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Oznámenie č. 1/2012 
o prijatí Štatútu Kuratória Beckovskej Viesky 

 
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku svojím 

uznesením č. 33/4-2011 zo dňa 27. mája 2011 vydáva Štatút Kuratória Beckovskej Viesky. 

________________________________________________________________ 

 

Š T A T Ú T  K U R A T Ó R I A  
podielnikov a účastinárov nehnuteľného majetku (pôdohospodársky pôdny fond) v 

Beckovskej Vieske 
 

Článok I 

    Postavenie, predmet činnosti a sídlo Kuratória 

 

(1) Kuratórium je správny orgán podielnikov a účastinárov nehnuteľného majetku 

(pôdohospodársky pôdny fond) s názvom Beckovská Vieska, bez právnej subjektivity, 

zriadený Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku. 

 

(2) Predmetom činnosti Kuratória je spravovanie nehnuteľného majetku v katastrálnom 

území Beckovská Vieska, taktieţ hnuteľného a finančného majetku nadobudnutého 

doterajšou správou, ako aj jeho budúce spravovanie. 

 

(3) Sídlom správy Kuratória je Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku,   

Palisády č. 48, 811 06 Bratislava. 
 

Článok II 

      Činnosť  Kuratória  
 

(1) Kuratórium spravuje nehnuteľný majetok v rámci pôdneho, lesného a pasienkového 

fondu v katastrálnom území 

a) Beckovská Vieska, zapísaného na LV č. 897, LV č. 1218, LV č. 1314, LV č. 1616, 

LV č. 1617, LV č. 828, 

b) Beckov, zapísaného na LV č. 1817,  

c) Rakoľuby, zapísaného na LV č. 833,  

ktoré sú prílohou štatútu, taktieţ majetok a hodnoty vedené v účtovníctve. 

(2) Správou  na účely rozhodovania sa rozumie súhrn oprávnení a povinností Kuratória  

majetku a ich výkon, nakladanie s  podielnickými právami pôvodných vlastníkov 

a účastinárov. Kuratórium v plnom rozsahu zabezpečuje výkon nasledujúcich práv 

a povinností:  

a) práva a povinnosti súvisiace s investičnou činnosťou nehnuteľného majetku 

(výstavba, údrţba, opravy, rekonštrukcie objektov), udrţiavanie čistoty v 

objektoch a ich okolí, stráţenie objektov a ďalšie činnosti  súvisiace s prevádzkou 

objektov, 

b) práva a povinnosti súvisiace s hospodárskou činnosťou na poľnohospodárskych  

pozemkoch, 

c) riešenie rôznych organizačných a administratívnych náleţitostí,  

d) práva a povinnosti súvisiace s obhospodarovaním lesa.  

(3) Napĺňanie účelu Kuratórium zabezpečuje pôsobnosťou svojho orgánu. 

(4) Kuratórium sa vo všeobecnosti riadi aktuálnymi cirkevnoprávnymi predpismi. 
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Článok III 

Orgány Kuratória  
 

Orgánmi Kuratória sú: 

(1) Rada Kuratória 

(2) Predseda 

Článok IV 

                    Rada Kuratória 
 

(1) Výkonným orgánom Kuratória je Rada Kuratória, ktorá sa skladá z 9 členov: 

a) zástupca ECAV na Slovensku vymenovaný Generálnym presbyterstvom ECAV, 

b) zástupca Západného dištriktu ECAV vymenovaný dištriktuálnym  presbyterstvom,  

c) zástupca Východného dištriktu ECAV vymenovaný dištriktuálnym 

presbyterstvom, 

d) zástupca Zdruţenia evanjelických duchovných ECAV vymenovaný  výborom 

ZED, 

e) zástupca Cirkevného zboru ECAV Modra vymenovaný zborovým presbyterstvom, 

f) zástupca Cirkevného zboru ECAV Myjava vymenovaný zborovým 

presbyterstvom, 

g) zástupca Evanjelickej diakonie vymenovaný Správnou radou ED, 

h) zástupca Cirkevného zboru ECAV Hronsek vymenovaný  zborovým 

presbyterstvom, 

i) zástupca Cirkevného zboru Liptovský Mikuláš vymenovaný zborovým 

presbyterstvom. 

(2) Rada Kuratória: 

a) prerokováva návrhy na zmenu a doplnky štatútu Kuratória a predkladá ich na 

schválenie Generálnemu presbyterstvu ECAV, 

b) schvaľuje výročnú správu o hospodárení a rozpočet Kuratória, ktoré pripravuje 

a podáva predseda Kuratória, 

c) volí a odvoláva predsedu Kuratória na návrh Generálneho presbyterstva ECAV, 

d) rozhoduje o prijatí nových členov Kuratória, 

e) členovia Rady Kuratória vykonávajú aj kontrolnú činnosť (nahliadajú do 

účtovných a evidenčných dokladov), oboznamujú sa s priebeţnými výsledkami 

hospodárenia Kuratória, predkladajú návrhy predsedovi Kuratória a poţadujú od 

neho vysvetlenie, tak aby boli riadne informovaní o činnosti Kuratória, 

f) rozhoduje o pouţití výnosov z činnosti Kuratória, 

g) rozhoduje o kúpe a predaji hnuteľného a nehnuteľného majetku. 

(3) Rada Kuratória je uznášaniaschopná, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina 

všetkých členov Rady Kuratória. 

(4) Rozhodnutie na Rade Kuratória sa prijíma schválením uznesenia, ak za jeho prijatie  

hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov Rady kuratória. 

(5) Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu Kuratória. 

(6) Ak sa na rokovaní Rady Kuratória zúčastňuje zastupujúci člen cirkevného zboru 

namiesto vymenovaného člena, musí sa preukázať písomnou plnou mocou podpísanou 

štatutárnymi zástupcami cirkevného zboru.  

(7) Rada Kuratória zasadá najmenej 2x ročne. Radu Kuratória zvoláva predseda Kuratória 

tak, ţe o zvolaní dá vedieť vymenovaným členom písomne alebo osobne. Predseda 

Kuratória je povinný zvolať zasadnutie Rady Kuratória, ak o to poţiadajú aspoň štyria 

členovia Kuratória. Ak tak neurobí do jedného mesiaca od vznesenia takejto 

poţiadavky, sú títo členovia Kuratória oprávnení sami zvolať zasadnutie. 
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(8) Kaţdý z členov Kuratória musí byť pozvaný na zasadnutie Rady Kuratória tak, aby si 

pozvánku i s návrhom programu zasadnutia prevzal najneskôr 15 dní pred stanoveným 

termínom zasadnutia. Dodrţanie tejto  lehoty nie je potrebné, ak všetci členovia 

Kuratória  výslovne vyhlásia, ţe na jej dodrţaní netrvajú. Prerokúvaný program 

rokovania Rady Kuratória moţno dodatočne rozšíriť len so súhlasom nadpolovičnej 

väčšiny prítomných členov Kuratória. 

(9) Rokovaniu  Rady Kuratória predsedá predseda Kuratória a riadi ho podľa 

cirkevnoprávnych predpisov. 
 

Článok V 

Predseda Kuratória  
 

(1) V mene Kuratória koná a Kuratórium voči tretím osobám zastupuje predseda.  

(2) Predseda Kuratória zabezpečuje: 

a) realizáciu uznesení Rady Kuratória a zodpovedá za ich splnenie, 

b) vedie zoznamy majetku a zoznamy podielnikov. 

