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Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
§ 1 

 

1. Občianske združenie Spoločenstvo evanjelickej mládeže (ďalej len “Združenie” 

alebo “SEM”) je občianske združenie s právnou subjektivitou, ktoré sa riadi 

platnými Stanovami združenia. 

2. Organizačný poriadok Združenia bližšie upravuje a doplňuje ustanovenia stanov 

združenia týkajúce sa: 

• organizačnej štruktúry Združenia a jeho orgánov  

• pôsobnosť a činnosti jednotlivých orgánov  

• úlohy a zodpovednosti členov jednotlivých organizačných zložiek a 

členov Združenia 

3. Organizačný poriadok občianskeho združenia Spoločenstva evanjelickej 

mládeže (ďalej len „organizačný poriadok“) je základným vnútorným 

organizačným predpisom Združenia. 

 

 

 

 

Článok 2 

Členstvo v SEM 
 

§ 2 

Vznik členstva v Združení 

1. Členstvo v SEM je dobrovoľné.  

2. Členom SEM sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 12 rokov (prípadne 

aj mladšia). Horná veková hranica pre členstvo v SEM je 30 rokov (vrátane). 

Členstvo v SEM je bez vekového obmedzenia pre vedúcich MZ SEM, volených a 

menovaných funkcionárov orgánov SEM v zmysle Stanov.  

3. Členom SEM sa stáva každý, kto vyjadril súhlas so stanovami a cieľmi 

združenia, a je zapísaný do zoznamu miestneho združenia Spoločenstva 

evanjelickej mládeže /ďalej MZ SEM/ 

4. O prijatí osoby, ktorá prejavila záujem stať sa členom združenia, a o jej zápise 

do zoznamu MZ SEM rozhoduje vedúci príslušného MZ SEM. 

5. Členstvo vzniká dňom zápisu do zoznamu členov miestneho združenia SEM 

a to buď elektronicky, alebo v listinnej podobe. 

6. Člen združenia môže byť zaevidovaný v organizácii iba jedenkrát, t.j. pod jedným 

unikátnym číslom člena.  
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§ 3 

Práva člena Združenia 

Člen SEM má najmä právo:  

a. zúčastňovať sa života a práce SEM 

b. voliť a byť volený do orgánov SEM 

c. obracať sa na orgány Združenia s námetmi i sťažnosťami týkajúcimi sa činnosti 

Združenia a žiadať o stanovisko 

d. byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov SEM 

e. navrhovať kandidátov do orgánov združenia  

 

 

§ 4 

Povinnosti člena Združenia 

Člen SEM má najmä nasledovné povinnosti:  

a. konať v súlade s hodnotami Združenia 

b. dodržiavať stanovy SEM 

c. aktívne sa podieľať na živote a práci SEM, a podporovať naplnenie cieľov 

Združenia 

d. plniť rozhodnutia a uznesenia prijaté orgánmi SEM 

e. riadne vykonávať funkciu, ktorú prijal, v súlade so stanovami, cieľmi Združenia 

a platnými zákonmi  

f. dbať o dobré meno Združenia a zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mu 

mohla poškodiť  

 

 

 

§ 5 

Zánik členstva v Združení 

Členstvo v SEM zaniká:  

a. vystúpením – t.j. výmazom zo zoznamu členov MZ SEM  

b. vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, 

alebo z iných dôležitých dôvodov; členstvo zaniká dňom rozhodnutia 

Predsedníctva SEM (P-SEM) o vylúčení; proti rozhodnutiu o vylúčení má právo 

podať člen odvolanie na najvyšší orgán Združenia do 30 dní 

c. úmrtím člena 

d. prekročením hornej vekovej hranice 

e. ukončením výkonu funkcie člena, ktorý po ukončení funkcie prekročil vekovú 

hranicu 30 rokov 

f. zánikom Združenia SEM 
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Článok 3 

Organizačná štruktúra OZ Spoločenstvo evanjelickej mládeže 
§ 6 
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§ 7 

Miestne združenie SEM 

1. Základnou organizačnou jednotkou SEM je základný kolektív, označovaný ako 

miestne združenie SEM (MZ SEM). 

