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S T A N O V Y  
 

Z d r u ž e n i a  k r e s ť a n s k ý c h  s e n i o r o v  S l o v e n s k a  
 

 

Základné ustanovenia 

Článok 1 

Združenie 

(1) Názov združenia je Združenie kresťanských seniorov Slovenska (ďalej len „Združenie“). Skratkou Združenia je 
ZKS. 

(2) Združenie je občianskym združením podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov 
v znení neskorších predpisov, a je priamym pokračovateľom Združenia kresťanských dôchodcov, zriadeného v 
roku 1995. 

(3) Sídlo Združenia je Žabotova 2, 811 04 Bratislava. 

(4) Združenie je právnickou osobou a pôsobí na území Slovenskej republiky. Združuje kresťansky zmýšľajúcich 
seniorov a ich sympatizantov. 

 

Článok 2 

Dôvody vzniku 

(1) Seniori, najmä kresťanskí, z ktorých mnohí prešli útrapami 2. svetovej vojny a najmä 40 ročným útlakom totalitnej 
komunistickej moci, sú si vedomí toho, že spoločnosť sa môže obrodzovať a rozvíjať vtedy, ak príjme za základ 
svojej existencie kresťanský svetonázor a európsku civilizáciu. Sú si vedomí, že náš národ si zachoval svoju 
identitu preto, že zostal verný kresťanským princípom, ktoré k nám doniesli slovanskí apoštoli, a zostane aj naďalej 
verný týmto princípom. Preto si založili toto Združenie. 

 

Článok 3 

Programové zásady 

(1) Združenie má za cieľ duchovné a hmotné dobro staršej generácie a aktivitou svojich členov chce pozitívne 
ovplyvňovať aj celú spoločnosť. Chce rozvíjať občianske, národné a kresťanské povedomie členov bez ohľadu na 
ich národnú a náboženskú príslušnosť a plne pri tom rešpektovať práva ostatných skupín občanov. 

(2) Dôstojnosť človeka si vyžaduje, aby v staršom veku, najmä v dôchodku, životná úroveň seniora bola úmerná 
životným potrebám, vrátane jeho duchovnej a kultúrnej dimenzie. 

(3) Pre vytváranie podmienok a presadzovanie oprávnených požiadaviek seniorov sa Združenie zúčastňuje pri tvorbe a 
pripomienkovaní právnych predpisov v tejto oblasti. Robí tak v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy a 
samosprávy, ako aj s občianskymi združeniami s podobným zameraním. 

(4) Združenie spolupracuje s podobnými organizáciami v iných štátov, najmä v Európskej únii, získava od nich 
poznatky a skúsenosti o riešení problémov ich seniorov a odovzdáva im svoje poznatky. Je členom Európskej únie 
seniorov (ESU) a pri činnosti sa riadi jej Magnou chartou politiky seniorov z júna 2002. 

 

Článok 4 

Plnenie programových zásad 

(1) Vo väzbe na článok 3 sa Združenie zameriava najmä na činnosti:  

a) nadväzuje spoluprácu s orgánmi štátnej správy a samosprávy vo veciach verejných, najmä v oblasti sociálneho 
zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti, 

b) spolupracuje s inštitúciami a organizáciami kresťansko-charitatívneho a sociálneho charakteru, ako aj s 
náboženskými, kultúrnymi a inými podobnými inštitúciami. 
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(2) Za tým účelom Združenie 

a) stará sa o duchovné, spoločenské a kultúrne vzdelávanie svojich členov, ako aj o ich spoločenské aktivity a 
potreby, 

b) organizuje podujatia rôzneho druhu (sympóziá, semináre, prednášky, inštruktáže, výlety, poznávacie a 
kultúrne zájazdy, púte, návštevy rôznych podujatí a pod.), 

c) získava finančné a hmotné prostriedky na zabezpečenie svojej činnosti podľa platných predpisov, a to aj 
organizovaním podujatí podľa svojich programových zásad, 

d) hľadá a rozširuje sieť služieb, najmä spoločenských, vzdelávacích, sociálnych, a pri tom spolupracuje s 
rôznymi nadáciami, s Jednotou dôchodcov na Slovensku a inými organizáciami, 

e) nadväzuje kontakty s príbuznými organizáciami v zahraničí, najmä orientovanými kresťansky, a pôsobí v ESU 
ako členské združenie, 

f) podáva návrhy a podnety orgánom a inštitúciám na riešenie problémov seniorov, najmä tých v dôchodku. 

