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1 IDENTITA 

1.1 Názov 
Názov združenia je Združenie mariánskej mládeže. Často 

používaná skratka je ZMM. V týchto štatútoch sa používa ozna-

čenie „združenie“. 

1.2 Identita 
Združenie mariánskej mládeže, v minulosti známe aj ako 

Mariánske družiny, je vo svojej aktualizovanej forme pokračo-

vaním „Družiny dietok Nepoškvrnenej Panny Márie“. Združenie 

má svoj pôvod v zjaveniach Panny Márie sv. Kataríne Labouré 

v Paríži na Rue du Bac v roku 1830. ZMM na Slovensku je sú-

časťou medzinárodného združenia Mariánsko-vincentskej mlá-

deže (Juventud Mariana Vicenciana – JMV) so sídlom v španiel-

skom Madride. 

1.3 Povzdych 
Povzdychom združenia sú slová modlitby: „Bez hriechu po-

čatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“  
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1.4 Znak 
Rozpoznávacím znakom združenia je Zázračná medaila 

Panny Márie. Každý člen združenia si považuje za svoju povin-

nosť stále nosiť pri sebe medailu podľa želania Panny Márie ako 

prejav dôvery a lásky k nej a často ju vzývať modlitbou: „Bez 

hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utie-

kame.“ 

Členovia pri svojom zasvätení sa dostávajú Zázračnú me-

dailu na stuhe. Nosia ju na krku pri spoločných slávnostiach 

združenia a pri mariánskych sviatkoch – zvlášť 8. decembra na 

sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie.  

1.5 Hymna 
Oficiálnou hymnou združenia na Slovensku je pieseň: „Tam, 

kde matka skláňa hlavu“. 

1.6 Sídlo 
Kontaktná adresa: Sekretariát ZMM, Oravská 10, 949 01 

Nitra, Slovenská republika. 
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2 HISTÓRIA 

2.1 Na medzinárodnej úrovni 
Ovocím zjavení Panny Márie sv. Kataríne Labouré v roku 

1830 je schválenie združenia pápežom Piom IX. dekrétom zo 

dňa 20. júna 1847 a 19. júla 1950, neskoršie bolo toto schvále-

nie potvrdené ďalšími ustanoveniami Svätej stolice. Združenie 

bolo aktualizované a obnovené v zmysle II. vatikánskeho kon-

cilu a usmernení nového Kódexu kanonického práva. 

Dekrétom Rady pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti 

apoštolského života zo dňa 2. februára 1999 boli schválené Me-

dzinárodné štatúty a bol uznaný nový názov združenia, ktoré si 

zachováva rovnakú identitu. 

2.2 Vývoj na Slovensku 
Na Slovensku vzniklo prvé spoločenstvo v roku 1861 

v Nitre. Po období totality obnovilo združenie svoju činnosť 

v roku 1990. Združenie je oficiálne potvrdené: 

» Konferenciou biskupov Slovenska, dekrétom zo dňa 2. 

mája 1995; 

» medzinárodným združením Juventud Mariana Vicenciana, 

prvým schválením štatútov zo dňa 19. marca 1999; 
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» MV SR ako zaregistrované občianske združenie, schvále-

ním stanov dňa 29. novembra 2001.  

3 CHARAKTER  
Združenie je spoločenstvom cirkevným, laickým, marián-

skym a vincentským. 

3.1 Cirkevné 
Členovia združenia sa snažia aktívne a zodpovedne žiť 

a pracovať podľa krstných záväzkov v spojení s členmi Katolíckej 

cirkvi a ich pastiermi. Vykonávajú svoju činnosť vo farnosti 

a spolupracujú na evanjelizačnom poslaní Cirkvi. 

3.2 Laické 
Zduženie je spoločenstvo katolíckych laikov, hlavne mlá-

deže, v rámci združenia laikov. (Kódex kanonického práva – V. 

titul: Združenia veriacich, Kán. 298 – 329). Členovia sa usilujú 

posväcovať sa a žiť podľa evanjelia uprostred spoločnosti a vo 

svete.  

3.3 Mariánske 
Členovia Združenia spoznávajú Pannu Máriu ako svoj vzor 

odovzdanosti sa Bohu, apoštolskej činnosti a snažia sa napo-

dobňovať jej čnosti – pokoru, poslušnosť, lásku a čistotu. Podľa 
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jej príkladu nasledujú Ježiša Krista a cez zasvätenie zverujú svoj 

život Panne Márii.  

3.4 Vincentské 
Združenie sa zrodilo v duchovnej rodine svätého Vincenta 

de Paul, preto čerpá svoju inšpiráciu z vincentskej charizmy a 

formuje mládež ku konkrétnemu uskutočňovaniu sociálneho 

učenia Cirkvi, k službe chudobným v dnešnom svete. Združenie 

spolupracuje tiež s ostatnými vetvami vincentskej rodiny. 

4 CIEĽ 
Kontemplácia Krista a pohľad na Máriin príklad sú hybnými 

silami, ktoré umožňujú združeniu dosiahnuť nasledovné ciele: 

» Šíriť a prehlbovať úctu k Nepoškvrnenému počatiu Panny 

Márie svedectvom života a rozširovaním Zázračnej me-

daily. 

» Vychovávať všetkých členov k mravnému a čestnému ži-

votu viery podľa vzoru Ježiša Krista, evanjelizátora chudob-

ných. 

» Pomôcť mladým ľuďom prežiť čisto ich mladosť, a tak ich 

pripraviť na budúce životné poslanie v rodinnom alebo du-

chovnom povolaní. 
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» Posilňovať v združení misionárskeho a apoštolského du-

cha, hlavne voči chudobným a mladým, či už ide o chu-

dobu duchovnú alebo materiálnu. 

» Dobre pripraviť členov združenia, aby mohli tak individu-

álne, ako aj kolektívne spolupracovať s inými pastoračnými 

hnutiami v Cirkvi i v spoločnosti podľa smerníc kompetent-

nej cirkevnej autority. 

5 PROSTRIEDKY 
Ciele združenia sa napĺňajú sebaposväcovaním a apošto-

látom. 

Sebaposväcovanie sa môže uskutočňovať: 

» modlitbou, 

» sviatosťami, 

» svedomitým štúdiom a poctivou prácou, 

» rozjímaním nad Svätým písmom, 

» účasťou na duchovných cvičeniach a obnovách, 

» konaním dobrých skutkov a skutkov milosrdenstva, 

» nasledovaním čností Panny Márie. 
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Apoštolát sa zameriava na službu a pomoc: 

» deťom a mládeži, 

» duchovne a telesne trpiacim, 

» chudobným  

» a vo farnosti. 

