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Článok 1 

Základné ustanovenia 

 

1.1. Názov občianskeho združenia je: VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA 

1.2. Sídlo združenia: Dulovo nám. 6, 821 09 Bratislava 2, P.O.BOX 157, 820 05 Bratislava 25 

1.3. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA je dobrovoľným združením fyzických osôb s miestnou, 

regionálnou pôsobnosťou na území hlavného mesta SR Bratislavy a Bratislavského kraja. 

1.4. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA  (ďalej len „združenie“) je  právnická osoba  v zmysle zákona  

č.83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov. 

 

Článok 2 

Poslanie a ciele  

 

       Poslaním združenia je podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej a regionálnej úrovni hlavného mesta 

SR Bratislavy a Bratislavského kraja v oblasti osvetovej, kultúrno-spoločenskej, rekreačno-športovej, sociálnej 

starostlivosti a zdravotnej prevencie tak, aby vytvorilo pre svojich členov, ich rodiny, pozostalých 

a sympatizantov, podmienky pre aktívnu účasť na spoločenskom živote v komunite vojenských veteránov  na 

hodnotách spolupatričnosti, svornosti a vzájomnej pomoci.  

 

Ciele:  

a) presadzovať legislatívne zmeny v sociálnom zabezpečení a sociálnej starostlivosti o vojenských veteránov,  

b) uskutočňovať publikačné, vzdelávacie a konzultačné činnosti pre zmenu vzťahu verejnosti k vojenským 

veteránom,  

c) usilovať o zlepšovanie  podmienok sociálnej a zdravotnej  starostlivosti vojenských veteránov, zapájania 

sa do spoločenského života a pracovného procesu po odchode do výslužby,  

d) zapojiť vojenských veteránov do aktivít pri napĺňaní svojich potrieb a záujmov, 

e) stať sa aktívnou a rešpektovanou súčasťou neziskového sektora hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len 

„HM SR Bratislava“), 

f) v duchu svojej morálnej povinnosti voči obetiam vojen a tým, ktorí bojovali za našu slobodu a mierový 

život, udržiavať a šíriť hodnoty spojené s národno-oslobodzovacím zápasom, budovaním demokratického 

charakteru Slovenska, a ochranou mieru,  

g) HM SR Bratislave a  Bratislavskému kraju poskytovať pomoc pri rozvíjaní vojenských tradícii a 

uchovávaní vojenských pamiatok a pamätihodností, 

h) uskutočňovať bádateľskú činnosť zameranú na históriu vojenských útvarov, inštitúcií a spolkov 

pôsobiacich na území  Bratislavy v období Československa a Slovenskej republiky,  

i) v spolupráci s MO SR a GŠ OS SR usilovať o vytvorenie statusu vojenského veterána a jeho zapracovanie 

do rezortných právnych noriem. 
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Článok 3 

Činnosť združenia 

Pre dosiahnutie svojho poslania a cieľov združenie: 

3.1. Vytvára organizačnú platformu pre vojenských veteránov (bývalých vojakov z povolania 

a profesionálnych vojakov) ich rodiny, pozostalých a sympatizantov ktorí sú ochotní podporovať aktivity 

združenia pri napĺňaní jeho poslania a cieľov uvedených   v čl. 2. 

3.2.  Získava finančné a materiálne prostriedky s využitím dotácií, finančných a materiálnych darov a vlastnej 

činnosti. 

3.3.  Monitoruje legislatívnu činnosť a aplikačnú prax v oblasti sociálnej ochrany a sociálneho zaraďovania 

vojenských vyslúžilcov, veteránov. Spolupracuje so štátnymi orgánmi, regionálnou a miestnou 

samosprávou, občianskymi združeniami, nadáciami a podnikateľskými subjektmi s obdobným zameraním 

pri riešení problémov sociálnej ochrany a sociálneho zaraďovania. 

3.4.  Podporuje a organizuje konferencie a semináre odborníkov v oblasti sociálnej a zdravotníckej 

starostlivosti. Organizuje osvetovú činnosť zameranú na vojenskú históriu Bratislavy, Bratislavského kraja 

a Slovenska, bezpečnostné otázky, sociálne a psychologické problémy vojenských veteránov, zvyšovanie 

úrovne ich právneho povedomia, finančnej gramotnosti a zdravotnej prevencie. 

