STANOVY
ZDRUŽENIA EVANJELICKÝCH
DUCHOVNÝCH
§1. Názov
Združenie evanjelických duchovných ( skratka ZED )
§2. Sídlo ZED
Sídlo ZED je podľa bydliska predsedu ZED. T. č. Nábrežie Jána Pavla II. č.5
§3. Poslanie
ZED je dobrovoľné združenie kňazov a ordinovaných diakonov Evanjelickej cirkvi a. v. na
Slovensku.
Jeho poslaním je pestovať bratsko-sesterské vzťahy a modlitebné spoločenstvo, napomáhať
sebavzdelávaniu, prehlbovať vnútromisijnú prácu v cirkvi, ochraňovať a zastávať stavovské
a sociálne záujmy svojich členov tak, aby mohli plniť svoje poslanie v cirkvi a v spoločnosti
a rozvíjať kontakty duchovných evanjelických cirkví v zahraničí a ekumenické kontakty
s duchovnými iných cirkví v SR a v zahraničí, napomáhať demokratické a humanitné snahy
v našej spoločnosti.
Pôsobnosť ZED sa vzťahuje na celé územie SROV .
§4. Členstvo v ZED
Členmi ZED môžu byť všetci evanjelickí a. v. kňazi a ordinovaní diakoni- v aktívnej službe,
vo výslužbe, v službe mimo štruktúr ECAV, ktorí sú jej členmi.
O prijatí za člena ZED rozhoduje ZED príslušného seniorátu. Prijatie za člena berie na
vedomie Valné zhromaždenie.
Členstvo zaniká vystúpením, úmrtím alebo vylúčením ZED príslušného seniorátu, ktoré berie
na vedomie Valné zhromaždenie ZED.
ZED príslušného seniorátu môže členstvo pozastaviť. Jeho pozastavenie berie na vedomie
Valné zhromaždenie.
O prijatí, vylúčení, pozastavení členstva rozhoduje ZED príslušného seniorátu 2/3 väčšinou
hlasov svojich členov. Sporné prípady rieši Valné zhromaždenie.
§5. Práva a povinnosti členov ZED
Právom každého člena ZED je voliť, byť volený a požívať sociálne a iné vymoženosti ZED.
Povinnosťou každého člena ZED je- verným konaním svojich duchovno- pastierskych
a kazateľských povinností a bezúhonným životom dvíhať vážnosť duchovného stavu,
napomáhať práci ZED osobnou účasťou na konferenciách a všetkých ostatných podujatiach,
rešpektovať uznesenia orgánov ZED a platiť členské príspevky.
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§6. Orgány ZED
Valné zhromaždenie ZED.
Výbor ZED.
Revízna komisia.
§7. Valné zhromaždenie ZED
Schvaľuje stanovy a ich zmeny, volí všetkých členov Výboru ZED a členov Revíznej komisie.
Určuje výšku členského príspevku.
Predseda ZED je povinný zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie, ak o to požiada písomne
25% členov ZED.
Koná sa podľa potreby, najmenej raz do roka.
Valné zhromaždenie /VZ/ je najvyšším orgánom ZED.
VZ je tvorené riadnymi členmi ZED prítomnými na zasadnutí VZ.
VZ rozhoduje o uzneseniach nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
VZ volí 3/5 väčšinou hlasov pri jednom kandidátovi .
VZ volí predsedu ZED.
Koho VZ zvolí, toho môže aj odvolať.
Návrhy VZ má právo predkladať každý člen prítomný na zasadnutí VZ.
VZ
zvoláva predseda ZED alebo obaja podpredsedovia ZED prostredníctvom tajomníka ZED. VZ
schvaľuje výročné správy a výsledky hospodárenia.
VZ
určuje výšku členského príspevku.
§8. Výbor ZED
Výbor ZED tvoria: predseda, dvaja podpredsedovia, tajomník, pokladník, predseda Revíznej
komisie, dvaja volení členovia z každého dištriktu.
§9. Povinnosti Výboru ZED
Výbor ZED plní uznesenia Valného zhromaždenia, koordinuje prácu ZED, plní úlohy
vyplývajúce z poslania ZED.