2. MZ SEM tvorí skupina členov SEM zapísaných do zoznamu jeho členov a má 

najmenej 5 členov. 

3. Na základe prejaveného záujmu minimálne 5 fyzických osôb, MZ SEM vzniká 

rozhodnutím tajomníka SEM po konzultácii s vedúcim príslušného OC SEM a 

zapísaním jeho členov do zoznamu členov združenia.  

4. Vedúceho MZ SEM si spomedzi seba volia členovia MZ SEM. 

5. O prijatí člena do MZ SEM rozhoduje príslušné vedenie MZ SEM. 

6. Poslaním a úlohami MZ SEM je: 

a. stretávať sa k duchovnému vzdelávaniu prostredníctvom štúdia Písma, 

k vytváraniu spoločenstva, k prednáškam a vzájomným rozhovorom,          

k modlitebnému životu, k prehlbovaniu viery a k upevňovaniu mravnosti 

b. zúčastňovať sa na živote miestneho spoločenstva a robiť misiu medzi 

mladými ľuďmi v zmysle cieľov SEM 

c. vytvárať rôzne charitatívne, kultúrne, športové a iné aktivity v mene 

Združenia a v zmysle jeho cieľov 

d. v rámci príslušného OC-SEM spolupracovať s ostatnými MZ a vedením 

OC-SEM 

7. Každé MZ SEM má právo po splnení podmienok byť súčasťou regrantingového 

systému Združenia.   

8. Práva vedúceho MZ-SEM 

a. rozhodovať o prijatí nového člena MZ 

b. delegovať na Valné zhromaždenie (VZ SEM) zástupcu z členov MZ 

c. narábať s finančnými zdrojmi poskytnutými v rámci regrantingového 

systému  

9. Povinnosti vedúceho MZ-SEM 

a. zúčastňovať sa pravidelných i mimoriadnych zasadnutí Valného 

zhromaždenia,  prípadne poveriť účasťou iného člena MZ  

b. aktualizovať zoznamy členov v internom systéme ESO a poskytnúť tieto 

údaje poverenému pracovníkovi Centrály SEM 

c. informovať členov MZ o aktivitách SEMu a možnostiach zúčastňovania 

sa na vzdelávacích programoch SEM 

d. aktívne komunikovať s Centrálou a inými orgánmi SEM 

10. MZ SEM zaniká: 

a. automaticky, ak počet členov MZ klesne pod 5 

b. rozhodnutím MZ 

c. rozhodnutím tajomníka po predošlej konzultácii s predsedom SEM 

v prípade, ak MZ neprejavuje záujem podieľať sa na činnosti Združenia 

a neplní svoje poslanie a povinnosti, ako mu to vyplýva zo stanov 

a ostatných interných dokumentov Združenia 
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§ 8 

Oblastné centrum SEM 

 

1. Oblastné centrum SEM (OC-SEM) vzniká a zaniká rozhodnutím Predsedníctva 

SEM (P-SEM), po konzultácii s predsedom, resp. kandidátmi na predsedu OC-

SEM a miestnymi združeniami SEM, ktoré chcú tvoriť danú oblasť. Prevažne je 

vytvorené v rámci seniorátu ECAV, alebo prienikom viacerých seniorátov, alebo 

len v časti seniorátu po konzultácii s príslušným vedením seniorátu ECAV. 

2. Poslaním OC-SEM je: 

a. duchovná starostlivosť a zodpovednosť za výchovu a vzdelávanie 

vedúcich spolupracovníkov v danej oblasti 

b. úzko spolupracovať s Centrálou SEM (C-SEM) na delegovaných 

zodpovednostiach: výchova vedúcich, organizovanie stretnutí 

oblastného významu, výpomoc pri vzniku nových MZ SEM, koordinácia 

organizačno-hospodárske záležitosti danej oblasti a zabezpečovanie 

zberu údajov z príslušných MZ SEM pre Centrálu SEM.  