3.5.  Podporuje prípravu a realizáciu projektov zdravotno-rehabilitačnej, opatrovateľskej a rekreačno-športovej 

činnosti. 

3.6.  Aktívne sa podieľa na udržovaní vojenských cintorínov, hrobov a pamätníkov a organizovaní pietnych 

aktov obetiam vojen, ako aj zosnulým významným vojenským veteránom. 

3.7.  Poskytuje pomoc pozostalým po zomretých vojenských vyslúžilcoch, členov združenia pri organizovaní 

pohrebov a riešení problémov sociálneho zabezpečenia. 

3.8.  Spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvom 

obrany Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Slovenským Zväzom 

protifašistických bojovníkov a zriaďovateľmi škôl pri príprave a realizácii projektov pre deti a mládež 

spojené s vojenskou históriou, brannou výchovou,  branno-športovými činnosťami. 

3.9. Nadväzuje spoluprácu so zahraničnými združeniami a organizáciami zaoberajúcimi sa problematikou 

vojenských veteránov. 

 

Článok 4 

Členstvo v združení 

 

4.1. Členstvo v združení má charakter individuálneho členstva. Členom sa môže stať fyzická osoba, ktorá je 

bezúhonná a súhlasí so stanovami združenia a rozhodne sa aktívne podporovať združenie pri naplňovaní 

jeho  poslania a cieľov. 

4.2. Členstvo v združení je dobrovoľné. Vzniká podaním, schválením a  registráciou písomnej prihlášky. 

4.3. Členstvo zaniká na základe dobrovoľného rozhodnutia o vystúpení zo združenia písomným oznámením, 

ďalej: zrušením, po opakovanom neplnení členských povinností a  písomnom upozornení; vylúčením po 

odsúdení za úmyselný trestný čin a vedomom poškodzovaní záujmov združenia; pozastavením členstva na 

žiadosť člena z dôvodu dlhodobého pôsobenia v zahraničí  rozhodnutím Rady združenia. 

4.4.  Člen, ktorému zaniklo členstvo v združení zrušením alebo vylúčením, nemôže byť opätovne prijatý do 

združenia. 

4.5.  Členovi, ktorý sa významným spôsobom zaslúžil o rozvoj združenia, ochranu záujmov a práv 

vojenských veteránov, pomoc vojenským veteránom a ich rodinám môže byť udelený titul čestný člen. 
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Titul čestný člen sa odníma z dôvodov uvedených v ods. 4.3. v súvislosti s vylúčením. O udelení a odňatí 

titulu čestný člen rozhoduje Valné zhromaždenie na návrh Rady združenia. 

 

Článok 5 

Status Vojenský veterán 

 

5.1 Člen, ktorý bol preukázateľne v služobnom pomere vojaka z povolania alebo profesionálneho vojaka 

minimálne 10 rokov, alebo je vojnovým veteránom podľa  §2 zákona č. 463/2003 Z. z. o vojnových 

veteránoch, spĺňa podmienky pre priznanie statusu Vojenský veterán. 

 

5.2.  Status Vojenský veterán sa priznáva uznesením Rady združenia. 

 

5.3. Priznanie statusu Vojenský veterán sa členovi vykoná slávnostným pasovaním na rokovaní Valného 

zhromaždenia. 

 

Článok 6 

Práva a povinnosti členov združenia 

 

6.1  Člen združenia má právo: 

- voliť a byť volený do orgánov združenia a podieľať sa na činnosti združenia, 

- zúčastňovať sa Valného zhromaždenia združenia,  

- navrhovať kandidátov do volených orgánov združenia, 

- získavať informácie a tlač šírenú združením, 

- žiadať združenie o pomoc pri organizovaní, zverejňovaní a propagácii vlastnej činnosti.  

