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Oznámenie č. 11/2013 
o úplnom znení Štatútu Generálnej podporovne ECAV na Slovensku 

 

 

 

V nadväznosti na uznesenie Generálneho presbyterstva ECAV  na Slovensku číslo 08-

GP2/2013 zo dňa 5. apríla 2013, ktorým bola schválená novelizácia Štatútu Generálnej 

podporovne ECAV na Slovensku, ktorý bol  prijatý uznesením Generálneho presbyterstva 

ECAV na Slovensku číslo 32/2-2010 zo dňa 9. apríla 2010 a zverejnený v Zbierke 

cirkevnoprávnych predpisov čiastka 1/2010 ako Oznámenie č. 5/2010, vydávame Štatút 

Generálnej podporovne ECAV na Slovensku v jeho úplnom znení. 

 

 

 

Štatút 

Generálnej podporovne 

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 
 

Článok I. 

Základné ustanovenia 

 

Generálna podporovňa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku je fond  

ECAV na Slovensku zriadený na podporu malých, finančne slabých cirkevných zborov. 

 

Článok II. 

Zriaďovateľ  

 

Zriaďovateľom Generálnej podporovne Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na 

Slovensku je Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na 

Slovensku. 

 

Článok III. 

Účel fondu 

 

Generálna podporovňa spravuje dva fondy vedené na dvoch samostatných analytických  

účtoch a to: 

1. Podporný fond Generálnej podporovne (ďalej „GePo“), z ktorého sa poskytujú nenávratné 

finančné podpory 

- na financovanie výstavby kostolov, modlitební, zborových domov a budov vo 

vlastníctve cirkevných zborov 

- na financovanie opráv a rekonštrukcií kostolov, modlitební zborových domov a budov 

vo vlastníctve cirkevných zborov 

2. Pôžičkový fond Gustáva Adolfa (ďalej len „FoGA“), z ktorého sa poskytujú návratné 

pôžičky 

- na financovanie výstavby kostolov, modlitební, zborových domov a budov vo 

vlastníctve cirkevných zborov 

- na financovanie opráv a rekonštrukcií kostolov, modlitební, zborových domov 

a budov vo vlastníctve cirkevných zborov 
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Článok IV. 

Tvorba fondov 

 

1. Podporný fond Generálnej podporovne je napĺňaný z nasledovných zdrojov 

a) povinné ofery vyhlásené Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku 

b) milodary od zahraničných a domácich darcov 

c) ostatné 

2. Pôžičkový fond Gustáva Adolfa je napĺňaný z nasledovných zdrojov: 

a) zostatok vkladu zahraničného partnera 

b) splátky z poskytnutých pôžičiek 

c) poplatky za poskytnuté pôžičky, určené percentom miery inflácie vyhlásenej 

Štatistickým úradom SR  

d) milodary od zahraničných a domácich darcov 

e) ostatné 

 

Článok V. 

Správca fondu 

 

1. Generálna podporovňa ECAV na Slovensku je spravovaná správnou radou v nasledovnom 

zložení: 

a) dvojčlenné predsedníctvo volené synodou ECAV na Slovensku. Predsedníctvo je 

zložené z jedného zástupcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku a jedného 

zástupcu Západného dištriktu ECAV na Slovensku. 

b) člen správnej rady z radov ordinovaných, volený konventom Východného dištriktu 

ECAV na Slovensku. 

člen správnej rady z radov neordinovaných, volený konventom Východného dištriktu 

ECAV na Slovensku. 

člen správnej rady z radov ordinovaných, volený konventom Západného dištriktu 

ECAV na Slovensku 

člen správnej rady z radov neordinovaných, volený konventom Západného dištriktu 

ECAV na Slovensku. 

2. Za hospodárenie Generálnej podporovne zodpovedá predsedníctvo správnej rady Synode 

ECAV na Slovensku, ktorej predkladá raz ročne správu. 

3. Všetci členovia správnej rady sú volení na šesť rokov. 

4. Zasadnutie správnej rady zvoláva a vedie jej predsedníctvo. 

5. Správna rada je uznášaniaschopná, ak sa zasadnutia zúčastní aspoň jeden z jej predsedov, 

jeden člen volený konventom Východného dištriktu ECAV a jeden člen volený 

konventom Západného dištriktu ECAV. 

6. Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. 

