Stanovy Únie Slovákov v zahraničí
Preambula
Sme Slováci a sme vlastenci žijúci v zahraničí vedomí si svojej zodpovednosti za udržanie
nášho národného povedomia a kultúrnej identity, ako aj zodpovednosti k dianiu v rodnom
Slovensku a preto zakladáme Úniu Slovákov v zahraničí, ktorá stojí na pevných základoch
položených Svetovým kongresom Slovákov od jeho založenia v roku 1970. „Činorodou prácou
chceme prispievať k zveľadeniu Slovenska a k rozširovaniu jeho dobrého mena v zahraničí“
a Únia Slovákov v zahraničí sa má stať zdrojom nových vzťahov medzi Slovákmi v zahraničí
a Slovenskou republikou. Cieľom ÚSZ bude definovať potreby a požiadavky Slovákov v zahraničí,
ako aj ofenzívne presadzovať a brániť záujmy Slovenskej republiky.
K založeniu ÚSZ nás viedlo presvedčenie, že základné princípy demokracie, etiky, morálky
a vlastenectva sú nespochybniteľné hodnoty, ktoré tvoria podstatu národnej, duchovnej a kultúrnej
identity všetkých Slovákov, či už žijú na Slovensku alebo v zahraničí. ÚSZ sa bude uchádzať o
spoluprácu so všetkými Slovákmi žijúcimi v zahraničí, ktorí sú ochotní spojiť svoje sily v prospech
Slovenskej republiky a šíriť pozitívne meno Slovenska a Slovákov vo svete a ktorí budú jasne
definovať svoje potreby a požiadavky voči orgánom a inštitúciám Slovenskej republiky.
Článok 1
Základné ustanovenia
1. Názov organizácie je: Únia Slovákov v zahraničí. Oficiálna skratka názvu je ÚSZ.
(ďalej len ÚSZ).
-

názov v nemeckom jazyku / oficiálna skratka názvu: Union der Ausladslowaken
(UAS)

-

názov v anglickom jazyku / oficiálna skratka názvu: Union of Slovaks living abroad
(USLA)

2. Sídlom združenia je:
Reutlingen, Nemecko
3. Rokovací, korešpondenčný a dokumentačný jazyk ÚSZ je Slovenčina.
ÚSZ je založené na dobu neurčitú.
Článok 2
Cieľ a činnosť ÚSZ
ÚSZ je výberovým združením ideového charakteru.
Cieľom ÚSZ je prehlbovať vzájomnú komunikáciu a spoluprácu medzi slovenskými organizáciami
alebo jednotlivcami, ktorí svoju činnosť rozvíjajú v zahraničí, mimo územia Slovenskej republiky a
majú slovenský pôvod, najmä prostredníctvom:
- podpory vzájomnosti Slovákov vo svete,
- zdôrazňovania významu Slovákov vo svete,
- seminárov, prednášok a publikácií, kultúrno-spoločenských, výchovno-vzdelávacích,
vydavateľských a mediálnych aktivít zameraných na zachovanie kultúrnych hodnôt slovanských
národov,
- rozvíjania a šírenia vzájomne prospešných kultúrnych, umeleckých, vedeckých,
hospodárskych, spoločenských, turistických, športových a osobných kontaktov medzi Slovákmi na
celom svete,
- podpory vzdelávania, vedy a výskumu v súlade s cieľmi ÚSZ
- vydavateľskej činnosti
vzájomnmej výmeny poznatkov a informácií.
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Článok 3
Členstvo v ÚSZ
1. Členstvo v ÚSZ a jeho orgánoch je dobrovoľné a nejestvuje naň právny nárok.
2. Členom ÚSZ sa môže stať:
a) každá fyzická osoba, slovenského pôvodu, staršia ako 18 rokov, ktorá žije mimo územia
Slovenskej republiky a súhlasí so Stanovami ÚSZ a svojim postojom preukazuje pozitívny vzťah
k Slovenskej republike a slovenskej kultúre
b) právnická osoba, ktorá súhlasí so Stanovami ÚSZ a má sídlo a pôsobí mimo územia
Slovenskej republiky a svojimi aktivitami preukazuje pozitívny vzťah k Slovenskej republike a
slovenskej kultúre a ktorá mieni činnosť ÚSZ podporovať buď vlastnou aktívnou prácou,
finančne, alebo iným spôsobom
c) podporujúce / associované členstvo pre fyzické a právnické osoby bez ohľadu na miesto
pobytu alebo pôsobenia.
3. Prihláška za člena ÚSZ musí byť podaná písomne.
4. O prijatí za člena rozhoduje predsedníctvo ÚSZ 3/5 – väčinou..
5. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.
6. Dokladom členstva je potvrdenie o členstve, vydané predsedníctvom ÚSZ.
7. Spôsob evidencie členstva upraví predsedníctvo ÚSZ.
8. Individuálni a inštitucionálni členovia, ktorí buď osobne alebo pisomne hlasovali za vznik ÚSZ
a za schválenie týchto stanov majú postavenie zakladajúcich členov ÚSZ a prihlášku vyplňujú
iba z evidenčných dôvodov.
9. V prípade neprijatia je možné sa do 30 dní proti rozhodnutiu predsedníctva odvolať.
Predsedníctvo danú žiadosť opätovne prerokuje a do 60 dní od priatia odvolania zašle
rozhodnutie, ktoré má konečnú platnosť. Tento spôsob konania sa uplatňuje aj v prípade
vylúčenia člena z ÚSZ.
10.
-

