
 
 

 

 

STANOVY 
Občianskeho združenia 

KYNOLOGICKÝ ZÁCHRANNÝ ZBOR 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
Preambula 

  Uvedomujúc si vzácnosť ľudského života, princípy demokracie, rasovej, 

národnostnej i náboženskej znášanlivosti a úsilia o všeobecné povznesenie človeka, vedení 

láskou k blížnemu, svornosťou a bratstvom sme členmi humánnej organizácie - 

Kynologického záchranného zboru. Sme pripravení poskytnúť dobrovoľnú pomoc širokej 

verejnosti i každému jednotlivcovi najmä v nešťastí, núdzi, pri ohrození života a zdravia 

v čase mimoriadnych situácií, ako i pri pátraní po stratených a nezvestných osobách. 

 

I. HLAVA 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIE 

 

Článok 1. 

1. Názov: Kynologický záchranný zbor Slovenskej republiky 

2. Sídlo: Námestie oceliarov 23, 040 15  Košice - Šaca 

3. Pôsobnosť: Celé územie Slovenskej republiky. Môže vyvíjať aktivity aj v zahraničí, v 

 súlade s platnými predpismi.   

 

II. HLAVA 

POSLANIE A ÚLOHY 

 

Článok 2. 

1. Kynologický záchranný zbor Slovenskej republiky (ďalej len KZZ SR) je jednotným, 

 účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením 

 v súlade so zákonom NR SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.  

2. Hlavným cieľom KZZ SR je budovať, organizovať a zdokonaľovať záchranársku 

 kynológiu na území Slovenskej republiky v duchu týchto stanov. 

3. Predmetom činnosti KZZ SR je najmä: 



 a) Pátranie po nezvestných a stratených osobách za pomoci špeciálne  

  vycvičených psov 

 b) Vyhľadávanie zavalených a zasypaných osôb za pomoci špeciálne vycvičených 

  psov 

 c) Špecializovaný výcvik psov pre účely záchranárstva 

 d) Odborná príprava, školenia, výcvik a previerky pripravenosti   

  kynologických záchranných brigád (ďalej len KZB) 

 e) Pomoc pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí 

 f) Výchova detí a mládeže 

 g) Verejnoprospešná a kultúrna činnosť 

 h) Pomoc orgánom štátnej správy, samosprávy a iným subjektom,   

  záchranárskym zložkám, dobrovoľným organizáciám civilnej   

  a požiarnej ochrany v prípade ohrozenia 

 ch) Získavanie finančných zdrojov na realizáciu zámerov a cieľov KZZ SR. 

 i) Vyhľadáva partnerov v zahraničí, s ktorými spolupracuje v oblasti  

  záchranárskej kynológie 

 

III. HLAVA 

ČLENSTVO 

 

Článok 3. 

1. Členov delíme na činných a prispievajúcich. Členom KZZ SR môže byť každý občan 

 Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil 15 rokov veku, riadi sa Stanovami KZZ SR 

 a programom činnosti KZZ SR, podieľa sa na činnosti, platí členské príspevky 

 a pracuje v KZB. Členom môže byť aj cudzí štátny príslušník za rovnakých 

 podmienok ako občan SR. 

 

2. Členstvo v občianskom združení KZZ SR môže byť: 

 a)  individuálne 

 b)  kolektívne - právnické osoby 

 c)  čestné 

 

3. Člena prijíma na základe písomnej prihlášky výbor KZB s povinnosťou informovať 

 Výročnú členskú schôdzu KZB. 

 

4. Každý člen má právo zvoliť si KZB, v ktorej bude pracovať, na základe svojho 

 rozhodnutia z nej vystúpiť, prípadne sa preregistrovať do inej KZB. Dvojité 

 členstvo v KZZ SR je neprípustné a je porušením týchto stanov.  

 

5.  Ak člen svojím konaním poškodí dobré meno KZZ SR, alebo ak neplní základné 

 povinnosti, môže VČS KZB ukončiť jeho členstvo v KZZ SR. 

