STANOVY
Jednoty dôchodcov na Slovensku
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(1) Názov združenia je Jednota dôc
(2) Oficiálna skratka názvu ja JDS

Slovensku (ďalej len Jednota)

r
Sídlo Jednoty
(1) Sídlom Ústredia Jednoty je Bratislava, Vajnorská 1, PSČ 831 04

Časť II
Postavenie Jednoty

Článok 3
(1) Jednota je v súlade so zákonom č.83/1990 Zb. zo dňa 27. marca 1990
občianskym združením
(2) Jednota je nezávislá, samostatná právnická osoba. Do jej postavenia a činnosti
môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona
(3) Členstvo v Jednote a zúčastňovanie na jej činnosti nesmie byť občiansky na ujmu
člena
(4) Jednota nesmie vykonávať funkciu štátnych orgánov, pokiaľ osobitný zákon
neustanoví inak. Nesmie riadiť štátne orgány a ukladať povinnosti občanom, ktorí nie sú
jej členmi.
(5) Združuje občanov staršieho veku - dôchodcov - bez rozdielu národnosti, rasy
a politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu.

Časť III
Úlohy a ciele Jednoty'
r

Článok 4
(1) Jednota pomáha pri príprave občanov na život a prácu v dôchodkovom veku
Vytvára podmienky na realizáciu záujmov starších občanov - dôchodcov.
(2) Chráni práva a oprávnené požiadavky dôchodcov na spravodlivé a dôstojné
dôchodkové zabezpečenie, zdravotnú a sociálnu starostlivosť.
(3) Spolupracuje so zákonodarnými orgánmi, výkonnými orgánmi štátnej správy
a samosprávy, s odborovými a ďalšími občianskymi organizáciami.
(4) Sleduje vývoj životnej úrovne dôchodcov podľa preukázateľných životných
nákladov a na ich základe navrhuje príslušné opatrenia.

(5) Poskytuje sociálnu, zdravotnú a právno-poradenskú pprflpďš^ím členom v rámci
k dôchodcov.
kjýzájpmnej pomoci pri

uspokojovaní základných životných potrieb.
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(7) Podieľa sa na organizovaní zdravotnej, rekondičnej, kúpeľnej a rekreac/iej, športovej
a turistickej starostlivosti o dôchodcov.
r
(8) Pomáha pri realizácii systému celoživotného vzdelávania šô žreteľtí'm na
vzdelávanie v poproduktívnom veku. Podporuje a rozvíja kultúrno-spoločenské aktivity
v jednotlivých formách.
(9) Vyvíja medzinárodné aktivity, smerujúce k spolupráci s organizáciami,
združujúcimi dôchodcov v zahraničí a inými organizáciami.
(10) Ťažisko činnosti Jednoty je v základných a regionálnych organizáciách.
(11) Pri realizácii svojich úloh a cieľov spolupracuje Jednota najmä s Ministerstvom
práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvom zdravotníctva SR, Ministerstvom
školstva SR. Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom vnútra SR, Konfederáciou
odborových zväzov SR, Slovenským červeným krížom, Slovenskou humanitnou radou,
Združením miest a obcí Slovenska, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov,
Úniou žien Slovenska a ďalšími organizáciami a orgánmi štátnej správy a samosprávy
a občianskymi združeniami.
(12) Vydáva periodické a neperiodické publikácie a časopisy za podmienok stanovených
právnymi predpismi.
(13) Organizuje semináre, sympóziá a odborné kurzy.