Apoštolovať možno v rodine, vo farnosti, v škole, v práci – 

všade, kam nás Boh pošle. Podľa slov svätého Vincenta: „Ne-

stačí, že ja milujem Boha, ak ho nemiluje aj môj blížny.“ 

Hlavným prostriedkom na dosiahnutie cieľa je zveriť svoj 

život pod ochranu Panny Márie zasvätením sa (pozri 5.44 Za-

svätenie sa).  

Na dosiahnutie cieľa slúžia ďalej: 

» dobré predsavzatia v združení, 

» pravidelné stretnutia v základných kolektívoch, 

» rôzne akcie výchovného, kultúrnospoločenského, charita-

tívneho, športového a vzdelávacieho charakteru, 

» stretnutia na miestnej, oblastnej, celonárodnej i medziná-

rodnej úrovni, 

» publikačná činnosť, 
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» spolupráca s kresťanskými hnutiami a cirkevnými inštitú-

ciami a ostatnými organizáciami venujúcimi sa práci 

s deťmi a mládežou. 

5.1 Formácia 
Združenie je spoločenstvom cirkevným, laickým, marián-

skym a vincentským (pozri 3 CHARAKTER ). Práve tieto štyri ob-

lasti sa premietajú aj do formácie členov. 

Formácia je neustály proces rastu, ktorý trvá celý život a 

jeho cieľom je, aby bol Kristus stvárnený v našom srdci a v na-

šom živote. Je to proces výchovy a poznávania, ktorý umožňuje 

členovi: 

» lepšie spoznať samého seba, 

» spoznať svoje povolanie a Božiu vôľu, 

» prehlbovať svoj duchovný život, 

» získať nové vedomosti, 

» osvojiť si ciele združenia.  

Formácia sa uskutočňuje v štyroch oblastiach, sú to: 

» ľudská, 

» kresťanská, 
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» mariánska, 

» vincentská. 

Cieľom ľudskej formácie je pomáhať členom dozrievať 

v morálne zrelé osobnosti, rozvíjať ich komunikačné schop-

nosti, naučiť ich vyjadriť svoje názory, pozitívne hodnotiť seba 

a druhých, vedieť sa deliť so svojimi pocitmi a vžívať sa do poci-

tov iných, rozvíjať ich kreativitu a iniciatívnosť. 

Kresťanská formácia pomáha členom zakoreniť sa vo viere 

založenej na osobnej skúsenosti s Bohom, na modlitbe a na 

čítaní Svätého písma a vedie mladých k úprimnému a slobod-

nému rozhodnutiu nasledovať Krista a budovať jeho kráľovstvo 

na tomto svete. 

Podstatou mariánskej formácie je spoznávanie a napodo-

bňovanie Panny Márie na ceste za jej synom Ježišom Kristom.  

Vincentská formácia vedie k ochote nezištne pomáhať, da-

rovať sa a prežívať radosti a bolesti s blížnymi a chudobnými. 

5.2 Formácia podľa úrovní 
Forma aj obsah formácie sú primerané veku. Formáciu ve-

die animátor podľa formačných materiálov. V združení rozlišu-

jeme tri stupne formácie: 

» anjelský spolok (6 – 9 rokov), 
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» čakatelia (10 – 15 rokov), 

» mariánska mládež (16 – 30 rokov). 

Ak formácia anjelikov v anjelskom spolku trvá aspoň rok, 

členovia prijímajú Zázračnú medailu na žltej stuhe.  

Ak formácia člena na inom stupni trvá aspoň rok, prijíma 

Zázračnú medailu na bielej stuhe.  

Vedúci miestneho spoločenstva informuje sestru koordi-

nátorku alebo národného direktora o úmysle členov prijať me-

dailu. 

Obrad prijatia Zázračnej medaily prebieha pri svätej omši 

alebo bohoslužbe slova podľa vlastného formulára. 

Ak formácia člena trvá na úrovni mariánskej mládeže aspoň 

rok a celková formácia v združení aspoň dva roky a počas tohto 

obdobia dokázal, že chce naozaj vytrvať v predsavzatiach, môže 

sa zasvätiť Kristovi skrze Máriu (pozri 5.4 Zasvätenie sa). 

5.3 Dobré predsavzatia v združení 
Dobré predsavzatia napomáhajú v duchovnom raste čle-

nov. Ich napĺňaním sa posilňuje duchovný život člena a spolo-

čenstvo. Členovia si dávajú tieto predsavzatia pri prijímaní me-

dailí na stuhách jednotlivých formačných stupňov.  
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Anjelici si dávajú tieto predsavzatia: 

» denne sa modliť k anjelovi strážnemu, 

» denne sa modliť 3x Zdravas. 

Čakatelia majú nasledovné predsavzatia: 

» chrániť sa hriechu, 

» často pristupovať k sviatostiam, 

» denne sa modliť aspoň desiatok ruženca, 

» denne obetovať aspoň jeden dobrý skutok na dobrý úmy-

sel. 

Členovia mariánskej mládeže plnia tieto predsavzatia: 

» chrániť sa hriechu, 

» často pristupovať k sviatostiam, 

» denne sa modliť aspoň jeden desiatok ruženca, 

» denne obetovať aspoň jeden dobrý skutok na dobrý úmysel, 

» spoznávať a osvojovať si čnosti Panny Márie, 

» svedomito si plniť stavovské povinnosti. 
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5.4 Zasvätenie sa 
Združenie ponúka členom zasvätenie sa Kristovi skrze Má-

riu ako spôsob darovania svojho života Bohu a prijatia Panny 

Márie za matku a svoj vzor. Zasvätenie sa vykonáva od 16 rokov 

na základe slobodného rozhodnutia po náležitej duchovnej 

formácii. Zasvätením sa získavajú členovia plnohodnotné člen-

stvo v združení a tým aj mnohé milosti, ktoré združeniu sľúbila 

Panna Mária pri svojom zjavení sa sestre Kataríne Labouré 

a ktoré Cirkev udeľuje členom združenia. 

Vedúci miestneho spoločenstva môže členovi združenia po 

náležitej formácii a zhodnotení jeho duchovnej zrelosti navrh-

núť zasvätiť svoj život Kristovi skrze Pannu Máriu. Člen sa ale 

musí sám rozhodnúť, či tento návrh prijme a vezme na seba 

okrem milostí aj predsavzatia. Ak návrh prijme, vedúci miest-

neho spoločenstva to ešte pred zasvätením sa oznámi národ-

nému direktorovi alebo sestre koordinátorke. 