 

6. Prostriedky výchovného pôsobenia: 

 a) Písomné napomenutie 

 b) Odvolanie z funkcie 

 c) Zrušenie členstva a vylúčenie z radov KZZ SR 

 



7.  Ak bol člen vylúčený alebo mu bolo zrušené členstvo, môže po uplynutí troch rokov 

 a pominutí dôvodov, pre ktoré bol vylúčený, požiadať o prijatie do KZB. Proti 

 uloženému trestu sa môže člen odvolať. 

 

8. Individuálne členstvo vzniká rozhodnutím výboru KZB o prijatí za člena, zaplatením 

 členského príspevku a súhlasom so stanovami KZZ SR. 

 

9. Kolektívnym členom môže byť právnická osoba, ktorá sa chce aktívne podieľať na 

 plnení úloh KZZ SR, alebo chce aktívne podporovať ďalší rozvoj KZZ SR. Kolektívne 

 členstvo vzniká na základe zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti kolektívneho 

 člena a spôsob vzájomnej spolupráce. Kolektívneho člena príma Prezídium KZZ SR 

 s povinnosťou informovať Snem delegátov kynologických záchranných brigád KZZ 

 SR (ďalej len snem). 

 

10. Čestné členstvo udeľuje snem na základe:  

 a) vlastného rozhodnutia, jednotlivcom a právnickým osobám, ako prejav  

  uznania za zásluhy o rozvoj občianskeho združenia 

 b) odporúčania člena KZZ SR 

 c) odporúčania niektorého z orgánov KZZ SR 

 

Článok 4. 

1. Členstvo v občianskom združení KZZ SR zaniká: 

 a) vystúpením 

 b) vylúčením 

 c) úmrtím člena 

 d) nezaplatením členského príspevku 

 e) zrušením rozhodnutia o prijatí kolektívneho člena- právnickej osoby 

 

Článok 5. 

1. Člen má právo: 

 a) Voliť a byť volený do orgánov KZZ SR 

 b) Podľa svojich možností a schopností zapájať sa do ktorejkoľvek   

  činnosti KZZ SR vymedzenej týmito stanovami. 

 c) Vo svojej KZB hlasovať a predkladať návrhy. 

 d) Odvolať sa proti rozhodnutiam orgánov KZZ SR.  

 e) Na prístup k informáciám o činnosti a rozhodnutiach orgánov všetkých  

  stupňov v súlade so zákonom o prístupe k informáciám.  

 

Článok 6. 

1. Člen má povinnosť: 

 a) Dodržiavať stanovy občianskeho združenia KZZ SR, plniť uznesenia  

  a úlohy, ktorými je poverený príslušným orgánom KZZ SR a zvyšovať  

  si vedomosti 

 b) Je povinný načas platiť členské príspevky  

 c) Je povinný chrániť dobré meno KZZ SR, jeho orgánov i členov   

  a majetok KZZ SR 

 d) Ak bol zvolený do funkcie v niektorých orgánoch KZZ SR, je povinný  

  zodpovedne, kvalifikovane túto funkciu vykonávať 



 e) Podľa svojich možností a schopností zapájať sa do ktorejkoľvek činnosti KZZ 

  SR vymedzenej týmito stanovami 

 

IV. HLAVA 

VYZNAMENANIA A ČESTNÝ TITUL 

 

Článok 7. 

1. Za príkladnú činnosť, pomoc a podporu KZZ SR možno členom a kolektívom udeliť 

vyznamenania a čestný titul. Nečlenom možno udeliť vyznamenania. Podmienky, druh 

a spôsob udeľovania a odnímania vyznamenaní riešia osobitné štatúty. 

 

V. HLAVA 

ORGANIZAČNÁ VÝSTAVBA 

 

A) KYNOLOGICKÁ ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA 

 

Článok 8. 

1. KZB je základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry KZZ SR. Svoju 

 činnosť rozvíja v súlade so Stanovami KZZ SR. KZB vytvára pre kynologickú 

 jednotku personálne, organizačné, technické a materiálne podmienky. 

