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1/2016 

ROZHODNUTIE GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA 
o novelizácii štatútu Medzinárodného evanjelického mládežníckeho centra Ichthys  

vo Veľkom Slavkove  
 

 

 
 

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku prijalo 

uznesením 3a-1/2016 zo dňa 5. februára 2016 toto rozhodnutie: 

 

Čl. 1 
 

Doterajšie znenie článku  VI bod 2 štatútu Medzinárodného evanjelického mládežníckeho 

centra Ichthys vo Veľkom Slavkove v znení   
 

Riaditeľa volí správna rada na obdobie troch rokov, menovací dekrét riaditeľa 

podpisuje predseda správnej rady. 

 

sa nahrádza týmto znením: 

 

Riaditeľa z radov ordinovaných v činnej službe  menuje a odvoláva správna rada na 

základe návrhu príslušného biskupa po prerokovaní tohto návrhu v Zbore biskupov 

ECAV na Slovensku.  
 

 

 

Bratislava dňa 5. februára 2016 

 
 

doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc., v. r. doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., v. r. 

generálny dozorca     generálny biskup 
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2/2016 

ROZHODNUTIE GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA 
o novelizácii štatútu Sociálneho fondu ECAV na Slovensku 

 

 

 
 

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku prijalo 

uznesením 11a-1/2016 zo dňa 5. februára 2016 toto uznesenie: 

 

Čl. 1 
 

Doterajšie znenie článku  IX štatútu Sociálneho fondu ECAV na Slovensku v znení:   
 

 

Schvaľovanie použitia fondu ordinovaným zamestnancom ECAV na Slovensku 

Žiadosť o príspevok zo sociálneho fondu ordinovaných zamestnancov ECAV 

na Slovensku schvaľuje: 

1. Predsedníctvo seniorátu ECAV na Slovensku; 

2. Zbor biskupov ECAV na Slovensku; 

3. Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku. 

 

sa nahrádza znením: 

 

Schvaľovanie použitia fondu ordinovaným zamestnancom ECAV na Slovensku 

Žiadosť o príspevok zo sociálneho fondu ordinovaných zamestnancov ECAV 

na Slovensku schvaľuje: 

1. Priamy nadriadený ordinovaného zamestnanca ECAV (senior, dištriktuálny biskup 

alebo generálny biskup); 

2. Predsedníctvo ECAV na Slovensku. 
 

 

 

 

 

 

 

Bratislava dňa 5. februára 2016 

 
 

doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc., v. r. doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., v. r. 

generálny dozorca     generálny biskup 
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3/2016 

STANOVISKO 

osobitného senátu Generálneho súdu ECAV na Slovensku č. OS-GS-2/2015 

v mene ECAV na Slovensku 

 

 

 

Generálny súd ECAV na Slovensku v osobitnom senáte podľa § 4 CÚZ č. 6/2000 v zložení:  

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., predseda Generálneho súdu a predseda Osobitného senátu 

Generálneho súdu, členovia senátu ThDr. Eva Juríková, podpredsedníčka GS, JUDr. Anna 

Drobná, GPZ ECAV,  JUDr. Dagmar Valovičová, predsedníčka PV ECAV, JUDr. Ivan 

Husman, Mgr. Vladimír Ferenčík, Mgr. Štefan  Gabčan, Ing. Danica Ertlová,  na neverejnom 

zasadnutí konanom  na GBÚ v Bratislave dňa 15. 1. 2016 

 

 

na návrh:  Predsedníctva ECAV  zo dňa  13. 11. 2015 

 

vo veci:  výklad CPP 

 

- ak zvolený člen, resp. delegát cirkevných orgánov z duchovného stavu, prestane byť 

v činnej službe (napr. odchod z činnej služby z dôvodu odchodu do dôchodku alebo z iného 

dôvodu),  

 

1. či môže naďalej zastávať funkciu v cirkevných orgánoch, do ktorej bol zvolený ako 

duchovný v činnej službe, alebo odchodom z činnej služby zaniká aj jeho mandát? 

