STANOVY ZVÄZU VOJAKOV SR
Časť I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Názov združenia
1.1. Zväz vojakov Slovenskej republiky (ďalej len ZV SR).
Článok 2
Sídlo a znak združenia
2.1. Sídlo: Hviezdoslavova 16, 911 27 Trenčín.
2.2. Znak:

Článok 3
Poslanie a právna subjektivita
3.1. ZV SR je nezávislým občianskym združením založeným podľa zákona
č. 83/1990 Zb. Zákon o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a je budovaný na demokratických princípoch.
3.2. Združuje profesionálnych vojakov, poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia, vojnových a vojenských veteránov, vojakov vo výslužbe, vojakov v zálohe
a občanov SR, ktorí súhlasia s cieľmi a činnosťou ZV SR, jeho programovým zameraním a stanovami. Svojim hlavným zameraním sa profiluje ako organizácia s
profesijným vzťahom k obrane Slovenskej republiky a jej ozbrojeným silám.
3.3. ZV SR je právnickou osobou, ktorá môže vstupovať do vzťahu s inými orgánmi
a organizáciami Slovenskej republiky. Zväz má právnu subjektivitu. Kluby registrované vo zväze môžu mať vlastnú právnu subjektivitu.
Článok 4
Ciele činnosti
4.1. Hlavnými cieľmi činnosti združenia sú:
4.1.1. Ochrana sociálnych práv profesionálnych vojakov, vojnových a vojenských
veteránov, vojakov vo výslužbe, vojakov v zálohe a poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia.
4.1.2. Spolupráca s Ministerstvom obrany SR, Ministerstvom vnútra SR, Vojenskou
kanceláriou prezidenta SR, Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia,
Národnou radou SR, pri tvorbe a zmenách legislatívnych noriem.
4.1.3. Pomoc profesionálnym vojakom, vojnovým a vojenským veteránom, vojakom
vo výslužbe, vojakom v zálohe, poberateľom dávok výsluhového zabezpečenia a pozostalým rodinným príslušníkom v oblasti sociálneho zabezpečenia.
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4.1.4. Súčinnosť s orgánmi štátnej správy a samosprávy a občianskymi združeniami pri udržiavaní a zachovaní vojenských tradícií a vojenskej histórie.
4.1.5. Spolupráca s medzinárodnými združeniami a partnerskými organizáciami s
rovnakým alebo blízkym programovým zameraním.
4.2. Ciele ZV SR sú rozpracované v programovom zameraní. Programové zameranie je otvorený dokument, ktorý môže byť konkretizovaný v období medzi snemami podľa potrieb a situácie pre zabezpečenie efektívnej činnosti zväzu.
Článok 5
Členstvo v ZV SR
5.1. Členstvo v ZV SR je dobrovoľné.
5.2. Členom ZV SR sa môže stať fyzická osoba podľa článku 3.2.
5.3. Členstvo vzniká podaním prihlášky písomnou alebo elektronickou formou, jej
schválením radou klubu, zaplatením členského príspevku za kalendárny rok a vydaním členského preukazu, ktorý je dokladom o členstve v ZV SR.
5.4. Členom ZV SR sa nemôže stať osoba, ktorá je súčasne členom organizácie,
ktorej činnosť je namierená proti zväzu, jeho cieľom alebo proti Ozbrojeným silám
SR.
5.5. Členstvo zaniká:
5.5.1. Dňom doručenia písomného oznámenia člena rade klubu o vystúpení zo ZV
SR.
5.5.2. Úmrtím člena alebo vyhlásením člena za mŕtveho.
5.5.3. Zrušením členstva, ak je člen v omeškaní so zaplatením členského príspevku v lehote viac ako jeden rok od stanoveného termínu úhrady členského
príspevku na daný rok a ak na to bol vopred upozornený predsedom klubu.
5.5.4. Vylúčením pri právoplatnom odsúdení za úmyselný trestný čin.
5.5.5. Vylúčením alebo zrušením členstva, ak člen aj napriek upozorneniu porušuje
stanovy a vnútorné smernice ZV SR.
5.6. Prerušenie členstva:
5.6.1. Členovi môže byť prerušené členstvo zo závažných dôvodov, ak o to člen
písomne požiada radu klubu.
