STANOVY
Spoločenstva evanjelickej mládeže
prijaté na Valnom zhromaždení vo Veľkom Slavkove dňa: 16.11.2014

Úvodné ustanovenia
§1
/1/ Spoločenstvo evanjelickej mládeže /ďalej SEM/ je občianske združenie s celoslovenskou
pôsobnosťou. SEM vzniklo na konferencii evanjelickej mládeže v Tatranských Zruboch dňa 28. marca
1992 a registráciou na Ministerstve vnútra SR dňa 2. júla 1992 pod číslom VVS/1-900-6050. V rámci
svojich aktivít a programov SEM spolupracuje s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na
Slovensku /ďalej ECAV/.
/2/ SEM je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým záujmovým združením fyzických osôb.
/3/ Združenie je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch pod svojím menom a nesie
zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov vyplýva.
/4/ Činnosť združenia sa riadi schválenými stanovami a ustanoveniami príslušných zákonov, ak sa
dotýkajú činnosti organizácie.
/5/ Organizačnú štruktúru, pôsobnosť a zodpovednosť orgánov SEM určujú tieto stanovy.

Názov a sídlo
§2

/1/ Názov občianskeho združenia: Spoločenstvo evanjelickej mládeže
/2/ Sídlo združenia: Zvonárska 23, 040 01, Košice
/3/ Oficiálna skratka názvu združenia: SEM

Cieľ združenia
§3
/1/ Cieľom združenia je:
a. šíriť medzi mladými ľuďmi zvesť o zachraňujúcej Božej milosti tak, ako to učí na základe
Písma Svätého ECAV
b. vytvárať možnosti na stretávanie sa mládeže s cieľom jej duchovného rastu na ceste
nasledovania Pána Ježiša Krista a tým ju viesť k zapojeniu a aktívnej účasti na živote
ECAV, cirkevných zborov ECAV a spoločnosti
c. výchova, vzdelávanie mládeže a vytváranie športových, pobytových, kultúrnych,
protidrogových, charitatívnych a osvetových podujatí pre mládež bez rozdielu rasy, národnosti
a vyznania a vedenie mládeže k plnohodnotnému spôsobu života, samostatnosti,
dobrovoľníctvu a láske k iným ľuďom
d. poskytovanie informačných, poradenských a sociálnych služieb mladým ľuďom.
e. vydávanie literatúry a publikačná činnosť
f. vytváranie informačných portálov a www stránok zameraných na problematiku mladých
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Pôsobnosť SEM
§4
/1/ SEM má pôsobnosť:
a. miestnu
b. regionálnu
c. celoslovenskú
/2/ Právnu subjektivitu má celoslovenská organizácia SEM, so sídlom podľa § 2.

Členstvo
§5
/1/ Členom SEM sa stáva každý, kto sa zapíše do zoznamu miestneho združenia Spoločenstva
evanjelickej mládeže /ďalej MZ SEM/, a súhlasí so stanovami a cieľmi združenia.
/2/ Veková hranica pre členstvo v SEM je do 30 rokov. Členstvo v SEM je bez vekového obmedzenia
pre vedúcich MZ SEM, volených a menovaných funkcionárov orgánov SEM v zmysle týchto stanov.
/3/ Členstvo v SEM zaniká:
a. vystúpením
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
c. úmrtím člena
d. prekročením vekovej hranice
e. ukončením výkonu funkcie člena, ktorý po ukončení funkcie prekročil vekovú hranicu 30 rokov
f. zánikom združenia SEM

Práva a povinnosti členov
§6
/1/ Člen SEM má právo:
a.
b.
c.
d.

zúčastňovať sa života a práce SEM
voliť a byť volený do orgánov SEM
obracať sa na orgány združenia s námetmi i sťažnosťami a žiadať o stanovisko
byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov SEM

/2/ Člen SEM má povinnosti:
a.
b.
c.
d.

žiť kresťanským životom, dodržiavať stanovy SEM
aktívne sa podieľať na živote a práci SEM a ECAV
plniť rozhodnutia orgánov SEM
riadne vykonávať funkciu, ktorú prijal
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Orgány združenia
§7
/1/ Orgánmi združenia sú:
a.
b.
c.
d.
e.

valné zhromaždenie
predsedníctvo
štatutárny orgán
kontrolný výbor
rada starších (dozorný orgán)

/2/ Podľa potreby SEM zriaďuje komisie a fondy.

