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STANOVYMAÓARSKÉHO SPOLOÖEN
sLovENsKU -

o ZVÁZI] NA

Clánok
Názov, symbol, peöiatka a

1. Názov Zvázu: Mad'arsklf spoloöenskj a kultúrny zváz na Slovensku Csemadok (d'alej
len Zváz)

2. Skráten;í názov Zv'ázu, kto{í je moZné pouZívat' v úradnom styku: Csemadok, oznaóenie
a sídlo daného orgárrlt Zvázu.
Síd]o Zr,ázu: Nám, 1.rnája 10-12. 815 57 Bratislava- Stafó íncsto
Pósobnost' Zvtiz-tt.ie na celom irzemí Slovenske.j republik1,," jelro rokovacím jazl,kom.jc
rr-rad'arsk1: jaz_vk.

Znak Zr,áztr. horiaca t-ak l'a prcd otvorcnou knihou.
Napeöiatke je znak Zvázu. názov a sícllo daného olgánr-r 7,1,ázu: názoy a sídlo súl uvedené
dvo.jjazyöne: slovensk1, a mad'arsk1,,

Ötánok IL
Právne postavenie a organizaöná §truktúra Zvázu

1. Zvaz vznikol a pösobí na základe Zákona Národnej rady Slovenskej republiky ö. 83/1990

2.

3.

Zbierk1, zákonor,.
ZákIadné orgallizácie. r"zdclávacie spoloöenstvá. oblastrré orgán1.. odborrré spoloöcnstvá a
republikové orgál-t1, tvoriace Zváz sú satnostatnl"mi právnick!mi sr-rbjektami.
Zváz ie od vlád a oolitick_rlch strátr nczávislá organizácia. ktorá na prirrcíoc samospláv),
naponáha udrZiavat' a rozvljat' náI,odnú identjtr,r. kultúru. spolupatIiönost' Mad'arclr.,
Zijírcich rra územi Slovenskej republik1". obhajuje ich spoloóerrské záujm1,.
Organizaör-rá §tluktúra Zr,ázu :

:1.1 základnéorgar-rizácie.r,zdelár,aciespoloöenst\,á
4.2 oblastné v;lbory
4,3 odborr-réspoloöetrstvá
4.4 tlaöor,.v orgár-r Zvázu
.1,5 Republiková r,ada

4.6. Rada predsedor.
1.7 Republikovéprcdscdníctvo
4.8 Republikor,ákorrtroInákomisia
4.9 Republikov,"-korrgrcs

ÖIánok uI.
Ciele a úlohy Zvázu

Zyáz,.
1. organizuje osvetovú öirrnost' Mad'arov na Slovensku a obhajuje ich záujmy,
2. rozvíja jazykovú kultúru Mad'arov na Slovensku, zvel'ad'uje ich prirodzenf vzt'ah k

spoloönej mad'arskej kultúre,
3. prispieva k rozmachu kultúmeho a vedeckého Zivota Mad arov na Slovensku,

zvefad'ovaniu ich vzdelávania v materinskom jazyku s ciel'om udrZiavania kultúmeho
dediöstva, podporuje kontakty s Mad'armi Zijúcimi v diaspóre na Slovensku,

4.



1.

6.

zaujme stanovisko k aktuálnym spoloöenskli,m a osvetovfm
ich rie§eni,
zdnúuje v§etkych, ktorí svojou öinnost'ou materiálne aj

asana

8.

9.

5.

kultúrny, spoloöenskj, a vedeckf áivot Mad'arov na Slovensku,
roz§iruje svoju ölenskú základiu, vytvára pre nich podmienky
prácrr v oblasti pestovania národnostnej kultúry,

7 . vyvíja öirmost' v záujme sprístupnenia a zvel'ad'ovania hodnöt hovnej

10.

l2.

13,

14.

15.