Časť IV.
Členstvo v Jednote
Článok 5
(1) Členstvo v Jednote je dobrovoľné. Podmienkou vzniku je prihláška za člena.
(2) Členmi Jednoty sa môžu stať dôchodcovia, ktorí sa stotožňujú s cieľmi,
programom a Stanovami Jednoty.
(3) Kolektívnym členom sa môžu stať aj iné právne subjekty, spĺňajúce podmienky
kolektívneho členstva a stotožňujúce sa s cieľmi a programom Jednoty. Podmienky
kolektívneho členstva určí Predsedníctvo JDS.
(4) Za mimoriadne zásluhy, spojené s pomocou pri výstavbe a rozvoji Jednoty, môže
byť udelené čestné členstvo v Jednote.
(5) Jednota, jej organizácie a orgány oceňujú svojich členov, organizácie a kolektívy
za príkladné plnenie úloh v organizácii a orgánoch Jednoty.
(6) Dokladom o členstve je členský preukaz.
(7) Za mimoriadne zásluhy spojené s výkonom funkcie môže členská schôdza ZO
JDS, snem 0 0 JDS, snem KO JDS a celoslovenský snem udeliť titul: „Čestný predseda“.
Čestný predseda má právo zúčastňovať sa zasadnutí orgánov JDS podľa organizačného
stupňa inštitúcie, ktorá mu titul udelila.
V mimoriadnych prípadoch o udelení titulu „Čestný predseda“ môže rozhodnúť aj
príslušná rada JDS.

Článok 6
(1) Člen Jednoty má právo
a) voliť a byť volený do orgánov Jednoty;
iéj organizácie, ktorej je
b) zúčastňovať sa na členských schôdzach zá
|
členom;
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c) zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov Jfednoty a orgánov základnej
organizácie, ak sa rokuje o jeho osobe;
d) vyjadrovať sa k Činnosti funkcionárov a orgánov Jednoty a základnej
organizácie, ktorej je členom;
X
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e) podávať návrhy na zlepšenie činnosti Jednotý'uz.äklä^Jieforganizácie, ktorej
je členom;
f) vyžadovať od Jednoty obhajobu oprávnených sociálnych záujmov;
g) využívať výhody poskytované Jednotou.
Článok 7
V

(1) Cien Jednoty je povinný:
a) spolupracovať na realizácii programu Jednoty a základnej organizácie, ktorej
je členom;
b) dodržiavať stanový a dokumenty na ne nadväzujúce;
c) platiť členský príspevok.

Článok 8
(1) členstvo v Jednote zaniká:
a) dňom oznámenia člena o vystúpení z Jednoty;
b) zrušením členstva z dôvodu; porušovania Stanov Jednoty a jej programu
c) pre neplatenie členského príspevku pravidelne a načas:
d) úmrtím člena.

Časť V
Organizačná štruktúra Jednoty
Článok 9
(1) Organizačnú štruktúru Jednoty tvoria:
a) základné organizácie
b) regionálne organizácie - okresné a krajské organizácie
c) Ústredie Jednoty

Článok 10
Základné organizácie
(1) Sú najnižšou organizačnou jednotkou Jednoty
(2) Orgánmi základnej organizácie sú:
a) členská schôdza základnej organizácie
b) výbor základnej organizácie

