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Oznámenie č. 8/2008
o vydaní Stanov Spoločenstva evanjelickej mládeže
Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku uznesením č. 28/08 zo dňa 4.4.2008 súhlasilo
so zmenou Stanov SEM a uložilo vydať v Zbierke cirkevnoprávnych predpisov ich úplné znenie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Stanovy
Spoločenstva evanjelickej mládeže
Tieto stanovy boli schválené na VZ SEM vo Veľkom Slávkove dňa 26. 1. 2008.

Úvodné ustanovenia
§1
/1/ Spoločenstvo evanjelickej mládeže /ďalej SEM/ je občianske združenie s celoslovenskou
pôsobnosťou. Táto organizácia vznikla 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. SEM úzko spolupracuje s ECAV (Evanjelickou cirkvou
augsburského vyznania na Slovensku).
/2/ Organizačnú štruktúru, pôsobnosť a zodpovednosť orgánov SEM určujú tieto stanovy.
Názov a sídlo
§2
/1/ Spoločenstvo evanjelickej mládeže /ďalej SEM/ so sídlom organizácie v Košiciach.
/2/ Sídlo organizácie je Zvonárska 23, 040 01, Košice.
Cieľ
§3
Cieľom organizácie 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 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, kultúrnych, protidrogových,
charitatívnych podujatí pre mládež bez rozdielu rasy, národnosti a vyznania a vedenie mládeže
k plnohodnotnému spôsobu života, samostatnosti, dobrovoľníctvu a láske k iným ľudom.
d. poskytovanie informačných, poradenských a sociálnych služieb mladým ľuďom.
Štruktúra
§4
/1/ Štruktúra a činnosť SEM má pôsobnosť
a. miestnu, zborovú a filiálnu,
b. regionálnu, čiže oblastnú, seniorálnu a dištriktuálnu,
c. celoslovenskú, čiže celocirkevnú pôsobnosť.