Zasvätiť sa znamená: 

» verejne si zvoliť Pannu Máriu za svoju matku, vzor a 

ochrankyňu na ceste životom, 

» ísť za Kristom spolu s Pannou Máriou, bratmi a sestrami, 

ktorí sú mu na tejto ceste oporou, 
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» ponúkať Panne Márii seba pre spoluprácu pri záchrane 

duší, 

» mať účasť na spoločných duchovných dobrách, udelených 

tomuto združeniu na príhovor Panny Márie, ako to prisľú-

bila sestre Kataríne Labouré, že im „...vyprosí mnohé mi-

losti“. 

Zasvätenie sa koná pri svätej omši – po homílii – podľa 

vlastného formulára. Pri zasvätení sa členovia dostávajú Zá-

zračnú medailu na modrej stuhe. 

Keď sa raz niekto zasvätí a podľa tohto zasvätenia žije, je 

dieťaťom Panny Márie navždy. Ak však zanechá kresťanský spô-

sob života, sám sa zbavuje milostí, ktoré zo zasvätenia sa vyplý-

vajú. 

5.5 Spoločenstvo 
Spoločenstvo je Božia rodina, v ktorej sa všetci snažia na-

chádzať v každom človekovi Krista a milovať ho. Spoločne žijú 

vieru, delia sa o radosti a starosti každodenného života a snažia 

sa v jednote napĺňať ciele združenia. 

Život v spoločenstve je prostriedkom pre: 

» začiatok a dozrievanie vo viere,  

» skúsenosť kresťanského života, 
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» napĺňanie predsavzatí, 

» vzájomnú pomoc, 

» skúsenosť žiť ako rodinné spoločenstvo, 

» prehĺbenie spoločenstva s Bohom, zvlášť vo sviatostiach. 

Členovia si spolu so svojím animátorom dohodnú naj-

vhodnejší čas a miesto schôdzok. Stretnutie má byť aspoň raz 

za mesiac, ale odporúča sa raz za dva týždne alebo aj častejšie. 

Aspoň jedno stretnutie v mesiaci má formačný charakter: 

» modlitba desiatka ruženca, 

» téma na poučenie, 

» rozhovor na prednesenú tému, 

» zhodnotenie plnenia konkrétneho predsavzatia z minu-

lého stretnutia a určenie nového predsavzatia, 

» voľný program podľa záujmu členov. 

Je vhodné, aby spoločenstvo zhodnotilo svoje možnosti 

služby starým, opusteným alebo chudobným ľuďom vo svojom 

okolí a snažilo sa o rozvinutie tejto činnosti. 
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6 ČLENSTVO 
Členom združenia sa môže stať každý mladý človek vo 

veku od 6 do 30 rokov.  Členstvom v združení členovia získavajú 

spoločenstvo kamarátov a priateľov s rovnakým svetonázorom 

a životnými hodnotami. Dobrovoľníckou prácou pri rôznych 

vzdelávacích a športových aktivitách, zábavných podujatiach, 

ale aj duchovných obnovách môžu členovia  využiť príležitosti 

na pomoc ostatným mladým cez aktivity, ktoré združenie pre 

svojich členov organizuje.  

6.1 Prijatie do združenia 
Ak niekto prejaví vážny záujem patriť do združenia, animá-

tor základného kolektívu ho predstaví ostatným jeho členom. 

Animátor nahlási nového člena vedúcemu miestneho spolo-

čenstva. 

Členom sa stáva zapísaním sa do členskej základne a zapla-

tením členského príspevku.  

6.2 Práva a povinnosti členov 

6.2.1 Práva 
Od momentu prijatia majú všetci členovia združenia nasle-

dovné práva: 
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» byť súčasťou vincentskej rodiny, 

» spolupracovať na cieľoch, formačných procesoch a vlast-

ných aktivitách, 

» byť informovaní, 

» voliť a byť volení v rámci organizačnej štruktúry na rozlič-

ných úrovniach podľa týchto štatútov,  

» podieľať sa na duchovných dobrách združenia a tešiť sa 

z milostí zasvätenia. 

Všetci členovia ZMM majú zaručené všetky základné práva 

zahrnuté v Ústave, ktoré nie sú v rozpore so základmi Katolíckej 

cirkvi. 

6.2.2 Povinnosti   
Povinnosti členov sú: 

» dodržiavať príkladné občianske a kresťanské správanie, 

» dodržiavať stanovy a štatúty združenia, 

» zúčastňovať sa a spolupracovať zodpovedne na pripravo-

vaných aktivitách, 

» aktívne spolupracovať na formačnom procese, 

» zodpovedne prijať všetky nadobudnuté funkcie a záväzky,  
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» aktívne sa zapojiť do slávenia mariánskych a vincentských 

sviatkov, 

» prispievať na združenie zaplatením príslušného poplatku 

v rámci samofinancovania a spolupracovať na aktivitách, 

ktoré podporujú samofinancovanie združenia, 

» rešpektovať a starať sa o majetok združenia, 

» rozširovať posolstvo Zázračnej medaily. 

6.3 Čestný člen 
Vstupom do manželstva, do zasväteného života alebo dosiah-

nutím vekovej hranice 30 rokov členstvo v združení nezaniká, 

ale nadobúda formu čestného členstva. 

Čestný člen zostáva so združením duchovne spojený a podľa 

vlastných možností napomáha mladým pri aktivitách združenia 

a je im oporou a príkladom v kresťanskom živote. Má účasť na 

všetkých duchovných dobrách združenia. 

6.4 Odchod člena 
1. Dobrovoľný odchod:  

» každý člen má právo odísť zo združenia, ak to pova-

žuje za vhodné. 

2. Automatický odchod: 
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» sa bude zvažovať po 1 roku neospravedlnenej absen-

cie na aktivitách združenia, 

» na základe rozhodnutia miestneho spoločenstva, a to 

z vážnych dôvodov,  

» z dôvodu neplnenia si povinností vyplývajúcich z člen-

stva v združení. 

V prípade záujmu o opätovné prijatie do združenia sa po-

stupuje podľa pravidiel uvedených v odseku 6.1. 

7 ŠTRUKTÚRA A ORGANIZÁCIA 

7.1 Štruktúra na medzinárodnej 
úrovni 

Združenie je súčasťou štruktúry medzinárodného združe-

nia Mariánsko-vincentskej mládeže (Juventud Mariana Vicen-

ciana – JMV), ktoré sa riadi podľa univerzálneho kanonického 

zákona a podľa svojich vlastných štatútov.  

