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Článok 1 
Základné ustanovenia združenia 

 
 
1.1 Občianske združenie VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA (ďalej len „združenie“) je zaregistrované v registri 

MV SR VVS/1-900/90-463 84,  1.6.2015 a má pridelené IČO: 42448093.  
1.2 Smernica objasňuje postupy pri realizovaní ustanovení stanov a určuje záväzné pravidlá pre orgány združenia. 

1.3 Znak združenia (logo)   

 

1.4 Symboly združenia: znak, zástava, rovnošata. 

a)  Znak sa používa na zástave , na okrúhlej pečiatke , na členskom preukaze, na odznakoch, na dokumentoch, na 
rovnošate vrátane košieľ, viazaniek, tričiek, baretov, na vetrovkách, maskáčových sakách a čapiciach, na 
vyznamenaniach,  na upomienkových predmetoch a daroch združenia. 

b)  Zástava je symbolom cti a slávy združenia. Členovia jej prejavujú úctu a pri vynášaní zástavy poctu pozdravom 
alebo pri sedení povstaním. Vynáša sa pri slávnostných príležitostiach, Valných zhromaždeniach združenia 
a podobných zasadaniach partnerov. 

c)  Rovnošata je symbolom, ktorým člen preukazuje príslušnosť k združeniu. Nosí sa v súlade s pravidlami 
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stanovenými metodickým usmernením združenia. Je súkromným majetkom člena. 

 

Článok 2 
Poslanie a ciele združenia 

 
2.1 Poslanie a ciele združenia vychádzajú z Programu občianskeho združenia (ďalej len „program“).  Program je 
strategický, samostatný, otvorený dokument, ktorý môže byť doplnený o aktuálne  úlohy vyplývajúce zo 
zabezpečovania efektívnej obhajobe práv svojich členov.. 
 
2.2  Program  je schvaľovaný Valným zhromaždením združenia (ďalej len „VZ združenia“) a je rozpracovávaný do 
úloh v Pláne činnosti združenia na daný rok.  
 
2.3  Obsah Programu - základná štruktúra 

A. Historické a hodnotové súvislosti vzniku a budúceho vývoja združenia (z čoho vychádzame a na čom je 
združenie založené, jeho hodnotové základy). 

B. Charakter združenia (kto sme a kým chceme byť) 
C. Strategické smerovanie združenia  (ciele, čo chceme dosiahnuť) 
D. Priority združenia (hlavné úlohy pre budúce obdobie, ako chceme naplniť ciele) 
E. Integračný potenciál  
F. Organizačné otázky činnosti združenia: 

 vnútorné otázky – aktívna a efektívna činnosť (manažérske riadenie, zdroje a pod.) združenia 
a podmienky zvyšovania atraktívnosti členstva  

 vonkajšie otázky – vzťahy s partnermi v SR a zahraničí (metódy a formy spolupráce, spoločné projekty) 
G. Komunikácia s členmi a verejnosťou (formy, metódy, nástroje) 

Forma: Jednoznačný, zrozumiteľný a stručný dokument (max. 2 str. nie popisný a opisujúci texty iných dokumentov). 
 

Článok 3 
Činnosť združenia 

 
3.1 V rámci združenia členovia môžu vytvárať sekcie alebo krúžky pre naplnenie záujmov ako aj udržiavanie svojej 
profesnej a odbornostnej spolupatričnosti členov. Vytvorené sekcie sú pokryté právnou subjektivitou združenia. 
Financie a prostriedky si na svoju činnosť zabezpečujú sami.  
 
3.2 Pre získanie 2 % z daní využíva združenie svojich ešte pracujúcich členov, ich príbuzných a sympatizujúce firmy.  
 
3.3  Vytvára pracovný kolektív odborníkov znalých v oblasti práva a sociálnych vecí s celoslovenským pôsobením. 
Závery propaguje aj prostredníctvom internetu. 
 
3.4  Zo svojich členov poskytuje odborníkov, zapojuje sa do projektov v oblasti prevencie. 
 
3.5  Využíva kapacity zmluvných partnerov. Obsahová náplň našich stanov (ciele, poslanie, úlohy) je v súlade 
s právnym poriadkom SR, o tom je dôkaz – registrácia stanov v registri MV SR. Táto právna skutočnosť má význam 
v tom, že ďalšie subjekty, s ktorými združenie bude uzatvárať zmluvy, prijímať záväzky, spolupracovať, ako aj inak 
napomáhať splneniu našich cieľov, nemusia mať pochybnosti o tom že by konali protiprávne. 
 
3.6 Zameriava sa na údržbu vojnového cintorína v Bratislave-Kopčanoch a pamätných tabúľ vojenských veteránov kpt. 
Janka Francisciho a M. Daxnera na námestí Slobody v Bratislave, v spolupráci s mestom Bratislava. 
 