3. Podľa potreby sa schádza Oblastné zhromaždenie SEM /OZ SEM/, ktoré tvoria 

delegáti MZ SEM danej oblasti. OZ SEM navrhuje kandidátov na predsedu OC-

SEM, ktorých schvaľuje a menuje P-SEM. 

4. Predseda OC SEM je menovaný P-SEM na maximálne obdobie 10rokov 

s možnosťou predĺženia mandátu. 

5. Kandidát na predsedu OC-SEM musí spĺňať predpoklady a to minimálne 5 ročnú 

prax v práci s mládežou v SEM a musí mať aspoň 2 kladné referencie od členov 

P-SEM.  

6. Výkonným orgánom OC-SEM je predseda OC-SEM. Podľa potreby si zriaďuje tím 

spolupracovníkov. 

7. OC-SEM zaniká rozhodnutím P-SEM v prípade ak, neplní poslanie, na ktoré bolo 

vytvorené.   

 

 

§ 9 

Orgány Združenia 

1. Orgánmi Združenia sú:   

a. valné zhromaždenie  

b. predsedníctvo   

c. štatutárny organ (predseda a podpredseda) 

d. kontrolný výbor  

e. rada starších  
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§ 10 

Valné zhromaždenie 

1. Valné zhromaždenie SEM (VZ SEM) je najvyšším orgánom Združenia. 

2. VZ SEM tvoria delegáti Miestneho združenia SEM (MZ SEM) (1 delegát za 1 MZ 

SEM), predsedovia Oblastných centier (OC-SEM), predseda SEM, podpredseda 

SEM, predsedníctvo SEM, tajomník SEM a členovia kontrolného výboru. 

3. Valné zhromaždenie SEM sa schádza podľa potreby, najmenej raz za rok. 

4. Zasadnutie VZ SEM zvoláva a vedie Predseda SEM alebo vo výnimočných 

prípadoch iný člen Predsedníctva.  

5. Predseda SEM je povinný zvolať mimoriadne VZ SEM, ak o to preukázateľne 

požiada minimálne 20% MZ SEM z celkového počtu. Predseda SEM je povinný 

zvolať toto VZ do 30 dní od doručenia žiadosti.  

6. VZ SEM je uznášaniaschopné, ak bolo riadne zvolané, ak sa s programom 

rokovania, termínom a miestom jeho konania mohol v časovom predstihu min. 

14 dní pred samotným VZ oboznámiť každý člen SEM, a to prostredníctvom 

verejného oznámenia na oficiálnej webovej stránke Združenia. 

7. VZ SEM rozhoduje hlasovaním. Na prijatie uznesení je potrebná nadpolovičná 

väčšina všetkých prítomných hlasov členov VZ-SEM, ak to Stanovy Združenia 

alebo tento organizačný poriadok neurčujú inak. O spôsobe hlasovania sa 

rozhoduje individuálne pred hlasovaní. V prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní 

rozhoduje hlas Predsedu Združenia.  

8. Z každého zasadnutia VZ SEM sa vyhotoví zápisnica, ktorá bude prístupná 

členom v internej sekcii na internetovej stránke Združenia  

9. Valné zhromaždenie SEM: 

a. volí a odvoláva predsedu SEM a podpredsedu SEM na obdobie 4 rokov 

b. volí a odvoláva minimálne 3 a maximálne 10 členov Predsedníctva SEM 

na obdobie 4 rokov, s dôrazom na rovnomerné oblastné, resp. regionálne 

zastúpenie.  

c. volí a odvoláva z členov SEM 3 členov Kontrolného výboru /KV SEM/ na 

obdobie 4 rokov 

d. volí a odvoláva členov Rady starších SEM (RS-SEM) 

e. hodnotí a schvaľuje Výročnú správu SEM o činnosti za uplynulý rok 

f. hodnotí a schvaľuje správu Kontrolného výboru SEM 

g. schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku 

h. schvaľuje rozpočet na nasledujúci rok 

i. schvaľuje program aktivít SEM na nasledujúce obdobie jedného roka 

j. rozhoduje o zmene stanov nadpolovičnou väčšinou všetkých prítomných 

delegátov 

k. rozhoduje o výške ročného členského príspevku 

l. schvaľuje rokovací poriadok 

m. rozhoduje o zániku alebo zlúčení Združenia 
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§ 11 

