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Smernica č. 1/2008, 
 

ktorou sa opravuje redakčná  chyba v texte Smernice  č. 6/2007 publikovanej v Zbierke CPP, ročník 14, 
čiastka 3/2007 zo dňa 20.12.2007. Smernica č. 6/2007 sa ruší a je nahradená touto Smernicou č. 1/2008. 
  
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva túto 
smernicu: Smernica č. 10/1994 zo dňa 10.10.1994 v znení Smernice č. 3/2000 zo dňa 
18.8.2000 o úplných názvoch cirkevných organizačných jednotiek a o používaní pečiatok sa 
mení v § 1 takto: 
 
3. Senioráty: 

a. Gemerský seniorát Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom 
v ... 

b. Košický seniorát Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom    
v ...  

c. Liptovsko-oravský seniorát Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku  
so sídlom v ... 

d. Šarišsko-zemplínsky seniorát Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 
so sídlom v ... 

e. Tatranský seniorát Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom  
v ... 

f. Turčiansky seniorát Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom 
v ... 

g. Bratislavský seniorát Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku            
so sídlom v ... 

h. Dunajsko-nitriansky seniorát Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 
so sídlom v ... 

i. Hontiansky seniorát Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom 
v ... 

j. Myjavský seniorát Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom  
v ... 

k. Novohradský seniorát Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku           
so sídlom v ... 

l. Považský seniorát Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom  
v ... 

m. Rimavský seniorát Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom 
v ... 

n. Zvolenský seniorát Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom 
v ... 

 
4. Cirkevné zbory: 
vypúšťa sa slovo „združený“. 
 
5. Matkocirkvi (dcérocirkvi): 
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Liptovský Peter,  
matkocirkev Liptovský Peter 
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Zemianske 
Kostoľany, dcérocirkev Prievidza 
 
V Bratislave, 7.12.2007 
 

Pavel Delinga, v.r.                         Miloš Klátik, v.r.                                              
generálny dozorca ECAV na Slovensku       generálny biskup ECAV na Slovensku 



Oznámenie č. 1/2008 
o prijatí štatútu Revíznej komisie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na 

Slovensku 
 

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku prijalo dňa 
1. februára 2008 uznesením 5/08  štatút Revíznej komisie Evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania na Slovensku. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Štatút Revíznej komisie 

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 
 
 

Článok I. 
Základné ustanovenia 

 
1. Štatút Revíznej komisie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku 

sa vydáva na základe: 
- Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov,  
- Cirkevného zákona č. 2/99 o hospodárení cirkevných organizačných jednotiek podľa 

§ 25 ods.1.  
2. Revízna komisia je ustanovená ako kontrolný orgán ECAV na Slovensku, ktorý vykonáva 

kontrolu hospodárenia s verejnými a cirkevnými prostriedkami ECAV  na Slovensku. 
 

Článok II. 
Štruktúra Revíznej komisie ECAV na Slovensku 

 
1. Revízna komisia ECAV na Slovensku je desaťčlenná. Predsedu a ostatných členov 

revíznej komisie volí Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku. Volebné obdobie 
členov revíznej komisie je šesť rokov.  

2. Zodpovednou osobou za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov v informačných 
systémoch prevádzkovateľa Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku (§ 19 ods. 2 
zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov) bude 
u dvoch vybratých členov revíznej komisie vykonané poučenie o povinnostiach 
oprávnenej osoby, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi (§ 4 ods. 4 zákona č. 
428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov). 

 
Článok III. 

Cieľ činnosti Revíznej komisie ECAV na Slovensku 
 
1. Cieľom činnosti revíznej komisie je:  

a. kontrolovať 
- dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými 

a cirkevnými prostriedkami ECAV na Slovensku 
- dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov 

b. včas a spoľahlivo informovať  predsedníctvo a generálne presbyterstvo o úrovni 
hospodárenia s verejnými a cirkevnými prostriedkami a o vykonávaných finančných 
operáciách.   
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Článok IV.  
Plán činnosti revíznej komisie    

 
1. Činnosť revíznej komisie riadi a organizuje predseda revíznej komisie. Jeho úlohou je 

najmä: 
a. príprava plánu práce  
b. zostavovanie revíznych skupín pre konkrétne prípady kontroly 
c. vystavenie poverenia pre revíziu 
d. predkladanie správ generálnemu presbyterstvu  

2. Revízna komisia pracuje na základe plánu práce. Plán práce schvaľuje Generálne 
presbyterstvo ECAV a je s ním oboznámené Predsedníctvo ECAV a riaditeľ Generálneho 
biskupského úradu ECAV. Plán práce musí mať písomnú formu. 

3. Revízna komisia je povinná vykonať kontrolu aj na požiadanie Generálneho presbyterstva 
ECAV na Slovensku. Táto kontrola sa považuje za mimoriadnu. 

 
 

Článok V. 
Predmet činnosti Revíznej komisie  

 
1. Do pôsobnosti revíznej komisie patrí  kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a 

cirkevnými prostriedkami.  
2. Pod kontrolou hospodárenia s verejnými prostriedkami sa rozumie následná finančná 

kontrola v zmysle  zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. 
Pri vykonávaní  následnej finančnej kontroly sa revízna komisia riadi základnými 
pravidlami následnej finančnej kontroly v zmysle § 13 až 25 uvedeného zákona. Revízna 
komisia overuje: 
a) objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a vnútornými predpismi so zameraním na dodržanie hospodárnosti, 
efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami, 

b) dodržanie postupu podľa § 10 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite pri výkone priebežnej finančnej kontroly, 

c) vykonanie predbežnej finančnej kontroly, 
d) splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou 

a odstránenie príčin ich vzniku . 
3. Kontrolou hospodárnosti vynakladania cirkevných prostriedkov ECAV na Slovensku sa 

rozumie kontrola prevádzkových ako aj fondových zdrojov ECAV na Slovensku. 
4. Do pôsobnosti členov revíznej komisie, u ktorých bolo vykonané poučenie 

o povinnostiach oprávnenej osoby, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi podľa 
článku II. bod 2, patrí navyše následná finančná kontrola hospodárenia s verejnými 
prostriedkami určenými na osobné požitky duchovných, mzdy prevádzkových 
pracovníkov a príslušné odvody. 