6.2  Člen združenia je povinný: 

- dodržiavať stanovy združenia, 

- po prijatí POZVÁNKY na Valné zhromaždenie združenia potvrdiť prijatie a oznámiť svoju účasť 

administrátorovi združenia telefonicky, e-mailom, alebo písomne, 

- podieľať sa podľa svojich možností na plnení cieľov a úloh združenia, 

- platiť členské príspevky vo výške a termíne schválenom Valným zhromaždením združenia. 

 

Článok 7 

Orgány združenia 

 

Valné zhromaždenie združenia 

Rada združenia  

Predseda združenia 

Revízor 

 

Článok 8 

Valné zhromaždenie združenia 

 

8.1 Valné zhromaždenie združenia  ( ďalej len „VZ združenia“) je najvyšším orgánom združenia, ktorého sa 

zúčastňujú všetci členovia združenia. 

8.2. VZ združenia  najmä: 

a) schvaľuje program VZ združenia, 

b) schvaľuje stanovy a  rozhoduje o  zmene a doplnení stanov združenia, 
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c) volí a odvoláva členov Rady združenia, 

d) volí a odvoláva Revízora, 

e) schvaľuje správu o činnosti, hospodárení a rozpočet združenia,  

f) schvaľuje správu revízora,  

g) rozhoduje o zániku združenia. 

8.3. VZ združenia  zvoláva Rada, schádza sa najmenej raz za rok, musí byť zvolané, ak o to požiada 1/3 

členov združenia. 

8.4. 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 združenia s nezmeneným programom. Náhradné VZ  združenia je schopné sa uznášať 

nadpolovičnou väčšinou prítomných členov združenia. 

8.5. Na schválenie uznesenia VZ združenia sa vyžaduje nadpolovičná väčšina prítomných členov. Uznesenia 

sú záväzné pre všetkých členov združenia. 

 

Článok 9 

Rada združenia 

 

9.1. Rada združenia (ďalej len „Rada“) je výkonným orgánom združenia, ktorý riadi a organizuje činnosť 

združenia v čase medzi Valnými zhromaždeniami. Na čele Rady je predseda združenia. Jeho kompetencie 

a spôsob vykonávania funkcie stanovuje čl. 10 týchto stanov. 

9.2.  Do výlučnej pôsobnosti Rady patrí najmä rozhodovanie o: 

a) členstve v združení, jeho zrušení alebo pozastavení,  

b) úkonoch týkajúcich sa vlastníctva k nehnuteľnému majetku združenia, 

c) návrhu plánu činnosti, rozpočtu, výročnej správe, správe o hospodárení a predkladanie týchto 

návrhov VZ združenia, 

d) materiálnom a personálnom zabezpečení činnosti združenia,  

e) ustanovení likvidátora a o spôsobe majetkového vysporiadania v prípade zániku  združenia, ak 

o tom nerozhodlo VZ združenia, 

f) ďalších veciach na základe mandátu VZ združenia. 

 

9.3 Rada rokuje podľa potreby, minimálne  raz za dva mesiace.  

9.4 Rada schvaľuje: 

-  vytvorenie sekcií v združení, 

-  uznesenia rady, ktoré sú pre členov rady a členov združenia záväzné,  

-  smernice pre realizáciu programu, stanov, rokovanie, hospodárenie, registratúru, udeľovanie ocenení a 

komunikáciu s členmi a verejnosťou. 

 

9.5. Rada je uznášaniaschopná ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie 

rozhodnutia sa vyžaduje nadpolovičná väčšina prítomných členov. 

9.6.  Zloženie Rady:  predseda,  podpredseda a 5 členov.  

9.7.  O počte ďalších členov Rady rozhoduje VZ združenia na návrh predsedu  združenia podľa  rozsahu 

a náročnosti úloh. Rada musí mať možnosť personálne zabezpečiť najmä: 

- sociálnu oblasť,  

- legislatívno-právnu oblasť, 

- kultúrno-spoločenskú oblasť, 

- rekreačno-športové aktivity, 

- zdravotnú prevenciu, psychologické poradenstvo,  
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- liečebno-rekreačnú oblasť,  

- kontakty a pomoc zdravotne hendikepovaným vojenským veteránom,  

- kontakty so zmluvnými partnermi a správnymi orgánmi, 

- sledovanie dotačných schém rezortov a nadácií, spracovanie a vyhodnocovanie projektov, 

- komunikačnú  a publikačnú činnosť. 

