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Oznámenie č. 1/2010 
o prijatí Štatútu Ceny Leonarda Stöckela, veľkej osobnosti ECAV na Slovensku 

 

 

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku prijalo dňa 

4. decembra 2009 uznesením č. 80/5-2009  Štatút Ceny Leonarda Stöckela, veľkej osobnosti 

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Štatút 

Ceny Leonarda Stöckela, 

veľkej osobnosti Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 
 

  

Článok I 

Názov 

 

1. Cena Leonarda Stöckela. 

Článok II 

Zriaďovateľ  

 

1. Zriaďovateľom je Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku. 

 

 

Článok III 

Cieľ 

 

1. Na znak úcty k veľkej osobnosti evanjelickej cirkvi Leonardovi Stöckelovi je cena 

udeľovaná evanjelickým osobnostiam v oblasti náboženstva, vedy a kultúry. Cieľom 

udeľovania ceny je prejaviť uznanie ordinovaným i neordinovaným členom ECAV na 

Slovensku, ktorí: 

a) svojimi talentami aktívne a verne pomáhajú svojej cirkvi na všetkých  úrovniach jej 

správy,  

b) šíria dobré meno ECAV v občianskej spoločnosti na Slovensku i v zahraničí tým, že 

dosahujú v súlade s Božou vôľou pozoruhodné výsledky vo vede, v umení, kultúre 

a iných spoločensky významných oblastiach, 

c) svojou vierou, charakterom a morálnym kreditom slúžia za vzor mladej generácii, čím 

napomáhajú k jej správnej duchovnej i mravnej orientácii. 

 

 

Článok IV 

Zdroje  

   

1.   Zdrojom finančných prostriedkov sú:  

a) dobrovoľné dary fyzických a právnických osôb 

b) zbierky a iné príspevky  

2.   Účet vedie Generálny biskupský úrad a na základe potreby generálneho presbyterstva 

zostavuje správu o stave finančných prostriedkov na účte. 
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Článok V 

Zásady udeľovania ceny 

 

1. Kandidáti sú navrhovaní Predsedníctvom ECAV alebo predsedníctvom ktoréhokoľvek 

dištriktu, seniorátu alebo cirkevného zboru. Návrh musí obsahovať zdôvodnenie 

a životopis kandidáta.  

2. Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku z navrhovaných kandidátov na svojom 

zasadnutí vyberá laureátov Ceny Leonarda Stöckela. 

3. Cena Leonarda Stöckela sa udeľuje spravidla pri príležitosti výročia Pamiatky reformácie, 

evanjelických cirkevných dní alebo iných významných udalostí ECAV formou dekrétu 

a pamiatkového daru. 

4.   Cenu možno udeliť i viacerým, najviac však trom kandidátom súčasne. 

5.   Pri udeľovaní ceny je prítomnosť laureáta žiaduca, no nie bezpodmienečná. 

 

 

Článok VI 

Záverečné ustanovenie 

 

 

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

v zbierke cirkevnoprávnych predpisov ECAV.  

2. Tým dňom sa ruší doteraz platný Štatút Ceny Leonarda Stöckela  z  3. júna 2005.  

 

 

Vo Zvolene  4. decembra 2009   

 

 

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

 generálny dozorca ECAV na Slovensku                 generálny biskup ECAV na Slovensku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