Členstvo zaniká:
vystúpením člena na základe jeho písomného vyhlásenia, ktoré je doručené predsedníctvu ÚSZ
dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení
úmrtím člena alebo zánikom právnickej osoby
zánikom ÚSZ.

11. Dôvodom pre vylúčenie z ÚSZ je
a) právoplatné odsúdenie člena ÚSZ za úmyselný trestný čin,
b) konanie člena ÚSZ, ktoré poškodzuje dobré meno ÚSZ alebo postavenie ÚSZ alebo je v
rozpore so stanovami ÚSZ.
Článok 4
Práva a povinnosti členov ÚSZ
1. Člen ÚSZ má právo najmä
a) voliť a byť volený alebo menovaný do orgánov ÚSZ spôsobom ustanoveným týmito
stanovami alebo organizačnými predpismi ÚSZ,
b) zúčastňovať sa formulovania a uskutočňovania činnosti ÚSZ a spolupracovať na príprave
dokumentov ÚSZ,
c) predkladať návrhy a podnety týkajúce sa činnosti a programu ÚSZ, o ktorých sa musí
hlasovať,
d) na všetky informácie a účasť na slobodnej diskusii o všetkých otázkach činnosti ÚSZ,
e) byť informovaný prostredníctvom iínternetového portálu www.usvz.de o výsledkoch práce
orgánov ÚSZ a obracať sa na tieto orgány ÚSZ s otázkami o ich činnosti; člen ÚSZ má právo
na odpoveď do 60 dni
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f) na podporu pri činnostiach, ktoré koná v záujme ÚSZ a v súlade s jej stanovami
a programom,
g) zúčastniť sa na rokovaní všetkých orgánov ÚSZ, ktoré prerokovávajú jeho osobné záležitosti,
h) slobodne vyjadrovať svoje názory na činnosť ÚSZ a na prácu jednotlivých funkcionárov ÚSZ
na rokovaniach orgánov ÚSZ,
i) prerušiť členstvo spôsobom ustanoveným týmito stanovami, ukončiť členstvo v ÚSZ
spôsobom ustanoveným týmito stanovami.
2. Člen ÚSZ je povinný
a) plniť ciele ÚSZ, dodržiavať stanovy ÚSZ a ďalšie organizačné predpisy ÚSZ, ako aj
uznesenia orgánov ÚSZ,
b) zodpovedne si plniť povinnosti vyplývajúce z funkcií v ÚSZ,
c) konať tak, aby nepoškodzoval dobré meno ÚSZ,
d) reprezentovať ÚSZ dôstojným správaním sa,
e) platiť riadne a včas členské príspevky, pričom zaplatený členský príspevok sa stáva
súčasťou zdrojov financovania ÚSZ a členovi nevzniká nárok na jeho vrátenie,
f) oznamovať ÚSZ, všetky zmeny svojich osobných údajov.
Článok 5
Prerušenie a pozastavenie členstva
1. Členstvo v ÚSZ sa prerušuje na základe písomnej žiadosti člena o prerušenie členstva
doručenej predsedníctvu ÚSZ.
2. Prerušiť členstvo možno z akýchkoľvek dôvodov na žiadateľom uvedené obdobie.
3. Prerušené alebo pozastavené členstvo sa obnoví, ak pominú dôvody jeho prerušenia, či
pozastavenia, na základe žiadosti člena
4. Členovi, voči ktorému bolo začaté trestné stíhanie, sa pozastavuje členstvo, a to až do
právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu činného v trestnom konaní.
Článok 6
Orgány ÚSZ
Orgánmi ÚSZ sú
a) Generálne zhromazdenie ÚSZ
b) Predsedníctvo ÚSZ
c) Kontrolná komisia ÚSZ
Článok 7
Voľba orgánov ÚSZ
1.
2.
3.
4.