c) revízna komisia základnej organizácie.
(3) Ich cieľom je podporovať a obhajovať záujmy svojictt'ôienov.-vre
dosiahnutie tohto cieľa spolupracuje s orgánmi samosprávy á ďalšími organizáciami
v obci a meste.
j
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(4) Základnú organizáciu tvorí najmenej 6 členov. Ijjštanovujúcu schôdzli
zvoláva a vedie prípravný výbor v spolupráci s príslušným predsedníctvom regionálnej
/
organizácie.
(5) Sú právnym subjektom. Právnu subjektivitu nadol aju zaevidovaním na
Ministerstve vnútra SR. Vo svojej činnosti sa riadia Stanovami Jednoty, jej programom
a platnými dokumentmi Jednoty. Plnia úlohy podľa vlastného plánu práce a finančného
rozpočtu. Môžu nadobúdať práva a zaväzovať sa do výšky svojho majetku s ktorým
hospodária.
(6) Podmienky členstva v základnej organizácii Jednoty sú stanovené
v článkoch 5,6,7 a 8 Stanov Jednoty.
(7) Najvyšším orgánom základnej organizácie je členská schôdza. Rozhoduje
o zásadných otázkach základnej organizácie, najmä o jej zriadení, prijímaní vnútorných
predpisov, voľbe funkcionárov a členov revíznej komisie a ich odvolaní, zrušení
základnej organizácie, prípadne zlúčení s inou organizáciou.
(8) Štatutárnym orgánom základnej organizácie je výbor základnej organizácie.
Má najmenej troch členov - predsedu, tajomníka a hospodára. Rozhoduje o riešení
otázok, ktoré neprislúchajú členskej schôdzi. Výbor zvoláva členskú schôdzu podľa
potreby, najmenej však raz ročne. Predkladá jej správu o činnosti a hospodárení za
uplynulé obdobie, návrh plánu práce a finančného rozpočtu na kalendárny rok.
Zodpovedá za realizáciu uznesení členskej schôdze, za riadny chod základnej
organizácie a za dodržiavanie zákonnosti v činnosti základnej organizácie. Na čele
výboru je predseda, ktorého volia členovia výboru spomedzi seba, alebo ktorého zvolí
členská schôdza. Predseda zodpovedá za realizáciu uznesení výboru. Zvoláva podľa
potreby zasadnutia výboru a vedie ich rokovania. Predseda výboru má podpisové
právo. Za základnú organizáciu a výbor dokumenty podpisuje tak, že k pečiatke napíše
čitateľne svoje meno, priezvisko, funkciu a pripojí svoj vlastnoručný podpis.
(9) Základná organizácia s počtom 6-15 členov nevolí výbor ale len predsedu,
hospodára a revízora . ZO JDS s počtom nad 15 členov volí 3-člennv výbor a revíznu
komisiu.
(10) Členská schôdza volí 3- člennú revíznu komisiu, kontrolujúcu hospodárenie
s majetkom základnej organizácie. Komisia si zo svojich členov volí predsedu. Vo
svojej činnosti sa riadi smernicami vydanými Ústredím Jednoty.
(11) Základné organizácie delegujú svoju právomoc na výkonné orgány Jednoty
v záujme centrálneho zabezpečovania úloh vo vzťahu k zahraničným partnerom,
ústredným orgánom štátnej správy a samosprávy a ďalším organizáciám
s celorepublikovou pôsobnosťou.
(12) Základná organizácia volí svojich funkcionárov na 3- ročné obdobie.
(13) Členská schôdza základnej organizácie volí tiež svojich zástupcov do
okresnej organizácie JDS a delegátov na okresný snem podľa stanoveného kľúča.
(14) V mestách základné organizácie môžu používať názov - mestské
organizácie.
(15) Základné organizácie a mestské organizácie patria do okresu v ktorom sa
územne nachádzajú.
V

Článok 11
Regionálne organizácie
<>tra S / > \
(1) Vytvárajú sa na plnenie spoločných úloh vo vzťahu k regionálnyňv orgánom
štátnej správy a samosprávy, na koordináciu činnosti základných okresných; ä, krajskej
organizácie v regióne a na poskytovanie metodickej a organizačnej.pomoci. Zriaďujú
sa po dohode základných, okresných organizácií a krajskej organizácie v danom
regióne a s Ústredím Jednoty.
.......................%
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(2) V súčasnosti v súlade s územným členením, strukJurouštatnej správy
a samosprávy regionálnymi organizáciami sú:
a) okresné organizácie
b) krajské organizácie
(3) Regionálnymi orgánmi Jednoty sú:
a) okresný a krajský snem
b) rada okresnej a krajskej organizácie
c) predsedníctvo okresnej a krajskej organizácie
d) revízna komisia okresnej a krajskej organizácie
(4) Okresné organizácie patria do kraja, v ktorom sa nachádzajú.