 
 

Článok VI. 
Správa Revíznej komisie  

 
1. Revízna komisia vypracováva o kontrolných zisteniach správu1 alebo záznam2 o výsledku 
                                                 
1 Na náležitosti správy  o výsledku následnej finančnej kontroly a podmienky jej vypracovania  sa vzťahujú  § 17 
až 20 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.  
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následnej finančnej kontroly. 
2. Následná finančná kontrola je skončená prerokovaním správy - ak následná finančná 

kontrola zistila nedostatky, alebo oboznámením kontrolovaného subjektu - ak následná 
finančná kontrola nezistila nedostatky.  

3. Revízna komisia je povinná o prerokovaní správy spísať zápisnicu, ktorá musí spĺňať 
náležitosti § 22 zákona 502/2001 Z.z. 

 
 

Článok VII. 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

 
1. Týmito ustanoveniami nie sú dotknuté práva iných osôb a orgánov na kontrolu v ECAV 

na Slovensku. 
2. Štatút Revíznej komisie ECAV na Slovensku bol prijatý uznesením Generálneho 

presbyterstva ECAV na Slovensku č. 5/08. 
3. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke CPP. 
4. Zmeny a doplnky štatútu vykonáva generálne presbyterstvo. 
 
 
Vo Zvolene, 1.2.2008 
 
 

Pavel Delinga, v.r.                         Miloš Klátik, v.r.                                              
generálny dozorca ECAV na Slovensku       generálny biskup ECAV na Slovensku 

 
 
                                                                                                                                                   

 
2 Záznam o následnej finančnej kontrole sa vypracúva, ak Revízna komisia Evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania na Slovensku nezistí pri následnej finančnej kontrole nedostatky. 
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Príloha 1. 
 

Základné pojmy 
 
 

1. Finančná kontrola je súhrn činností, ktorými sa overuje: 
a) splnenie podmienok na poskytnutie verejných prostriedkov, 
b) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými 

prostriedkami (napr. zákon o rozpočtových pravidlách, zákon o cestovných náhradách, 
zákon o verejnom obstarávaní a pod.), 

c) dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými 
prostriedkami, 

d) na účely finančného riadenia dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o 
vykonávaných finančných operáciách a o hospodárení s verejnými prostriedkami, 

e) splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou 
a na odstránenie príčin ich vzniku. 

 
2. Verejné prostriedky sú všetky prostriedky štátneho rozpočtu poskytnuté ECAV 

na Slovensku, vrátane iných prostriedkov zo zahraničia, určených na financovanie projektov 
na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

 
3. Finančné riadenie je súhrn postupov pri zodpovednom a prehľadnom plánovaní, 

rozpočtovaní, použití, účtovaní, výkazníctve a finančnej kontrole verejných prostriedkov, 
ktorých cieľom je ich hospodárne, efektívne a účinné využívanie. 

 
4. Finančná operácia je: 

a) príjem verejných prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne 
b) použitie verejných prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne 
c) právny úkon majetkovej povahy (napríklad zmluva, dohoda, objednávka...) 
d) iný úkon majetkovej povahy (napríklad vyraďovanie majetku, likvidácia majetku, 

prevod majetku, náhrada škody, nakladanie s ceninami ...) 
 
5. Hospodárnosť je minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie 

tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality. 
 
6. Efektívnosť je maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným verejným 

prostriedkom. 
 
7. Účinnosť je vzťah medzi plánovaným a skutočným výsledkom činnosti vzhľadom 

na použité prostriedky ECAV na Slovensku. 
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Oznámenie č. 2/2008 
o prijatí štatútu Podporného cirkevného fondu 

 
 

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku prijalo  dňa 
1. februára 2008 uznesením 3/08  štatút Podporného cirkevného fondu. 

 
 
 

Štatút 
Podporného cirkevného fondu 

 
Článok  I. 

Názov fondu 
 
1. Podporný cirkevný fond Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ďalej 

len fond). 
 

Článok II. 
Zriaďovateľ fondu 

 
1. Zriaďovateľom fondu je Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského 

vyznania na Slovensku. 
 

Článok III. 
Účel fondu 

 
1. Účelom fondu je podpora sociálne slabých rodín duchovných Evanjelickej cirkvi 

augsburského vyznania na Slovensku. 
 

Článok IV. 
Zdroje tvorby fondu 

 
1. Fond je napĺňaný z nasledovných zdrojov:  

a) dobrovoľné príspevky duchovných ECAV na Slovensku  
b) dobrovoľné príspevky ostatných zamestnancov ECAV na Slovensku 
c) ofery a milodary určené na podporu fondu 
d) výnosy z akcií a podujatí organizovaných na podporu fondu 
e) príspevok z rozdelenia zisku ECAV schváleného synodou ECAV 

 
 

Článok  V. 
Správca fondu 

 
1. Fond je spravovaný správnou radou v zložení:  

- riaditeľ GBÚ ECAV na Slovensku - predseda správnej rady  
- vedúci BÚ VD ECAV na Slovensku - podpredseda správnej rady 
- vedúci BÚ ZD ECAV na Slovensku - podpredseda správnej rady 
- hlavný ekonóm GBÚ ECAV na Slovensku - člen  
- duchovný určený Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku - člen  
- duchovný určený Dištriktuálnym presbyterstvom VD ECAV na Slovensku - člen  
- duchovný určený Dištriktuálnym presbyterstvom ZD ECAV na Slovensku - člen  
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2. Zasadnutie správnej rady zvoláva predseda spravidla 2x do roka a to v mesiacoch január 
a v júl.   