/2/ Právnu subjektivitu má celocirkevná organizácia SEM a tie centrá SEM (C-SEM), ktorým
delegovanú právnu subjektivitu udelí predsedníctvo SEM (P-SEM).
Členstvo
§5
/1/ Členom SEM sa stáva každý konfirmovaný člen ECAV, ktorý sa zapíše do zoznamu
miestneho združenia Spoločenstva evanjelickej mládeže (MZ SEM). Členom SEM je aj vedúci
MZ SEM bez vekového obmedzenia a všetci volení a menovaní funkcionári orgánov SEM
v zmysle týchto stanov, ktorých zvolí VZ SEM alebo P-SEM. Vekový limit pre predsedu
a podpredsedu SEM upravuje §16.
/2/ Členom MZ SEM v zbore alebo fílii sa môže stať aj mladý človek, ktorý nie je členom ECAV,
ak s tým písomne súhlasí výbor MZ SEM a zborové predsedníctvo.
/3/ Veková hranica pre členstvo v SEM je od 13 do 30 rokov. Výnimky upravuje §5 a § 16.
/4/ Člen SEM má právo zúčastňovať sa života a práce SEM, voliť a byť volený do jeho orgánov.
/5/ Člen SEM má povinnosti žiť kresťanským životom, dodržiavať vieroučné zásady ECAV,
stanovy SEM a podieľať sa aktívne na živote a práci príslušného zboru ECAV.
/6/ Členstvo v SEM zaniká:
a. vystúpením
b. vylúčením
c. prekročením vekovej hranice
d. ukončením výkonu funkcie (§15 a §16)
/7/ Za čestných členov SEM môže VZ SEM 3/5-tinovou väčšinou hlasov VZ SEM prijať ľudí,
ktorí významnou mierou prispeli k plneniu cieľov a poslaniu SEM. K návrhom na kandidátov sa
musí vyjadriť aspoň polovica MZ SEM. Čestní členovia SEM majú povinnosť dôstojne
reprezentovať SEM v spoločnosti. Čestné členstvo je bez hlasovacieho práva.
Miestne združenie SEM (MZ SEM)
§6
/1/ Základnou organizačnou jednotkou je miestne združenie Spoločenstva evanjelickej mládeže
(MZ SEM).
/2/ MZ SEM tvorí skupina členov SEM zapísaných do zoznamu jeho členov a má najmenej 3
členov.
/3/ Miestne združenie SEM môže byť založené a registrované pri zbore ECAV, prípadne fílii
ECAV.
/4/ Pri vzniku miestneho združenia SEM je potrebný súhlas presbyterstva príslušného zboru
ECAV.
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§7
Poslaním MZ SEM je:
a. zúčastňovať sa života cirkevného zboru, ECAV a misia medzi mladými ľuďmi.
b. stretávať sa k duchovnému vzdelávaniu štúdiom Písma, k vytváraniu spoločenstva, k
prednáškam a vzájomným rozhovorom, k modlitebnému životu, k prehlbovaniu viery a k
upevňovaniu mravnosti.
c. vytvárať rôzne aktivity charitatívnej, kultúrnej, športovej a iných oblastí v zmysle cieľa SEM.
§8
/1/ Najmenej raz do roka sa MZ SEM schádza na svojom výročnom zhromaždení, ktoré:
a. volí výbor MZ SEM podľa potreby, najmenej však vedúceho a hospodára
b. volí delegáta na oblastné, seniorátne a celocirkevné zhromaždenie spomedzi svojich členov
c. rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých členov MZ SEM o vylúčení člena MZ SEM
d. prerokúva a schvaľuje Výročnú správu o činnosti MZ SEM
e. schvaľuje hospodárenie zo zvereným majetkom a finančnými prostriedkami
/2/ K voľbe kandidátov na vedúceho MZ SEM je potrebný predchádzajúci súhlas zborového
predsedníctva.
/3/ O priebehu výročného zhromaždenia MZ SEM sa píše zápisnica. Po jednom exemplári sa
predkladá oblastnému centru SEM, resp. Ústrediu SEM a predsedníctvu cirkevného zboru.
Centrá SEM (C-SEM)
§9
/1/ Mládežnícke centrum V.Slavkov (MC-SEM) je školiace stredisko SEM komunitného
charakteru s celoslovenskou pôsobnosťou.
Poslaním MC-SEM je:
a. organizovanie akreditovanej výchovno-vzdelávacej akadémie pre spolupracovníkov SEM
b. poskytovnie intenzívnej duchovnej formácie osobnosti mladých ľudí formou tréningovokomunitného centra
c. príprava encounteringových 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 MC pre rôzne rekreačné a školiace aktivity
f. úzka spolupráca s ústredím SEM (Ú-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 ústredie SEM.
/2/ Univerzitné pastoračné centrum SEM (UPC-SEM) vzniká rozhodnutím predsedníctva
SEM (P-SEM), po konzultácii s predsedom, resp. kandidátmi na predsedu ŠC-SEM.
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 poradenstvo pre študentov
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d. úzka spolupráca s ústredím SEM (Ú-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 ústredie SEM.
/3/ Oblastné centrum SEM (OC-SEM) vzniká rozhodnutím predsedníctva SEM (P-SEM), po
konzultácii s predsedom, resp. kandidátmi na predsedu OC-SEM a miestnymi združeniami SEM,
ktoré chcú tvoriť danú oblasť. Je vytvorené v rámci seniorátu alebo v časti seniorátu po
konzultácii s príslušným seniorom.
Poslaním OC-SEM je:
a. duchovná starostlivosť a zodpovednosť za výchovu a vzdelávanie vedúcich
spolupracovníkov v danej oblasti.
b. úzko spolupracovať s ústredím SEM (Ú-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 ústredie 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 a ekonóma
OC-SEM, ktorých schvaľuje a menuje P-SEM. OZ-SEM schvaľuje svoj
program, rozpočet a Výročnú správu OC-SEM, ktorú predkladá predseda OC-SEM. OZ
SEM sa schádza minimálne 1-krát ročne. Zvoláva ho a vedie predseda OC-SEM.
/4/ Pri C-SEM s právnou subjektivitou je štatutárom C-SEM predseda C-SEM a ekonóm C-SEM.