2. ak môže naďalej zastávať funkciu v cirkevných orgánoch, do ktorej polovice sa počíta 

– do polovice členov z duchovného stavu ako ordinovaný kňaz v činnej službe, 

resp. ordinovaný diakon v činnej službe, aj keď už ním nie je, alebo do polovice 

z laického stavu, aj keď za tento laický stav nebol zvolený? 

zaujal toto  

 

s t a n o v i s k o : 
 

1. Dňom odchodu duchovného z činnej služby v ECAV zanikajú všetky jeho mandáty, 

ktoré z titulu vykonávania  činnej služby v ECAV nadobudol. 

 

2. Po dni odchodu duchovného z činnej služby v ECAV môže tento nadobudnúť funkcie 

na základe nových volieb, resp. menovania,  ako člen z laickej časti. 
 

 

 

Odôvodnenie:  

Základným východiskom organizácie a činnosti ECAV je princíp demokracie, ktorý je 

založený priamo v článku 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Podľa neho je Slovenská 

republika zvrchovaný demokratický a právny štát. Tento princíp je určujúcim pre činnosť 

nielen orgánov verejnej (štátnej) moci, ale aj pre všetky právnické osoby verejného i 

súkromného práva. ECAV je právnickou osobou súkromného práva a v plnom rozsahu sa na 
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jej organizáciu a činnosť vzťahuje princíp demokracie. Z neho vychádza aj cirkevný ústavný 

zákon č. 1/1993, ktorým  bola prijatá Ústava ECAV na Slovensku. 
 

Ústava ECAV vytvára organizačnú štruktúru na základe dvoch zásad. Po prvé na 

základe aktívneho a pasívneho volebného práva (článok 7 ods. 2 a 3) a od neho odvodeného 

kreovania cirkevných organizačných jednotiek vrátane demokratickej tvorby cirkevných 

organizačných zložiek, ktorými sú konvent, presbyterstvo a predsedníctvo (článok 15 ods. 1), 

ako aj ostatné orgány ECAV vytvorené Ústavou ECAV a na jej základe vytvorených orgánov.  

 

Po druhé zo zásady paritného a rovnoprávneho zastúpenia duchovného a laického 

stavu vychádza aplikácia volebného práva na zloženie cirkevných orgánov. Priamo v Ústave 

ECAV sú zakotvené volebné mechanizmy tvorby volených cirkevných orgánov (napr. články 

25 ods. 1, 26 ods. 1, 29 ods. 1 a 4, 31 ods. 2), ktoré mandáty rozdeľujú paritne medzi 

zástupcov duchovných a laikov. Táto zásada sa vzťahuje na všetkých členov cirkevného 

orgánu, ktorých mandát vzniká na základe volebného práva. Napríklad v článku 31 ods. 2 

Ústavy ECAV generálne presbyterstvo tvoria jednak členovia ex constitucionne na základe 

svojich cirkevných funkcií, a jednak volení presbyteri, pričom paritná zásada ústavne 

vyžaduje, aby z ôsmich volených presbyterov (štyria z každého dištriktu) polovicu tvorili 

duchovní. 
 

Princíp parity tvorby volených cirkevných orgánov, resp. ich častí, je založený na 

nezameniteľnosti legitimity vzniku a zániku funkcie člena voleného cirkevného orgánu. 

Nezameniteľnosť legitimity vzniku a zániku funkcie člena voleného cirkevného orgánu 

znamená, že ak bol za člena voleného cirkevného orgánu, resp. jeho časti, do funkcie zástupcu 

duchovného stavu zvolený duchovný v činnej službe, potom jeho mandát vychádza práve z 

titulu zastávania jeho funkcie ako duchovného v činnej službe. V prípade, že by v priebehu 

výkonu svojho mandátu prestal byť duchovným v činnej službe, bolo by porušením zásady 

parity, keby naďalej zastupoval vo volenom cirkevnom orgáne duchovný stav.  
 

Legitimita zástupcov duchovného stavu a laického stavu je oddelená a nezameniteľná, 

čo znamená, že zánikom mandátu zastupovať vo volenom cirkevnom orgáne duchovný stav 

zaniká mandát ako taký, pretože tento je neprenosný. V prípade, že duchovný v činnej službe 

získal mandát ako zástupca duchovného stavu, nemôže tento mandát ďalej využívať ako 

zástupca laického stavu. Mandát byť členom voleného cirkevného orgánu ako zástupca 

laického stavu môže získať len novou voľbou. Rovnako to platí aj pre voľbu na uvoľnené 

miesto zástupcu duchovného stavu, pretože musí byť zachovaná zásada parity v zložení 

voleného cirkevného orgánu, resp. jeho časti.  
 