3. Správna rada je uznášaniaschopná, ak sa zasadnutia zúčastnia aspoň štyria členovia 
správnej rady. 

4. Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov; v prípade 
rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu správnej rady.  

5. V prípade potreby je možné rozhodnúť na základe písomného vyjadrenia členov rady; 
v tom prípade je však uznesenie platné, len ak sa všetci členovia správnej rady vyjadrili 
súhlasne. 

 
Článok  VI. 

Rozhodovanie o použití prostriedkov z fondu 
 
1. O použití prostriedkov z fondu rozhoduje správna rada na základe písomnej žiadosti 

žiadateľa.  
2. Žiadosť s príslušnými prílohami  predkladá žiadateľ správnej rade prostredníctvom GBÚ 

na predpísanom tlačive (v prílohe tohto štatútu) v termínoch do 31.12. a do 30.6. 
3. Žiadateľ musí byť dobrovoľným prispievateľom do fondu vo výške najmenej 1% z čistej 

mzdy po dobu minimálne 6 predchádzajúcich mesiacov. 
4. Rodina žiadateľa musí byť v hmotnej núdzi, ktorá sa pre potreby rozhodovania o použití 

zdrojov z fondu  počíta ako rozdiel medzi výdavkami rodiny a príjmami rodiny. Rodina 
žiadateľa je v hmotnej núdzi, ak je tento rozdiel záporný. 

5. Výdavky  rodiny sú súčtom: 
a) 1,5 násobku životného minima žiadateľa určeného podľa §2 písmeno a) zákona 

601/2003 Z.z. 
b) 1,5 násobku životného minima manžela/manželky žiadateľa určeného podľa §2 

písmeno b) zákona 601/2003 Z.z. 
c) 1,5 násobku životného minima každého nezaopatreného dieťaťa žiadateľa určeného 

podľa §2 písmeno c) zákona 601/2003 Z.z. 
d) preukázateľné náklady na bývanie (nájomné, náklady na vykurovanie,  elektrickú 

energiu a náklady na vodné a stočné), pokiaľ tieto nie sú poskytované bezplatne 
príslušnou COJ. 

6. Príjmy rodiny sú súčtom: 
a) príjmu žiadateľa (podľa potvrdenia vystaveného orgánom, ktorý ho žiadateľovi 

poskytuje, dokladu o sociálnej podpore, potvrdenia o výške poberaného dôchodku, 
potvrdenia o výške  podpory v nezamestnanosti a podobne, alebo daňového priznania - 
ak žiadateľ je podnikateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba) 

b) príjmu manžela/manželky žiadateľa doloženého podobne ako je doložený príjem 
žiadateľa. 

c) písomného potvrdenia cirkevného zboru (resp. inej  COJ) o ďalšom príjme v cirkevnom 
zbore (resp. inej COJ), kde žiadateľ pôsobí (milodary, úhrada na bývanie a podobne) 
v konkrétnej výške, alebo zápočtu odhadu príjmu žiadateľa v závislosti od jeho veľkosti 
nasledovne: 
1) do 500 členov cirkevného zboru - suma 500,- Sk/mesačne, 
2) 501 až 1000 členov cirkevného zboru - suma 700 Sk/mesačne, 
3) 1001 až 1500 členov cirkevného zboru - suma 1000 Sk/mesačne, 
4) 1501 až 2000 členov cirkevného zboru - suma 1500 Sk/mesačne, 
5) nad 2001 členov cirkevného zboru - suma 2000 Sk/mesačne. 

7. Žiadateľ spĺňajúci kritéria podľa bodu 2, 3 a 4  môže sa uchádzať o podporu na niektorý 
z týchto účelov: 
a) prídavok k mesačnej  mzde žiadateľa  - vo výške maximálne 2000,- Sk/mesačne, 
b) príspevok na dieťa žiadateľa vo veku do 1 roku pri príležitosti  jeho Krstu svätého - vo 

výške 2000 Sk/dieťa, 
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c) príspevok na nákup školských pomôcok  pre školopovinné dieťa (vo veku 6 až 14 
rokov) - vo výške maximálne 1000 Sk/dieťa/školský rok, 

d) príspevok na dieťa žiadateľa vo veku do 15 rokov  pri príležitosti  jeho konfirmácie  - 
vo výške 1000 Sk/dieťa, 

e) príspevok na štúdium nezaopatreného dieťaťa (vo veku 15 až 18 rokov) - vo výške 
maximálne 2000 Sk/dieťa/školský rok, 

f) pri uzatvorení manželstva  žiadateľa, ak príjem oboch novomanželov je nižší ako 
stanoví kritérium v bode 4 - jednorázovo maximálne 5000 Sk/novomanželia, 

g) vianočný príspevok deťom ovdovelého žiadateľa - maximálne 1000 Sk/dieťa/rok. 
8. O výške mesačnej podpory z fondu rozhodne správna rada na základe žiadosti žiadateľa,  

po posúdení všetkých priložených podkladov.  Výška podpory všetkým oprávneným 
žiadateľom na  konkrétny účel  podľa bodu 7 musí byť rovnaká pre všetkých oprávnených 
žiadateľov a závisí od počtu žiadateľov a finančných možností fondu. 

9. Jeden raz ročne predkladá správna rada generálnemu presbyterstvu správu o hospodárení 
fondu v rozsahu, ktorý určí generálne presbyterstvo. Ak je čerpanie fondu v priebehu roku 
nižšie ako 50% z jeho ročnej tvorby, môže generálne presbyterstvo na návrh správnej rady 
rozhodnúť o jednorazovej sociálnej podpore všetkých alebo vybraných skupín duchovných.  

 
Článok VII. 