2. KZB môžu založiť najmenej piati občania Slovenskej republiky, ktorý dovŕšili vek 

 18 rokov a základom činnosti bude trvale najmenej 5 úsekov uvedené pod 

 písmenom a) až i), pričom povinné sú úseky uvedené pod písmenami a) a b). 

 a) úsek zásahovej činnosti pri pátracích akciách po stratených   

  a nezvestných osobách za pomoci špeciálne vycvičených psov 

 b) úsek zásahovej činnosti pri pátracích akciách po zasypaných   

  a zavalených osobách za pomoci špeciálne vycvičených psov 

 c) úsek špecializovaného výcviku psov a výcvik psov 

 d) úsek vzdelávania psovodov v oblasti špecializovaného výcviku psov  

 e) úsek odbornej prípravy, školenia a výcviku, previerok pripravenosti KZB 

 f) úsek technickej pomoci pri pátracích akciách po nezvestných   

  a stratených osobách 

 g) úsek výchovy detí a mládeže 

 h) úsek spolupráce so samosprávou a právnickými osobami 

 ch) úsek civilnej ochrany 

 i) úsek verejnoprospešnej a kultúrnej činnosti 

 Podmienkou pre založenie KZB je že pri vzniku KZB disponuje 3 psami so skúškou. 

 Akceptované budú skúšky:  

 Medzinárodný skúšobný poriadok IPO – R: 

   - RH - FL A  

   - RH - FL B 

   -  RH - T A 

   - RH - T B 

 Národný skúšobný poriadok NSPZT: 

   - SPZP - P1 

   - SPZP - P2 

   - SPZP - P3 



   - SPZP - R1 

   - SPZP - R2 

   - SPZP - R3  

3. Podrobnosti o vzniku Kynologickej brigády rieši Rokovací poriadok KZZ SR 

4. Zánik KZB: 

 a) odsúhlasením členov na Výročnej členskej schôdzi  Kynologickej  

  brigády 2/3 väčšinou prítomných členov 

 b) rozhodnutím Prezídia KZZ SR, ak je činnosť v rozpore so Stanovami  

  KZZ SR, alebo ak počet členov poklesne pod hranicu 5 členov 

 c) zlúčením s inou Kynologickou brigádou 

 

Článok 9. 

1. Orgány KZB: 

 a) Výročná členská schôdza KZB 

 b) Členská schôdza KZB 

 c) Výbor KZB 

 d) Kontrolná a revízna komisia KZB 

 e) Výcviková komisia KZB 

2. Najvyšším orgánom KZB je VČS KZB. Koná sa jedenkrát v roku  a zvoláva ju výbor 

 KZB. Schvaľuje správu o činnosti a hospodárení, plán činností a rozpočet.  

3. Raz za 5 rokov volí výbor KZB a to: predsedu, podpredsedu – veliteľa KZB, 

 tajomníka a ďalších členov výboru, revíznu komisiu, delegáta na Snem delegátov KZB 

 KZZ SR. Zmeny v orgánoch KZB môže vykonávať každá členská schôdza KZB, 

 pokiaľ sú k tomu vážne dôvody. 

4. Členská schôdza KZB (ďalej len ČS KZB) je najvyšším orgánom v čase medzi dvoma 

 VČS KZB. Schádza sa podľa potreby, spravidla dvakrát v roku, zvoláva ju výbor 

 KZB. 

5. Výbor KZB riadi činnosť KZB medzi ČS KZB. Schádza sa podľa potreby, najmenej 

 1- krát v roku. 

6. Revízna komisia – revízor kontroluje hospodárenie KZB a sleduje plnenie prijatých 

 úloh v KZB. O výsledku podáva správu VČS KZB a ČS KZB. 

7. Výcvikár, jeho úlohy a činnosť upravuje Výcvikový poriadok KZZ SR. 

8. Štatutárnym zástupcom KZB je predseda. 

