
Štatút Fondu finančného zabezpečenia ECAV na Slovensku 
  

Článok I. 
Názov fondu 

  
Synoda ECAV v súlade s cirkevným ústavným zákonom č. 2/2020 o finančnom zabezpečení poslania a činnosti 
ECAV na Slovensku (ďalej len „CÚZ č. 2/2020“) sa uzniesla na Štatúte Fondu finančného zabezpečenia ECAV (ďalej 
len „fond“ v príslušnom gramatickom tvare).  
  

Článok II. 
Účel fondu 

  
Účelom fondu v zmysle CÚZ č. 2/2020 § 6 je stanovenie pravidiel:  
1) vyplácania nenárokovateľnej časti mzdy duchovných podľa platných mzdových tabuliek (resp. Zásad o 

odmeňovaní duchovných) 
2) vyplácania mimoriadnej mzdy duchovných 
3) vyplácania mimoriadnych príspevkov k mzdám duchovných 
4) vyplácania ostatných osobných nákladov, zákonných sociálnych nákladov a ostatných sociálnych nákladov 

duchovných 
5) použitia prostriedkov fondu na výdavky na celocirkevné programy a služby ECAV v súlade s rozpočtom 

schváleným synodou ECAV 
  

Článok III. 
Spravovanie fondu 

  
1) Administratívne spravovanie fondu zabezpečuje Generálny biskupský úrad ECAV (ďalej len „GBÚ“) 

prostredníctvom svojich zamestnancov.  
2) GBÚ:  

a) sleduje splátkový kalendár  
b) základnej organizačnej jednotke v zmysle CÚZ č. 2/2020 § 2 ods. 1 povinnej prispievať do fondu, ktorá 

neuhradila príspevok v zmysle splátkového kalendára, zašle upozornenie o nezaplatení po uplynutí 10 
dní od určeného dátumu štvrťročnej splátky 

  
Článok IV. 

Pravidlá použitia finančných prostriedkov fondu 
  
1) Mzdy duchovných: 

a) Duchovní sú zaradení do platových stupňov podľa odpracovaných rokov rovnako ako v platných 
Zásadách ECAV na Slovensku k odmeňovaniu duchovných v zmysle zákona č. 370/2019 Z. z. o finančnej 
podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností.  

b) Nárok na vyplatenie nenárokovateľnej časti mzdy v kalendárnom štvrťroku má iba duchovný, ktorého 
cirkevný zbor (ďalej len „CZ“) ako miesto zamestnaneckého výkonu uhradil k termínu splatnosti, ktorý 
predchádza danému štvrťroku, v zmysle CÚZ č. 2/2020 § 2 ods. 2 a 3, príspevok v plnej výške. 

c) Vyplácanie nenárokovateľnej časti mzdy sa duchovnému, ktorého CZ ako miesto zamestnaneckého 
výkonu neuhradil príspevok vo výške predpísanej na daný kalendárny štvrťrok, pozastavuje prvým dňom 
kalendárneho štvrťroka, ktorý v zmysle CÚZ č. 2/2020 § 2 ods. 2 a 3 nasleduje po termíne splatnosti 
príspevku. 

d) Duchovnému, ktorého CZ ako miesto zamestnaneckého výkonu uhradí dlžné príspevky, vzniká za každé 
uhradené splátkové obdobie nárok na dodatočné vyplatenie 70% nenárokovateľnej časti mzdy. 

e) V prípade, že na fonde nebude dostatočná výška finančných prostriedkov na vyplatenie všetkých platieb 
nenárokovateľnej časti mzdy za aktuálny mesiac, nenárokovateľná časť mzdy bude vyplatená vo výške 
50%. 

f) Za odpracované roky a vykonávanie práce v konkrétnych funkciách patria duchovným funkčné príplatky 
definované v Zásadách odmeňovania duchovných. Ak duchovný vykonáva viacero funkcií súčasne, patrí 
mu príplatok za každú vykonávanú funkciu. 

g) Administrátor CZ bez kaplána, ktorý má k termínu splatnosti príspevku, ktorý predchádza danému 
štvrťroku, v zmysle CÚZ č. 2/2020 § 2 ods. 2 a 3 uhradený príspevok v plnej výške, má nárok na 



vyplatenie funkčného príplatku farára podľa tabuľky č. 3 definovanej v Zásadách odmeňovania 
duchovných vo výške 30%. 

2) Mimoriadna mzda a mimoriadne príspevky k mzdám duchovných ECAV sa v prípade priaznivého stavu 
finančných prostriedkov vo fonde môžu vyplatiť na základe rozhodnutia generálneho presbyterstva. 

3) Použitie prostriedkov FFZ na výdavky definované v článku II. bod 4 a 5 je v súlade s rozpočtom schváleným 
synodou ECAV. 

  
Článok V. 

Hospodárenie fondu 
  
Správu o aktuálnom stave fondu, úhrade príspevkov a čerpaní finančných prostriedkov predkladá za 
predchádzajúci rok GBÚ na rokovanie synody.  
  

Článok VI. 
Prechodné ustanovenia 

 
1) Duchovným, ktorých CZ ako miesta zamestnaneckého výkonu v termíne do 31. 8. 2022 uhradia do fondu 

všetky príspevky od dňa vzniku fondu, vzniká nárok na doplatenie nenárokovateľnej časti mzdy za dané 
obdobie v plnej výške. 

2) Duchovným, ktorých CZ ako miesta zamestnaneckého výkonu v roku 2021 uhradili všetky príspevky, vzniká 
nárok na mimoriadny príplatok 50 EUR za každý príspevok uhradený v zmysle CÚZ č. 2/2020 § 2 ods. 2. 

 
Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 
  
Štatút Fondu finančného zabezpečenia nadobúda platnosť a účinnosť schválením Synodou ECAV na Slovensku 
dňa 3. júla 2021, jeho novelizácia platnosť dňom prijatia a účinnosť dňom publikovania v Zbierke 
cirkevnoprávnych predpisov. 
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