16.

kultury svojho ölenstva,
v súlade so svoj ím poslaním sa zapája do kultúrnej vichovy deti a mládeZe, podporuje
öinnost' m láde7e v rámci Zv'ázu,

organizuje kultúrne, osvetové a spoloöenské podujatia, zriad'uje vzdelávacie spoloöenstvá
(samoöinné umelecké skupiny, vzdelávacie a umelecké kruZky, kluby), pobáda a
podporuje ich prácu,
za úöelom rozvíjania miestnej a regionálnej kultúry koordinuje a metodicky napomáha
amatérske, vzdelávacie a umelecké hnutia,

11. organizuje ústredné, oblastné a okrskové kultúrne podujatia, ochotnícke vzdelávacie a
umelecké prehliadky, sút'aZe,
vyhladáva a zverad'uje hodnoty, pamiatky kultúrneho, historického a umeleckého
charakteru súvisiace so Zivotom Mad'arov na Slovensku, popularizuje Ludovú kultúru,
tradície domoviny, dozerá a zveraduje domy miestnej kultúry, respektíve podporuje
vznik novli,ch domov miestnej kultúry, ako aj vidiecky turizmus,
iniciuje a pobáda zfuomaZdenie, spracovanie a komplexn} vly'skum dokumentov a
informácií viazucich sa k histórii a zivotu Mad'arov na slovensku,
roz§iruje a zverad'uje svoje kontakty s domácimi a zaluaniönymi kultúmymi
organizáciami a in§titúciami, podporuje vedeckú, umeleckú a publikaönú öinnosl svojho
ölenstva,
za úöelom zabezpeóenia podmienok svojej óinnosti zriatlje nadácie, verejnoprospe§né
in§titúcie, vywíj a hospodársku a vydavaterskú öinnost',
spolupracuje a möZe uzatvorit' zmluvy so v§etkjmi domácimi a zahraniönymi osobami,
organizáciami a hnutiami, ktoré vykonávajú svoju öirrnost' v súlade s ciermi a
programom Zvázu.

C|ánok TV.
Formy ölenstva, práva a povinnosti öIena

Fomy ölenstva sú: individuálne,
kolektívne,
öestné,
podporujúce.

Na základe návrhu základnej organizácie individuálnym él.enom Zvázu möZe byt'
kaídá fyzická osoba, ktorá súhlasí s programom a stanovami Zvázl, prihlási sa do niektorej
základnej orgal7lzácie a platí ölenski príspevok. Ölen möZe byt'ölenom iba jedinej základnej
organizácie.

Kolektívnym ólenom sa möZe stat' kolektív, ktory sa prihlási u niektoíého orgánu
Zvázu, súhlasí s programom, stanovami, cietmi, Zváz ajeho öinnost'aj finanöne podporuje.
Práva a povinnosti kolektivneho ölena, jeho ölenskli príspevok sa zmluvne zakotví
príslu§nlm orgiinom. Kolektívny ölen nemá práva a povirrnosti individuálneho ölena.

Cestnli,m élenom Zváztt sa na základe rozhodnutia Republikového predsednictva
móZe stat' fyzická osoba, ktorá má mimoriadne zásluhy v rozvijaní spoloöenského a
kultúmeho Zivota Mad'arov Zijúcich na Slovensku. Öestné ölenswo möZu fuzické osoby



získat' na základe návrhu základnlich organizácii, osvetovyclr
a oblastnfch vyborov Zvánl. Óestné ölenstvo potvrdzuje

Podporujúcim ölenom möZe byt domáca aj zaJ"tanióná
zafuaniönli kolektív podporujúci öitlnost Zv'ans, ktoré sa
orgánl Zvázll.

Za individuálneho ölena je moZné prihlásit sa v základn
ölen obdrZí preukaz, öo zostáva jeho majetkom, Jednotn;i ölenskf
ölenov vydáva republikové predsednictvo, ktoqf opeöiatkuje
podpisuje jej predseda.

1.

3.

4.
5.

6.

acl a
rého

KaZdy
id uá lnvch

zíkladná organizácia a

Práva a povinnosti individuálrreho ölena:
a) kaídy ölen má právo zúóastnit' sa na práci Zv'ázl, na ölenskl/ch schódzach

vyjadrit' svoju mienku, dávat' návrhy a hlasovat'. Ólen möZe volit' a möZe byt'
volen;í,

b) je povinnlf pracovaf v súlade s programom a stanovami Zvázu,
c) platit'ölensképríspevky,

Individuálne ölenstvo zaniká:
a) vystupením,
b) ak ölen dva roky po sebe nezaplatí ölensk1/ príspevok.

Zamestnanecklf pomer vo v}komom aparáte Zvázu 1e nezluöitel'n;í s funkciou vo
volenom orgáne Zvázu na príslu§nej úrovni.

2.

