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1. Názov občianskeho združenia je UN -  VETERÁN SLOVAKIA,- :o-fíeiálnä^kratka 
„UNVS“.

2 . Sídlom občianskeho združenia je Kasárenská ulica, súpisné číslo 1005/54,^926 01 
Sereď. Korešpondenčná adresa je P.O.BOX 35, 926 01 Sereď. c-ÍC-

§ 2

CIELE A ČINNOSŤ

1. Cieľom občianskeho združenia je združovať slovenských občanov, ktorí sa zúčastnili 
operácií medzinárodného krízového manažmentu pod vedením OSN, alebo sa bezpro
stredne podieľali na ich realizácii. Členmi združenia môžu byť aj sympatizanti, rodinní 
príslušníci členov združenia, rodinní príslušníci osôb, ktorým bolo udelené členstvo „In 
memoriam“ a ostatné osoby, ktoré sa stotožňujú s princípmi OSN a ktoré zdieľajú myš
lienky „veteránskeho hnutia“ podieľajúce sa na plnení priorít združenia podľa § 2 ods.2 
týchto stanov. Členom občianskeho združenia môžu byť aj právnické osoby, ktoré sa po
dieľali alebo podieľajú na plnení úloh spojených s realizáciou opatrení krízového manaž
mentu pod vedením OSN, sympatizujú a stotožňujú sa s princípmi OSN, zdieľajú myš
lienky „veteránskeho hnutia“ a aktívne alebo pasívne sa podieľajú na napĺňaní priorít 
združenia podľa Stanov OZ UNVS.

2. Hlavnými prioritami činnosti občianskeho združenia je:
• organizovať pre členov odbornú prípravu formou seminárov, školení, kurzov doma 

a v zahraničí,
• vytváranie materiálnych podmienok pre humanizáciu a skvalitňovanie života so

ciálne a zdravotne znevýhodnených bývalých príslušníkov mierových misií OSN a ob
čanov, ktorí sa bezprostredne podieľali na ich realizácií,

• spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí, 
podporovanie a participácia na aktivitách občianskych združení, nadácií a 
ďalších komunít obdobného zamerania,

• vykonávať publikačnú a propagačnú činnosť,
• zabezpečovať praktickú prípravu členov podľa ich odbornej kvalifikácie,
• zabezpečovať konzultačnú a poradenskú činnosť podľa konkrétnej požiadavky,
• organizovať humanitárnu činnosť.

§ 3

ČLENSTVO

L V združení môžu byť slovenskí občania podľa § 2 ods. 1. ktorí nemajú záznam
v registri trestov. Skutočnosť o tom, že sa voči žiadateľovi nevedie trestné konanie sa
preukazuje čestným vyhlásením žiadateľa. Členstvo v združení je dobrovoľné.
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2. O prijatí za člena občianskeho združenia rozhoduje na základe p,w<Jiím«g riadiaci
oýbor. f  r—-=~—_

3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena uhradením vstupného/príspevku v dobrovoľnej 
výške.

4. Dokladom o členstve je zápis v knihe evidencie členstva a písomné potvrdenie o členstve 
vydané riadiacim výborom - preukaz člena OZ. V prípade člena\ nráypickej ®£dby sa 
preukaz vystaví na organizáciu (názov podľa obchodného registra).

5. Zánik členstva:
• dobrovoľným vystúpením na základe písomnej informácie člena riadiacemu výboru s 

uvedeným dňom ukončenia členstva,
• vylúčením -  členstvo zaniká dňom rozhodnutia riadiaceho výboru o vylúčení,
• úmrtím člena,
• zánikom občianskeho združenia.

§4

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

Člen združenia má právo:

• Aktívne sa podieľať na činnosti združenia,

• Zúčastňovať sa na sneme a hlasovať na ňom,

• Voliť a byť volený do orgánov združenia,

• Byť v plnom rozsahu informovaný o činnosti združenia,

• Podávať návrhy na činnosť i zmeny stanov a zúčastňovať sa zasadaní jednotlivých 
orgánov,

• Združovať sa v regionálnych kluboch.