Poučenie:  

 Toto stanovisko je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať. Toto stanovisko je 

záväzné pre ECAV, všetky jej cirkevné organizačné jednotky aj pre všetkých členov ECAV. 

 

Bratislava dňa 15. januára 2016 

 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., v. r. 

predseda Generálneho súdu 

a predseda Osobitného senátu Generálneho súdu 
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4/2008 

ŠTATÚT  
Medzinárodného evanjelického mládežníckeho centra Ichthys vo Veľkom Slavkove 

v znení jeho noviel 2/2012 a 1/2016. 

 

 

Z rozhodnutia Generálneho presbyterstva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na 

Slovensku 3b-1/2016 zo dňa 5. februára 2016 sa publikuje tento štatút MEMC Ichthys  

v úplnom znení. 

 

 

Štatút 

Medzinárodného evanjelického mládežníckeho centra Ichthys 

vo Veľkom Slavkove 
 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ďalej len „ECAV“) na základe 

oprávnenia zriaďovať a prevádzkovať účelové zariadenia v zmysle § 6 ods. 1 písm. h) zákona 

č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, 

v zmysle čl. 30 ods. 1 písm. e) Ústavy ECAV v znení cirkevného ústavného zákona č. 7/2000 

a podľa rozhodnutia Synody ECAV na Slovensku zo dňa 21. 10. 2006, ako aj z vôle bratov 

a sestier pomáhať duchovnému prebudeniu mládeže na Slovensku, zriadila Medzinárodné 

evanjelické mládežnícke centrum Ichthys ako účelové zariadenie cirkvi a Generálne 

presbyterstvo ECAV na Slovensku vydáva tento Štatút Medzinárodného evanjelického 

mládežníckeho centra Ichthys vo Veľkom Slavkove.  

 

 

Článok  I 

Názov  

 

1. Názov účelového zariadenia cirkvi je Medzinárodné evanjelické mládežnícke centrum 

Ichthys, skrátený názov je  MEMC Ichthys.  

 

 

Článok  II 

Sídlo  

 

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

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 mládežníckej 

organizácie SEM. 

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

osobitnou dohodou, 

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 mládež 

v medzinárodnom, celoslovenskom, regionálnom a miestnom meradle. 

 

 

Článok  IV 

Orgány MEMC Ichthys  

 

1. Orgánmi MEMC Ichthys sú: 

a. správna rada,  

b. riaditeľ,  

c. dozorná rada.  

 

Článok  V 

Správna rada 

 

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

svojich právomocí vymedzených týmto štatútom. 

2. Správna rada MEMC Ichthys je 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 nemôže byť člen dozornej rady ani riaditeľ. 

4. Predseda správnej rady zvoláva a vedie jej zasadnutia a podpisuje jej rozhodnutia.  

5. Správnu radu zvoláva predseda najmenej dvakrát ročne a tiež vždy, keď si to vyžiada 

naliehavá potreba MEMC Ichthys. 

6. Zasadnutie správnej rady sa zvoláva písomnou pozvánkou, ktorá musí obsahovať 

miesto zasadnutia, dátum, čas a program. V prípade, ak o to dozorná rada požiada, musí 

byť správna rada zvolaná do tridsiatich dní od doručenia písomného návrhu dozornej 

rady správnej rade. 

7. Správna rada volí riaditeľa na obdobie troch rokov rozhodnutím trojpätinovej väčšiny 

všetkých jej členov. Správna rada môže odvolať riaditeľa, keď 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 požiadanie aj pracovníci a dobrovoľníci MEMC Ichthys ako hostia. 



Strana: 8 4/2008 Zb.CPP – čiastka 1/2016 

 

 

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

ktoré sú  vymedzené týmto štatútom pre ostatné orgány MEMC Ichthys. 

11. Správna rada najmä: 

a. schvaľuje plán činnosti MEMC Ichthys na kalendárny rok, 

b. schvaľuje rozpočet MEMC Ichthys na kalendárny rok, 

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 použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vyporiadania 

najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia, 

e. sleduje a usmerňuje plnenie cieľa a predmetov činnosti MEMC Ichthys, 

f. udeľuje predchádzajúci súhlas riaditeľovi na všetky právne úkony týkajúce sa 

nakladania s nehnuteľným majetkom MEMC Ichthys, 

g. navrhuje generálnemu presbyterstvu zrušenie, zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie 

MEMC Ichthys. 