(3) Združenie nie je politickou organizáciou, ale sleduje politické dianie a vplýva naň podľa svojho programu 
informovaním a vzdelávaním svojich členov. Pritom spolupracuje s politickými stranami kresťanského zamerania a 
podporuje pri svojej činnosti ich snaženia najmä v sociálnej oblasti a v problematike rodiny, hlavne viacdetnej. 

 

Členstvo 

Článok 5 

Druhy členstva 

(1) Členstvo v Združení je individuálne, kolektívne a čestné. 

(2) Individuálnym členom sa môže stať každý kresťansky orientovaný alebo sympatizujúci občan, ktorý sa považuje 
za seniora alebo s nimi sympatizuje, žijúci na území Slovenskej republiky a spôsobilý na právne úkony, a to tak, že 
si dobrovoľne podá prihlášku do ZKS. Tým sa zaväzuje, že súhlasí so stanovami a programom Združenia, chce ho 
plniť podieľaním sa na činnosti a platiť členské príspevky. Prihlášku podáva klubu ZKS (ďalej len „klub“) v mieste 
svojho bydliska. O prijatí za člena rozhoduje klub. 

(3) Kolektívnym členom sa môžu stať právnické alebo fyzické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a programom 
Združenia a chcú podporovať jeho činnosť. Prihlášku si podajú v klube alebo na niektorý orgán Združenia v mieste 
svojho pôsobenia, ktorý o prijatí rozhodne. Zároveň dohodne s kolektívnym členom upravený členský príspevok, 
ktorý sa môže po dohode v ďalšom roku meniť. Zástupcovia kolektívneho člena sa môžu zúčastňovať na činnosti a 
rokovaniach príslušného klubu alebo orgánu, ale nemôžu byť volení do funkcií, pokiaľ nie sú ako osoby 
individuálnym členom v klube. 

(4) Čestné členstvo navrhuje vo svojej pôsobnosti klub alebo orgán Zduženia zaslúžilým individuálnym členom s 
výrazným spoločenským a mravným profilom. O udelení rozhodne vyšší orgán Združenia po vyjadrení klubu, v 
ktorom je navrhovaný členom. 

(5) Dokladom o členstve v Združení je členský preukaz, ktorý členovi vystaví klub na predpísanom tlačive. 

(6) Členstvo v Združení zaniká: 

a) písomným oznámením člena o ukončená členstva, 

b) úmrtím člena, 

c) zrušením členstva pre neplnenie členských povinností,  

d) vylúčením člena pre poškodenie záujmov a mena ZKS. 

(7) O výške členského príspevku individuálneho a čestného člena rozhoduje Valné zhromaždenie, ako aj o odvode 
príspevku Ústrediu. 

Článok 6 

Práva a povinnosti členov 

(1) Individuálny alebo čestný člen ZKS má právo: 

a) voliť a byť volený do funkcií v Združení, ak to tieto stanovy neobmedzujú, 

b) zúčastňovať sa na zhromaždeniach klubu, na jeho podujatiach, ako aj na zhromaždeniach orgánov podľa 
delegovania, 



 3

c) byť informovaný o činnosti Združenia na zhromaždeniach a zúčastňovať sa na tejto činnosti, 

d) predkladať klubu a orgánom Združenia námety, pripomienky a sťažnosti. 