5.6.2. V prípade neuhradenia členského príspevku v stanovenom termíne a to až
do času jeho uhradenia.
5.7. O zániku členstva podľa článku 5.5.3., 5.5.4. a 5.5.5. a jeho dôvodoch rozhoduje príslušná rada klubu.
5.8. Proti rozhodnutiu rady klubu o zrušení členstva alebo o vylúčení zo ZV SR je
možno podať odvolanie rozhodcovskej komisii, ktorej rozhodnutie je v tejto veci konečné.
5.9. Po rozhodnutí o zrušení členstva v ZV SR má dotknutý člen právo po uplynutí
jedného roka znovu podať žiadosť o prijatie, o ktorom rozhodne členská schôdza
klubu.
5.10. Člen, ktorý bol vylúčený, môže byť znova prijatý do ZV SR len na základe
rozhodnutia a schválenia členskou schôdzou klubu.
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Článok 6
Základné práva a povinnosti členov
6.1. Člen ZV SR má právo:
6.1.1. Podieľať sa na tvorbe a plnení cieľov činnosti zväzu.
6.1.2. Zúčastňovať sa všetkých akcií zväzu.
6.1.3. Voliť a byť volený do orgánov zväzu.
6.1.4. Vyjadrovať sa k činnosti orgánov zväzu a jeho členov na rokovaniach príslušných orgánov.
6.1.5. Na rokovaniach orgánov zväzu hlasovať, podávať návrhy, podnety, sťažnosti
a žiadať o stanovisko k nim.
6.1.6. Byť informovaný o činnosti, rozhodnutiach orgánov zväzu a o hospodárení s
majetkom zväzu, klubu.
6.1.7. Byť pozvaný na všetky rokovania orgánov zväzu tykajúce sa jeho osoby, ak
o to požiada.
6.1.8. V prípade potreby požiadať príslušný orgán o pomoc pri uplatňovaní svojich
oprávnených požiadaviek
6.2. Člen ZV SR je povinný:
6.2.1. Podľa svojich možností a schopností pomáhať pri plnení cieľov činnosti zväzu a aktívne sa podieľať na jeho práci.
6.2.2. Dôsledne dodržiavať stanovy a ostatné vnútorné smernice zväzu.
6.2.3. Platiť členské príspevky v stanovenom termíne.
6.2.4. Dbať o dobré meno zväzu na verejnosti.
6.2.5. Bezodkladne nahlásiť predsedovi klubu zmenu osobných údajov alebo zmeny, ktoré vylučujú jeho členstvo vo zväze.
6.2.6. Ochraňovať a zveľaďovať hnuteľný a nehnuteľný majetok zväzu.
Časť II.
ŠTRUKTÚRA ZV SR A JEHO ORGÁNY
Článok 7
Štruktúra ZV SR
7.1. ZV SR tvoria kluby a jeho orgány.
7.2. Klub je organizačná súčasť zväzu s regionálnou pôsobnosťou s minimálnym
počtom 5 členov. Pre svoju činnosť si môže vytvárať sekcie
7.3. Klub sa stáva organizačnou súčasťou zväzu po podaní, prerokovaní a schválení prihlášky zväzovou radou.
7.4. Klub zaniká po podaní písomnej žiadosti o jeho zrušenie a schválení zväzovou
radou.
Článok 8
Orgány ZV SR
8.1. Orgánmi ZV SR sú:
8.1.1. Snem
8.1.2. Prezident zväzu
8.1.3. Prezídium zväzu
8.1.4. Zväzová rada
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8.1.5. Kontrolná komisia
8.1.6. Rozhodcovská komisia zrušené 9.snemom
8.1.7. Členská schôdza klubu
8.1.8. Predseda klubu
8.1.9. Rada klubu
8.1.10. Kontrolná komisia (kontrolór) klubu.
8.1.11. Poradné a pracovné komisie zriaďované podľa potreby orgánov zväzu.
8.2. Ustanovenia základných dokumentov a činnosť orgánov zväzu sa riadi zásadami vnútornej demokracie a kolektívneho vedenia. Voľby do orgánov zväzu sa
konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným alebo verejným hlasovaním. O voľbe, odvolaní členov orgánov zväzu a o platnosti
uznesení rozhoduje nadpolovičná väčšina členov prítomných na rokovaniach.
8.3. Rokovania orgánov zväzu sú uznášaniaschopné, ak je na schôdzi prítomná
nadpolovičná väčšina členov orgánu. Ak je počet členov v čase oznámeného začiatku rokovania nižší ako nadpolovičná väčšina, oznámi riadiaci rokovania konanie
náhradného rokovania s nezmeneným programom s časovým posunom pätnásť
minút. Náhradné rokovanie je schopné sa uznášať nadpolovičnou väčšinou prítomných členov orgánu zväzu.