Administratíva fondu a podpisové práva 
  

1. Všetku administratívu spojenú s vedením fondu vykonáva Generálny biskupský úrad 
ECAV (GBÚ). Podpisové práva k fondu sú v zmysle podpisového vzoru GBÚ. 

 
Článok  VIII. 

Zrušenie fondu 
 
1. Rozhodnutie o zrušení PCF prináleží jeho zriaďovateľovi - Generálnemu presbyterstvu 

ECAV.  
Článok  IX. 

Záverečné ustanovenie 
 
1. Štatút fondu bol prijatý uznesením Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku 3/08. 
2. Štatút nadobúda účinnosť od 1.7.2008. 
3. Platnosť „Štatútu a zásad hospodárenia s Podporným cirkevným fondom“ zo dňa 

25.8.1999 a jeho novelizácie zo dňa 4.4.2003  končí dňom 30.6.2008. 
 
 
Vo Zvolene, 1.2.2008 
 
 

Pavel Delinga, v.r.                         Miloš Klátik, v.r.                                              
generálny dozorca ECAV na Slovensku       generálny biskup ECAV na Slovensku 

 
 
 
 



Žiadosť o príspevok z Podporného cirkevného fondu ECAV na Slovensku
*) Vyplní žiadateľ

Žiadateľ /meno a priezvisko/

Funkcia v ECAV 

Trvalý pobyt

Miesto pôsobenia

Meno a priezvisko 
manžela/manželky

Prezentačná pečiatka GBÚ

Zamestnávateľ

Deti Meno a priezvisko Dátum narodenia Navštevovaná škola

1.

2.

3.

4.

5.

*) Vyplní GBÚ ECAV

1 Životné minimum  - na žiadateľa §2 a) zákona 601/2003 Z.z. 

2 na manžela/manželku žiadateľa  §2 b) zákona 601/2003 Z.z. 

3 na deti žiadateľa (spolu)  §2 c) zákona 601/2003 Z.z. 

1,5 násobok životného minima rodiny §6 bod 5a,b,c štatútu PCF

5 Náklady na bývanie *3) §6 bod 5d štatútu PCF

Výdavky spolu

6 Príjem žiadateľa *1)
doklad v prílohe 

7 Príjem manžela/manželky žiadateľa *2)
doklad v prílohe 

8 Príjem z cirkevného zboru §6 bod 6c štatútu PCF

Príjmy spolu

Rozdiel

Žiadam o príspevok*) Vyplní žiadateľ zaškrtnutím políčka: Rozhodnutie správnej rady*) Vyplní SR:

k základnej mzde Príspevok k zákl. mzde
ku krstu dieťaťa ................................................. *4) Príspevok ku krstu dieťaťa
na školské potreby pre dieťa ................................................ Príspevok na školské potreby
ku konfirmácii dieťaťa  ......................................... *5): Príspevok ku konfirmácii
na štúdium dieťaťa ....................................... Príspevok na štúdium
pri uzatvorení manželstva Príspevok pri uzatvorení manž.
vianočný príspevok na dieťa ........................ Vianočný príspevok

K žiadosti prikladám*) Vyplní žiadateľ zaškrtnutím políčka:

*1) doklady o všetkých príjmoch žiadateľa - príloha č.:
*2) doklady o všetkých príjmoch manželky/manžela žiadateľa - príloha č.:
*3) doklady o nákladoch na bývanie mimo faru  - príloha č.:
*4) kópia krstného listu/krstných listov  - príloha č.:
*5) kópia rozpomienky na konfirmáciu - príloha č.:

Prehlásenie žiadateľa: Týmto prehlasujem, že všetky údaje uvedené žiadosti sú úplné a pravdivé a že som som nezamlčal(a) žiadnu 
informáciu, ktorá by v zmysle štatútu Podporného cirkevného fonfu (Ozn.2/2008 Zb.CPP) mohla mať vplyv na výšku priznaného príspevku. 

Miesto a dátum podania žiadosti Podpis žiadateľa

Schválené správnou radou PCF dňa Podpis predsedu správnej rady PCF
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Oznámenie č. 3/2008 
o prijatí štatútu Fondu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku na 
podporu Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

 
 

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku prijalo  dňa 
1. februára 2008 uznesením 4/08  štatút Fondu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na 
Slovensku na podporu Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského  
v Bratislave. 
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Štatút 
Fondu Evanjelickej cirkvi  augsburského vyznania na Slovensku  

na podporu Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského  
v Bratislave 

 
 

Článok  I. 
Názov fondu 

1. Fond Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania  na Slovensku (ECAV) na podporu 
Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského  v Bratislave (EBF UK); 
ďalej len fond. 

 
Článok II. 

Zriaďovateľ fondu 
1. Zriaďovateľom fondu je Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského 

vyznania na Slovensku. 
 

Článok  III. 
Účel fondu 

1. Fond je vedený na dvoch samostatných účtoch:  
a) Účet opráv budov ECAV využívaných EBF UK, z ktorého sa financujú opravy 

a rekonštrukcie budov prenajatých alebo spravovaných EBF UK, ktorých je ECAV 
vlastníkom alebo v ktorých má ECAV vlastnícky podiel.  

b) Účet  podpory výchovno-vzdelávacieho procesu EBF UK, z ktorého sa prispieva 
študentom EBF UK a pedagógom vyučujúcim na EBF UK, prispieva na vydávanie 
skrípt a učebníc pre EBF UK,  na nákup knižného fondu do knižnice EBF UK 
a na technické vybavenie bezprostredne súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom 
EBF UK. 

 
Článok  IV. 