Riadením združenia na medzinárodnej úrovni sa zaoberajú 

nasledovné orgány:  

» Generálny direktor, 

» Generálne zhromaždenie, 
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» Medzinárodná rada (Medzinárodné predsedníctvo), 

» Medzinárodný sekretariát. 

Generálnym predstaveným združenia je na základe pápež-

ského uznesenia generálny superior Misijnej spoločnosti sv. 

Vincenta de Paul a Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vin-

centa de Paul. 

7.2 Štruktúra na národnej úrovni 

7.2.1 Národné zhromaždenie 
Národné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. 

Je to stretnutie členov odchádzajúceho predsedníctva a no-

vozvoleného predsedníctva, pri ktorom:  

» novozvolené predsedníctvo preberá funkcie odchádzajú-

ceho predsedníctva, 

» sa volí predseda združenia z členov novozvoleného pred-

sedníctva na obdobie 3 rokov, 

» sa schvaľuje plán rozvoja združenia na obdobie 3 rokov, 

Všetky volené funkcie v združení môžu zastávať iba členo-

via, ktorých formácia v združení trvá minimálne 2 roky a ktorí 

sa zasvätili podľa 5.4. Výnimku môže udeliť iba národný direk-

tor po porade so sestrou koordinátorkou, a to iba písomne. 
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» sa volia členovia kontrolnej komisie na obdobie 3 rokov, 

» sa v prípade potreby schvaľujú zmeny stanov a štatútov 

združenia 2/3 väčšinou členov Národného zhromaždenia.  

Národné zhromaždenie sa zvoláva každé 3 roky. V prípade 

nutnosti sa zvoláva mimoriadne národné zhromaždenie po 

rozhodnutí 2/3 väčšiny členov predsedníctva.  

7.2.2 Predsedníctvo 
Predsedníctvo tvorí predseda združenia, podpredseda 

združenia a zástupcovia oblastných spoločenstiev. Ďalej ho 

tvorí národný direktor, sestra koordinátorka a sestry zodpo-

vedné za regióny Slovenska. Väčšina členov predsedníctva sú 

vždy laici. Sestry zodpovedné za regióny Slovenska majú pri hla-

sovaní poradný hlas, všetci ostatní členovia predsedníctva majú 

volebný hlas – hlasovacie právo. 

Predsedníctvo rozhoduje o otázkach činnosti združenia, 

podľa potreby činnosť aktualizuje a zabezpečuje realizáciu cie-

ľov združenia. 

Ďalšie úlohy predsedníctva: 

» rozhoduje o sporných záležitostiach v združení, ktoré ne-

riešia ani štatúty, ani stanovy, 
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» schvaľuje vznik, zlúčenie a zánik oblastného spoločen-

stva, 

» schvaľuje rozpočet združenia na každý rok, 

» schvaľuje výšku členského príspevku na každý rok, 

schvaľuje regrantingový systém, 

» volí členov regrantingovej komisie, 

» rozhoduje o členstve združenia v iných organizáciách, 

» rozhoduje o zmene sídla centra združenia, 

» organizuje Národné zhromaždenie. 

7.2.2.1 Voľby členov predsedníctva 
Každé oblastné spoločenstvo (OS) má právo zvoliť si jed-

ného zástupcu, ktorý ich bude reprezentovať v predsedníctve, 

a to počas oblastného zhromaždenia, na ktorom sa zúčastnia 

vedúci miestnych spoločenstiev patriacich do daného OS. 

Voľby sa konajú podľa všeobecných pravidiel volieb v združení. 

Za člena predsedníctva môže byť zvolený len člen združe-

nia, ak dosiahol vek 18 rokov a aktívne pôsobí v združení. Kan-

didáti by mali byť z daného OS. Ak nie je žiadny takýto kandidát, 

vedúci miestnych spoločenstiev môžu navrhnúť kandidátov aj 
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z iných OS. Pred hlasovaním sa kandidáti predstavia, obozná-

mia prítomných o svojej práci v združení a predložia svoje vízie 

do budúcnosti.  

Mandát členov predsedníctva trvá 3 roky. Začína sa zasad-

nutím súčasných a novozvolených členov predsedníctva, na 

ktorom novozvolení členovia dostanú od národného direktora 

menovacie dekréty. Člen predsedníctva môže byť zvolený naj-

viac na dve po sebe idúce funkčné obdobia. 

7.2.2.2 Vzdanie sa mandátu 
Ak člen predsedníctva nemôže ďalej vykonávať svoje úlohy 

v predsedníctve, má právo sa vzdať svojho mandátu. Takéto 

rozhodnutie musí písomne oznámiť predsedovi združenia 

a toto rozhodnutie sa nedá vziať späť.  

Oblastné spoločenstvo, ktoré odchádzajúci člen predsed-

níctva zastupoval, má právo si zvoliť svojho nového zástupcu v 

predsedníctve. V danom funkčnom období to už však nemôže 

byť niekto, kto sa svojho mandátu raz vzdal. Mandát nového 

člena predsedníctva trvá maximálne do skončenia mandátu os-

tatných členov predsedníctva – dodržuje sa trojročný cyklus. 

7.2.2.3 Vylúčenie člena z predsedníctva 
Člen predsedníctva môže byť vylúčený z predsedníctva, ak 

koná spôsobom nezlučiteľným so zásadami a cieľmi združenia, 
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najmä ak koná nemorálne alebo spôsobom vyvolávajúcim po-

horšenie medzi členmi združenia. O vylúčení rozhoduje pred-

sedníctvo združenia a vylúčenie musia podporiť 2/3 jeho čle-

nov. 

Ak si člen predsedníctva neplní svoje povinnosti a počas 

svojho funkčného obdobia trikrát za sebou neopodstatnene 

nepríde na zasadnutie predsedníctva, bude automaticky vylú-

čený. Túto skutočnosť potvrdzuje predseda združenia. Vylúče-

ním jeho mandát zaniká. Pri voľbe nového zástupcu v predsed-

níctve sa postupuje rovnako ako v prípade vzdania sa mandátu. 

7.2.2.4 Zasadnutie predsedníctva 
Zasadnutie predsedníctva zvoláva a vedie predseda zdru-

ženia. Zasadnutia sa konajú tri až päťkrát do roka podľa po-

treby a zvyčajne trvajú od piatku večera do nedele obeda. 