Valné zhromaždenie SEM
§8
/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/ 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.
/4/ Valné zhromaždenie SEM:
a. volí a odvoláva predsedu SEM a podpredsedu SEM na obdobie 4 rokov
b. volí a odvoláva minimálne 3 členov Predsedníctva SEM zo všetkých regiónov Slovenska na
obdobie 4 rokov
c. volí a odvoláva z členov SEM minimálne 3 členov Kontrolného výboru /KV SEM/ na obdobie 4
rokov
d. volí a odvoláva členov Rady starších SEM (RS-SEM)
/5/ Valné zhromaždenie SEM sa schádza podľa potreby, najmenej raz za rok.
/6/ Valné zhromaždenie SEM ďalej:
a. hodnotí a schvaľuje výročnú správu SEM o činnosti za uplynulý rok
b. hodnotí a schvaľuje správu Kontrolného výboru SEM
c. schvaľuje ročnú účtovnú závierku
d. schvaľuje rozpočet na nasledujúci rok
e. schvaľuje program aktivít SEM na nasledujúce obdobie
f. rozhoduje o zmene stanov nadpolovičnou väčšinou všetkých prítomných delegátov
g. rozhoduje o výške členského príspevku
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Predsedníctvo SEM
§9
/1/ Predsedníctvo SEM (P-SEM) je výkonným orgánom združenia, za svoju činnosť je zodpovedné
valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného
zhromaždenia.
/2/ Predsedníctvo SEM tvorí predseda a podpredseda SEM a zvolení členovia predsedníctva.
/3/ Predsedníctva SEM sa zúčastňujú s hlasom poradným, aj predsedovia Oblastných centier (OC
SEM), UPC a Rady starších SEM.

/4/ Predsedníctvo:
a. schádza sa minimálne raz za 3 mesiace a zvoláva ho predseda, alebo ním poverený člen PSEM. Vo výnimočných prípadoch môže P-SEM zvolať písomnou formou minimálne polovica
členov P-SEM. P-SEM je uznášaniaschopné, ak je prítomná minimálne polovica členov PSEM a zasadnutie P-SEM bolo riadne zvolané
b. P-SEM zvoláva VZ SEM. Predseda SEM je povinný zvolať mimoriadne VZ SEM, ak o to
preukázateľne požiada minimálne 20% MZ SEM z celkového počtu
c. predsedníctvo SEM predkladá, po konzultácii s tajomníkom a ekonómom SEM, Valnému
zhromaždeniu SEM Výročnú správu, účtovnú uzávierku, program aktivít na nasledujúce
obdobie a rozpočet
d. P-SEM volí tajomníka SEM
e. P-SEM menuje a odvoláva predsedu OC SEM, predsedu Univerzitného pastoračného centra
SEM (UPC SEM)
f. pri rovnosti hlasov v P SEM rozhoduje hlas predsedu
g. v prípade potreby zriaďuje komisie SEM
h. menuje a odvoláva svojich zástupcov na zastupovanie organizácie v iných subjektoch, ako aj
na zastupovanie organizácie na úrovni partnerstva a vonkajších vzťahov

Štatutárny orgán SEM
§10
/1/ Štatutárnym zástupcom SEM na celoslovenskej úrovni je predseda SEM a podpredseda SEM.
/2/ Predseda a podpredseda sú volení na dobu 4 rokov.
/3/ V prípade odstúpenia predsedu SEM v dobe jeho mandátu preberá jeho kompetencie
podpredseda SEM do najbližšieho VZ SEM, ak najbližšie valné zhromaždenie neurčí inak.
/4/ Štatutárny orgán môže delegovať, a to písomnou formou, časť svojich kompetencií na tajomníka
SEM.
/5/ Štatutárny orgán:
a. reprezentuje združenie navonok, podpisuje oficiálne materiály, disponuje s finančným účtom
združenia
b. menuje a odvoláva tajomníka SEM
c. riadi združenie medzi zasadnutiami predsedníctva a valného zhromaždenia
d. zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva
/6/ Predseda a podpredseda ako štatutárny orgán môžu konať samostatne.
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Kontrolný výbor SEM
§11
/1/ Kontrolný výbor (KV-SEM) pozostáva z minimálne 3 členov.
/2/ KV-SEM kontroluje hospodárenie SEM a ostatných výkonných zložiek SEM v zmysle platných
predpisov.
/3/ KV-SEM podáva revíznu správu k hospodáreniu SEM za uplynulý rok. Spomedzi seba si volia
predsedu KV-SEM.
/4/ KV-SEM podáva Predsedníctvu SEM priebežne písomné správy z kontrol výkonných zložiek SEM
a prípadné návrhy opatrení.
/5/ Predseda KV-SEM zvoláva a vedie KV-SEM najmenej raz za rok.
Centrála SEM
§12

