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

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku prijalo dňa
4. decembra 2009 uznesením č. 80/5-2009 Štatút Ceny Leonarda Stöckela, veľkej osobnosti
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Štatút
Ceny Leonarda Stöckela,
veľkej osobnosti Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
Článok I
Názov
1. Cena Leonarda Stöckela.
Článok II
Zriaďovateľ
1. Zriaďovateľom je Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku.

Článok III
Cieľ
1. Na znak úcty k veľkej osobnosti evanjelickej cirkvi Leonardovi Stöckelovi je cena
udeľovaná evanjelickým osobnostiam v oblasti náboženstva, vedy a kultúry. Cieľom
udeľovania ceny je prejaviť uznanie ordinovaným i neordinovaným členom ECAV na
Slovensku, ktorí:
a) svojimi talentami aktívne a verne pomáhajú svojej cirkvi na všetkých úrovniach jej
správy,
b) šíria dobré meno ECAV v občianskej spoločnosti na Slovensku i v zahraničí tým, že
dosahujú v súlade s Božou vôľou pozoruhodné výsledky vo vede, v umení, kultúre
a iných spoločensky významných oblastiach,
c) svojou vierou, charakterom a morálnym kreditom slúžia za vzor mladej generácii, čím
napomáhajú k jej správnej duchovnej i mravnej orientácii.

Článok IV
Zdroje
1. Zdrojom finančných prostriedkov sú:
a) dobrovoľné dary fyzických a právnických osôb
b) zbierky a iné príspevky
2. Účet vedie Generálny biskupský úrad a na základe potreby generálneho presbyterstva
zostavuje správu o stave finančných prostriedkov na účte.
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Článok V
Zásady udeľovania ceny
1. Kandidáti sú navrhovaní Predsedníctvom ECAV alebo predsedníctvom ktoréhokoľvek
dištriktu, seniorátu alebo cirkevného zboru. Návrh musí obsahovať zdôvodnenie
a životopis kandidáta.
2. Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku z navrhovaných kandidátov na svojom
zasadnutí vyberá laureátov Ceny Leonarda Stöckela.
3. Cena Leonarda Stöckela sa udeľuje spravidla pri príležitosti výročia Pamiatky reformácie,
evanjelických cirkevných dní alebo iných významných udalostí ECAV formou dekrétu
a pamiatkového daru.
4. Cenu možno udeliť i viacerým, najviac však trom kandidátom súčasne.
5. Pri udeľovaní ceny je prítomnosť laureáta žiaduca, no nie bezpodmienečná.

Článok VI
Záverečné ustanovenie

1. Štatút nadobúda platnosť dňom schválenia GP ECAV a účinnosť dňom jeho zverejnenia
v zbierke cirkevnoprávnych predpisov ECAV.
2. Tým dňom sa ruší doteraz platný Štatút Ceny Leonarda Stöckela z 3. júna 2005.

Vo Zvolene 4. decembra 2009

Pavel Delinga, v. r.
generálny dozorca ECAV na Slovensku

Miloš Klátik, v. r.
generálny biskup ECAV na Slovensku
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Oznámenie č. 2/2010
o prijatí Štatútu Študijného finančného fondu Samuela a Žofie Peressényi

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku prijalo
dňa 4. decembra 2009 uznesením č. 79/5-2009 Štatút Študijného finančného fondu Samuela
a Žofie Peressényi

Štatút
Študijného finančného fondu Samuela a Žofie Peressényi
Článok I
Názov fondu
1.

Študijný finančný fond Samuela a Žofie Peressényi (ďalej len FOND).
Článok II
Zriadenie fondu

1. Zriaďovateľom FONDU je Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania na Slovensku.
2. FOND sa zriaďuje na dobu neurčitú.
Článok III
Účel fondu
1.

Účelom FONDU je podpora vzdelávania udeľovaním štipendií najlepším študentom
EBF UK v Bratislave na podporu záujmu o duchovnú službu.
Článok IV
Zdroje tvorby fondu

1.

FOND sa vytvára z:
a) vkladu daru Samuela a Žofie Peressényi
b) vkladu ECAV na Slovensku
c) iných vkladov, darov, príspevkov, výnosov a i.

Článok V
Správna rada fondu
1.
2.

3.

