Štatút
Fondu pre cirkevné školstvo Východného dištriktu
ECAV na Slovensku
Čl. I Preambula
Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku v Prešove zriaďuje tento fond
za účelom materiálnej podpory a rozvoja evanjelických škôl a náboženského vzdelávania na území
dištriktu.
Čl. II Názov a sídlo fondu
Názov fondu : Fond pre cirkevné školstvo VD ECAV (ďalej len fond)
Sídlo fondu : Biskupský úrad VD ECAV, Hlavná 137, Prešov
Čl. III Zriaďovateľ fondu
Názov zriaďovateľa : Východný dištrikt ECAV na Slovensku
Adresa zriaďovateľa : Biskupský úrad VD ECAV, Hlavná 137, Prešov
Čl. IV Účel fondu
Účelom fondu je:
(1) finančná podpora materiálno-technického vybavenia evanjelických škôl a školských zariadení,
(2) finančná podpora evanjelických cirkevno-organizačných jednotiek (COJ) na území Východného
dištriktu usilujúcich o zriadenie evanjelickej školy,
(3) finančná podpora náboženského vzdelávania v evanjelických školách,
(4) finančné oceňovanie učiteľov prispievajúcich významnou mierou k rozvoju vzdelávania na
evanjelických školách,
(5) finančné zaisťovanie dištriktuálnych podujatí podporujúcich evanjelické vzdelávanie.
Čl. V Tvorba finančných prostriedkov fondu
Fond je tvorený z následných finančných zdrojov:
(1) z dištriktuálnych členských príspevkov cirkevných zborov vo výške 0,10 € na člena cirkevného
zboru (podľa kartotéky cirkevného zboru),
(2) z ofier vyhlásených dištriktuálnym presbyterstvom,
(3) z darov, domácich i zahraničných ofier, milodarov, zbierok
(4) z výnosov podujatí na podporu fondu,
(5) 2% z prenajatého majetku COJ na území VD ECAV za príslušný rok,
(6) 2% z predaného majetku COJ na území VD ECAV za príslušný rok.
Čl. VI Komisia fondu
(1) Komisia fondu sa zodpovedá za svoju činnosť Dištriktuálnemu presbyterstvu VD ECAV.
(2) Komisia fondu má následné povinnosti:
a) volí a odvoláva predsedu a podpredsedu komisie fondu ,
b) navrhuje dištriktuálnemu presbyterstvu každoročne stratégiu podpory cirkevného školstva v
súlade s účelom fondu,
c) vypisuje podľa zváženia výzvy na predkladanie grantov týkajúcich sa rozvoja cirkevného
školstva v zmysle uznesení dištriktuálneho presbyterstva
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d) spracováva žiadosti evanjelických škôl a COJ a predkladá ich na schválenie dištriktuálnemu
presbyterstvu minimálne 2x ročne
e) každoročne navrhuje rozpočet fondu, ktorý predkladá dištriktuálnemu presbyterstvu na jeho
prvom zasadnutí v kalendárnom roku
f) vypracováva výročnú správu za uplynulý rok o použití prostriedkov fondu, ktorú predkladá
jej predseda dištriktuálnemu presbyterstvu na jeho prvom zasadnutí v kalendárnom roku,
Čl. VII Členovia komisie fondu, dĺžka funkčného obdobia členov a spôsob voľby predsedu a
podpredsedu
(1) Komisia fondu má piatich členov. Členmi komisie fondu sú:
a) predseda Školského výboru VD ECAV
b) tajomník pre cirkevné školy VD ECAV
c) 2 delegovaní zástupcovia Dištriktuálneho presbyterstva VD ECAV
d) ekonóm BÚ VD ECAV
(2) Členom komisie fondu sa nemôže stať štatutárny zástupca evanjelickej školy a školského
zariadenia, ktorý je zároveň oprávneným žiadateľom finančných prostriedkov fondu.
(3) Členstvo v komisii fondu je neplatená funkcia. Člen komisie fondu má nárok na náhradu
cestovných výdavkov, ktoré mu vznikli pri výkone tejto funkcie.