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

partnerských cirkví – Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku 

a Evanjelickej cirkvi stredného Nemecka týkajúcimi 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. zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno MEMC Ichthys v cirkvi 

alebo na verejnosti, 

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

13. Členstvo v správnej rade zaniká: 

a. uplynutím funkčného obdobia, 

b. odstúpením,  

c. odvolaním, 

d. smrťou. 

14. Ak člen správnej rady poruší povinnosti člena správnej rady definované v tomto Štatúte 

alebo ak sa bez náležitého ospravedlnenia nezúčastní najmenej 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 preukázateľne vznikli pri výkone funkcie 

na základe osobitného predpisu. 

 

Článok  VI 

Riaditeľ MEMC Ichthys 

 

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

mene. Štatutárny orgán rozhoduje o všetkých záležitostiach MEMC Ichthys, ak nie sú 

cirkevným právnym predpisom alebo týmto Štatútom vyhradené do pôsobnosti iných 

orgánov. 

2. Riaditeľa z radov ordinovaných v činnej službe  menuje a odvoláva správna rada na 

základe návrhu príslušného biskupa po prerokovaní tohto návrhu v Zbore biskupov 

ECAV na Slovensku. 
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3. Povinnosti riaditeľa: 

a. pripravuje plán činnosti MEMC Ichthys na príslušný kalendárny rok a dáva ho 

schváliť správnej rade vždy do 30. 11. predchádzajúceho kalendárneho roka, 

b. pripravuje náplne práce pre pracovníkov MEMC Ichthys, ktoré musia byť 

prekonzultované so správnou radou, 

c. pripravuje rozpočet MEMC Ichthys na príslušný kalendárny rok, 

d. zodpovedá za hospodárenie s majetkom, aktívami a pasívami MEMC Ichthys. 

4. Riaditeľ nie je bez predchádzajúceho súhlasu správnej rady oprávnený vykonať úkony, 

ktorými by MEMC Ichthys: 

a. nadobúdalo alebo scudzovalo nehnuteľnosť alebo k nej zriaďovalo práva tretích 

osôb, 

b. zakladalo alebo spoluzakladalo inú právnickú osobu alebo sa stalo účastníkom 

združenia, 

c. uzavrelo zmluvu o úvere/pôžičke vo výške viac ako 3 319,40 €, slovom 

tritisíctristodevätnásť 40/100 eura, 

d. preberalo ručenie za záväzok tretej osoby vo výške viac ako 663,90 €, slovom 

šesťstošesťdesiattri 90/100 eura, 

e. preberalo dlh/pristupovalo k dlhu tretej osoby vo výške viac ako 663,90 €, 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 požiada. 

 

Článok  VII 

Dozorná rada 

 

1. Dozorná rada je kontrolným orgánom MEMC Ichthys, ktorý dohliada na riadenie a 

činnosť účelového zariadenia cirkvi. 

2. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov 

týkajúcich sa činnosti MEMC Ichthys a kontrolovať, či je účtovníctvo riadne vedené 

v súlade s príslušnými štátnymi a cirkevnými predpismi a či MEMC Ichthys 

uskutočňuje svoju činnosť v súlade s cirkevnými právnymi predpismi ECAV a týmto 

štatútom. 

3. Dozorná rada najmä: 

a. preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení 

a predkladá svoje vyjadrenie generálnemu presbyterstvu a synode, 

b. kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov, 

c. upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrh na ich 

odstránenie. 

4. Dozorná rada je tiež oprávnená: 

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

záujem MEMC Ichthys, 

b. zúčastniť sa prostredníctvom svojich členov na rokovaní správnej rady s 

hlasom poradným, 

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

cirkevných právnych predpisov ECAV na Slovensku. 

5. Dozorná rada má troch členov. Členov dozornej rady volí a odvoláva Generálne 

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

riaditeľ.  

6. Dozorná rada volí zo svojich členov predsedu dozornej rady. Predseda dozornej rady 

zvoláva, pripravuje a riadi schôdze dozornej rady. 

7. Dozorná rada sa uznáša súhlasom nadpolovičnej väčšiny svojich  členov. 

8. Na zvolávanie a rokovanie dozornej rady platia rovnaké ustanovenia tohto štatútu ako 

o zvolávaní a rokovaní správnej rady (čl. V). 