/1/ Výkonným orgánom P-SEM je tajomník SEM na čele s tímom spolupracovníkov a referentov SEM.
Tajomník SEM je zodpovedný za chod C-SEM a po schválení P-SEM môže vytvárať ďalšie funkcie
C-SEM.
/2/ Zamestnancov na funkcie C-SEM menuje tajomník SEM po kladnom vyjadrení sa Predsedníctva
SEM k jeho návrhom a po písomnom súhlase Predsedu SEM.
/3/ Funkcia tajomníka je nezlučiteľná s funkciou v Kontrolnom výbore SEM (KV SEM), ako aj
s funkciou predsedu alebo podpredsedu SEM.
Rada starších SEM
§13
/1/ Rada starších (RS-SEM) je dozorný/poradný orgán a pomáha riešiť duchovné otázky a problémy
mladých ľudí v súlade so základnými kresťanskými princípmi.
/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/ RS-SEM hodnotí obsah činnosti SEM z hľadiska základných kresťanských a výchovných princípov
v zmysle cieľov a činností SEM.
/4/ RS-SEM podľa potrieb poradne pôsobí smerom k výkonným zložkám SEM a predkladá
odporúčania opatrení smerom ku všetkým výkonným zložkám SEM, VZ SEM.
/5/ Zasadnutí RS-SEM sa zúčastňuje Predseda SEM alebo ním poverená osoba z P-SEM. RS-SEM
sa schádza podľa potreby.
/6/ RS-SEM podáva správu o svojej činnosti a zodpovedá sa Valnému zhromaždeniu SEM.

Miestne združenie SEM
§14
/1/Základnou organizačnou jednotkou SEM je miestne združenie SEM (MZ SEM).
/2/ MZ SEM tvorí skupina členov SEM zapísaných do zoznamu jeho členov a má najmenej 5 členov.
/3/ O prijatí člena do MZ SEM rozhoduje príslušné vedenie MZ SEM.
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/4/ Vedúceho MZ SEM si spomedzi seba volia členovia MZ SEM.
/5/ Poslaním 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 ECAV a misia medzi mladými ľuďmi
c. vytvárať rôzne charitatívne, kultúrne, športové a iné aktivity v zmysle cieľov SEM

Oblastné centrá SEM
§15
/1/ Oblastné centrum SEM (OC-SEM) vzniká a zaniká rozhodnutím 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 v časti seniorátu po
konzultácii s príslušným vedením seniorátu ECAV.
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, byť nápomocní pri vzniku nových MZ
SEM, koordinuje organizačno-hospodárske záležitosti danej oblasti a zabezpečuje zber
údajov z MZ SEM pre Centrálu SEM. Spolupracuje a koordinuje prácu s mládežou v oblasti aj
so seniorátnymi a dištriktuálnymi koordinátormi
c. 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
/2/ Výkonným orgánom OC-SEM je predseda OC-SEM. Podľa potreby si zriaďuje tím
spolupracovníkov.
/3/ V prípade zániku OC-SEM sa zriadi inventarizačná komisia.

Medzinárodné evanjelické mládežnícke centrum Veľký Slavkov
§16
/1/ Medzinárodné Evanjelické Mládežnícke Centrum /MEMC/ Ichthys je školiace stredisko SEM
komunitného charakteru s celoslovenskou pôsobnosťou.
Poslaním MEMC je:
a. organizovanie výchovno-vzdelávacích programov pre členov a spolupracovníkov SEM
b. poskytovanie intenzívnej duchovnej formácie osobnosti mladých ľudí formou tréningovokomunitného centra
c. príprava rôznorodých aktivít zameraných na tvorivé využitie voľného času mladých ľudí
d. poskytovanie odborných informačných, poradenských a sociálnych služieb pre mladých ľudí
e. poskytovanie priestorov a kapacít MEMC pre rôzne rekreačné a školiace aktivity
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Univerzitné pastoračné centrá SEM
§17
/1/ Univerzitné pastoračné centrum SEM (UPC-SEM) vzniká rozhodnutím predsedníctva SEM (PSEM) po konzultácii s predsedom, resp. kandidátmi na predsedu UPC-SEM.
/2/ Poslaním UPC-SEM je:
a. výchovno-vzdelávacia činnosť pre študentov na internátoch (VŠ, SŠ) a univerzitách, ktorá sa
zameriava na formovanie osobnostne a duchovne zrelých študentov
b. poskytovanie informačných, voľnočasových a sociálnych aktivít pre mladých ľudí
c. poskytovanie pastorálneho a psychologického poradenstva pre študentov
d. úzka spolupráca s Centrálou SEM (C-SEM) na delegovaných zodpovednostiach: výchova
vedúcich, organizovanie stretnutí celoslovenského významu, byť nápomocní pri vzniku nových
UPC-SEM v rámci Slovenska a zabezpečovať zber údajov pre Centrálu SEM