Správna rada má troch členov.
Generálne presbyterstvo menuje a odvoláva členov správnej rady FONDU nasledovne:
a) zástupcu GBÚ za oblasť školstva, a to na základe návrhu Predsedníctva ECAV,
b) duchovného správcu TD pri EBF UK, a to na základe návrhu Predsedníctva ECAV,
c) zástupcu EBF UK, a to na základe návrhu dekana EBF UK.
Správna rada FONDU:
a) predkladá GP návrh na výšku štipendií z rozpočtu FONDU,
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b) rozhoduje o použití majetku FONDU v súlade so schváleným rozpočtom.
Člen správnej rady FONDU:
a) je povinný svoju činnosť vykonávať tak, aby neboli poškodzované záujmy
FONDU,
b) nesmie majetok FONDU využívať na osobné ciele,
c) musí byť bezúhonný a v plnom rozsahu spôsobilý na právne úkony,
d) musí byť členom ECAV,
e) nemôže byť osoba, ktorej sa poskytujú peňažné prostriedky z majetku FONDU.
Člen správnej rady má nárok na náhradu výdavkov podľa zákona o cestovných
náhradách v platnom znení, ktoré mu vznikli pri výkone tejto funkcie.
GP môže odvolať člena správnej rady FONDU, ak:
a) neplní povinnosti člena správnej rady FONDU a v určenej lehote neurobí nápravu
ani po písomnom upozornení GP,
b) stratil dôveru väčšiny členov GP.
Členovia správnej rady FONDU sa môžu bez udania dôvodu písomne vzdať
svojej funkcie.

Článok VI
Rozhodovanie o použití prostriedkov fondu
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Prostriedky FONDU sa poskytujú vo forme štipendia študentovi EBF UK v Bratislave,
zapísanému na štúdium v študijnom programe Evanjelická teológia, a to nasledovne:
a) študentovi druhého ročníka, ktorý dosiahol najlepší prospech v štúdiu počas prvého
ročníka,
b) študentom so statusom kandidát duchovnej služby v treťom, štvrtom a piatom
ročníku, ktorí dosiahli v predchádzajúcom školskom roku najlepší prospech v ročníku,
a zároveň si príkladne plnia povinnosti vyplývajúce z programu Kandidát duchovnej
služby (v zmysle CN 4/2002).
a) Prehľad o dosiahnutom prospechu predkladá k 30. septembru študijné oddelenie
EBF UK.
b) Svedectvo o plnení povinností v programe Kandidát duchovnej služby vydá
duchovný správca TD ECAV pri EBF UK.
Zdroje zo štipendia sa môžu použiť na:
a) kúpu učebníc a učebných pomôcok,
b) študijný pobyt v zahraničí,
c) príspevok na stravu,
d) príspevok na ubytovanie.
O poskytnutí štipendií rozhoduje Generálne presbyterstvo ECAV na návrh správnej
rady FONDU.
Odovzdanie štipendií vykoná slávnostným spôsobom generálny biskup pri príležitosti
sviatku 17. novembra – Medzinárodného dňa študentov a Dňa boja za slobodu
a demokraciu.
Doklady o použití štipendia predloží správnej rade študent, ktorému bolo poskytnuté
štipendium, do 30. júna nasledujúceho roku.
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Článok VII
Administratíva fondu
1.
2.

Účtovná evidencia FONDU sa vedie v USD na osobitnom analytickom účte ECAV
na Slovensku.
Po skončení kalendárneho roka správna rada vypracuje výročnú správu FONDU, ktorá
obsahuje:
a) prehľad príjmov FONDU podľa zdrojov a ich pôvodu,
b) prehľad o darcoch,
c) prehľad o fyzických osobách, ktorým FOND poskytol prostriedky
d) informáciu, akým spôsobom sa tieto prostriedky použili.

Článok VIII
Zrušenie fondu
1.
2.
3.

Návrh na zrušenie fondu podáva správna rada generálnemu presbyterstvu.
FOND zaniká rozhodnutím generálneho presbyterstva o zrušení FONDU.
K dňu zrušenia a zániku fondu sa vykoná vyúčtovanie FONDU a správna rada
predloží generálnemu presbyterstvu záverečnú správu.

Článok IX
Záverečné ustanovenie
1.
2.
3.