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, mládež, biblické hodiny, 

b. príprava a realizácia kresťanských stretnutí pre okolie, 

c. pomoc v sociálno-diakonickej službe v obci, 

d. opatrovateľská a strážna služba, 

e. upratovanie a príprava izieb na ubytovanie, 

f. údržba záhrady a hospodárstva, 

g. výpomoc v kancelárii, 

h. vedenie a práce v domácnosti, 

i. pomoc v kuchyni, 

j. údržba strojového parku. 

4. Dobrovoľníci v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky dostanú vreckové a bude 

im poskytnuté ubytovanie a strava. 

 

Článok IX 

Pracovníci MEMC Ichthys 

 

1. Podľa potreby zriaďuje riaditeľ MEMC Ichthys pracovné miesta, ktoré musia byť 

definované v súlade so štatútom a s náplňou práce v rámci schváleného rozpočtu MEMC. 

2. Obsadenie pracovného miesta je v kompetencii riaditeľa MEMC Ichthys. 

3. Ostatné náležitosti pracovníkov MEMC Ichthys sa riadia platnými cirkevnými právnymi 

predpismi a právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 

Článok X 

Hospodárenie MEMC Ichthys 

 

1. Majetok MEMC Ichthys tvoria: 

a. vklad zakladateľa, 

b. príjmy a výnosy z poskytovaných služieb a vlastnej činnosti, 

c. dary od fyzických a právnických osôb,  

d. zbierky, 
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e. príspevky a dotácie od štátu alebo od orgánov verejnej správy, 

f. dedičstvá, 

g. pôžičky, úvery, úroky. 

2. MEMC Ichthys má právo zriadiť si vlastné účty. MEMC Ichthys vedie vlastné 

účtovníctvo v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

3. Za zverený majetok a hospodárenie zodpovedá riaditeľ MEMC Ichthys. 

4. Hospodárenie môže byť kedykoľvek kontrolované Generálnym hospodárskym výborom 

ECAV na Slovensku alebo Kontrolným výborom SEM. O týchto kontrolách vydá 

príslušný kontrolný orgán zápis, ktorý sa doručuje dozornej rade a správnej rade.  

5. MEMC Ichthys môže podnikať podľa osobitných predpisov za podmienky, že touto 

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

ktorý bolo založené. Zisk nesmie byť použitý v prospech zakladateľa, členov orgánov 

ani jeho zamestnancov, ale musí byť v celom rozsahu použitý na rozvoj mládežníckej 

činnosti v cirkvi. 

6. Účelové zariadenie sa nemôže zúčastňovať na podnikaní iných osôb a nemôže uzatvárať 

zmluvu o tichom spoločenstve. 

7. MEMC Ichthys hospodári podľa rozpočtu schváleného správnou radou. Rozpočet musí 

obsahovať všetky rozpočtované príjmy a výdavky, pričom sa zostavuje a schvaľuje na 

príslušný kalendárny rok.  

8. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie správnej rade riaditeľ MEMC Ichthys  

najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet 

zostavuje. Správna rada schvaľuje rozpočet účelového zariadenia najneskôr do 31. 

marca príslušného kalendárneho roka. 

 

Článok XI 

Výročná správa o činnosti a hospodárení MEMC Ichthys 

 

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

do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.  

2. Výročná správa obsahuje: 

a. prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku, 

b. prehľad zahraničných kontaktov, 

c. ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých, 

d. prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch, 

e. prehľad nákladov, 

f. prehľad výnosov v členení podľa zdrojov, 

g. stav a pohyb majetku a záväzkov MEMC Ichthys, 

h. zmeny a nové zloženie orgánov MEMC Ichthys, ku ktorým došlo v priebehu roka, 

i. ďalšie údaje určené správnou radou. 

3. Výročná správa sa po schválení dozornou radou a správnou radou v lehote 

do 28. februára doručí Predsedníctvu ECAV na Slovensku. Výročná správa bude pre 

členov ECAV na Slovensku prístupná v sídle Generálneho biskupského úradu, prípadne 

sa zverejní obvyklým spôsobom. 

