
Metodika zakladania nových 

základných organizácií Zväzu diabetikov Slovenska 

 

 Základná organizácia Zväzu diabetikov Slovenska ( ďalej ZO ZDS ) je organizačnou zložkou Zväzu 

diabetikov Slovenska ( ďalej ZDS ) a svoju činnosť vykonáva v príslušnom regióne. Má právnu subjektivitu  

( IČ, samostatný účet, prípadne DIČ ). 

 Činnosť ZDS a ZO ZDS sa riadi Stanovami ZDS, Organizačným poriadkom ZDS, Metodickým 

postupom účtovania v ZDS, Smernicou pre kontrolnú činnosť v ZDS a inými internými predpismi. 

 

Pri zakladaní ZO ZDS je vhodné dodržať nasledovný postup : 

 

1. Schôdza prípravného výboru založenia novej ZO ZDS, kde sa prítomní aktivisti dohodnú: 

 

a) na založení ZO ZDS s rešpektovaním poslania ZO ZDS v zmysle Stanov ZDS; ZO ZDS musí mať 

minimálne 10 členov; 

b) určia si termín Ustanovujúcej schôdze ZO ZDS; 

c) stanovia si postup informovania diabetologickej verejnosti o zakladaní ZO ZDS a získavaní členov 

ZO ZDS ( napr. spolupráca s diabetologickou ambulanciou, mestom, médiami a pod. ); 

d) pripravia Plán práce ZO ZDS, Rozpočet ZO ZDS na príslušný rok; 

e) zo zasadnutia prípravného výboru ZO ZDS je potrebné vyhotoviť zápisnicu a prezenčnú listinu; 

v zápisnici je potrebné okrem iného schváliť program ustanovujúcej schôdze a vôľu prítomných 

založiť v príslušnej obci, meste, regióne ZO ZDS a dokumenty podľa bodu 1. písm. d. 

 

2. Ustanovujúca schôdza novej ZO ZDS 

 

2.1 Prítomní verejným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou schvália: 

a)    založenie ZO ZDS ( po odhlasovaní minimálne 10 členov ), 

b)    zvolia si predsedu ZO ZDS, 

c)    zvolia si minimálne ďalších dvoch členov výboru ZO ZDS ( výbor musí mať minimálne troch   

       členov vrátane predsedu a počet členov musí byť vždy nepárny ); výbor si musí zo zvolených   

       ďalších členov zvoliť podpredsedu a hospodára ( s hospodárom a predsedom ZO ZDS musí byť  

       spísaná  hmotná zodpovednosť ), 

d)    zvolia si kontrolóra ZO ZDS, 

e)    schvália si výšku členského príspevku na rok ( v zmysle Stanov ZDS je členský príspevok   

                     minimálne 1,50 EUR; odporúčaná výška je 5,00 EUR ), 

f)    schvália dokumenty podľa bodu 1. písm. d., 

g)   členstvo v novej ZO ZDS členovia potvrdia podpísaním prihlášky, v ktorej okrem iného musí byť    

      formulácia o ochrane osobných údajov, meno a priezvisko, adresa, forma diabetu a jeho liečby 

      ( tabletky, inzulín a pod. ). 

 



2.2 Po ustanovujúcej schôdzi ZO ZDS:   

a)    z Ustanovujúcej schôdze ZO ZDS musí byť vyhotovená zápisnica a prezenčná listina; v zápisnici je  

       potrebné uviesť výsledky hlasovania za predsedu, členov výboru, kontrolóra, pri schvaľovaní   

       dokumentov a pod., 

b)    jeden originál zápisnice a prezenčnej listiny zaslať na Ústredie ZDS; po zaslaní zápisnice a splnení  

       kritérií bude novovzniknutá ZO ZDS schválená Predsedníctvom ZDS a zapísaná do Stanov ZDS  

       ( cez zmenu Stanov ZDS na Ministerstve vnútra SR ); zároveň prezident ZDS vystaví Poverenie  

       predsedovi ZO ZDS na výkon funkcie a dá žiadosť na Štatistický úrad Bratislava o pridelenie IČ  

       ( sú to procesy, ktoré trvajú určitú dobu - cca 2 mesiace ), 

c)    po procese uvedenom v bode 2. 2 písm. b), prezident ZDS zašle novej ZO ZDS Stanovy ZDS,  

       Organizačný poriadok ZDS, Smernicu pre kontrolnú činnosť, Metodický postup účtovania v ZDS,  

       Smernicu o hospodárení v ZDS a iné interné doklady, pridelené IČ. 

d)   na svojom zasadnutí potom ZO ZDS schváli svoje Stanovy ( pri dodržaní Stanov ZDS ), Smernicu  

       o hospodárení v ZO ZDS ( pri dodržaní Smernice o hospodárení ZDS ) a pod. 

 

3. Atribúty právnej subjektivity ZO ZDS 

 

 a)   Vyhotovenie pečiatky ZO ZDS s textom :  

Zväz diabetikov Slovenska 

   Základná organizácia + mesto, obec (prípadne názov ZO ZDS) 

     Sídlo ZO ZDS (adresa) 

              ( Súčasťou pečiatky môže byť IČ a DIČ ). 

b)    Po zaslaní IČ ZO ZDS si táto založí vlastný účet v banke ( odporúča sa v Slovenskej sporiteľni,  

       a.s. ( SlSp ), kde  máme jeho zriadenie, vedenie a akékoľvek transakcie bez poplatkov ); k tomuto je      

        potrebné predložiť  -      Stanovy ZDS ( sú v databáze PC v každej pobočke SlSp ), 

- Potvrdenie z Ústredia ZDS o predsedovi (štatutárovi) ZO ZDS, 

- IČ ZO ZDS, 

- Zápisnicu z Ustanovujúcej schôdze ZO ZDS, 

- občiansky preukaz predsedu ZO ZDS 

c) Pri  vyvíjaní  akejkoľvek  hospodárskej  činnosti  ZO ZDS  musí  túto  skutočnosť oznámiť miestne      

        príslušnému daňovému úradu a zaregistrovať sa. Po tomto kroku bude ZO ZDS pridelené DIČ. 

   

 


