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Slovenskí evanjelickí učitelia, o.z. 

 

 

 

PREAMBULA 
  

Slovenskí evanjelickí učitelia  (SEU),  sú občianskym združením evanjelických pedagógov. SEU chce 

združovať a aktivizovať všetkých evanjelických pedagógov, ktorí sa k jeho aktivitám hlásia a chcú 

pomáhať Evanjelickej  cirkvi augsburského vyznania. SEU chce zaujímať zodpovedné postoje 

k udalostiam v evanjelickom školstve a v spoločnosti , a tak napomáhať šíreniu učenia ECAV, dobru 

slovenského národa a štátu. 

SEU  sa konštituuje podľa čl. 20 Ústavného zákona č. 23/91 Zb., Listiny základných práv a slobôd, 

podľa zákona č. 83/1990 Z.z. o občianskych združeniach.  
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I.  ČASŤ 

Základné ustanovenia 

(1)    Združenie má názov: Slovenskí evanjelickí učitelia. Používa skratku: SEU 

(2)    Sídlom SEU je GBÚ, Palisády 46, Bratislava. 

(3)  SEU  vyvíja svoju činnosť na území Slovenska a v zahraničí, kde spolupracuje s podobnými  

kresťanskými združeniami. 

(4) SEU je záujmovým združením založeným na báze dobrovoľnosti členstva s neobmedzeným počtom 

členov, ktorým sa môže stať každý, kto splní podmienky členstva a stotožní sa s jeho predmetom 

činnosti a cieľmi a zaviaže sa dodržiavať stanovy SEU. 

(5)   SEU je príspevkovým združením, ktoré dodržiava zásady hospodárenia uvedené v týchto 

stanovách. SEU spoločne združené prostriedky využíva a používa v súlade s predmetom svojej 

činnosti. 

(6)   SEU je právnickou osobou, ktorá nadobúda práva a povinnosti svojím menom. 

 

 

II. ČASŤ 

Predmet činnosti a ciele združenia 

 

(1) Predmetom a cieľmi činnosti  je predovšetkým vzájomná výmena pedagogických skúseností 

evanjelických učiteľov z oblasti pôsobenia na evanjelických cirkevných školách a verejných školách na 

Slovensku a aj v zahraničí: 

a) v oblasti vyučovania evanjelického a.v. náboženstva a náboženskej výchovy 

b) v oblasti výmeny skúseností a informácií  zo spoločenskovedných, prírodovedných, 

výchovných predmetov  a cudzích jazykov 

c)   v oblasti výchovného pôsobenia  v mimo vyučovacom čase 

d)aktivity smerujúce k zapojeniu študentov do cirkevného života v rámci mimoškolských 

aktivít 

 

(2)  Vzdelávacie aktivity učiteľov samotných: 

a) spoluorganizovanie konferencií evanjelických učiteľov 

b) organizovanie seminárov, prednášok, exkurzií na Slovensku a v zahraničí 

c) publikačná činnosť a uverejňovanie príspevkov na webe a periodikách ECAV 

d) prenos informácií z medzinárodného zväzu evanjelických učiteľov a ich aplikácia na 

evanjelických cirkevných školách a zavedenie do činorodého praktického života školy 

 

III. ČASŤ 

Vznik členstva v združení 

 

(1) Členom združenia môže byť na základe vlastnej žiadosti ktorákoľvek fyzická osoba,  ktorá dosiahla 

v čase podania žiadosti 18 -ty rok veku, je členom Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, má úplnú 

spôsobilosť na právne úkony, zaplatila členské vo výške stanovenej VZ a stotožnila sa so stanovami 

tohto združenia. 
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(2) Členom združenia môže byť aj právnická osoba, na základe vlastnej žiadosti, 

ktorá sa stotožnila so stanovami združenia. 

(3) O vzniku členstva na základe žiadosti rozhoduje na svojom najbližšom zasadaní Predsedníctvo 

združenia; v prípade kladného vybavenia žiadateľ sa stáva členom dňom doručenia jeho žiadosti 

o členstvo združením; vznik členstva oznámi Predsedníctvo združenia novému členovi písomne. 