(2) Individuálny alebo čestný člen Združenia má povinnosť: 

a) dodržiavať stanovy a interné predpisy Združenia, 

b) presadzovať ciele Združenia a podieľať sa na plnení jeho programov, 

c) plniť poverenia a prevzaté úlohy a niesť za ne zodpovednosť, 

d) zúčastňovať sa na práci v klube a orgánoch, alebo vo funkciách, do ktorých bol zvolený so svojim súhlasom, 
vykonávať ich čestne a svedomite na prospech Združenia, 

e) platiť členský príspevok v bežnom roku do určeného termínu bez upozorňovania. 

(3) Kolektívny člen má práva podľa ods. 1 okrem písm. a), ako aj povinnosti podľa ods. 2. 

(4) Člen Združenia porušuje disciplínu, keď vážnym spôsobom nedodržiava svoje práva a povinnosti, zneužije alebo 
neplní svoju funkciu, alebo poškodzuje záujmy a meno ZKS. Za to môže byť jeho členstvo zrušené, alebo zo 
Združenia vylúčený. Podrobnosti stanoví organizačný poriadok. 

 

Organizačná štruktúra 

Článok 7 

(1) Organizačnú štruktúru Združenia tvoria: 

a) klub, 

b) orgány: 

1.  obvodné alebo mestské centrum, ktorého založenie je fakultatívne, 

2.  územné centrum, 

3.  ústredné orgány. 

Klub ZKS 

Článok 8 

Klub a jeho činnosť 

(1) Základnou organizačnou jednotkou Združenia je klub. Minimálny počet členov v klube je päť. Klub možno založiť 
v obci, v meste alebo v ich častiach. V tej istej obci alebo meste môže sa založiť i viac klubov, ako aj jeden klub vo 
viacerých blízkych obciach. Klub plní úlohy pre svojich členov a na území, na ktorom pôsobí (pre verejnú správu, 
farnosť a pod.), spolupracuje s rôznymi organizáciami a jednotlivcami. 

(2) Dokladom o tom, že klub je súčasťou Združenia, je zriaďovacia listina, ktorú na návrh územného centra, prípadne 
obvodného alebo mestského centra, ak sú založené, udeľuje Ústredie, a to do troch mesiacov od podania návrhu. 
Súčasťou návrhu je zápisnica o ustanovujúcom zhromaždení klubu s výsledkami volieb. 

(3) Najvyšším orgánom klubu je zhromaždenie členov klubu, ktoré je schopné sa uznášať, ak je na ňom prítomná 
aspoň tretina členov klubu. Pri počte členov v klube osem a menej aspoň traja členovia. 

(4) Zhromaždenie členov klubu plní najmä tieto úlohy: 

a) volí alebo odvoláva predsedu klubu. a samostatne ďalších členov výboru klubu vrátane hospodára, 

b) volí alebo odvoláva kontrolóra alebo kontrolnú komisiu, 

c) schvaľuje program činnosti klubu a jeho plnenie, 

d) schvaľuje rozpočet na zabezpečenie programu činnosti a jeho plnenie, 

e) schvaľuje delegátov na zhromaždenia vyšších orgánov. 

Mimo zhromaždenia sa členovia schádzajú na stretnutiach, ktoré majú samostatne určený program. 

(5) Predseda klubu je predstaviteľom klubu a je zodpovedný za jeho činnosť zhromaždeniu klubu. V mene klubu koná 
a schvaľuje doklady. 

(6) Predseda a ďalší zvolení členovia tvoria výbor klubu a zvolia spomedzi seba podpredsedu. Výbor riadi činnosť 
klubu podľa schváleného programu na zhromaždení a stretnutiach. Predseda zvoláva zasadnutie výboru, ako aj 
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stretnutie členstva a určuje im náplň rokovania. Náplň rokovania môže byť pri stretnutí rozšírená. V prípade 
potreby rozhodovania sa hlasuje. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Predseda predkladá stretnutiam 
členstva prijaté návrhy výborom a podľa potreby dáva o nich hlasovať. 