Na pozvanie predsedu sa zasadnutia predsedníctva môžu 

zúčastniť aj členovia sekretariátu, nemajú však hlasovacie 

právo. 

Ak si to vyžaduje program stretnutia predsedníctva, pred-

seda združenia môže na zasadnutie predsedníctva pozvať aj 

ďalších hostí, títo však nemajú hlasovacie právo. 

Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je na zasadnutí prí-

tomná minimálne polovica členov predsedníctva s hlasovacím 
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právom, pričom vždy musí byť prítomný predseda alebo pod-

predseda a zároveň národný direktor alebo sestra koordiná-

torka. Ak zasadnutie predsedníctva nie je trikrát po sebe uzná-

šaniaschopné, národný direktor môže predložiť predsedovi 

združenia návrh na rozpustenie predsedníctva. predseda 

oboznámi členov predsedníctva s predloženým návrhom a po 

vzájomnom dialógu dospeje k rozhodnutiu o rozpustení/ne-

rozpustení predsedníctva. Pri vzniku nového predsedníctva sa 

postupuje rovnako ako v bode 7.2.2.1. 

Predsedníctvo schvaľuje uznesenia, ak sa nedohodne inak, 

verejným hlasovaním, pričom uznesenie je schválené, ak zaň 

hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov s hlasovacím 

právom.  

Z každého zasadnutia predsedníctva je vypracovaná zápis-

nica, ktorá zachytáva priebeh zasadnutia, zúčastnených členov, 

prijaté uznesenia a pridelené úlohy. Kópia zápisnice sa po za-

sadnutí rozpošle všetkým členom predsedníctva. Konečnú ver-

ziu zápisnice podpisuje predseda. 

7.2.2.5 Mimoriadne rozhodovanie 
Ak je potrebné rozhodnúť v záležitosti, o ktorej by bežne 

malo rozhodovať predsedníctvo, ale rozhodnutie je potrebné 

prijať neodkladne, právo rozhodnúť má predseda po porade 
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s národným direktorom a sestrou koordinátorkou. O takomto 

rozhodnutí musí bezodkladne informovať predsedníctvo. 

7.2.3 Predseda 
Predseda je štatutárnym zástupcom združenia vo vzťahu 

k iným fyzickým a právnickým osobám. Dohliada na činnosť 

všetkých organizačných štruktúr združenia. Predseda zvoláva a 

vedie zasadnutia predsedníctva a rovnako zvoláva aj národné 

zhromaždenie. 

Predseda združenia vykonáva svoju funkciu až do zvolenia 

nového predsedu. Predseda združenia môže poveriť podpred-

sedu združenia, aby ho v prípade jeho neprítomnosti alebo inej 

dočasnej prekážke zastupoval na zasadnutiach predsedníctva 

alebo pri reprezentovaní združenia.  

V prípade, že predseda odstúpi z funkcie alebo je odvolaný 

generálnym direktorom skôr, ako sa skončí jeho funkčné obdo-

bie, stráca aj mandát člena predsedníctva. Jeho právomoci pri 

zvolávaní a vedení zasadnutia predsedníctva do zvolenia no-

vého predsedu preberá podpredseda združenia, ktorý tiež 

musí do 30 dní zabezpečiť zvolenie nového predsedu. 

Po skončení funkčného obdobia, po odstúpení alebo po 

odvolaní z funkcie je predseda združenia povinný odovzdať 
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všetko, čo mu bolo zverené na účely výkonu jeho funkcie no-

vozvolenému predsedovi združenia. Ak združeniu hrozí vznik 

škody, tak odvolaný alebo odstupujúci predseda združenia je 

povinný upozorniť predsedníctvo na túto hrozbu, ako aj na to, 

aké opatrenia je potrebné urobiť na jej odvrátenie. 

7.2.3.1 Voľba predsedu 
Za predsedu môže byť zvolený len člen združenia, ak dosia-

hol vek 18 rokov a aktívne pôsobí v združení. Predsedu volí ná-

rodné zhromaždenie. 

Predseda je volený z členov novozvoleného predsedníctva 

na obdobie 3 rokov, pričom tá istá osoba môže byť zvolená naj-

viac na dve po sebe idúce funkčné obdobia.  

Voľby prebiehajú tajným hlasovaním, pričom každý člen no-

vozvoleného aj odchádzajúceho predsedníctva má rovnaké 

hlasovacie právo.  

V prvom kole napíše každý na lístok mená troch kandidátov, 

ktorých by chcel posunúť do druhého kola. Do druhého kola 

hlasovania postupujú piati kandidáti s najvyšším počtom hla-

sov. V prípade, že je rozdelenie hlasov nerozhodné, môžu po-

stúpiť aj viacerí. V druhom kole hlasujúci napíšu na lístok meno 

už len jedného kandidáta, ktorý postúpil. Predsedom združenia 

sa stáva kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov. Ak 
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predseda nebol zvolený, hlasovanie sa opakuje podľa pravidiel 

druhého kola až do zvolenia predsedu. 

Oblastné spoločenstvo, ktoré novozvolený predseda 

v predsedníctve zastupoval, má právo zvoliť si svojho nového 

zástupcu v predsedníctve. 

Hneď po voľbách by malo byť potvrdené menovanie no-

vého predsedu združenia generálnym direktorom. 

7.2.3.2 Odvolanie predsedu 
Ak si predseda neplní riadne svoje povinnosti alebo koná 

spôsobom nezlučiteľným so zásadami a cieľmi združenia, 

najmä ak koná nemorálne alebo spôsobom vyvolávajúcim po-

horšenie medzi členmi združenia, môže byť z funkcie odvolaný. 

O odvolanie predsedu žiada predsedníctvo generálneho direk-

tora a táto žiadosť musí byť podporená 2/3 hlasov.  

7.2.4 Podpredseda 
Predseda združenia môže poveriť podpredsedu združenia, 

aby ho zastupoval v prípade jeho neschopnosti vykonávať funk-

ciu predsedu na zasadnutiach predsedníctva alebo pri repre-

zentovaní združenia.  
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Podpredseda združenia zastupuje odstúpeného alebo od-

volaného predsedu do zvolenia nového predsedu. Nestáva sa 

však štatutárnym zástupcom.  

Podpredseda zostáva zástupcom svojho oblastného spolo-

čenstva v predsedníctve. 

7.2.4.1 Voľba podpredsedu 
Podpredseda je volený z členov predsedníctva na funkčné 

obdobie predsedníctva a volia ho členovia predsedníctva na 

svojom zasadnutí. Voľby prebiehajú tajným hlasovaním podľa 

stanovených pravidiel v článku 7.5. 

