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ŠTATÚT  ZAHRANIČNEJ  KOMISIE 

PRI  SZVvZ 

  

 

 

Článok 1 

Základné ustanovenie 
 

1. Zahraničná komisia Slovenského zväzu vojakov v zálohe (ďalej len ZK SZVvZ) je 

vytvorená v súlade so Stanovami Slovenského zväzu vojakov v zálohe. 

2. Tento štatút vymedzuje pôsobnosť, úlohy, ciele, zásady činnosti a organizáciu ZK 

SZVvZ. 

 

Článok 2 

Pôsobnosť, úlohy, ciele a kompetencie ZK SZVvZ 
 

3. ZK SZVvZ navrhuje, zabezpečuje, koordinuje a realizuje členstvo a aktivity SZVvZ 

v medzinárodných organizáciách a účasť jeho členov na medzinárodných podujatiach 

s cieľom rozvoja jeho medzinárodných kontaktov a spolupráce. 

4. Pravidelne informuje príslušné riadiace orgány Slovenského Zväzu Vojakov v Zálohe 

o prebiehajúcich medzinárodných podujatiach, o aktuálnom stave členstva SZVvZ 

v jednotlivých organizáciách a o stave spolupráce s jednotlivými zahraničnými 

partnerskými organizáciami. 

5. ZK SZVvZ podporuje všetky iniciatívy členov Slovenského Zväzu vojakov v Zálohe, 

ktoré sú v súlade so zameraním a cieľmi SZVvZ v zahraničnej oblasti. 

 

Článok 3 

Organizácia ZK SZVvZ 

 

6. ZK SZVvZ je poradným orgánom Ústrednej rady SZVvZ, podriadeným Ústrednej rade 

a Prezídiu Slovenského Zväzu Vojakov v Zálohe. 

7. K SZVvZ sa skladá z predsedu ZK SZVvZ a členov ZK SZVvZ, ktorých počet určuje 

predseda ZK SZVvZ v spolupráci s príslušnými riadiacimi orgánmi SZVvZ. 

8. Členstvo v ZK SZVvZ je dobrovoľnou a reprezentatívnou funkciou. 

9. ZK SZVvZ zasadá podľa potreby, minimálne však dvakrát do roka a o svojej činnosti 

informuje príslušné riadiace orgány Slovenského Zväzu Vojakov v Zálohe. 

 

Článok 4 

Zloženie zahraničnej komisie 

 

10. Zahraničná komisia má minimálne 3 členov. 

  

  



Článok 5 

Spôsob voľby zahraničnej komisie 
 

11. Členov komisie navrhuje KVvZ a návrhy posiela na ústrednú radu SZVvZ, ktorá vyberie 

jednotlivých členov, schváli a menuje ich do komisie. 

12. Členovia komisie sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom komisie môže byť iba 

člen SZVvZ.  

13. Členstvo v komisie zaniká 

a) uplynutím funkčného obdobia, 

b) písomným vzdaním sa členstva, 

c) ak člen komisie prestane byť členom SZVvZ, 

d) odvolaním člena Ústrednou radou SZVvZ,  

e) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho. 

14. Člena komisie podľa potreby môže nominovať prezídium SZVvZ do najbližšieho zasadnutia 

ÚR ako dočasného člena komisie. 

15. Predsedu ZK SZVvZ volí Ústredná rada Slovenského zväzu vojakov v zálohe. 

 

Článok 6 

Zásady činnosti ZK SZVvZ 

 

16. Činnosť ZK SZVvZ je vykonávaná v súlade so Stanovami Slovenského Zväzu Vojakov 

v Zálohe. 

17. Hlavným komunikačným jazykom ZK SZVvZ v rámci plnenia medzinárodných úloh je 

anglický jazyk. 

18. Účasť a zásadné smery činnosti ZK SZVvZ na akomkoľvek medzinárodnom podujatí 

musia byť schválené príslušným riadiacim orgánom Slovenského Zväzu Vojakov 

v Zálohe. 

19. Akékoľvek zásadné rozhodnutia v oblasti svojej pôsobnosti, ktoré vplývajú na činnosť 

Slovenského Zväzu Vojakov v Zálohe ako celok, musí ZK SZVvZ konzultovať 

s príslušným riadiacim orgánom Slovenského Zväzu Vojakov v Zálohe. 

20. Výdavky spojené so zabezpečením administratívno-technických potrieb ZK SZVvZ hradí 

Slovenský Zväz Vojakov v Zálohe. 

 

Článok 7 

Práva a povinnosti členov komisie 
 

21. Člen komisie má právo 

a) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu komisie,  

b) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania komisie 

a slobodne sa k nim vyjadrovať, 

c) predkladať na rokovanie komisie vlastné námety, prípadne materiály. 

22. Člen komisie je povinný zúčastňovať sa na jej zasadnutiach. Neospravedlnená neúčasť na 

troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie, 
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neplnenie povinností člena komisie. Predseda komisie túto skutočnosť oznámi ÚR. 

 

Článok 8 

Povinnosti predsedu zahraničnej komisie 
 

23. Predseda komisie riadi činnosť komisie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých 

záležitostiach komisie, ak nie sú štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov. 

24. Za predsedu komisie môže byť zvolená osoba, ktorá je členom SZVvZ. 

25. Predseda komisie zvoláva, pripravuje a vedie zasadnutia komisie. V jeho neprítomnosti vedie 

zasadnutie iný, ním poverený člen komisie. 

26. Predseda komisie vypracuje ročnú správu v termíne určenom ÚR, najneskôr do 31. marca. 

27. Ročná správa obsahuje: 

a) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku komisie, 

b) zmeny a nové zloženie komisie, ku ktorým došlo v priebehu roka, 

c) ďalšie údaje určené ÚR. 

28. Výročná správa je pre verejnosť prístupná na webe. 

 

 

Článok 9 

Záverečné ustanovenia 
  

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní ÚR SZVvZ dňa 23.2.2019 a 

nadobúda účinnosť od 24.2.2019. 

 

 

 

Miroslav JÁNOŠ 

Prezident SZVvZ 