(7) Hospodár klubu je zodpovedný za zverené finančné a iné prostriedky, vyberá členské príspevky, odvádza z nich 
určenú časť Ústrediu. Zodpovedá za vedenie účtovníctva a podáva zhromaždeniu správu o hospodárení klubu, a to 
najmenej raz za rok. 

(8) Kontrolór klubu kontroluje plnenie programu klubu, jeho rozpočtu a dodržiavanie predpisov, o čom spracúva 
správy pre zhromaždenie klubu. Podobne koná i kontrolná komisia v počte troch členov v kluboch nad 100 členov. 

(9) Klub, ktorý má 15 a menej členov, volí na zhromaždení len predsedu a hospodára, ako aj kontrolóra klubu. 

 

Článok 9 

Prerušenie činnosti alebo zánik klubu ZKS 

(1) Klub prerušuje svoju činnosť, 

a) ak sa zníži počet jeho členov na menej ako päť, oznámenie o tom zašle predseda klubu obvodnému alebo 
mestskému centru, ak nie sú založené, tak priamo územnému centru, 

b) na základe rozhodnutia obvodného alebo mestského centra, a ak toto nie je zriadené, územného centra, ak klub 
viac ako jeden rok nie je schopný sa zísť na zhromaždení a uznášať sa, 

c) ak nie je schopný na riadne zvolanom opakovanom zhromaždení zvoliť si predsedu alebo hospodára klubu, o 
prerušení činnosti rozhodne centrum podľa znenia písm,a). 

(2) Klub obnoví svoju činnosť, ak počet jeho členov dosiahne päť, alebo viac, alebo ak jeho zhromaždenie je schopné 
znovu sa uznášať. O tom informuje predseda klubu územné, obvodné alebo mestské centrum. 

(3) Klub zaniká na základe rozhodnutia územného centra odňatím zriaďovacej listiny Ústredím. Majetkový zostatok 
klubu prechádza na územné centrum, ktoré rozhodne, ako s ním naložiť. 

(4) Ak klub nesúhlasí s rozhodnutiami územného centra, prípadne obvodného alebo mestského centra, podľa odsekov 
1 až 3, požiada o rozhodnutie Ústredie, ktoré rozhodne s konečnou platnosťou. 

 

Obvodné alebo mestské centrum 

Článok 10 

(1) Ak v obvode, ktorý je rovnaký ako doterajšie hranice okresu, alebo väčší, sú tri alebo viac klubov ZKS, môže sa v 
ňom vytvoriť obvodné centrum a určí sa jeho sídlo. Územné centrum na návrh klubov zvolá zakladajúce 
zhromaždenie obvodného centra, na ktoré určí počet delegátov z klubov. Kluby zvolia delegátov a vyšlú na 
zhromaždenie. Delegátmi sú aj predsedovia klubov. 

(2) Zhromaždeniu predsedá predseda územného centra. Delegáti najprv hlasujú o založení obvodného centra a až po 
kladnom nadpolovičnom súhlase volia jeho predsedu a ostatných členov predsedníctva. Za každý klub sa volí do 
predsedníctva aspoň jeden zástupca, môžu byť zvolení aj funkcionári klubov. Do predsedníctva obvodného centra 
môžu byť zvolení len členovia klubov v obvode, ktorí sú členmi Združenia aspoň rok. Výnimku tvoria členovia 
nového klubu v oblasti. 

(3) Zasadnutie zvolí aj hospodára centra, ktorý nie je hospodárom niektorého klubu, zároveň zvolí aj kontrolóra 
obvodného centra. 

(4) Úlohou obvodného centra je: 

a) usmerňovať činnosť klubov v obvode a poskytovať im poradenskú pomoc podľa týchto stanov a usmernení 
vyšších orgánov Združenia, zastupovať kluby vo veciach, ktorými ho tieto poverili, 

b) starať sa o rozširovanie členskej základne Združenia v obvode,  

c) dávať podnet na zakladanie nových klubov, ako aj vyjadrovať sa k udeleniu zriaďovacej listiny nového klubu, 

d) dávať podnety a návrhy územnému centru pre tento orgán, ako aj pre Ústredie, ako aj posielať im potrebné 
informácie. 