(3) Predsedom Kuratória môţe byť len fyzická osoba, ktorá je bezúhonná, spôsobilá na 

právne úkony a je evanjelického vierovyznania. 

(4) Predseda Kuratória má nárok na odmenu za vykonanú prácu, ktorú mu schvaľuje Rada 

Kuratória. 

(5) Predseda Kuratória má nárok na úhradu nákladov, ktoré preukázateľne súvisia 

s vykonávaním jeho funkcie. 

(6) Na uvoľnené miesto predsedu Kuratória musí byť v lehote do 60 dní zvolený nový 

predseda Kuratória. 

(7) Návrh na voľbu predsedu po odsúhlasení v Generálnom presbyterstve ECAV môţe 

predloţiť ktorýkoľvek z členov Kuratória. 
 

Článok VI 

Zásady hospodárenia Kuratória 
 

(1) Kuratórium hospodári podľa platných účtovných a právnych predpisov. Účtovníctvo 

vedie ECAV. 

(2) Zdrojmi príjmov z činnosti Kuratória môţu byť: 

a) príjmy z predaja a prenájmu spravovaného majetku, 

b) úroky z peňaţných vkladov v bankách, 

c) výnosy z cenných papierov, 

d) dary, dotácie, 

e) granty od právnických osôb, 

f) iné finančné príjmy. 

(3) Výdavkami Kuratória sú potrebné finančné úhrady na jeho činnosť, súvisiace so správou 

všetkého majetku Kuratória, ďalej úhrady nákladov a odmien členom jeho orgánov, 

ktoré im vznikli pri výkone ich funkcií. Výdavky Kuratória sa uhrádzajú z príjmov 

z činnosti Kuratória. 

(4) Za vedenie účtovníctva zodpovedá predseda Kuratória. 

(5) Výnosy z činnosti Kuratória nie je moţné darovať a pouţiť na úhradu alebo zaloţenie 

cudzích právnických alebo fyzických osôb. Uhrádzať sa z nich môţu len záväzky 

Kuratória. 

(6) Kuratórium hospodári podľa schváleného rozpočtu. Rozpočet obsahuje všetky príjmy 

a výdavky Kuratória a zostavuje sa  na kalendárny rok. 
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(7) Návrh rozpočtu predkladá na schválenie Rade Kuratória predseda Kuratória najneskôr  

jeden kalendárny mesiac pred začiatkom kalendárneho roka. Rada Kuratória schvaľuje 

rozpočet Kuratória najneskôr do 31. 1. kalendárneho roka. 

(8) O pouţití dosiahnutých výsledkov hospodárenia za kalendárny rok rozhoduje Rada 

Kuratória.    
 

Článok VII 

Práva a povinnosti členov Kuratória 
 

(1) Členovia Kuratória sú povinní dodrţiavať štatút Kuratória. 

(2) Členovia Kuratória majú právo: 

a) podávať návrhy a podnety na činnosť Kuratória buď priamo jeho predsedovi, alebo 

na rokovaní Rady kuratória, 

b) kontrolovať činnosť podľa čl. IV, ods. 2  písm. e), 

c) kandidovať na predsedu Kuratória. 
 

Článok VIII 

Prevod podielov 
 

(1) V zmysle tohto Štatútu sa za podielnikov a účastinárov povaţujú fyzické alebo         

            právnické osoby, ktoré sú vlastníkmi alebo spoluvlastníkmi nehnuteľností,  

           špecifikovaných v článku II Štatútu.   

(2) Nakladanie s podielmi na nehnuteľnostiach, špecifikovaných v článku II Štatútu, je 

moţné výlučne iba medzi podielnikmi a účastinármi. 

(3) V prípade nadobudnutia podielu od účastinárov a podielnikov počas trvania Kuratória 

bude hodnota nadobudnutého podielu rozpočítaná v rovnakom pomere medzi 

zostávajúcich podielnikov. V takom prípade stráca podielnik postavenie podielnika.  

(4) Kúpna cena za podiel nadobudnutý z výnosov z činnosti Kuratória počas jeho trvania 

nesmie presiahnuť jeho nominálnu hodnotu (teda bez jeho zhodnotenia). 

(5) V prípade, ţe podielnik nadobudne podiel od iného podielnika alebo účastinára, sa 

výška jeho nesplateného vkladu zvýši o nominálnu hodnotu ním nadobudnutého 

podielu. 

(6) V prípade prevodu podielu sú zmluvné strany (účastníci) tohto prevodu povinné doručiť 

v lehote 14 kalendárnych dní predsedovi Kuratória originál alebo overenú fotokópiu 

kúpnej zmluvy, na základe ktorej prišlo k prevodu. Predseda Kuratória je následne 

povinný zabezpečiť zápis zmeny výšky podielov jednotlivých podielnikov alebo 

účastinárov, vyplývajúcej z prevodu podielu.  
 

Článok   IX 

Zánik Kuratória 
 

O návrhu na zánik Kuratória rokuje Rada Kuratória na návrh predsedu Kuratória 

a rozhoduje Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku. Predseda predkladá zároveň 

s návrhom na zánik aj účtovnú závierku Kuratória. 

Po zániku Kuratória prechádzajú všetky práva a povinnosti Kuratória vyplývajúce 

z tohto Štatútu  na ECAV na Slovensku. 
 

V Bratislave 27. mája 2011 

 

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

generálny dozorca ECAV na Slovensku             generálny biskup ECAV na Slovensku
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Oznámenie č. 2/2012 
o schválení novelizácie Štatútu Medzinárodného evanjelického mládežníckeho centra 

Ichthys vo Veľkom Slavkove 

 

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku schválilo  

dňa 1. júna 2012 uznesením 43/3-2012 novelizáciu štatútu účelového zariadenia ECAV na 

Slovensku Medzinárodného evanjelického mládežníckeho centra Ichthys vo Veľkom Slavkove, 

ktorý bol prijatý 1. februára 2008 uznesením 2/08 (zverejnený v Zbierke cirkevnoprávnych 

predpisov čiastka 1/2008 ako Oznámenie č. 4/2008) a novelizovaný 1. júna 2012  uznesením 

43/3-2012  

 

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 

schvaľuje úpravu štatútu  nasledovne:  

 

Novelizácia štatútu 

Medzinárodného evanjelického mládežníckeho centra Ichthys 

vo Veľkom Slavkove 

 

I. 
Článok  V bod 2 v pôvodnom znení: 

 

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 Tübingen. 

 

sa nahrádza nasledujúcim textom: 

 

Správna rada MEMC Ichthys je päťčlenná, tvorí ju predseda a štyria jej členovia. 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 dvoch 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. 

 

II. 
Článok  V bod 11 v pôvodnom znení: 

 

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  predkladá ju Generálnemu presbyterstvu a Synode ECAV 

na Slovensku, 

d. rozhoduje o pouţití 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. 

 

sa dopĺňa ďalším bodom v nasledujúcom znení: 

 

h. je povinná sa zaoberať pripomienkami, stanoviskami a podnetmi zástupcov 

partnerských cirkví – Evanjelickej krajinskej cirkvi Württemberg a Evanjelickej 

cirkvi Stredné Nemecko týkajúcimi sa prevádzky a správy MEMC Ichthys 

a zaujímať k nim stanoviská /a zohľadniť ich vo svojich uzneseniach/. 