2. Povinnosti člena sú najmä:
• Dodržiavať v plnom rozsahu stanový združenia.
• Rešpektovať a riadiť sa rozhodnutiami riadiaceho výboru alebo iného 

orgánu občianskeho združenia.

§ ^

ORGÁNY ZDRUŽENIA

Orgánmi združenia sú:
a) Snem
b) Riadiaci výbor
c) Štatutárny orgán
d) Regionálny klub, ak je zriadený
e) Revízna komisia
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§ 6

1. Je najvyšším orgánom združenia, ̂ torýfťvoria.všetci členovia združenia.
2. Snem: h  \ p. jj bŕd j

a) volí a odvoláva členov riadiaceho výboru,
b) volí a odvoláva prezidenta zdiS/že.nia,
c) volí a odvoláva revíznu komisiu,"
d) schvaľuje plán činností, rozpočet a výročnú správu o hospodárení za volebné obdobie,
e) rozhoduje o ďalších zásadných otázkach týkajúcich sa združenia, 
í) rozhoduje o zrušení združenia.

Zasadnutie snemu zvoláva prezident na návrh riadiaceho výboru najmenej lx za štyri roky alebo 
ak o to požiada minimálne 1/3 členov združenia je povinný zvolať zasadnutie sneniu do 30 dní 
odo dňa doručenia písomnej žiadosti. Snem rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných de
legátov. Na schválenie zmeny stanov a zániku občianskeho združenia sú potrebné 3/5 väčšiny 
delegátov.

§7

RIADIACI VÝBOR

1. Riadiaci výbor je výkonným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá snemu. 
Riadi a organizuje činnosť v období medzi zasadnutiami snemu.

2. Riadiaci výbor má najmenej 5 členov, ktorých funkčné obdobie je štyri roky. Jeho 
zasadnutia zvoláva a riadi prezident združenia, v jeho neprítomnosti poverený člen 
riadiaceho výboru minimálne lx za tri mesiace. Riadiaci výbor je uznášania schopný 
pri účasti nadpolovičnej väčšiny členov riadiaceho výboru. Riadiaci výbor rozhoduje 
nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
Riadiaci výbor najmä:

1. riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
2. obsahovo pripravuje koncepciu činnosti a dáva návrh koncepcie na snem,
3. vypracúva plán činností, návrh rozpočtu a správy o hospodárení združenia,
4. schvaľuje zmeny stanov, plány činnosti jednotlivých sekcií,
5. volí a odvoláva viceprezidentov,
6. v prípade zániku mandátu prezidenta združenia zvoláva snem do 30 dní,
7. rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,
8. rozhodne o zrušení združenia v prípade, že sa snem nezíde do 6 mesiacov odo 

dňa jeho zvolania,
9. v prípade zániku združenia ustanovuje likvidátora združenia.

4. Riadiaci výbor na zabezpečenie chodu združenia a svojej činnosti:
a) môže ustanoviť sekretára a prijímať pracovníkov do pracovného pomeru,
b) ustanoví hospodára zodpovedného za hospodárenie združenia.
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§ S

ŠTATUTÁRNY ORGAN
\ .V £> *0

1. Štatutárnym orgánom združenia je prezident, ktorý je volenýma dobu štyroefrrokov.
2. Prezident:
a) zastupuje občianske združenie navonok,
b) zvoláva riadiaci výbor, snem a podľa plánu činností vedie jednanie týchto orgánov.
c) kontroluje vedenie účtovníctva, za vedenie účtovníctva zodpovedá hospodár.
d) pripravuje a predkladá návrhy na zmeny a doplnky v stanováclvriadiaceĽtHťvýboru.
e) v období medzi zasadnutím snemu informuje revíznu komisiu o činnosti združenia.

3. Štatutárnym orgánom OZ sú aj viceprezidenti oprávnení konať v mene združenia,
v rozsahu ustanovenom prezidentom. Viceprezidentov volí a odvoláva Riadiaci výbor.