8.4. V neodkladných a odôvodnených prípadoch môžu orgány zväzu prijímať rozhodnutia a uznesenia aj medzi riadnymi rokovaniami orgánov zväzu spôsobom
elektronického hlasovania.
8.5. Voľba kandidátov do orgánov zväzu sa stáva právoplatnou po vyhlásení výsledkov hlasovania predsedom volebnej komisie v súlade s volebným poriadkom.
8.6. Členstvo v orgánoch zväzu zaniká:
8.6.1. Vzdaním sa písomnou formou s uvedením dôvodu.
8.6.2. Odvolaním z funkcie.
8.6.3. Zánikom členstva vo zväze.
8.7. Zánik členstva v orgánoch zväzu musí byť prerokovaný v príslušnom orgáne
a až po jeho odsúhlasení je zánik členstva v orgánoch zväzu právoplatný.
Článok 9
Snem
9.1. Najvyšším orgánom zväzu je snem, ktorý sa koná raz za štyri roky za účasti
delegátov z klubov. Snem zvoláva prezident v súčinnosti so zväzovou radou, ktorí
pripravia obsahové zameranie a organizačné zabezpečenie snemu a kľúč pre voľbu delegátov, pričom každý klub musí byť zastúpený minimálne jedným delegátom.
Toto nevylučuje zvolanie Mimoriadneho snemu.
9.2. Snem riadi pracovné predsedníctvo zvolené delegátmi snemu.
9.3. Do právomoci snemu patrí:
9.3.1. Voľba pracovných orgánov snemu.
9.3.2. Schválenie programového zamerania a úloh do nasledujúceho snemu.
9.3.3. Schválenie zmien stanov a ich doplnkov.
9.3.4. Schválenie správy o činnosti ZV SR za obdobie od predchádzajúceho snemu.
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9.3.5. Schválenie správy o hospodárení ZV SR za obdobie od predchádzajúceho
snemu.
9.3.6. Schválenie výšky odvodov z členských príspevkov.
9.3.7. Schválenie správy kontrolnej komisie.
9.3.8. Voľba a odvolanie prezidenta zväzu.
9.3.9. Voľba a odvolanie členov kontrolnej komisie zväzu.
9.3.10. Rozhodovanie o zániku dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným
združením.
9.4. O zvolanie mimoriadneho snemu môže požiadať prezident, prezídium a aj
nadpolovičná väčšina klubov zväzu s uvedením dôvodu a predložením uznesení
členských schôdzí týchto klubov. Návrh na zvolanie mimoriadneho snemu je možné predložiť až po uplynutí jedného roka od posledného mimoriadneho snemu.
9.5. Na mimoriadny snem sa vzťahujú ustanovenia bodu 9.1. až 9.3.10.
Článok 10
Prezident ZV SR
10.1. Prezident ZV SR, ktorého volí snem, je štatutárnym zástupcom zväzu.
10.1.1. V súlade s uznesením snemu, stanovami a programovým zameraním zväzu udržiava vzťahy s predstaviteľmi štátnej správy a samosprávy, ozbrojených
síl a ozbrojených zborov, kultúrnych inštitúcií, politických strán a politických
hnutí, kultúrnych
a spoločenských organizácií a spolupracujúcich združení.
Zúčastňuje sa rokovaní EUROMILu a pri zjednocovaní spoločného postupu v
riešení potrieb vojenských Zväzov úzko spolupracuje s predstaviteľmi vojenských zväzov štátov V4.
10.1.2. Zúčastňuje sa na rokovaní zväzovej rady a riadi prezídium zväzu.
10.1.3. Zodpovedá za hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami v ročnom
finančnom rozpočte hospodárenia zväzu a za objektívne vypracovanie rozpočtu. Podáva správu prezídiu a zväzovej rade o stave hospodárenia a využívania
finančných prostriedkov.
10.1.4. Podľa plánu a potreby zvoláva porady prezídia, poradných a pracovných
komisií a navrhuje zvolanie zväzovej rady za účelom prerokovania naliehavých
úloh a riešenia neodkladných problémov.
10.1.5. Podpisuje zmluvy medzi ZV SR a ministerstvami SR, ako aj organizáciami
a združeniami v SR aj v zahraničí.
10.2. Z dôvodu zastupovania prezidenta, keď tento nemôže vykonávať svoju funkciu alebo na plnenie niektorých jeho kompetencií a úloh, volí prezídium zo svojich