 

 

V Prešove, 1. júna 2012 

 

 

 

 

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

generálny dozorca ECAV na Slovensku          generálny biskup ECAV na Slovensku 
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Oznámenie č. 3/2012 
o úplnom znení Štatútu Medzinárodného evanjelického mládežníckeho centra Ichthys 

vo Veľkom Slavkove 

 

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku schválilo  

dňa 1. júna 2012 uznesením 43/3-2012 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 náboţenskej viery a postavení cirkví a náboţenských 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 mládeţe na Slovensku, zriadila Medzinárodné 

evanjelické mládeţnícke centrum Ichthys ako účelové zariadenie cirkvi a Generálne 

presbyterstvo ECAV na Slovensku vydáva tento Štatút Medzinárodného evanjelického 

mládeţníckeho centra Ichthys vo Veľkom Slavkove.  

 

 

Článok  I 

Názov  

 

1. Názov účelového zariadenia cirkvi je Medzinárodné evanjelické mládeţnícke centrum 

Ichthys, skrátený názov je  MEMC Ichthys.  

 

 

Článok  II 

Sídlo  

 

1. Sídlo Medzinárodného evanjelického mládeţníckeho centra Ichthys je na Ul. kpt. 

Morávka 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 mládeţníckej 

organizácie SEM. 

3.  Svoje ciele MEMC Ichthys dosahuje a uskutočňuje predovšetkým tým, ţe: 

a. prevádzkuje nehnuteľnosti ECAV na Slovensku prenechané mu do uţívania 

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 na evanjelickú mládeţ 

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 päťčlenná, tvorí ju predseda a štyria jej členovia. 

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 dvoch 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. 

3. Členom správnej rady nemôţe 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 tieţ vţdy, ak si to vyţiada 

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 poţiada, 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 môţe 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. Na zasadnutí správnej rady sú 

povinní sa zúčastniť riaditeľ MEMC Ichthys s hlasom poradným a podľa potreby 

na poţiadanie aj pracovníci a dobrovoľníci MEMC Ichthys ako hostia. 

10. Správna rada rozhoduje o všetkých záleţitostiach činnosti MEMC Ichthys okrem tých, 

ktoré sú  vymedzené týmto štatútom pre ostatné orgány MEMC Ichthys. 

11. Správna rada najmä: 
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a. schvaľuje plán činnosti MEMC Ichthys na kalendárny rok, 

b. schvaľuje rozpočet MEMC Ichthys na kalendárny rok, 

c. schvaľuje ročnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení MEMC 

Ichthys a  predkladá ju Generálnemu presbyterstvu a Synode ECAV na Slovensku, 

d. rozhoduje o pouţití 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. 

h. je povinná sa zaoberať pripomienkami, stanoviskami a podnetmi zástupcov 

partnerských cirkví – Evanjelickej krajinskej cirkvi Württemberg a Evanjelickej 

cirkvi Stredné Nemecko týkajúcich sa prevádzky a správy MEMC Ichthys 

a zaujímať k nim stanoviská /a zohľadniť ich vo svojich uzneseniach/. 

12. Členovia správnej rady sú povinní: 

a. zúčastňovať sa na zasadnutiach správnej rady, 

b. napomáhať rozvoju MEMC Ichthys hľadaním ľudských, materiálnych a finančných 

zdrojov a šírením jeho dobrého mena na verejnosti, 

c. zdrţať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno MEMC Ichthys v cirkvi 

alebo na verejnosti, 

d. zdrţať sa nekalej súťaţe, 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 náleţitého ospravedlnenia nezúčastní najmenej na troch po sebe idúcich 

riadne zvolaných zasadnutiach správnej rady, je organizácia, ktorá ho menovala, 

povinná v lehote 3 mesiacov ho 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 záleţitostiach 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 vţdy 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, 
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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 

zdruţenia, 

c. uzavrelo zmluvu o úvere/pôţičke vo výške viac ako 3 319,4 €, slovom 

tritisíctristodevätnásť 40/100 eura, 

d. preberalo ručenie za záväzok tretej osoby vo výške viac ako 663,9 €, slovom 

šesťstošesťdesiattri 90/100 eura, 

e. preberalo dlh/pristupovalo k dlhu tretej osoby vo výške viac ako 663,9 €, slovom 

šesťstošesťdesiattri 90/100 eura. 

5. Správna rada odvolá riaditeľa, ak: 

a. bol výrokom disciplinárneho rozhodnutia právoplatne uznaný vinným z 

disciplinárneho previnenia,  

b. o to sám poţiada. 

 

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 tieţ oprávnená: 

a. navrhnúť zvolanie mimoriadneho rokovania správnej rady, ak si to vyţaduje 

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 nemôţe 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 rovnaké ustanovenia tohto štatútu ako 

o zvolávaní a rokovaní správnej rady (čl. V). 
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9. Pre zánik členstva v dozornej rade platia rovnaké 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, mládeţ, biblické hodiny, 

b. príprava a realizácia kresťanských stretnutí pre okolie, 

c. pomoc v sociálno-diakonickej sluţbe v obci, 

d. opatrovateľská a stráţna sluţba, 

e. upratovanie a príprava izieb na ubytovanie, 

f. údrţba záhrady a hospodárstva, 

g. výpomoc v kancelárii, 

h. vedenie a práce v domácnosti, 

i. pomoc v kuchyni, 

j. údrţba 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 náleţitosti 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 sluţieb 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. pôţičky, 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. 



Zb. CPP – čiastka 1/2012  Oznámenie č. 3/2012 Strana: 13 

 

4. Hospodárenie môţe 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 môţe podnikať podľa osobitných predpisov za podmienky, ţe touto 

činnosťou sa dosiahne účelnejšie vyuţitie jeho majetku a nebude ohrozený cieľ, pre 

ktorý bolo zaloţené. Zisk nesmie byť pouţitý v prospech zakladateľa, členov orgánov 

ani jeho zamestnancov, ale musí byť v celom rozsahu pouţitý na rozvoj mládeţníckej 

činnosti v cirkvi. 

6. Účelové zariadenie sa nemôţe zúčastňovať na podnikaní iných osôb a nemôţe 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. 

 

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 peňaţných 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 zloţenie 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. 
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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 nevyţaduje, 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 pouţijú 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 predloţený na Ministerstvo kultúry SR za účelom 

registrácie Medzinárodného evanjelického mládeţníckeho centra Ichthys ako účelového 

zariadenia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. 

 

 

 

 

 

V Prešove 1. júna 2012 

 

 

 

 

 

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

     generálny dozorca ECAV na Slovensku            generálny biskup ECAV na Slovensku 
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Oznámenie č. 4/2012 
o schválení novelizácie štatútu Podporného cirkevného fondu ECAV na Slovensku 

 

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku schválilo  

dňa 3. februára 2012 uznesením 8/1-2012 novelizáciu štatútu Podporného cirkevného fondu, 

ktorý bol 

 prijatý 1.  februára 2008 uznesením 3/08  (zverejnený v Zbierke cirkevnoprávnych 

predpisov čiastka 1/2008 ako Oznámenie č. 2/2008) 

 a novelizovaný 9. apríla 2010  uznesením 29/2-2010 (zverejnený v Zbierke 

cirkevnoprávnych predpisov čiastka 1/2010 ako Oznámenie č. 3/2010) 

 

 

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 

schvaľuje úpravu štatútu  nasledovne:  

 

I. 