Článok 12
Regionálny okresný a krajský snem (ďalej len regionálny snem)
(1) Regionálne snemy sú najvyšším orgánom v regiónoch. Rozpracúvajú ciele
a program Jednoty v regiónoch na príslušné obdobie.
(2) Regionálne snemy schvaľujú:
a) správu o plnení prijatého programu
b) správu o hospodárení s majetkom za uplynulé volebné obdobie
c) rokovací a volebný poriadok snemu, rád regionálnych organizácií
a program na ďalšie volebné obdobie.
(3) Regionálne snemy
a) volia a odvolávajú predsedu a podpredsedu regionálnej organizácie
b) volia 3-člennú revíznu komisiu
c) berú na vedomie správu o činnosti revíznych komisií za uplynulé volebné
obdobie
d) potvrdzujú členov rady, zvolených na nižších organizačných stupňoch.
(4) Hlasovacie právo na regionálnych snemoch majú delegáti zvolení
organizáciami podľa stanoveného kľúča a členovia súčasného predsedníctva na
príslušnom organizačnom stupni, prezentovaní na sneme.
(5) Regionálne snemy sa zvolávajú raz za tri roky.
(6) Zvolávajú ich rady regionálnych organizácií.
(7)
Mimoriadny regionálny snem môže byť zvolaný ak o to požiada nadpolovičná
väčšina organizácií združených v 0 0 JDS alebo v KO JDS.
(8) Okresný snem volí delegátov na krajský snem podľa stanoveného kľúča.
Krajský snem volí delegátov na celoštátny snem podľa stanoveného kľúča.

Článok 13

Rada regionálnej okresnej alebo krajskej organizácie
(1) Rada okresnej alebo krajskej organizácie ( ďalej leryť^aj je 'ňäjyýšším orgánom
v regióne medzi regionálnymi snemami
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(2) Radu okresnej organizácie tvoria predseda a podpredseda zvolení na sneme 0 0
JDS a zvolení zástupcovia základných organizácií v okrese podľa stanoveného kľúča.
Radu krajskej organizácie tvoria predseda a podpredseda zvoléní n^ sneme,KO JDS
a zástupcovia okresných organizácií podľa stanoveného kľúča. Rada zasadá podľa
potreby, najmenej však raz ročne.
__
(3) Orgánom rady je predsedníctvo. Má najmenej 5 členov. Volí ho rada.
Predsedníctvo OO JDS rozhoduje o riešení otázok, ktoré neprislúchajú základným
organizáciám. Predsedníctvo KO JDS rozhoduje o riešení otázok, ktoré neprislúchajú
okresným organizáciám. Zasadá podľa potreby, najmenej 4-krát ročne.
Predsedníctvo pôsobí ako koordinátor, podáva správu o rokovaniach s regionálnymi
orgánmi na svojom stupni. Informuje o rokovaniach Ústredia Jednoty a o vlastnej
činnosti v regióne. Zodpovedá za realizáciu uznesení zo svojich zasadnutí, za riadny
chod orgánu a za dodržiavanie zákonnosti v činnosti rady.
Vedie ho predseda, ktorý zodpovedá za realizáciu plnenia uznesení predsedníctva.
Predseda zvoláva zasadnutia predsedníctva a rady, vedie ich rokovania. Predsedníctvo
môže zriadiť podľa potreby operatívny orgán na riešenie aktuálnych úloh. Predseda
regionálneho predsedníctva má podpisové právo. Za radu a predsedníctvo podpisuje
dokumenty tak, že k pečiatke napíše čitateľne svoje meno, priezvisko, funkciu a pripojí
svoj vlastnoručný podpis.
(4) Regionálne rady delegujú svoju právomoc na Jednotu a jej výkonné orgány v
záujme centrálneho zabezpečenia úloh Jednoty vo vzťahu k zahraničným partnerom,
ústredným orgánom štátnej správy a samosprávy a ďalším organizáciám s
celorepublikovou pôsobnosťou.
(5) Regionálna okresná a krajská organizácia je právnym subjektom. Právnu
subjektivitu nadobúda po registrácii na Ministerstve vnútra SR. Vo svojej činnosti sa
riadi Stanovami Jednoty a jej programom. Môže nadobúdať práva a zaväzovať sa do
výšky svojho majetku s ktorým hospodári.
(6) Volebné obdobie regionálnej rady, jej predsedníctva a revíznej komisie je 3 ročné.