radov dvoch viceprezidentov.
Článok 11
Prezídium zväzu
11.1. Na návrh prezidenta volí členov prezídia zväzová rada. Kandidáti na členov
prezídia musia vyjadriť súhlas s vykonávaním funkcie člena prezídia. Členstvo v
prezídiu je nezlučiteľné s členstvom vo zväzovej rade, kontrolnej komisii zväzu.
Členov prezídia odvoláva zväzová rada na návrh prezidenta, na základe svojho
rozhodnutia, alebo na vlastnú žiadosť člena prezídia.
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11.2. Prezídium je výkonným orgánom zväzu, ktorý zodpovedá za rozpracovanie
programového zamerania, úloh schválených snemom a uznesení zväzovej rady
týkajúce sa jej kompetencií.
11.3. Prezídium tvorí prezident, najviac sedem členov prezídia a tajomník zväzu,
ktorých funkčné obdobie je štyri roky.
11.4. Do právomoci prezídia patrí:
11.4.1. Zastupovanie ZV SR na verejnosti.
11.4.2. Komunikácia so zákonodarnou, výkonnou a súdnou mocou, inštitúciami
a partnerskými organizáciami na úrovni štatutárnych zástupcov.
11.4.3. Komunikácia so zahraničnými a medzinárodnými organizáciami.
11.4.4. Komunikácia s verejnosťou a médiami.
11.4.5. Koordinácia úloh spojených s prípravou legislatívy.
11.4.6. Koordinácia činnosti odborných a poradných komisií.
11.4.7. Spracovanie návrhov a podkladov do plánu MO SR a GŠ OS SR na zabezpečenie požiadaviek zväzu v kalendárnom roku.
11.4.8. Schvaľovanie návrhov na udelenie ocenení MO SR a N GŠ OS SR a partnerských organizácií v SR a v zahraničí.
11.4.9. Schvaľovanie zmlúv a dohôd s odbornými inštitúciami, vrátanie dohôd
o sponzorských daroch a dotáciách.
11.4.10. Príprava a schvaľovanie projektov a zapojenia sa do projektov partnerských organizácií.
11.4.11. Schvaľovanie zloženia oficiálnych delegácií zväzu na rokovania s politickými inštitúciami a partnermi, na zasadnutia medzinárodných a zahraničných organizácií.
11.4.12. Plnenie uznesení zväzovej rady.
11.4.13. Rozhodovanie o zániku zväzu v prípade, ak sa nezíde snem, aby rozhodol
o zániku zväzu.
11.4.14. Ustanovenie likvidátora pre prípad likvidácie zväzu podľa bodu 11.4.13.
11.4.15. Príprava zmlúv medzi ZV SR a ministerstvami SR, ako aj organizáciami
a združeniami v SR aj v zahraničí.
11.4.16. Spracovanie plánov a rozpočtu na kalendárny rok.
11.5. V záujme zväzu môže prezídium prijať rozhodnutie, ktoré je v kompetencii
zväzovej rady. O takomto rozhodnutí neodkladne informuje predsedníctvo zväzovej
rady. Rozhodnutie musí byť dodatočne schválené alebo zrušené na najbližšom rokovaní zväzovej rady.
Článok 12
Zväzová rada
12.1. Zväzová rada, ktorú tvoria predsedovia všetkých klubov je orgánom zväzu
medzi snemami. Má koordinačnú funkciu voči klubom a kontrolnú funkciu pri rozpracovaní a plnení úloh programového zamerania zväzu.
12.2. Zväzová rada si na svojom zasadnutí volí zo svojich radov predsedu a dvoch
podpredsedov, ktorí tvoria predsedníctvo zväzovej rady.
12.3. Do kompetencie zväzovej rady patrí:
12.3.1. Kontrola a plnenie uznesení snemu a programového zamerania zväzu.
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12.3.2. Schvaľovanie plánu činnosti a rozpočtu zväzu na príslušný kalendárny rok
a kontrola ich plnenia.
12.3.3. Schvaľovanie organizačného a rokovacieho poriadku, smernice pre hospodárenie ZV SR, ich zmien a doplnkov, ako aj iných vnútorných smerníc potrebných pre činnosť zväzovej rady.
12.3.4. Príprava a schvaľovanie materiálov snemu, ktoré súvisia s jeho prípravou,
obsahovým a organizačným zabezpečením.
12.3.5. Schvaľovanie prijatia nových klubov do ZV SR.
12.3.6. Schvaľovanie návrhov na udelenie zväzových ocenení.