Článok VI bod 4 v pôvodnom znení:  

 

Rodina musí byť v hmotnej núdzi, ktorá sa pre potreby rozhodovania o pouţití zdrojov 

z fondu počíta ako rozdiel medzi výdavkami rodiny a príjmami rodiny. Rodina ţiadateľa je 

v hmotnej núdzi, ak je tento rozdiel záporný. 

 

sa nahrádza nasledovným textom: 

 

Rodina musí byť v hmotnej núdzi, ktorá sa pre potreby rozhodovania o pouţití zdrojov 

z fondu počíta ako rozdiel medzi príjmami rodiny a výdavkami rodiny. Rodina ţiadateľa je 

v hmotnej núdzi, ak je tento rozdiel záporný. 

 

II. 

Článok  VI bod 7 písmeno e) v pôvodnom znení: 

 

príspevok na štúdium nezaopatreného dieťaťa (vo veku 15 aţ 18 rokov) – vo výške 

maximálne 70 €/dieťa/školský rok 

 

sa nahrádza nasledujúcim textom: 

 

príspevok na štúdium nezaopatreného dieťaťa (vo veku 15 aţ maximálne 25 rokov, čo 

ţiadateľ vydokladuje potvrdením o návšteve školy) vo výške maximálne 70 €/dieťa/rok. 

 

III. 

Článok  VI bod 6 písmeno a) v pôvodnom znení: 

 

príjmu ţiadateľa (podľa potvrdenia vystaveného orgánom, ktorý ho ţiadateľovi poskytuje, 

dokladu o sociálnej podpore, potvrdenia o výške poberaného dôchodku, potvrdenia o výške  

podpory v nezamestnanosti a podobne, alebo daňového priznania – ak ţiadateľ je podnikateľ 

alebo samostatne zárobkovo činná osoba), 

 

sa nahrádza nasledujúcim textom: 
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príjmu ţiadateľa (preukázaného potvrdeniami o všetkých príjmoch ţiadateľa – výpisom 

z daňového priznania alebo ročného zúčtovania dane z príjmov, dokladom o sociálnej 

podpore, potvrdením o výške poberaného dôchodku, potvrdením o výške  podpory 

v nezamestnanosti a podobne), 

 

IV. 

Článok VI bod 7 písmeno h) v pôvodnom znení: 

 

príspevok vo výške 150 € duchovným na dôchodku, ktorí sú mimo pracovného pomeru 

s ECAV, pri príleţitosti okrúhleho jubilea ich ordinácie (násobok 5 rokov)  

 

sa nahrádza nasledujúcim textom: 

 

príspevok vo výške maximálne 150 € duchovným na dôchodku, ktorí sú mimo pracovného 

pomeru s ECAV, pri príleţitosti okrúhleho jubilea ich ordinácie (násobok 5 rokov) na 

vykrytie cestovných, ubytovacích, stravovacích a iných nákladov spojených s ich účasťou na 

slávnosti pripomienky ordinačných jubileí, 

 

V. 

V článku VI bod 7 sa dopĺňa pod  ďalším písmenom j) nasledujúcim textom: 

 

j) príspevok vo výške 100 € pozostalej manţelke/manţelovi po pohrebe 

duchovného/duchovnej na dôchodku bez ohľadu na to, či bol alebo nebol zosnulý 

prispievateľom do fondu.  

 

 

Vo Zvolene, 3. februára 2012 

 

 

 

 

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

generálny dozorca ECAV na Slovensku       generálny biskup ECAV na Slovensku 
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Oznámenie č. 5/2012 
o úplnom znení Štatútu Podporného cirkevného fondu ECAV na Slovensku 

 

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 

v nadväznosti na schválenie novelizácie štatútu Podporného cirkevného fondu dňa 3. februára 

2012 uznesením 8/1-2012 vydáva štatút Podporného cirkevného fondu v Zbierke 

cirkevnoprávnych predpisov v jeho úplnom znení. 

 

 

 

Štatút Podporného cirkevného fondu 
 

 

Článok I 

Názov fondu 

 

Podporný cirkevný fond Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 

(ďalej len fond). 

 

Článok II 

Zriaďovateľ fondu 

 

Zriaďovateľom fondu je Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského 

vyznania na Slovensku. 

  

 

Článok III 

Účel fondu 

 

Účelom fondu je podpora sociálne slabých rodín duchovných Evanjelickej cirkvi 

augsburského vyznania na Slovensku. 

 

 

Článok IV 

Zdroje tvorby fondu 

 

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 zloţení:  

a) riaditeľ GBÚ ECAV na Slovensku – predseda správnej rady, 
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b) vedúci BÚ VD ECAV na Slovensku – podpredseda správnej rady, 

c) vedúci BÚ ZD ECAV na Slovensku – podpredseda správnej rady, 

d) hlavný ekonóm GBÚ ECAV na Slovensku – člen, 

e) duchovný určený Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku – člen, 

f) duchovný určený Dištriktuálnym presbyterstvom VD ECAV na Slovensku – člen, 

g) duchovný určený Dištriktuálnym presbyterstvom ZD ECAV na Slovensku – člen. 

2. Zasadnutie správnej rady zvoláva predseda spravidla 2x do roka, a to v mesiacoch 

január a júl.   

3. Správna rada je uznášaniaschopná, ak sa na zasadnutí 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 moţné 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 pouţití prostriedkov z fondu rozhoduje správna rada na základe písomnej ţiadosti 

ţiadateľa.  

2. Ţiadosť s príslušnými prílohami  predkladá ţiadateľ správnej rade prostredníctvom GBÚ 

na predpísanom tlačive (v prílohe tohto štatútu) v termínoch do 31. 12. a do 30. 6. 

3. Ţiadateľ musí byť dobrovoľným prispievateľom do fondu vo výške najmenej 1 % z čistej 

mzdy po dobu minimálne 6 predchádzajúcich mesiacov. 

4. Rodina musí byť v hmotnej núdzi, ktorá sa pre potreby rozhodovania o pouţití zdrojov 

z fondu počíta ako rozdiel medzi príjmami rodiny a výdavkami rodiny. Rodina ţiadateľa 

je v hmotnej núdzi, ak je tento rozdiel záporný. 

5. Výdavky  rodiny sú súčtom: 

a) 1,7-násobku ţivotného minima ţiadateľa určeného podľa § 2 písmeno a) zákona 

601/2003 Z. z. 

b) 1,7-násobku ţivotného minima manţela/manţelky ţiadateľa určeného podľa § 2 

písmeno b) zákona 601/2003 Z. z. 

c) 1,7-násobku ţivotného minima kaţdého nezaopatreného dieťaťa ţiadateľa určeného 

podľa § 2 písmeno c) zákona 601/2003 Z. z. 

d) preukázateľných nákladov na bývanie (nájomné, náklady na vykurovanie, elektrickú 

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

COJ. 

