STANOVY
ZVÄZU DIABETIKOV SLOVENSKA
HLAVA I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1
1.

Zväz diabetikov Slovenska (ďalej len „ZDS“) je občianske združenie, charitatívna a humanitná
organizácia, ktorá združuje osoby s diagnózou diabetes mellitus, ich priaznivcov a rodičov detí
s diabetes mellitus, bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti a vierovyznania.

2.

ZDS pôsobí a svoju činnosť vyvíja na území Slovenskej republiky.

3.

ZDS je založený na dobu neurčitú.

4.

Sídlo ZDS je Bratislava, Súťažná ul. 18, PSČ 821 08.

5.

Právna forma: Občianske združenie založené podľa zákona č. 83/1990 Zb.. Je samostatnou právnickou
osobou a nadobúda práva a povinnosti v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Článok 2
POSLANIE

1.

Poslaním ZDS je:
a) presadzovať záujmy a potreby diabetikov ako pacientov i ako spotrebiteľov,
b) systematicky obhajovať špecifické záujmy diabetikov a iniciatívne presadzovať ich riešenie,
c) Prehlbovať výchovu a vzdelávanie diabetikov, oboznamovať ich rodinných príslušníkov a širokú
verejnosť s problematikou diabetikov.

2.

Pri naplňovaní svojho poslania sa ZDS riadi princípmi humanizmu a demokracie, platnými právnymi
predpismi, opiera sa o iniciatívnu a aktívnu dobrovoľnú prácu svojich členov a priaznivcov, ako aj
o profesionálnu prácu svojho aparátu a úzko spolupracuje:
a) s ústrednými orgánmi štátnej správy,
b) s miestnymi orgánmi štátnej správy,
c) s orgánmi miestnej samosprávy,
d) so Slovenskou humanitnou radou,
e) so Slovenskou diabetologickou spoločnosťou,
f) so zdravotníckymi, vzdelávacími, rehabilitačnými, rekvalifikačnými a inými odbornými inštitúciami,
firmami a podnikateľmi,
g) s partnerskými organizáciami doma a v zahraničí,
h) s občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami poskytujúcimi všeobecne prospešné služby,
nadáciami, neinvestičnými fondmi, jednotlivcami.

3.

Formy naplňovania poslania ZDS sú najmä:
3.1 poradenstvo, vzdelávanie, rehabilitácia
a) sociálnoprávne poradenstvo, základné sociálne poradenstvo a špecializované sociálne poradenstvo,
b) organizovanie edukačných a reklamno-propagačných podujatí pre diabetikov,
c) organizovanie výchovno-rekondičných pobytov pre diabetikov,
d) presadzovanie, predkladanie a pripomienkovanie návrhov legislatívnych a iných opatrení v záujme
diabetikov.
3.2 činnosť zriaďovateľská a hospodárska
a) vydávanie a rozširovanie edukačných materiálov vo svojej edícii,
b) vydávanie vlastného časopisu pre diabetikov, prípadne podávanie informačných príspevkov do
iných časopisov vydávaných pre zdravotne postihnutých občanov - do tlače, rozhlasu a televízie,
c) hospodárska činnosť, lotérie, zbierky, benefičné a ďalšie aktivity zamerané na získavanie finančných
a materiálnych prostriedkov na rozvoj činnosti ZDS,
3.3 kultúrna a športová činnosť
a) propagácia života a práce ZDS pre členov ZDS a pre zdravú verejnosť,
b) organizovanie výstav kompenzačných pomôcok a diapotravín,
c) rozvoj športových a kultúrnych aktivít diabetikov.

4.

Predsedníctvo ZDS má právo rozhodnúť o ďalších formách naplňovania poslania ZDS.
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5.

ZDS môže vykonávať hospodársku činnosť. Za týmto účelom môže zriaďovať priamo organizácie
s právnou subjektivitou.

6.