12.3.7. Schvaľovanie zmlúv medzi ZV SR a ministerstvami SR, ako aj organizáciami a združeniami v SR a v zahraničí.
12.3.8. Navrhovanie výšky odvodov z členských príspevkov pre činnosť zväzu.
12.4. Zväzová rada zasadá podľa plánu alebo podľa potreby, ale najmenej dva razy za kalendárny rok.
12.5. Zväzovú radu zvoláva jej predseda a to aj na žiadosť prezídia alebo ak o to
požiada najmenej jedna tretina klubov s odôvodnením.
12.6. Na zasadnutí zväzovej rady sa zúčastňujú členovia prezídia zväzu.
Článok 13
Kontrolná komisia
13.1. Kontrolná komisia volená na sneme, je nezávislým kontrolným orgánom zväzu. Za svoju činnosť zodpovedá snemu. Zabezpečuje kontrolnú činnosť vo vnútri
zväzu v dodržiavaní stanov, uznesení, ostatných vnútorných smerníc, v majetkovej
a finančnej oblasti. Snemu a zväzovej rade predkladá správy o svojej činnosti
a navrhuje opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Vykonáva kontrolu
hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom zväzu.
13.2. Kontrolnú komisiu tvorí predseda a spravidla dvaja členovia. Komisia sa
schádza podľa plánu a podľa potreby.
13.3. Predseda alebo poverený člen je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaní ktoréhokoľvek orgánu zväzu.
13.4. Stanovisko kontrolnej komisie k zisteným nedostatkom, ktoré nebolo schválené uznesením orgánu zväzu, musí byť zaznamenané v zápisnici z rokovania.
13.5. Kontrolná komisia nemá právo zasahovať do riadenia zväzu alebo klubu.
13.6. Členstvo v kontrolnej komisii je nezlučiteľné s členstvom v zväzovej rade,
prezídiu a rozhodcovskej komisii zväzu.
Článok 14 Rozhodcovská komisia
zrušený 9.snemom
Článok 15
Poradné a pracovné komisie
15.1. Poradné a pracovné komisie sú orgány zväzu a vytvárajú sa za účelom plnenia úloh v danej oblasti, pre ktorú boli vytvorené. Vo svojej činnosti sa riadia štatútmi a plánmi a za svoju činnosť sa zodpovedajú orgánu, ktorý ich vytvoril.
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Článok 16
Členská schôdza klubu
16.1. Najvyšším orgánom klubu je členská schôdza, ktorá sa koná podľa potreby,
najmenej jedenkrát za rok. Rozhoduje o najdôležitejších otázkach činnosti klubu.
16.2. Do právomoci členskej schôdze klubu patrí:
16.2.1. Voľba pracovných komisií potrebných na rokovanie členskej schôdze.
16.2.2. Voľba a odvolávanie predsedu a členov rady klubu.
16.2.3. Voľba a odvolávanie kontrolnej komisie (kontrolóra) klubu a hospodára klubu.
16.2.4. Voľba delegátov na snem, kandidátov do orgánov zväzu a ich náhradníkov.
16.2.5. Schvaľovanie správy o činnosti klubu za predchádzajúci rok.
16.2.6. Schvaľovanie správy o hospodárení klubu za predchádzajúci rok.
16.2.7. Schvaľovanie správy kontrolnej komisie (kontrolóra).
16.2.8. Schvaľovanie plánu činnosti a rozpočtu klubu na kalendárny rok.
16.2.9. Rozhodovanie o zániku alebo zlúčení klubu.
16.3. Členská schôdza s voľbou orgánov klubu sa koná minimálne raz za štyri roky.
16.4. Činnosť orgánov klubu sa riadia zásadami vnútornej demokracie a kolektívneho vedenia. Voľby do orgánov klubu sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným alebo verejným hlasovaním.
16.5. Členská schôdza klubu je uznášaniaschopná, ak je na schôdzi prítomná nadpolovičná väčšina členov klubu. Ak je počet členov v čase oznámeného začiatku
schôdze nižší ako nadpolovičná väčšina, oznámi riadiaci schôdze konanie náhradnej schôdze klubu s nezmeneným programom s časovým posunom pätnásť minút.
Náhradná schôdza je schopná sa uznášať nadpolovičnou väčšinou prítomných
členov klubu.
Článok 17
Predseda klubu
