STANOVY
MEDZINÁRODNÉHO KRESŤANSKÉHO VEĽVYSLANECTVA
JERUZALEM
Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem si kladie za úlohu v súčasnej
dobe sformovať službu kresťanov židovskému národu a spojiť ich srdcia i úsilie
k vyjadreniu Božej lásky, zjavenej v Ježišovi Kristovi. Ako jeden z výhľadových
krokov pred nami vidíme budovanie modlitebnej a humanitárnej aktivity v cirkvi ako
základu pre zapojenie sa do celosvetovej spolupráce kresťanov v podpore a pomoci
židovskému národu, akú reprezentuje ICEJ.

HLAVA I.
Názov a pôsobnosť
1.1. Názov občianskeho združenia je Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo
Jeruzalem (ďalej len ICEJ).
1.2. Územná pôsobnosť ICEJ je na celom území SR.

HLAVA II.
Sídlo ICEJ
2.1. Sídlom ICEJ je na adrese Ševčenkova 9, Bratislava.

HLAVA III.
Ciele ICEJ
3.1. Cieľom ICEJ je kresťanská charitatívna, modlitebná a osvetová činnosť, a to
najmä:
a) Organizovanie finančných a vecných zbierok a praktickej sociálnej pomoci pre
príslušníkov židovského národa.

b) Podpora cirkvi a cirkevných organizácií v zaujímaní biblického postoja k židovskokresťanským vzťahom v minulosti i v súčasnosti.
c) Povzbudzovanie k modlitbám za židovský národ, krajinu a Jeruzalem,
kontaktovanie záujemcov prostredníctvom periodickej a neperiodickej tlače.
d) Sprostredkovávanie pravdivých a objektívnych informácií o historických i
súčasných udalostiach v židovskom národe v Izraeli i na Slovensku.
e) Účinné zastávanie sa židovského národa proti prejavom antisemitizmu.
3.2. ICEJ nezastupuje žiadnu vládu, denomináciu, cirkev, skupinu či politickú stranu.
Zastupuje len svojich členov, biblicky veriacich kresťanov, ktorí milujú židovský národ
a chcú plniť Božiu vôľu, týkajúcu sa židovského národa.

HLAVA IV.
Členstvo v ICEJ
4.1. Členom ICEJ sa môže stať fyzická osoba alebo právnická osoba (inštitúcia).
V Spoločnosti sa rozlišujú dva druhy členstva: aktívne a podporujúce.
4.2. Aktívne členstvo
a) Vznik aktívneho členstva:
Aktívne členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky alebo na návrh členov
Valného zhromaždenia (ďalej len VZ), schválením a kooptovaním uchádzača
väčšinou VZ.
b) Práva a povinnosti aktívneho člena:
Aktívni členovia pomáhajú svojou činnosťou uskutočňovať ciele ICEJ. Sú povinní
dodržiavať jeho stanovy. V zmysle dosiahnutia cieľov ICEJ sa od aktívnych členov
požaduje príslušnosť k miestnej cirkvi (spoločenstvu). Kolektívne tvoria VZ ICEJ.
O prijatí do aktívneho členstva alebo o jeho zrušení rozhoduje VZ.
c) Zánik aktívneho členstva:
Aktívne členstvo zaniká písomným vystúpením (rezignáciou) člena, úmrtím člena
alebo zánikom právnickej osoby.
Taktiež zaniká v prípade dlhodobého nezáujmu člena o činnosť ICEJ alebo v prípade
vylúčenia člena pre konanie, ktoré je nezlučiteľné s charakterom a cieľmi ICEJ, alebo
ktoré diskredituje ICEJ.

4.3. Podporujúce členstvo
a) Vznik podporujúceho členstva:
Podporujúce členstvo vzniká na vlastnú žiadosť zaradením do evidencie
podporujúcich členov a zaslaním finančného príspevku minimálne 25 euro ročne.
Podporujúci členovia dostávajú informačnú tlač ICEJ zdarma.
b) Práva a povinnosti podporujúceho člena:
Podporujúcimi členmi sú také osoby alebo inštitúcie, ktoré na základe vlastného
rozhodnutia podporujú ciele ICEJ a svojou aktívnou účasťou, finančnými príspevkami
a darmi alebo inou formou napomáhajú k ich dosahovaniu. Sú informovaní o
aktivitách a celoročných výsledkoch činnosti ICEJ prostredníctvom periodickej a
neperiodickej tlače. Podporujúci členovia môžu byť na základe pozvania výkonného
orgánu ICEJ prítomní na schôdzi VZ.
c) Zánik podporujúceho členstva:
Členstvo zaniká písomným vystúpením (rezignáciou) člena, úmrtím člena alebo
zánikom právnickej osoby.
Taktiež zaniká v prípade dlhodobého nezáujmu o činnosť ICEJ alebo vylúčením pre
konanie, ktoré je nezlučiteľné s charakterom a cieľmi ICEJ alebo ktoré diskredituje
ICEJ.
HLAVA V.
Orgány ICEJ
5.1. Valné zhromaždenie (VZ)
a) Je vrcholným orgánom ICEJ a uznáša sa na jeho hlavných zásadách a cieľoch.
Tvoria ho všetci aktívni členovia ICEJ. Čestným členom VZ je zástupca ICEJ
v Prahe.
b) VZ rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku ICEJ.
c) VZ schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky.
d) VZ schvaľuje plán činnosti a výročnú správu.
e) VZ schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení.
f) VZ volí a odvoláva členov Výkonného výboru (ďalej len VV), predsedu VZ a
revízora, rozhoduje o funkčnom období každého z nich.