 

Zánik členstva v združení 

(1) Vzájomnou dohodou. 

(2) Vystúpením člena zo združenia (členstvo zaniká dňom doručenia prejavu vôle o vystúpení 

združeniu). 

(3) Smrťou fyzickej osoby. 

(4) Vstupom právnickej osoby do likvidácie, vyhlásením konkurzu, prípadne iným spôsobom premeny 

alebo zániku právnickej osoby. 

(5) Vylúčením člena zo združenia z dôvodu porušovania povinností člena združenia.  

(6) Zánikom združenia, jeho rozpustením alebo zlúčením s iným združením. 

 

Členské práva a povinnosti 

 

(1) Základné členské práva : 

a) zúčastňovať sa osobne alebo prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu na rokovaní 

a rozhodovaní  schôdze členov združenia a osobne sa zúčastňovať činnosti združenia podávaním 

návrhov na zlepšenie a skvalitnenie práce združenia, obracať sa s podnetmi, pripomienkami 

a sťažnosťami na Predsedníctvo združenia 

b) aktívne volebné právo  

c) pasívne volebné právo  

d) V prípade nesúhlasu s vylúčením  zo združenia Predsedníctvom odvolať sa na Valné zhromaždenie  

 

(2) Základné členské povinnosti  

a) Dodržiavať stanovy a plniť rozhodnutia Predsedníctva združenia a Valného zhromaždenia  

b) Platiť príspevky na činnosť združenia vo výške schválenej VZ, ročne a to vždy do 31. januára v tom 

roku 

c) Chrániť majetok a dobré meno združenia 

d) Zachovávať a dodržiavať zákony a ostatné právne normy  

e) Oznámiť združeniu podstatné okolnosti týkajúce sa trvania zmeny príp. zániku členstva a to do 15 

dní od ich vzniku. 

IV. ČASŤ 

Orgány združenia, spôsob ich ustanovenia 

 

(1) Orgánmi  združenia sú : 

a) Valné zhromaždenie  

b) Predsedníctvo združenia  

c) Predseda združenia 

d) dvaja revízori  
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Valné zhromaždenie (VZ) 

(1) Je najvyšším orgánom združenia, na ktorého rokovaní a rozhodovaní  má právo zúčastniť sa každý 

člen združenia, a to buď osobne alebo prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu, ktorým 

môže byť len člen združenia. 

(2) Valné zhromaždenie  zasadá pokiaľ sa na jeho zvolaní a zasadnutí dohodne viac ako  ½  členov 

združenia, alebo ak ho zvolá Predsedníctvo združenia.   

(3) Valné zhromaždenie  sa zvoláva zásadne písomne, zvoláva ho Predsedníctvo združenia alebo 

predseda združenia tak, aby každý člen združenia dostal pozvánku spolu s navrhnutými bodmi 

programu aspoň 2 týždne  pred jeho konaním. 

(4) Valné zhromaždenie rozhoduje o najzávažnejších otázkach spojených s existenciou a činnosti 

združenia. 

(4 

(5) Valné zhromaždenie volí a odvoláva členov Predsedníctva združenia, členovia prípravného výboru 

sa stávajú členmi Predsedníctva združenia na prvé volebné obdobie. 

(6) Valné zhromaždenie  rozhoduje o odvolaní členov združenia proti rozhodnutiam Predsedníctva 

združenia o ich vylúčení zo združenia. 

(7) Valné zhromaždenie  : 

a) mení stanovy združenia, 

b) prerokúva správy o činnosti Predsedníctva združenia o činnosti združenia,  

c)rozhoduje o zásadných otázkach koncepcie rozvoja združenia,  

d)schvaľuje rozpočet zásady hospodárenia, ročnú účtovnú uzávierku,  

e)rozhoduje o rozdelení, premene, zlúčení a rozpustení združenia  

d) môže návrh zmeniť alebo zrušiť rozhodnutie Predsedníctva alebo akt predsedu združenia, ktorými 

boli príslušné všeobecné záväzné právne predpisy alebo stanovy združenia. 

e) volí a odvoláva predsedu SEU a 4 členov predsedníctva  

f) volí dvoch revízorov  

(8) Valné zhromaždenie  je uznášania schopné, ak členovia prítomní na jej zasadaní majú spolu 

nadpolovičnú väčšinu hlasov. 