Orgány ÚSZ sa volia tajnou voľbou na 5 rokov.
kandidátom na funkcie namiesto požiadavky ich prítomnosti postačuje ich písomný súhlas
o ich zvolení sa hlasuje tajne
zvolený je kandidát ak získa nadpolovičnú väčšinu platných hlasov
Hlasovať možno aj cez elektronické médiá na adresu usvz@usvz.de. Uzavierka elektronického
hlasovania je 24 hodín pred začiatkom schôdze orgánu. Predsedníctvo ÚSZ môže upraviť
podrobnosti v Rokovacom poriadku.
Článok 8
Generálne zhromaždenie ÚSZ

1. Najvyšším orgánom ÚSZ je Generálne zhromaždenie ÚSZ (ďalej len GZ) - do jeho pôsobnosti
patrí najmä
a) schvaľovanie a zmena stanov ÚSZ,
b) schvaľovanie zásadných programových otázok,
c) voľba členov Predsedníctva ÚSZ,
d) voľba členov Kontrolnej komisie ÚSZ,
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e) stanovenie výšky členských príáspevkov na nastávajúce obdobie,
f) prerokúvanie správy o činnosti a správy o hospodárení v období od posledného Generálneho
zhromaždenia ÚSZ,
g) rozhodovanie o zrušení ÚSZ, alebo o zlúčení s iným právnym subjektom
2. Uznesenia Generálneho zhromaždenia musia byť prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov
všetkých delegátov Generálneho zhromaždenia ÚSZ.
3. Uznesenia Generálneho zhromaždenia, ktorými sa prijímajú, alebo menia stanovy, musia byť
prijaté 3/5 väčšinou hlasov všetkých delegátov GZ ÚSZ.
4. Generálne zhromaždenie zvoláva Predsedníctvo ÚSZ raz za 5 rokov, jeho konanie musí byť
oznámené najmenej 60 dní pred začatím jeho rokovania.
5. Mimoriadne Generálne zhromaždenie zvoláva Predsedníctvo ÚSZ, ak o zvolanie požiada pätina
jeho členov, a to do 30 dní od prijatia uznesenia o jeho zvolaní.
6. Na zakladajúcom Generálnom zhromaždení má každý člen jeden hlas. Rozdielnu váhu hlasu
individuálneho a inštitucionálneho člena stanoví Predsedníctvo ÚSZ v Rokovacom poriadku.
Článok 9
Predsednictvo ÚSZ
1. Kolektívnou hlavou ÚSZ a najvyšším výkonným orgánom ÚSZ je Predsednictvo ÚSZ.
2. Predsedníctvo ÚSZ pozostáva z
a) predsedu,
b) podpredsedu
c) hospodára
d) 2 ďaľších členov
3. Rokovania Predsednictva ÚSZ zvoláva a riadi predseda, ktorý má voči členom Predsedníctva
(ÚSZ postavenie „primus inter pares“ (prvý medzi rovnými).
4. Do pôsobnosti Predsednictva ÚSZ patrí najmä
a) plniť úlohy kolektívnej hlavy ÚSZ,
b) zvolávať rokovania Generálneho zhromaždenia ÚSZ,
c) schvaľovať zásadné programové otázky v období medzi zasadnutiami Generalneho
zhromazdenia ÚSZ,
d) riadiť, tvoriť a uplatňovať činnosť ÚSZ na najvyššej úrovni,
e) prijímať operatívne rozhodnutia na presadzovanie cieľov ÚSZ,