g) VZ sa schádza najmenej jedenkrát ročne na výročnom zhromaždení, kde sa
vyhodnocuje správa o hospodárení a činnosti ICEJ za uplynulý rok. Výročné
zhromaždenie zvoláva predseda VZ. Mimoriadne zhromaždenie môže zvolať
predseda VZ alebo ľubovoľní traja členovia VZ, a to písomnou formou minimálne v
mesačnom predstihu.
h) VZ je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. VZ
rozhoduje väčšinou prítomných členov. VZ môže urobiť rozhodnutie aj bez zvolania
zhromaždenia VZ, ak všetci členovia VZ poskytnú písomný súhlas s písomne
vyjadreným návrhom, podaným predsedom VZ.
5.2. Predseda VZ
Predseda VZ je volený VZ. Zvoláva zhromaždenia VZ i VV. Spolupracuje pri
vykonávaní činnosti ICEJ, zabezpečuje prípravu výročného zhromaždenia VZ a
podanie správy o činnosti ICEJ za uplynulý rok. Spolu s tajomníkom VV je
štatutárnym zástupcom ICEJ.
5.3. Výkonný výbor (VV)
a) VV je volený VZ, ktoré určuje počet jeho členov a dĺžku ich funkčného obdobia.
Jeho členmi sú spravidla tajomník, pokladník a ďalší funkcionári podľa potreby a
rozsahu činnosti.
b) V prípade, že v priebehu roka medzi dvomi VZ niektorý člen požiada o uvoľnenie z
členstva vo VV, predseda VZ má právo ostávajúcim členom VV navrhnúť kandidáta
(kandidátov) na doplnenie členov VV.
c) VV je výkonným orgánom ICEJ a svojou činnosťou napĺňa ciele a zámery, prijaté
VZ. Rozhodnutia VZ sú pre činnosť VV záväzné.
d) Členmi VV sú členovia VZ.
e) VV zasadá podľa potreby, najmenej však 4-krát ročne. Zasadanie VV zvoláva
predseda VZ alebo tajomník VV.
f) VV nemá právomoc meniť stanovy ICEJ.
g) VV priebežne informuje členov ICEJ o svojej činnosti prostredníctvom periodickej
a neperiodickej tlače.

5.4. Tajomník VV
Tajomník VV je volený VZ a vedie činnosť VV. Jeho funkčné obdobie je spravidla
minimálne jeden rok. Na výročnom zhromaždení podáva správu o činnosti VV a jeho
funkčné obdobie môže byť rozhodnutím VZ predĺžené alebo ukončené. Tajomník VV
spolupracuje s predsedom VZ a priebežne ho informuje o činnosti VV. Spoločne
s predsedom VZ je tajomník VV štatutárnym zástupcom ICEJ. Tajomník VV
a predseda VZ konajú spoločne vo veciach finančných a hospodárskych a oddelene
vo veciach ostatných.
5.5. Revízor
Revízor je kontrolným orgánom ICEJ, a zo svojej činnosti sa zodpovedá VZ. Funkcia
revízora je nezastupiteľná s členstvom v iných orgánoch ICEJ. Revízor kontroluje
hospodárenie ICEJ, upozorňuje na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich
odstránenie. Revízor kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov ICEJ.
Revízor je ustanovený voľbou Valného zhromaždenia ICEJ.

HLAVA VI.
Prechodné ustanovenie
6.1. Prípravný výbor (PV)
Prípravný výbor je trojčlenný a usiluje sa o registráciu ICEJ. Po registrácii ICEJ
zvoláva PV do kalendárneho mesiaca ustanovujúce VZ ICEJ. PV zaniká prijatím
uznesenia o vymenovaní aktívnych členov. Členovia PV sa stávajú aktívnymi členmi
automaticky.
HLAVA VII.
Zásady hospodárenia
a) Hospodárenie ICEJ sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
b) ICEJ hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Zdrojmi majetku sú:
členské príspevky a dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických
osôb. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu
cieľov ICEJ.
c) V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže ICEJ vykonávať aj podnikateľskú
činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania ICEJ, a v súlade so
všeobecne záväznými predpismi a stanovami ICEJ.

HLAVA VIII.
Zánik ICEJ
O zániku ICEJ jej dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením
podobného zamerania rozhoduje VZ.
VZ taktiež menuje likvidačnú komisiu. Likvidačná komisia najskôr vyrovná všetky
dlhy a záväzky ICEJ a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia VZ. Zánik
ICEJ treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