3.7 Za účelom rozlúčky so zosnulým členom združenia je vyčlenený člen združenia na prednesenie rozlúčkového 
príhovoru. Posledná rozlúčka obsahuje pozitívne udalosti z vojenského života zosnulého vojenského veterána. 
 
3.8  Spolupodieľa sa na projektoch inštitúcií poskytnutím svojich členov a organizovaním aktivít. 
 
 

Článok 4 
Členstvo v združení 
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4.1 Prihláška obsahuje údaje: 
  PRIHLÁŠKA  

do občianskeho združenia VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA 
Dolu podpísaný/(á)........................................................................................ 

(meno a priezvisko, titul) 
Narodený (á) .................................................. v ...................................  
Bydliskom .................................................................. 
Hodnosť (v. v., v. z.) ..............................Odslúžených rokov: ................ 
Kontakt  e-mail: ........................................... t. č.: ....................................  
žiadam na základe svojho dobrovoľného rozhodnutia o členstvo v občianskom združení VOJENSKÝ VETERÁN 
BRATISLAVA (ďalej len združenie). 

Vyhlasujem, že som bol oboznámený(á) so stanovami združenia, súhlasím s nimi, a budem dodržiavať v nich uvedené 
povinnosti člena. Som si vedomý(á), že  zo združenia môžem kedykoľvek vystúpiť na základe osobného uváženia a  
písomného oznámenia doručeného Rade združenia (ďalej len „Rada“). Ďalej vyhlasujem, že som nebol odsúdený za 
úmyselný trestný čin a nikdy som neporušil vojenskú prísahu.  
V .................., dňa .......... 
                                                                            ........................................... 
                                                                            podpis žiadateľa o členstvo  

Schválené Radou dňa :                                        ......................................... 
                                                                                     podpis predsedu 
Podpísaním prihlášky, zaplatením členského príspevku a schválením Radou sa stáva hore uvedená osoba právoplatným 
členom združenia a je v ňom zaregistrovaná pod poradovým číslom :  ......................... z čoho jej vyplývajú členské 
práva aj povinnosti uvedené v stanovách združenia. 

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím  so spracovaním 
a uchovávaním osobných údajov uvedených v tejto prihláške a to v rozsahu potrebnom k spracovávaniu údajov za 
účelom vedenia databázy členskej základne, ako aj na iné potreby o. z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA. 
Prehlasujem, že mnou poskytnuté údaje sú pravdivé.  

Vzdelanie (VŠ, SŠ): ........................... 
Odborné zameranie: ............................................... 
Znalosť jazykov: ...................................................... 
Záľuby: ................................................................. 
Po prijatí za člena združenia sa chcem zapojiť do aktivít a ponúknuť svoje spôsobilosti v oblasti: 
•  legislatívno-právnej ................................................................ 
•  sociálnej .................................................................................. 
•  zdravotnej prevencie a psychológie ....................................... 
•  vojenskej histórie ............................................................ 
•  bezpečnostnej politiky .................................................... 
•  komunikácia s verejnosťou ............................................ 
•  ekonomickej a finančnej 
•  IT ..................................................................................... 
•  kultúrno-osvetovej ........................................................... 
•  rekreačno-športovej ........................................................ 
•  inej : ................................................................................. 
Chcem sa na podujatiach podieľať : 
•  aktívne oko organizátor, spracovateľ článkov a analýz, kontaktná osoba s ďalšími členmi, pomoc pri údržbe 
vojenských pamiatok alebo dokumentačnej činnosti združenia, alebo............................................................ 
•  pasívne (podčiarknuť) 

Žiadateľ uhradil členský príspevok vo výške         EUR   ............................... 
                                                                                     (dátum a podpis pokladníka) 
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4.2 Spôsob úhrady členského príspevku na daný rok    
 
Prihlášku po podpísaní je možné odoslať poštou na adresu 

P.O.BOX 157  
820 05 Bratislava 25 

alebo priniesť osobne do Posádkového klubu na Dulovom nám. č.6 a odovzdať vedúcemu klubu.  
Vyplnenú prihlášku je možné poslať e-mailom, skenovanú kópiu prihlášky s vlastnoručným (skenovaným) podpisom 
žiadateľa (poslať v programe Word alebo PDF) na  e-mail:   vojenskyvetba@gmail.com . 
Úhradu členského  pri realizovaní cez eBanku 
Suma: 15 Euro 
Číslo účtu príjemcu: 2700860529 
Kód banky: 8330 
IBAN   SK4383300000002700860529 
Variabilný symbol: 012015 
Špecifický symbol: 2016(17,18,..) 
Konštantný symbol: 0558 
Informácia pre príjemcu: Členské 2016 (17,18,..), meno a priezvisko odosielateľa 
 