ZDS získava finančné a materiálne prostriedky z:
a) členských prostriedkov,
b) zápisného nových členov,
c) vlastnej hospodárskej činnosti,
d) darov a príspevkov od právnických a fyzických osôb,
e) kultúrnych, športových, charitatívnych a humanitných podujatí,
f) dotácií zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obcí a miest a z účelových fondov,
g) lotérií a hier,
h) výnosov z povolených verejných zbierok,
i) podielu na dani z príjmov fyzických a právnických osôb.
HLAVA II.
ČLENSTVO
Článok 3

1.

Členstvo v ZDS je:
a) radové
b) riadne,
c) korešpondenčné,
d) čestné.

2.

Riadnym členom ZDS sa môže stať každý občan Slovenskej republiky alebo cudzinec. Deti do 18 rokov
veku zastupujú rodičia. Riadne členstvo vzniká prijatím žiadateľa o členstvo členskou schôdzou
základnej organizácie a zaplatením členského príspevku.

3.

Korešpondenčným členom ZDS sa môže stať každý občan Slovenskej republiky alebo cudzinec. Deti do
18 rokov veku zastupujú rodičia. Korešpondenčné členstvo vzniká prijatím žiadateľa o členstvo
Predsedníctvom ZDS a zaplatením členského príspevku.

4.

Čestné členstvo ZDS a Čestná funkcia v ZDS môže byť udelená fyzickej a právnickej osobe za
mimoriadne zásluhy pre diabetikov. Čestné členstvo môže byť udelené aj zahraničnej fyzickej
a právnickej osobe. Čestné členstvo a Čestnú funkciu schvaľuje a udeľuje Predsedníctvo ZDS.

5.

Zlúčiť je možné riadne a čestné členstvo alebo korešpondenčné a čestné členstvo.

6.

Členstvo v ZDS zaniká:
a) úmrtím člena alebo vyhlásením za mŕtveho,
b) vystúpením člena,
c) vylúčením z dôvodu hrubého porušenia Stanov ZDS,
d) zrušením členstva pre neplatenie členských príspevkov,

7.

O vylúčení radového a riadneho člena a o zrušení radového a riadneho členstva, rozhoduje členská
schôdza základnej organizácie. O vylúčení korešpondenčného člena a o zrušení korešpondenčného
členstva rozhoduje Predsedníctvo ZDS.

8.

O vylúčení radového a riadneho člena, ktorý hrubo alebo viacnásobne porušil Stanovy ZDS alebo
súvisiace interné predpisy ZDS alebo svojim konaním poškodil záujem alebo dobré meno ZDS, môže
rozhodnúť Predsedníctvo ZDS, pokiaľ o vylúčení nerozhodla príslušná základná organizácia ZDS.

9.

Čestné členstvo ZDS a Čestná funkcia v ZDS môže byť zrušená pri hrubom porušení Stanov ZDS
a konaní v rozpore s princípmi humanity, etiky, dobrých mravov a demokracie.

10.

O zrušení čestného členstva a čestnej funkcie v ZDS rozhoduje Predsedníctvo ZDS.

11.

Radovým členom ZDS sa môže stať každý občan Slovenskej republiky alebo cudzinec. Deti do 18 rokov
veku zastupujú rodičia. Radové členstvo vzniká prijatím žiadateľa o členstvo členskou schôdzou
základnej organizácie a zaplatení členského príspevku.
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Článok 4
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV
1.

Práva a povinnosti riadneho člena:
a) zúčastňovať sa života ZDS, podieľať sa na činnosti a rozhodovaní základnej organizácie, podľa
svojich schopností a možností,
b) predkladať pripomienky a návrhy týkajúce sa činnosti ZDS,
c) voliť a byť volený do orgánov ZDS všetkých stupňov. Do orgánov ZDS môže byť volený člen až po
dovŕšení 18 rokov svojho veku,
d) vyjadrovať sa ku všetkým dokumentom a návrhom ZDS,
e) využívať výhody, ktoré ZDS svojim členom poskytuje, žiadať právnu pomoc pri ochrane svojich
špecifických záujmov súvisiacich s diagnózou diabetes mellitus v oblasti sociálnej starostlivosti,
zdravotníckej starostlivosti, pracovného uplatnenia a pod.,
f) zúčastňovať sa na edukačnej a rehabilitačnej starostlivosti, kultúrnej, športovej a ďalších činnostiach
ZDS,
g) odvolávať sa k vyšším orgánom ZDS,
h) dodržiavať Stanovy, interné predpisy ZDS a konať v súlade s princípmi humanizmu a demokracie,
i) zúčastňovať sa podľa svojich možností na živote a zveľaďovaní ZDS,
j) riadne a včas platiť členské príspevky. O minimálnej výške členských príspevkov rozhoduje
uznesením Valné zhromaždenie predsedov základných organizácií ZDS.