 

Článok XII 

Zánik a likvidácia MEMC Ichthys 

 

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

bolo toto rozhodnutie prijaté; zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez 

likvidácie; 

b. rozhodnutím synody o zlúčení, splynutí s inou účelovou organizáciou ECAV alebo 

rozdelení MEMC Ichthys; 

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

rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. 

2. Pri zlúčení prechádza majetok MEMC Ichthys na organizáciu, s ktorou sa MEMC 

Ichthys zlúčilo. Pri splynutí prechádza majetok MEMC Ichthys na organizáciu 

vzniknutú splynutím. 

3. Likvidácia sa nevyžaduje, ak majetok MEMC Ichthys prechádza po zlúčení alebo 

splynutí na inú účelovú organizáciu. 

4. Likvidačný zostatok MEMC Ichthys prechádza na ECAV na Slovensku. Na zrušenie 

účelového zariadenia s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik účelového zariadenia 

sa použijú primerané ustanovenia o zrušení a zániku cirkevných organizácií. 

 

Článok XIII 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tohto štatútu je oprávnené vykonať len Generálne 

presbyterstvo ECAV na Slovensku.  

2. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia Generálnym presbyterstvom 

ECAV na Slovensku a bude predložený na Ministerstvo kultúry SR za účelom 

registrácie Medzinárodného evanjelického mládežníckeho centra Ichthys ako účelového 

zariadenia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. 

 

 

Zvolen dňa 1. februára 2008 

 

 

 

 

 

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

     generálny dozorca ECAV na Slovensku            generálny biskup ECAV na Slovensku 
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4/2011 

ŠTATÚT  
Sociálneho fondu ECAV na Slovensku v znení jeho novely 2/2016 

 

 

Z rozhodnutia Generálneho presbyterstva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na 

Slovensku 11b-1/2016 zo dňa 5. februára 2016 sa publikuje tento štatút Sociálneho fondu 

ECAV na Slovensku  v úplnom znení. 

 

 

 

Štatút 

Sociálneho fondu 

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 
 

 

Článok I 

Názov fondu 

 

Sociálny fond Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ďalej len „sociálny 

fond“). 

 

Článok II 

Zriadenie fondu 

 

Sociálny fond Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku je zriadený v súlade 

so  zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde 

a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších 

predpisov. 

 

Článok III 

Účel fondu 

 

Účelom sociálneho fondu je realizácia sociálnej starostlivosti o ordinovaných 

a neordinovaných zamestnancov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 

v zmysle zákona. 

 

Článok IV 

Tvorba fondu 

 

Sociálny fond sa tvorí: 

1. Povinným mesačným prídelom v zmysle § 3 odseku 1 písmena a) zákona č. 152/1994     

Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov 

v znení neskorších predpisov vo výške 0,6 % súhrnu: 

1.1 osobných požitkov duchovných, zúčtovaných ordinovaným zamestnancom ECAV 

na Slovensku na výplatu za príslušný kalendárny mesiac. 

Osobné požitky ordinovaných zamestnancov ECAV na  Slovensku sú stanovené 

podľa § 3 odseku (1) písmena a) až c) zákona č. 218/1949 Zb. o hospodárskom 

zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom. 
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Výška osobných požitkov duchovných je stanovená podľa nariadenia vlády č. 

299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví 

a náboženských spoločností v znení jeho neskorších novelizácií. 

1.2 hrubých miezd zúčtovaných neordinovaným zamestnancom ECAV na Slovensku na 

výplatu za príslušný kalendárny mesiac. 

2. Ďalšími zdrojmi podľa § 4 odseku (2) zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde 

a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších 

predpisov sú dary, dotácie a príspevky poskytnuté Evanjelickej cirkvi augsburského 

vyznania na Slovensku do fondu. 

 

Článok V 

Evidencia fondu 

 

Tvorba sociálneho fondu a jeho čerpanie sa vedie na dvoch samostatných analytických účtoch 

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku: 

1. Účet sociálneho fondu ordinovaných zamestnancov ECAV na Slovensku, 

2. Účet sociálneho fondu neordinovaných zamestnancov ECAV na Slovensku. 

 

Článok VI 

Použitie fondu ordinovaných zamestnancov ECAV na Slovensku 

 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku v rámci realizácie svojej sociálnej 

politiky poskytuje zo sociálneho fondu ordinovaným zamestnancom ECAV na Slovensku 

príspevok: 

1. Na stravovanie nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi. 

Výšku tohto príspevku určuje Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku. 