9. Zásady rokovania orgánov KZB a ich počty vymedzuje Rokovací  poriadok KZZ SR. 

 

 

B)  REGIONÁLNY VÝBOR KZZ SR 

 

Článok 10. 

1. KZZ SR môže v prípade potreby vytvárať na území Slovenskej republiky Regionálne 

 výbory (ďalej len RV KZZ SR). O vytvorení RV KZZ SR rozhoduje Republikové 

 valné zhromaždenie delegátov KZB. 

2. V prípade vytvorenia RV KZZ SR platí nasledujúce členenie: 

 a) Regionálny výbor KZZ SR Západ (Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky  

  a Nitriansky kraj)  

 b) Regionálny výbor KZZ SR Stred (Žilinský a Banskobystrický kraj) 

 c) Regionálny výbor KZZ SR Východ (Prešovský a Košický kraj) 



3. Práva a povinnosti RV KZZ SR v prípade ich vytvorenia určí Republikové valné 

 zhromaždenie delegátov KZB, čo zapracuje do Stanov KZZ SR a Rokovacieho 

 poriadku KZZ SR. 

 

 

C) KYNOLOGICKÝ ZÁCHRANNÝ ZBOR SR 
 

Článok 11. 

1.  Kynologický záchranný zbor Slovenskej republiky tvoria všetky RV KZZ SR (ak sú 

 vytvorené) a všetky KZB na území Slovenskej republiky.  

2.  Orgány KZZ SR sú: 

 a) Republikové valné zhromaždenie KZB (ďalej len RVZ)  

 b)  Snem delegátov KZB (ďalej len snem) 

 c)  Prezídium KZZ SR (ďalej len prezídium) 

 d) Republiková kontrolná a revízna komisia KZZ SR (ďalej len RKaRK KZZ) 

3. Republikové valné zhromaždenie Kynologických záchranných brigád 

 a) Najvyšším orgánom KZZ SR je RVZ. Schádza sa najmenej 1 – krát za 5 rokov 

  alebo ak o to požiadajú 2/3 všetkých KZB. Zvoláva ho snem. RVZ sa  

  zúčastňujú členovia všetkých KZB. Hlasovacie právo je vyjadrené  

  v Rokovacom  poriadku KZZ SR, ktorý schvaľuje RVZ. 

 b) RVZ potvrdzuje členov snemu. Na návrh KZB volí členov prezídia KZZ  SR. 

 c) Tajnou voľbou z kandidátov na prezidenta volí prezidenta KZZ SR.  

  V prípade, že v prvom kole ani jeden kandidát nezíska nadpolovičnú  

  väčšinu hlasov, uskutoční sa druhé kolo volieb, do ktorého postupujú  

  dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov z prvého kola. V druhom kole 

  bude zvolený za prezidenta ten kandidát, ktorý získa najviac hlasov. 

 d) Potvrdzuje členov RKaRK KZZ SR zo zástupcov jednotlivých KZB. 

 e) Tajnou voľbou z kandidátov na generálneho sekretára zvolí generálneho  

  sekretára KZZ SR. Prezident a generálny sekretár KZZ SR z titulu zvolených 

  funkcií sú členmi snemu a prezídia. 

 f) V záujme súčinnosti potvrdzuje za člena snemu a prezídia zástupcu MV SR – 

  prezídia policajného zboru SR. 

g) RVZ schvaľuje program, Volebný poriadok RVZ, správu o činnosti, správu 

RKaRK KZZ SR, program činnosti, stanovy alebo zmeny v stanovách, 

symboliku a uznáša sa o zániku KZZ SR. 