4.3 Členský preukaz 
 

prvá strana 
 

 
VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA 

ČLENSKÝ PREUKAZ  
 

           
 
                Hodnosť                         Meno a priezvisko 
 
                               
            Dátum, miesto narodenia, bydlisko                     
 
    
      Ev. č.            Dátum, miesto vydania                    
Podpis predsedu 
      

 

druhá strana 
 
 

 
Preukaz je majetkom o. z. VOJENSKÝ VETERÁN 

BRATISLAVA a  je neprenosný. Každú zmenu alebo 
stratu preukazu oznámte písomne bez odkladu  Rade   

o. z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA 
 

 
 
 
 
 
 

Článok 5 
Status Vojenský veterán 

 

5.1  Členovi združenia sa slávnostne odovzdáva „Členský preukaz“ a smaltovaný „Odznak združenia“ na najbližšom 
valnom zhromaždení združenia konanom po jeho prijatí za člena združenia. 

 

Článok 6 
Práva a povinnosti členov združenia 

 
 
 
6.1 Informácie pre členov združenia (ďalej len „člen“) sú podávané: 

 ústne na Valnom zhromaždení,  
 e-mailom z adresy:  chnapek@r15.roburnet.sk 
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 prostredníctvom webu:  http://www.bezpzlozky.eu, 
 na mobil SMS správou, 
 listom pre imobilných členov bez internetu.  

 
6.2 Člen je povinný po obdŕžaní Pozvánky o konaní VZ združenia e-mailom alebo SMS cez mobil ohlásiť prijatie 
správy a svoju účasť . Uvedená požiadavka  súvisí so zabezpečením organizačných a priestorových podmienok. 
 
6.3 Zapojenie člena do plnenia cieľov a úloh združenia je možné individuálnou aktivitou, ktorú prejaví vo 
vystúpeniach na VZ združenia, dobrovoľnou účasťou na zasadaniach Rady, alebo svojimi príspevkami na webe  
http://www.bezpzlozky.eu, poprípade inými aktivitami podporujúcimi ciele združenia. 
 
6.4 Zaplatenie členského príspevku je potvrdené administrátorom správou členovi cez e-mail alebo cez mobil (SMS -
kou), max. do 7 dní od prijatia členského na účet v banke alebo v hotovosti. Členský príspevok v hotovosti oproti 
príjmovému pokladničnému dokladu prijíma pokladník. 
 
6.5 Oceňovanie  

Udeľovanie ocenení je vyjadrením vďaky oceneným za dosiahnuté výsledky pri plnení cieľov združenia, ako aj 
vytváranie povedomia o potrebe jeho ďalšieho účinkovania a popularizácie na verejnosti i v zahraničí. 
Rada udeľuje ocenenia: 

a) Titul „Čestný člen“ 
b) Pamätný odznak  
c) Čestné uznanie „Ochranca práv vojenských  veteránov“ 
d) Ďakovný list 

ocenenia sa udeľujú na základe konkrétneho a objektívneho písomného zdôvodnenia  kolektívnym schválením väčšiny 
prítomných členov Rady  na rokovaní o udelení ocenenia, je udeľované verejne a dôstojným spôsobom 
Čestný člen sa môže zúčastňovať všetkých akcií i rokovaní ako ktorýkoľvek člen združenia. Na rokovaniach orgánov 
má hlas poradný. Nemôže však byť volený do orgánov združenia. Čestný člen neplatí členské príspevky, môže však 
združeniu poukázať sponzorský dar 

Vyznamenania udeľované združením: 
a) Medaila „Za zásluhy“ - sa udeľuje členovi združenia ako aj fyzickej a právnickej osobe i nečlenom združenia ;  
b) Plaketa „Ochranca práv vojenských  veteránov“ -kto sa významne podieľal a zaslúžil na riešení právnych, 
zdravotných či sociálnych problémoch a nárokov vojenských veteránov, alebo ich pozostalých; 
c) Kríž vojenského veterána - výlučne členovi združenia ako ocenenie za obzvlášť významnú a dlhodobo 
prospešnú prácu v prospech združenia. 

Návrhy na vyznamenania môžu Rade predkladať členovia Rady, členovia združenia, čestný člen združenia, VZ 
združenia, vojenský veterán najneskoršie 2 mesiace pred dňom udelenia.  
 
Vojenské rezortné vyznamenania – Pamätná medaila -  na základe § 137, Zákona 346/2005 Z.z. a Výnosu 
ministerstva obrany SR č. SEOPMVL-80-44/07-ODL o určení stupňov medailí a tried vojenských odznakov 
a podmienkach ich udeľovania sú udeľované na základe rozhodnutia Ministra obrany Slovenskej republiky, návrh 
predkladá Rada. 
 