6. Príjmy rodiny sú súčtom: 

a) príjmu ţiadateľa (preukázaného potvrdeniami o všetkých príjmoch ţiadateľa – 

výpisom z daňového priznania alebo ročného zúčtovania dane z príjmov, dokladom 

o sociálnej podpore, potvrdením o výške poberaného dôchodku, potvrdením o výške  

podpory v nezamestnanosti a podobne), 

b) príjmu manţela/manţelky ţiadateľa doloţeného podobne, ako je doloţený príjem 

ţiadateľa, 

c) písomného potvrdenia cirkevného zboru (resp. inej  COJ) o ďalšom príjme 

v cirkevnom zbore (resp. inej COJ), kde ţiadateľ pôsobí (milodary, úhrada na bývanie  

a podobne) v konkrétnej výške, alebo zápočtu odhadu príjmu ţiadateľa v závislosti 

od jeho veľkosti nasledovne: 

1) do 500 členov cirkevného zboru – suma 15 €/mesačne, 
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2) 501 aţ 1000 členov cirkevného zboru – suma 20 €/mesačne, 

3) 1001 aţ 1500 členov cirkevného zboru – suma 30 €/mesačne, 

4) 1501 aţ 2000 členov cirkevného zboru – suma 40 €/mesačne, 

5) nad 2001 členov cirkevného zboru – suma 60 €/mesačne. 

7. Ţiadateľ spĺňajúci kritériá podľa bodu 2, 3 a 4 sa môţe uchádzať o podporu na niektorý 

z týchto účelov: 

a) prídavok k mesačnej  mzde ţiadateľa – vo výške maximálne 70 €/mesačne, 

b) príspevok na dieťa ţiadateľa vo veku do 1 roku pri príleţitosti  jeho Krstu svätého – 

vo výške 70 €/dieťa, 

c) príspevok na nákup školských pomôcok pre školopovinné dieťa (vo veku 6 aţ 14 

rokov) – vo výške maximálne 35 €/dieťa/školský rok, 

d) príspevok na dieťa ţiadateľa vo veku do 15 rokov pri príleţitosti  jeho konfirmácie – 

vo výške 35 €/dieťa, 

e) príspevok na štúdium nezaopatreného dieťaťa (vo veku 15 aţ maximálne 25 rokov, čo 

ţiadateľ vydokladuje potvrdením o návšteve školy) vo výške maximálne  

70 €/dieťa/rok, 

f) pri uzatvorení manţelstva  ţiadateľa, ak príjem oboch novomanţelov je niţší ako 

stanovuje kritérium v bode 4 – jednorazovo maximálne 170 €/novomanţelia, 

g) vianočný príspevok deťom u ovdoveného ţiadateľa – maximálne 35 €/dieťa/rok. 

 

Správna rada fondu je oprávnená bez toho, aby sa skúmali náleţitosti bodu 2, 3 a 4, 

vyplatiť:  

h) príspevok vo výške maximálne 150 € duchovným na dôchodku, ktorí sú mimo 

pracovného pomeru s ECAV, pri príleţitosti okrúhleho jubilea ich ordinácie (násobok 

5 rokov) na vykrytie cestovných, ubytovacích, stravovacích a iných nákladov 

spojených s ich účasťou na slávnosti pripomienky ordinačných jubileí,  

i) príspevok vo výške 150 € pozostalej manţelke/manţelovi pri smrti duchovného 

v pracovnom pomere s ECAV, 

j) príspevok vo výške 100 € pozostalej manţelke/manţelovi po pohrebe 

duchovného/duchovnej na dôchodku bez ohľadu na to, či bol alebo nebol zosnulý 

prispievateľom do fondu. 

 

8. O výške mesačnej podpory z fondu rozhodne správna rada na základe ţiadosti ţiadateľa 

po posúdení všetkých priloţených podkladov. Výška podpory všetkým oprávneným 

ţiadateľom na  konkrétny účel  podľa bodu 7 musí byť rovnaká pre všetkých oprávnených 

ţiadateľov a závisí od počtu ţiadateľov a finančných moţností fondu. 

9. Raz ročne predkladá správna rada generálnemu presbyterstvu správu o hospodárení fondu 

v rozsahu, ktorý určí generálne presbyterstvo. Ak je čerpanie fondu v priebehu roku niţšie 

ako 50 % z jeho ročnej tvorby, môţe generálne presbyterstvo na návrh správnej rady 

rozhodnúť o jednorazovej sociálnej podpore všetkých alebo vybraných skupín 

duchovných.  

 

 

Článok  VII 

Administratíva fondu a podpisové práva 

  

Všetku administratívu spojenú s vedením fondu vykonáva Generálny biskupský úrad 

ECAV (GBÚ). Podpisové práva k fondu sú v zmysle podpisového vzoru GBÚ. 
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Článok  VIII 

Zrušenie fondu 

 

Rozhodnutie o zrušení PCF prináleţí jeho zriaďovateľovi – Generálnemu presbyterstvu 

ECAV na Slovensku.  

 

 

Článok  IX 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Štatút fondu bol prijatý uznesením Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku 3/08 

zo dňa 1. februára 2008, novelizovaný uznesením 29/2-2010 zo dňa 9. apríla 2010 

a uznesením 8/1-2012 zo dňa 3. februára 2012. 

2. Novelizovaný štatút nadobúda platnosť dňom prijatia a účinnosť dňom 1. marca 2012. 

3. Platnosť „Štatútu a zásad hospodárenia s Podporným cirkevným fondom 

zo dňa 28. mája 1999 v znení novelizácií zo dňa 6. apríla 2001 a  4. apríla 2003 sa končí 

dňa 30. júna 2008.  

 

 

  

 

 

 

 

Vo Zvolene, 3. februára 2012 

 

 

 

 

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

generálny dozorca ECAV na Slovensku       generálny biskup ECAV na Slovensku 
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Oznámenie č. 6/2012 
o aktuálnom počte členov CZ ECAV k 31. 12. 2011 

 

Na základe uznesenia synody 2007 č. C5 Generálne presbyterstvo uznesením č. 51/3-2012 zo 

dňa 1. 6. 2012 aktualizuje počty členov cirkevných zborov podľa ich skutočného stavu ku dňu  

31. 12. 2011. 

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

 

Počty členov cirkevných zborov 

Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania  

na Slovensku 
 

I. Gemerský seniorát  

1. Betliar ..................................................... 284 

2. Čierna Lehota ......................................... 76 

3. Dlhá Ves ................................................. 240 

4. Dobšiná ................................................... 350 

5. Gemerská Poloma .................................. 882 

6. Gemerské Teplice ................................... 63 

7. Chyţné .................................................... 338 

8. Jelšava .................................................... 111 

9. Kameňany ............................................... 50 

10. Niţná Slaná – Kobeliarovo .................... 283 

11. Koceľovce .............................................. 355 

12. Kunova Teplica ...................................... 42 

13. Mokrá Lúka ............................................ 168 

14. Muránska Dlhá Lúka .............................. 260 

15. Nandraţ .................................................. 64 

16. Ochtiná ................................................... 191 

17. Ratková ................................................... 174 

18. Ratkovské Bystré .................................... 320 

19. Rejdová ................................................... 334 

20. Revúca .................................................... 605 

21. Roštár ..................................................... 198 

22. Rozloţná ................................................. 7 

23. Roţňava .................................................. 730 

24. Roţňavské Bystré ................................... 177 

25. Sirk ......................................................... 134 

26. Slavošovce .............................................. 168 

27. Šivetice ................................................... 56 

28. Štítnik ..................................................... 554 

29. Vlachovo ................................................ 565 

30. Vyšná Slaná ............................................ 382 

Spolu: 8 161 

 

II. Košický seniorát  

1. Budimír .................................................. 566 
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2. Gelnica ................................................... 433 