Zdroje  tvorby fondu 
 
1. Fond je napĺňaný z nasledovných zdrojov:  

a) zostatky príspevkov zo zahraničia a z vyhlásených celocirkevných zbierok 
na Slovensku na stavbu budovy EBF  

b) príspevky z fondov EÚ a ostatných vypísaných grantov v SR 
c) milodary zo zahraničia a od  domácich darcov 
d) vyhlásené celocirkevné ofery   
e) príspevok z rozdelenia zisku ECAV schváleného synodou ECAV 

2. Ak nie je prispievateľom určené, na ktorý účet fondu je príspevok určený, rozhodne o tom 
správca fondu. 
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Článok V. 

Správca fondu 
 
1. Fond je spravovaný správnou radou v zložení:  

- generálny biskup ECAV - predseda správnej rady,  
- generálny dozorca ECAV, 
- predseda generálneho hospodárskeho výboru ECAV, 
- dekan EBF UK. 

2. Zasadnutie správnej rady zvoláva a vedie predseda.  
3. Správna rada je uznášaniaschopná, ak sa zasadnutia zúčastnia aspoň traja členovia. 
4. Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov; v prípade 

rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu správnej rady.  
5. V prípade potreby je možné rozhodnúť na základe písomného vyjadrenia členov; v tom 

prípade je však uznesenie platné, len ak sa všetci členovia správnej rady vyjadrili súhlasne. 
 
 

Článok VI. 
Rozhodovanie o použití prostriedkov z fondu 

 
1. O použití prostriedkov fondu rozhoduje správna rada fondu nasledovne:  

a) z účtu opráv budov ECAV využívaných EBF UK - na základe písomnej žiadosti EBF 
UK alebo uznesenia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku. V prípade 
žiadosti presahujúcej sumu 500.000,- Sk (alebo odpovedajúcej čiastky v EUR alebo 
v inej mene) správna rada je povinná žiadosť prerokovať v Generálnom presbyterstve 
ECAV.  

b) z účtu podpory výchovno-vzdelávacieho procesu EBF UK 
1) na  podporu študentov EBF UK - na základe písomnej žiadosti žiadateľa (študenta 

EBF UK) a odporúčania duchovného správcu EBF UK, 
2) na  podporu vydávania skrípt a učebníc EBF UK - na základe písomnej žiadosti 

žiadateľa a odporúčania dekana  EBF UK, 
3) na  podporu pri nákupe knižného fondu do knižnice EBF UK  - na základe 

písomnej žiadosti dekana EBF UK, 
4) na  podporu zabezpečenia prednášateľov a pedagógov pri  organizovaní 

odborných konferencií, seminárov, prednášok  a podobne - na základe písomnej 
žiadosti  dekana EBF UK,  

5) na podporu zabezpečenia technického vybavenia EBF UK určeného pre 
skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu -  na základe písomnej žiadosti 
dekana EBF UK.  

2. Žiadosť o podporu musí byť predložená správnej rade prostredníctvom Generálneho 
biskupského úradu (GBÚ) a z jej zdôvodnenia musia byť zrejmé celkové náklady na 
predmet žiadosti (na zabezpečenie obstarávaného predmetu alebo služby) a  výška 
požadovanej podpory  z fondu.  

3. Jeden raz ročne predkladá správna rada generálnemu presbyterstvu správu o hospodárení 
fondu v rozsahu, ktorý určí generálne presbyterstvo. 

 
 

Článok  VII. 
Administratíva fondu a podpisové práva 

 
1. Všetku administratívu spojenú s vedením fondu vykonáva GBÚ. Podpisové práva k fondu 

sú v zmysle podpisového vzoru  GBÚ. 
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Článok VIII. 
Zrušenie fondu 

 
1. Rozhodnutie o zrušení fondu prináleží jeho zriaďovateľovi.  
 
 

Článok IX. 
Záverečné ustanovenie 

 
1. Štatút fondu bol prijatý uznesením Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku 4/08. 
2. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia v Zbierke cirkevnoprávnych 

predpisov ECAV. 
3. Dňom zverejnenia tohto štatútu sa rušia „Štatút a zásady hospodárenia s fondom ECAV na 

podporu Evanjelickej bohosloveckej fakulty“  zo dňa 9. februára 1996. 
 
 
Vo Zvolene, 1.2.2008 
 
 

Pavel Delinga, v.r.                         Miloš Klátik, v.r.                                              
generálny dozorca ECAV na Slovensku       generálny biskup ECAV na Slovensku 
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Oznámenie č. 4/2008 
o schválení Štatútu Medzinárodného evanjelického mládežníckeho centra Ichthys 

vo Veľkom Slavkove 
 
 

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku prijalo  dňa 
1. februára 2008 uznesením 2/08  štatút Medzinárodného evanjelického mládežníckeho centra 
Ichthys vo Veľkom Slavkove. 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Štatút 

Medzinárodného evanjelického mládežníckeho centra Ichthys 
vo Veľkom Slavkove 

 
 
 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ďalej len „ECAV“) na základe 
oprávnenia zriaďovať a prevádzkovať účelové zariadenia v zmysle § 6 ods. 1 písm. h) zákona 
č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, 
v zmysle čl. 30 ods.1 písm. e) Ústavy ECAV v znení cirkevného ústavného zákona č. 7/2000 
a podľa rozhodnutia Synody ECAV na Slovensku zo dňa 21.10.2006, ako aj z vôle bratov 
a sestier pomáhať duchovnému prebudeniu mládeže na Slovensku, zriadila Medzinárodné 
evanjelické mládežnícke centrum Ichthys ako účelové zariadenie cirkvi a Generálne 
presbyterstvo ECAV na Slovensku vydáva tento Štatút Medzinárodného evanjelického 
mládežníckeho centra Ichthys vo Veľkom Slavkove.  
 
 
 

Článok  I. 
Názov  

 
1. Názov účelového zariadenia cirkvi je Medzinárodné evanjelické mládežnícke centrum 

Ichthys, skrátený názov je  MEMC Ichthys.  
 
 

Článok  II. 
Sídlo  

 
1. Sídlo Medzinárodného evanjelického mládežníckeho centra Ichthys je na ul. kpt. Morávku 

č. 301, 059 91 Veľký Slavkov. 
 