Ak darca trvá na zachovaní anonymity, jeho meno a priezvisko alebo názov sa nesmú
uvádzať v prehľade darcov ani inak zverejňovať.
Štatút fondu bol prijatý uznesením Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku
č. 80/5-2009.
Štatút nadobúda platnosť dňom schválenia GP ECAV a účinnosť dňom jeho zverejnenia
v zbierke cirkevnoprávnych predpisov ECAV.

Vo Zvolene 4. decembra 2009

Pavel Delinga, v. r.
generálny dozorca ECAV na Slovensku

Miloš Klátik, v. r.
generálny biskup ECAV na Slovensku
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Oznámenie č. 3/2010
o schválení novelizácie Štatútu Podporného cirkevného fondu
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku schválilo
dňa 9. apríla 2010 uznesením 29/2-2010 novelizáciu štatútu Podporného cirkevného fondu,
ktorý bol prijatý 1. februára 2008 uznesením 3/08 a zverejnený v Zbierke cirkevnoprávnych
predpisov čiastka 1/2008 ako Oznámenie č. 2/2008.

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
1. schvaľuje úpravu štatútu nasledovne:
a) stanovuje pre výpočet hmotnej núdze v čl. VI bod 5 písm. a) až c) hodnotu 1,7 násobku životného minima,
b) novelizuje čl. VI bod 6 písm. c) tak, že v ňom upravuje smerom nadol odhad ďalšieho
príjmu žiadateľa z CZ v závislosti od jeho veľkosti nasledovne: 15 € (do 500 členov),
20 € (501 až 1000 členov), 30 € (1001 až 1500 členov), 40 € (1501 až 2000 členov),
60 € (nad 2001 členov),
c) novelizuje čl. VI bod 7 a v ňom upravuje výšku príspevkov v € smerom nahor tak, že
suma 2000,-Sk je nahradená sumou 70 €; suma 1000,- Sk je nahradená sumou 35 €
a suma 5000,- Sk je nahradená sumou 170 €,
2. dopĺňa štatút v čl. VI bod 7 o písmeno h) a i), podľa ktorých bude správna rada fondu
oprávnená bez toho, aby sa skúmali náležitosti podľa bodu 2, 3 a 4 v článku VI vyplatiť:
h) príspevok vo výške 150 € duchovným na dôchodku mimo pracovného pomeru
s ECAV pri príležitosti okrúhleho jubilea ordinácie (násobok 5 rokov),
i) príspevok vo výške 150 € pozostalej manželke /manželovi/ pri smrti duchovného
v pracovnom pomere s ECAV.
V Bratislave 9. apríla 2010

Pavel Delinga, v. r.
generálny dozorca ECAV na Slovensku

Miloš Klátik, v. r.
generálny biskup ECAV na Slovensku

Strana: 8

Oznámenie č 4/2010

Zb. CPP - čiastka: 1/2010

Oznámenie č. 4/2010
o úplnom znení Štatútu Podporného cirkevného fondu
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
v nadväznosti na schválenie novelizácie štatútu Podporného cirkevného fondu
dňa
9. apríla 2010 uznesením 29/2-2010 uložilo riaditeľovi Generálneho biskupského úradu
vydať štatút Podporného cirkevného fondu v Zbierke cirkevnoprávnych predpisov v jeho
úplnom znení.

Štatút Podporného cirkevného fondu
(úplné znenie k 9. aprílu 2010)