2. Pri chorobe, ktorá je príčinou práceneschopnosti presahujúcej tri mesiace. 

Výška príspevku je 70 €, za každý nasledujúci mesiac 15 €, najviac 100 € za kalendárny 

rok. 

3. Pri narodení dieťaťa. 

Výška príspevku je 100 € na dieťa. 

4. Na dieťa, ktoré si vyžaduje osobitnú starostlivosť. 

Výšku tohto príspevku určuje Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku. 

5. Pri životnom jubileu 50, 55, 60 rokov,  v prípade zotrvania v činnej duchovenskej službe 

aj pri  jubileu 65 a ďalších každých 5 rokov. 

Výška príspevku je 100 €. 

6. Pri príležitosti ocenenia zamestnanca za bezplatné darovanie krvi Jánskeho plaketou. 

Výška príspevku za bronzovú plaketu je 30 €, za striebornú plaketu je 50 €, za zlatú 

plaketu je 70 € a za diamantovú plaketu je 90 €. 

7. Pri prvom odchode do dôchodku. 

Výška príspevku je 330 €. 

Za prvý odchod do dôchodku sa považuje prvé skončenie pracovného pomeru po 

nadobudnutí nároku na predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok a invalidný 

dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %. 

8. Pri úmrtí manželského partnera alebo dieťaťa. 

Výška príspevku je 100 €. 

9. Pri tragickej udalosti alebo živelnej pohrome. 

Výšku tohto príspevku určuje Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku. 
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10. Na regeneráciu pracovnej sily v zmysle §7 odsek (1) písmeno d) zákona. č. 152/1994 Z. z. 

o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov 

v znení neskorších predpisov. 

Výšku tohto príspevku určuje Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku. 

 

 

Článok VII 

Použitie fondu neordinovaných zamestnancov ECAV na Slovensku 

 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku v rámci realizácie svojej sociálnej 

politiky poskytuje zo sociálneho fondu neordinovaným zamestnancom ECAV na Slovensku 

príspevok: 

1. Na stravovanie nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi. 

Výšku tohto príspevku určuje Predsedníctvo ECAV na Slovensku. 

2. Pri chorobe, ktorá je príčinou práceneschopnosti presahujúcej tri mesiace. 

Výška príspevku je 70 €, za každý nasledujúci mesiac 15 €, najviac 100 € za rok. 

3. Pri narodení dieťaťa. 

Výška príspevku je 100 € na dieťa. 

4. Na dieťa, ktoré si vyžaduje osobitnú starostlivosť. 

Výšku tohto príspevku určuje Predsedníctvo ECAV na Slovensku. 

5. Pri životnom jubileu 50, 55, 60 rokov, v prípade zotrvania v pracovnom pomere aj pri  

jubileu 65 a ďalších každých 5 rokov. 

Výška príspevku je 100 €. 

6. Pri príležitosti ocenenia zamestnanca za bezplatné darovanie krvi Jánskeho plaketou. 

Výška príspevku za bronzovú plaketu je 30 €, za striebornú plaketu je 50 €, za zlatú 

plaketu je 70 € a za diamantovú plaketu je 90 €. 

7. Pri prvom odchode do dôchodku. 

Výška príspevku je 330 €. 

Za prvý odchod do dôchodku sa považuje prvé skončenie pracovného pomeru po 

nadobudnutí nároku na predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok a invalidný 

dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %. 

8. Pri úmrtí manželského partnera alebo dieťaťa. 

Výška príspevku je 100 €. 

9. Pri tragickej udalosti alebo živelnej pohrome. 

Výšku tohto príspevku určuje Predsedníctvo ECAV na Slovensku. 

10. Na regeneráciu pracovnej sily v zmysle § 7 odsek 1 písmeno d) zákona č. 152/1994 Z. z. 

o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov 

v znení neskorších predpisov.   

Výšku tohto príspevku určuje Predsedníctvo ECAV na Slovensku. 

 

Článok VIII 

Žiadosti o poskytnutie príspevku y fondu 

 

1. Žiadosť o príspevok zo sociálneho fondu ordinovaných aj neordinovaných zamestnancov 

ECAV na Slovensku predkladá ordinovaný aj neordinovaný zamestnanec ECAV na 

Slovensku zásadne na formulári, ktorý tvorí prílohu tohto štatútu.  