 

Článok  III. 
Účel a predmet činnosti 

 
1. MEMC Ichthys je účelovým zariadením Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na 

Slovensku s právnou subjektivitou. 
2. Účelom MEMC Ichthys je, v zmysle vieroučnej práce ECAV na Slovensku, rozvíjať 

vzdelávacie, kultúrne, duchovné, formovacie a oddychové aktivity mládežníckej 
organizácie SEM.  

3. Svoje ciele MEMC Ichthys dosahuje a uskutočňuje predovšetkým tým, že: 
a. prevádzkuje nehnuteľnosti ECAV na Slovensku prenechané mu do užívania 

osobitnou dohodou, 
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b. rozvíja komunitný dobrovoľnícky program, 
c. poskytuje duchovné, vzdelávacie, kultúrne a športové aktivity v súčinnosti s 

centrálou SEM, 
d. poskytuje oddychové aktivity podľa záujmu členov ECAV na Slovensku, 
e. pomáha miestnej a regionálnej komunite na cirkevnej a občianskej báze. 

4. Všetky hore uvedené činnosti sú smerované predovšetkým pre evanjelickú mládež 
v medzinárodnom, celoslovenskom, regionálnom a miestnom meradle. 

 
 

Článok  IV. 
Orgány MEMC Ichthys  

 
1. Orgánmi MEMC Ichthys sú: 

a. správna rada,  
b. riaditeľ,  
c. dozorná rada.  

 
Článok  V. 

Správna rada 
 
1. Správna rada je najvyšším orgánom MEMC Ichthys a riadi jeho činnosť v rozsahu 

svojich právomocí vymedzených týmto štatútom. 
2. Správna rada MEMC Ichthys je sedemčlenná, tvorí ju predseda a šesť jej členov. 

Funkčné obdobie správnej rady sú 4 roky.  Predsedu správnej rady a dvoch členov 
správnej rady  menuje a odvoláva Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku z členov 
ECAV na Slovensku. Ďalších štyroch členov správnej rady menuje a odvoláva Generálne 
presbyterstvo ECAV na Slovensku nasledovne:  

a. jedného člena na návrh SEM,  
b. jedného člena na návrh Cirkevného zboru Poprad - Matejovce, 
c. jedného člena na návrh partnerskej  Evanjelickej cirkvi Württemberg, 
d. jedného člena na návrh partnerskej  Evanjelickej cirkvi Thüringen. 

3. Členom správnej rady nemôže byť člen dozornej rady ani riaditeľ. 
4. Predseda správnej rady zvoláva a vedie jej zasadnutia a podpisuje jej rozhodnutia.  
5. Správnu radu zvoláva predseda najmenej dvakrát ročne, a tiež vždy, ak si to vyžiada 

naliehavá potreba MEMC Ichthys. 
6. Zasadnutie správnej rady sa zvoláva písomnou pozvánkou, ktorá musí obsahovať miesto 

zasadnutia, dátum, čas a program. V prípade, ak o to dozorná rada požiada, musí byť 
správna rada zvolaná do tridsiatich dní od doručenia písomného návrhu dozornej rady 
správnej rade. 

7. Správna rada volí riaditeľa na obdobie troch rokov rozhodnutím trojpätinovej väčšiny 
všetkých jej členov. Správna rada môže odvolať riaditeľa, ak sa na tom uznesie 
trojpätinová väčšina všetkých jej členov. 

8. Správna rada je uznášaniaschopná, ak sa jej rokovania zúčastní nadpolovičná väčšina 
členov. Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej 
prítomných členov. 

9. Zo zasadnutí správnej rady sa robia písomné zápisnice, ktoré podpisuje predseda, 
zapisovateľ a jeden člen správnej rady okrem predsedu. Zasadnutia správnej rady sú 
povinní sa zúčastniť riaditeľ MEMC Ichthys s hlasom poradným a podľa potreby 
na požiadanie aj pracovníci a dobrovoľníci MEMC Ichthys ako hostia. 

10. Správna rada rozhoduje o všetkých záležitostiach činnosti MEMC Ichthys, okrem tých, 
ktoré sú  vymedzené týmto štatútom pre ostatné orgány MEMC Ichthys. 

11. Správna rada najmä: 
a. schvaľuje plán činnosti MEMC Ichthys na kalendárny rok, 
b. schvaľuje rozpočet MEMC Ichthys na kalendárny rok, 
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c. schvaľuje ročnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení MEMC 
Ichthys a túto predkladá generálnemu presbyterstvu a synode ECAV 
na Slovensku, 

d. rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vyporiadania 
najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia, 

e. sleduje a usmerňuje plnenie cieľa a predmetov činnosti MEMC Ichthys, 
f. udeľuje predchádzajúci súhlas riaditeľovi na všetky právne úkony týkajúce sa 

nakladania s nehnuteľným majetkom MEMC Ichthys, 
g. navrhuje generálnemu presbyterstvu zrušenie, zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie 

MEMC Ichthys. 
12. Členovia správnej rady sú povinní: 

a. zúčastňovať sa zasadnutí správnej rady, 
b. napomáhať rozvoju MEMC Ichthys hľadaním ľudských, materiálnych a 

finančných zdrojov a šíreniu jeho dobrého mena na verejnosti, 
c. zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno MEMC Ichthys v cirkvi 

alebo na verejnosti, 
d. zdržať sa nekalej súťaže, ktoré by mohlo poškodiť hospodárenie MEMC Ichthys.  

13. Členstvo v správnej rade zaniká: 
a. uplynutím funkčného obdobia, 
b. odstúpením,  
c. odvolaním, 
d. smrťou. 