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:
a) riaditeľ GBÚ ECAV na Slovensku - predseda správnej rady,
b) vedúci BÚ VD ECAV na Slovensku - podpredseda správnej rady,
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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.
Zasadnutie správnej rady zvoláva predseda spravidla 2x do roka, a to v mesiacoch
január a júl.
Správna rada je uznášaniaschopná, ak sa na zasadnutí zúčastnia aspoň štyria členovia
správnej rady.
Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov; v prípade
rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu správnej rady.
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) 1,7 - násobku životného minima žiadateľa určeného podľa §2 písmeno a) zákona
601/2003 Z.z.
b) 1,7 - násobku životného minima manžela/manželky žiadateľa určeného podľa §2
písmeno b) zákona 601/2003 Z.z.
c) 1,7 - násobku životného minima každého nezaopatreného dieťaťa žiadateľa 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 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 15 €/mesačne,
2) 501 až 1000 členov cirkevného zboru - suma 20 €/mesačne,
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3) 1001 až 1500 členov cirkevného zboru - suma 30 €/mesačne,
4) 1501 až 2000 členov cirkevného zboru - suma 40 €/mesačne,
5) nad 2001 členov cirkevného zboru - suma 60 €/mesačne.
7. Žiadateľ spĺňajúci kritériá podľa bodu 2, 3 a 4 sa môže uchádzať o podporu na niektorý
z týchto účelov:
a) prídavok k mesačnej mzde žiadateľa - vo výške maximálne 70 €/mesačne,
b) príspevok na dieťa žiadateľa vo veku do 1 roku pri príležitosti jeho Krstu svätého - vo
výške 70 €/dieťa,
c) príspevok na nákup školských pomôcok pre školopovinné dieťa (vo veku 6 až 14
rokov) - vo výške maximálne 35 €/dieťa/školský rok,
d) príspevok na dieťa žiadateľa vo veku do 15 rokov pri príležitosti jeho konfirmácie vo výške 35 €/dieťa,
e) príspevok na štúdium nezaopatreného dieťaťa (vo veku 15 až 18 rokov) - vo výške
maximálne 70 €/dieťa/školský rok,
f) pri uzatvorení manželstva žiadateľa, ak príjem oboch novomanželov je nižší ako
stanovuje kritérium v bode 4 - jednorazovo maximálne 170 €/novomanželia,
g) vianočný príspevok deťom u ovdovelého žiadateľa - maximálne 35 €/dieťa/rok.
Správna rada fondu je oprávnená bez toho, aby sa skúmali náležitosti bodu 2, 3 a 4
vyplatiť:
h) príspevok vo výške 150 € duchovným na dôchodku, ktorí sú mimo pracovného
pomeru s ECAV pri príležitosti okrúhleho jubilea ich ordinácie (násobok 5 rokov).
i) príspevok vo výške 150 € pozostalej manželke /manželovi/ pri smrti duchovného
v pracovnom pomere s ECAV.
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. 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.
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Článok IX
Záverečné ustanovenie
1.
2.
3.

Štatút fondu bol prijatý uznesením Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku 3/08
zo dňa 1. februára 2008 a novelizovaný uznesením 29-2/2010 zo dňa 9. apríla 2010.
Novelizovaný štatút nadobúda platnosť dňom prijatia a účinnosť dňom 1. júla 2010.
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.

V Bratislave 9. apríla 2010

Pavel Delinga, v. r.
generálny dozorca ECAV na Slovensku

Miloš Klátik, v. r.
generálny biskup ECAV na Slovensku

Žiadosť o príspevok z Podporného cirkevného fondu ECAV na Slovensku
Údaje o žiadateľovi *) Vyplní žiadateľ
Meno a priezvisko
Funkcia v ECAV
Trvalý pobyt
Miesto pôsobenia
Meno a priezvisko
manželky/manžela
Zamestnávateľ
Deti
Meno a priezvisko
1.
2.
3.
4.
5.

Prezentačná pečiatka GBÚ ECAV
Navštevovaná škola

Dátum narodenia

Údaje o výdavkoch a príjmoch žiadateľa **) Vyplní zodpovedný pracovník GBÚ ECAV
Žiadateľ je ku dňu
prispievateľom do PCF (Štatút PCF čl. VI bod 3.):
Výdavky žiadateľa
1.
Životné minimum
1.1 - na žiadateľa
1.2 - na manželku/manžela žiadateľa
1.3 - na deti žiadateľa (spolu)
2.
1,7-násobok život. minima rodiny
3.
Náklady na bývanie 1)
Výdavky spolu

Zákon 601/2003 Z.z. § 2
- písmeno a)
- písmeno b)
- písmeno c)
Štatút PCF čl. VI bod 5a, b, c
Štatút PCF čl. VI bod 5d

Príjmy žiadateľa
1.
Príjem žiadateľa 2)
2.
Príjem manželky/manžela 3)
3.
Príjem z cirkevného zboru
Príjmy spolu

doklad v prílohe
doklad v prílohe
Štatút PCF čl. VI bod 6c

áno

nie

Rozdiel príjmy a výdavky
Údaje o príspevku
Žiadam o príspevok: *) Vyplní žiadateľ
k základnej mzde
ku krstu dieťaťa:
na školské pomôcky pre dieťa:
ku konfirmácii dieťaťa:
na štúdium dieťaťa:
pri uzatvorení manželstva
vianočný príspevok na dieťa:

4)

5)

Rozhodnutie Správnej rady: ***) Vyplní SR
prísp. k zákl. mzde
prísp. ku krstu dieťaťa
prísp. na školské potreby
prísp. ku konfirmácii
prísp. na štúdium
prísp. pri uzatvorení manž.
vianočný príspevok

K žiadosti prikladám *) Vyplní žiadateľ zaškrtnutím políčka
1)
doklady o nákladoch na bývanie – príloha č.:
2)
doklady o všetkých príjmoch žiadateľa – príloha č.:
3)
doklady o všetkých príjmoch manželky/manžela žiadateľa – príloha č.:
4)
kópia krstného listu – príloha č.:
5)
kópia rozpomienky na konfirmáciu – príloha č.:
Prehlásenie žiadateľa: Týmto prehlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú úplné a pravdivé, a že som
nezamlčal(a) žiadnu informáciu, ktorá by v zmysle štatútu Podporného cirkevného fondu (Oznámenie 2/2008 Zb.
CPP) mohla mať vplyv na výšku priznaného príspevku.
.....................................................................
Miesto a dátum podania žiadosti

......................................................................
Podpis žiadateľa

.....................................................................
Dátum schválenia žiadosti správnou radou PCF

......................................................................
Podpis predsedu správnej rady PCF
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Oznámenie č. 5/2010
o prijatí Štatútu
Generálnej podporovne Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku prijalo dňa
9. apríla 2010 uznesením č. 32/2-2010 Štatút Generálnej podporovne Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania na Slovensku

Štatút
Generálnej podporovne
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
Článok I
Základné ustanovenia
Generálna podporovňa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku je fond ECAV
na Slovensku zriadený na podporu malých, finančne slabých cirkevných zborov.
Článok II
Zriaďovateľ
Zriaďovateľom Generálnej podporovne Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
je Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.
Článok III
Účel fondu
Generálna podporovňa spravuje dva fondy vedené na dvoch samostatných analytických účtoch
a to:
1. Podporný fond Generálnej podporovne (ďalej „GePo“), z ktorého sa poskytujú nenávratné
finančné podpory
- na financovanie výstavby kostolov, modlitební, zborových domov a budov vo vlastníctve
cirkevných zborov,
- na financovanie opráv a rekonštrukcií kostolov, modlitební zborových domov a budov vo
vlastníctve cirkevných zborov.
2. Pôžičkový fond Gustáva Adolfa (ďalej len „FoGA“), z ktorého sa poskytujú návratné
pôžičky
- na financovanie výstavby kostolov, modlitební, zborových domov a budov vo vlastníctve
cirkevných zborov,
- na financovanie opráv a rekonštrukcií kostolov, modlitební, zborových domov a budov
vo vlastníctve cirkevných zborov.

Strana: 14

Oznámenie č. 5/2010

Zb. CPP – čiastka 1/2010

Článok IV
Tvorba fondov
1. Podporný fond Generálnej podporovne je napĺňaný z nasledovných zdrojov:
a) povinné ofery vyhlásené Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku,
b) milodary od zahraničných a domácich darcov,
c) ostatné.
2. Pôžičkový fond Gustáva Adolfa je napĺňaný z nasledovných zdrojov:
a) zostatok vkladu zahraničného partnera,
b) splátky z poskytnutých pôžičiek,
c) poplatky za poskytnuté pôžičky, určené percentom miery inflácie vyhlásenej Štatistickým
úradom SR,
d) milodary od zahraničných a domácich darcov,
e) ostatné.
Článok V
Správca fondu
1. Generálna podporovňa ECAV na Slovensku je spravovaná správnou radou v nasledovnom
zložení:
a) dvojčlenné predsedníctvo volené synodou ECAV na Slovensku. Predsedníctvo je zložené
z jedného zástupcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku a jedného zástupcu
Západného dištriktu ECAV na Slovensku.
b) člen správnej rady z radov ordinovaných, volený konventom Východného dištriktu
ECAV na Slovensku.
člen správnej rady z radov neordinovaných, volený konventom Východného dištriktu
ECAV na Slovensku.
člen správnej rady z radov ordinovaných, volený konventom Západného dištriktu ECAV
na Slovensku
člen správnej rady z radov neordinovaných, volený konventom Západného dištriktu
ECAV na Slovensku.
2. Za hospodárenie Generálnej podporovne zodpovedá predsedníctvo správnej rady Synode
ECAV na Slovensku, ktorej predkladá raz ročne správu.
3. Všetci členovia správnej rady sú volení na šesť rokov.
4. Zasadnutie správnej rady zvoláva a vedie jej predsedníctvo.
5. Správna rada je uznášaniaschopná, ak sa na zasadnutí zúčastní aspoň jeden z jej predsedov,
jeden člen volený konventom Východného dištriktu ECAV a jeden člen volený konventom
Západného dištriktu ECAV.
6. Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.
7. V prípade potreby môže správna rada rozhodnúť na základe písomného vyjadrenia všetkých
jej členov. Uznesenie správnej rady je v takom prípade platné len za podmienky súhlasného
stanoviska všetkých členov správnej rady.