V prípade uprázdnenia funkcie niektorého člena Výboru ZED, okrem funkcie predsedu,
Výbor ZED môže kooptovať na uprázdnené miesto člena ZED jedného z predsedov ZED
seniorátov po najbližšie Valné zhromaždenie ZED.
Výbor ZED sa schádza podľa potreby, najmenej dvakrát do roka.
§10. Povinnosti členov Výboru ZED
Štatutárnymi zástupcami ZED sú: predseda a dvaja podpredsedovia.
Predseda ZED zvoláva zasadnutia Valného zhromaždenia. Je riadnym členom Generálneho
presbyterstva a členom Synody s poradným hlasom. Valnému zhromaždeniu predkladá
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výročnú správu o činnosti ZED.
Podpredsedovia zastupujú predsedu so všetkými jeho právami a povinnosťami.
Tajomník- vybavuje agendu podľa pokynov predsedu ZED, Výboru ZED a Valného
zhromaždenia ZED. Vyhotovuje zápisnice z rokovaní orgánov ZED.
Pokladník – vyberá členské príspevky. Má na starosti evidenciu finančných prostriedkov
a inventár ZED.
Predseda Revíznej komisie – podľa požiadaviek Výboru ZED zvoláva členov Revíznej
komisie a koordinuje jej činnosť.
Volení členovia- majú na starosti oblasť úloh podľa poverenia Výboru ZED.
§11. Revízna komisia
Okrem predsedu má dvoch členov.
Kontroluje hospodárenie a účtovníctvo ZED. Podáva návrhy na prípadné prijatie opatrení.
O výsledku kontrol informuje Výbor ZED a podáva Valnému zhromaždeniu ZED návrh na
udelenie absolutória.
§12. Prostriedky činnosti ZED
ZED koná svoju činnosť prostredníctvom:
a) svojich orgánov
b) seminárov
c) teologického vzdelávania
d) duchovných cvičení
e) študijných ciest a exkurzií
f ) tlače a publikačnej činnosti
g ) iných aktivít
§13. ZED seniorátu
ZED seniorátu je organizačnou jednotkou ZED. Volí predsedu, ktorý koná v jej mene; ďalej
tajomníka, ktorý je súčasne aj zapisovateľom. Ich funkčné obdobie je štvorročné.
§14. Zdroje príjmov ZED
ZED si zabezpečuje peňažné prostriedky z týchto zdrojov:
a) členský príspevok
b) dary a odkazy v prospech svojej činnosti
c ) sponzorské príspevky
d) milodary a zbierky
e ) príspevky z rozpočtu samospráv a verejnoprávnych inštitúcií
f ) iné
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§15. Voľby
Funkčné obdobie členov Výboru ZED a členov Revíznej komisie je 4- ročné. Končí všetkým
členom naraz.
Funkčné obdobie v doplňujúcich voľbách trvá do ukončenia funkčného obdobia ostatných
členov Výboru ZED a členov Revíznej komisie.
Voľby vedie predseda ad hoc.
§16. Rokovací a volebný poriadok
ZED sa pri svojej činnosti riadi rokovacím a volebným poriadkom.
§17. Zánik ZED
ZED zanikne, keď sa na tom uznesú 2/3 členov ZED na Valnom zhromaždení, za týmto
účelom zvolanom.
Zlúčením s iným občianskym združením alebo právoplatným rozhodnutím Ministerstva
vnútra o jeho rozpustení.
Ak ZED zanikne, jeho majetok prechádza do správy ECAV na Slovensku a bude slúžiť tej
organizácii duchovných, ktorá bude plniť svoje úlohy v zmysle svojho poslania.
§18. Prechodné a záverečné ustanovenia
Tieto Stanovy ZED nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra.

Stanovy ZED boli schválené Ministerstvom vnútra SR dňa 25.11. 2002 pod číslom: VVS/1-909/90-243.
Toto je doplnená verzia Stanov ZED v §2 a v§7, ktorú prijalo VZ ZED dňa 11.4.2016 na Táloch.