(9) Valné zhromaždenie  hlasuje jednoduchou väčšinou hlasov s výnimkou rozpustenia alebo zlúčenia 

združenia – pre platnosť takého rozhodnutia sa vyžaduje 2/3 väčšiny hlasov. 

(10) Valné zhromaždenie  začína prezentáciou združenia a schvaľovaním jednotlivých bodov 

programu. V priebehu schvaľovania jednotlivých bodov programu je možné navrhnúť i rokovanie 

o veci, ktorá nebola medzi navrhnutými bodmi programu, v tomto prípade je možné zaradiť do 

programu schôdze takú vec len v prípade, ak jej prejednaním a zaradením do programu vysloví súhlas 

najmenej 3/5 väčšina prítomných hlasov. 

(11) Každý člen má jeden platný hlas, hlasovanie je verejné a hlasuje sa zdvihnutím ruky, v ktorej bude 

člen združenia držať príslušný počet mandátov. V prípade, že sa prítomní členovia združenia dohodnú, 

je možné hlasovať i tajne – písomne; v takomto prípade sa vyžaduje k odhlasovaniu tajného hlasovania 

2/3 väčšina prítomných hlasov. 

(12) Z každého valného zhromaždenia  sa vyhotovuje písomná zápisnica, z ktorej vyplýva priebeh 

rokovania valného zhromaždenia .  
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(13) Rokovanie o každom bode sa končí hlasovaním. Prijaté znenie rozhodnutia 

sa prijíma vo forme uznesenia. 

 

 

 

Predsedníctvo združenia (PZ) 

(1) Je voleným orgánom združenia a výnimkou prvého volebného obdobia, nakoľko členmi 

Predsedníctva združenia sa stávajú v zmysle týchto Stanov členovia prípravného výboru. 

(2) Funkčné obdobie členov Predsedníctva združenia je 4 roky. 

(3) Predsedníctvo združenia sa skladá z piatich členov združenia. Predseda, tajomník a 3 členovia. 

(4) Predsedníctvo združenia je  štatutárnym orgánom združenia, riadi činnosť združenia a rozhoduje 

o všetkých záležitostiach združenia, pokiaľ Stanovy neurčujú inak. 

(5) Do právomoci Predsedníctva združenia patrí o. i. rozhodovať o vzniku, zmene a zániku členstva 

v združení, ako i o tom, ako sa naloží s príspevkami a darmi poskytnutými združeniu. 

(6) Členovia Predsedníctva sa za svoju činnosť zodpovedajú valnému zhromaždeniu. Predsedníctvo 

združenia zvoláva valné zhromaždenie, ak sa na jeho zvolaní dohodnú aspoň traja členovia  

Predsedníctva združenia.  

(7) Členovia Predsedníctva sú povinní vykonávať svoju funkciu svedomite, plniť zverené úlohy 

schôdze členov združenia, dodržiavať všeobecné právne predpisy a stanovy združenia, zaoberať sa 

podnetmi, pripomienkami a sťažnosťami jednotlivých členov združenia; poverený člen Predsedníctva 

je povinný na písomný podnet, pripomienku alebo sťažnosť písomne do 30 dní od jej obdržania 

odpovedať. 

(8) Predsedníctvo sa zvoláva podľa potreby, zasadnutie Predsedníctva môže zvolať ktorýkoľvek jeho 

člen zásadne písomne tak, aby každý člen združenia dostal pozvánku aspoň 7 dní pred jeho 

zasadnutím.  