Podpredsedom sa stáva kandidát, ktorý získa nadpolovičnú 

väčšinu hlasov. Ak je výsledok hlasovania nerozhodný, hlasova-

nie sa opakuje až do zvolenia podpredsedu. 

Ak podpredseda nemôže vykonávať svoju funkciu, pred-

sedníctvo zvolí podľa týchto pravidiel nového podpredsedu. 

7.2.5 Národný direktor 
Národný direktor je kňaz Misijnej spoločnosti sv. Vincenta 

de Paul (CM). Je menovaný generálnym direktorom na žiadosť 

provinciálneho predstaveného Misijnej spoločnosti sv. Vin-

centa de Paul na obdobie troch rokov s možnosťou jedného 

opätovného menovania.  
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Zastupuje združenie v rovine cirkevnej a bdie nad zachová-

vaním pôvodného ducha združenia. 

Menovacím dekrétom potvrdzuje zvolených členov pred-

sedníctva okrem predsedu.  

Národný direktor predkladá predsedovi návrh na rozpus-

tenie predsedníctva, ak zasadnutie predsedníctva nie je trikrát 

po sebe uznášaniaschopné. 

Informuje generálneho direktora o živote združenia.  

Písomne schvaľuje založenie a rozpustenie miestnych spo-

ločenstiev.  

7.2.6 Sestra koordinátorka 
Sestra koordinátorka je sestra zo Spoločnosti dcér kresťan-

skej lásky sv. Vincenta de Paul (DKL). Je menovaná generálnym 

direktorom na žiadosť provinciálnej predstavenej Spoločnosti 

dcér kresťanskej lásky na obdobie troch rokov s možnosťou 

jedného opätovného menovania.  

Zastupuje združenie v rovine cirkevnej a bdie nad zachová-

vaním pôvodného ducha združenia.  

Navštevuje jednotlivé spoločenstvá združenia, koordinuje 

činnosť sestier zodpovedných za regióny Slovenska, usmerňuje 
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poradcov, vedúcich a animátorov spoločenstiev  

a spolupracuje s nimi pri povzbudzovaní spoločenstiev.  

Koordinuje činnosť sekretariátu združenia. 

7.2.7 Sekretariát 
Sekretariát tvorí jeden alebo viac členov. Títo členovia 

môžu, ale nemusia byť zamestnancami združenia. Je vhodné, 

ak sú členovia sekretariátu členmi ZMM. Členov sekretariátu 

menuje predseda na návrh sestry koordinátorky. Hlavnou úlo-

hou sekretariátu je administratívna činnosť, ktorú tvorí najmä: 

» prehľad o celkovej činnosti združenia, 

» komunikácia so všetkými zložkami štruktúry združenia, 

» evidencia písomnej korešpondencie, 

» príprava podkladov pre účtovníctvo, 

» evidencia majetku združenia, 

» komunikácia s organizáciami, ktoré sa venujú práci s 

deťmi a mládežou, 

» spravovanie fundraisingu v združení (spravuje programy 

finančnej podpory pre združenie, pripravuje podklady 

pre prijímanie dotácií...), 
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» pripravuje podklady pre rokovania predsedníctva a komi-

sií združenia, 

» spravuje archív združenia, 

» zabezpečuje organizáciu aktivít usporiadaných na národ-

nej úrovni. 

Sekretariát môže plniť aj ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou 

združenia, ako napr. vedenie účtovníctva alebo publikačná čin-

nosť. Tieto úlohy sú konkrétne vyšpecifikované v menovaní, 

resp. v pracovnej zmluve člena sekretariátu. 

Členovia sekretariátu sa môžu na pozvanie predsedu zú-

častňovať na zasadnutiach predsedníctva, kde majú právo vy-

jadriť sa k prerokovávaným otázkam, nemajú však hlasovacie 

právo. 

7.3 Štruktúra na regionálnej a 
oblastnej úrovni 

7.3.1 Sestry zodpovedné za regióny 
Slovenska 

Sestry zodpovedné za regióny Slovenska patria do Spo-

ločnosti dcér kresťanskej lásky. Menuje a odvoláva ich provin-

ciálna predstavená Spoločnosti dcér kresťanskej lásky. Sú tri a 
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pomáhajú sestre koordinátorke v konkrétnej práci pri povzbu-

dzovaní oblastných spoločenstiev na západnom, strednom 

a východnom Slovensku.  

Úlohy sestry zodpovednej za región Slovenska sú tieto: 

» navštevuje a dohliada na zverené spoločenstvá, 

» komunikuje s vedúcimi oblastných spoločenstiev a vedú-

cimi miestnych spoločenstiev v snahe zdokonaliť ich čin-

nosť,   

» sprevádza mladých v rôznych životných situáciách a po-

máha im v duchovnom raste, 

» dáva súhlas k zasväteniu sa členov združenia, 

» pomáha zverenej mládeži vytrvať v predsavzatiach, 

» delí sa s nimi o svoju skúsenosť života viery, 

» je členkou predsedníctva bez volebného hlasu. 

7.3.2 Oblastné spoločenstvo 
Oblastné spoločenstvo (OS) je tvorené viacerými vzájomne 

blízkymi miestnymi spoločenstvami združenia. Vznik nového 

OS alebo jeho zánik schvaľuje predsedníctvo. Oblastné spolo-



 38 

čenstvo nemá právnu subjektivitu. Je vytvorené pre ľahšiu a lep-

šiu komunikáciu členov združenia s predsedníctvom a sekreta-

riátom. 

7.3.3 Rada oblastného spoločenstva 
Radu OS tvoria vedúci miestnych spoločenstiev alebo nimi 

poverení členovia združenia. Rada OS navrhuje a realizuje čin-

nosť v danom OS. Koordinuje činnosť miestnych spoločenstiev 

patriacich do OS a navrhuje plán činnosti rozvoja. Zabezpečuje 

komunikáciu s predsedníctvom. 

7.3.4 Vedúci oblastného spoločenstva 
Vedúci oblastného spoločenstva koordinuje činnosť OS. 

Zodpovedá za rozvoj a stará sa o život oblastného spoločen-

stva a miestnych spoločenstiev. Vedúci oblastného spoločen-

stva zvoláva a vedie zasadnutia Rady oblastného spoločenstva, 

dohliada na činnosť miestnych spoločenstiev a nesie plnú zod-

povednosť za majetok evidovaný vo vlastníctve ZMM a spravo-

vaný daným OS, ďalej  za správne a účelné hospodárenie s fi-

nanciami OS.  