(5) Predseda obvodného centra riadi činnosť predsedníctva a zodpovedá za ňu. Je štatutárnym orgánom centra a je v 
jeho mene oprávnený konať a podpisovať doklady. Spolu s hospodárom centra zodpovedá za financie. Predsedom 
centra nemôže byť predseda niektorého klubu. 
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(6) Dokladom, že je zriadené obvodné centrum ako súčasť Združenia, je zriaďovacia listina, ktorú na návrh územného 
centra udeľuje Ústredie. Súčasťou návrhu je zápisnica o ustanovujúcom zhromaždení centra. 

(7) Podnet na zánik obvodného centra môže podať so zdôvodnením na územné centrum každý klub, patriaci do tohto 
centra. Územné centrum zvolá zhromaždenie oblastného centra, na ktorom delegáti rozhodnú o návrhu 
nadpolovičnou väčšinou delegátov.  

(8) Ak v obvode je mesto, v ktorom sú tri a viac klubov, môže v ňom vzniknúť samostatné mestské centrum, ak si to 
kluby na zhromaždení odhlasujú. Takéto centrum plní primerane funkciu obvodného centra, o čom rozhodne na 
návrh územného centra v zriaďovacej listine Ústredie. Platia tu primerane podmienky tohoto článku.  

 

Územné centrum 

Článok 11 

(1) V každom vyššom územnom celku v SR (VÚC) sa vytvára územné centrum ZKS. Ustanovuje ho Ústredie 
zriaďovacou listinou do 6 mesiacov od platnosti týchto stanov. Pred tým určí termín zvolania zhromaždenia a určí 
kľúč na voľbu delegátov z klubov. Delegátmi sú aj predsedovia klubov a centier. Na zhromaždení delegáti za 
prítomnosti aspoň dvoch členov Ústredia a za vedenia zhromaždenia jedným z nich, volia predsedu územného 
centra, podpredsedu a ďalších členov centra, ako aj náhradníkov. Počet členov centra určí podľa množstva členov 
v území VÚC Ústredie. Sídlom centra je spravidla sídlo VÚC. Členmi centra môžu byť aj predsedovia obvodných 
centier alebo klubov a iní funkcionári.  

(2) Predseda územného centra musí byť členom niektorého klubu v území, nemôže však byť predsedom niektorého 
obvodného centra alebo klubu. Podmienkou je aspoň ročné členstvo v ZKS. 

(3) Predseda územného centra  

a) riadi jeho činnosť, zodpovedá za ňu a prerokúva s jeho členmi závery pre riadenie v územnom celku,  

b) je štatutárnym orgánom územného centra a v jeho mene je oprávnený konať a podpisovať, 

c) zastupuje a reprezentuje záujmy ZKS v území, rokuje s orgánmi a organizáciami o zámeroch a potrebách 
Združenia a je členom Ústredia, 

d) usmerňuje činnosť obvodných a mestských centier, ako aj klubov, ak nie sú zriadené takéto centrá, a prenáša 
na ne zámery a usmernenia Ústredia, 

e) stará sa o rozširovanie členskej základne v území VÚC, najmä v obvodoch bez obvodných alebo mestských 
centier, ako aj bez členstva. 

(4) Na zhromaždení sa volí aj hospodár centra ako člen predsedníctva a kontrolná komisia. 

(5) Členovia územného centra spolu s predsedom tvoria predsedníctvo územného centra. 

(6) Územné centrum dáva Ústrediu návrhy a podnety na činnosť a organizačné zlepšenia, a to cestou svojho predsedu, 
ktorý ich predloží so svojim stanoviskom, ak s nimi nesúhlasí. 

(7) Do zvolenia predsedu územného centra jeho funkciu plní doterajší krajský koordinátor, ustanovený podľa 
zrušených stanov Ústredím. 