Právnu subjektivitu pre C-SEM udeľuje P-SEM nadpolovičnou väčšinou. Túto skutočnosť
písomne oznámi predseda C-SEM a Ú-SEM vedúcim MZ SEM príslušnej oblasti.
/5/ Výkonným orgánom C-SEM je predseda C-SEM a ekonóm C-SEM. Podľa potreby si zriaďujú
tím.
Seniorátne zhromaždenie SEM
§10
/1/ Spoločným orgánom pre príslušné OC–SEM v senioráte je seniorátne zhromaždenie, ktoré
tvoria delegáti evidovaných MZ SEM v senioráte, vedúci OC-SEM v senioráte a seniorátni
koordinátori.
/2/ Seniorátne zhromaždenie sa schádza podľa potreby, najmenej raz za rok.
§11
/1/ Seniorátne zhromaždenie SEM volí dvoch seniorátnych koordinátorov spomedzi členov SEM
v senioráte: jedného z duchovného a druhého z laického stavu. Obaja napomáhajú v práci
vedúcemu (vedúcim) OC – SEM v senioráte. Predchádzajúci súhlas k voľbe kandidátov na
koordinátorov dáva seniorátne predsedníctvo. Kandidátov na seniorátnych koordinátorov musí
písomne schváliť aj predsedníctvo SEM.
Seniorátny výbor SEM
§12
a. tvoria vedúci oblastných centier (OC–SEM) a 2 seniorátni koordinátori
b. je to koordinačný orgán v rámci seniorátu
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§13
O seniorátnom zhromaždení a zasadnutiach seniorátneho výboru SEM sa vyhotoví zápisnica,
ktorá sa predkladá seniorátnemu predsedníctvu a Ú-SEM.
Dištriktuálne SEM
§14
Pre prácu dištriktuálneho SEM a jej orgánov platia primerane ustanovenia §10 - 13 s tým, že
dištriktuálne zhromaždenie tvoria delegáti MZ SEM, predsedovia OC-SEM, všetci seniorátni a
dištriktuálni koordinátori.
Celoslovenské SEM
§15
/1/ Najvyšším orgánom SEM je Valné zhromaždenie SEM, ktoré tvoria vedúci, resp. delegáti MZ
SEM (1 delegát za 1 MZ SEM), predsedovia C-SEM , seniorátni, dištriktuálni koordinátori,
predseda SEM, podpredseda SEM, predsedníctvo SEM a predseda KV.
/2/ VZ SEM je uznášaniaschopné, ak bolo riadne zvolané.
§16
/1/ Valné zhromaždenie SEM volí na 3 roky:
a. po predchádzajúcom súhlase predsedníctva ECAV, z členov ECAV vo veku od 18 do 35
rokov, ktorí pravidelne pracujú s mládežou, predsedu SEM /spravidla z duchovného stavu/
a podpredsedu SEM.
b. z členov SEM 5 členov Kontrolného výboru (KV SEM).
c. z členov ECAV do 40 rokov, ktorí pravidelne pracujú s mládežou, 6 členov Predsedníctva
SEM (P-SEM) zo všetkých regiónov Slovenska.
d. z členov ECAV minimálne 5 členov Rady starších SEM (RS-SEM), ktorí majú úctu medzi
členmi SEM.
/2/ Valné zhromaždenie SEM sa schádza podľa potreby, najmenej raz za rok.
§17
Valné zhromaždenie SEM ďalej:
a. hodnotí a schvaľuje správu predsedu a tajomníka (§19, bod 2) 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 celocirkevný program SEM na nasledujúce obdobie
f. rozhoduje o zmene stanov 3/5 väčšinou všetkých prítomných delegátov
g. rozhoduje o výške príspevku členského príspevku do pokladne Ú-SEM
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Predsedníctvo SEM (P-SEM)
§18
/1/ a. Predsedníctvo SEM tvoria:
- Predseda SEM
- Podpredseda SEM
- 6 ďalších členov
b. Predsedníctvo je výkonným orgánom SEM. Schádza sa minimálne raz za mesiac a zvoláva ho
predseda alebo ním poverený člen P-SEM. Vo výnimočných prípadoch môže P-SEM zvolať
písomnou formou minimálne polovica členov P-SEM. P-SEM je uznášaniaschopné, ak je
prítomná minimálne polovica členov P-SEM a zasadnutie P-SEM bolo riadne zvolané.
c. Štatutárnym zástupcom SEM na celoslovenskej úrovni je predseda SEM a podpredseda SEM.
V prípade odstúpenia predsedu SEM v dobe jeho mandátu preberá jeho kompetencie podpredseda
SEM do najbližšieho VZ SEM.
d. P-SEM je orgán, ktorý zastupuje VZ SEM medzi jeho zasadnutiami, vo veciach, ktoré nepatria
výlučne do kompetencie VZ SEM.
e. P-SEM zvoláva VZ SEM. Predseda SEM je povinný zvolať mimoriadne VZ SEM, ak o to
preukázateľne požiada 20 miestnych združení.
f. Predsedníctvo SEM predkladá, po konzultácii s tajomníkom a ekonómom SEM, Valnému
zhromaždeniu SEM program a rozpočet.
g. P-SEM volí tajomníka SEM. Predseda SEM menuje a odvoláva tajomníka SEM.
h. P-SEM menuje a odvoláva predsedu OC-SEM a ekonóma OC-SEM spomedzi kandidátov,
ktorých navrhlo nadpolovičnou väčšinou príslušné oblastné zhromaždenie SEM (OZ SEM).
i. P-SEM menuje a odvoláva predsedu UPC-SEM, MC-SEM a ekonóma UPC-SEM, MC-SEM
spomedzi kandidátov.
j. Pri rovnosti hlasov v P-SEM rozhoduje hlas predsedu.
k. zriaďuje komisie SEM.
Ústredie SEM (Ú-SEM)
§19
/1/ Za hospodárenie podľa rozpočtu zodpovedá Valnému zhromaždeniu SEM Predsedníctvo SEM
(P-SEM) a tajomník SEM.
/2/ výkonným orgánom Predsedníctva SEM (P-SEM) je Ústredie SEM na čele s tajomníkom
SEM. Tajomník SEM je zodpovedný za chod Ú-SEM a môže vytvárať, po schválení
Predsedníctvom SEM (P-SEM) ďalšie funkcie Ú-SEM. Zamestnancov na funkcie Ú-SEM menuje
tajomník SEM, po vyjadrení sa Predsedníctva SEM k návrhom tajomníka SEM, a po písomnom
súhlase Predsedu SEM. Takto menovaný zamestnanec nemôže byť zároveň členom predsedníctva
SEM (P-SEM).
Kontrolný výbor SEM (KV-SEM)
§20
/1/ a. Kontrolný výbor, pozostávajúci z 5 členov, podáva revíznu správu k hospodáreniu SEM za
