  revízny,
stavebný. Cirkevný zbor môže zriadiť aj ďalšie výbory podľa cieľov činnosti a potreby práce
zboru. Jednotlivé výbory majú mať najmenej 3 členov.

Čl. 12. Farský úrad

12.1. Zboroví duchovní prijímajú členov zboru v ich záležitostiach na farskom úrade (so



sídlom kancelárie na Toryskej ulici)  v každom čase. Zásadne však dodržiavajú úradné hodiny:
  utorok 9:-13:00, streda 9:00-16:00, štvrtok 9:00-13:00

12.2. Zborový účtovník:   utorok 9:-13:00, streda 9:00-16:00, štvrtok 9:00-13:00

Čl. 12. Záverečné ustanovenia

13.1. Tento zborový štatút je platný do doby jeho zrušenia. Návrhy a zmeny tohoto
štatútu predkladá zborové presbyterstvo a prijíma zborový konvent. Zásadné zmeny v znení
štatútu schvaľuje seniorátne presbyterstvo.

13.2. Tento zborový štatút bol prijatý na zborovom konvente dňa 18.01.2015 konanom
v Košiciach – v Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. Košice – Terasa na hlavných službách
Božích a nadobúda účinnosť dňom schválenia seniorátnym presbyterstvom.      

------------------------------- -------------------------------
zborový dozorca zborový farár

                                                                                          
Zborový štatút Evanjelického a. v. cirkevného zboru Košice – Terasa v Košiciach
bol schválený Seniorátnym presbyterstvom na zasadnutí dňa ................ uznesením č. ......

------------------------------- -------------------------------
seniorátny dozorca senior
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