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STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

 
 

Článok 1 

Základné ustanovenia  

1. Občianske združenie (ďalej len „združenie“) má názov Zjednotení za mier. 

2. Zjednotení za mier je občianskym združením s právnou subjektivitou založeným v zmysle 

zákona č. 83/1993 Zb. o združovaní občanov. Združenie je dobrovoľným, nepolitickým a 

neziskovým združením fyzických a právnických osôb. 

3. Sídlom združenia je Bratislava, adresa: Čsl. parašutistov 212/7, 831 03 Bratislava – Nové 

Mesto. 

 

Článok 2 

Cieľ združenia 

Cieľom združenia je rozvíjanie takých aktivít v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej 

politiky, ktoré sa budú usilovať o podporu a rozvíjanie mierových vzťahov medzi štátmi.  

V rámci toho sa bude združenie usilovať najmä o: 

a. založenie, prípravu, organizáciu a koordináciu mierovej konferencie, realizovanej 

v pravidelných intervaloch; 

b. prípravu, organizáciu a realizáciu odborných podujatí a seminárov s mierovou tematikou; 

c. realizáciu projektov a programov verejno-vzdelávacích podujatí s tematikou mierových 

vzťahov; 

d. spracovávanie analýz súčasného stavu a trendov v oblasti mierových vzťahov; 

e. spracovávanie nezávislých odborných štúdií, publikácií a analýz s tematikou 

medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky s dôrazom na mierové iniciatívy, 

dosiahnutie a udržanie mieru, odzbrojenie, preventívnu diplomaciu, dodržiavanie a 

zdokonaľovanie medzinárodného práva; 

f. presadzovanie uplatňovania princípov Deklarácie OSN o kultúre mieru v praxi s cieľom 

vytvárania a podpory kultúry mieru ako hlavného predpokladu mierového spolužitia 

všetkých ľudí na Zemi; 

g. presadzovanie zavedenia do učebných osnov výchovy ku kultúre mieru, humanizmu 

a nenásilia; 

h. podpora a presadzovanie prehlbovania mierových vzťahov a priateľstva medzi národmi, 

porozumenia, tolerancie, solidarity, ako aj odstraňovania etnických, kultúrnych a rasových 

predsudkov vrátane šírenia osvety, mierovej výchovy a vzdelávania; 

i. získavanie finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti združenia a napĺňanie jeho 

cieľov: organizácia a priebeh konferencie, seminárov, diskusií a iných podujatí, 

vypracovávanie propagačných materiálov, odborných analýz a štúdií, technických a IT 

záležitostí ohľadne web stránky, blogu a iných aktivít zameraných na propagáciu, 

vytváranie a podporu kultúry mieru a mierových vzťahov medzi štátmi; 

j. sprostredkovanie kvalifikovaných a objektívnych informácií pre odbornú i laickú verejnosť 

v oblasti medzinárodných vzťahov, mierových iniciatív, princípov pacifizmu a ostatných 

tém súvisiacich s cieľmi združenia; 

k. presadzovanie pozitívnych zmien v postojoch obyvateľstva a štátnych orgánov ku 

konkrétnym otázkam zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov vrátane ľudských 



Stanovy občianskeho združenia Zjednotení za mier Strana 2 z 6 

práv, sociálnej spravodlivosti, aktívneho zapojenia kvalifikovaných žien do politického 

života, zdravého životného prostredia, udržateľného rozvoja a zdieľanej zodpovednosti za 

budúcnosť planéty a ľudstva; 

l. podporu esperanta ako medzinárodného jazyka mieru; 

m. zviditeľňovanie a podporu inšpiratívnych osobností zasluhujúcich sa o rozvoj mierových 

vzťahov; 

n. realizáciu ostatných podujatí a činností súvisiacich s napĺňaním cieľov združenia; 

o. spoluprácu s organizáciami podobného zamerania v Slovenskej republike a v zahraničí.  

 

Článok 3 

Členstvo v združení, jeho vznik a zánik  

1. Členmi združenia môžu byť fyzické i právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi 

združenia. 

2. O prijatí za člena rozhoduje Správna rada na základe písomnej žiadosti uchádzača o 

členstvo. 

3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena združenia. 