uplynulý rok a tiež svoj komentár k rozpočtu SEM Valnému zhromaždeniu SEM. Spomedzi seba
si volia predsedu KV-SEM.
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b. KV-SEM kontroluje hospodárenie P-SEM, Ú-SEM, C-SEM a ostatných výkonných zložiek
SEM v zmysle platných predpisov.
c. KV-SEM podáva priebežne Predsedníctvu SEM písomné správy z kontrol výkonných zložiek
SEM a prípadne návrhy opatrení. Minimálne raz za 3 mesiace vykonáva kontrolu hospodárenia
Ú-SEM a podáva o tom písomnú správu najvyšším orgánom SEM a raz ročne Generálnemu
presbyterstvu.
/2/ Predseda KV-SEM zvoláva a vedie KV-SEM najmenej raz za 3 mesiace.
/3/ Kontrolu hospodárenia SEM môžu vykonať aj revízne orgány ECAV na príslušnej úrovni.
Rada starších SEM (RS-SEM)
§21
/1/ a. Radu starších SEM tvorí minimálne 5 členov, ktorých volí VZ SEM, z kandidátov
navrhnutých aspoň 2 členmi VZ SEM. Volí ich na obdobie 3 rokov a spomedzi seba si volia
predsedu RS-SEM. Pre ich voľbu platí §24 bod /2/.
b. RS-SEM hodnotí obsah činnosti SEM z hľadiska základných kresťanských a výchovných
princípov v zmysle §3 - Cieľ SEM.
c. RS-SEM je poradný orgán a pomáha riešiť duchovné otázky a problémy mladých ľudí v súlade
so základnými kresťanskými princípmi a ústavou ECAV.
d. RS-SEM podľa potrieb poradne pôsobí smerom k výkonným zložkám SEM a predkladá
odporúčania opatrení smerom ku všetkým výkonným zložkám SEM, VZ SEM a príslušným
orgánom ECAV na Slovensku.
e. Zasadnutí RS-SEM sa zúčastňuje Predseda SEM alebo ním poverená osoba z P-SEM. RS-SEM
sa schádza minimálne 4-krát ročne.
f. RS-SEM podáva správu o svojej činnosti a zodpovedá sa Valnému zhromaždeniu SEM.
Hospodárenie
§22
/1/ SEM hradí náklady na svoju činnosť:
a. z darov a dobrovoľných príspevkov cirkevných zborov, cirkevných a necirkevných organizácií
b. z príspevkov zo štátneho rozpočtu
c. z vlastnej hospodárskej činnosti
/2/ 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
Zánik SEM
§23
/1/ SEM zanikne:
a. rozhodnutím 4/5 väčšinou hlasov všetkých právoplatne zvolených delegátov VZ SEM
/2/ Majetok SEM v prípade jeho zániku prechádza na nástupnícku organizáciu, a ak taká nie je, na
ECAV.
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Všeobecné ustanovenia
§24
/1/ Nikto nesmie zastávať dve funkcie v dvoch nasledujúcich zložkách SEM naraz (výkonnej,
kontrolnej).
/2/ Okrem funkcionárov a zamestnancov uvedených v predchádzajúcich ustanoveniach podlieha
predchádzajúcemu súhlasu predsedníctva príslušnej organizačnej jednotky ECAV voľba alebo
zamestnanie všetkých funkcionárov alebo zamestnancov, ktorí sú nositeľmi učiteľského úradu
cirkvi /cirkevné nariadenie 7/1997/.
/3/ Uvoľnenie z funkcie alebo zamestnania v orgánoch SEM nastáva:
a. ak sa funkcionár (pracovník) vzdá funkcie
b. ak ho orgán, ktorý ho zvolil odvolá 3/5 väčšinou, ak nie je uvedené inak
c. ak predsedníctvo príslušnej organizačnej jednotky ECAV odníme udelený súhlas
/4/ Pokiaľ nie je uvedené inak, rozhoduje v orgánoch SEM nadpolovičná väčšina prítomných
členov orgánu.
/5/ Výbory a zhromaždenia všetkých stupňov SEM sú uznášaniaschopné, ak je prítomná aspoň
polovica členov orgánu, ak nie je uvedené inak.
/6/ Štatutárnym orgánom SEM je predseda a podpredseda SEM.
/7/ Upresnenie povinností a kompetencií jednotlivých funkcionárov a zamestnancov upraví
Organizačný poriadok SEM, ktorý schvaľuje P-SEM a je prejednaný s Generálnym
presbyterstvom.
/8/ Na pôde SEM nesmie nikto presadzovať názory a ciele politických strán, hnutí, iných
náboženských spoločenstiev, siekt a prejavy rasizmu a xenofóbie.
/9/ Zmeny stanov prijíma VZ SEM a odporúča Generálne presbyterstvo.
/10/ SEM na každej úrovni správy dáva príslušnej COJ ECAV na vedomie jedenkrát ročne správu
o činnosti, správu o hospodárení, schválený plán činnosti a rozpočet.
Základina SEM
§25
/1/ Základina SEM (Endowment). VZ SEM vytvára základinu SEM na základe dobrovoľných
príspevkov MZ SEM.
/2/ SEM v rámci strategického plánovania, s cieľom posilniť svoju udržateľnosť, ako aj s cieľom
posilniť u svojich členov zmysel pre zodpovednosť, vedomie spolupatričnosti a generačnej
náväznosti bývalých a súčasných členov k členom mladším a budúcim, vytvára finančnú
základinu /ďalej len Základina SEM/.
/3/ Základina predstavuje nedotknuteľný finančný objem SEM-u, ktorý je tvorený členskými
príspevkami a niektorými darmi a grantovými podporami, z ktorého môže organizácia využívať
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len úrokový výnos. O použití úrokového výnosu rozhoduje najvyšší orgán SEM-u nadpolovičnou
väčšinou. O inom použití Základiny SEM môže rozhodnúť VZ SEM len svojou 4/5 väčšinou
všetkých členov VZ SEM.
/4/ Nakladanie so Základinou SEM upravuje samostatný Štatút Základiny SEM, ktorý je platný
schválením najvyšším orgánom SEM-u.
/5/ Základina SEM sa vytvára za účelom zvýšenia kredibility (dôveryhodnosti) SEM v rámci
tretieho sektoru, grantorov.
Záverečné ustanovenia
§26
/1/ Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