Ö|ánok V.
záklarJné organizácie, vzdelávacie spoloöenstvá a kultúrne skupiny

Základná organlzácia a vzdelávacie spoloöenstvo Zvázu vyvíja svoju öinnost' na
základe princípu samosprávy, zastupuje zűllmy a poZiadavky svojich ölenov.
Vzdelávacie spoloöenstvá a kultúrne skupiny (amatérske súbory, vzdelávacie kluby
atd'.) sú zoskupenia vzniknuté na základe rovnakého odbomého záujmu, svoju öinnost'
na úrovni základn;ich organizácii vyvíjajú podla vlastného pracovného poriadku
vypracovaného na zéklade stanov Zvázu.
Základná orgarrizácia practlje na úrovni obce v súlade s cie]:mi uvedenYmi v ölánku III.
bodu 1. |fchto stanov.
Základnú organizáciu mőie zaloZit' najmenej 5 (pát') osób.
Základnú otganizáciu zaregistruje oblastnlf,qibor a eviduje Republiková rada.
V jednej obci je moZné zaloLit aj viac základnly'ch organizácli. O zaregistrovaní viac
zíú<ladni,ch organizácií v jednej obci rozhoduje oblastn} vybor.
Základná organizácia zanlkne, ak poöetjej ölenov klesne pod 5 (pát').
Ak základná orgu-llzácia v období jedného roka neplní svoje povirrnosti vyplywajúce
zo stanov ( rreudrZiava kontakt s oblastnlm vlfborom, nepreberá ölenské známky,
nevyberá ölenské príspevky, prijaté príspevky nezúótuje), oblastnli vjbor möZe
preru§it' öinnost' organizácie, nemöZe vykonávat'svoje práva, ale nezanikne. MöZe
kedykolvek pokraöova1' vo svojej óinnosti.
Najvy§§ie fórum základnej organizácie je ölenská schödza. Ölenskú schödzu zvoláva
vedenie základnej organizácie roöne aspoi raz. PIaíné uznesenie prijíma schválením
daného návrhu nadpoloviónou váó§inou hlasov prítomn;/,ch ölenov
Ak o to poZiada viac ako polovica ölenov základnej organizácie, vedenie je povinné do
15 dní zvolaf ölenskú schödzu.

7.

8.

9.
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2.

il. Základná otganizácia v termíne navrhnutom oblastnlfm zvolá
v]íroönú ölenskú schödzu, na ktorej möZe zvolil vedeni ch
funkcionárov zvoli vedenie. Kontrolnú komisiu, pdpadne ko eJ

ölenskej schödzi. Pred volebnou ölenskou schódzou Z
or ganizácie vliroönú ólenskú volebnú schödzu.

12. Öinnost' základnej organizácte usmeriuj e vedenie, predseda
základnej organizácie. Zastupuje záujmy ölenstva a
predpismi. Za svoju prácu zodpovedá ölenskej schódzi.

,úb*le ,

1,

1.

Ölánok vI.
Oblastné orgány

Základné organizácie, na základe dobrovol'nosti a zodpovedajúc územnému öleneniu
§tátu, sa zoskupujú do oblastn}ch celkov a zriad'ujú si svoje oblastné orgány.
Oblastné orgány na základe samosprávnych princípov vywíj ajú svoju öinnost'na úrovni
svojho regiónu v súlade s ciel]mi uvedenly'mi v Ölánku III. bodu 1 tl/chto stanov.
Najvy§§ie fórum, programotvom1,i,m a koordinaön1/,m orgánom Zvázv na úrovni oblasti je
oblastná konferencia. Zasadá v termíne navrhovanom Republikovou radou §tvorroóne,
ako aj vtedy, ak o to poZiada viac ako jedna íretina základnych organizácií v pösobnosti
daného oblastného orgánu, V období medzi dvoma oblastn;fmi konferenciami najvy§§ím
oblastnlm orgánom je oblastnli qibor.
Oblastná konferencia zvolí oblastn! vjbor, predsedu a podpredsedu (podpredsedov)
oblastného vyboru, kontrolnú komisiu, a podta kl'uöa Republikovej rady Zvázu ölenov a
nálrradnych ölenov Republikovej rady, ako aj delegátov Republikového kongresu.
Oblastny vybor si móZe vytvorit' z vlastnlich radov predsedníctvo oblastného vlfboru.
Oblastn1l,vybor na základe vysledku predbeZného konkurzu podá predsedovi návrh na
osobu tajomnika.
Oblastná konferencia je uzná§aniaschopná, ak je prítomná viac ako polovica delegátov.
K schváleniu uznesení je potrebná j ednoduchá váö§ina hlasov prítomnjch delegátov.
Oblastn;í vjbor zasadá aspoi dvakrát roöne.
Oblastn1/ vybor raz roöne zvoláva stretnutie predstavitefov základn;ích organizácií.
Öinrrosf oblastného vlboru organizuje sekretariát oblastného vyboru. Pracovnú nápli,
pracovn! poriadok a rozpoöet sekretariátu schvafuje oblastnli v1/bor na návrh tajomníka
oblastného qíboru.

