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Vážené Generálne presbyterstvo ECAV,
Listom zo dňa 8.11.2016, nám bola doručená zmluva o spolupráci medzi
ECAV a SEM, schválená Generálnym presbyterstvom dňa 7.10.2016.
V rámci našich štruktúr sme sa uvedenou zmluvou zaoberali na Valnom
zhromaždení SEM v mesiaci november 2016 a február 2017.
Výsledkom našich rokovaní bolo neschválenie uznesenia č. 01/2017
z Valného zhromaždenia SEM zo dňa 11.02.2017, kde je uvedené: Valné
zhromaždenie SEM súhlasí s podpisom zmluvy o spolupráci ECAV a SEM
v predloženom znení.
Dôvodom neschválenia uvedeného uznesenia je skutočnosť, že aj napriek
mnohým diskusiám v rámci SEM, sa nepodarilo úplne vylúčiť všetky
pochybnosti o tom, či obsah zmluvy je v plnom súlade so štátnymi zákonmi SR
o fungovaní OZ. Keďže SEM funguje ako občianske združenie, pri svojej
činnosti je viazané pravidlami a zákonmi tohto štátu, ktorý v nemalej miere
jeho činnosť aj financuje. Podpísanie zmluvy, ktorá s týmito pravidlami nie je
v súlade, môže negatívnym spôsobom ovplyvniť fungovanie a postavenie
SEMu voči štátnym inštitúciám.
Spoločenstvo evanjelickej mládeže však napriek tejto skutočnosti prácu
s mladými ľuďmi v ECAV vníma ako dôležitý cieľ a preto Valné zhromaždenie
SEM na svojom zasadnutí dňa 11.02.2017, uznesením č. 02/2017, prijalo
Prehlásenie Predsedníctva SEM, ktoré vám zasielame ako prílohu tohto listu.

S bratským pozdravom

Vladimír Maťaš
predseda SEM

IČO: 319 43 713
Bankové spojenie:
SLSP Košice – mesto
Konštantný symbol: 0558

Číslo účtu: 82129157/0900
Variabilný symbol: 1003

Prehlásenie Predsedníctva SEM, prijaté Valným zhromaždením SEM dňa 11.02.2017
Ako členovia Predsedníctva SEM, spoločne vyhlasujeme, že
1. plne rešpektujeme poslanie Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ktorým je
v duchu Ústavy ECAV na Slovensku, šírenie evanjelia Ježiša Krista, vyznávanie
viery v Trojjediného Boha a vštepovanie viery do vedomia všetkých ľudí, najmä
mladej generácie, a zaväzujeme sa pomáhať ECAV na Slovensku pri napĺňaní
tohto jej poslania.
2. túto pomoc chceme napĺňať v spolupráci so zborovými farármi (zborovými
farárkami), a to tak, že budeme viesť mladých ľudí k osobnej viere v Pána Ježiša,
ktorá sa v živote okrem iného prejavuje
• aktívnou účasťou na službách Božích a ďalších podujatiach cirkevného zboru
• spoluorganizáciou zborových podujatí a prípravou duchovných programov na
týchto podujatiach
• organizovaním aktivít zameraných na medzigeneračný dialóg, pomoc starším,
chorým a iným sociálne znevýhodneným skupinám
3. Zaväzujeme sa cirkevnozborové združenia SEM zakladať pri cirkevných zboroch
ECAV na Slovensku s podmienkou súhlasu zborového konventu.
4. Považujeme za samozrejmé, že cirkevnozborové združenie SEM bude:
• pravidelne informovať zborové presbyterstvo o svojej činnosti, hospodárení
a plánoch
• v dostatočnom časovom predstihu informovať zborové presbyterstvo
o voľbách vedúceho cirkevnozborového SEM a konzultovať s ním kandidátov
na túto pozíciu.
• dbať o to, aby všetci členovia cirkevnozborového združenia SEM, pokiaľ je to
možné, boli zároveň aj konfirmovanými členmi ECAV.
5. Zaväzujeme sa mládežnícku prácu, ktorú SEM vykonáva na úrovni súčasných
Oblastných centier vykonávať v územnom členení seniorátov ECAV na Slovensku
a v plnej spolupráci s vedením daného seniorátu (predsedníctvo seniorátu,
seniorálne presbyterstvo, seniorálny konvent). V prípade vzniku nových
seniorálnych centier SEM, bude ako jednou z podmienok ich vzniku potrebný
súhlas seniorálneho konventu daného seniorátu.
6. Považujeme za samozrejmé, že seniorálne centrum SEM bude:
• pravidelne informovať seniorálne presbyterstvo o svojej činnosti,
hospodárení a plánoch
• v dostatočnom časovom predstihu informovať seniorálne presbyterstvo
o voľbách vedúceho seniorálneho centra SEM a konzultovať s ním
kandidátov na túto pozíciu.
7. V rámci celoslovenskej pôsobnosti SEM sa zaväzujeme:
• pravidelne informovať Generálne presbyterstvo
hospodárení a plánoch
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v dostatočnom časovom predstihu (minimálne 3 mesiace vopred) informovať
Predsedníctvo ECAV o voľbách predsedu a podpredsedu SEM a konzultovať
s ním kandidátov na túto pozíciu.
v dostatočnom časovom predstihu (minimálne 3 mesiace vopred) informovať
Generálne presbyterstvo o zmenách Stanov SEM
svoje aktivity koordinovať tak, aby rešpektovali celoročný plán aktivít ECAV
informovať predsedníctvo príslušnej COJ ECAV na Slovensku
o prednášajúcich, pre ktorú SEM pripravuje školenie, vzdelávanie, alebo iný
podobný projekt
rešpektovať udelenie alebo odňatie kanonickej misie
akceptovať kontrolu hospodárenia SEM revíznymi orgánmi ECAV pôsobiacimi
v príslušnej COJ ECAV na Slovensku a vyššej COJ.
pri kontrole hospodárenia poskytnúť orgánom ECAV na Slovensku
nevyhnutnú súčinnosť
akceptovať presbyterstvo príslušnej COJ ECAV na Slovensku v pozícii
stanovami definovaného orgánu Rada starších SEM

za Predsedníctvo SEM

Mgr. Vladimír Maťaš

Mgr. Miroslav Mudrák
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