Vo Veľkom Slávkove, 26. 1. 2008

Ladislav Ontko, v. r.
podpredseda SEM

Vojtech Bočák, v. r.
predseda SEM
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Oznámenie č. 9/2008
o znení § 14 v Cirkevnom zákone č. 11/1994

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku vydáva v zmysle uznesenia C.14 Synody ECAV 2008
nasledovné znenie § 14 Cirkevného zákona č. 11/1994:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. v ods. 2 dopĺňa sa písm. c) v znení: „kto bol právoplatne odsúdený podľa CZ č. 3/2004 až do
zahladenia disciplinárneho opatrenia.“
2. v ods. 2 dopĺňa sa písm. d) v znení: „kto bol počas posledných troch rokov v inom cirkevnom
zbore právoplatne zvolený za zborového farára, pokiaľ zborový konvent cirkevného zboru, v
ktorom je zborovým farárom, nedá ku kandidovaniu súhlas,“
3. v ods. 2 dopĺňa sa písm. e): „kto sa sám alebo prostredníctvom iného usiluje získať miesto
zborového farára podplácaním, pohostením, neskromným ponúkaním sa, zavádzaním,
vyhrážkami alebo podnecovaním.“
4. ods. 3 nahrádza sa znením: „Ustanovenia odseku 2 platia aj pre voľby, ak okolnosti nastali
v období medzi kandidovaním a voľbami.“

Vo Zvolene, 3. 10. 2008

Pavel Delinga, v.r.
generálny dozorca ECAV na Slovensku

Miloš Klátik, v.r.
generálny biskup ECAV na Slovensku
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