Významné výročia 

- výročie vzniku súčasnej Slovenskej republiky – 1. január 
- výročie úmrtia M. R. Štefánika – 4. máj 
- deň víťazstva nad fašizmom a ukončenia II. svetovej vojny – 8. máj  
- výročie vzniku spolkovej činnosti vojenských veteránov a združenia – 8. jún 
- výročie narodenia M. R. Štefánika – 21. júl  
- výročie Slovenského národného povstania – 29. august   
- deň  ústavy Slovenskej republiky – 1. september 
- deň ASR a vstupu 1.čs.az na územie SR – 6. október. 
- deň vojnových veteránov a ukončenia I. svetovej vojny – 11 .november 
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Článok 7 
Orgány združenia 

     Podľa stanov. 

Článok 8 
Valné zhromaždenie združenia 

 
8.1.  Valné zhromaždenie (ďalej len VZ združenia“) riadi pracovné predsedníctvo zvolené prítomnými členmi 
združenia.  
Návrh na zloženie pracovného predsedníctva a predsedajúceho VZ združenia pripravuje Rada a predkladá poverený 
člen Rady. Zloženie predsedníctva, predsedajúceho, volebný a rokovací poriadok schvaľujú prítomní verejným 
hlasovaním. 
 
8.2. Program VZ združenia: 

 
1. Otvorenie VZ združenia   -   predseda  

°odovzdanie vedenia VZ združenia predsedajúcemu 
2. Schválenie:  

°Programu,  
°Rokovacieho a volebného poriadku VZ združenia 

3. Odovzdanie preukazu člena VVBA            - zástupca Rady 
4. Voľba komisií mandátová, volebná, návrhová, zapisovateľ a overovateľ  
5. Prednesenie správy o činnosti  združenia   - predseda 
6. Prednesenie správy o hospodárení             - hospodár 
7. Správa mandátovej komisie                         - predseda MK 
8. Návrh uznesenia  spracovaný Radou          - predseda NK  
9. Vystúpenie hostí 
10. Diskusia  k predloženým správam o činnosti 
11. Predloženie návrhov                                       - NK  

°Zmeny v základných dokumentoch  
°Plán činnosti a rozpočet na 2016  

12. Predstavenie kandidátov na doplnenie Rady   - predseda VK 
13. Pokračovanie v diskusii 
14. Voľby členov Rady a vyhlásenie výsledkov   -   predseda VK  
15. Schvaľovanie                                                   - predsedajúci 

°Zmeny v základných dokumentoch   
°Plánu činnosti a rozpočtu na 2016 

16. Správa návrhovej komisie,   - predseda NK 
°Schválenie uznesenia 

Ukončenie VZ združenia 
 
 

8.3 Dátum, miesto konania a program VZ združenia oznámi všetkým členom POZVÁNKOU Rada najneskôr 30 dní 
pred jeho konaním.  

‐ VZ združenia volí mandátovú, volebnú a návrhovú komisiu v počte 3 - 5 členov, 
‐ mandátová komisia zisťuje a registruje prítomnosť a rieši otázky  regulárnosti a schopnosti VZ uznášať sa,  
‐ volebná komisia riadi voľby do Rady a voľbu Revízora, výsledky volieb vyhlási predseda volebnej komisie v 

poradí od najväčšieho  počtu získaných hlasov pre kandidáta po najmenší počet hlasov pre kandidáta a 
prehľad kandidátov, ktorí vo voľbách neuspeli a nezískali ani jeden hlas delegátov, 

‐ návrhová komisia pripravuje a prednáša návrh uznesenia, prípadne ďalšie návrhy na    schválenie VZ, 
‐ voľba orgánov Rady a voľba Revízora sa koná minimálne raz za štyri roky. 

 
8.4 .Voľby sa riadia zásadami vnútornej demokracie, konajú sa na základe všeobecného, rovného a priameho 
volebného práva tajným alebo verejným hlasovaním. O voľbe a odvolaní členov orgánov sa rozhoduje nadpolovičnou 
väčšinou rozhodujúcich hlasov prítomných na VZ. 
 
8.5. Spresnenie čl. 8.4 Stanov:  
Oznámenie o konaní VZ združenia musí mať spätnú väzbu od člena po obdŕžaní pozvánky. 
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8.6. Rokovací a volebný poriadok  VZ združenia 
 
1. Na rokovaní VZ združenia sa zúčastňujú jeho členovia , ktorí svoju prítomnosť potvrdili podpisom na prezenčnej 

listine. 
 
2. Vedením rokovania je poverený člen Rady, ktorý prednesie návrh Rady na voľbu pracovného predsedníctva, 

mandátovú, volebnú a návrhovú komisiu. 
 