2.

Práva a povinnosti korešpondenčného člena:
a) zúčastňovať sa života ZDS,
b) predkladať pripomienky a návrhy týkajúce sa činnosti ZDS,
c) vyjadrovať sa ku všetkým dokumentom a návrhom ZDS,
d) využívať výhody, ktoré ZDS svojim členom poskytuje, žiadať právnu pomoc pri ochrane svojich
špecifických záujmov súvisiacich s diagnózou diabetes mellitus v oblasti sociálnej starostlivosti,
zdravotníckej starostlivosti, pracovného uplatnenia a pod.,
e) zúčastňovať sa na edukačnej a rehabilitačnej starostlivosti, kultúrnej, športovej a ďalších činnostiach
ZDS,
f) odvolávať sa k vyšším orgánom ZDS,
g) dodržiavať Stanovy, interné predpisy ZDS a konať v súlade s princípmi humanizmu a demokracie,
h) zúčastňovať sa podľa svojich možností na živote a zveľaďovaní ZDS,
i) riadne a včas platiť členské príspevky. O minimálnej výške členských príspevkov rozhoduje
uznesením Valné zhromaždenie predsedov základných organizácií ZDS.

3.

Práva a povinnosti čestného člena:
a) ak je člen riadnym členom, má práva a povinnosti ako riadny člen,
b) ak čestný člen nie je riadnym členom, zúčastňuje sa na rokovaniach s hlasom poradným, nemá
právo voliť a byť volený, neplatí členský príspevok.

4.

Práva a povinnosti radového člena:
a) zúčastňovať sa života ZDS,
b) predkladať pripomienky a návrhy týkajúce sa činnosti ZDS,
c) vyjadrovať sa ku všetkým dokumentom a návrhom ZDS,
d) využívať výhody, ktoré ZDS svojim členom poskytuje, žiadať právnu pomoc pri ochrane svojich
špecifických záujmov súvisiacich s diagnózou diabetes mellitus v oblasti sociálnej starostlivosti,
zdravotníckej starostlivosti, pracovného uplatnenia a pod.,
e) zúčastňovať sa na edukačnej činnosti ZDS,
f) odvolávať sa k vyšším orgánom ZDS,
g) dodržiavať Stanovy, interné predpisy ZDS a konať v súlade s princípmi humanizmu a demokracie,
h) zúčastňovať sa podľa možnosti na živote a zveľaďovaní ZDS,
i) riadne a včas platiť členské príspevky. O minimálnej výške členských príspevkov rozhoduje
uznesením Valné zhromaždenie predsedov základných organizácií ZDS.
HLAVA III.
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
Článok 5

1.

Organizačnú štruktúru ZDS tvoria:
a) Organizačné zložky - základné organizácie (ZO),
b) ústredie
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2.

Najvyššími orgánmi ZDS sú:
a) Valné zhromaždenie predsedov ZO (VZ),
b) Predsedníctvo ZDS,
c) Prezident ZDS,
d) Hlavný kontrolór ZDS,
e) Ústredná kontrolná komisia ZDS (ÚKK).

3.

Najvyššími orgánmi základnej organizácie sú:
a) Členská schôdza ZO (ČS),
b) Výbor ZO,
c) Predseda ZO,
d) Kontrolór ZO.

4.

Volebné obdobie všetkých orgánov ZDS je 5-ročné.

5.

Voľby do orgánov ZDS sú tajné. V prípade opakovanej voľby sú voľby verejné.

6.

Voľby do orgánov základnej organizácie ZDS sú verejné.

