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2/2010 

 
ŠTATÚT 

Študijného finančného fondu Samuela a Žofie Peressényi,  

v znení jeho novelizácie 4/2017 

 

 

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku prijalo dňa 

4.  decembra 2009 uznesením  č. 79-5/2009 štatút Študijného finančného fondu Samuela a Žofie 

Peressényi, ktorý bol novelizovaný uznesením generálneho presbyterstva č. 89-3/2017 zo dňa 

3. mája 2017. 

 

 

Štatút 

Študijného finančného fondu Samuela a Žofie Peressényi 
 

  

Článok I. 

Názov fondu 

 

1.    Študijný finančný fond Samuela a Žofie Peressényi  (ďalej len FOND). 

 

 

Článok II. 

Zriadenie fondu 

 

1. Zriaďovateľom FONDU je Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi  

       augsburského vyznania na Slovensku. 

 2.   FOND sa zriaďuje na dobu neurčitú. 

 

 

Článok III. 

Účel fondu 

 

1.  Účelom FONDU je podpora vzdelávania udeľovaním štipendií najlepším študentom         

       EBF UK  v Bratislave, na podporu záujmu o duchovnú službu. 

 

Článok IV. 

Zdroje tvorby fondu 

 

1.    FOND  sa vytvára z: 

a) z vkladu daru Samuela a Žofie Peressényi,  

b) vkladu ECAV na Slovensku, 

c) iných vkladov, darov, príspevkov, výnosov a i. 
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Článok V. 

Správna rada fondu 

 

1.    Správna rada má troch členov. 

2.    Generálne presbyterstvo menuje a odvoláva členov Správnej rady FONDU nasledovne: 

a) zástupcu GBÚ za oblasť školstva a to na základe návrhu Predsedníctva ECAV, 

b) duchovného správcu TD pri EBF UK a to na základe návrhu Predsedníctva 

ECAV, 

c) zástupcu EBF UK a to na základe návrhu dekana EBF UK.  

3.    Správna rada FONDU: 

a) predkladá GP návrh na výšku štipendií z rozpočtu FONDU, 

b) rozhoduje o použití majetku FONDU v súlade so schváleným rozpočtom. 

4.    Člen Správnej rady FONDU: 

a) je  povinný svoju činnosť vykonávať tak, aby neboli poškodzované záujmy   

FONDU,  

b) nesmie majetok FONDU využívať na osobné ciele,  

c) musí byť bezúhonný a v plnom rozsahu spôsobilý na právne úkony, 

d) musí byť členom ECAV, 

e) nemôže byť osoba, ktorej sa poskytujú peňažné prostriedky z majetku FONDU. 

5.     Člen Správnej rady má nárok na náhradu výdavkov podľa zákona o cestovných   

        náhradách v platnom znení, ktoré mu vznikli pri výkone tejto funkcie. 

6.    GP môže odvolať člena správnej rady FONDU, ak: 

a) neplní povinnosti člena správnej rady FONDU a v určenej lehote neurobí nápravu 

ani po písomnom upozornení GP,  

b) stratil dôveru väčšiny členov GP. 

7.    Členovia správnej rady FONDU sa môže bez udania dôvodu písomne vzdať    

       svojej funkcie. 

 

 

Článok VI. 

Rozhodovanie o použití prostriedkov fondu 

 

1. Prostriedky FONDU sa poskytujú vo forme štipendia študentovi EBF UK v Bratislave,  

zapísanému na štúdium v študijnom programe Evanjelická teológia, a to nasledovne: 

a) študentovi druhého ročníka, ktorý dosiahol najlepší prospech v štúdiu počas prvého 

ročníka, 

b) študentom so statusom kandidát duchovnej služby v treťom, štvrtom a piatom 

ročníku, ktorí dosiahli v predchádzajúcom školskom roku najlepší prospech  

v ročníku a zároveň si príkladne plnia povinnosti vyplývajúce z programu Kandidát 

duchovnej služby (v zmysle CN 4/2002),  

c) jednému študentovi - poberateľovi sociálneho štipendia, ktorý je kandidátom 

duchovnej služby v treťom, štvrtom alebo piatom ročníku, a študijný priemer za 

predchádzajúci školský rok nebol horší ako 1,5.  Žiadateľ v prílohe svojej žiadosti 

musí doložiť správnej rade potvrdenie školy o poberaní sociálneho štipendia 

a potvrdenie školy o študijnom priemere za predchádzajúci školský rok.  

2.     a)   Prehľad o dosiahnutom prospechu predkladá k 30. septembru študijné oddelenie    

              EBF UK.  

b) Svedectvo o plnení povinností v programe Kandidát duchovnej služby vydá  

duchovný správca TD ECAV pri EBF UK. 
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3.      Zdroje zo štipendia sa môžu použiť na: 

a) na kúpu učebníc a učebných pomôcok,   

b) na študijný pobyt v zahraničí,  

c) príspevok na stravu,  

d) príspevok na ubytovanie .  

4.      O poskytnutí  štipendií rozhoduje generálne presbyterstvo ECAV  na návrh Správnej  

         rady FONDU. 

5.      Odovzdanie štipendií vykoná slávnostným spôsobom generálny biskup pri  príležitosti  

         sviatku 17. novembra – Medzinárodného dňa študentov a Dňa boja za slobodu  

         a demokraciu. 

6.      Doklady o použití štipendia predloží Správnej rade študent, ktorému bolo poskytnuté  

         štipendium do 30.júna nasledujúceho roku.  

 

Článok VII. 

Administratíva fondu 

 

1. Účtovná evidencia FONDU sa vedie v USD na osobitnom analytickom účte ECAV  

         na Slovensku. 

2. Po skončení kalendárneho roka Správna rada vypracuje výročnú správu FONDU,  ktorá 

obsahuje:  

a) prehľad príjmov FONDU podľa zdrojov a ich pôvodu, 

b) prehľad o darcoch, 

c) prehľad o fyzických osobách, ktorým FOND poskytol prostriedky,  

d) informáciu, akým spôsobom sa tieto prostriedky použili. 

 

Článok VIII. 

Zrušenie fondu 

 

1.      Návrh na zrušenie fondu podáva Správna rada generálnemu presbyterstvu. 

2.      FOND zaniká rozhodnutím generálneho presbyterstva  o zrušení FONDU. 

3.      Ku dňu zrušenia a zániku fondu sa vykoná vyúčtovanie FONDU a správna rada   

         predloží generálnemu presbyterstvu záverečnú správu. 

 

Článok IX. 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Ak darca trvá na zachovaní anonymity, jeho meno a priezvisko alebo názov sa nesmú 

uvádzať v prehľade darcov ani inak zverejňovať.  

2. Štatút fondu bol prijatý uznesením Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku  

         č. 80/5-2009, jeho novelizácia uznesením 89-3/2017.   

3. Štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia GP ECAV a účinnosť dňom jeho 

zverejnenia v zbierke cirkevnoprávnych predpisov ECAV. 

 

 Vo Zvolene  4. decembra 2009  

 

 

      Pavel Delinga, v. r.                                     Miloš Klátik, v. r.    

  generálny dozorca ECAV na Slovensku         generálny biskup ECAV na Slovensku 