4. Členstvo zaniká:  

a. vystúpením člena – v deň doručenia písomného oznámenia o vystúpení zo združenia, 

b. vylúčením – dňom rozhodnutia Správnej rady o vylúčení, ak člen opätovne a napriek 

výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo sa odmieta podieľať na činnosti združenia. 

Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán 

združenia.  

c. úmrtím fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby, 

d. zánikom občianskeho združenia.  

 

Článok 4 

Práva a povinnosti členov združenia  

1. Člen má právo:  

a. podieľať sa na činnosti združenia, 

b. voliť a byť volený do orgánov združenia, 

c. predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom združenia, 

d. byť informovaný o činnosti, rozhodnutiach orgánov združenia a pripravovaných 

aktivitách. 

2. Člen má povinnosť:  

a. dodržiavať stanovy združenia, 

b. plniť uznesenia orgánov združenia, pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa 

podieľať na jeho práci, 

c. podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom 

združenia, 

d. platiť členské príspevky vo výške ustanovenej Valným zhromaždením, 

e. ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia. 
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Článok 5 

Orgány združenia  

1. Hlavou združenia je Prezident. 

2. Najvyšším orgánom združenia je Valné zhromaždenie. 

3. Výkonným a riadiacim orgánom združenia je Správna rada. 

4. Štatutárnym orgánom združenia je Predseda Správnej rady. 

5. Kontrolným orgánom združenia je Revízor. 

 

Článok 6 

Prezident  

1. Prezident je hlavou združenia.  

2. Prezident reprezentuje združenie navonok i dovnútra.  

3. Prezidentom je fyzická osoba, ktorá sa dlhoročnou aktívnou prácou alebo významným 

spôsobom zaslúžila o rozvoj mierových vzťahov alebo šírenie mierových myšlienok. Jeho 

funkcia je poradná a reprezentačná. 

4. Prezident má právo:  

a. byť informovaný o termínoch a miestach zasadnutí orgánov združenia, ako aj všetkých 

podujatí združenia, 

b. podávať návrhy a pripomienky na rokovania orgánov združenia, 

c. zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov združenia a obracať sa na orgány združenia pri 

riešení odborných problémov, 

d. podávať návrhy na organizáciu podujatí a na iné činnosti v súlade s cieľmi združenia 

a podieľať sa na ich realizácii. 

5. Prezidenta volí a odvoláva Valné zhromaždenie. 

6. Funkčné obdobie prezidenta končí dňom zvolenia nového prezidenta. 

 

Článok 7 

Valné zhromaždenie  

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. 

2. Valné zhromaždenie: 

a. sa schádza najmenej raz za  tri roky, 

b. tvoria ho členovia združenia, 

c. zvoláva Správna rada alebo jej predseda, 

d. musí sa zvolať, pokiaľ o to požiada najmenej tretina všetkých členov. 

3. Valné zhromaždenie riadi Predseda Správnej rady alebo ním poverený člen Správnej rady. 

4. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho 

členov. 

5. Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí:  

a. voliť a odvolávať Prezidenta, členov Správnej rady a Revízora, 

b. rokovať o všetkých zásadných otázkach združenia, 

c. schvaľovať návrh rozpočtu združenia a správu o hospodárení, 

d. schvaľovať plán činnosti združenia, rozpočet a správu o činnosti, 

e. rozhodovať o zrušení združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo 

dobrovoľným rozpustením, 

f. schvaľovať zmeny stanov a dodatky k nim.  
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Článok 8 

Správna rada  

1. Správna rada je výkonným a riadiacim orgánom združenia. Má minimálne troch členov. 

2. Správna rada riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia. 

3. Správna rada rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia s výnimkou tých, ktoré patria 

do pôsobnosti iných orgánov združenia. 

4. Správna rada za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu. 

5. Správna rada zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Valného zhromaždenia a pripravuje 

základné materiály na tieto rokovania. 

6. Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za pol roka. 

7. Pre riešenie dočasných a náhlych potrieb združenia na návrh svojho predsedu Správna rada 

môže zriadiť mimoriadne komisie. Za svoju činnosť sa mimoriadne komisie zodpovedajú 

Správnej rade. 