4. Snem delegátov KZB KZZ SR  

 a) Snem je najvyšším orgánom KZZ SR medzi dvoma RVZ. Každá KZB  je 

  zastúpená v sneme prostredníctvom svojich delegátov. Počet delegátov za 

  jednotlivé KZB stanovuje Rokovací poriadok KZZ SR. 

 b) Schádza sa najmenej 1 – krát v roku a zvoláva ho prezídium KZZ SR. Ak 

  prezídium nie je uznášania schopné, má toto právo prezident spolu  

  s generálnym sekretárom. 

 c) Prvé zasadnutie snemu po RVZ volí dvoch viceprezidentov: viceprezidenta – 

  ústredného veliteľa a viceprezidenta – hlavného výcvikára 

 d) Prerokováva a schvaľuje vnútroorganizačné dokumenty a zmeny v nich,  

  zvoláva rokovanie RVZ, prerokúva a schvaľuje rozpočet. 

5. Prezídium KZZ SR 

 a) Činnosť medzi snemami riadi prezídium v súlade so závermi RVZ. 

 b) Schádza sa najmenej 1 – krát v roku, zvoláva ho prezident a generálny  

  sekretár KZZ SR. Môže byť zvolané i mimoriadne. 



 c) Počet volených členov prezídia je 6. 

6. Republiková kontrolná a revízna komisia KZZ SR  

 a) Kontrolné a revízne komisie na všetkých úrovniach KZZ SR sú   

  samostatné orgány. 

 b) Príslušná Kontrolná a revízna komisia sa schádza spravidla 1 – krát  

  v roku a zvoláva ju predseda kontrolnej a revíznej komisie. Jej stanoviská sú 

  pre príslušný riadiaci orgán odporúčaním. 

 c) Činnosť Kontrolnej a revíznej komisie sa riadi smernicami pre   

  kontrolnú činnosť 

 

Článok 12. 

1. Kynologický záchranný zbor Slovenskej republiky navonok zastupuje prezident 

 a generálny sekretár KZZ SR. Kynologický záchranný zbor Slovenskej republiky je 

 právnická osoba. Štatutárnym zástupcom KZZ SR je prezident a generálny sekretár 

 KZZ SR. 

2. Prezident KZZ SR (ďalej len prezident): 

 a) Prezident KZZ SR je volená funkcia. Volí ho RVZ na päťročné volebné  

  obdobie. 

 b) Kandidovať na funkciu prezidenta môže každý občan Slovenskej   

  republiky, ktorý dovŕšil 25 rokov veku a spĺňa nasledovné podmienky: 

  1. je činným členom KZZ SR 5 rokov 

  2. je bezúhonný, čo dokladuje s čistým výpisom z registra trestov 

  3. má vysokoškolské vzdelanie alebo úplné stredoškolské   

   vzdelanie 

 c) Kandidát na funkciu prezidenta, svoju kandidatúru spolu    

  s osvedčujúcimi dokumentmi o splnení podmienok musí odovzdať na  

  Sekretariát KZZ SR najneskôr 60 dní pred konaním RVZ. Kandidátky  

  dodané po termíne sa neberú do úvahy. 

 d) Prezident KZZ SR je predstaviteľom KZZ SR, ktorý rokuje za orgány  

  KZZ SR. Je nadriadeným generálnemu sekretárovi KZZ SR. Riadi,  

  kontroluje a hodnotí činnosť viceprezidentov a členov prezídia pre  

  jednotlivé odborné úseky činnosti. Za svoje činnosti sa zodpovedá  

  RVZ, snemu a prezídiu. Je spoluzodpovedný za hospodárenie   

  s finančnými prostriedkami a majetkom KZZ SR. 

3. Generálny sekretár KZZ SR 

 a) Generálny sekretár KZZ SR je volená funkcia. Volí ho RVZ na päťročné  

  obdobie. 

 b) Kandidovať na funkciu generálneho sekretára KZZ SR môže každý  

  občan slovenskej republiky, ktorý spĺňa nasledovné podmienky: 

  1. je činným členom KZZ SR najmenej 3 roky 

  2. je bezúhonný, čo dokazuje s čistým výpisom z registra trestov 

  3. má vysokoškolské vzdelanie alebo úplne stredoškolské   

   vzdelanie 

 c) Kandidát na funkciu generálneho sekretára KZZ SR, svoju kandidatúru  

  spolu s osvedčujúcimi dokumentmi o splnení podmienok musí   

  odovzdať na Sekretariát KZZ SR najneskôr 60 dní pred konaním RVZ.  