f) upraviť spôsob vydávania organizačných predpisov ÚSZ, ich formu a ich druhy,
g) schvaľovať a meniť organizačné predpisy ÚSZ,
h) určovať organizačnú štruktúru ÚSZ,
i) evidovať/registrovať členstvo v ÚSZ,
j) zriadiť ústrednú kanceláriu ÚSZ na čele s tajomníkom (ako svoj administratívny orgán) a
schvaľovať organizačné a personálne opatrenia týkajúce sa týchto orgánov,
k) prerokúvať a schvaľovať návrhy dokumentov ÚSZ,
l) riadiť hospodárenie ÚSZ.
5. Predsednictvo ÚSZ rozvrhne kompetencie a z nich vyplývajúce právomoci medzi jednotlivých
svojich členov uznesením.
6. Hlasy členov Predsedníctva ÚSZ majú pri hlasovaní rovnakú váhu. V prípade rovnosti hlasov
rozhoduje hlas predsedu.
7. Predsednictvo ÚSZ zvoláva podpredseda ÚSZ podľa potreby. Súčasná elektronická
komuinikácia je rovnocenná so schôdzou s fyzickou prítomnosťou členov Predsedníctva ÚSZ.
Predseda je povinný zvolať Predsednictvo ÚSZ, ak ho o to písomne požiada najmenej 1/3 jeho
členov najneskôr do 7 dní. Ak predseda nekoná, môže rokovanie Predsedníctva ÚSZ zvolať
podpredseda.
9. Predseda ÚSZ je Štatutárnym orgánom ÚSZ, ktorý v mene ÚSZ koná vo všetkých veciach.
Počas jeho neprítomnosti v mene ÚSZ koná vo všetkých veciach podpredseda ÚSZ
10. V právnych vzťahoch koná a podpisuje v mene ÚSZ predseda ÚSZ; počas jeho neprítomnosti
podpredseda
11. Členovia predsedníctva podpisujú za ÚSZ vždy tak, že k úplnému napísanému alebo vytlačenému názvu ÚSZ pripoja svoj podpis a presné označenie funkcie.
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Článok 10
Kontrolná komisia ÚSZ
1. Kontrolná komisia ÚSZ (ďalej len KK) pozostáva z
a) predsedu a
b) 2 členov
2. Rokovania KK zvoláva a riadi jej predseda, ktorý má voči členom KK postavenie „primus inter
pares“ (prvý medzi rovnými).
3. Do pôsobnosti KK patrí najmä
a) kontrola hospodárenia ÚSZ,
b) kontrola plnenia uznesení GZ
c) kontrola dodržiavania Organizačného poriadku ÚSZ,
d) kontrola dodržiavaniaSpravovacieho poriadku ÚSZ
e) KK dostáva pozvanie na zasadanie Predsedníctva ÚSZ a dostáva previdelne informácie
o činnosti Predsedníctva ÚSZ.
4. KK podáva o svojej činnosti a kontrole hospodárenia správu GZ a navrhuje udelenie či
5. neudelenia absolutória odstupujúcim orgánom ÚSZ.
Článok 11
Prevádzkový rok a hospodárenie ÚSZ
1. Prevádzkovým rokom ÚSZ je kalendárny rok.
2. Príjmami ÚSZ môžu byť
a) príjmy z členských príspevkov,
b) príjmy z darov a iných bezodplatných plnení,
c) príjmy z dedičstva
d) príjmy z predaja a prenájmu hnuteľného majetku a nehnuteľností
