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12/2014  

Oznámenie 
o prijatí Štatútu Fondu misie 

 

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku uznesením 

č. 87-6/2014 zo dňa 3. 10. 2014 schválilo nasledujúci  

 

 

Štatút Fondu misie 

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 
 

Článok I. 

Názov fondu 

 

1. Názov fondu je: Fond misie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 

(ďalej len fond).  

2. Fond je tvorený nasledovnými účtami: 

- účet vnútornej misie, 

- účet zahraničnej misie. 

 

 

Článok II. 

Zriaďovateľ fondu 

 

Zriaďovateľom fondu je Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 

na Slovensku.  

 

 

Článok III. 

Účel fondu 

 

Účelom fondu je podpora misijných aktivít, organizovaných Evanjelickou cirkvou ECAV na 

Slovensku alebo jej misijnými zložkami, a to nasledovným spôsobom: 

– prostriedky z účtu vnútornej misie sú určené na podporu misijných aktivít v rámci 

ECAV na Slovensku, 

– prostriedky z účtu zahraničnej misie sú určené na podporu misijných aktivít ECAV na 

Slovensku v zahraničí. 

 

 

Článok IV. 

Zdroje tvorby fondu 

 

1. Oba účty fondu sú napĺňané z nasledovných zdrojov:  

a) dobrovoľné príspevky fyzických osôb alebo cirkevných zborov ECAV na Slovensku  

b) dobrovoľné príspevky právnických osôb a sponzorské dary 

c) ofery a milodary určené na podporu fondu  

d) výnosy z akcií a podujatí organizovaných na podporu fondu  
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2. Účet vnútornej misie je okrem toho napĺňaný pravidelnými ročnými príspevkami 

z dištriktov. 

 

 

Článok V. 

Rozhodovanie o použití fondu  

 

1. Fond je spravovaný Správnou radou. 

2. Správna rada je tvorená členmi Výboru misie.  

3. O každom zasadnutí Správnej rady je vyhotovená zápisnica, ktorú vlastnoručne podpíšu 

všetci prítomní členovia Správnej rady. 

4. Zasadnutia zvoláva predseda Správnej rady. 

5. Správna rada je uznášaniaschopná, ak sa jej zasadnutia zúčastní nadpolovičná väčšina. 

6. Vo výnimočnom prípade je možné rozhodnúť na základe písomného vyjadrenia členov 

Správnej rady; uznesenie je však platné, len ak sa kladne vyjadrili všetci členovia. 

 

 

Článok VI. 

Administratíva fondu a podpisové práva 

 

Administratívu spojenú s vedením fondu vykonáva Generálny biskupský úrad ECAV (GBÚ). 

Podpisové práva k fondu sú v zmysle podpisového vzoru GBÚ.  

 

 

Článok VII. 

Zrušenie fondu 

 

Rozhodnutie o zrušení fondu prináleží jeho zriaďovateľovi - Generálnemu presbyterstvu ECAV 

na Slovensku.  

 

 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Štatút Fondu misie bol prijatý uznesením Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku 

3. 10. 2014  

2. Štatút nadobúda účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke cirkevnoprávnych predpisov. 

3. Dátumom nadobudnutia účinnosti tohto štatútu zanikajú všetky predošlé formulácie zásad 

a pravidiel hospodárenia s prostriedkami fondu misie ECAV na Slovensku. 

 

 

 

V Bratislave dňa 3. októbra 2014 

 

 

 

 

doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc., v. r.  doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., v. r.  

 generálny dozorca        generálny biskup 