Článok 14
Celoštátne organizácie.
(1) Celoštátnymi orgánmi Jednoty sú:
a) snem
b) republiková rada
c) predsedníctvo
d) výkonný výbor
e) revízna komisia
f) ústredie Jednoty
Článok 15
Snem

(1) Snem je najvyšším orgánom Jednoty. Určuje ciele a program Jednoty na volebné
obdobie.
(2) Snem schvaľuje:
a) Stanovy Jednoty, ich zmeny a doplnky. Z«rejiy Stanov JDs^ltóže v nutných
prípadoch medzi dvoma snemami schváliť aj Republikový rada JDS. Vykonané zmeny
a doplnky podliehajú schváleniu nasledujúceho sneniu JD^ľ J-ÍV j v)
b) predpisy upravujúce hospodárenie a finančnú činnosť Jednoty^
c) správu o plnení programových cieľov určených predchádzajúcim snemom:
d) správu o hospodárení s majetkom Jednoty za uplyjnulé pbďobie;
e) program na ďalšie volebné obdobie:
f) rokovací poriadok Republikovej rady Jednoty:
g) organizačný poriadok Ústredia Jednoty;
h) správu o činnosti revíznej komisie Jednoty.
(3) Snem rozhoduje:
a) o zrušení a zániku Jednoty a o rozdelení majetku alebo o jeho prevode na
nástupnícku organizáciu;
b) o vnútornej a medzinárodnej orientácii Jednoty;
c) volí a odvoláva predsedu Jednoty, podpredsedov Jednoty;
d) volí 5-člennú revíznu komisiu;
e) potvrdzuje členov Republikovej rady zvolených krajskými orgánmi podľa
stanoveného kľúča
(4) Hlasovacie právo na sneme majú iba delegáti zvolení na snem regionálnymi
organizáciami podľa kľúča stanoveného Republikovou radou a súčasní členovia
Predsedníctva Jednoty prezentovaní na Sneme Jednoty.
(5) Snem sa schádza raz za tri roky od predchádzajúceho snemu, najneskôr do
konca kalendárneho roka, ak Republiková rada nerozhodne inak.
(6) Snem zvoláva Republiková rada Jednoty.
(7) Mimoriadny snem môže byť zvolaný, ak o to požiada nadpolovičná väčšina
členov regionálnych organizácií.
Článok 16
Republiková rada
(1) Republiková rada Jednoty je najvyšším orgánom Jednoty medzi snemami. Tvoria ju
zvolení zástupcovia regionálnych organizácií, ktorých potvrdil snem a zvolení členovia
Predsedníctva Ústredia Jednoty.
(2) Republiková rada Jednoty zabezpečuje realizáciu programu a uznesení snemu,
kontroluje ich plnenie a prerokúva správy a rozhodnutia Predsedníctva Jednoty.
(3) Republiková rada Jednoty ako ústredný orgán rozhoduje hlasovaním o týchto
zásadných otázkach činnosti Jednoty:
a) o počte členov Predsedníctva Jednoty;
b) o zriadení odborných komisií a iných orgánov Jednoty;
c) o určení podmienok konania snemu Jednoty;
d) o zapojení Jednoty do činnosti medzinárodných organizácií;
e) o zmene ustanovení predpisov o hospodárení a finančnej činnosti Jednoty;
í) o poverení člena Jednoty vykonávať funkciu predsedu Jednoty, podpredsedu
Jednoty ak zvolený funkcionár nemôže vykonávať funkciu, alebo sa funkcie vzdá;
g) o rozpočte Jednoty na príslušný rok;
h) o výsledkoch hospodárenia za uplynulé obdobie;
i) o výške členského príspevku;