Hospodárenie
§18

/1/ Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom podľa platných právnych predpisov.
/2/ Príjmy SEM sú:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

dobrovoľné členské príspevky
dary od fyzických osôb peňažnej a nepeňažnej povahy
dary a dobrovoľné príspevky cirkevných zborov, cirkevných a necirkevných organizácií
dotácie a granty od právnických osôb zo Slovenska i zahraničia
príspevky zo štátneho rozpočtu, dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií
finančné prostriedky získané prostredníctvom 2% zo zaplatenej dane fyzických,
alebo právnických osôb, alebo zbierok
g. výnosy z majetku a príjmy z vlastnej činnosti, ktoré vzniknú pri plnení cieľov
združenia
h. v záujme vytvárania vlastných zdrojov na zabezpečenie činnosti môže združenie vykonávať v
doplnkovom rozsahu podnikateľskú činnosť v súlade so všeobecne záväznými predpismi
a zákonmi SR
/3/ SEM vykonáva:
a. všetky druhy hospodárskej a podnikateľskej činnosti, ktoré súvisia s jeho cieľmi; o jednotlivých
oblastiach a ich súlade rozhoduje a schvaľuje predsedníctvo SEM, ktoré predkladá pravidelnú
správu valnému zhromaždeniu
b. vydavateľskú činnosť spojenú s distribúciou a predajom kníh, časopisov a hudobnín
c. prevádzkovanie rekreačno – študijných centier
/4/ Príjmy z hospodárskej činnosti združenia sa môžu použiť výhradne na činnosť súvisiacu
s napĺňaním cieľov združenia
/5/ Na základe zmluvných vzťahov môže združenie využívať majetok iných organizácií, alebo štátu.
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Zánik SEM
§19
/1/ Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením, alebo
právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení. O zániku rozhoduje VZ SEM
trojpätinovou väčšinou riadne zvolaných prítomných hlasov z riadne zvolaných členov VZ SEM.
/2/ Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.
/3/ Pri likvidácii združenia likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným
zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Majetok sa v prípade likvidácie môže
previesť inému združeniu, nadácii, alebo právnickej osobe s podobnými cieľmi, alebo na
verejnoprospešné a charitatívno-humánne účely.
/4/ Zánik združenia oznámi likvidátor do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej
republiky. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa § 70-75 Obchodného zákonníka.

Všeobecné ustanovenia
§20
/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/ Spresnenie povinností a kompetencií jednotlivých funkcionárov a zamestnancov upraví
Organizačný poriadok SEM, ktorý schvaľuje P-SEM.
/4/ Funkcia zamestnancov a volených funkcionárov zaniká: odstúpením, odvolaním príslušným
orgánom, ktorý zvolil člena do funkcie, ukončením výkonu funkcie člena na čas ktorý bol zvolený,
vylúčením ako člena podľa §5 ods.3 písmeno b.
/5/ Na pôde SEM nesmie nikto presadzovať názory a ciele politických strán, hnutí, iných
náboženských spoločenstiev, siekt a prejavy rasizmu a xenofóbie.
/6/ Zmeny stanov prijíma VZ SEM.
/7/ Vzťah SEM a ECAV upravuje samostatná zmluva.

Záverečné ustanovenia
§21

/1/ Tieto stanovy boli schválené na VZ SEM dňa: 16.11.2014
/2/ Nadobudnutím účinnosti týchto stanov sa rušia pôvodné stanovy SEM registrované na
Ministerstve vnútra SR dňa 2. júla 1992 pod číslom VVS/1-900-6050, ako aj všetky ďalšie úpravy
a dodatky stanov.
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