§9

REGIONÁLNY KLUB

1. Regionálny klub sa zodpovedá riadiacemu výboru, ktorý riadi a organizuje jeho činnosť.
2. Regionálny klub môže vzniknúť ak má najmenej 5 členov, z ktorých si zvolí predsedníctvo.
3. Predsedníctvo má najmenej 3 členov ( predseda, podpredseda, tajomník), ktorých funkčné 

obdobie je spravidla 3 roky. Schádza sa najmenej štyrikrát ročne alebo ak ho zvolá štatutárny 
orgán. Rokovania zvoláva a riadi predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. 
Rozhoduje uznesením, ktoré prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade 
rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu a ak nie je prítomný predseda, hlas podpredsedu.

4. Predsedníctvo regionálneho klubu najmä:
a) riadi a zabezpečuje činnosť klubu v súlade so Stanovami združenia,
b) pripravuje a predkladá návrhy do koncepcie činnosti združenia na snem,
e) úzko spolupracuje s riadiacim výborom združenia na presadzovaní stratégie a cieľov 

činnosti združenia,
d) rozpracúva plán činnosti združenia na podmienky regionálneho klubu,
e) hospodári samostatne so zverenými a získanými finančnými prostriedkami, ako aj hmot

nými a nehmotnými aktívami, ktoré sú majetkom združenia ako celku o čom predkladá 
správy o hospodárení klubu na sneme združenia.

§ 10

REVÍZNA KOMISIA

1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorý sa za svoju činnosť 
zodpovedá snemu.

Revízna komisia sa skladá z troch členov, ktorí nie sú členmi riadiaceho výboru a spomedzi seba 
volia predsedu. Schádza sa podľa potreby, najmenej lx za rok, spravidla pri vyhodnotení správy 
o hospodárení za príslušný kalendárny rok. Revízna komisia je uznášaniaschopná, ak je prítom
ná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutie prijíma nadpolovičnou väčšinou prítomných čle
nov.
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združenia zvoláva do 30 dní mimoriadny snem.
5. Kontroluje účtovníctvo združenia.

. Kontroluje činnosť prezidenta a riadiaceho výbori nia.

. Prekladá snemu správu o činnosti revíznej komisi
4. V prípade hrubého porušenia stanov prezidentom rom

ma.

§ 11

HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA

1.
j

3.

4.
5.

Združenie samostatne hospodári a nakladá so svojim majetkom.
Zdrojmi majetku sú:

• dobrovoľné členské príspevky,
• dary od fyzických a právnických osôb,
• dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zahraničia,
• dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií,
• príjmy z činnosti pri napĺňaní stratégie a cieľov združenia,
• reklamná a propagačná činnosť,
• výnosy z majetku,
• príjmy z iných zdrojov.

Pri hospodárení OZ chráni svoj majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneuži 
tím. Používa právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatnenia svojich 
práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
Vedie evidenciu majetku v účtovníctve podľa osobitného predpisu.
Hospodárenie sa uskutočňuje podľa smernice pre hospodárenie a schváleného rozpočtu.
Za hospodárenie zodpovedá hospodár, ktorý je členom riadiaceho výboru.

Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením. Rozhoduje 
o tom snem.
Ak zaniká združenie rozpustením, riadiaci výbor ustanoví likvidátora.
Pri likvidácii sa najskôr uhradia všetky pohľadávky združenia a ostatný majetok sa môže 
použiť na verejnoprospešné a charitatívne účely.

§ 12

SYMBOLY ZDRUŽENIA

1. Symbolmi združenia sú :
• Vlajka
• Znak

2. Symboly združenia navrhuje riadiaci výbor a schvaľuje snem.

§ 13

ZÁNIK ZDRUŽENIA
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Tieto stanový boli schválené Snemom dňa 221^20 Í7.
Tieto stanový v plnom rozsahu nahrádzajú sfchovy Yegríuroyari 
7.3.2012 pod č. VVS/1-900/90-39229. v  505

Lr /
ministerstvom vnútra dňa

Ministerstvo vnútra Slovenska! republiky

Zmena nazvú vzatá na vedomie
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JUOr. Jana Vailcvá, PúD.

riaditeľka odboru 

všeobecnej vnútornej správy
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