  Kandidátky odovzdané po termíne sa neberú do úvahy. 

 d) Funkcia generálneho sekretára KZZ SR môže v prípade potreby   

  vytvárať pracovnoprávny vzťah, môže byť v zamestnaneckom pomere  

  s KZZ SR 



 e) V rámci svojej kompetencie rokuje za orgány KZZ SR. Pripravuje  

  rokovania i uznesenia prezídia a podieľa sa na zabezpečení ich plnenia.  

  Koordinuje činnosť viceprezidentov a členov prezídia pre jednotlivé  

  odborné úseky činnosti. Navrhuje prezídiu štruktúru Sekretariátu KZZ  

  SR. 

 f) Generálny sekretár zabezpečuje spoluprácu so štátnymi a neštátnymi  

  orgánmi, spoločnosťami, občianskymi združeniami a pod.. Zodpovedá  

  príslušným inštitúciám za správnosť vynakladania finančných   

  prostriedkov, poskytnutých týmito inštitúciami na základe zmluvy,  

  ktorú podpisuje. 

 g) Zo svojej činnosti sa zodpovedá orgánom KZZ SR a prezidentovi KZZ  

  SR. Je hmotne spoluzodpovedný za hospodárenie s finančnými   

  prostriedkami KZZ SR a majetkom KZZ SR. 

 

Článok 13. 

1. Sekretariát KZZ SR 

 a) Sekretariát KZZ SR je odborné a výkonné pracovisko KZZ SR, ktoré v prípade 

  potreby zamestnáva nevyhnutný počet odborných zamestnancov. 

 b) Sekretariát KZZ SR zriaďuje prezídium KZZ SR, riadi ho generálny sekretár 

  KZZ SR 

 c) Vo vzťahu k zamestnancom v pracovnom pomere je Sekretariát KZZ SR  

  metodickým a kontrolným centrom. Na všetkých zamestnancov, ktorí sú  

  v zamestnaneckom pomere s KZZ SR sa vzťahujú všeobecne záväzné  

  pracovnoprávne a vnútorné predpisy. 

 d) Sekretariát KZZ SR vykonáva odborné, ekonomické, hospodársko – technické, 

  prevádzkové, kontrolné a právne činnosti súvisiace zo zabezpečením úloh KZZ 

  SR. 

 

VI. HLAVA 

ZÁSADY ROKOVANIA A ROZHODOVANIA 

 

Článok 14. 

1. Vo vnútornom živote KZZ SR, svojich právach a povinnostiach sú si všetci členovia 

 rovní. 

2. Rozhodnutia a voľby vo všetkých orgánoch KZZ SR sú uskutočňované verejným 

 alebo tajným hlasovaním. Orgány sú uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná 

 väčšina členov a rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina 

 prítomných s výnimkou HLAVA V., čl. 8, bod 4, písm. a) a HLAVA VIII., čl. 21, bod  

 2 Stanov KZZ SR. 

3. Každé uznesenie je záväzné pre členov toho orgánu, ktorý ho prijal. 

4. Uznesenia orgánu vyššieho stupňa voči orgánom nižších stupňov sú záväzné. 

 

Článok 15. 

1. Ak ktorýkoľvek volený člen a funkcionár orgánov KZZ SR, RV KZZ SR, KZB počas 

 volebného obdobia stratí dôveru, neosvedčí sa, alebo nevykonáva svoju funkciu ku 

  spokojnosti orgánu, ktorý ho zvolil, má tento orgán právo odvolať ho a na jeho miesto 

 voliť, alebo kooptovať iného, na dobu do skončenia daného volebného obdobia. 

 



VII. HLAVA 

ZÁSADY HOSPODÁRENIA 
 

Článok 16. 