14. Ak člen správnej rady poruší povinnosti člena správnej rady definované v tomto Štatúte, 
alebo ak sa bez náležitého ospravedlnenia nezúčastní najmenej troch po sebe idúcich 
riadne zvolaných zasadnutí správnej rady, je organizácia, ktorá ho menovala, povinná 
v lehote 3 mesiacov odvolať. 

15. Činnosť v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady 
patrí náhrada hotových výdavkov, ktoré im vznikli preukázateľne pri výkone funkcie 
na základe osobitného predpisu. 

 
 

Článok  VI. 
Riaditeľ MEMC Ichthys 

 
1. Riaditeľ je štatutárnym orgánom MEMC Ichthys, ktorý riadi jeho činnosť a koná v jeho 

mene. Štatutárny orgán rozhoduje o všetkých záležitostiach MEMC Ichthys, ak nie sú 
cirkevným právnym predpisom alebo týmto Štatútom vyhradené do pôsobnosti iných 
orgánov. 

2. Riaditeľa volí správna rada na obdobie troch rokov, menovací dekrét riaditeľa podpisuje 
predseda správnej rady. 

3. Povinnosti riaditeľa: 
a. pripravuje plán činnosti MEMC Ichthys na príslušný kalendárny rok a dáva ho 

schváliť správnej rade vždy do 30.11. predchádzajúceho kalendárneho roka, 
b. pripravuje náplne práce pre pracovníkov MEMC Ichthys, ktoré musia byť 

prekonzultované so správnou radou, 
c. pripravuje rozpočet MEMC Ichthys na príslušný kalendárny rok, 
d. zodpovedá za hospodárenie s majetkom, aktívami a pasívami MEMC Ichthys. 

4. Riaditeľ nie je bez predchádzajúceho súhlasu správnej rady oprávnený vykonať úkony, 
ktorými by MEMC Ichthys: 
a. nadobúdalo alebo scudzovalo nehnuteľnosť alebo k nej zriaďovalo práva tretích osôb, 
b. zakladalo alebo spoluzakladalo inú právnickú osobu alebo sa stalo účastníkom 

združenia, 
c. uzavrelo zmluvu o úvere/pôžičke vo výške viac ako 100 000 Sk, slovom jednostotisíc 

slovenských korún, 
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d. preberalo ručenie za záväzok tretej osoby vo výške viac ako 20 000 Sk, slovom 
dvadsaťtisíc slovenských korún, 

e. preberalo dlh/pristupovalo k dlhu tretej osoby vo výške viac ako 20 000 Sk, slovom 
dvadsaťtisíc slovenských korún. 

5. Správna rada odvolá riaditeľa ak: 
a. bol výrokom disciplinárneho rozhodnutia právoplatne uznaný vinným z 

disciplinárneho previnenia,  
b. o to sám požiada. 

 
Článok  VII. 

Dozorná rada 
 

1. Dozorná rada je kontrolným orgánom MEMC Ichthys, ktorý dohliada na riadenie a 
činnosť účelového zariadenia cirkvi. 

2. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov 
týkajúcich sa činnosti MEMC Ichthys a kontrolujú, či je účtovníctvo riadne vedené 
v súlade s príslušnými štátnymi a cirkevnými predpismi a či MEMC Ichthys uskutočňuje 
svoju činnosť v súlade s cirkevnými právnymi predpismi ECAV a týmto štatútom. 

3. Dozorná rada najmä: 
a. preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení 

a predkladá svoje vyjadrenie generálnemu presbyterstvu a synode, 
b. kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov, 
c. upozorňuje Správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrh na ich odstránenie. 

4. Dozorná rada je tiež oprávnená: 
a. navrhnúť zvolanie mimoriadneho rokovania správnej rady, ak si to vyžaduje záujem 

MEMC Ichthys, 
b. zúčastniť sa prostredníctvom svojich členov na rokovaní správnej rady s hlasom 

poradným, 
c. upozorniť správnu radu na zistené porušenie právnych predpisov, štatútu, alebo 

cirkevných právnych predpisov ECAV na Slovensku. 
5. Dozorná rada má troch členov. Členov dozornej rady volí a odvoláva Generálne 

presbyterstvo ECAV na Slovensku  na návrh Predsedníctva ECAV na Slovensku 
z členov ECAV na Slovensku. Členom dozornej rady nemôže byť člen správnej rady ani 
riaditeľ.  

6. Dozorná rada volí zo svojich členov predsedu dozornej rady. Predseda dozornej rady 
zvoláva, pripravuje a riadi schôdze dozornej rady. 

7. Dozorná rada sa uznáša súhlasom nadpolovičnej väčšiny svojich  členov. 
8. Na zvolávanie a rokovanie dozornej rady platia obdobne ustanovenia tohto štatútu ako 

o zvolávaní a rokovaní správnej rady ( čl. V.). 
9. Pre zánik členstva v dozornej rade platia obdobne ustanovenia tohto štatútu ako o zániku 

členstva v správnej rade (čl. V., bod 14. a 15. tohto štatútu). 
10. Členstvo v dozornej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom dozornej rady 

patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie, na základe 
osobitného predpisu. 

 
 

Článok VIII. 
Dobrovoľníci MEMC Ichthys  

 
1. Dobrovoľnícky tím MEMC Ichthys tvoria mladí ľudia vo veku do 27 rokov, ktorých 

úlohou je pomáhať v napĺňaní cieľov a predmetov činnosti MEMC Ichthys. 
2. Počet dobrovoľníkov schvaľuje správna rada. 
3. Hlavnou náplňou ich činnosti je: 

a. pomoc cirkevnému zboru – deti, mládež, biblické hodiny, 
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b. príprava a realizácia kresťanských stretnutí pre okolie, 
c. pomoc v sociálno-diakonickej službe v obci, 
d. opatrovateľská a strážna služba, 
e. upratovanie a príprava izieb na ubytovanie, 
f. údržba záhrady a hospodárstva, 
g. výpomoc v kancelárii, 
h. vedenie a práce v domácnosti, 
i. pomoc v kuchyni, 
j. údržba strojového parku. 