2. Žiadosť môže predložiť za žiadateľa aj jeho senior, dištriktuálny biskup alebo generálny 

biskup. 
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Článok IX 

Schvaľovanie použitia fondu ordinovaným zamestnancom ECAV na Slovensku 

 

Žiadosť o príspevok zo sociálneho fondu ordinovaných zamestnancov ECAV na Slovensku 

schvaľuje: 

4. Priamy nadriadený ordinovaného zamestnanca ECAV (senior, dištriktuálny biskup alebo 

generálny biskup), 

5. Predsedníctvo ECAV na Slovensku. 

 

Článok X 

Schvaľovanie použitia fondu neordinovaným zamestnancom ECAV na Slovensku 

 

Žiadosť o príspevok zo sociálneho fondu neordinovaných zamestnancov ECAV na Slovensku 

schvaľuje: 

1. Riaditeľ Generálneho biskupského úradu  ECAV na Slovensku,  

2. Predsedníctvo ECAV na Slovensku. 

 

Článok XI. 

Administratíva fondu 

 

1. Všetku administratívu spojenú s vedením sociálneho fondu vykonáva Generálny 

biskupský úrad ECAV na Slovensku. 

2. Podpisové práva sú v zmysle podpisového poriadku ECAV na Slovensku. 

3. Sociálny fond sa tvorí v deň dohodnutý na výplatu osobných požitkov ordinovaných 

zamestnancov ECAV na Slovensku a miezd neordinovaných zamestnancov ECAV na 

Slovensku; najneskôr do konca kalendárneho mesiaca určeného na ich výplatu. 

4. Zúčtovanie prostriedkov sociálneho fondu za kalendárny rok vykoná Generálny biskupský 

úrad v ročnej účtovnej závierke ECAV na Slovensku. 

5. Nevyčerpaný zostatok sociálneho fondu sa prevádza do nasledujúceho roka. 

 

Článok XII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Štatút sociálneho fondu ECAV na Slovensku bol schválený uznesením Generálneho 

presbyterstva ECAV na Slovensku 31/3-2011 zo dňa 1. 4. 2011, jeho novelizácia 

uznesením č. 11-1/2016 zo dňa 5. 2.  2016. 

2. Štatút Sociálneho fondu ECAV na Slovensku nadobúda platnosť dňom schválenia 

Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku a účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke 

cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku. 

3. Dňom nadobudnutia účinnosti Štatútu sociálneho fondu ECAV na Slovensku uvedeného 

v odseku (1) tohto článku strácajú  platnosť všetky predchádzajúce štatúty sociálneho 

fondu.  

 

 

Bratislava dňa 1. apríla 2011 

 

 

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

     generálny dozorca ECAV na Slovensku            generálny biskup ECAV na Slovensku 
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Evanjelická cirkev augsburského vyznania  na Slovensku 

 

Žiadosť o poskytnutie príspevku zo sociálneho fondu ECAV na Slovensku    

 

A. Žiadateľ 

Meno a priezvisko:       

Adresa žiadateľa 

Obec:       PSČ:       Ulica:       Číslo:       

Kontakt na žiadateľa 

Telefón:       E-mail:       

Sociálny fond ordinovaných / neordinovaných zamestnancov ECAV na Slovensku 

Žiadosť podáva ordinovaný zamestnanec ECAV na Slovensku:          

Žiadosť podáva neordinovaný zamestnanec ECAV na Slovensku:      

Zdôvodnenie žiadosti 

      

 

V                            dňa                                                                                               .............................................. 

                                                                                                                                    podpis 

B. Stanovisko priameho nadriadeného1 / riaditeľa GBÚ ECAV na Slovensku2 

      

V                             dňa                                                                                                .............................................. 

                                                                                                                                                 podpisy oprávnených osôb 

C. Rozhodnutie Predsedníctva ECAV  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V                              dňa                                                                                              .............................................. 

                                                                                                                                                 podpisy oprávnených osôb 

 

                                                 
1 V prípade žiadosti ordinovaného zamestnanca ECAV na Slovensku je to príslušný senior alebo príslušný 

dištriktuálny biskup či generálny biskup 
2 V prípade žiadosti neordinovaného zamestnanca ECAV na Slovensku  

 

 