j) schvaľuje rokovací poriadok Predsedníctva Jednoty.
(4) Predseda Jednoty podáva Republikovej rade správu o pln^^ŕógrálftt^dnoty.
(5) Schádza sa podľa potreby, najmenej jeden raz do roka/Zvoláva ju Predsedníctvo
Jednoty. Jej rokovanie vedie predseda Jednoty alebo ním poverený člen Predsedníctva
Jednoty.
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schvaľuje snem Jednoty.
(7) Funkčné obdobie Republikovej rady je 3-ročné.
Článok 17
Predsedníctvo Jednoty'
(1) Predsedníctvo Jednoty je orgán Jednoty, ktorý zabezpečuje plnenie uznesení snemu
Jednoty, Republikovej rady Jednoty a zodpovedá zaň. Zložené je z predsedu Jednoty,
podpredsedov Jednoty a zástupcov regionálnych organizácií, zvolených radami
regionálnych organizácií. O počte jeho členov rozhoduje Republiková rada Jednoty.
(2) Predsedníctvo Jednoty rozhoduje najmä o týchto činnostiach a vykonáva ich:
a) rozpracúva program Jednoty, schválený snemom Jednoty;
b) zabezpečuje realizáciu rozpracovaného programu Jednoty:
c) realizuje úlohy z oblasti medzinárodnej spolupráce;
d) schvaľuje stanoviská Jednoty k zásadným otázkam týkajúcich sa činnosti Jednoty;
e) predkladá Republikovej rade návrh rozpočtu na príslušný rok.
f) rozhoduje o prípadných presunoch medzi jednotlivými položkami schváleného
rozpočtu Jednoty:
g) prerokúva výsledky hospodárenia s majetkom Jednoty a prijíma opatrenia v tejto
oblasti;
h) predkladá Republikovej rade Jednoty správu o plnení programu Jednoty o činnosti
Jednoty a plnení rozpočtu Jednoty:
/
i) schvaľuje finančné odmeny za vykonané práce pre členov Ústredia Jednoty,
predsedníctva a pre ďalších funkcionárov Jednoty:
j) schvaľuje zahraničné služobné cesty funkcionárov Jednoty:
k) rozhoduje o zapojení Jednoty do protestných akcií.
(3) Predsedníctvo Jednoty sa schádza spravidla raz za dva mesiace.
(4) Funkčné obdobie Predsedníctva Jednoty je 3-ročné.
(5) Spôsob rokovania Predsedníctva Jednoty upravuje jej rokovací poriadok, ktorý
schvaľuje Republiková rada Jednoty.
Článok 18
Predseda Jednoty, podpredsedovia Jednoty
(1) Predseda Jednoty reprezentuje Jednotu a koná v mene Jednoty v celom rozsahu
pôsobnosti v súlade s rozhodnutiami najvyšších orgánov Jednoty. Predsedu Jednoty volí
snem Jednoty na návrh organizácií Jednoty.
(2) Podpredsedovia Jednoty reprezentujú Jednotu vo vymedzenej oblasti v súlade s
rozhodnutiami najvyšších orgánov Jednoty. Podpredsedov Jednoty volí snem Jednoty na
návrh organizácií Jednoty.
(3) Pracovnú náplň predsedu a podpredsedov vymedzuje organizačný poriadok Jednoty.