Článok VI
Postup podávania žiadostí o podporu z fondov
Kompletné žiadosti podľa prílohy tohto štatútu sa predkladajú písomne prostredníctvom
Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku.
Ak sa nejde o havarijnú situáciu, žiadosti sa predkladajú v termíne do 31. júla bežného roka
(ďalej ako rok „RR“).
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Článok VII
Oprávnení žiadatelia o poskytnutie prostriedkov z fondov
Oprávnenými žiadateľmi o nenávratnú finančnú podporu z GePo alebo o návratnú pôžičku
z FoGA sú cirkevné zbory Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.
Článok VIII
Kritériá pre zaradenie žiadostí
1. Záväznými kritériami pre posudzovanie žiadostí sú:
a) Predloženie úplne a správne vyplnenej žiadosti.
b) Dodržanie termínu na predloženie žiadosti1.
c) Úhrada povinnej celocirkevnej ofery do Generálnej podporovne ECAV na Slovensku.
d) Schválenie žiadosti podľa § 20 alebo § 21 bodu (2) cirkevného zákona č. 2/1999,
o hospodárení cirkevných organizačných jednotiek v znení cirkevných zákonov 5/00,
5/01, 2/02, 3/05, 5/08 a 1/09.
2. Nesplnenie čo i len jedného záväzného kritéria podľa bodu 1 tohto článku má za následok
vylúčenie žiadosti zo schvaľovacieho procesu.
3. Podpornými kritériami2 pre posudzovanie žiadostí sú:
a) Suma doterajších podpôr za posledných 5 rokov a účel ich použitia.
Článok IX
Schvaľovací proces
1. Na úrovni CZ:
a) projekt schvaľuje zborové presbyterstvo/zborový konvent3,
b) predsedníctvo CZ zodpovedá za správnosť údajov vo vyplnenej žiadosti, predovšetkým
rozpočtu projektu.
2. Na úrovni seniorátu4:
a) seniorálne presbyterstvo kontroluje správnosť a úplnosť vyplnenej žiadosti,
b) seniorálne predsedníctvo potvrdzuje pravdivosť záväzných a podporných kritérií.
3. Na úrovni dištriktu:
a) dištriktuálne presbyterstvo posudzuje priority jednotlivých žiadostí v dištrikte a zostavuje
poradie žiadateľov s uvedením odporúčanej výšky podpory.
4. Na úrovni ECAV:
4.1 Správna rada Generálnej podporovne rozhoduje o použití prostriedkov fondu po
predchádzajúcom posúdení splnenia kritérií podľa článku VIII.
1. Podporný fond Generálnej podporovne
Zdroje fondu získané v roku „RR“ budú rozdelené na zasadnutí správnej rady
Generálnej podporovne ECAV na Slovensku, ktoré sa uskutoční do 30. apríla roku
„RR+1“, nasledovne:
a) 60 % získaných prostriedkov na dva projekty, ktoré schváli generálne
presbyterstvo najneskôr do 15. decembra roku „RR“ na základe návrhov,
predložených dištriktuálnymi presbyterstvami.
b) 30 % získaných prostriedkov na ostatné predložené žiadosti.
1

