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3/2022 
Oprava oznámenia 

o schválení Štatútu Fondu finančného zabezpečenia ECAV na Slovensku 
 
Synoda ECAV na Slovensku uznesením č. 14-01 zo dňa 3. 7. 2021 schválila Štatút Fondu fi-
nančného zabezpečenia ECAV na Slovensku. 
 
 

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) použitia finančných prostriedkov fondu na programové ciele ECAV a dištriktov.  
  

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 upozorne-
nie 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) Duchovný má nárok na vyplatenie nenárokovateľnej časti mzdy iba v prípade, že prí-
slušná COJ má uhradené všetky splátky do fondu za COJ, od prvého dňa nasledujúceho 
mesiaca po úhrade všetkých nedoplatkov príslušnej COJ. 

c) Vyplácanie nenárokovateľnej časti mzdy duchovnému za COJ sa pozastavuje prvým 
dňom nasledujúceho mesiaca po zaslaní upozornenia z GBÚ o nezaplatení splátky. 
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d) 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%. 

e) Za odpracované roky a vykonávanie práce v konkrétnych funkciách patria duchovným 
funkčné príplatky uvedené v tabuľke č. 3, ktoré tvoria Zásady odmeňovania duchov-
ných. Ak duchovný vykonáva viacero funkcií súčasne, patria mu príplatky za každú 
vykonávanú funkciu.  

2) Programové ciele ECAV a dištriktov  
a) Finančné príspevky na programové ciele ECAV a dištriktov môžu byť z fondu použité 

do výšky 10% zostatku finančných prostriedkov v predošlom roku.  
b) Príspevky schvaľuje Generálne presbyterstvo v zmysle CÚZ č. 2/2020 § 6 ods. 2.  

  
Článok V. 

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

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

  
Štatút Fondu finančného zabezpečenia nadobúda platnosť a účinnosť schválením Synodou 
ECAV na Slovensku dňa 3. júla 2021.  
  
  
  

Trenčianske Teplice, 3. 7. 2021 
  
  
  
Mgr. Ján Jančo, v. r.     Ing. Roman Žilinčík, v. r.  
predseda synody ECAV na Slovensku  podpredseda synody ECAV na Slovensku 