7. V prípade potreby môže správna rada rozhodnúť na základe písomného vyjadrenia 

všetkých jej členov. Uznesenie správnej rady je v takom prípade platné len za podmienky 

súhlasného stanoviska všetkých členov správnej rady. 

 

Článok VI. 

Postup podávania žiadostí o podporu z fondov 

 

Kompletné žiadosti podľa prílohy tohto štatútu sa predkladajú písomne prostredníctvom 

Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku nasledovne: 

 

1. Žiadosti o nenávratnú finančnú podporu z GePo: 
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a) v prípade havarijnej situácie nie je stanovený termín, žiadosti sa predkladajú 

v priebehu roka; 

b) ak sa nejedná o havarijnú situáciu, žiadosti sa predkladajú do 31. decembra bežného 

roka (ďalej ako rok „RR“). 

2. Žiadosti o návratnú pôžičku z FoGa sa predkladajú v priebehu roka. 

 

Článok VII. 

Oprávnení žiadatelia o poskytnutie prostriedkov z fondov 

 

Oprávnenými žiadateľmi o nenávratnú finančnú podporu z GePo alebo o návratnú pôžičku 

z FoGA sú cirkevné zbory Evanjelickej cirkvi  augsburského vyznania na Slovensku. 

 

Článok VIII. 

Kritériá pre zaradenie žiadostí 

 

1. Záväznými kritériami pre posudzovanie žiadostí sú: 

a) Predloženie úplne a správne vyplnenej žiadosti. 

b) Dodržanie termínu na predloženie žiadosti. 

c) Úhrada povinnej celocirkevnej ofery do Generálnej podporovne ECAV na Slovensku. 

d) Schválenie žiadosti podľa § 20 alebo § 21 bodu (2) Cirkevného zákona č. 2/1999, 

o hospodárení cirkevných organizačných jednotiek v znení cirkevného zákona č. 

4/2010 

2. Nesplnenie čo i len jedného záväzného kritéria podľa bodu 1. tohto článku má za následok 

vylúčenie žiadosti zo schvaľovacieho procesu. 

3. Podpornými kritériami pre posudzovanie žiadostí sú1: 

a) Suma doterajších finančných podpôr poskytnutých prostredníctvom ECAV za 

posledných 5 rokov a účel ich použitia. 

 

Článok IX. 

Schvaľovací proces 

 

1. Na úrovni CZ: 

a) projekt schvaľuje zborové presbyterstvo/zborový konvent2 

b) predsedníctvo CZ zodpovedá za správnosť údajov vo vyplnenej žiadosti, 

predovšetkým za položky rozpočtu projektu 

2. Na úrovni seniorátu:  

a) seniorálne presbyterstvo kontroluje správnosť  a úplnosť vyplnenej žiadosti 

b) seniorálne predsedníctvo potvrdzuje pravdivosť záväzných a podporných kritérií 

3. Na úrovni dištriktu:  

a) dištriktuálne presbyterstvo posudzuje priority jednotlivých žiadostí v dištrikte 

a zostavuje poradie žiadateľov s uvedením odporúčanej výšky podpory 

4. Na úrovni ECAV: 

4.1 Správna rada Generálnej podporovne ECAV na Slovensku (SR GePo) 

1. Podporný fond 

O rozdelení zdrojov fondu získaných z vyhlásenej povinnej ofery v roku „RR“ 

rozhoduje SR GePo na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutoční najneskôr do 30. 

apríla roku „RR+1“, nasledovne: 

                                                 
1 K podporným kritériám sa prihliada v schvaľovacom procese pri určení výšky podpory 
2 Schválenie projektu zborovým konventom sa vyžaduje, ak ide o novo začínanú investíciu. V ostatným prípadoch 

rozhoduje zborové presbyterstvo 
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a) 60 % získaných prostriedkov na dva projekty na základe návrhov, 

predložených dištriktuálnymi presbyterstvami; 

b) 30 % získaných prostriedkov na ostatné predložené žiadosti; 

c) 10 % získaných prostriedkov ostáva na riešenie havarijných situácií. 

V prípade havarijných situácií je o poskytnutí finančných prostriedkov do 

výšky 1 660.- € oprávnené rozhodnúť predsedníctvo správnej rady Generálnej 

podporovne. 