Predsedníctvo 

1. Predsedníctvo SEM (P-SEM) je výkonným orgánom Združenia voleným na 

obdobie 4 rokov. Za svoju činnosť je zodpovedné valnému zhromaždeniu. Riadi 

činnosť Združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. 

1. Predsedníctvo SEM tvorí predseda a podpredseda SEM a zvolení členovia 

predsedníctva (minimálne 3, maximálne 10). 

2. Predsedníctva SEM sa môžu zúčastňovať s hlasom poradným, aj predsedovia 

Oblastných centier (OC SEM) a Rady starších SEM. 

3. Predsedníctvo SEM sa schádza minimálne raz za 3 mesiace a zvoláva ho 

predseda SEM, alebo ním poverený člen P-SEM. Vo výnimočných prípadoch 

môže P-SEM zvolať písomnou formou minimálne polovica členov P-SEM.  

4. P-SEM je uznášaniaschopné, ak je prítomná minimálne polovica členov P-SEM 

a zasadnutie P-SEM bolo riadne zvolané 

5. P-SEM sa môže schádzať a hlasovať prezenčne alebo dištančne 

prostredníctvom informačno-komunikačných technológii.  

6. P-SEM rozhoduje hlasovaním. V prípade prezenčného stretnutia na prijatie 

uznesení je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých prítomných hlasov členov 

P-SEM, ak to Stanovy združenia alebo tento organizačný poriadok neurčujú inak.  

V prípade, že sa stretnutie organizuje dištančne prostredníctvom informačno-

komunikačných technológii, je potrebné na prijatie uznesení nadpolovičná 

väčšina všetkých zo všetkých členov P-SEM. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas 

predsedu SEM. 

7. Predsedníctvo SEM:  

a. predkladá, po konzultácii s tajomníkom a ekonómom SEM, Valnému 

zhromaždeniu SEM Výročnú správu, účtovnú uzávierku, program aktivít na 

nasledujúce obdobie a rozpočet 

b. pripravuje a predkladá návrh zmeny stanov na schválenie Valnému 

zhromaždeniu; 

c. vykonáva činnosti podľa poverenia VZ-SEM 

d. zodpovedá za prípravu a implementáciu plánu činnosti a ďalších 

strategických dokumentov Združenia 

e. menuje a odvoláva predsedu OC SEM 

f. v prípade potreby zriaďuje komisie SEM 

g. rozhoduje o zániku členstva členovi, ktorý opakovane porušuje členské 

povinnosti 

h. menuje a odvoláva svojich zástupcov na zastupovanie Združenia v iných 

subjektoch, ako aj na zastupovanie Združenia na úrovni partnerstva a 

vonkajších vzťahov 

i. schvaľuje organizačný poriadok 

j. ustanovuje likvidátora v prípade zániku Združenia 

8. Povinnosti členov P-SEM: 

a. Zúčastňovať sa na zasadnutiach P-SEM 
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b. Vyjadrovať sa k predkladaným materiálom 

c. Aktívne sa zapájať do činnosti podľa poverenia VZ SEM 

 

 

§ 12 

Štatutárny orgán 

1. Štatutárnym orgánom SEM je predseda SEM a podpredseda SEM. 

2. Predseda a podpredseda sú volení na obdobie 4 rokov (s nevyhnutne 

potrebným presahom do konania valného zhromaždenia – spravidla niekoľko 

dní, maximálne 12 mesiacov) 

3. V prípade odstúpenia resp. iného dôvodu, pre ktorý nemôže predseda SEM 

vykonávať dlhodobo svoju funkciu v dobe svojho mandátu preberá jeho 

kompetencie podpredseda SEM do najbližšieho VZ SEM, ak najbližšie valné 

zhromaždenie neurčí inak. 