3. Voľby sa riadia zásadami vnútornej demokracie, konajú sa na základe všeobecného, rovného a priameho 

volebného práva tajným alebo verejným hlasovaním. O voľbe a odvolaní členov orgánov sa rozhoduje 
nadpolovičnou väčšinou rozhodujúcich hlasov prítomných na VZ združenia.  

 
4. VZ združenia je uznášaniaschopné, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina členov. Ak je počet 

členov v čase oznámeného začiatku nižší ako nadpolovičná väčšina, oznámi riadiaci konanie náhradného VZ s 
nezmeneným programom. Náhradné VZ je schopné sa uznášať nadpolovičnou väčšinou prítomných členov 
združenia. 

 
5. Na schválenie uznesenia sa vyžaduje nadpolovičná väčšina prítomných členov. Uznesenia sú záväzné pre 

všetkých členov združenia. 
 
6. Hlasovanie 
Voľby 
a) Na hlasovaní sa zúčastňujú členovia s hlasom rozhodujúcim. 
b) Hlasuje sa zdvihnutím ruky. 
c) Pri voľbe členov Rady a Revízora sa hlasuje tajne, alebo verejne, podľa rozhodnutia VZ združenia pred voľbami. 

Pri verejnom hlasovaní sa o každom navrhovanom kandidátovi hlasuje jednotlivo. 
d) Predseda volebnej komisie predstaví jednotlivých kandidátov, ktorí dali vyjadrenie, že v prípade zvolenia funkciu 

prijímajú. 
e) Pri hlasovaní sčítavajú hlasy členovia Mandátovej komisie – skrutátori a výsledok oznámi predseda Mandátovej 

komisie predsedajúcemu rokovania.  
f) O zvolení rozhoduje najvyšší počet hlasov pre stanovený počet miest, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje 

losovanie ktoré vykoná volebná komisia, ak sa nepodarí zvoliť príslušný počet kandidátov na volené miesta, 
voľba sa opakuje v druhom kole. 

Dokumenty 
g) Pri hlasovaní o dokumentoch rozhodujú hlasy väčšiny prítomných členov. 
h) Pri hlasovaní o navrhovaných zmenách do Uznesenia sa hlasuje v prvom poradí o návrhu Návrhovej komisie 

a v druhom poradí o návrhu člena. Ak získa predložený návrh nadpolovičnú väčšinu, zahrnie sa do Uznesenia. 
 
7. Predkladanie návrhov a pripomienok 
a) Návrhy na doplnenie kandidátov do Rady a Revízora predkladá navrhujúci písomne predsedovi Volebnej komisie 

s odôvodnením návrhu do ukončenia diskusie. 
b) Návrhy na doplnenie (zmeny) v dokumentoch:  

(1)Programové zameranie,  
(2)Stanovy,  
(3)Smernice pre realizáciu stanov,  
(4)Smernice pre symboly,  
(5)Smernice pre oceňovanie,  
(6)Plán a rozpočet na rok  
(7)Uznesenie, navrhujúci prednesie ústne zhromaždeniu a predkladá písomne predsedovi Návrhovej komisie ešte 
pred ukončením diskusie. 

 
8. Diskusia 
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a) Do diskusie sa hlásia diskutujúci dvihnutím ruky alebo podaním písomnej prihlášky predsedajúcemu. 
b) Poradie diskutujúcich určuje predsedajúci. 
c) Diskusné vystúpenie nemá trvať viac ako 5 minút. 
d) Neprednesené príspevky je možné odovzdať v písomnej forme vedúcemu rokovania, budú prerokované na 

najbližšej Rade. 
e) Faktické pripomienky môžu členovia vznášať k predneseným Správam a k diskusným vystúpeniam. Faktická 

pripomienka by nemala trvať viac  ako 1 minútu. 
f) Diskusia sa ukončí po vyčerpaní všetkých diskusných príspevkov. Diskusia sa môže ukončiť aj na návrh 

pracovného predsedníctva. 
 