2. Pôžičkový fond Gustáva Adolfa 

O poskytnutí zdrojov Pôžičkového fondu Gustáva Adolfa formou návratnej 

pôžičky rozhoduje SR GePo na svojom zasadnutí na základe predložených 

žiadostí. Pôžička sa poskytuje na základe uzatvorenej zmluvy, ktorú v zastúpení 

ECAV na Slovensku uzatvára so žiadateľom predsedníctvo SR GePo. V zmluve 

o pôžičke bude, na základe rozhodnutia SR GePo, definovaný splátkový kalendár, 

sankcie pri nedodržaní termínov splatnosti jednotlivých splátok a spôsob 

zabezpečenia pôžičky. 

4.2 Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku rozhoduje na návrh SR GePo o pridelení 

podpory z Podporného fondu nad 1 660.- € pre jeden projekt. 

 

Článok X. 

Kritéria použitia poskytnutých prostriedkov fondu 

 

Finančná podpora, poskytnutá formou nenávratnej finančnej podpory z prostriedkov GePo, 

alebo formou návratnej pôžičky z prostriedkov FoGA, sa môže použiť len na účel, na ktorý 

bola poskytnutá. 

Finančná podpora, poskytnutá formou nenávratnej finančnej podpory z prostriedkov GePo 

získaných z vyhlásenej ofery roku RR, sa musí vyčerpať do konca kalendárneho roka RR+1, 

t.j. do konca kalendárneho roka, v ktorom SR GePo rozhodla o jej pridelení. 

 

Článok XI. 

Vyúčtovanie a úhrada finančnej podpory 

 

Nenávratnú finančnú podporu z prostriedkov GePo, získaných z vyhlásenej ofery roku RR, je 

žiadateľ povinný vyúčtovať do konca kalendárneho roka RR+1, t.j. do konca kalendárneho 

roka, v ktorom SR GePo rozhodla o jej pridelení. Úhrada finančnej podpory na bankový účet 

žiadateľa sa zrealizuje na základe predloženého vyúčtovania. 

 

Článok XII. 

Kontrola použitia poskytnutých prostriedkov fondu 

 

Kontrola použitia poskytnutých prostriedkov je v kompetencii Správnej rady Generálnej 

podporovne ECAV na Slovensku. 

 

Článok XIII. 

Administrovanie fondu 

 

Všetku administratívu spojenú s vedením Generálnej podporovne vykonáva Generálny 

biskupský úrad. Podpisové práva sú v zmysle podpisového vzoru Generálneho biskupského 

úradu. 
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Článok XIV. 

Zrušenie fondu 

 

Rozhodnutie o zrušení Generálnej podporovne prináleží zriaďovateľovi – Generálnemu 

presbyterstvu ECAV na Slovensku. 

 

Článok XV. 

Prechodné ustanovenia  
 

Právne vzťahy, ktoré vznikli pred účinnosťou tohto cirkevného nariadenia sa posudzujú podľa 

dovtedy platných predpisov. 

 

Článok XVI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Štatút Generálnej podporovne bol prijatý uznesením Generálneho presbyterstva ECAV na 

Slovensku číslo 32/2-2010 zo dňa 9. apríla 2010. 

2. Štatút nadobúda platnosť dňom schválenia GP ECAV a účinnosť dňom jeho zverejnenia 

v Zbierke cirkevnoprávnych predpisov ECAV. 

3. Dňom zverejnenia tohto štatútu sa ruší Cirkevné nariadenie č. 6/95 o generálnej 

podporovni ECAV v znení cirkevného nariadenia č. 3/03 a Štatút a zásady hospodárenia 

s fondom podporovne Gustáva Adolfa, ktorý bol vydaný v Oznámení č. 12 Zbierky 

cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku zo dňa 15. decembra 2006 

4. Novelizácia Štatútu Generálnej podporovne bola schválená uznesením Generálneho 

presbyterstva ECAV na Slovensku číslo 08-GP2/2013 zo dňa 5. apríla 2013 

5. Novelizácia Štatútu Generálnej podporovne nadobúda platnosť dňom schválenia 

Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku a účinnosť dňom jeho zverejnenia 

v Zbierke cirkevnoprávnych predpisov ECAV. 