4. Štatutárny orgán môže delegovať, a to výlučne písomnou formou notársky 

overenou, časť svojich kompetencií na tajomníka SEM. 

5. Štatutárny orgán: 

a. reprezentuje Združenie navonok,  

b. podpisuje oficiálne dokumenty a zmluvy,  

c. disponuje s finančným účtom Združenia, 

d. po odsúhlasení P-SEM menuje a odvoláva tajomníka SEM, 

e. po odsúhlasení P-SEM vytvára ďalšie pozície pre Centrálu SEM, menuje 

do nich zástupcov a odvoláva ich, 

f. riadi združenie medzi zasadnutiami predsedníctva a valného 

zhromaždenia, 

g. zvoláva a vedie zasadnutia predsedníctva, 

h. zvoláva a vedie zasadnutia VZ SEM. Predseda SEM je povinný zvolať 

mimoriadne VZ SEM, ak o to preukázateľne požiada minimálne 20% MZ 

SEM z celkového počtu. Predseda Združenia je povinný zvolať toto VZ do 

30 dní od doručenia žiadosti. 

6. Predseda a podpredseda ako štatutárny orgán môžu konať samostatne. 

 

 

§ 13 

Kontrolný výbor 

1. Kontrolný výbor (KV-SEM) je kontrolným orgánom SEM a pozostáva z 3 členov 

volených valným zhromaždením SEM na obdobie 4 rokov. Za svoju činnosť je 

zodpovedné valnému zhromaždeniu. 

2. Spomedzi seba si volia predsedu KV-SEM, ktorého funkčné obdobie je totožné 

s funkčným obdobím kontrolného výboru 

3. Predseda KV-SEM zvoláva a vedie KV-SEM najmenej raz za rok. 
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4. KV-SEM je uznášaniaschopný, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná 

väčšina všetkých členov.  

5. Kontrolný výbor SEM:  

a. Má povinnosť kontrolovať hospodárenie SEM a ostatných výkonných 

zložiek SEM v zmysle platných predpisov,  

b. upozorňovať orgány SEM na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich 

odstránenie 

c. podávať VZ SEM revíznu správu k hospodáreniu SEM za uplynulý rok.  

d. podávať Predsedníctvu SEM priebežne písomné správy z kontrol 

výkonných zložiek SEM a prípadné návrhy opatrení.  

6. Predseda KV-SEM sa môže zúčastňovať zasadnutí predsedníctva SEM 

s hlasom poradným. 

7. Členstvo v KV-SEM je nezlučiteľné s členstvom v Predsedníctve SEM. Člen KV-

SEM taktiež nesmie byť v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom 

zmluvnom vzťahu so Združením. 

 

 

§ 14 

Rada starších 

1. Rada starších (RS-SEM) je dozorný/poradný orgán a pomáha riešiť duchovné 

otázky a problémy mladých ľudí v súlade so základnými hodnotami Združenia. 

2. Radu starších SEM volí VZ SEM z kandidátov navrhnutých aspoň 2 členmi VZ 

SEM na obdobie 4 rokov. Zvolená rada starších si spomedzi seba volí predsedu 

RS-SEM. 

3. Členom RS-SEM môže byť osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky: 

a. má minimálne 40 rokov 

b. má minimálne 15 ročnú prax v oblasti práce s mládežou. 

c. je bezúhonná, dôveryhodná 

d. vedie príkladný život v súlade s hodnotami SEM 

4. RS-SEM hodnotí obsah činnosti SEM z hľadiska základných kresťanských a 

výchovných princípov v zmysle cieľov a činností SEM. 

5. RS-SEM podľa potrieb poradne pôsobí smerom k výkonným zložkám SEM 

a predkladá odporúčania opatrení smerom ku všetkým výkonným zložkám 

SEM, VZ SEM. 