Za vedúceho oblastného spoločenstva môže byť zvolený 

len aktívny člen združenia, ktorý dosiahol vek 18 rokov. Mal by 

pochádzať z miestneho spoločenstva patriaceho do OS. Ak nie 

je žiadny vhodný kandidát spĺňajúci všetky tieto podmienky, 
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predseda po porade s národným direktorom a so sestrou ko-

ordinátorkou môže udeliť výnimku písomnou formou alebo 

miestne spoločenstvá môžu navrhnúť kandidáta z iného OS. 

Vedúceho oblastného spoločenstva volí rada OS podľa všeo-

becných pravidiel volieb v združení.  

Funkčné obdobie vedúceho OS je dva roky. Tá istá osoba 

môže byť zvolená najviac na dve po sebe idúce funkčné obdo-

bia. 

Ak vedúci OS chce odstúpiť z funkcie, musí o tom včas in-

formovať členov predsedníctva. V prípade, že si dostatočne ne-

plní svoje povinnosti, predsedníctvo ho môže na návrh Rady OS 

odvolať.  

Po skončení volebného obdobia alebo po odvolaní z funk-

cie je vedúci OS povinný odovzdať všetko, čo mu bolo zverené 

na účely výkonu jeho funkcie novozvolenému vedúcemu OS. 

Vedúci OS môže kandidovať za člena predsedníctva. V prí-

pade, že je zvolený za člena predsedníctva, musí byť zvolený 

nový vedúci OS. 
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7.4 Štruktúra na miestnej úrovni 

7.4.1 Miestne spoločenstvo 
Miestne spoločenstvo (MS) je skupina základných kolektí-

vov pôsobiacich v jednej územnej jednotke, ktorou môže byť 

obec alebo mesto. Základné kolektívy v obci sa vzájomne do-

hodnú, či chcú vytvoriť miestne spoločenstvo, alebo či chcú vy-

stupovať vo vzťahu k oblastnému spoločenstvu samostatne. Ak 

sa rozhodnú vystupovať samostatne, v tom prípade sa pova-

žuje základný kolektív za miestne spoločenstvo. Miestne spolo-

čenstvo nemá právnu subjektivitu.  

7.4.2 Vedúci miestneho spoločenstva 
Vedúci miestneho spoločenstva koordinuje činnosť MS. Pri 

vzniku nového miestneho spoločenstva alebo po skončení 

funkčného obdobia vedúceho MS si členovia základných kolek-

tívov miestneho spoločenstva volia spomedzi seba vedúceho 

miestneho spoločenstva podľa všeobecných pravidiel volieb 

v združení. Je volený na obdobie dvoch rokov a jeho mandát 

platí až do zvolenia nového vedúceho MS. Môže byť opätovne 

zvolený najviac na dve po sebe idúce funkčné obdobia. V prí-

pade, že si riadne neplní povinnosti, predsedníctvo ho môže na 

návrh sestry koordinátorky odvolať a MS si musí zvoliť nového 

vedúceho. 
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Úlohy vedúceho MS sú tieto:  

» zodpovedá za rozvoj a stará sa o oživovanie základných 

kolektívov, 

» je hovorcom jednotlivých základných kolektívov pred 

správcom farnosti, obecným či mestským úradom 

a ďalšími autoritami či orgánmi združenia, 

» spolu s vedúcim OS rozhoduje o prijatí detí a mladých za 

anjelikov, čakateľov a informuje o tom sekretariát, 

» informuje sekretariát o mladých, ktorí sa chcú zasvätiť, 

» dohliada na činnosť animátorov, 

» udržiava stály kontakt s vedúcim oblastného spoločen-

stva, 

» spolupracuje s inými MS v rámci OS, 

» informuje vedúceho OS a sestru koordinátorku o živote a 

práci spoločenstva, 

» informuje členov MS o organizovaných akciách, o zme-

nách v združení, o zaslaných formačných materiáloch 

a pod., 

» organizuje aktivity pre členov miestneho spoločenstva 

a aktivity miestneho spoločenstva vo svojom okolí, 
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» modlí sa za zverené spoločenstvo, 

» vychováva členov k zodpovednosti. 

7.4.3 Poradca spoločenstva 
Je vhodné, aby každé spoločenstvo malo svojho poradcu. 

Môže ním byť sestra zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky 

alebo člen Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul.  

Poradca je v kontakte so svojím spoločenstvom a delí sa 

s členmi o svoju skúsenosť života viery. Sprevádza mladých 

v rôznych životných situáciách a napomáha im v duchovnom 

raste. 

7.4.4 Základný kolektív 
Základný kolektív (ZK) je základnou bunkou združenia. Zá-

kladný kolektív tvorí skupina detí alebo mladých vo veku od 6 – 

30 rokov, v ktorej sa vykonáva systematická, celoročná, pravi-

delná a preukázateľná činnosť v súlade s cieľmi združenia. Usi-

luje sa o zvyšovanie kvality neformálneho vzdelávania a podpo-

ruje dobrovoľnícke aktivity mladých ľudí. 

Základný kolektív vedie animátor menovaný sestrou koor-

dinátorkou. Člen združenia sa môže stať animátorom, ak 

vlastní certifikát o absolvovaní kurzu pre animátorov, ktorý 

združenie organizuje (animakurz), alebo absolvoval podobný 
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kurz. Ak animakurz zatiaľ neabsolvoval, mal by sa doň v najbliž-

šom možnom termíne zapojiť. 

7.4.5 Vznik nového miestneho spolo-
čenstva  

K zriadeniu nového miestneho spoločenstva je potrebné. 

aby mladí, ktorí majú záujem patriť do združenia, napísali žia-

dosť o zriadenie ZMM v ich obci či meste so súhlasom miest-

neho kňaza (s jeho podpisom), resp. túto žiadosť môže napísať 

miestny kňaz. Žiadosť posúdi národný direktor a vydá k nej pí-

somné stanovisko. Ak je stanovisko predsedníctva pozitívne, 

vydá dekrét o zriadení MS.  

V MS musí byť minimálne jeden základný kolektív. Novov-

zniknuté spoločenstvo priradí sestra koordinátorka k najbliž-

šiemu oblastnému spoločenstvu, prípadne podľa uváženia 

k inému, vyhovujúcejšiemu OS. Oblastné spoločenstvo spolu-

pracuje s novým MS a poskytuje mu maximálnu možnú pod-

poru pri formácii jeho členov. 