4. Dobrovoľníci v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky dostanú vreckové a bude 
im poskytnuté ubytovanie a strava. 

 
Článok IX. 

Pracovníci MEMC Ichthys 
 

1. Podľa potreby zriaďuje riaditeľ MEMC Ichthys pracovné miesta, ktoré musia byť 
definované v súlade so štatútom a s náplňou práce v rámci schváleného rozpočtu MEMC. 

2. Obsadenie pracovného miesta je v kompetencii riaditeľa MEMC Ichthys. 
3. Ostatné náležitosti pracovníkov MEMC Ichthys sa riadia platnými cirkevnými právnymi 

predpismi a právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
 
 

Článok X. 
Hospodárenie MEMC Ichthys 

 
1. Majetok MEMC Ichthys tvoria: 

a. vklad zakladateľa, 
b. príjmy a výnosy z poskytovaných služieb a vlastnej činnosti, 
c. dary od fyzických a právnických osôb,  
d. zbierky, 
e. príspevky a dotácie od štátu alebo od orgánov verejnej správy, 
f. dedičstvá, 
g. pôžičky, úvery, úroky. 

2. MEMC Ichthys má právo zriadiť si vlastné účty. MEMC Ichthys vedie vlastné 
účtovníctvo v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

3. Za zverený majetok a hospodárenie zodpovedá riaditeľ MEMC Ichthys. 
4. Hospodárenie môže byť kedykoľvek kontrolované Generálnym hospodárskym výborom 

ECAV na Slovensku alebo Kontrolným výborom SEM. O týchto kontrolách vydá 
príslušný kontrolný orgán zápis, ktorý sa doručuje dozornej rade a správnej rade.  

5. MEMC Ichthys môže podnikať podľa osobitných predpisov za podmienky, že touto 
činnosťou sa dosiahne účelnejšie využitie jeho majetku a nebude ohrozený cieľ pre ktorý 
bolo založené. Zisk nesmie byť použitý v prospech zakladateľa, členov orgánov ani jeho 
zamestnancov, ale musí byť v celom rozsahu použitý na rozvoj mládežníckej činnosti 
v cirkvi. 

6. Účelové zariadenie sa nemôže zúčastňovať na podnikaní iných osôb a nemôže uzatvárať 
zmluvu o tichom spoločenstve. 

7. MEMC Ichthys hospodári podľa rozpočtu schváleného správnou radou. Rozpočet musí 
obsahovať všetky rozpočtované príjmy a výdavky, pričom sa zostavuje a schvaľuje na 
príslušný kalendárny rok.  

8. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie správnej rade riaditeľ MEMC Ichthys  najneskôr 
jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje. Správna 
rada schvaľuje rozpočet účelového zariadenia najneskôr do 31. marca príslušného 
kalendárneho roka. 
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Článok XI. 
Výročná správa o činnosti a hospodárení MEMC Ichthys 

 
1. Riaditeľ vypracuje výročnú správu o činnosti a hospodárení MEMC Ichthys v termíne do 

31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.  
2. Výročná správa obsahuje: 

a. prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku, 
b. prehľad zahraničných kontaktov, 
c. ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých, 
d. prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch, 
e. prehľad nákladov, 
f. prehľad výnosov v členení podľa zdrojov, 
g. stav a pohyb majetku a záväzkov MEMC Ichthys, 
h. zmeny a nové zloženie orgánov MEMC Ichthys, ku ktorým došlo v priebehu roka, 
i. ďalšie údaje určené správnou radou. 

3. Výročná správa sa po schválení dozornou radou a správnou radou v lehote 
do 28. februára doručí Predsedníctvu ECAV na Slovensku. Výročná správa bude pre 
členov ECAV na Slovensku prístupná v sídle Generálneho biskupského úradu, prípadne 
sa zverejní obvyklým spôsobom. 

 
Článok XII. 

Zánik a likvidácia MEMC Ichthys 
 

1. MEMC Ichthys zanikne: 
a. dňom uvedeným v rozhodnutí synody o zániku MEMC Ichthys; inak dňom, keď bolo 

toto rozhodnutie prijaté, zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez 
likvidácie; 

b. rozhodnutím synody o zlúčení, splynutí s inou účelovou organizáciou ECAV alebo 
rozdelení MEMC Ichthys; 

c. dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení MEMC Ichthys; inak dňom, keď toto 
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. 

2. Pri zlúčení prechádza majetok MEMC Ichthys na organizáciu, s ktorou sa MEMC 
Ichthys zlúčilo. Pri splynutí prechádza majetok MEMC Ichthys na organizáciu vzniknutú 
splynutím. 

3. Likvidácia sa nevyžaduje, ak majetok MEMC Ichthys prechádza po zlúčení alebo 
splynutí na inú účelovú organizáciu. 

4. Likvidačný zostatok MEMC Ichthys prechádza na ECAV na Slovensku. Na zrušenie 
účelového zariadenia s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik účelového zariadenia 
sa použijú primerané ustanovenia o zrušení a zániku cirkevných organizácií. 

 
Článok XIII. 

Prechodné a záverečné ustanovenia 
 

1. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tohto štatútu je oprávnené vykonať len Generálne 
presbyterstvo ECAV na Slovensku.  

2. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia Generálnym presbyterstvom 
ECAV na Slovensku a bude predložený na Ministerstvo kultúry SR za účelom registrácie 
Medzinárodného evanjelického mládežníckeho centra Ichthys ako účelového zariadenia 
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. 

 
Vo Zvolene, 1.2.2008 
 

Pavel Delinga, v.r.                         Miloš Klátik, v.r.                                             
generálny dozorca ECAV na Slovensku       generálny biskup ECAV na Slovensku 
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