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1/2023 
 

Oznámenie 
o zmene a doplnení Štatútu Archívnej rady ECAV na Slovensku 

 
 

Štatút Archívnej rady ECAV na Slovensku sa mení a dopĺňa takto: 
 

Čl. 1 
  
1) Súčasné znenie článku 4 Úlohy rady sa v bode 1 dopĺňa o písm. e) v znení: „prostredníctvom vyslanej 

trojčlennej skupiny, zvolenej spomedzi jej členov, vykonáva minimálne raz za päť rokov kontrolu Ústredného 
archívu ECAV a Archívu VD, a o svojich zisteniach podáva správu generálnemu presbyterstvu“.  

  
Zvolen, 27. 1. 2023 

 
Ing. Renáta Vinczeová, v. r.        Mgr. Ivan Eľko, v. r. 
generálna dozorkyňa         generálny biskup 
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2/2023 
 

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku prijalo dňa 27. januára 2023 
uznesením č. 10-1/2023 Štatút Sociálneho fondu ECAV na Slovensku. 
 

ŠTATÚT 
Sociálneho fondu 

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 
 

Článok 1 
Názov fondu 

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

Článok 2 
Zriadenie fondu 

 
Sociálny fond 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 3 
Účel fondu 

 
Účelom sociálneho fondu je realizácia sociálnej starostlivosti o zamestnancov Evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania na Slovensku v zmysle zákona. 
 

Článok 4 
Tvorba fondu 

 
Sociálny fond sa tvorí: 
1) Povinným mesačným prídelom v zmysle § 3 odseku 1 písmena a) a § 4 odseku 1 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 hrubých miezd alebo platov, zúčtovaných 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 5 

Evidencia fondu 
 

Tvorba sociálneho fondu a jeho čerpanie sa vedie na samostatnom analytickom účte Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania na Slovensku. 

 
Článok 6 

Použitie fondu 
 
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku v rámci realizácie svojej sociálnej politiky poskytuje zo 
sociálneho fondu 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 alebo osvojení dieťaťa. Výška príspevku je 100 € na dieťa. 
4) Na dieťa, ktoré si vyžaduje osobitnú starostlivosť.  Výšku tohto príspevku určuje Generálne presbyterstvo 

ECAV na Slovensku. 
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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 50 €, za striebornú plaketu je 100 €, za zlatú plaketu je 150 € a za diamantovú plaketu 
je 200 €. 

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. 
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 7 

Žiadosti o poskytnutie príspevku z fondu 
 
Žiadosť o príspevok zo sociálneho fondu predkladá zamestnanec ECAV na Slovensku spolu s príslušnými dokladmi 
najneskôr do troch mesiacov od vzniku nároku, a to prostredníctvom formulára, ktorý tvorí prílohu tohto štatútu. 
 

Článok 8 
Schvaľovanie použitia fondu zamestnancom ECAV na Slovensku 

 
Žiadosť o príspevok zo sociálneho fondu, výšku ktorého neurčuje Generálne presbyterstvo, po administratívnej 
kontrole odborného ekonóma – personalistu schvaľuje riaditeľ GBÚ. 
 

Článok 9 
Administratíva fondu 

 
1) Všetku administratívu spojenú s vedením sociálneho fondu vykonáva Generálny biskupský úrad ECAV na 

Slovensku. 
2) Sociálny fond sa tvorí v deň dohodnutý na výplatu hrubých miezd alebo platov zamestnancov ECAV na 

Slovensku, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca určeného na ich výplatu. 
3) Zúčtovanie prostriedkov sociálneho fondu za kalendárny rok vykoná zamestnávateľ najneskôr do 31. januára 

nasledujúceho roka. 
4) Nevyčerpaný zostatok sociálneho fondu sa prevádza do nasledujúceho roka. 
 

Článok 10 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Štatút Sociálneho fondu ECAV na Slovensku bol schválený uznesením Generálneho presbyterstva ECAV na 

Slovensku č. 10-1/2023 zo dňa 27. 1. 2023. 
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 Štatút Sociálneho fondu zo dňa 5. februára 2016 stráca platnosť. 

 
Zvolen, 27. 1. 2023 

 
Ing. Renáta Vinczeová, v. r.        Mgr. Ivan Eľko, v. r. 
generálna dozorkyňa         generálny biskup 