 

Článok 9 
Rada združenia 

 

9.1 Rokovací poriadok Rady združenia (ďalej len „Rada“) 

‐ zasadnutia zvoláva predseda pozvánkou elektronickou formou najneskôr 10 dní pred zasadaním Rady, 
-      súčasťou pozvánky sú aj elektronicky odoslané návrhy prerokovávaných materiálov 
‐ materiály, ktoré spracovávajú členovia Rady musia byť predložené predsedovi najneskôr  12,  resp. 7 dní pred 

zasadnutím Rady, 
‐ neúčasť na zasadnutí musí byť oznámená predsedovi najneskôr 5 dní pred zasadnutím Rady, 
‐ Rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou, pričom musí byť vytvorený priestor pre menšinové návrhy a názory 

a Rada sa nimi musí zaoberať a zdôvodniť ich zamietnutie, 
‐ členovia Rady sa na zasadaní hlásia o slovo a predseda resp. riadiaci zasadania je povinný udeliť slovo hlásiacemu 

sa členovi,  
‐ vystúpenie člena musí byť v nezmenenom obsahu zaznamenané v zápisnici, 
‐ z každého zasadnutia sa spracováva zápisnica a  uznesenie,   
‐ zápisnica a uznesenie musia byť doručené členom Rady najneskôr 14 dní po skončení zasadania Rady 

elektronickou formou vo formáte .pdf. 
 

9.2 Obsah „ZÁPISNICE“ zo zasadnutia Rady:  

Zasadnutie Rady sa uskutočnilo dňa:  
Prítomní:, ospravedlnení:, hostia:, 
Program: 

1. Vyhodnotenie uznesenia z predchádzajúceho zasadania Rady 
2. Plán činnosti a jeho plnenie 
3. Rôzne 
K bodu 1., K bodu 2., K bodu 3. 

Podpis zodpovedných:  zapísal, overil, schválil. 

 

9.3 Obsah „UZNESENIA“ zo zasadnutia Rady dňa:.... 

Rada : 

1. Schválila;   2. Vzala na vedomie;   3. Ukladá, 

Podpis zodpovedných:  zapísal, overil, schválil 

 

9.4 V neodkladných a odôvodnených prípadoch môže Rada prijímať rozhodnutia a uznesenia i mimo riadneho 
rokovania spôsobom elektronického hlasovania. 

9.5 Do kompetencie Rady ako výkonného orgánu patrí:  

‐ rozpracovanie Programu združenia, úloh a uznesení schválených VZ,  
‐ schvaľovanie prihlásených záujemcov o členstvo a novovytvorených sekcii, 
‐ zastupovanie združenia na verejnosti, komunikácia s verejnosťou a médiami, komunikácia so zákonodarnou, 

výkonnou a súdnou mocou, inštitúciami a partnerskými organizáciami na úrovni štatutárnych zástupcov, 
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‐ komunikácia so zahraničnými a partnermi, 
‐ koordinácia odborných komisií a zástupcov v rezortných a mimorezortných pracovných skupinách, v ďalších 

poradných a  dozorných orgánoch ministerstiev, 
‐ sústredenie a spracovanie návrhov a podkladov do plánov rezortov na zabezpečenie požiadaviek združenia, 
‐ príprava a schvaľovanie návrhov na udelenie ocenení a vyznamenaní rezortu obrany, partnerských organizácií 

v SR a zahraničí, 
‐ schvaľovanie okamžitých taktických postupov pri realizácii programu združenia, 
‐ schvaľovanie dohôd s inštitúciami, vrátanie dohôd o sponzorských daroch a dotáciách, 
‐ schvaľovanie projektov a zapojenia sa do projektov partnerských organizácií,  
‐ schvaľovanie zloženia oficiálnych delegácií združenia na rokovania s politickými inštitúciami a partnermi, na 

konferenciách medzinárodných a zahraničných organizácií, 
‐ rozhodovanie o zániku združenia v prípade, ak sa do 90 dní, kedy boli splnené podmienky zániku nezíde VZ 

združenia, aby rozhodlo o zániku združenia. 
 
9.6 V záujme združenia môže Rada prijať rozhodnutie, ktoré je v kompetencii VZ združenia. O takomto rozhodnutí 
neodkladne informuje členov a predkladá na najbližšom VZ združenia.  

9.7 Pre komunikačnú činnosť s verejnosťou si Rada vyberá a následne zriadi hovorcu, ktorý okrem propagácie činnosti 
združenia v médiách, zabezpečuje aj foto/video dokumentáciu pre archív združenia.  

9.8 Do kompetencií Rady patrí vytváranie odborných/pracovných komisií z členov združenia. Vo svojej činnosti sa 
vytvorená komisia riadi štatútom, ktorý vypracuje Rada, za svoju činnosť sa komisia zodpovedá Rade. Sem patrí: 

‐ komisia koncepčných a strategických dokumentov, odborných politík a interných noriem,  
‐ komisia aktivít spojených s prípravou legislatívy a právnymi službami,  
‐ manažment brannej politiky a vojenskej osvety, 
‐ projektový a finančný manažment.  