Neplatí v prípade havarijnej situácie.
K podporným kritériám sa prihliada v schvaľovacom procese pri určení výšky podpory.
3
Schválenie projektu zborovým konventom sa vyžaduje, ak ide o novo začínanú investíciu. V ostatných prípadoch
rozhoduje zborové presbyterstvo.
4
Ak ide o projekt, ktorý podlieha schvaľovaniu podľa § 20 cirkevného zákona č. 2/1999 o hospodárení cirkevných
organizačných jednotiek v znení cirkevných zákonov 5/00, 5/01, 2/02, 3/05, 5/08 a 1/09.
2
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Návrhy príspevkov nad 1 660.- € pre jeden projekt sa predkladajú na schválenie
Generálnemu presbyterstvu ECAV na Slovensku.
c) 10 % získaných prostriedkov ostáva na riešenie havarijných situácií.
V prípade havarijných situácií je o poskytnutí finančných prostriedkov do výšky
1 660.- € oprávnené rozhodnúť predsedníctvo správnej rady Generálnej
podporovne.
2. Pôžičkový fond Gustáva Adolfa
O poskytnutí zdrojov Pôžičkového fondu Gustáva Adolfa formou návratnej pôžičky
rozhodne správna rada Generálnej podporovne ECAV na Slovensku na svojom
zasadnutí na základe predložených žiadostí. Pôžička sa poskytuje na základe
uzatvorenej zmluvy, ktorú v zastúpení ECAV na Slovensku uzatvára so žiadateľom
predsedníctvo správnej rady Generálnej podporovne ECAV na Slovensku. Na základe
rozhodnutia správnej rady o podmienkach poskytnutia pôžičky zmluva o pôžičke
zadefinuje splátkový kalendár, sankcie pri nedodržaní termínov splatnosti
jednotlivých splátok a spôsob zabezpečenia pôžičky.
4.2 Generálne presbyterstvo rozhoduje:
a) na návrh správnej rady Generálnej podporovne o pridelení podpory z Podporného
fondu Generálnej podporovne nad 1 660.- € pre jeden projekt,
b) na návrh dištriktuálnych presbyterstiev o projektoch, ktoré budú podporené objemom
60 % prostriedkov, získaných z povinnej celocirkevnej ofery do Podporného fondu
Generálnej podporovne ECAV na Slovensku.
Článok X
Kritéria použitia poskytnutých prostriedkov fondu
Finančná podpora poskytnutá formou nenávratnej finančnej podpory z prostriedkov GePo alebo
formou návratnej pôžičky z prostriedkov FoGA sa môže použiť len na účel, na ktorý bola
poskytnutá.
Článok XI
Vyúčtovanie použitých prostriedkov fondu
Nenávratnú finančnú podporu z prostriedkov GePo je žiadateľ povinný vyúčtovať do troch
mesiacov od jej poskytnutia.
V lehote stanovenej na vyúčtovanie poskytnutých prostriedkov je žiadateľ povinný vrátiť všetky
nepoužité finančné prostriedky.
Článok XII
Administrovanie fondu
Všetku administratívu spojenú s vedením Generálnej podporovne vykonáva Generálny
biskupský úrad. Podpisové práva sú v zmysle podpisového vzoru Generálneho biskupského
úradu.
Článok XIII
Zrušenie fondu
Rozhodnutie o zrušení Generálnej podporovne prináleží zriaďovateľovi – Generálnemu
presbyterstvu ECAV na Slovensku.
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Článok XIV
Prechodné ustanovenia
Právne vzťahy, ktoré vznikli pred účinnosťou tohto štatútu sa posudzujú podľa dovtedy platných
predpisov.
Článok XV
Záverečné ustanovenia
1. Štatút Generálnej podporovne bol prijatý uznesením Generálneho presbyterstva ECAV na
Slovensku číslo 32/2-2010 zo dňa 9. apríla 2010.
2. Štatút nadobúda platnosť dňom schválenia GP ECAV a účinnosť dňom jeho zverejnenia
v zbierke cirkevnoprávnych predpisov ECAV.
3. Dňom zverejnenia tohto štatútu sa ruší cirkevné nariadenie č. 6/95 o Generálnej podporovni
ECAV v znení cirkevného nariadenia č. 3/03 a Štatút a zásady hospodárenia s fondom
podporovne Gustáva Adolfa, ktorý bol vydaný v oznámení č. 12 Zbierky cirkevnoprávnych
predpisov ECAV na Slovensku zo dňa 15. decembra 2006.