Článok 19
Výkonný výbor Jednoty
(1) Výkonný výbor Jednoty je operatívny orgán Predsedníptýa'Jédndty^lní jeho
uznesenia a ďalšie úlohy, vyplývajúce z činnosti organizácíeP V^konftý-výbp'r si môže na
základe svojho rozhodnutia vytvárať aj nižšie a vyššie regionálne organizácie^
(2) Tvoria ho predseda a podpredsedovia Jednoty.
V/
(3) Schádza sa podľa potreby, spravidla raz za dva týždriéŕO svojej čihnostjypodáva správu
Predsedníctvu Jednoty.
V*
<^y
(4) Spôsob rokovania Výkonného výboru Jednoty upravuje jeho'rókovací poriadok, ktorý
schvaľuje Predsedníctvo Jednoty.
Článok 20
Revízna komisia Jednoty
(1) Revízna komisia je nezávislý kontrolný orgán Jednoty.
(2) Je 5- členná. Zo svojho stredu si volí predsedu.
(3) Vyjadruje sa k návrhu rozpočtu Jednoty, kontroluje jeho plnenie, správnosť
vykonávania finančných operácií a vedenia účtovníctva.
(4) Predkladá Republikovej rade a snemu správu o svojej činnosti a stanovisko k
hospodáreniu Jednoty. Obdobne postupujú aj regionálne revízne komisie.
(5) Revízie hospodárenia vykonáva aj na nižších organizačných stupňoch.
(6) Predseda revíznej komisie je prizývaný na rokovania príslušných orgánov Jednoty.
(7) Vo svojej činnosti sa riadi štatútom revíznej komisie, ktorý schvaľuje Snem.
Článok 21
Kooptácia nových členov do orgánov Jednoty
(1) Do každého orgánu Jednoty možno v priebehu volebného obdobia zo závažných
dôvodov kooptovať nových členov, a to až do výšky 50% členov orgánu.
(2) Kooptáciu vykonáva orgán, do ktorého sa noví členovia kooptujú.
(3) Systém kooptácie sa vzťahuje na všetky organizačné jednotky Jednoty (základné
organizácie, regionálne organizácie, republiková rada, predsedníctva.výkonné výbory,
revízne komisie.)
Článok 22
Odborné komisie
(1) Na zabezpečenie úloh, prípravu expertíz a koordináciu Činnosti Jednoty môže
Predsedníctvo zriaďovať odborné a koordinačné komisie.
(2) Odborné komisie sa môžu zriaďovať aj v regiónoch.
(3) Činnosť komisie sa riadi štatútom, ktorý schvaľuje zriaďovateľ.
Článok 23
Ústredie Jednoty
r

/

(1) Ústredie Jednoty zriaďuje Jednota na zabezpečenie chodu svojich orgánov, na odbornú
a metodickú činnosť.

'uJiToŕgamzačný poriadok, ktorý vydáva predseda
(2) Štruktúru Ústredia Jednoty u
o
Jednoty po schválení Snemom díipty^
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(1) Zdrojom financovania činnosti Jednoty a jej orgánov sú:
a) členské príspevky, ktoré odvádzajú členovia vo výške stanovenej Republikovou
radou:
b) granty, príspevky a dotácie orgánov štátnej správy a samosprávy:
c) dary od fyzických a právnických osôb;
d) finančné zdroje získané z vlastných aktivít, súvisiace s činnosťou a hospodárením
Jednoty;
e) iné príjmy.
2) Jednota hospodári podľa rozpočtu na príslušný rok. Rozpočet vychádza z programu a
činnosti Jednoty a jej organizácií na príslušný rok. Schvaľuje ho príslušná rada a členská
schôdza základnej organizácie Jednoty
(3) Orgány a organizácie Jednoty v právnych vzťahoch svojím menom nesú plnú majetkovú
zodpovednosť, vyplývajúcu z týchto vzťahov. Môžu sa zaväzovať len do výšky svojho
majetku a preberať len také záväzky, ktorých plnenie je v ich možnostiach.
(4) V hospodárskych záležitostiach za organizáciu alebo orgán Jednoty koná, podpisuje a
zodpovedá predseda a podpredseda pre ekonomickú oblasť Jednoty.
(5) Kontrolu hospodárenia vykonáva revízna komisia Jednoty.
(6) Otázky hospodárenia Jednoty vrátane odmeňovania funkcionárov upravuje Smernica o
hospodárení s majetkom Jednoty, regionálnych a základných organizácií Jednoty.