9. Za prácu oblastného sekretariátu zodpovedá tajomník.
10. Oblastny v;íbor zastupuje jeho predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda

(podpredsedovia) a na základe poverenia predsedu tajomník oblastného vyboru.
11. Oblastné vybory si möZu podila samosprávneho a administratívneho územného ölenenia

vytvorit' váö§ie územné celky.
12. Oblastná kontrolná komisia v súlade s ustanoveniami vlastného §tatútu kontroluje

plnenie programu a hospodarenia oblastného vfboru, za svoju öinnost' zodpovedá
oblastnej konferencii. Na zasadnutiach voleného orgánu sa möZe zúöastnit' s hlasom
poradn}m.

Ölánok vII.
Odborné spoloóenstvá

1. Vzdelávacie spoloöenstvá, kultúme skupiny möZu v}tvorit' odborné spoloöenstvá, ktoré
sú nápomocné kultúmej, vzdelávacej a vedeckej öinnosti Zvázu.

2. Odborné spoloöenstvo reprezentuje predseda a tajomník daného odbomého spoloöenstva,

5.

J.

1.

6.

7,

8.



J.
4.

Odbomé spoloóenstvá vyvíjajú öinnost' na základe vlastnych stanov.
Odborné spoloöenstvá möZu delegovat' svojich ölenov do rady v poöte
stanovenom Republikovou radou.

5. Voöi samostatne zaregistrovan;lm odbornfm spol
otvoreného parlnerského vzt ahu, Formy spolupíáce sa

6. Spoloönosti, kultúme skupiny a odbomé spoloöenstvá Zyáze sa
möZu zúöastnit' umeleckej, vzdelávacej, vedeckej a tradície
ako jeho podporujúci ölenovia (Ölánok IV,, bod. 2. d).

Zl,itzu-

Ölánok VIII.
Republikové orgány

Republikovf kongres

a) Najvy§§ie fórum, najvy§§i programotvomf orgán Zvázll je Republikoqí kongres,
ktory zasadá raz za ííyri roky. Jeho píogram a uznesenia sú závázné pre kaZdého
ölena a kaZdého orgánu Zvázu.

b) Je uzná§aniaschopnlf, ak je prítomná viac ako polovica delegátov. K schváleniu
uznesení je potrebná jednoduchá váó§ina hlasov prítomnlfch delegátov.

c) K schváleniu stanov a programu Zvázls je potrebná dvojtretinová váö§ina hlasov
prítomnfch delegátov.

d) Zvolí predsedu a prvého podpredsedu Zvázu,
e) Berie na vedomie ölenov a náhradnlich ólenov Republikovej rady delegovanjch

oblastnymi konferenciami a odbomj,mi spoloöenstvami a zlo2enie Rady predsedov,
f) Zvoli predsedu a na základe regionálnych zásad d'al§ích piatich ölenov Republikovej

kontrolnej komisie.

Republiková kontrolná komisia

a) Republiková kontrolná komisia v období medzi dvoma republikovymi kongresmi na
základe vlastného §tatútu - ktory s ciel'om informácie predloZí aj Republikovej rade

- kontroluje
1 . dodr7iavanie stanov
2. dodrZiavanie píogramu, hospodárenia a rozpoötu Republikovej rady.

b) Predseda komisie sa zúöastní na zasadnutiach volenl,i,ch orgánov s hlasom poradnlim.
c) Komisia zasadá aspoi raz v roku alebo podra potreby, o svojej öinnosti, o vl/sledkoch

svoj ej kontrolnej öinrrosti informuje Republikovú radu, ako aj Republikovf kongres.