17.1. Štatutárnym zástupcom klubu je predseda. Počas jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda alebo poverený člen rady klubu na základe splnomocnenia.
17.1.1. Reprezentuje a zastupuje klub pri rokovaniach s inými organizáciami a inštitúciami v meste pôsobenia klubu, mimo neho a v zahraničí.
17.1.2. Zodpovedá za činnosť klubu, jeho finančné a majetkové hospodárenie, za
organizovanie akcií klubu podľa schváleného plánu a za plnenie uznesení
z členských schôdzí klubu.
17.1.3. Zvoláva a riadi zasadnutia rady klubu podľa plánu a podľa potreby.
17.1.4. Rade klubu a členskej schôdzi predkladá úlohy z uznesení snemu zväzu
a zväzovej rady.
17.2. Predseda klubu má podpisové právo na podpisovanie dokumentov, zmlúv
faktúr vytváraných klubom.
Článok 18
Rada klubu
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18.1. Rada klubu je riadiacim a výkonným orgánom klubu. Plánuje činnosť klubu,
organizuje plnenie úloh, zvoláva členské schôdze, zabezpečuje styk s členmi, vedie členskú evidenciu a záznamy o hospodárení klubu.
18.2. Rada klubu sa schádza podľa plánu alebo podľa potreby.
18.3. Zo zasadania rady klubu sa vyhotovuje zápisnica.
Časť III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 19
Zásady hospodárenia
19.1. ZV SR hospodári s hnuteľným aj nehnuteľným majetkom v súlade so smernicou pre hospodárenie ZV SR v súlade s účtovnými a právnymi normami SR.
Za hospodárenie zodpovedá štatutárny zástupca zväzu, klubu.
19.2. Zdrojmi majetku zväzu sú členské príspevky, príjmy účastníckych poplatkov
z usporiadania spoločenských a športových akcií, príjmy od fyzických a právnických osôb, dotácie a príspevky od orgánov štátnej správy a samosprávy, úroky,
percentá zo zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb a iné príjmy.
Článok 20
Zánik ZV SR
20.1. O zániku ZV SR, jeho zlúčení alebo o dobrovoľnom rozpustení rozhoduje
snem. Snem vymenúva likvidačnú komisiu, ktorá vykoná majetkové vyrovnanie a s
likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia snemu. Zánik zväzu oznámi štatutárny zástupca Ministerstvu vnútra SR do 15 dní po ukončení likvidácie.
20.2. Zánik zväzu bez likvidácie je možný len v prípade, že práva a povinnosti zväzu prejdú na nástupnícku organizáciu alebo na iné občianske združenie.
20.3. Klub zaniká uznesením členskej schôdze alebo ak počet členov poklesne pod
stanovenú hranicu podľa článku 7.2. Dokumentáciu, identifikátor, klubové pečiatky
a prípadnú finančný zostatok odovzdá klub prezídiu zväzu.
Článok 21
Účinnosť stanov
21.1. Platnosťou schválených stanov na Mimoriadnom sneme ZV SR dňa 26. marca 2015 sa rušia stanovy, ktoré boli schválené na 8. sneme ZV SR dňa 28. novembra 2013 a zaregistrované MV SR dňa 9. januára 2014 číslo spisu VVS/1-900/907140-5.
21.2. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na MV SR.

9

ZVÄZ VOJAKOV
Slovenskej republiky

Funkčná schéma
zväzu

SNEM

Kontrolná
komisia

Zväzová rada
(orgán zväzu medzi snemami)
Predsedovia klubov
Koordinačná funkcia voči klubom
Kontrolná funkcia pri rozpracovaní a plnení programového
zamerania zväzu

Poradné
a pracovné
komisie zväzu

Predsedníctvo

Prezídium Zväzu
(výkonný orgán)

Prezident
(štatutár)

1. viceprezident
2. viceprezident

predseda
dvaja podpredsedovia

predseda
komisie pre zahraničné
vzťahy

KLUBY

člen prezídia
predseda
legislatívno-právnej
komisie zväzu

Členská schôdza
klubu

člen prezídia
predseda
komisie pre sociálne
zabezpečenie

Rada klubu
(predseda štatutár)

Kontrolná
komisia
klubu

člen prezídia
predseda
zdravotnej komisie

člen prezídia
hovorca zväzu

člen prezídia
tajomník zväzu
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