
SPOLOČENSTVO EVANJELICKÝCH ŽIEN  
Účelové zariadenie Evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania na Slovensku 
  
Článok 1  
1.  
Spoločenstvo evanjelických žien na Slovensku /SEŽ/ je dobrovoľné iniciatívne 
združenie žien, ktoré sú členkami ECAV na Slovensku.  
2. 
SEŽ je samostatnou právnickou osobou.  
3. 
Sídlom SEŽ je Bratislava. 
  
Článok 2  
Poslaním SEŽ je:  
1. 
Napomáhať rozvoj evanjelického duchovného vzdelania svojich členiek a ich 
prostredníctvom pôsobiť aj na duchovný rast evanjelických rodín a cirkevných 
zborov;  
2. 
Vytvárať podmienky stretávania SEŽ a jeho členiek s kresťanskými ženami z iných 
krajín za účelom výmeny skúseností;  
3. 
Zabezpečovať spoluprácu so sesterskými združeniami žien v rámci Slovenska  
i v medzinárodnom meradle;  
4. 
V záujme duchovného a mravného rozvoja spoločnosti spolupracovať aj s 
necirkevnými organizáciami, pokiaľ nie sú v rozpore s vieroučnými zásadami ECAV;  
5.  
Podieľať sa na humanitných a charitatívnych akciách. 
 
Článok 3  
1. 
Členstvo v SEŽ je dobrovoľné. Členkou SEŽ sa môže stať každá členka ECAV  
na Slovensku, ktorá súhlasí s poslaním Spoločenstva a s účasťou na jeho činnosti.  
Členstvo vzniká zápisom do zoznamu členiek.  
2. 
Členstvo v Spoločenstve zaniká:  
a) vystúpením; b) dlhodobou neúčasťou na akciách SEŽ;  
c) vylúčením; d) úmrtím  
 
Článok 4  
1.  
Členka Spoločenstva má tieto práva:  
a) voliť a byť volená do orgánov Spoločenstva;  
b) zúčastňovať sa na akciách Spoločenstva doma i v zahraničí;  
c) požadovať pomoc SEŽ pri riešení vlastných úloh a problémov.  
2.  
Členka SEŽ má tieto povinnosti:  
a) napomáhať plneniu úloh SEŽ a ním organizovaných akcií;  



b) pomáhať zborovým farárom v starostlivosti o cirkevné zbory, najmä pri duchovnom 
vzdelávaní žien a mládeže;  
c) navštevovať starých, chorých, osamelých občanov a poskytovať im potrebnú 
pomoc;  
d) napomáhať ozdravovanie rodinného života, upevňovanie evanjelických rodín a 
prehlbovanie náboženskej výchovy detí.  
 
Článok 5  
1. 
Najvyšším orgánom SEŽ je valné zhromaždenie jeho členiek alebo delegátok 
organizačných jednotiek SEŽ, ktoré sa schádza podľa potreby, najmenej raz za dva 
roky.  
2. 
Valné zhromaždenie volí riadiace orgány SEŽ, ktorými sú výbor a predsedníčka 
Spoločenstva, a schvaľuje hospodárenie.  
3. 
V obdobiach medzi zasadnutiami valného zhromaždenia činnosť 
SEŽ riadi výbor /predsedníčka a jedna zástupkyňa z každého seniorátu/.  
4. 
SEŽ každoročne predkladá správu o činnosti a plán práce na schválenie synode.  
5.  
Predsedníčka  
a) zvoláva a vedie rokovanie volených orgánov SEŽ  
b) zabezpečuje plnenie úloh volených orgánov  
c) zastupuje SEŽ navonok a koná v jeho mene.  
6. 
Funkčné obdobie všetkých orgánov je šesť ročné.  
 
Článok 6  
SEŽ si môže zriaďovať v rámci dištriktov a seniorátov ECAV na Slovensku 
regionálne orgány. Podrobnosti o postavení a organizačnej štruktúre týchto orgánov 
upraví výbor SEŽ.  
 
Článok 7  
1. 
Základnou organizačnou jednotkou SEŽ je SEŽ v cirkevnom zbore.  
2. 
Činnosť SEŽ v cirkevnom zbore vedie jeho členka, ním zvolená,  
v súčinnosti so zborovým farárom.  
3. 
SEŽ v cirkevnom zbore si podľa potreby volí 3 až 7 členný výbor.  
4. 
Zasadnutia orgánov SEŽ v cirkevnom zbore /valné zhromaždenie/ zvoláva a vedie 
vedúca. Zároveň zastupuje SEŽ navonok a koná  
v jeho mene.  
 
Článok 8  
Obsadenie funkcie predsedníčky /vedúcej/ každého orgánu bude vopred 
odsúhlasené presbyterstvom príslušnej organizačnej jednotky. 
  



Článok 9  
1. 
Spoločenstvo hospodári na základe dobrovoľných príspevkov  fyzických a 
právnických osôb doma i v zahraničí.  
2. 
Spôsob hospodárenia upraví výbor osobitným predpisom.  
3. 
Pri zániku SEŽ prechádza jeho majetok na ECAV na Slovensku.  
4. 
O hospodárení SEŽ bude sa periodicky predkladať správa synode. 
  
Článok 10  
1. 
SEŽ vzniká súhlasom Synody ECAV a registrovaním na Ministerstve kultúry SR.  
2. 
Spoločenstvo zaniká rozhodnutím valného zhromaždenia alebo odobratím súhlasu 
synodou.  
 
 
Schválilo Generálne presbyterstvo ECAV 18.2.1995 a Synoda ECAV 5.10.1995  
v Trenčíne.  


