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Oznámenie č. 7/2013
o prijatí Štatútu Fondu vzdelávania
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku prijalo
dňa 7. decembra 2012 uznesením č. 75-7/2012 Štatút Fondu vzdelávania.

Štatút Fondu vzdelávania
Článok I
Názov fondu
1. Fond vzdelávania Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) na
podporu vzdelávania; ďalej len fond.
Článok II
Zriaďovateľ fondu
1. Zriaďovateľom fondu je Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania na Slovensku.
Článok III
Účel fondu a oprávnení žiadatelia
1. Fond je vedený na samostatnom účte.
2. Prostriedky fondu sa používajú na:
a) činnosť Školského výboru ECAV
b) podporu vzdelávania ordinovaných (duchovní správcovia, kapláni, farári) na
aktivitách organizovaných ECAV
c) podporu vzdelávania neordinovaných (pedagogickí a odborní zamestnanci,
presbyteri) na aktivitách organizovaných ECAV
d) metodickú činnosť (na prácu metodika, na učebné texty a pomôcky)
3. Oprávnenými žiadateľmi sú:
a) ECAV na Slovensku
b) Východný dištrikt ECAV
c) Západný dištrikt ECAV
Článok IV
Zdroje tvorby fondu
1. Fond je napĺňaný z nasledujúcich zdrojov:
a) Povinné ofery vyhlásené Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku
b) Dobrovoľné príspevky od zahraničných a domácich darcov
c) Milodary

Článok V.

Zb.CPP – čiastka 1/2013

Oznámenie č. 7/2013

Strana: 2

Správca fondu
1. Fond je spravovaný správnou radou v zložení:
- Predseda Školského výboru ECAV na Slovensku, predseda
- Tajomník pre školy a náboženskú výchovu, člen
- Predseda Školského výboru VD ECAV na Slovensku, člen
- Predseda Školského výboru ZD ECAV na Slovensku, člen
Článok VI
Rozhodovanie o použití prostriedkov fondu
1. Zasadnutie správnej rady zvoláva predseda spravidla 1x do roka, a to v prvej tretine
kalendárneho roka a v prípade potreby aj viackrát v roku.
2. Správna rada je uznášania schopná, ak sa zasadnutia zúčastnia aspoň traja členovia
správnej rady.
3. Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov; v prípade
rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu správnej rady.
4. O použití prostriedkov rozhoduje správna rada na základe písomnej žiadosti žiadateľa
v súlade s použitím fondu.
5. O zasadnutí správnej rady je vyhotovená zápisnica.
6. 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 Generálny biskupský úrad.
Podpisové práva sú v zmysle podpisového vzoru Generálneho biskupského úradu.
Článok VIII
Zrušenie fondu
1. Rozhodnutie o zrušení fondu prináleží zriaďovateľovi – Generálnemu presbyterstvu
ECAV na Slovensku.
Článok IX
Záverečné ustanovenia
1. Štatút fondu bol prijatý uznesením Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku
číslo 75-7/2012 zo dňa 7. decembra 2012
2. Štatút nadobúda platnosť dňom schválenia GP ECAV a účinnosť dňom jeho
zverejnenia v Zbierke cirkevnoprávnych predpisov ECAV.
Vo Zvolene dňa 7. decembra 2012
Imrich Lukáč, v. r.
generálny dozorca ECAV na Slovensku

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

