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Cirkevné nariadenie č. 1/2009,
ktorým sa dopĺňa Cirkevné nariadenie č. 2/1996 o pokladničnej a účtovnej službe v COJ
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva toto
cirkevné nariadenie:
Cirkevné nariadenie č. 2/96 o pokladničnej a účtovnej službe v COJ sa dopĺňa v § 14 o
druhú vetu v znení:
„Bankové operácie možno vykonávať aj formou elektronického bankovníctva, ak je takáto
forma schválená presbyterstvom COJ.“

V Prešove 5. 12. 2008

Pavel Delinga, v. r.
generálny dozorca ECAV na Slovensku

Miloš Klátik, v. r.
generálny biskup ECAV na Slovensku

Oznámenie č. 1/2009
o zmene Záväzných úprav č. 4/1996 pre cirkevnozborovú prax
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva toto
cirkevné nariadenie:
Záväzné úpravy č. 4/96 pre cirkevnozborovú prax sa menia nasledovne:
- v kapitole D v ods. 9 vypúšťajú sa slová: ... „a seniorského“.
V Prešove 5. 12. 2008

Pavel Delinga, v. r.
generálny dozorca ECAV na Slovensku

Miloš Klátik, v. r.
generálny biskup ECAV na Slovensku
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Oznámenie č. 2/2009
o prijatí Štatútu sociálneho fondu ECAV na Slovensku
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku prijalo
dňa 5. 12. 2008 uznesením č. 88/08 Štatút sociálneho fondu ECAV na Slovensku.
__________________________________________________________________________

Štatút sociálneho fondu ECAV na Slovensku

Článok I
Názov fondu
1. Sociálny fond ECAV na Slovensku (ďalej len fond).

Článok II
Zriaďovateľ fondu
1. Tvorba fondu vyplýva zo zákona NR SR 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.
Zriaďovateľom fondu je Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania na Slovensku.

Článok III
Účel fondu
1. Účelom fondu je realizácia sociálnej starostlivosti v zmysle zákona NR SR 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.
2. Fond je vedený na dvoch samostatných analytických účtoch:
a) Účet sociálneho fondu duchovných ECAV
b) Účet sociálneho fondu neordinovaných zamestnancov ECAV

Článok IV
Zdroje tvorby fondu
1. Fond sa tvorí:
a) povinným mesačným prídelom, ktorý je v zmysle § 3 ods. 1 zákona 152/1994 Z. z. vo
výške 0,6 % súhrnu hrubých miezd neordinovaných zamestnancov a osobných
požitkov duchovných vyplatených na základe § 3 ods. 2 zákona č. 218/1949 Zb.
o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností a podľa Nariadenia
vlády SR 299/2007 Z. z. v znení neskorších noviel o úprave osobných požitkov
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poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností zúčtovaných za
kalendárny mesiac.
b) ďalšími zdrojmi fondu v zmysle § 4 ods. 2 zákona 152/1994 Z. z. sú dary, dotácie
a príspevky poskytnuté ECAV do fondu.

Článok V
Rozhodovanie o použití fondu
1. Príspevky z fondu sa poskytujú duchovným ECAV a neordinovaným zamestnancom
ECAV na základe ich predloženej žiadosti (v prílohe štatútu).
2. O pridelení príspevkov z fondu pre duchovných ECAV rozhoduje na základe
odporúčania Zboru biskupov ECAV Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku.
K žiadosti dáva stanovisko príslušné predsedníctvo seniorátu.
3. Príspevok z fondu duchovným môže byť poskytnutý aj na podnet Zboru biskupov ECAV
alebo príslušného predsedníctva seniorátu.
4. O pridelení príspevkov pre neordinovaných zamestnancov ECAV rozhoduje Generálne
presbyterstvo ECAV na Slovensku. K žiadosti dáva stanovisko riaditeľ Generálneho
biskupského úradu (GBÚ).
5. Príspevok neordinovaným pracovníkom môže byť poskytnutý aj na podnet riaditeľa
GBÚ.
6. V rámci realizácie sociálnej starostlivosti je výška poskytovaných príspevkov z fondu
nasledovná:
a) výšku príspevku na stravovanie nad rozsah uvedený osobitnými predpismi určí
Generálne presbyterstvo ECAV,
b) pri chorobe, ktorá je príčinou práceneschopnosti presahujúcej tri mesiace, 70 EUR
(2 108, 82 Sk), za každý nasledujúci mesiac 15 EUR (451,89 Sk), najviac 100 EUR
(3 012,60 Sk) za rok,
c) pri narodení dieťaťa 100 EUR (3 012,60 Sk),
d) pri úmrtí manželského partnera alebo dieťaťa 100 EUR (3 012,60 Sk),
e) pri prvom odchode do dôchodku 330 EUR (9 941,58 Sk),
f) pri dieťati, ktoré si vyžaduje osobitnú starostlivosť, určí výšku príspevku na základe
žiadosti duchovného alebo neordinovaného zamestnanca ECAV Generálne
presbyterstvo ECAV,
g) v odôvodnených prípadoch (živelné pohromy, tragické udalosti) rozhodne o výške
jednorazovej pomoci Generálne presbyterstvo ECAV.
7. Prostriedky z fondu nesmú byť použité na účely odmeňovania za prácu.

Článok VI
Administratíva fondu a podpisové práva
1. Všetku administratívu spojenú s vedením fondu vykonáva Generálny biskupský úrad.
Podpisové práva k fondu sú v zmysle podpisového vzoru ECAV.
2. Fond sa tvorí v deň dohodnutý na výplatu miezd a osobných požitkov.
3. Prevod finančných prostriedkov sa uskutoční do piatich dní po dni dohodnutom na
výplatu miezd a osobných požitkov; najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.
4. Zúčtovanie prostriedkov fondu za kalendárny rok vykoná generálny biskupský úrad
najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka.
5. Nevyčerpaný zostatok fondu sa prevádza do nasledujúceho roka.
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Článok VII
Záverečné ustanovenie
1. Štatút fondu bol prijatý uznesením Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku č.
88/2008 a nadobúda účinnosť od 1. 1. 2009.
2. „Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu ECAV na Slovensku“ zo dňa 6. decembra
1996 strácajú platnosť dňom 31. 12. 2008.

V Prešove 5. 12. 2008

Pavel Delinga, v. r.
generálny dozorca ECAV na Slovensku

Miloš Klátik, v. r.
generálny biskup ECAV na Slovensku

5

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku
Palisády 46
Bratislava

––––––––––––––––––
ŽIADOSŤ
o poskytnutie príspevku zo sociálneho fondu

Meno a priezvisko žiadateľa: ....................................................................................................
Dátum narodenia: ....................................

Funkcia: ....................................................

Adresa: ........................................................................................................................................
Žiadateľ je: ......duchovným ECAV

...... neordinovaným zamestnancom ECAV*)

Zdôvodnenie žiadosti:

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

..................................................................
podpis žiadateľa

Stanovisko predsedníctva seniorátu, respektíve riaditeľa GBÚ:

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

....................................................................
podpisy oprávnených osôb

Odporúčanie Zboru biskupov ECAV: **)

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

....................................................................
podpisy oprávnených osôb

Schválenie žiadosti Generálnym presbyterstvom ECAV:

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

....................................................................
podpisy oprávnených osôb

*) zaškrtnite X
**) v prípade žiadosti duchovného

6

7

8