7.

Pre zvolenie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných voličov. Podrobnosti volieb upravuje
volebný poriadok.

8.

Orgány ZDS sú uznášania schopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov orgánu a uznesenie je
prijaté ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov orgánu.
Článok 6
VALNÉ ZHROMAŽDENIE PREDSEDOV ZO

1.

Valné zhromaždenie predsedov ZO (VZ) je najvyšším orgánom ZDS. Schádza sa minimálne raz za
kalendárny rok. Zvoláva ho Prezident ZDS písomnou pozvánkou. VZ môže prezident ZDS zvolať aj
korešpondenčným spôsobom. Prezident ZDS musí zvolať VZ ak o jeho zvolanie požiada nadpolovičná
väčšina predsedov ZO.

2.

Členmi VZ sú predsedovia všetkých ZO. Výnimočne môže na zasadnutí VZ predsedu na základe
písomného plnomocenstva zastupovať iný člen výboru ZO.

3.

Hlasovacie právo na VZ majú predsedovia ZO, písomne splnomocnení členovia výboru ZO a prezident
ZDS.

4.

VZ je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina predsedov ZO a pre prijatie uznesenia je
potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných predsedov ZO.

5.

VZ schvaľuje:
a) Stanovy ZDS a ich zmeny,
b) program ZDS na kalendárny rok,
c) rokovací a volebný poriadok orgánov ZDS,
d) výšku členského príspevku,
e) výšku podielu z výberu členského od ZO ZDS,
f) správu o kontrolnej činnosti ZDS,
g) správu o hospodárení ZDS,
h) organizačný poriadok ZDS a ďalšie interné smernice ZDS.

6.

VZ berie na vedomie:
a) správu o činnosti ZDS,
b) správu o hospodárení priamo riadených organizácií.

7.

VZ volí:
a) Predsedníctvo ZDS,
b) Prezidenta ZDS,
c) 4 viceprezidentov ZDS,
d) Hlavného kontrolóra ZDS,
e) Ústrednú kontrolnú komisiu ZDS.
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Článok 7
PREDSEDNÍCTVO ZDS
1.

Predsedníctvo riadi a zabezpečuje činnosť ZDS v období medzi zasadnutiami VZ. Schádza sa
minimálne 2-krát ročne. Prezident a viceprezidenti tvoria Užšie predsedníctvo ZDS a schádzajú sa podľa
potreby.

2.

Predsedníctvo tvorí: prezident ZDS, štyria viceprezidenti ZDS a štyria členovia. Členovia Predsedníctva
sú volení zástupcovia ZO ZDS za jednotlivé kraje, za každý kraj jeden člen.

3.

Predsedníctvo schvaľuje:
a) rozpočet Ústredia ZDS,
b) výsledky hospodárenia Ústredia ZDS,
c) plán činnosti Predsedníctva,
d) funkčné pôžitky Predsedníctva a Ústrednej kontrolnej komisie,
e) celoslovenské projekty ZDS,
f) legislatívny plán ZDS,
g) edičný plán ZDS,
h) zahraničnú činnosť ZDS,
i) členstvo ZDS v domácich a zahraničných organizáciách,
j) komisie ad hoc.

4,

Funkčné obdobie členov predsedníctva ZDS je maximálne dve po sebe idúce volebné obdobia.
Článok 8
PREZIDENT ZDS

1.

Prezident ZDS je jediným štatutárnym zástupcom ZDS. Zastupuje ZDS navonok, rokuje a koná v jeho
mene.

2.

Prezidenta ZDS volí Valné zhromaždenie predsedov ZO ZDS.

3.

Prezident ZDS zvoláva zasadnutia a vedie rokovania Valného zhromaždenia predsedov ZO ZDS,
Predsedníctva ZDS a Užšieho predsedníctva ZDS.

4.

Ak prezident ZDS nemôže dlhodobo vykonávať svoju funkciu, zastupuje ho ním písomne poverený
viceprezident.

5.

Funkčné obdobie prezidenta ZDS je maximálne dve po sebe idúce volebné obdobia.
Článok 9
VICEPREZIDENTI

1.