3. Košice .....................................................  2792 

4. Košice-Terasa ......................................... 876 

5. Mníšek nad Hnilcom .............................. 396 

6. Obišovce ................................................. 512 

7. Opiná ...................................................... 652 

8. Rankovce ................................................ 789 

9. Švedlár .................................................... 228 

10. Vyšná Kamenica .................................... 453 

 Spolu:  7 697 

 

III. Liptovsko-oravský seniorát  

1. Dolný Kubín .......................................... 1 868 

2. Liptovský Hrádok-Dovalovo ................ 822 

3. Hybe ...................................................... 981 

4. Istebné ................................................... 690 

5. Jasenová ................................................ 324 

6. Kráľova Lehota...................................... 397 

7. Kraľovany ............................................. 308 

8. Leštiny ................................................... 630 

9. Liptovská Kokava ................................. 810 

10. Liptovská Porúbka ................................. 1299 

11. Liptovský  Sielnica ............................... 391 

12. Liptovský Mikuláš ................................. 3 703 

13. Liptovský Ján ......................................... 968 

14. Liptovský Ondrej ................................... 786 

15. Liptovský Peter ...................................... 870 

16. Liptovský Trnovec ................................. 311 

17. Liptovský Mikuláš-Palúdzka ................. 800 

18. Párnica ................................................... 594 

19. Partizánska Ľupča ................................. 998 

20. Pribylina ................................................ 783 

21. Ruţomberok .......................................... 1 600 

22. Smrečany .............................................. 1 038 

23. Svätý Kríţ – Lazisko ............................ 950 

24. Vaţec ..................................................... 1 362 

25. Veličná .................................................. 1 165 

26. Východná .............................................. 1 477 

27. Závaţná Poruba ..................................... 661 

28. Ţaškov ................................................... 911 

 Spolu:  27 497 
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IV. Šarišsko-zemplínsky seniorát  

1. Bardejov ................................................. 3 460 

2. Bystré ..................................................... 983 

3. Giraltovce ............................................... 1 271 

4. Hanušovce nad Topľou ..........................  2 118 

5. Chmeľov ................................................ 620 

6. Chmeľovec ............................................. 222 

7. Chminianske Jakubovany ...................... 394 

8. Kladzany ................................................ 561 

9. Kuková ................................................... 550 

10. Lopúchov ............................................... 776 

11. Marhaň ................................................... 999 

12. Merník .................................................... 626 

13. Michalovce ............................................. 465 

14. Nemcovce .............................................. 997 

15. Pozdišovce ............................................. 993 

16. Prešov .................................................... 3 708 

17. Richvald ................................................. 720 

18. Sabinov .................................................. 677 

19. Soľ .......................................................... 1 128 

20. Trebišov ................................................. 249 

21. Vranov nad Topľou ................................ 1 310 

22. Vyšný Ţipov .......................................... 1 233 

23. Zlaté ....................................................... 753 

24. Ţehňa ..................................................... 481 

 Spolu: 25 294 

 

V. Tatranský seniorát  

1. Batizovce ................................................ 865 

2. Iliašovce ................................................. 268 

3. Keţmarok ............................................... 753 

4. Levoča .................................................... 188 

5. Mengusovce ........................................... 559 

6. Podolínec ................................................ 231 

7. Poprad ..................................................... 1 163 

8. Poprad-Matejovce .................................. 106 

9. Poprad-Veľká ......................................... 963 

10. Slovenská Ves ........................................ 314 

11. Spišská Belá ........................................... 251 

12. Spišská Nová Ves ................................... 646 

13. Spišské Vlachy ....................................... 107 

14. Svit ......................................................... 481 

15. Štrba ....................................................... 1 258 

16. Švábovce ................................................ 987 
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17. Vysoké Tatry .......................................... 328 

 Spolu: 9 468 

 

VI. Turčiansky seniorát  

1. Blatnica .................................................. 486 

2. Háj .......................................................... 1 180 

3. Ivančiná .................................................. 1 130 

4. Košeca ....................................................  1 060 

5. Krpeľany ................................................ 840 

6. Lazy pod Makytou ................................. 639 

7. Martin .................................................... 2 779 

8. Martin-Záturčie ...................................... 1 534 

9. Mošovce ................................................. 904 

10. Necpaly .................................................. 1 868 

11. Povaţská Bystrica .................................. 567 

12. Príbovce ................................................. 1 236 

13. Púchov ................................................... 2 375 

14. Slovenské Pravno ................................... 824 

15. Sučany .................................................... 2 225 

16. Súľov ...................................................... 832 

17. Turany .................................................... 2 255 

18. Turčianske Jaseno .................................. 907 

19. Vrútky .................................................... 1 193 

20. Záriečie .................................................. 1 735 

21. Zemianske Kostoľany ............................ 743 

22. Ţilina ......................................................  2 379 

 Spolu: 29 691 

   

 Počet členov VD spolu  107 808  

 Počet cirkevných zborov VD spolu 131 

   

 

 

Počty členov cirkevných zborov  

Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania  

na Slovensku 

 

VII. Bratislavský seniorát  

1. Bratislava  ............................................. 4 393 

2. Bratislava-Petrţalka .............................. 2 415 

3. Bratislava-Prievoz ................................ 2 071 

4. Bratislava-Rača ..................................... 772 

5. Dolné Saliby ......................................... 490 

6. Dunajská Luţná .................................... 450 

7. Dunajská Streda .................................... 302 
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8. Galanta .................................................. 779 

9. Pezinok-Grinava ................................... 180 

10. Hlohovec ............................................... 925 

11. Horné Saliby ......................................... 802 

12. Horné Zelenice ...................................... 500 

13. Limbach ................................................ 278 

14. Modra .................................................... 1 026 

15. Modra-Kráľová ..................................... 567 

16. Pezinok ................................................. 1 130 

17. Piešťany ................................................ 1 215 

18. Pusté Úľany .......................................... 28 

19. Senec ..................................................... 1 125 

20. Sládkovičovo ........................................ 344 

21. Svätý Jur ............................................... 290 

22. Šamorín ................................................. 804 

23. Trnava ................................................... 1 309 

24. Veľké Leváre ........................................ 163 

25. Veľké Úľany – Jelka ............................. 296 

26. Veľký Grob – Čataj .............................. 755 

27. Vrbové .................................................. 1 021 

 Spolu:  24 430 

 

VIII. Dunajsko-nitriansky seniorát  

1. Bátovce ................................................ 320 

2. Bohunice .............................................. 52 

3. Čankov ................................................. 299 

4. Devičany .............................................. 290 

5. Diakovce .............................................. 453 

6. Drţenice ............................................... 55 

7. Farná .................................................... 153 

8. Gbelce .................................................. 77 

9. Hontianska Vrbica ............................... 254 

10. Jabloňovce ........................................... 109 

11. Jur nad Hronom ................................... 356 

12. Kalná nad Hronom ............................... 702 

13. Kolárovo .............................................. 220 

14. Komárno .............................................. 600 

15. Levice .................................................. 819 

16. Neded ................................................... 439 

17. Nesvady ............................................... 454 

18. Nitra ..................................................... 1 280 

19. Nové Sady ............................................ 502 

20. Nové Zámky ........................................ 381 

21. Plavé Vozokany ................................... 358 
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22. Pohronský Ruskov ............................... 134 