e) príjmy z úrokov z vkladov prostriedkov ÚSZ v bankách,
f) príjmy z pôžičiek a úverov,
g) príspevky z grantov,
h) výnosy z cenných papierov.
3. Za hospodárenie ÚSZ zodpovedajú, podpisové právo a právo konať menom ÚSZ
v ekonomických otázkach majú predseda Predsedníctva ÚSZ a hospodár (vždy spolu alebo aj
každý zvlášť? – prosím upresniť)
4. Predsedníctvo na základe podkladov hospodára podáva Generálnemu zhromaždeniu správu o
hospodárení za dané funkčné obdobie.
5. Hospodárenie sa uskutočňuje v súlade so Stanovami ÚSZ. Všetky výdavky sa vynakladajú iba
v súvislosti s napĺňaním cieľov ÚSZ.
Článok 12
Zásady rokovania orgánov ÚSZ
1. Zásady rokovania orgánov ÚSZ upraví Rokovací poriadok ÚSZ schválený Predsedníctvom ÚSZ.
2. Orgány ÚSZ prijímajú svoje rozhodnutia formou písomných uznesení.
3. Všetky uznesenia orgánov ÚSZ musia byť členom ÚSZ, ktorí o to požiadajú - sprístupnené –
výnimku tvoria uznesenia, ktoré sú (na základe smernice Predsedníctva ÚSZ o dôverných
dokumentoch ÚSZ) označené ako dôverné.
4. Uznesenie o rozpustení ÚSZ, alebo zlúčení s iným právnym subjektom, môže prijať len
Generálne zhromaždenie ÚSZ, a to 3/5 väčšinou prítomných členov.
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Článok 13
Postup pri zmene a dopĺňaní Stanov
1. Tieto stanovy môže meniť a dopĺňať Generálne zhromaždenie, a to 3/5 väčšinou hlasov
prítomných členov.
2. Súčasne s prijatím rozhodnutia o zmene stanov môže Predsedníctvo ÚSZ prijať rozhodnutie o
vydaní úplného znenia stanov.
Článok 14
Záverečné ustanovenia
1. Za odstúpeného člena Predsedníctva ÚSZ môže na jeho miesto Predsedníctvoa ÚSZ
kooptovať ktoréhokoľvek iného člena ÚSZ.
2. Podrobnosti o rokovaní orgánov ÚSZ, upravuje Rokovací poriadok ÚSZ, ktorý schvaľuje
Predsedníctvo ÚSZ.
3. Administratívnu správu ÚSZ upravuje Spravovací poriadok ÚSZ, ktorý schvaľuje Predsedníctvo
ÚSZ.
4. Organizačné predpisy ÚSZ nesmú odporovať týmto stanovám a ich výklad a uplatňovanie sa
musia uskutočňovať v súlade s ustanoveniami týchto stanov.
5. V prípade súdnych sporov je príslušný riadny súd v sídle ÚSZ .
Vo veciach, ktoré tieto Stanovy alebo Rokovací alebo Spravovací poriadok neupravujú, platia
ustanovenia právneho poriadku štátu, v ktoromá ÚSZ sídlo.
6. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom 5. júla 2013.

V Bratislave na sviatok národných svätcov Cyrila a Metoda 5. júla 2013

Dušan Klimo
predseda ÚSZ
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Dušan Tóth
podpredseda ÚSZ
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