Štyroch viceprezidentov ZDS volí Valné zhromaždenie predsedov ZO ZDS.

2.

Jeden viceprezident je kontaktnou osobou ZDS vo vzťahu k medzinárodným organizáciám.

3.

Funkčné obdobie viceprezidentov ZDS je maximálne dve po sebe idúce volebné obdobia.
Článok 10
SEKRETARIÁT

1.

Sekretariát ZDS zabezpečuje administratívne činnosti a vytvára podmienky pre plnenie úloh a cieľov
ZDS.

2.

Postavenie sekretariátu vymedzuje organizačný poriadok ZDS, schválený Valným zhromaždením
predsedov ZO ZDS.

3.

Sekretariát riadi tajomník ZDS, ktorý je zodpovedný za jeho činnosť Prezidentovi ZDS.
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Článok 11
HLAVNÝ KONTROLÓR
1.

Hlavného kontrolóra ZDS volí Valné zhromaždenie predsedov ZO ZDS.

2.

Hlavný kontrolór riadi kontrolnú činnosť v ZDS. Jeho postavenie vymedzuje organizačný poriadok ZDS
a smernice pre činnosť kontrolnej komisie, ktoré schvaľuje Valné zhromaždenie predsedov ZO ZDS.

3.

Zúčastňuje sa zasadnutí Predsedníctva ZDS s hlasom poradným.

4.

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra ZDS je maximálne dve po sebe idúce volebné obdobia.
Článok 12
ÚSTREDNÁ KONTROLNÁ KOMISIA ZDS

1.

Ústrednú kontrolnú komisiu ZDS (ÚKK) volí Valné zhromaždenie predsedov ZO ZDS.

2.

Predsedom ÚKK je hlavný kontrolór ZDS.

3.

ÚKK má 3 členov vrátane hlavného kontrolóra.

4.

ÚKK kontroluje plnenie uznesení ZDS a hospodárenie všetkých organizačných zložiek ZDS a jeho
priamo riadených organizácií. Metodicky riadi činnosť nižších kontrolných orgánov. V súlade s jej
funkčnou náplňou pozýva ku kontrole hospodárenia odborníkov z praxe.

5.

ÚKK spolupracuje pri vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov členov s Predsedníctvom ZDS
a kontroluje správnosť postupov a riešení.

6.

Postavenie ÚKK vymedzuje ďalej organizačný poriadok ZDS a smernice pre činnosť kontrolnej komisie,
ktoré schvaľuje Valné zhromaždenie predsedov ZO ZDS.

7.

Člen ÚKK nemôže byť členom Predsedníctva ZDS.

8.

Funkčné obdobie členov ÚKK ZDS je maximálne dve po sebe idúce volebné obdobia.
Článok 13
ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE

1.

Základná organizácia (ZO) je organizačnou zložkou ZDS a svoju činnosť vyvíja v príslušnom regióne. Má
právnu subjektivitu.

2.

Základné organizácie ZDS:
2.1
základná organizácia ZDS Bratislava 1,2,3, - v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
2.3
základná organizácia ZDS DIAPETRŽALKA Bratislava 5 – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
2.4
základná organizácia ZDS Pezinok – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
2.5
základná organizácia ZDS Dunajská Streda – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
2.6
základná organizácia ZDS Trnava – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
2.7
základná organizácia ZDS DIABAN Bánovce nad Bebravou – v mene ZO ZDS koná predseda
ZO,
2.8
základná organizácia ZDS DIADUB Dubnica nad Váhom – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
2.9
základná organizácia ZDS DIANMV Nové Mesto nad Váhom – v mene ZO ZDS koná predseda
ZO,
2.10
základná organizácia ZDS Partizánske – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
2.11
základná organizácia ZDS DIAKREM Kremnica – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
2.12
základná organizácia ZDS DIAPREUGE Prievidza – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
2.14
základná organizácia ZDS DIAVIA Trenčín – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
2.15
základná organizácia ZDS DiaKom Komárno – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
2.16
základná organizácia ZDS Levice – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
2.17
základná organizácia ZDS DIANITRAN Nitra – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
2.18
základná organizácia ZDS DIABANBY Banská Bystrica – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
2.19
základná organizácia ZDS Lučenec – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
2.20
základná organizácia ZDS DIAŽACA Žarnovica – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
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2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37.
2.38
2.40
2.41.