Republiková rada

a) Republiková rada v období medzi dvoma Republikoqimi kongresmi je najvy§§ie
főrum Zvázu, je koordinaönfm, záujmy zastupujúcim a krátkodobé programy
vypracujúcim orgánom. Zasadá podl'a potreby, ale aspoi dvakrát roöne. Pri uröení
jelro zloZenia sa prihliada na §pecifickú situáciu a názory jednotliv!,ch regiónov a
odborn;ích spoloöenstiev. Program a rozhodnutia Republikovej rady sű závázné pre
kaZdého ölena a orgánu Zv2izu okrem Republikového kongresu a Republikovej
kontrolnej komisie.

b) Organizuje, napomáha a dozerá plnenie programu a uzneseni prijaqich na
Republikovom kongrese.

c) Prerokúva a schvaíuje svoj rozpoöet a kontroluje jeho vyuZitie.

1.

)

3.



d) Uröuje v!§ku ölenského príspevku a jeho porner
organizáciam| oblastn}mi vfbormi a Republikovou

rozdelenia
radou

poötu delegátov Republikového kongresu.
í) Zvoláva Republikovlí kongres, mimoriadny

jedna tretina ölenov Republikovej rady alebo
jedna §tvrtina základnlch or ganizácií

kongres zvolá
oblastn1/,clr

g) Na svoju prvú schödzu sa schádza poöas konania R
schval'uje ölenov Republikového predsedrríctva.

4. Rada predsedov

a) Ölenmi Rady predsedov sú predsedovia oblastnlfch orgánov Csemadok, v prípade ich
zaneprázdnenosti podpredsedovia, ako aj predsedovia republikovlich odbornlch
spoloóenstiev. Ölenmi sú aj oblastní tajomníci.

b) Rada predsedov je konzultaönl/m zborom Republikovej rady Csemadok pripravujúci
podklad1 pre rozhodovanie.

c) Radu predsedov vedie a zyoláva predseda Zvázu Csemadok, prerokúva, zastupuj e ho
podpredseda Zvázu Csemadok.

d) Rada predsedov:
1. prerokúva otázky, ktoré Republiková rada zveruje do jej pösobnosti,
2. má právo zaujímat stanovisko k aktuálnym spoloöenskym, kultúmym otázkam,
3. zlad uje öinnost' oblastnlfch orgánov Csemadok,
4. má právo predkladat' návrhy k zasadnutiam Republikovej rady,

e) Zasadá tti razy roöne.
f) Rada predsedov pripravuje návrhy predov§etkjm na tvorbu regionálnej

a organizaönej poliíiky Zváztt Csemadok,

5. Republikovépredsedníctvo

Zasadá aspoü dvojmesaöne.
Roöne aspoi dvakrát zvolá zasadnutie Republikovej rady, zasadnutie zvolá aj vtedy,
ak o to poZiada 1/3 ölenov Republikovej rady.
Koordinuje prácu oblastn}ch vlboíov a odbomích spoloóenstiev.
Schval'uje dohody a zmluvy uzatvorené s domácimi a zahraniönfmi organizáciami,
in§titúciami a spolkami, ako aj osobné poverenia.
Na základe vly'sledkov konkurzu dáva návrh na vymenovanie íajomnika Zváztl.
Vyhodnotí vlsledky konkurzov a flrnkcioniirom najvy§§ieho orgánu Zvázu so
zamestnávateLskym právom predkladá návrh na obsadenie vedúcich miest in§titúcií a
tlaöovf ch or génov Zvázu.

c) Vymenuje dozorné rady (kuratóriá) in§titútov verejnoprospe§nej öinnosti zaloienych
za úöelom zvlf§enia efektivity odbomej práce vykonávanej v Csemadoku, ako aj
in§titúcií, nadácií a fondov zaloZen}ch republikoqfmi orgánmi Zvázu.

h) Má nezastupiterné právo podávat'návrh domácim a zahraniönym in§titúciám na
personálne obsadenie funkcií, ak sa öinnost' in§titúcií dotyka práce Zltázu,
respektíve ak o to ho vyzvú. Öirrnost' navrhnutjch funkcionárov vyhodnocuje vo
vlastnej kompetencii, navrhuje udelit' alebo udeíuje vyznamenania a ceny Zvázu.
MöZe zriadit' pracovné komisie a poradné zbory odbomíkov.
Zriatuje sekrotariát Republikovej rady, ktorf .|e vly'konrrfm orgiinom Republikovej
rady a jej predsedníctva a vykonáva nad öinnost'ou sekretariátu dozor.

k) MöZe zriadit' in§titúty verejnoprospe§nej öinnosti, ktoré svoju prácu vykonávajú
podl'a prevádzkového poriadku, smerníc a úloh schválenfch riaditefskou radou.

a)

b)

c)
d)

e)

fl

i)
j)



Ölánok IX.
celo§tátni funkcio

Vo vfbere celo§tátnych funkcionrirov Z

1. Predseda Zvázu

onalizmu.