1. Pre hospodárenie platia osobitné vnútorné predpisy a nariadenia ministerstva financií 

 Slovenskej republiky. KZZ SR ako občianske združenie má právnu subjektivitu. 

2. Právnu subjektivitu má: 

 a) Kynologický záchranný zbor Slovenskej republiky 

 b) Kynologická záchranná brigáda 

3. Identifikačné číslo organizácie pre KZB prideľuje Štatistický úrad Slovenskej 

 republiky. 

4. Majetok KZZ SR tvoria hmotné a finančné zdroje získané z viaczložkových zdrojov, 

 a to z členských príspevkov, zdrojov získaných od štátu na základe zmluvy 

 a prostriedkov získaných od sponzorov. 

5. Podmienky nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom KZZ SR všeobecne 

 určujú smernice o hospodárení a dispozičnom práve, ktoré schvaľuje snem. 

 S rozpočtom hospodári KZZ SR a KZB samostatne na základe schváleného 

 rozpočtu v súlade so smernicami pre hospodárenie. Účelnosť vynakladania kontroluje 

 príslušná Kontrolná a revízna komisia. Hospodárenie KZB upravujú všeobecne právne 

 predpisy a smernice o hospodárení. 

 

Článok 17. 

1. Výšku členského príspevku schvaľuje RVZ. Medzi rokovaniami RVZ túto úlohu plní 

 snem. 

Článok 18. 

1. Funkcionárom všetkých orgánov KZZ SR v súvislosti s výkonom funkcie náleží 

 poskytnutie náhrady preukázaných výdavkov podľa všeobecne platných právnych 

 predpisov. Pravidlá pre poskytnutie uvedených náhrad v podmienkach KZZ SR sú 

 obsiahnuté v osobitných predpisoch. 

 

Článok 19. 

1. Pri zániku organizačnej zložky o jej majetku rozhodne príslušný orgán KZZ SR. 

2. Za záväzky a škody činnej, alebo zaniknutej organizačnej zložky (KZB) vyššie orgány 

 KZZ SR nezodpovedajú. 

 

VIII. HLAVA 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

 

Článok 20. 

1. KZZ SR má svoje symboly: zástavu, pečiatku, logo, nápis, vyznamenania. 

2. Symboly KZZ SR bez súhlasu prezídia nesmie používať žiadna iná právnická 

 a fyzická osoba. Týmto nie je dotknuté označenie členov KZB, právnických 

 a fyzických osôb, pokiaľ sú členmi KZZ SR. 

 

 

Článok 21. 



1. Pri zmene organizačnej štruktúry KZZ SR volené orgány zanikajú a volia sa nové.  

2. KZZ SR ako združenie zaniká len v prípade dobrovoľného rozpustenia, alebo zlúčenia 

 s iným združením ak sa na tom uznesie Republikové valné zhromaždenie KZB 

 dvojtretinovou väčšinou hlasov delegátov s hlasom rozhodujúcim. 

3. V prípade rozpustenia alebo zlúčenia v dôsledku nepredvídaných okolností 

 s majetkom sa naloží podľa rozhodnutia RVZ. V prípade rozpustenia, likvidáciu 

 vykoná likvidátor, ktorého schváli RVZ. Likvidátor o výsledku likvidácie podá 

 písomnú správu MV SR. 

 

IX. HLAVA 

ÚČINNOSŤ 

 

Článok 22. 

1. Stanovy KZZ SR nadobúdajú platnosť dňom ich registrácie na MV SR 16.04.2015. 

2. Nevyhnutné zmeny v Stanovách KZZ SR po dobu funkčného obdobia môže 

 vykonávať snem.  

3. Výklad Stanov KZZ SR prináleží snemu. Jednotlivé ustanovenia Stanov KZZ SR sú 

 podrobnejšie rozvedené v Rokovacom poriadku KZZ SR a ďalších vnútorných 

 predpisoch. Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú riešené v Stanovách KZZ SR a iných 

 základných predpisoch, rozhoduje snem. 

 