23. Pribeta .................................................. 221 

24. Pukanec ................................................ 326 

25. Rastislavice .......................................... 75 

26. Svätoplukovo ....................................... 160 

27. Svätý Peter ........................................... 192 

28. Tekovské Luţany ................................. 88 

29. Zemianska Olča – Lipové .................... 135 

30. Zlaté Moravce ...................................... 259 

31. Ţeliezovce ............................................ 74 

32. Ţemberovce ......................................... 296 

 Spolu:  10 133 

 

IX. Hontiansky seniorát  

1. Babiná ................................................... 206 

2. Baďan ................................................... 211 

3. Banská Štiavnica ................................... 797 

4. Cerovo .................................................. 270 

5. Čelovce ................................................. 121 

6. Dačov Lom ........................................... 183 

7. Devičie .................................................. 185 

8. Dráţovce ............................................... 63 

9. Drienovo ............................................... 132 

10. Dudince ................................................. 399 

11. Hodruša-Hámre .................................... 97 

12. Hontianske Moravce ............................. 260 

13. Hontianske Tesáre ................................ 172 

14. Kráľovce-Krnišov ................................. 87 

15. Krupina ................................................. 1 120 

16. Ladzany ................................................ 161 

17. Lišov ..................................................... 118 

18. Pliešovce ............................................... 947 

19. Prenčov ................................................. 121 

20. Rykynčice ............................................. 87 

21. Sása ....................................................... 349 

22. Sazdice .................................................. 112 

23. Sucháň .................................................. 107 

24. Šahy ...................................................... 287 

25. Terany ................................................... 238 

26. Ţibritov ................................................. 35 

 Spolu:  6 865 

 

X. Myjavský seniorát  

1. Brezová pod Bradlom ........................... 1 531 
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2. Bukovec ................................................ 311 

3. Častkov ................................................. 516 

4. Hlboké ................................................... 324 

5. Holíč ...................................................... 583 

6. Kostolné ................................................ 902 

7. Košariská – Priepasné ........................... 526 

8. Krajné .................................................... 1 467 

9. Myjava .................................................. 4 084 

10. Prietrţ .................................................... 500 

11. Senica ....................................................  1 900 

12. Senica-Čáčov ........................................ 323 

13. Skalica ................................................... 840 

14. Sobotište ................................................ 1 337 

15. Turá Lúka .............................................. 932 

16. Vrbovce ................................................. 1 661 

 Spolu: 17 737 

 

XI. Novohradský seniorát  

1. Ábelová ................................................. 140 

2. Budiná ................................................... 113 

3. Cinobaňa ................................................ 366 

4. České Brezovo ....................................... 240 

5. Dobroč ................................................... 1 038 

6. Dolná Strehová ...................................... 290 

7. Dolné Strháre ......................................... 163 

8. Horná Strehová ...................................... 100 

9. Horný Tisovník ...................................... 120 

10. Kalinovo ................................................ 715 

11. Lovinobaňa ............................................ 461 

12. Lučenec ................................................. 1 824 

13. Ľuboreč .................................................. 118 

14. Malá Čalomija ....................................... 302 

15. Malé Zlievce .......................................... 271 

16. Málinec .................................................. 720 

17. Mašková ................................................ 601 

18. Ozdín ..................................................... 100 

19. Polichno ................................................. 48 

20. Poltár ..................................................... 515 

21. Pondelok ................................................ 120 

22. Pôtor ...................................................... 315 

23. Príbelce .................................................. 555 

24. Senné ..................................................... 207 

25. Stredné Plachtince ................................. 630 

26. Tomášovce ............................................. 946 



Strana: 28 Oznámenie č. 6/2012 Zb. CPP – čiastka 1/2012 

 

27. Turíčky .................................................. 92 

28. Uhorské ................................................. 290 

29. Veľký Krtíš ............................................ 1 614 

30. Veľký Lom ............................................ 161 

31. Závada ................................................... 207 

 Spolu: 13 382 

 

XII. Považský seniorát  

1. Adamovské Kochanovce ......................... 1 585 

2. Bánovce nad Bebravou-Horné Ozorovce 2 144 

3. Beckov ..................................................... 840 

4. Bzince pod Javorinou .............................. 620 

5. Dolné Srnie .............................................. 377 

6. Kšinná ..................................................... 532 

7. Lubina ..................................................... 921 

8. Moravské Lieskové ................................. 732 

9. Nitrianska Streda ..................................... 1 250 

10. Nové Mesto nad Váhom .......................... 2 235 

11. Partizánske .............................................. 250 

12. Podluţany ................................................ 901 

13. Slatina nad Bebravou .............................. 366 

14. Stará Turá ................................................ 1 500 

15. Topoľčany ............................................... 594 

16. Trenčín .................................................... 2 566 

17. Trenčianske Stankovce ............................ 1 392 

18. Uhrovec ................................................... 1 142 

19. Zemianske Podhradie .............................. 1 175 

 Spolu:  21 122 

 

XIII. Rimavský seniorát  

1. Budikovany .............................................. 57 

2. Drienčany ................................................. 192 

3. Gemer ...................................................... 403 

4. Gemerská Panica ..................................... 221 

5. Hnúšťa-Brádno......................................... 467 

6. Hodejov ................................................... 53 

7. Hrachovo ................................................. 367 

8. Hrušovo ................................................... 124 

9. Klenovec .................................................. 1 445 

10. Kokava nad Rimavicou ........................... 401 

11. Kraskovo .................................................. 110 

12. Oţďany .................................................... 182 

13. Padarovce ................................................. 102 

14. Rimavská Baňa ........................................ 145 
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15. Rimavská Sobota ..................................... 427 

16. Rimavské Brezovo ................................... 101 

17. Rimavská Píla .......................................... 290 

18. Tisovec ..................................................... 659 

19. Tornaľa .................................................... 691 

20. Rimavská Sobota-Vyšná Pokoradz ......... 86 

 Spolu: 6 523 

 

XIV. Zvolenský seniorát  

1. Badín ........................................................ 700 

2. Banská Bystrica ....................................... 3 300 

3. Brezno ...................................................... 1 031 

4. Dobrá Niva .............................................. 976 

5. Horná Lehota ........................................... 189 

6. Horná Mičiná ........................................... 693 

7. Hrochoť ................................................... 932 

8. Hronsek .................................................... 1 210 

9. Kremnica ................................................. 317 

10. Ľubietová ................................................. 1 198 

11. Mýto pod Ďumbierom ............................. 174 

12. Očová  ...................................................... 1 322 

13. Ostrá Lúka ............................................... 411 

14. Poniky ...................................................... 1 007 

15. Banská Bystrica-Radvaň ......................... 1 350 

16. Slovenská Ľupča ...................................... 720 

17. Zvolen ...................................................... 3 005 

18. Zvolenská Slatina .................................... 869 

 Spolu: 19 404 

   

 Počet členov ZD spolu  119 596 

 Počet cirkevných zborov ZD spolu 189 

   

 Počet členov ECAV spolu  227 404 

 Počet cirkevných zborov ECAV spolu 320 

 

 

 

 

V Prešove,  1. júna 2012 

 

 

 

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

generálny dozorca ECAV na Slovensku                generálny biskup ECAV na Slovensku 
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Oznámenie č. 7/2012 
o prijatí nového Organizačného poriadku Biskupského úradu Východného dištriktu 

ECAV v Prešove prijatý Dištriktuálnym presbyterstvom VD uznesením č. 86/2009 zo 

dňa 5. 12. 2009 a novelizovaný uznesením Dištriktuálneho presbyterstva Východného 

dištriktu č. 69/2011 zo dňa 10. 12. 2011 a uznesením č. 28/2012 zo dňa 4. 5. 2012.  
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                        Číslo: 62/2010 
 

Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu prijalo dňa 5. decembra 2009 svojím 

uznesením č. 86/2009 Organizačný poriadok Biskupského úradu Východného dištriktu, ktorý 

uverejňujeme v plnom znení. 