8. Správna rada ďalej:  

a. predkladá Valnému zhromaždeniu návrh rozpočtu, 

b. predkladá Valnému zhromaždeniu správu o hospodárení, 

c. rozhoduje o použití finančných prostriedkov. 

9. Správna rada schvaľuje prijatie nových členov združenia. 

10. Správna rada volí spomedzi seba a odvoláva Predsedu Správnej rady. 

11. Každý člen Správnej rady má pri hlasovaní jeden hlas. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúcim 

hlas predsedu. 

12. Členovia Správnej rady sú volení Valným zhromaždením. 

13. Členovia Správnej rady môžu byť do Správnej rady volení opätovne. 

14. Právomoci člena Správnej rady zanikajú:  

a. jeho dobrovoľným odstúpením,  

b. uplynutím funkčného obdobia, 

c. odvolaním na základe rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny členov Valného 

zhromaždenia, 

d. zánikom členstva v združení. 

 

Článok 9 

Predseda Správnej rady 

1. Predseda Správnej rady (ďalej len „predseda“) stojí na čele Správnej rady, riadi jej činnosť, 

zvoláva zasadnutia Správnej rady a je oprávnený konať v mene združenia. 

2. Predseda je štatutárnym orgánom združenia.  

3. Predseda je volený Správnou radou spomedzi svojich členov nadpolovičnou väčšinou na 

dobu určitú alebo na dobu neurčitú.  

4. Predseda sa za svoju činnosť zodpovedá Správnej rade a Valnému zhromaždeniu.  

5. Predseda navrhuje Správnej rade zriaďovanie mimoriadnych komisií. 

6. Právomoci predsedu zanikajú:  

a. jeho dobrovoľným odstúpením, 

b. uplynutím funkčného obdobia ak bol zvolený na dobu určitú, 

c. odvolaním na základe nadpolovičného súhlasu členov Správnej rady, 

d. zánikom členstva v združení. 
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Článok 10 

Revízor  

1. Revízor je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Valnému 

zhromaždeniu. 

2. Funkcia Revízora je nezlučiteľná s členstvom v Správnej rade. 

3. Revízor kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje Správnu radu na nedostatky a 

navrhuje opatrenia na ich odstránenie. 

4. Revízor kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov. 

5. Správy o svojej činnosti Revízor predkladá Valnému zhromaždeniu.  

 

Článok 11 

Zásady hospodárenia združenia a jeho výdavky  

1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného plánu činností a rozpočtu. 

2. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. 

3. Zdrojmi majetku sú:  

a. členské príspevky, 

b. sponzorské dary a iné dary od fyzických a právnických osôb, 

c. dotácie a granty od právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike alebo v 

zahraničí, 

d. dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií, 

e. prostriedky poskytnuté zo zdrojov Európskej únie a iných medzinárodných 

a regionálnych organizácií, 

f. príjmy, ktoré vznikli v súvislosti s napĺňaním cieľov združenia, 

g. príspevky vo forme 2 % z dane z príjmu,  

h. granty a iné zdroje od nadácií,  

i. iné príjmy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými 

povoleniami. 

4. Na základe zmluvných vzťahov môže združenie využívať majetok iných organizácií a štátu. 

5. Výdavkami združenia sú:  

a. výdavky na financovanie cieľov združenia v súlade so stanovami združenia, 

b. výdavky na správu a prevádzku združenia. 

6. Výšku výdavkov združenia predkladá v rámci návrhu rozpočtu Správna rada a schvaľuje 

Valné zhromaždenie združenia.  

 

Článok 12 

Zrušenie združenia  

Združenie sa zrušuje: 

1. Dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením; o zlúčení alebo 

rozpustení rozhoduje Valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých členov, ktoré 

menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky pohľadávky a záväzky združenia 

a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia. Zrušenie 

združenia oznámi likvidátor do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra 

Slovenskej republiky. 
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2. Právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozpustení 

združenia.  

 

Článok 13 

Záverečné ustanovenia  

1. Tieto stanovy schválilo Valné zhromaždenie dňa 6. 5. 2021 a v plnom znení nahrádzajú 

stanovy registrované dňa 30. 11. 2020 pod č. VVS/1-900/90-60266.  

2. Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o 

združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných predpisov. 

 