základná organizácia ZDS Zvolen – deti – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
základná organizácia ZDS DIAŽIARA Žiar nad Hronom – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
základná organizácia ZDS DIALIPTOV Liptovský Mikuláš – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
základná organizácia ZDS DIAMART Martin – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
základná a detská organizácia RUŽA ZDS Ružomberok – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
základná organizácia ZDS DIAZIL Žilina – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
základná organizácia ZDS DIAHENN Humenné – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
základná organizácia ZDS Kežmarok – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
základná organizácia ZDS Prešov – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
základná organizácia ZDS DIASPIŠ Spišská Nová Ves – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
základná organizácia ZDS Svidník – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
základná organizácia ZDS Košice – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
základná organizácia ZDS Košice – deti – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
základná organizácia ZDS DIAMI Michalovce – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
základná organizácia ZDS DIAGEMER Rožňava – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
Základná organizácia ZDS Sabinov – v mne ZO ZDS koná predseda ZO,
základná organizácia ZDS DIATV Trebišov – v mne ZO ZDS koná predseda ZO,
základná organizácia ZDS DIAORAVA Dolný Kubín – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
základná organizácia ZDS Zlaté Moravce – v mene ZO ZDS koná predseda ZO,
základná organizácia ZDS Piešťany – v mene ZO ZDS koná predseda ZO.
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Základná organizácia si môže zriaďovať kluby, ktoré nemajú právnu subjektivitu.

5.

Základná organizácia musí mať minimálne 10 členov.

6.

ZO je založená schválením členskou schôdzou. ZO vzniká jej schválením Predsedníctvom ZDS.

7.

Najvyššími orgánmi základnej organizácie sú:
a) Členská schôdza ZO (ČS),
b) Výbor ZO,
c) Predseda ZO,
d) Kontrolná komisia ZO, kontrolór ZO.

8.

ČS je najvyšším orgánom ZO a schádza sa minimálne raz za kalendárny rok.

8.

ČS berie na vedomie:
a) správu o činnosti za obdobie od poslednej členskej schôdze, ktorú predkladá predseda ZO,
b) správu o hospodárení za obdobie od poslednej členskej schôdze ktorú predkladá hospodár ZO.
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ČS schvaľuje:
a) plán činnosti a rozpočet ZO na kalendárny rok,
b) založenie ZO,
c) správu kontrolóra za obdobie od poslednej členskej schôdze, ktorú predkladá kontrolór ZO.

10.

ČS volí:
a) predsedu ZO,
b) členov výboru ZO,
c) kontrolnú komisiu ZO, kontrolóra ZO,
d) svoje pracovné komisie.

11.

Počet členov výboru ZO musí byť vždy nepárny a je minimálne trojčlenný vrátane predsedu ZO.
Najneskôr na druhom zasadnutí výboru musia zvoliť zo svojich radov podpredsedu a hospodára tajomníka.

12.

Výbor ZO môže zriaďovať dočasné odborné komisie a skupiny pre plnenie jednotlivých úloh, ktoré majú
len poradný charakter, právomoci vykonávajú len z poverenia výboru ZO, resp. predsedu ZO.

13.

Výbor ZO je oprávnený vyvíjať hospodársku činnosť v prospech svojich členov.

14.

Predseda zastupuje ZO dovnútra i vonku.

15.

Predseda riadi činnosť výboru ZO, za ktorú zodpovedá spolu s výborom členskej schôdzi.
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HLAVA IV.
Článok 14
MAJETOK
1.

2.