Časť VII
Záverečné ustanovenia
Článok 25
(1) Právo na výklad Stanov Jednoty má Predsedníctvo Jednoty.
(2) Jednota môže zaniknúť:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením na základe rozhodnutia
orgánov, ktoré súčasne rozhodujú o majetku organizácie.
b) Právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR
(3) Jednotlivé organizačné zložky Jednoty zanikajú rozhodnutím ich najvyšších orgánov,
ktoré súčasne rozhodujú o majetku týchto zložiek.
(4) Jednota dôchodcov na Slovensku vznikla v decembri 1989. Jej prvé stanový boli
schválené Ministerstvo vnútra a životného prostredia SSR pod číslom K.č. NVVS/2-9/1990
dňa 3.1.1990 v súlade so zákonom č. 68/11951 Zb.
Dňa 8.októbra 2003 schválil VI. Snem JDS nové Stanovy JDS, ktoré boli dňa 24. októbra
2003 Ministerstvom vnútra SR pod číslom VVS/1-909/90-199-5 vzaté na vedomie

Dodatok č. 1 k týmto Stanovám bol vzatý na vedomie Ministerstvom vnútra dňa 19.júna
2004 pod číslom VVS/1-909/90-199/6.
VII. Snem JDS dňa 15. novembra 2006 schválil k Stapóvám JDS ďô úok č.2.
Vili. Snem JDS dňa 03.júla 2009 schválil ďalší dodat^k k Stanjáýamj.
ý Ministerstvo
vnútra SR vzalo na vedomie dňa 22.08.2009 pod čísi*
9-8
IX. Snem JDS dňa 27. júna 2012 schválil dalšie zmeirj^y StáfcQyáCh JDS/
Všetky vyššie uvedené dodatky a zmeny sú zapracovaný toigt^yred lj/ženom komplexnom
znení Stanov JDS.
Týmito Stanovami sa ruší platnosť Stanov JDS zo dňa 13.12.2006 pod číslom VVS/1909/90-199-7.

Bratislava,.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zmena stanov vzatá na vedomie

^

_______ y

Číslo spisu:

. j*#

_____

JUDr. Jana Vallová, PhD.
riaditeľka odboru
všeobecnej vnútornej správy

Dodatok č i
k Stanovám Jednoty dôchodcov na Slovensku registrovaných Ministerstvom vnútra dňa 9.5.2014
pod číslom VVS/1 909 - 199 - 10

období medzi

1. Snem schvaľuje úpravu volebného obdobia orgánov J D
dvoma snemami sa uskutoční Programová konferencia.
V dôsledku zmeny volebného obdobia budú v Stanovách JDS úprave
časť V čl. 10 ods. 5 čl.13 ods. 6 čU 5ods. 5 čí.16 ods. 7 Čl.l

ledujúce časti:

Účinnosť uvedenej zmeny je od 1.1.2018.
2. Základná organizácia s počtom 6-15 členov nevolí výbor ale len predsedu, hospodára a
revízora
časť V čl.l 0, bod 9 sa dopĺňa nasledovne: ZO JDS s počtom nad 15 členov volí výbor s
minimálnym počtom 3 členov
r

f

3. časť V čl.l2 sa doplna o ods. 9 nasledovne:
Okresný a krajský snem predkladá návrhy na predsedu a podpredsedov vyšších orgánov.
V časti V v čl. 18 ods. 1 a 2 predsedu a podpredsedov Jednoty volí snem na návrh KO JDS
4. časť V čl. 13 ods. 2 pri Rade okresnej a krajskej organizácii doplniť za textom: zvolení a
potvrdení snemom OO JDS a KO JDS
5. časť Vlčí. 24 ods. 4 doplniť: v hospodárskych záležitostiach za organizáciu alebo orgán
Jednoty koná, podpisuje a zodpovedá predseda a podpredseda pre ekonomickú oblasť
Jednoty, rcsp. hospodár
V ZO JDS zodpovedá predseda a hospodár
6. časť V čl. 20 ods. 2 sa mení nasledovne: Je 8-čienná. Zo svojho stredu si voh predsedu
Schválené na Sneme JDS dňa 25.6.2015.
Ostatné časti Stanov zostávajú bez zmeny.

JUDr. Jana Vallová, PhD*

Minislcrslvu vnúlra Slovenskej republiky
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