 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK 

Biskupského úradu Východného dištriktu 

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 
 

§ 1 

Organizačný poriadok Biskupského úradu Východného dištriktu ECAV na Slovensku so 

sídlom v Prešove upravuje postavenie cirkevných predstaviteľov, zamestnancov, kruhu 

poradcov a iných spolupracovníkov a organizačnú štruktúru BÚ VD. 

 

§ 2 

Biskupský úrad Východného dištriktu Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku má sídlo 

v Prešove, Hlavná 137. 

 

§ 3 

Biskupský úrad VD je výkonný úrad dištriktuálnych orgánov cirkvi, t. j. dištriktuálneho 

konventu, dištriktuálneho presbyterstva a dištriktuálneho predsedníctva. Zabezpečuje 

metodickú a dohliadaciu činnosť na niţších COJ. 

 

§ 4 

(1) Biskupský úrad VD ECAV na Slovensku zabezpečuje činnosť VD ECAV na Slovensku 

podľa ustanovení cirkevnej ústavy a štatútu dištriktu. Na BÚ VD pôsobia členovia 

evanjelickej cirkvi a. v., ktorých členstvo je v súlade s CÚ a spôsob rodinného ţivota 

zachováva váţnosť BÚ v cirkvi. 

 

(2) Svoju činnosť BÚ VD zabezpečuje prostredníctvom: 

a) volených cirkevných predstaviteľov, 

b) zamestnancov, 

c) kruhu poradcov a iných spolupracovníkov. 

 

§ 5 

(1) Postavenie dištriktuálneho predsedníctva stanovuje čl. 27 CÚ ECAV na Slovensku. 

(2) Postavenie dištriktuálneho biskupa stanovuje čl. 43 CÚ ECAV na Slovensku. Je 

v pracovnom pomere s ECAV na Slovensku. Jeho pracovnoprávne vzťahy upravujú príslušné 

štátne predpisy, pracovná zmluva, ostatné cirkevnoprávne predpisy a vokátor. 
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(3) Postavenie dištriktuálneho dozorcu stanovuje čl. 48 CÚ ECAV na Slovensku. Jeho 

pracovnoprávne vzťahy určí dištriktuálne presbyterstvo.  

(4) Osobné, pracovné a platové pomery zamestnancov BÚ VD, resp. iných pracovníkov sa 

stanovujú podľa platných štátnych a cirkevných predpisov a prípadného vokátora. 

 

§ 6 

Práva a povinnosti dištriktuálneho konventu, dištriktuálneho presbyterstva a dištriktuálneho 

predsedníctva VD ECAV na Slovensku sú určené cirkevnou ústavou a cirkevnoprávnymi 

predpismi. Práva dištriktuálneho konventu, dištriktuálneho presbyterstva a dištriktuálneho 

predsedníctva nie sú týmto organizačným poriadkom dotknuté. 

 

§ 7 

Štruktúra (funkčné rozdelenie) BÚ VD je nasledujúce: 

 

predsedníctvo VD - dištriktuálny biskup    tajomník dištriktuálneho biskupa 

   - dištriktuálny dozorca   kruh poradcov a 

spolupracovníkov 

 

 

- vedúci BÚ VD 

 
Sekretár/ka, pokladník/čka 

ekonóm  

správca majetku 

projektový manaţér 

 

technicko-hospodársky pracovník, vodič 

upratovačka 

 

tajomník pre misiu 

tajomník pre školstvo 

tajomník pre vzdelávanie 

 

archivár 

správca Janoškovho domu 

 

§ 8 

Funkciu tajomníka dištriktuálneho biskupa vykonáva člen ECAV z radov ordinovaných. 

Členom ECAV z radov ordinovaných je moţné obsadiť aj funkciu vedúceho biskupského 

úradu, tajomníka pre misiu a tajomníka pre vzdelávanie. 

 

§ 9 

ORGANIZAČNÁ SCHÉMA BISKUPSKÉHO ÚRADU VÝCHODNÉHO DIŠTRITKU 

ECAV NA SLOVENSKU 

Príloha č. 1 

 

§ 10 

(1) Za činnosť BÚ VD je zodpovedné predsedníctvo Východného dištriktu ECAV na 

Slovensku.  

(2) Vedúci BÚ VD v zmysle Zákonníka práce a CÚ zodpovedá predsedníctvu VD za 
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plnenie úloh BÚ VD. 

(3) Zamestnanci BÚ VD zodpovedajú za plnenie úloh vedúcemu  BÚ VD podľa svojej 

pracovnej náplne. 

 

§ 11 

(1) Podľa článku 27 CÚ dištriktuálny biskup a dištriktuálny dozorca podpisujú spoločne 

všetky právne listiny zaväzujúce VD. V ich neprítomnosti ich zastupujú volení zástupcovia. 

Ostatné listiny, rozhodnutia a uznesenia dištriktuálnych orgánov podpisuje dištriktuálny 

biskup, dištriktuálny dozorca alebo vedúci  BÚ VD.  

(2) Podpisový vzor pre styk s peňaţným ústavom na zaloţenie a zrušenie bankové účty má 

predsedníctvo dištriktu. Pre realizáciu platobného styku podpisový vzor má aj vedúci BÚ 

a ekonóm.  

 

§ 12 

(1) Tento Organizačný poriadok prijalo Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu 

ECAV na Slovensku dňa 5. decembra 2009. 

(2) Ruší sa Organizačný poriadok BÚ VD zo dňa 10. januára 1995. 

 

Príloha č. 1 

 

ORGANIZAČNÁ SCHÉMA BISKUPSKÉHO ÚRADU 

VÝCHODNÉHO DIŠTRIKTU EVANJELICKEJ A. V. CIRKVI 

NA SLOVENSKU 
 

Predsedníctvo Východného dištriktu Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku 
 

biskup Východného dištriktu ECAV   tajomník biskupa VD ECAV  

dozorca Východného dištriktu ECAV 

 

vedúci BÚ VD, kruh poradcov a spolupracovníkov 

sekretárka, pokladníčka   
 

správca majetku  

projektový manaţér 

ekonóm  

technicko-hospodársky pracovník, vodič 

 

tajomník pre misiu 

tajomník pre školstvo 

tajomník pre vzdelávanie 

         archivár 

         správca Janoškovho domu 

 

V Prešove, 4. mája 2012 

 

 

       Ing. Ján Brozman, v. r.           Mgr. Slavomír Sabol, v. r. 

dozorca VD ECAV n Slovensku     biskup VD ECAV na Slovensku 
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Oznámenie č. 8/2012 
o zrušení účelového zariadenia Janoškov dom Dištriktuálnym konventom VD uznesením 

č. 5/2009 dňa 30. 5. 2009, a tým aj o zrušení štatútu tohto zariadenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove, 30. mája 2009 

 

 

 

       Ing. Ján Brozman, v. r.           Mgr. Slavomír Sabol, v. r. 

dozorca VD ECAV n Slovensku     biskup VD ECAV na Slovensku 

 

 

   

 