 

Ústredné orgány 

Článok 12 

(1) Ústrednými orgánmi Združenia sú: 

a) Valné zhromaždenie, 

b) predseda, 

c) predsedníctvo, 

d) kontrolná komisia, 

e) Ústredie. 

(2) Štatutárnym orgánom Združenia je predseda ZKS. Je oprávnený konať v mene Združenia, ak tieto stanovy 
neustanovujú inak. Podpisové právo za Združenie má predseda a ním poverený podpredseda. 
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Článok 13 

Valné zhromaždenie 

(1) Najvyšším orgánom Združenia je Valné zhromaždenie (ďalej „VZ“). Zvoláva ho predseda raz za dva roky. 

(2) VZ tvoria delegáti klubov podľa kľúča, ktorý určuje predsedníctvo. Delegátmi sú aj členovia Ústredia. 

(3) Na VZ môžu byť predsedníctvom pozvaní hostia, ktorí však nemajú právo hlasovať. 

(4) VZ plní najmä úlohy:  

a) volí predsedu, troch podpredsedov a ostatných členov predsedníctva vrátane hospodára, ich náhradníkov a 
kontrolnú komisiu a jej náhradníkov, prípadne čestného predsedu. Všetci však musia byť členmi ZKS v 
niektorom klube aspoň jeden rok, 

b) schvaľuje stanovy Združenia, prípadne ich zmeny, správy o činnosti, hospodárení a o kontrole, 

c) schvaľuje zásadné dokumenty tvoriace program Združenia, ako aj rozpočet na nasledujúci rok, 

d) rozhoduje o zlúčení Združenia s iným občianskym združením, alebo o jeho zániku dobrovoľným rozpustením, 
ako aj o naložení s majetkovým zostatkom. 

(5) V naliehavom prípade po rozhodnutí Ústredia predseda zvoláva Mimoriadne VZ. Musí ho zvolať vtedy, ak sa tak 
uznieslo najmenej päť územných centier a o to písomne s odôvodnením požiadajú spolu s návrhom na riešenie. 
Predseda je ho povinný zvolať do dvoch mesiacov od podania žiadosti. Účastníkmi Mimoriadneho VZ sú účastníci 
predchádzajúceho riadneho VZ. 

(6) Na prijatie uznesenia podľa ods. 4 písm. b/ a d/, ako aj na odvolanie predsedu je potrebný súhlas dvoch tretín 
účastníkov, v ostatných prípadoch rozhoduje prostá väčšina. 

 

Článok 14 

Predseda 

(1) Predseda je najvyšším predstaviteľom Združenia, volený na VZ na obdobie dvoch rokov. Zodpovedá VZ za 
vedenie a činnosť Združenia. 

(2) Predseda najmä: 

a) zvoláva VZ a zodpovedá pred ním za činnosť Združenia,  

b) zvoláva zasadania Ústredia alebo predsedníctva, predsedá im a predkladá im podnety na činnosť, 

c) koordinuje činnosť podpredsedov, 

d) je oprávnený zúčastniť sa na rokovaní ktoréhokoľvek klubu alebo orgánu Združenia, ak však nie je jeho 
členom, nemá právo hlasovať. 

 

Článok 15 

Čestný predseda 

(1) VZ môže za osobitné zásluhy v Združení na návrh predsedníctva zvoliť jedného i viac čestných predsedov. Na 
návrh predsedníctva môže byť ním aj odvolaný na základe vážnych dôvodov. 

(2) Čestný predseda sa môže zúčastňovať na zasadnutiach všetkých orgánov Združenia, má však len poradný hlas. 

(3) Funkcia čestného predsedu nie je zlučiteľná s funkciou predsedu a podpredsedu Združenia. 
 

Článok 16 

Podpredsedovia 

(1) Predseda ZKS poveruje podpredsedu pre vonkajšie pôsobenie svojím zastupovaním v rozsahu svojich práv a 
povinností, a to v prépade svojej neprítomnosti. Môže tiež poveriť iného z podpredsedov na zastupovanie v 
určených prípadoch s vymedzením jeho práv a povinností a na určitú dobu, alebo na určitý problém. 

