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Oznámenie č. 3/2008 
o prijatí štatútu Fondu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku na 

podporu Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

 

 

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku prijalo  dňa 

1. februára 2008 uznesením 4/08  štatút Fondu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na 

Slovensku na podporu Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského  

v Bratislave. 

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

 

Štatút 

Fondu Evanjelickej cirkvi  augsburského vyznania na Slovensku  

na podporu Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského  

v Bratislave 
 

 

Článok  I. 

Názov fondu 

1. Fond Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania  na Slovensku (ECAV) na podporu 

Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského  v Bratislave (EBF UK); 

ďalej len fond. 

 

Článok II. 

Zriaďovateľ fondu 

1. Zriaďovateľom fondu je Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského 

vyznania na Slovensku. 

 

Článok  III. 

Účel fondu 

1. Fond je vedený na dvoch samostatných účtoch:  

a) Účet opráv budov ECAV využívaných EBF UK, z ktorého sa financujú opravy 

a rekonštrukcie budov prenajatých alebo spravovaných EBF UK, ktorých je ECAV 

vlastníkom alebo v ktorých má ECAV vlastnícky podiel.  

b) Účet  podpory výchovno-vzdelávacieho procesu EBF UK, z ktorého sa prispieva 

študentom EBF UK a pedagógom vyučujúcim na EBF UK, prispieva na vydávanie 

skrípt a učebníc pre EBF UK,  na nákup knižného fondu do knižnice EBF UK 

a na technické vybavenie bezprostredne súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom 

EBF UK. 

 

Článok  IV. 

Zdroje  tvorby fondu 

 

1. Fond je napĺňaný z nasledovných zdrojov:  

a) zostatky príspevkov zo zahraničia a z vyhlásených celocirkevných zbierok 

na Slovensku na stavbu budovy EBF  

b) príspevky z fondov EÚ a ostatných vypísaných grantov v SR 

c) milodary zo zahraničia a od  domácich darcov 

d) vyhlásené celocirkevné ofery   

e) príspevok z rozdelenia zisku ECAV schváleného synodou ECAV 

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

správca fondu. 
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Článok V. 

Správca fondu 

 

1. Fond je spravovaný správnou radou v zložení:  

- generálny biskup ECAV - predseda správnej rady,  

- generálny dozorca ECAV, 

- predseda generálneho hospodárskeho výboru ECAV, 

- dekan EBF UK. 

2. Zasadnutie správnej rady zvoláva a vedie predseda.  

3. Správna rada je uznášaniaschopná, ak sa zasadnutia zúčastnia aspoň traja členovia. 

4. Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov; v prípade 

rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu správnej rady.  

5. V prípade potreby je možné rozhodnúť na základe písomného vyjadrenia členov; v tom 

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

 

 

Článok VI. 

Rozhodovanie o použití prostriedkov z fondu 

 

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

a) z účtu opráv budov ECAV využívaných EBF UK - na základe písomnej žiadosti EBF 

UK alebo uznesenia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku. V prípade 

žiadosti presahujúcej sumu 500.000,- Sk (alebo odpovedajúcej čiastky v EUR alebo 

v inej mene) správna rada je povinná žiadosť prerokovať v Generálnom presbyterstve 

ECAV.  

b) z účtu podpory výchovno-vzdelávacieho procesu EBF UK 

1) na  podporu študentov EBF UK - na základe písomnej žiadosti žiadateľa (študenta 

EBF UK) a odporúčania duchovného správcu EBF UK, 

2) na  podporu vydávania skrípt a učebníc EBF UK - na základe písomnej žiadosti 

žiadateľa a odporúčania dekana  EBF UK, 

3) na  podporu pri nákupe knižného fondu do knižnice EBF UK  - na základe 

písomnej žiadosti dekana EBF UK, 

4) na  podporu zabezpečenia prednášateľov a pedagógov pri  organizovaní 

odborných konferencií, seminárov, prednášok  a podobne - na základe písomnej 

žiadosti  dekana EBF UK,  

5) na podporu zabezpečenia technického vybavenia EBF UK určeného pre 

skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu -  na základe písomnej žiadosti 

dekana EBF UK.  

2. Žiadosť o podporu musí byť predložená správnej rade prostredníctvom Generálneho 

biskupského úradu (GBÚ) a z jej zdôvodnenia musia byť zrejmé celkové náklady na 

predmet žiadosti (na zabezpečenie obstarávaného predmetu alebo služby) a  výška 

požadovanej podpory  z fondu.  

3. Jeden raz ročne predkladá správna rada generálnemu presbyterstvu správu o hospodárení 

fondu v rozsahu, ktorý určí generálne presbyterstvo. 

 

 

Článok  VII. 

Administratíva fondu a podpisové práva 

 

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

sú v zmysle podpisového vzoru  GBÚ. 
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Článok VIII. 

Zrušenie fondu 

 

1. Rozhodnutie o zrušení fondu prináleží jeho zriaďovateľovi.  

 

 

Článok IX. 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Štatút fondu bol prijatý uznesením Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku 4/08. 

2. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia v Zbierke cirkevnoprávnych 

predpisov ECAV. 

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

podporu Evanjelickej bohosloveckej fakulty“  zo dňa 9. februára 1996. 

 

 

Vo Zvolene, 1.2.2008 

 

 

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

generálny dozorca ECAV na Slovensku       generálny biskup ECAV na Slovensku 