 

Článok 10 
Predseda združenia 

 
10.1 Výber a voľba predsedu združenia (ďalej len „predseda“) podlieha uplatňovaniu demokratických princípov 
riadenia a trvalej kontroly. Predseda je pod kontrolou Rady a členskej základne, má  široké právomoci, preto pri výbere 
je nutné zohľadniť jeho osobnostné vlastnosti a manažérske kvality, zodpovednosť a podmienky, ktoré determinujú 
iniciatívu aj samostatnosť, schopnosť komunikovať s vnútorným a vonkajším prostredím, umenie zjednocovať členov 
a byť ich prirodzeným lídrom, aby sa Rada a VZ združenia nemusela zaoberať nespokojnosťou s jeho činnosťou. 

10.2 Kontrolu a  hodnotenie činnosti predsedu umožňujú stanovy. Proces riadenia Rady si vyžaduje vzájomnú 
komunikáciu, dohodu, súhru (súlad) a akcieschopnosť celej Rady s prepojenosťou na členskú základňu združenia.   

10.3 Ak predsedovi nie je umožnené vykonávať svoju funkciu, alebo na plnenie niektorých jeho kompetencií a úloh, 
na zastupovanie predsedu je zvolený podpredseda. Rozsah prenesených kompetencií a úloh na zastupujúceho 
upresňuje predseda na rokovaní Rady a zakotví sa v zápisnici.   

10.4 V neodkladných a odôvodnených prípadoch môže predseda prijímať rozhodnutia i mimo riadneho rokovania 
Rady alebo VZ združenia spôsobom elektronického hlasovania členov Rady. 

10.5  Predseda pri  narastaní úloh a rozsahu činností združenia môže navrhnúť VZ združenia rozšírenie Rady o ďalších 
členov, ktoré musí zdôvodniť.  
 

Článok 11 
Revízor 

 
 
11.1  Rada pozýva revízora na všetky svoje rokovania, poskytuje mu všetky záznamy z rokovaní rovnako ako 
ostatným členom Rady.  
 
11.2  Fyzickú inventúra pokladne vykonáva 1x za Q.  Revízna kontrola hospodárenia s FP a majetkom min. 2x za rok 
 

Článok 12 
Zásady hospodárenia združenia 
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12.1  Za efektívne hospodárenie s majetkom a finančnými prostriedkami zodpovedá Rada. 

12.2  Výdavky na činnosť združenia 

Na zabezpečenie činnosti združenia, je možné uhradiť nevyhnutnú časť nákladov, ktoré boli spojené s prácou v 
prospech združenia v súlade so schváleným Plánom na rok, vždy v súlade so schváleným rozpočtom. 
-  Pri pracovnej ceste doma i v zahraničí sa môže poskytnúť členom, úhrada cestovného, stravného a ubytovania podľa 
všeobecne záväzných právnych predpisov o cestovných náhradách v primeranom rozsahu. 
-  Výdavky na občerstvenie a dary sa poskytujú pri VZ združenia, kultúrno-športovej a spoločenskej činnosti, 
koordinačných komisiách a pod.  
- Dary je možné poskytnúť významným zahraničným partnerom.  Pri úmrtí člena sa môže z prostriedkov združenia 
zakúpiť kytica alebo veniec. Výšku výdavkov stanovuje Rada. 
- Ostatné výdavky sa určujú podľa rozhodnutia Rady, na zabezpečenie schôdzí a záujmovej činnosti, poštovné, 
telefónne poplatky, kancelárske potreby, náhradu za prekladateľskú činnosť, náhradu umeleckým súborom a 
jednotlivcom, a na nákup vecných cien pri súťažiach organizovaných združením. 
- Rada rozhoduje o výške odmeny za prácu účtovníka s prihliadnutím na Zákon o dani z príjmov. 
 
12.3 Združenie vedie účtovníctvo podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve a následných nariadení o účtovníctve. 
Združenie účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, je vedené ako úplné, preukázateľným spôsobom a správne tak, 
aby to odzrkadľovalo skutočnosti v činnosti združenia, účtovným obdobím je kalendárny rok, účtovné zápisy sa 
dokladujú účtovnými dokladmi, ktoré schvaľuje predseda.  
 
12.4 Predseda zodpovedá za vedenie účtovníctva a iných dokladov, na vypracovanie ročnej účtovnej závierky je 
kompetentný pre výber externého účtovníka za finančnú úhradu schválenú Radou. Uzávierka peňažného denníka sa 
vykonáva vždy k poslednému dňu každého mesiaca. 
 
12.5 Bežný účet v banke a komunikáciu s bankou /Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, IČO: 36869376, Nám. 
SNP 21, 811 01 Bratislava/ spravuje predseda združenia, ktorý je oprávnenou osobou pre disponovanie s účtom.  
Výpis o pohybe na bežnom účte predkladá mesačne rokovaniu Rady. Účtovné písomnosti sa archivujú podľa 
Registratúrneho plánu. 
 