 

 

 

V Bratislave dňa 9. apríla 2010 

 

 

 

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

generálny dozorca ECAV na Slovensku  generálny biskup ECAV na Slovensku 
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Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku 

 

Žiadosť o podporu z Fondu Generálnej podporovne 

 

A. ŽIADATEĽ 

Názov:      

IČO:       Seniorát :       Dištrikt:       

Adresa žiadateľa 

Obec:       PSČ:       Ulica:       Číslo:       

Kontakty 

Telefón:       Mobil:       Fax:       E-mail:       

Bankové spojenie:       

Štatutárni zástupcovia žiadateľa 

Priezvisko:       Meno:       Titul:       

Priezvisko:       Meno:       Titul:       

Typ podpory, o ktorú žiadateľ žiada 

Nenávratná finančná podpora z Podporného fondu (GePo):    

Návratná pôžička z Pôžičkového fondu Gustáva Adolfa (FoGA):     

Údaje o žiadateľovi k záväzným kritériám pre posudzovanie žiadostí 

Ofera 

do Fondu Generálnej podporovne 

ECAV na Slovensku 

Rok minulý      
Rok 

predminulý 
     Rok predpredminulý      

Odvedené v Sk resp. €                   

Údaje o žiadateľovi k podporným kritériám pre účasť na výberovom konaní 

Počet členov cirkevného zboru:       

Za posledných päť rokov boli žiadateľovi poskytnuté finančné podpory prostredníctvom ECAV: áno   nie  

Zoznam poskytnutých príspevkov prostredníctvom ECAV za posledných päť rokov v prípade predchádzajúcej voľby áno 

Zdroj Suma v Sk resp. € 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

Podpisy štatutárnych zástupcov žiadateľa 

 

 

V      .............................. dňa      ...................                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                            .................................................... 

                                                                                                                                                                 podpis 

B. PROJEKT 
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Názov projektu 

      

Cieľ projektu3 

      

Popis projektu4 

      

Realizácia projektu 

Začiatok projektu:                                          Koniec projektu:        

C. ROZPOČET 5 

Výdavky  Suma v € 
Kontrolný stĺpec  

(vyplní GBÚ) 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

Výdavky spolu        

Príjmy Suma v € 
Kontrolný stĺpec  

(vyplní GBÚ) 

1. Požadovaná výška príspevku 6        

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

Príjmy spolu        

Rozdiel medzi príjmami spolu a výdavkami spolu 0  

D. SCHVÁLENIE ŽIADOSTI 

                                                 
3 V prípade potreby použite samostatnú prílohu 
4 V prípade potreby použite samostatnú prílohu 
5 V prípade potreby použite samostatnú prílohu 
6 Maximálne do výšky 2/3 celkových výdavkov 



Strana: 8 Oznámenie č. 15/2013 Zb.CPP – čiastka 3/2013 

 

1. Schválenie žiadosti na úrovni cirkevného zboru7 

Zborovým konventom uznesením číslo:       Zo dňa:       

Zborovým presbyterstvom uznesením číslo:      Zo dňa:       

Predsedníctvo cirkevného zboru  

Priezvisko:        Meno:       Titul:       

Priezvisko:        Meno:       Titul:       

 

 

V      ...................................... dňa      ...........                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                            .................................................... 

                                                                                                                                                               Podpis  

2. Schválenie žiadosti na úrovni seniorátu  

Uznesenie číslo:       Zo dňa:       

Predsedníctvo seniorátu  

Priezvisko:        Meno:       Titul:       

Priezvisko:        Meno:       Titul:       

 

 

V      .................................... dňa      ...........                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                            .................................................... 

                                                                                                                                                                Podpis  

3. Schválenie žiadosti na úrovni dištriktu  

Uznesenie číslo:       Zo dňa:       

Predsedníctvo dištriktu 

Priezvisko:        Meno:       Titul:       

Priezvisko:        Meno:       Titul:       

 

 

V       ....................................... dňa       ...........                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                            .................................................... 

                                                                                                                                                                Podpis  

4. Schválenie žiadosti na úrovni ECAV  

4a. Správna rada Fondu Generálnej podporovne 

Uznesenie číslo:       Zo dňa:       

Schválená výška podpory v € :       

4b. Generálne presbyterstvo8 

Uznesenie číslo:       Zo dňa:       

Schválená výška podpory v € :       

 

                                                 
7 Schválenie projektu zborovým konventom sa vyžaduje, ak ide o novo začínanú investíciu. V ostatných 

prípadoch rozhoduje zborové presbyterstvo 
8 Ak na návrh Správnej rady Fondu Generálnej podporovne  finančná podpora presahuje výšku 1 660.- € 

 

 

 