(9) Zasadnutie Predsedníctva je uznášania schopné, ak sú prítomní traja jeho členovia, zastúpenie 

iným členom združenia sa vylučuje. Predsedníctvo združenia hlasuje jednoduchou väčšinou hlasov, 

a to verejne zdvihnutím ruky, prijaté rozhodnutie podpisujú všetci členovia združenia.  

 (11) Členom Predsedníctva za ich činnosť prislúcha len náhrada hotových výdavkov spojených 

s riadnym výkonom funkcie člena Predsedníctva združenia. 

(12) Z každého zasadnutia Predsedníctva združenia sa vyhotovuje písomná zápisnica, z ktorej vyplýva 

priebeh zasadnutia Predsedníctva združenia. Rokovanie o každom bode programu sa končí 

hlasovaním. Prijaté znenie rozhodnutia sa prijíma vo forme uznesenia, každý člen združenia má právo 

na požiadanie nahliadnuť do každej zápisnice i uznesenia, ktorýkoľvek člen Predsedníctva združenia 

je povinný členovi združenia toto právo umožniť. 

 

Predseda združenia 

(1) Predseda je výkonným, voleným a reprezentačným orgánom združenia, ktorého spomedzi seba na 

prvom zasadnutí Predsedníctva volia členovia Predsedníctva združenia. Funkčné obdobie predsedu 

združenia je 4 roky. 

(2) Predseda združenia riadi a organizuje bežnú činnosť združenia, združenie zastupuje ako jeho čelný 

a výkonný reprezentant vo vzťahoch s ostatnými právnymi subjektmi, spoločne s ďalším členom 

Predsedníctva združenia má podpisové právo zaväzovať združenie k právam a povinnostiam v súlade 
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s rozhodnutiami Predsedníctva združenia ako i Schôdze členov združenia a koná 

v mene a súlade s rozhodnutiami Valného zhromaždenia a Predsedníctva vo všetkých veciach 

združenia. Predseda združenia riadi Valné zhromaždenie. 

(3) Predseda združenia je povinný vykonávať svoju funkciu svedomite, plniť zverené úlohy 

a rozhodnutia Predsedníctva združenia a Valného zhromaždenia, dodržiavať všeobecné záväzné 

právne predpisy a stanovy združenia. Predseda združenia je za svoju činnosť zodpovedný 

Predsedníctvu združenia. Predsedovi združenia za svoju činnosť prislúcha len náhrada výdavkov 

spojených s riadnym výkonom funkcie predsedu združenia. 

 

V. ČASŤ 

Zánik združenia  

1) Zánik združenia sa uskutoční v zmysle platnej legislatívy.  

2) Zostatkový majetok sa stáva majetkom ECAV na Slovensku.  

 

 

VI. ČASŤ 

Zásady hospodárenia 

1) Združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu, ktorý schvaľuje Valné zhromaždenie.   

2) Hospodárenie združenia je v príjmovej časti zložené z členských príspevkov, dotácií a darov 

fyzických a právnických osôb, taktiež aj grantov. 

3) Výdavková časť je zameraná na predmet svojej činnosti a ciele združenia. 

4) Vedenie účtovníckej evidencie sa zabezpečí podľa  platných legislatívnych noriem.  

5) Správou finančných prostriedkov a iných vecí poskytnutých na účely združenia bude poverený 

tajomník združenia.  

6) Hospodárenie 1 krát ročne kontrolujú dvaja revízori.  

 

VII. ČASŤ 

 
Záverečné ustanovenie 

Stanovy schválilo zakladajúce zhromaždenie Slovenských evanjelických učiteľov v Liptovskom 
Mikuláši,. dňa 26.04.2013. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia.  
 

V Liptovskom Mikuláši, dňa 26.04.2013. 

.........................................      ............................................. 

         tajomník SEU                        predseda SEU 

 

 

Prípravný výbor :  

Mgr. Daniela Veselá 

PhDr. Marián Damankoš, PhD. 

Mgr. Miroslav Čurlík  

Mgr. Zuzana Martausová 
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Mgr. Soňa Grestyová 

Mgr. Andrea Valentová 

ThDr. Jana Bosáková 

Mgr. František Korečko 

 

 


