
Organizačný poriadok 

 
AGAPE – účelového zariadenia Evanjelickej cirkvi a. v.  

na Slovensku 

 

 
Štatút AGAPE – účelové zariadenie Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ďalej len AGAPE) 

bol prijatý Generálnym presbyterstvom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na zasadnutí 

3.10.1997 

 

Podľa bodu IV. Uvedeného štatútu konkrétne kompetencie, práva a povinnosti Správnej rady 

a riaditeľa upravuje Organizačný poriadok. 

 

 

I.      Správna rada 

 

 
1.      Správna rada je vrcholným orgánom AGAPE. 

 

2.      Členovia správnej rady sú: 

 

2.1.    jeden člen Generálneho presbyterstva    

2.2.    jeden pracovník Generálneho biskupského úradu 

2.3.    traja členovia Cirkevného zboru a. v. vo Svätom Jure. 

2.4.    Členovia zboru sú na návrh presbyterstva volení konventom cirkevného zboru. 

 

3.       Kompetencie Správnej rady: 

 

3.1.    Volí si spomedzi svojich členov predsedu. 

3.2.    Predseda zvoláva zasadnutia Správnej rady spravidla raz za štvrťrok. 

3.3.    Vytvára vlastnú revíznu komisiu. 

3.4.    Schvaľuje organizačný poriadok, prípadne jeho zmeny a doplnky. 

3.5.    Schvaľuje zásadnú koncepciu rozvoja AGAPE. 

3.6.    Schvaľuje plán činnosti a rozpočet na príslušný kalendárny rok. 

3.7.    Schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku. 

3.8.    Odsúhlasuje správu o činnosti a hospodárení AGAPE. 

 3.9.     Odsúhlasenú správu o činnosti a hospodárení raz za rok predkladá Generálnemu  

            presbyterstvu. Zároveň uvedenú správu predkladá aj na vedomie Zborovému konventu  

            cirkevného zboru ev. cirkvi a. v. vo Svätom Jure a Evanjelickej diakonii. 

3.10.    Schvaľuje zásadné smernice a dokumenty platné v rámci AGAPE. 

3.11.    Rozhoduje o prijatí a uvoľnení zamestnancov na návrh riaditeľa AGAPE. 

3.12.    Navrhuje Generálnemu presbyterstvu zánik účelového zariadenia. 

 

    

 



II.     Riaditeľ   

 

 
1.       Riaditeľ je výkonným orgánom AGAPE a jeho štatutárnym zástupcom, ktorého navrhuje  

          Správna rada. 

 

2.       Riaditeľ má právomoci: 

 

2.1.    Zodpovedá za napĺňanie poslania AGAPE v zmysle štatútu. 

2.2.    Organizuje, riadi, kontroluje a zodpovedá za činnosť v AGAPE podľa platných predpisov. 

2.3.    Zastupuje AGAPE na rokovaniach Rady Evanjelickej diakonie, Generálneho  

          presbyterstva a Presbyterstva cirkevného zboru ev. cirkvi a. v. vo Svätom Jure. 

2.4.    Zastupuje AGAPE vo vzťahu k cirkevným, štátnym, samosprávnym orgánom a iným  

          inštitúciám a kontrolným orgánom vo veci AGAPE. 

2.5.    Zastupuje AGAPE vo vzťahu k zahraničiu. 

2.6.    Uzatvára pracovnoprávne vzťahy s pracovníkmi AGAPE, zabezpečuje jej personálnu  

          a mzdovú administratívu. 

2.7.    Účinne koordinuje činnosť AGAPE s Cirkevným zborom ev. cirkvi a. v. vo Svätom Jure,  

          spolupracuje s jeho farárom a zborovým predsedníctvom. 

2.8.    Uzatvára všetky zmluvy potrebné pre riadenie AGAPE. 

 

 

III.     Revízna komisia 

 
1.       Revízna komisia je kontrolným orgánom Správnej rady, ktorá ju zriaďuje. 

 

2.       Revízna komisia je zložená z 2 členov. 

 

2.1.    Členovia sú volení z Cirkevného zboru ev. cirkvi a. v. vo Svätom Jure. 

 

3.       Kompetencie revíznej komisie: 

 

3.1.    Kontrolovať kvalitu služieb a činnosti v AGAPE. 

3.2.    Zaujímať stanoviská k účelnému a úspornému vynakladaniu finančných prostriedkov pri      

          všetkých činnostiach v AGAPE. 

3.3.    Preverovať podnety a sťažnosti na činnosť AGAPE. 

3.4.    Upozorňovať na nedostatky v činnosti, skúmať príčiny a navrhovať účinné opatrenia na  

          ich odstránenie. 

3.5.    Kontrolovať účtovnú evidenciu. 

3.6.    Podávať výročnú správu Správnej rade. 

 

 

 

 

 

 