V Bratislave 9. apríla 2010

Pavel Delinga, v. r.
generálny dozorca ECAV na Slovensku

Miloš Klátik, v. r.
generálny biskup ECAV na Slovensku
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Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku
Číslo spisu:
Prílohy:

Dátum:
Vybavuje:

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku

Žiadosť o podporu z Fondu Generálnej podporovne
A. ŽIADATEĽ
Názov:
IČO:

Seniorát :

Dištrikt:

PSČ:

Ulica:

Číslo:

Mobil:

Fax:

E-mail:

Adresa žiadateľa
Obec:
Kontakty
Telefón:
Bankové spojenie:
Štatutárni zástupcovia žiadateľa
Priezvisko:

Meno:

Titul:

Priezvisko:

Meno:

Titul:

Typ podpory, o ktorú žiadateľ žiada
Nenávratná finančná podpora z Podporného fondu (GePo):
Návratná pôžička z Pôžičkového fondu Gustáva Adolfa (FoGA):
Údaje o žiadateľovi k záväzným kritériám pre posudzovanie žiadostí
Ofera
do Fondu Generálnej podporovne
ECAV na Slovensku
Odvedené v Sk resp. €

Rok minulý

Rok
predminulý

Rok predpredminulý

Údaje o žiadateľovi k podporným kritériám pre účasť na výberovom konaní
Počet členov cirkevného zboru:
Za posledných päť rokov boli žiadateľovi poskytnuté finančné podpory prostredníctvom ECAV: áno

nie

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

Suma v Sk resp. €

1.
2.
3.
4.
5.
Podpisy štatutárnych zástupcov žiadateľa

V

.............................. dňa

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

....................................................
podpis
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Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku
Číslo spisu:
Prílohy:

Dátum:
Vybavuje:

B. PROJEKT
Názov projektu
Cieľ projektu5
Popis projektu6

Predpokladaná doba trvania projektu

C. ROZPOČET 7
Výdavky

Suma v €

Kontrolný stĺpec
(vyplní GBÚ)

Suma v €

Kontrolný stĺpec
(vyplní GBÚ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Výdavky spolu
Príjmy
1. Požadovaná výška príspevku 8
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Príjmy spolu
Rozdiel medzi príjmami spolu a výdavkami spolu
5

V prípade potreby použite samostatnú prílohu.
V prípade potreby použite samostatnú prílohu.
7
V prípade potreby použite samostatnú prílohu.
8
Maximálne do výšky 1/3 celkových výdavkov.
6

0
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Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku
Číslo spisu:
Prílohy:

Dátum:
Vybavuje:

D. SCHVÁLENIE ŽIADOSTI
1. Schválenie žiadosti na úrovni cirkevného zboru9
Zborovým konventom uznesením číslo:
Zborovým presbyterstvom uznesením číslo:
Predsedníctvo cirkevného zboru
Priezvisko:
Priezvisko:

V

...................................... dňa

Zo dňa:
Zo dňa:
Meno:
Meno:

Titul:
Titul:

...........

....................................................
Podpis
2. Schválenie žiadosti na úrovni seniorátu 10
Uznesenie číslo:
Predsedníctvo seniorátu
Priezvisko:
Priezvisko:

V

.................................... dňa

Zo dňa:
Meno:
Meno:

Titul:
Titul:

...........

....................................................
Podpis
3. Schválenie žiadosti na úrovni dištriktu
Uznesenie číslo:
Predsedníctvo dištriktu
Priezvisko:
Priezvisko:

V

....................................... dňa

Zo dňa:
Meno:
Meno:

Titul:
Titul:

...........

....................................................
Podpis
4. Schválenie žiadosti na úrovni ECAV
4a. Správna rada Fondu Generálnej podporovne
Uznesenie číslo:
Schválená výška podpory v € :
4b. Generálne presbyterstvo11
Uznesenie číslo:
Schválená výška podpory v € :

9

Zo dňa:

Zo dňa:

Schválenie projektu zborovým konventom sa vyžaduje, ak ide o novo začínanú investíciu. V ostatných prípadoch
rozhoduje zborové presbyterstvo.
10
Ak ide o projekt, ktorý podlieha schvaľovaniu podľa § 20 CZ č. 2/1999, o hospodárení COJ v znení CZ 5/00, 5/01, 2/02,
3/05, 5/08 a 1/09
11
Ak na návrh Správnej rady Fondu Generálnej podporovne finančná podpora presahuje výšku 1 660.- €