§tatutárnym zástupcom Zvázu je predseda Z\/'áZLL, kíory v duchu programu ZyáAl a
uznesení Republikového kongresu:

a) reprezentuj e Zyáz doma ay zabranióí,
b) riadi öirrnost' Republikovej rady Zvázu aRepublikového predsedníctva,
c) podáva komplexnú správu Republikovému konglesu o öinnosti, hospodárení

Zvázu a o práci jeho funkcionárov,
d) podáva komplexnú správu Republikovej rade a Republikovému predsedníctvu o

öinnosti, hospodárení ZváDJ a o práci jeho funkcionárov,
e) disponuje zamestnávateLskly'm právom,
í) zamestnávatelské právo móZe öiastoöne alebo v plnom rozsahu previest'na

talomníka Zv'áztl,
g) za prácu mu möZe prináleZat' úhrada vlidavkov vo vli§ke uröenej Republikovlim
predsedníctvom.

2. V§eobecnj podpredseda Zvázu

Vykonáva úlohy, ktoré mu zveri Republikové predsedníctvo. V prípade
zaneprázdnenosti predsedu Zvázu ho zastupuje, riadi prácu a zasadania Republikovej rady,
Rady predsedov, resp. Republikového predsednícíva, za prácu mu möZe prináleZat' úkada
vydavkov vo vli§ke uröenej Republikor{,m predsedníctvom.

3, Podpredsedovia Zvázu

a) v prípade zaneprázdnenosti, resp. ak predseda a v§eobecny podpredseda pre
prekáZky v práci nemöZe vykonávat'svoju funkciu, öinnost' Republikovej rady,
Rady predsedov Republikového predsedníctva riadi podpredseda povereni
Republikovou radou.

b) funkcia podpredsedu je öestná; za prácu mu möZe prináleZat' úhrada vldavkov,
pracovnú nápli si podpredsedovia rozdel'ujú medzi sebou na základe rozhodnutí
Republikovej rady, resp. konsenzu.

4, Predseda Republikovej kontrolnej komisie

Zvo|áva a riadi öirrrrost' Republikovej kontrolnej komisie, svoju öinnost' vykonáva v
súlade s ustanovením Ölánku VIII. bodu 2 t.í,chto stanov.

5. Tajomník Zvázu

a) svoju öirrnost' vykonáva v pracovnom pomere.
b) na základe ölánku IX. bodu 1f vykonáva zamestnávate]]ské práva.
c) riadi a kontroluje prácu sekretariátu Republikovej rady Zvázll, o öinnosti

seketariátu podáva informácie Republikovej rade Zv'ánl, Rade predsedov
a Republikovému predsedníctvu.



d) udrZiava pravidelnj kontakt s oblastn;;mi vybotm|, Z eho tajomníkmi.
e) so súhlasom predsedu udrZiava kontakty s

otganizáciami .

t) koordinuje a kontroluje öinnost' in§titúcií a
tlaöového or gánu Zv'ázu.

2.

stránkv a

Clánok X.
Sekretariát Repu}rlikovej rady Zv

1. Sekretariát Republikovej rady Zváztl je vlkonnym orgánom Republikovej rady
a Republikového predsedníctva Zvázu.
Svoju öinnost' r,ykonáva na základe princípov organizaöného a pracovného poriadku
schváleného Republikovlm predsedníctvom Zviizu.