 

Článok 10 

Predseda združenia 

 

10.1. Predseda združenia (ďalej len „predseda“) je štatutárnym orgánom združenia, zastupuje združenie 

navonok a koná v jeho mene, zodpovedá za hospodárenie, využívanie prostriedkov a vedenie účtovníctva 

združenia. 

10.2. Rozhoduje vo všetkých veciach združenia, s výnimkou vecí, ktoré sú všeobecne záväzným právnym 

predpisom, rozhodnutím príslušných orgánov združenia, alebo týmito  stanovami vyhradené do výlučnej 

pôsobnosti iných orgánov združenia. 

10.3. Predseda plní rozhodnutia Rady a VZ združenia. 

10.4.  V čase keď predseda nemôže vykonávať svoje povinnosti preberá jeho kompetencie  určený 

podpredseda združenia. 

 

Článok 11 

Revízor 

  

11.1. Revízor,  je kontrolným orgánom združenia. Za svoju činnosť zodpovedá  VZ združenia.  

11.2 . Kontroluje hospodárenie združenia a dodržiavanie stanov.  

11.3. Je oprávnený kontrolovať všetky dokumenty a záznamy združenia a žiadať prerokovania svojich návrhov 

v Rade a VZ združenia. Má právo zúčastňovať sa rokovania orgánov združenia. 

 

Článok 12 

Zásady hospodárenia združenia 

 

12.1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, ktorého je vlastníkom, alebo ktorý mu bol 

zapožičaný.  

12.2. Majetok združenia tvoria: 

- členské príspevky, 

- dotácie, granty, dary, 

- iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi. 

12.3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu v zmysle všeobecne záväzných právnych 

predpisov a vnútorných predpisov združenia a podlieha kontrole revízora.  

 

Článok 13 

Administrátor združenia 

 

13.1. Administrátora vyberá a schvaľuje Rada.  
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13.2. Zabezpečuje agendu združenia, administratívne činnosti a registratúru združenia v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi združenia. Vedie evidenciu členov. 

13.3. Organizačne zabezpečuje rokovania Rady a VZ združenia. Spracováva dokumentáciu z rokovaní Rady 

a VZ združenia.  

 

Článok 14 

Hospodár združenia 

 

14.1.Hospodár združenia (ďalej len „hospodár“) je členom Rady, ktorého volí a odvoláva VZ združenia. Pri 

predčasnom ukončení funkcie do zvolenia nového hospodára funkciu preberá určený člen Rady.  

14.2. Hospodárom môže byť zvolená osoba staršia ako 18 rokov.  Dohodu o hmotnej zodpovednosti 

s hospodárom podpisuje predseda – štatutár združenia. 

14.3. Je zodpovedným za vedenie záznamov z hospodárenia združenia, za tým účelom: 

- vedie evidenciu majetku združenia,  

- vedie pokladňu občianskeho združenia, 

- prijíma do pokladne prostriedky občianskeho združenia a zabezpečuje nevyhnutné finančné 

operácie na základe pokynu predsedu, 

- zabezpečuje vypracovanie výročnej správy o hospodárení a predkladá ju Rade. 

 
 

Článok 15 

Zánik združenia 

 

15.1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením.  Ak  zaniká rozpustením 

postupuje sa v súlade s ods. 9.2. písm. e).  

15.2. Pri likvidácii združenia sa najskôr uhradia pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže 

presunúť výlučne na občianske združenie, alebo nadáciu s humanitným, alebo charitatívnym zameraním. 

Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra SR. 

 

Článok 16 

Záverečné ustanovenia 

 

16.1.  Občianske združenie VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA je zaregistrované v registri MV SR 

VVS/1-900/90-463 84,  1. júna  2015, pridelené IČO: 42448093.  

 

16.2.   Stanovy nadobudli účinnosť dňom registrácie združenia 1. júna 2015. 

 

16.3.  Zmeny v stanovách boli  schválené na 3. Valnom zhromaždení  dňa 17. marca 2016, sú uvedené 

v Zmenovom liste k Stanovám.   

 

 

 