7.4.6 Zánik miestneho spoločenstva 
Ak sa miestne spoločenstvo nezapája do života združenia a 

nekomunikuje so svojím oblastným spoločenstvom ani so sek-

retariátom združenia, na návrh sestry koordinátorky ho môže 
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národný direktor rozpustiť. Rozpustenie miestneho spoločen-

stva písomne oznámi vedúcemu miestneho spoločenstva, ve-

dúcemu OS, do ktorého miestne spoločenstvo patrilo a sekre-

tariátu združenia. 

7.5 Voľby v združení 
Voľby do akejkoľvek funkcie, ak nie je uvedené inak, sa ko-

najú podľa jednotného pravidla. Voľby musia byť tajné.  

Každý účastník volieb s volebným právom napíše meno jed-

ného kandidáta na lístok, ktorému tak dáva svoj hlas. Všetky 

lístky sa potom zozbierajú a jednotlivé hlasy sa spočítajú. Víťa-

zom sa stáva ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu 

hlasov. Ak ani jeden kandidát nezíska taký počet hlasov, koná 

sa druhé kolo volieb. Ak ani po druhom kole volieb nie je jasný 

víťaz volieb, do tretieho kola postupujú iba dvaja kandidáti z 

druhého kola, ktorí mali najväčší počet hlasov. Víťazom volieb 

sa stáva ten, kto získa väčší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov 

vyhráva starší kandidát podľa veku.  

Na regulárnosť volieb dohliada národný direktor, sestra ko-

ordinátorka alebo nimi poverená osoba. 
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8 HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA 
Združenie nie je založené na účely podnikania a nemá 

žiadny zárobkový cieľ. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa roz-

počtu schváleného predsedníctvom. Združenie hospodári 

s hmotným (hnuteľným i nehnuteľným) aj nehmotným majet-

kom. 

Príjmy združenia sú: 

» členské príspevky, 

» príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnic-

kých osôb podporujúcich združenie, 

» príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia, 

» vykonávanie inej činnosti v súlade s cieľmi združenia. 

Združenie môže prijímať finančnú pomoc od miestnych 

i zahraničných sponzorov a nadobúdať hnuteľný i nehnuteľný 

majetok. Môže tiež posielať do zahraničia zozbierané milodary 

na pomoc misiám a na charitatívne účely.  

Príjmy združenia sa môžu použiť výhradne na činnosť sú-

visiacu s napĺňaním cieľov združenia nevynímajúc plnenie si po-

vinností plynúcich z členstva združenia v iných organizáciách. 

Kontrolu nad hospodárením vykonáva kontrolná komisia. 
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8.1 Kontrolná komisia 
Tvoria ju minimálne 2 členovia združenia, ktorí nie sú 

členmi predsedníctva. Sú volení národným zhromaždením na 

obdobie 3 rokov. Odvolať ich môže iba predsedníctvo.  

Členovia komisie sa stretávajú raz ročne. Ich úlohou je kon-

trolovať činnosť predsedníctva a nakladanie s financiami v 

združení.  

Členovia komisie raz ročne predkladajú predsedníctvu 

správu o svojej činnosti. 

8.2 Regrantingová komisia 
Tvoria ju 3 členovia. Sú volení predsedníctvom na obdobie 

3 rokov. Členovia komisie sa stretávajú podľa potreby a vypra-

cúvajú návrh regrantingového systému, ktorý predkladajú na 

schválenie predsedníctvu. Zároveň sú zodpovední za jeho 

uplatňovanie v praxi.  

Regrantingový systém je súbor pravidiel, podľa ktorých sa 

získané dotácie, granty a sponzorské dary prerozdeľujú na niž-

šie zložky organizačnej štruktúry. 

Členovia komisie raz ročne predkladajú predsedníctvu 

správu o svojej činnosti. 
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8.3 Finančný manažér OS 
Vedúci OS môže poveriť osobu – finančného manažéra pre 

OS, ktorá sa bude starať o finančné zabezpečenie OS a prebe-

rie všetky povinnosti z oblasti finančných záležitostí OS. Vedúci 

OS deleguje finančného manažéra písomnou formou, pričom 

jedno vyhotovenie tejto zmluvy pošle na sekretariát združenia 

a jedno ostáva pre OS.  

Týmto delegovaním prechádza na finančného manažéra 

zodpovednosť za finančné hospodárenie OS.  

Finančný manažér môže byť aj dobrovoľník, nemusí byť čle-

nom združenia. Jeho funkcia začína plynúť dňom, kedy bola vy-

stavená a oboma stranami podpísaná písomná zmluva, ktorá 

je časovo obmedzená na obdobie trvania funkcie vedúceho 

OS.  

Po uplynutí doby, na ktorú bol delegovaný, sa mu môže 

doba ešte predĺžiť alebo vedúci OS deleguje iného finančného 

manažéra na ďalšie obdobie. Takisto, ak by sám finančný ma-

nažér odstúpil, tak vedúci OS môže delegovať na toto miesto 

iného. Odstúpenie sa podáva v písomnej forme vedúcemu OS, 

kde uvedie dátum, ku ktorému odstupuje, následne na to ve-

dúci OS oznámi túto skutočnosť sekretariátu.  
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V prípade nezodpovedného vykonávania funkcie finanč-

ného manažéra môže vedúci OS toto delegovanie zrušiť k urči-

tému dátumu a písomne to ohlási sekretariátu ZMM. 

9 ZÁNIK ZDRUŽENIA 
Združenie zaniká rozpustením po písomnom schválení ge-

nerálnym direktorom na návrh predsedníctva alebo z iniciatívy 

generálneho direktora.  

V prípade rozpustenia združenia vymenuje predsedníctvo 

likvidátora majetku zduženia. Likvidátor vykoná vyrovnanie ma-

jetku združenia tak, že najskôr vyrovná záväzky združenia a lik-

vidačný zostatok použije v prospech chudobných v miestach 

pôsobenia združenia. Likvidátor oznámi zánik združenia Minis-

terstvu vnútra SR v lehote do 15 dní od ukončenia likvidácie. 

10 ZMENY V ŠTATÚTOCH 
Členovia združenia majú právo navrhnúť zmeny v štatú-

toch združenia.  

Zmeny v štatútoch schvaľuje národné zhromaždenie, pri-

čom každá zmena musí byť schválená minimálne 2/3 hlasov.  

Zmenené štatúty sú potom predložené na schválenie ge-

nerálnemu direktorovi. Nové štatúty vstúpia do platnosti len po 

prijatí schválenia. 
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