12.6 Členské príspevky sa platia do konca mesiaca február na bežný kalendárny rok. Výška členského príspevku 
rozhodnutím 2. Valného združenia je 15 €. 
 
12.7  Návrh Plánu činnosti a rozpočtu združenia je spracovaný Radou v mesiacoch september/október pre nasledujúci 
rok. Predkladaný je na schválenie VZ na začiatku roka. Do schválenia Plánu činnosti sa združenie sa riadi Radou 
predloženým návrhom. 
 

Článok 13 
Administrátor združenia 

 
13.1 Na zasadaniach Rady vykonáva administrátor združenia (ďalej len „administrátor“), ak to nie je rozhodnuté inak, 
funkciu zapisovateľa,  zápis predkladá na overenie overovateľovi a schválenie predsedovi. 
 
13.2 Administrátor riadi registratúru, prijíma zásielky ktoré boli adresované združeniu, vedie centrálny registratúrny 
denník tak, aby priebežne poskytoval úplné a presné, časove a vecne aktuálne údaje o evidovaných záznamoch,  prideľuje 
spisu registratúrnu značku, znak hodnoty a lehotu uloženia, určí spôsob jeho vybavenia. Registratúrne záznamy podpisuje 
predseda, z podpisového práva vyplýva aj zodpovednosť za vecnú a formálnu správnosť podpísaného záznamu. 

13.3 Združenie má zabezpečené registratúrne stredisko v  byte administrátora, kde spĺňa podmienky pre všestrannú ochranu 
registratúry.  Dokumenty a spisy ukladá v  ukladacích jednotkách (spisové dosky, balík, archívna škatuľa). 

13.4  Lehotu uloženia spisov stanovuje registratúrny plán: 
10 rokov:  zmluvy, dohody, zápisnice a uznesenia, kniha došlej pošty, evidencia členov, finančné dotácie, 
záznamy z inventarizácií, hospodárske a finančné rozbory, ročné účtovné výkazy (peňažný denník a doklady), 
evidencia ocenení, 
5 rokov: ostatné záznamy z činnosti združenia. 
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13.5 Rokovania  VZ združenia a Rady zabezpečuje podľa pokynov v článku 8 a 9 tohto poriadku, spresnených 
uznesením Rady pred konaním rokovania. 
 
13.6 Aktualizuje evidenciu členov združenia, zmeny kontaktných údajov u členov, príjem a odoslanie informácií 
overuje u členov s využitím e-mailových adries a telefónom (SMS).  
  
13.7 Informácie o zaplatení členského príspevku členmi združenia prevezme 

- od pokladníka pri platbe v hotovosti, 
- od predsedu pri úhrade na bežnom účte v banke. 

 

Článok 14 
Hospodár združenia 

 
14.1 Hospodár združenia (ďalej len „hospodár“) vykonáva aj funkciu pokladníka,  riadi sa príslušnými ustanoveniami 
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov najmä v súlade s § 4 ods. 7, § 10, § 11, § 24 ods. 2 
a 3, § 25 ods. 1 písm. c), § 29 ods. 3 a § 30 ods. 5.  Riadi sa pokynmi o hospodárení  v čl. 12 tejto smernice 
 
14.2 S pokladníkom, hmotne zodpovedným za nakladanie s peňažnými prostriedkami v hotovosti sa uzatvára dohoda o 
hmotnej zodpovednosti a stanovený postup pri vykonaní fyzickej inventúry v pokladnici v zmysle § 29 zákona o 
účtovníctve.  
 
14.3 Dopĺňanie pokladnice o hotovosť, vkladanie nadlimitnej hotovosti na b.ú. do banky, prípadné poskytnutie 
preddavku vykonáva podľa pokynov predsedu. Na zabezpečenie pokladničnej hotovosti používa pokladník prenosný 
trezor.  
 
14.4 Evidencia pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti vedie v Pokladničnej knihe. Pokladničná kniha musí byť 
priepisná, pričom kópiu odovzdá pokladník spolu s pokladničnými dokladmi na konci účtovného obdobia za účelom 
spracovania ročnej závery účtovníkovi.  
 
14.5 Pokladník podáva administrátorovi aktuálne údaje o uhradení členského členmi v hotovosti. 

 

Článok 15 
Zánik združenia 

 
15.1 Združenie zaniká aj uznesením VZ združenia, alebo ak počet členov poklesne pod stanovenú hranicu 3 členov.   
 
15.2 Dokumentáciu likvidátor/administrátor uloží v  archíve  podľa Registratúrneho poriadku označenú a roztriedenú 
podľa Registratúrneho plánu združenia.    

Článok 16 
Záverečné ustanovenia 

 
16.1   Smernicu schválila Rada  dňa:  8. februára 2016.  Účinnosť nadobúda dňom schválenia. 

 

 