Majetok (hmotné a finančné prostriedky), majetkové práva k výsledkom duševnej činnosti sú vlastníctvo
ZDS ako celku alebo ZO. Nehnuteľnosti nadobudnuté do účinnosti týchto stanov sú výlučne vlastníctvom
ZDS ako celku.
Náklady spojené s činnosťou Ústredia ZDS sú hradené z:
a) podielu z výberu členského od ZO ZDS,
b) vlastnej hospodárskej činnosti,
c) darov a príspevkov od právnických a fyzických osôb,
d) kultúrnych, športových, charitatívnych a humanitných podujatí,
e) dotácií zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obcí a miest a z účelových fondov,
f) lotérií a hier,
g) výnosov z povolených verejných zbierok,
h) podielu na dani z príjmov fyzických a právnických osôb.

3.

Náklady spojené s činnosťou ZO sú hradené z:
a) členských príspevkov,
b) vlastnej hospodárskej činnosti,
c) darov a príspevkov od právnických a fyzických osôb,
d) kultúrnych, športových, charitatívnych a humanitných podujatí,
e) dotácií z rozpočtov vyšších územných celkov, miest a obcí a z účelových fondov v príslušnom
regióne,
f) výnosov z povolených zbierok,
g) podielu na dani z príjmov fyzických a právnických osôb.

4.

Zdroje príjmov ZDS ako celku sú:
a) podiel z výberu členského od ZO ZDS vo výške 1 000,- Sk ( 32 EUR ) splatný do 31.1. bežného
roka,
b) dotácie zo štátneho rozpočtu cez kapitoly ministerstiev,
c) príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti,
d) dary a príspevky od fyzických a právnických osôb,
e) výťažok z kultúrnych, športových, charitatívnych a humanitných podujatí,
f) dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku, miest a obcí a z účelových fondov,
g) z lotérií a hier,
h) výnosov na dani z príjmov fyzických a právnických osôb,

5.

Zdroje z príjmov ZO ZDS sú:
a) Členský príspevok pre radového člena ZDS vo výške minimálne 0,10 EUR ročne. Ak je radový člen
prijatý v období od októbra do decembra kalendárneho roka, členský príspevok za tento kalendárny
rok neplatí,
b) členský príspevok riadneho a korešpondenčného člena v minimálnej výške 1,5 EUR ročne. Ak je
riadny a korešpondenčný člen prijatý v období od októbra do decembra kalendárneho roka, členský
príspevok za tento kalendárny rok neplatí,
c) príjmy s kultúrnych, športových, charitatívnych a humanitných akcií organizovaných ZO ZDS alebo
v prospech ZO ZDS,
d) dary a príspevky od právnických a fyzických osôb,
e) výnosy z majetku,
f) výnosy z lotérií a iných povolených hier,
g) výnosy z povolených verejných hier,
h) dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku, mesta a obce v príslušnom regióne, kde ZO ZDS
pôsobí,
i) výnosy z poskytnutých služieb,
j) podiel na dani z príjmov fyzických a právnických osôb,

6.

Výdavky ZDS ako celku a ZO ZDS:
a) náklady na edukáciu a prevenciu,
b) náklady na odborné činnosti pre členov, kultúrne a športové podujatia,
c) ostatné výdaje podľa potreby a rozhodnutia Predsedníctva ZDS, resp. Výboru ZO ZDS,
d) režijné náklady.
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7.

Podrobnosti upravujú Smernice o hospodárení ZDS, ktoré schvaľuje VZ predsedov ZO ZDS.
Článok 15
FINANČNÉ HOSPODÁRENIE

1.

Finančné hospodárenie ZDS sa realizuje prostredníctvom pokladne (hotovostný platobný styk) alebo
prostredníctvom bežného účtu (bezhotovostný styk).

2.

Pokladničné operácie sa riadia všeobecnými záväznými právnymi predpismi. Podrobnosti upravujú
Smernice o hospodárení ZDS.
Článok 16
ÚČTOVNÁ EVIDENCIA

1.
2.

Účtovná evidencia sa vedie v súlade so všeobecne záväznými predpismi, smernicami pre vedenie
účtovníctva v občianskych združeniach a internými predpismi ZDS.
Účtovná evidencia musí byť vedená tak, aby dávala ucelený prehľad o hospodárení ZDS ako celku
a jednotlivých ZO ZDS.
Článok 17
EVIDENCIA MAJETKU

1.