(5) Členstvo v komisii fondu zaniká
a) uplynutím funkčného obdobia (v prípade členov vo volených funkciách),
b) rozviazaním pracovného pomeru (v prípade, že je člen zamestnancom Biskupského úradu
VD ECAV),
c) smrťou.
(6) Volebné obdobie volených členov komisie fondu je 6 rokov.
(7) Na voľbu a odvolanie predsedu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov komisie
fondu.
Čl. VIII Spôsob zvolávania, hlasovania a rokovania komisie fondu
(1) Predseda komisie fondu zvoláva a vedie zasadnutia komisie fondu . Predseda môže zvolaním a
vedením zasadnutia písomne poveriť iného člena komisie fondu .
(2) Komisia fondu je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie
rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
(3) Členovia komisie fondu môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutí komisie fondu s výnimkou
rozhodnutí podľa článku VI, odsek 2, písmeno a). V prípade rozhodovania mimo zasadnutia komisie
fondu musí člen komisie fondu svoje stanovisko doručiť písomne predsedovi komisie fondu . V
prípade rozhodovania mimo zasadnutia komisie fondu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých členov komisie fondu.
Čl. IX Podmienky nakladania s finančnými prostriedkami fondu
(1) Finančné prostriedky fondu je možné použiť len v súlade s účelom a na úhradu výdavkov na
správu fondu vo výške maximálne 2 percent ročného príjmu fondu s nasledovnými podmienkami.
(2) Výdavky na správu fondu zahrňujú výdavky na:
a) zhodnotenie finančných prostriedkov fondu,
b) propagáciu účelu fondu,
c) náhradu cestovných výdavkov podľa osobitného predpisu Biskupského úradu,
(3) Výdavky na správu fondu musí viesť fond oddelene.
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(4) Finančné dary z ofier, darov, a zbierok fond prijíma na bankový účet BÚ VD ECAV: IBAN:
SK29 0200 0000 0023 1206 1258, ktorý je vedený vo VÚB Prešov. Príspevky sa posielajú na účet
so symbolmi: KS 0558, VS 1111.
(5) Fond je povinný uložiť peňažné prostriedky na termínovaný účet v banke (alebo v pobočke
zahraničnej banky, ktorá má bankové povolenie na území Slovenskej republiky) za účelom ich
zhodnotenia v prípade, ak je interval prerozdeľovania finančných prostriedkov dlhší ako 3 mesiace.
(6) Pohyb na účte vykonáva ekonóm BÚ VD ECAV na základe rozhodnutí Dištriktuálneho
presbyterstva VD ECAV. Podpisové právo je podľa Podpisového poriadku BÚ VD ECAV.
Čl. X Oprávnení žiadatelia z prostriedkov fondu
(1) Okruh inštitúcií, ktorým možno poskytnúť prostriedky fondu sú:
a) evanjelické školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Východného dištriktu,
b) evanjelické školy a školské zariadenia na území Východného dištriktu,
c) zriaďovatelia a potenciálni zriaďovatelia (COJ) evanjelických škôl a zariadení na území
Východného dištriktu ECAV.
Čl. XI Zrušenie fondu
Rozhodnutie o zrušení fondu spadá do kompetencie zriaďovateľa.
Čl. XII Záverečné ustanovenie
Štatút Fondu pre cirkevné školstvo VD ECAV nadobúda platnosť dňom 1.1.2012 podľa uznesenia DP
VD ECAV č.62 /2011. V Prešove dňa 10.12. 2011
Novela Štatútu Fondu pre cirkevné školstvo VD ECAV nadobúda platnosť dňom 1.6.2016 podľa
uznesenia DP VD ECAV č.28 /2016. V Prešove dňa 30.04. 2016

Mgr. Slavomír Sabol
dištriktuálny biskup VD ECAV

Ing. Ján Brozman
dištriktuálny dozorca VD ECAV
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