(2) Podpredsedovia sú zodpovední za jednotlivé úseky činnosti Združenia, a to 
a) podpredseda pre vonkajšie pôsobenie je zodpovedný za styk s orgánmi štátnymi a verejnými, s organizáciami 

tretieho sektoru a masmédiami, 
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b) podpredseda pre vnútorné pôsobenie je zodpovedný za koncepciu, organizáciu a činnosť v Združení, 
c) podpredseda pre zahraničie zodpovedá za zahraničnú činnosť, jej prepojenie do vnútorného pôsobenia a 

naopak. 
 

Článok 17 

Predsedníctvo 

(1) Predsedníctvo ZKS je ústredným koordinačným a riadiacim orgánom Združenia. Tvoria ho predseda, traja 
podpredsedovia, hospodár a päť členov zvolených na Valnom zhromaždení. Z nich dvaja členovia sú odporúčaní 
predsedníctvom KDH. Musia byť však členmi ZKS najmenej jeden rok. Členom je aj čestný predseda. 

(2) Ak sa v období medzi VZ uvoľní v predsedníctve miesto, doplní sa voľbou zo zvolených náhradníkov na VZ, a to 
nadpolovičnou väčšinou predsedníctva. 

(3) Predsedníctvo na riešenie operatívnych úloh medzi svojimi zasadaniami si zvolí užšie predsedníctvo, v ktorom je 
predseda, podpredsedovia, hospodár a ďalší dvaja členovia. Zvoláva ho predseda najmenej raz za dva týždne.  

(4) Predsedníctvo zvoláva predseda najmenej raz za štvrťrok, a to vždy v inom VÚC. Vtedy sa predsedníctvo môže 
stretávať aj so zástupcami klubov, obvodných alebo mestských centier, aby došlo k vzájomne lepšej 
informovanosti. Na rokovaní predsedníctva odznie informácia o činnosti užšieho predsedníctva, odsúhlasia sa 
prijaté závery a prerokúvajú sa aktuálne návrhy na spresnenie a zabezpečenie činnosti Združenia najmenej na ďalší 
štvrťrok. 

(5) Stretnutie predsedníctva sa môže rozšíriť na celé Ústredie, ak si to riešenie problémov vyžaduje a koná sa potom 
podľa ods. 4. 

Článok 18 

Kontrolná komisia 

(1) Kontrolná komisia pozostáva z troch členov, ktorí si volia predsedu. V prípade uvoľnenia miesta predsedníctvo 
voľbou doplní jeho člena zo zvolených náhradníkov. Kontrolná komisia je kontrolným orgánom činnosti a 
hospodárenia Združenia. 

(2) Kontrolné komisia najmä: 

a) vyjadruje sa k návrhom činnosti a rozpočtu navrhovaných predsedníctvom, a kontroluje ich plnenie podľa 
skutočnosti, 

b) zostavuje svoj plán činnosti s tým, že vykoná najmenej dve kontroly za rok na nižších organizačných celkoch 
Združenia, ako aj jednu kontrolu na Ústredí ZKS, 

c) prešetruje plnenie pripomienok a podnetov prichádzajúcich zdola, ako aj disciplinárne opatrenia postihnutých 
členov Združenia, 

d) predkladá Ústrediu správy o kontrolách spolu s návrhom opatrení a Valnému zhromaždeniu súhrnnú správu o 
kontrole činnosti a hospodárení Združenia, taktiež s návrhom opatrení. 

(3) Kontrolná komisia sa schádza najmenej raz za pol roka. 

 

Článok 19 

Ústredie 

(1) Ústredie tvorí predsedníctvo, predsedovia územných centier a revízna komisia. Na čele Ústredia je predseda ZKS. 