ZDS je povinný viesť evidenciu majetku. Vedenie evidencie majetku musí byť v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi a internými predpismi ZDS.
Článok 18
ZÁNIK ZDS

1.

O zániku ZDS rozhoduje Valné zhromaždenie najmenej trojpätinovou väčšinou predsedov ZO ZDS pri
trojpätinovej väčšine účasti všetkých predsedov. Pri opakovanom zvolaní valného zhromaždenia toto
rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných predsedov pri nadpolovičnej väčšine účasti všetkých
predsedov ZO. Opakované Valné zhromaždenie možno zvolať najskôr po uplynutí 2 mesiacov.

2.

Po prijatí uznesenia o zániku ZDS musí Valné zhromaždenie prijať uznesenie, v ktorom ustanoví
likvidátora.

3.

Obdobné uznesenie o zániku ZO musia prijať aj ZO na členských schôdzach.

4.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky môže z dôvodov uvedených v zákone č. 83/1990 Zb.
o združovaní občanov ZDS rozpustiť.
Článok 19
ZÁNIK ZO

1.

O zániku ZO rozhoduje členská schôdza najmenej trojpätinovou väčšinou prítomných členov pri
najmenej trojpätinovej väčšine všetkých členov ZO.

2.

Pri opakovanom zvolaní členskej schôdze postačuje nadpolovičná väčšina členov ZO a k prijatiu
uznesenia o zániku ZO postačuje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.

3.

Ak ani po opakovanom zvolaní nebude členská schôdza uznášania schopná, rozhodne o zániku výboru
ZO pri nadpolovičnej účasti členov výboru, ak za uznesenie hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných
členov výboru.

4.

V prípade opakovaného porušovania Stanov ZDS alebo nečinnosti ZO dlhšej ako jeden kalendárny rok
Valné zhromaždenie predsedov ZO rozhodnutím základnú organizáciu zruší.
Článok 20
ZDRUŽOVANIE
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1.

ZDS sa môže združovať s inými občianskymi združeniami za účelom koordinácie činnosti, správy
majetku a zabezpečovania služieb v prípadoch, kde je to pre ZDS účelné.

2.

Vstupom do združenia nesmú byť narušené práva a kompetencie ZDS podľa týchto stanov.

3.

O vstupe ZDS do združení, o majetkových otázkach a reprezentácii ZDS v združeniach rozhoduje
Predsedníctvo ZDS.
HLAVA V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
Článok 21

1.

Právo výkladu týchto stanov prislúcha Predsedníctvu ZDS.

2.

Spory medzi orgánmi ZDS rieši príslušný vyšší orgán až po valné zhromaždenie predsedov.

3.

Jednotlivé ustanovenia týchto stanov budú rozpracované v Organizačnom poriadku ZDS, zásadách
hospodárenia a ďalších interných predpisoch ZDS, ktoré schváli Valné zhromaždenie predsedov ZO
ZDS do 5 mesiacov po jeho zvolení. Nariadenia vyšších orgánov sú záväzné pre nižšie orgány.

4.

a)

5.

Orgány ZDS podľa týchto Stanov volia na Sneme ZDS delegáti Snemu v roku 2005.

6.

Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia. Novelizácia stanov bola schválená
nadpolovičnou väčšinou delegátov snemu v Bratislave konaného dňa 11. novembra 2005. Doterajšie
Stanovy ZDS registrované Ministerstvom vnútra SR dňa 11.5.2001 pod číslom VVS/1-909/90-143-3
strácajú týmto platnosť.

Stanovy môžu byť zmenené uznesením Valného zhromaždenia predsedov ZO, za ktoré hlasovala
nadpolovičná väčšina prítomných predsedov ZO pri nadpolovičnej účasti všetkých predsedov ZO,
b) V prípade vzniku novej základnej organizácie ZDS schvaľuje zmenu Stanov ZDS v článku 13 bod 2 –
doplnenie novej ZO ZDS – Predsedníctvo ZDS.
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