Ólánok XI.
Volebnj, poriadok

Predsedu a vedenie základnej organizácie a vzdelávacieho spoloöenstva, kontrolnú
komisiu alebo kontrolóra volí v]íroöná ólenská schödza.
Republikové rady a funkcionárov odbornlch spoloöenstiev volia na základe stanov
danlfch spoloöenstiev.
Delegátov oblastn1|,ch konferencií volí v]íIoöná ölenská schódza základnej organlzáci,e na
základe kl'úöa uröeného oblastnlm vlfborom.
Oblastné konferencie volia ölenov a náhradnich ölenov republikovej rady podl'a kl'úöa
uröeného Republikovou rad,ou Zvázu.
V prípade, Ze sa §tatutámy zástupca (predseda ZO, predseda OV , predseda Zvázu)
vzdá svojej funkcie, je potrebné uskutoönif votby do troch mesiacov.
Delegátov republikového kongresu volia oblastné konferencie, respektíve valné
zhtomai,denia odbomlfch spoloöenstiev na základe k]]úöa uröeného Republikovou radou
Zvázu.
Oblastná konferencia volí svoj vly'bor, svojho predsedu, podpredsedu (podpredsedov),
ako aj predsedu a ölenov kontrolnej komisie.
Ak oblastná konferencia sa rozhodne pre vylvorenie predsedníctva oblastného vfboru,
oblastn! vli,bor zvolen} oblastnou konferenciou na svojom prvom zasadnuti v priebehu
oblastnej konferencie si zvolí z vlastnlich radov predsedníctvo. Predseda a
podpredsedovia sú ölenmi predsedníctva.

9. Republikovli kongres na základe Öta*u vttt. bodu 1e tichto stanov berie na vedomie
ólenov a náhradnlch ölenov Republikovej rady Zvázu delegovanych oblastnlimi

10,

1l.

12.

konferenciami.
Republikovli kongres volí predsedu a v§eobecného podpredsedu Zv'ázl íalnym
hlasovaním.
Dal§ich ölenov 11 ólenného Republikového predsedníctva zvolí a troch podpredsedov
navrhnutlch na základe regionálnych zásad schval'uje Republiková rada Zy'ázl na
svojom prvom zasadani zvolanom v priebehu Republikového kongresu Zvázu.
Republikoqi kongres volí predsedu Republikovej kontrolnej komisie tajnly'm hlasovaním
a schval'uje d al§ích piatich ölenov Republikovej kontrolnej komisie.
V prípade odstúpenia volenlch funkcionárov najneskör do troch mesiacoch sa
uskutoönia mimoriadne vol'by.

3.

2.

4.

7.

1.

5.

6.

:u ié1l,edaklora r.l,eb

":

a

13.



Ölánok
Hospodárenie a

1. V rámci Zvázu disponujú majetkom
subjektivitou.

právnickou

Majetok Zv'ázu pozostáva z nasledovn;ích 1i,ch prostriedkov:
a) vlastn;i majetok a z neho pochádzajúci

b) ölenské príspevky;
c) §tátna dotácia;
d) nadácia(ie) a z nej (nich) pochádzajúci príjem;
e) príjem z kulturnej a vydavatefskej öinnosti;
1-) dediöswá a pozostalosti:
g) prispevky, dary a iné zdroje;
h) zisk z príjmov inly'ch in§tiíúcli Zváztl.

3.

1.

Ölánok XIII.
zru§enie zvázu

Zváz sa zru§qe, ak o tom prijme uznesenie Republikovli kongres Zvázu
dvojtretinovou váö§inou hlasov delegátov.
V prípade zruíenia ZvázllRepublikoqí kongres Zváztl podá podnet na likvidáciu
majetku podía platnych právnych predpisov.
V prípade zru§enia základnej organizácie, vzdelávacieho spoloóenstva, o majetku
organizácie rozhodne vybor príslu§ného oblastného orgánu, ktorlf túto organizáciu,
spoloöenstvo zaregistroval. príslu§n! vllibor orgánu §k_rlne organizáciu z evidencie
Zvázll.
Oblastny vybor sa zru§uje, ak o tom prijme uznesenie oblastná konferencia
dvojtretinovou váó§inou hlasov delegátov. O rozdeleni majetku zru§eného oblastného
qiboru rozhoduje oblastná konferencia.

Ólánok XIV.
závereéné ustanovenie

Tieto stanovy boli schválené na XXV. Republikovom kongrese día 15.9.2021 avplnom
zneni nahrádzajú stanovy vzaté Ministerstvom vnútra SR na vedomie dia 21.11.2016 pod ö.

VvS/1-909/90-66-8.

2.

1.

fujinisteí§]V0 Vntitla slOVenskOj ícpUbliky

1{ilCna SliiilOV Vl3iii na vedomie
rjia:

!,/,/.űOt4
ölslo si]j_ctl: U!]t,lle l1l-ea-l ,41,o^l

JUDr. JanaVaíorá, Fhü-

riaditelta odboru

v§eobecnej Vnútornej splávy

i!it,:: :ter§:,,. 1$dÍll! " s,l,J;teliJ#:W,:


