ORGANIZAČNÝ
PORIADOK
Platnosť od 05.09.2020

Bc. Eduard Filo
Vo Važci, 05.09.2020

1. Úvodné ustanovenia:
1.1.

Na základe ustanovenia § 2 zákona č. 83/90 Zb. o združovaní občanov, v zmysle
Stanov Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže a po schválení
Celoslovenskou radou ZKSM sa vydáva tento Organizačný poriadok Združenia
kresťanských spoločenstiev mládeže.

1.2.

Pre účely Organizačného poriadku sa pod IC ZKSM rozumie Informačné centrum
Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže, pod OC sa rozumie Oblastné
centrum v zmysle Stanov ZKSM čl. VIII., a pod CSR sa rozumie Celoslovenská
rada v zmysle stanov ZKSM čl. IX.

1.3.

Organizačný poriadok upravuje vnútornú organizáciu ZKSM.

2. Základné ustanovenia:
2.1.

Združenie

kresťanských

spoločenstiev

mládeže

bolo

zaregistrované

na

Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 17.10.1990 pod registračným číslom
VVS/1-900/90-3031 ako Hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže. Zmena
názvu z Hnutia kresťanských spoločenstiev mládeže na Združenie kresťanských
spoločenstiev mládeže a zmena Stanov organizácie bola vzatá na vedomie MV SR
23.2.1999 a Stanovy s novým názvom organizácie nadobudli platnosť 01.03.1999.
V roku 2020 boli CSR schválené nové stanovy. Tieto stanovy boli schválené CSR
dňa 08.02.2020. Nadobudnutím účinnosti týchto stanov sa rušia pôvodné stanovy
registrované na Ministerstve vnútra SR dňa 20.12.2007 pod číslom VVS/1-900/903031-4.
2.2.

Názov združenia je: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

2.3.

Oficiálna skratka je: ZKSM

2.4.

Identifikačné číslo organizácie (IČO) je: 00 641 162

2.5.

Sídlo ZKSM je: Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín

2.6.

Zoznam oblastných centier:
2.6.1.

Bratislava

2.6.2.

Katarínka

2.7.

2.6.3.

Sereď

2.6.4.

Malacky

2.6.5.

Trenčín – JUH

2.6.6.

Trnava

2.6.7.

Bánovce nad Bebravou

2.6.8.

Žilina

2.6.9.

Nitra

2.6.10.

Banská Bystrica

2.6.11.

Prievidza

2.6.12.

Zvolen CUP

2.6.13.

SP

2.6.14.

Spišská Nová Ves

2.6.15.

Stará Ľubovňa

2.6.16.

Košice

2.6.17.

Aetós

2.6.18.

Bárka

2.6.19.

MPKS

2.6.20.

AC

2.6.21.

Kéfas

2.6.22.

Nové Zámky

2.6.23.

Firesz-Duna Mente

IC ZKSM je organizačnou a administratívno-výkonnou zložkou ZKSM. IC ZKSM
tvoria predseda, výkonný riaditeľ, projektoví a mediálni manažéri, koordinátori,
administratívni pracovníci a pracovníci ekonomického úseku ZKSM.

2.8.

OC je výkonnou zložkou združenia v príslušnej oblasti a zároveň zabezpečuje
organizačnú, administratívnu a dokladovú agendu súvisiacu s činnosťou OC
i základňových spoločenstiev.

3. Právne a hospodárske ustanovenia:
3.1.

ZKSM je odo dňa registrácie právnickou osobou zastúpenou Informačným
centrom, vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie zodpovednosť,
vyplývajúcu z týchto vzťahov.

3.2.

OC majú zverenú časť právomocí vo vzťahu k peňažným ústavom, s ktorými
komunikujú, v zmysle platných predpisov a zákonov.

3.3.

ZKSM hospodári so svojim hmotným a nehmotným majetkom v zmysle platných
právnych predpisov a zásad finančného hospodárenia.

3.4.

ZKSM (aj na úrovni OC) je mládežníckou organizáciou, ktorá svoje náklady
uhrádza z príjmov získaných z členských príspevkov, príspevkov, darov, dotácií
a grantov od fyzických a právnických osôb, príjmov z činnosti pri napĺňaní cieľa
ZKSM v zmysle Stanov čl. XIII.

3.5.

Príjmy z hospodárskej činnosti sa môžu použiť výhradne na činnosť súvisiacu
s napĺňaním cieľov združenia.

3.6.

Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu a internej smernice. Za
hospodárenie zodpovedá predsedníctvo.

3.7.

ZKSM ako právny subjekt nezodpovedá za záväzky nižších článkov organizačnej
štruktúry združenia. Nižšie články nezodpovedajú za záväzky združenia ako celku.

3.8.

Jednotlivé právne subjekty ZKSM môžu v súlade so zákonmi pri napĺňaní cieľa
združenia vykonávať hospodársku činnosť s cieľom získavania prostriedkov pre
svoju činnosť. Hospodársku a publikačnú činnosť povoľuje CSR ZKSM alebo
predsedníctvo ZKSM.

4. Organizačná štruktúra
4.1.

Členovia ZKSM
4.1.1.

Členmi ZKSM môžu byť fyzické osoby mladšie ako 35 rokov
a právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom združenia.

4.1.2.

Členovia môžu byť starší aj ako 35 rokov, ak pracujú ako animátori a
dobrovoľníci.

4.1.3.

O prijatí fyzickej osoby za člena ZKSM rozhoduje príslušné
spoločenstvo.

4.1.4.

O prijatí právnickej osoby za člena ZKSM rozhoduje CSR.

4.1.5.

Čestným členom môže byť osoba, ktorej sú myšlienky ZKSM blízke. O
prijatí fyzickej osoby za čestného člena ZKSM rozhoduje CSR.

4.1.6.

Čestným predsedom ZKSM môže byť bývalý predseda ZKSM, ktorý sa
významnou mierou pričinil o rozvoj organizácie. Čestného predsedu
schvaľuje CSR na návrh člena CSR alebo predsedníctva. Čestný
predseda sa zároveň stáva čestným členom ZKSM. Čestný predseda má
hlas poradný.

4.1.7.

Dokladom členstva je podpis člena v Evidenčných listoch ZKSM.

4.1.8.

Zánik členstva môže nastať:
4.1.8.1.

vzdaním sa členstva v ZKSM,

4.1.8.2.

vylúčením člena zo ZKSM - členstvo zaniká dňom
rozhodnutia príslušného OC,

4.1.9.

4.1.8.3.

zánikom právnickej osoby, ktorá je členom ZKSM,

4.1.8.4.

zánikom ZKSM,

4.1.8.5.

rozhodnutím CSR.

Práva členov:
4.1.9.1.

podieľať sa na činnosti ZKSM,

4.1.9.2.

voliť a byť volený do orgánov ZKSM,

4.1.9.3.

obracať sa s otázkami, návrhmi, podnetmi a sťažnosťami
na orgány ZKSM,

4.1.9.4.
4.1.10.

byť informovaný o rozhodnutiach orgánov ZKSM.

Povinnosti členov:
4.1.10.1.

dodržiavať stanovy ZKSM,

4.1.10.2.

aktívne sa podieľať na činnosti ZKSM,

4.1.10.3.

riadne vykonávať funkciu, ktorú prijal,

4.1.10.4.
4.2.

plniť rozhodnutia orgánov ZKSM.

Spoločenstvo je v zmysle Stanov čl. VII. základnou organizačnou jednotkou
ZKSM. Vzniká slobodným rozhodnutím mladých ľudí pravidelne sa stretávať.
4.2.1.

Spoločenstvo vedie animátor.

4.2.2.

O prijatí spoločenstva do ZKSM a jeho vylúčení zo ZKSM rozhoduje
príslušné OC.

4.3.

Oblastné centrum je organizačnou jednotkou ZKSM, ktorá zastrešuje jednotlivé
spoločenstvá, nemá právnu subjektivitu.
4.3.1.

Vznik OC: Zriaďovateľom OC na základe žiadosti je CSR. Pre jeho
vznik je potrebné, aby existovali minimálne tri základňové
spoločenstvá.

4.3.2.

Vedúci OC: OC vedie vedúci, ktorý má viac ako 18 rokov, ktorého si
vedúci spoločenstiev združených v rámci OC volia spomedzi seba.
Voľbu potvrdzuje CSR. Volebné obdobie vedúceho je 2 roky. Vedúci
OC:
4.3.2.1.

zastupuje OC v CSR,

4.3.2.2.

prijatím voľby preberá zodpovednosť za organizačnú,
administratívnu a dokladovú agendu OC,

4.3.2.3.

je hmotne zodpovedným za rozdelenie a vyúčtovanie
prostriedkov

získaných

z

členských

príspevkov,

príspevkov, darov, dotácií a grantov od fyzických
a právnických osôb, príjmov z činnosti pri napĺňaní cieľa
ZKSM,
4.3.2.4.

pečiatku používa iba v súvislosti s činnosťou OC, čiže na
korešpondenciu,

objednávky,

likvidáciu

faktúr

a vydokladovanie podujatí,
4.3.2.5.

zabezpečuje tok informácií medzi IC ZKSM resp.
zasadnutím CSR a vedúcimi (animátormi) spoločenstiev
v oblasti,

4.3.2.6.

pravidelne sa zúčastňuje zasadnutí CSR, kde informuje
o činnosti OC,

4.3.2.7.

z vedúcich

spoločenstiev

združených

v rámci

OC

poveruje svojho zástupcu.
4.3.2.8.

Ak vedúcemu OC končí volebné obdobie alebo vedúci OC
odstúpi, alebo ak je vedúci OC odvolaný, zvolí si OC jeho
nástupcu. O voľbe a odvolaní vedúceho OC sa na stretnutí
vedúcich spoločenstiev OC vyhotoví zápis. Tento
dokument sa zašle na IC ZKSM, ktoré s rozhodnutím OC
oboznámi CSR na jej najbližšom zasadnutí.

4.3.2.9.

Končiaci, resp. odstupujúci, resp. odvolaný vedúci OC
odovzdá novému vedúcemu OC všetky materiály a
majetok. Odovzdanie sa písomne potvrdí podpismi
odovzdávajúceho a preberajúceho (protokol o odovzdaní
a preberaní funkcie).

4.3.2.10.

V prípade odvolania, odstúpenia, alebo iného dôvodu, pre
ktorý vedúci OC nemôže vykonávať funkciu vedúceho
OC menuje dočasného vedúceho OC predsedníctvo
ZKSM, až do zvolenia nového vedúceho OC. Menovaný
dočasný vedúci OC sa nestáva členom CSR.

4.3.2.11.

Vedúceho OC môžu odvolať vedúci spoločenstiev OC a v
obzvlášť závažnom prípade aj CSR.

4.3.2.12.

Potvrdením voľby vedúceho OC CSR sa vedúci OC stáva
členom CSR.

4.3.3.

Zánik OC: Ak OC nezabezpečí pre OC namiesto odstúpeného resp.
odvolaného vedúceho náhradu do 3 mesiacov, CSR menuje likvidačnú
komisiu, ktorá vyhodnotí hospodárenie, vykoná majetkovo-právne
vysporiadanie OC a zruší účet OC. Odstupujúci (resp. odvolaný) vedúci
odovzdá likvidačnej komisii všetky materiály OC vrátane pečiatky.

4.4.

Celoslovenská rada (CSR) je v zmysle Stanov čl. IX. najvyšším orgánom
združenia.
4.4.1.

CSR tvoria vedúci OC alebo nimi poverení zástupcovia. CSR sa
stretáva najmenej dvakrát ročne. Každé OC má jeden hlas. CSR je
uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina hlasov. CSR
prijíma rozhodnutia dvojtretinovou väčšinou prítomných hlasov.

4.4.2.

CSR volí a odvoláva členov Kontrolnej komisie ZKSM. Kontrolná
komisia kontroluje hospodárenie organizácie. Riadi sa kontrolným
poriadkom ZKSM. Funkčné obdobie Kontrolnej komisie je 3 roky.

4.4.3.

CSR prijíma uznesenia na riadnom zasadnutí. V nevyhnutnom prípade
môže CSR prijímať uznesenia hlasovaním per rollam prostredníctvom
zaslania

e-mailu

na

zksm@zksm.sk

a

súčasne

na

kontrolnakomisia@zksm.sk. O nevyhnutnosti hlasovania per rollam
rozhoduje predsedníctvo ZKSM.
4.5.

Predsedníctvo je výkonným orgánom, ktorý riadi činnosť ZKSM medzi
zasadaniami CSR.
4.5.1.

Predsedníctvo pozostáva najmenej z piatich členov - predseda,
podpredseda a členovia predsedníctva. Členom predsedníctva a súčasne
predsedom predsedníctva sa automaticky stáva predseda združenia.

4.5.2.

Podpredsedu volí spomedzi seba predsedníctvo na návrh predsedu.

4.5.3.

Volebné obdobie predsedníctva je 4 roky.

4.5.4.

Predsedníctvo zvoláva predseda. Uznášania schopné je, ak je prítomná
nadpolovičná

väčšina

jeho

členov.

Predsedníctvo

rozhoduje

nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
4.5.5.

Predsedníctvo:
4.5.5.1.

riadi a zabezpečuje činnosť združenia,

4.5.5.2.

zvoláva, pripravuje a zúčastňuje sa zasadnutí CSR,

4.5.5.3.

vypracúva plán činnosti, správu o činnosti a navrhuje
rozpočet.

4.5.6.

Rozhoduje o zrušení a zlúčení ZKSM dvojtretinovou väčšinou členov
predsedníctva, ak za týmto účelom zvolaná CSR sa nezíde do troch
mesiacov.

4.5.7.

Zápis z rokovania predsedníctva sa pošle členom CSR do 10 dní od
rokovania predsedníctva.

4.6.

Štatutárnymi orgánmi združenia sú predseda a výkonný riaditeľ, ktorí zastupujú
každý samostatne združenie navonok.
4.6.1.

V čase, keď nemôže predseda vykonávať svoju funkciu poverí on,
alebo predsedníctvo zastupovaním podpredsedu.

4.6.2.

Predsedu ZKSM volí CSR dvojtretinovou väčšinou prítomných hlasov.

4.6.3.

Funkčné obdobie predsedu je 4 roky.

4.6.4.

Predseda môže byť zvolený maximálne na 4 funkčné obdobia
nasledujúce za sebou.

4.6.5.

Výkonného riaditeľa menuje a odvoláva predseda združenia so
súhlasom predsedníctva zduženia.

4.7.

Vstupom ZKSM do likvidácie sa likvidátor stáva jediným štatutárnym orgánom
Združenia,

ktorý

vyhodnotí

hospodárenie

a

vykoná

majetkovo-právne

vysporiadanie ZKSM. Likvidátor je oprávnený iba na právne úkony súvisiace
s likvidáciou Združenia.

5.

Záverečné ustanovenia:
5.1.

Organizačný poriadok je záväzný pre všetkých členov ZKSM.

5.2.

Zmenu organizačného poriadku schválila CSR ZKSM dňa 05.09.2020.

5.3.

Organizačný poriadok nadobúda platnosť dňom schválenia.

Za správnosť zodpovedá:

Bc. Eduard Filo
predseda ZKSM