6. RS-SEM sa schádza podľa potreby. 

7. Zasadnutí RS-SEM sa môže zúčastňovať Predseda SEM alebo ním poverená 

osoba z P-SEM.  

8. RS-SEM sa zodpovedá Valnému zhromaždeniu SEM a na vyžiadanie mu podáva 

správu o svojej činnosti. 
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§ 15 

Centrála a tajomník 

1. Centrála SEM (C-SEM) je administratívno-výkonná zložka organizácie 

zodpovedná za organizačne zabezpečenie činnosti Združenia na čele 

s tajomníkom SEM, ktorý je výkonným orgánom P-SEM. 

2. Tajomník SEM: 

a. je zodpovedný za chod C-SEM; 

b. riadi tím spolupracovníkov a referentov SEM; 

c. zabezpečuje administratívu súvisiacu s implementáciou strategických 

dokumentov; 

d. administruje regrantingový systém Združenia; 

e. koordinuje vzdelávacie a tréningové podujatia Združenia; 

f. komunikuje navonok; 

g. zabezpečuje ďalšie činnosti z poverenia P-SEM alebo Predsedu SEM 

h. administruje náležitosti týkajúce sa členstva v SEM 

3. Tajomník SEM musí byť zamestnancom Združenia alebo v obdobnom 

zmluvnom vzťahu so Združením. Funkcia tajomníka je nezlučiteľná s funkciou 

v Kontrolnom výbore SEM (KV SEM), ako aj s funkciou predsedu alebo 

podpredsedu SEM. 

 

 

 

Článok 4 

Všeobecné ustanovenia 
§ 16 

 

1. Nikto nesmie zastávať dve funkcie v dvoch nasledujúcich zložkách SEM naraz - 

výkonnej, kontrolnej a dozornej. 

2. Výbory a zhromaždenia všetkých stupňov SEM sú uznášaniaschopné, ak je 

prítomná aspoň polovica členov organizačných zložiek, ak nie je uvedené inak. 

3. Zasadnutia orgánov SEM sa môžu konať prezenčne alebo dištančne 

prostredníctvom informačno-komunikačných technológii. O konkrétnom 

spôsobe konania rozhoduje ten, kto zasadnutie zvoláva.   

4. Orgány SEM môžu hlasovať nasledovnými spôsobmi: 

a. Prezenčne 

i. Verejne – spravidla zodvihnutím ruky 

ii. Tajne – spravidla použitím hlasovacích lístkov 

b. Dištančne 

i. V reálnom čase (napr. prostredníctvom hlasovacích prvkov 

v použitej komunikačnej aplikácii) 

ii. Vo vopred stanovenom časovom rozmedzí (napr. 

prostredníctvom emailu alebo SMS správou). Tento spôsob 

hlasovania nie je prípustný pre rokovania VZ-SEM.  
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Spôsob hlasovania sa odvíja od spôsobu konania zasadnutia (prezenčne alebo 

dištančne). O konkrétnom spôsobe hlasovania rozhodujú pred samotným 

hlasovaní účastníci zasadnutia oprávnení hlasovať. V prípade rovnosti hlasov 

rozhoduje hlas Predsedu Združenia. 

5. Funkcia zamestnancov a volených funkcionárov zaniká:  

a. odstúpením,  

b. odvolaním príslušným orgánom, ktorý zvolil člena do funkcie,  

c. ukončením výkonu funkcie člena na čas, na ktorý bol zvolený,  

d. vylúčením ako člena podľa §5 ods.3 písmeno b. Stanov. 

6. Na pôde a v mene SEM nesmie nikto presadzovať názory a ciele politických 

strán, hnutí, iných náboženských spoločenstiev, siekt a prejavy rasizmu a 

xenofóbie. 

 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 
§ 17 

 

1. Organizačný poriadok schvaľuje Predsedníctvo SEM. 

2. Organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia Predsedníctvom 

SEM. 

3. Organizačný poriadok bol schválený na Predsedníctve SEM dňa 22.09.2021  

 