(2) Ústredie najmä: 

a) odsúhlasuje program VZ, 

b) predkladá mu návrh kandidátov na predsedu, podpredsedov a členov predsedníctva, členov kontrolnej 
komisie, ako aj náhradníkov na uvoľnené miesta medzi VZ, 

c) odsúhlasuje znenie všetkých správ prednášaných na VZ, 

d) rozhoduje o rozporoch v Ústredí. Pokiaľ s rozhodnutím nesúhlasí viac ako tretina členov, rozhoduje o tom 
predseda.  

(3) Na rozpočtovanie, účtovníctvo, správu majetku a administratívne práce môže Ústredie vytvoriť vnútornú správu na 
čele s hospodárom, ktorý je členom Ústredia. 
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Spoločné a záverečné ustanovenia 

Článok 20 

Spoločné ustanovenia 

(1) Zasadnutie klubu alebo orgánu zvoláva predseda aspoň raz za rok, ak tieto stanovy neustanovujú inak. Pri 
rozhodovaní o nastolenom probléme sa hlasuje, v prípade rovnosti rozhoduje hlas predsedu.  

(2) Predseda je povinný zvolať zasadnutie do štrnásť dní, ak o to požiada aspoň polovica členov klubu alebo orgánu, 
ak tieto stanovy neustanovujú inak. 

(3) Zasadnutie je schopné uznášať sa za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov, ak tieto stanovy neustanovujú inak. 

(4) Na prijatie uznesenia je potrebný nadpolovičný súhlas prítomných členov, ak tieto stanovy neustanovujú inak. 

(5) Funkcionári sú volení tajným hlasovaním. Volený môže byť len člen niektorého klubu patriaceho do tejto 
štruktúry. Verejným hlasovaním je možné voliť, ak o tom rozhodne dvojtretinová väčšina prítomných. 

(6) Funkčné obdobie volených funkcionárov je dva roky. Ak sa počas nich funkcia uvoľní, predseda štruktúry určí 
termín a spôsob doplňujúcej voľby, a to na zostávajúci čas funkčného obdobia, ak tieto stanovy neustanovujú inak. 
Znovuzvolenie funkcionára na tú istú funkciu je možné. 

(7) Odvolať funkcionára možno väčšinou hlasov prítomných. Na odvolanie predsedu, mimo Ústredia, je potrebný 
súhlas väčšiny všetkých členov. Odvolaný predseda sa môže odvolať na Ústredie. Až do jeho rozhodnutia funkciu 
predsedu nemôže vykonávať. Zastupuje ho podpredseda. 

(8) Vyšší orgán môže rozhodnúť o zvolaní nižšieho orgánu alebo klubu s odôvodnením prečo tak rozhoduje. 

 

Článok 21 

Interné predpisy 

(1) Základnými internými predpismi, ktoré schvaľuje predsedníctvo ZKS, sú: 

a)  organizačný poriadok Združenia,  

b)  finančný poriadok Združenia. 

(2) Na usmernenie niektorých činností ako aj vzniknutých problémov v Združení predsedníctvo ZKS vydáva 
smernice. 

(3) Interné predpisy, vydané predsedníctvom ZKS podľa ods. 1 a 2, ako aj rozhodnutia a usmernenia, sú pre 
organizačné zložky záväzné. 

 

Článok 22 

Záverečné ustanovenia 

(1) Združenie môže zaniknúť zlúčením s iným občianskym združením, alebo dobrovoľným rozpustením z rozhodnutia 
Valného zhromaždenia po súhlase dvojtretinovej väčšiny jeho delegátov. Zároveň sa určí likvidátor Združenia, 
ktorý musí byť členom Združenia. 

(2) Doterajšie stanovy, vzaté na vedomie MV SR dňa 7. 4. 1997 pod číslom spisu VVS/1-900/90-10351-2, sa dňom 
účinnosti týchto stanov zrušujú. 

(3) Tieto stanovy boli schválené Valným zhromaždením ZKS v Spišskej Novej Vsi 27. augusta 2003 a nadobúdajú 
účinnosť 1. januárom 2004. 

 

 

Bratislava, 1. januára 2004. 

 


