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V súlade s článkom 13 a 18 Zákona o združeniach (Zbierka zákonov číslo 74/14)  a článku 15 Štatútu, zhromaždenie Saveza Slovaka - Zväzu Slovákov,   na zasadnutí konanom dňa 19. apríla 2015 prijalo 
ŠTATÚT SAVEZA SLOVAKA -  ZVÄZU SLOVÁKOV   I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  Článok 1.  (1) Zväz Slovákov je zväz, ktorý združuje matice slovenské v Chorvátskej republike. (2) Zväz Slovákov je právnym nástupcom Československého zväzu, ktorý 28. 06. 1921 založili zástupcovia 36 slovenských a českých spolkov so sídlom v Osieku.  Článok 2.  (1) Tento štatút stanovuje: názov, adresu a oblasť činnosti zväzu; zastúpenie; ciele; aktivity na realizáciu cieľov; dosiahnutie zverejnenia činnosti zväzu; členstvo a členské poplatky; práva, povinnosti a disciplinárnu zodpovednosť členov; vnútornú organizácii zväzu; orgány zväzu, ich zloženie, právomoci, spôsoby rozhodovania, podmienky a spôsoby voľby a odvolania, dobu trvania mandátu a zodpovednosť členov; vlastníctvo a nakladanie s možnými príjmami; spôsob nadobudnutia vlastníctva, a ukončenie a postup s vlastníctvom v prípade ukončenia pôsobenia.   II. NÁZOV A SÍDLO, TVAR A OBSAH PEČIATKY  Článok 3.  (1) Celý názov zväzu je: Savez Slovaka - Zväz Slovákov (v ďalšom texte Zväz). (2) Skrátená verzia znie: SSL – ZSL. (3) Zväz pôsobí na území Chorvátskej republiky. (4) Sídlo Zväzu je u Našiciach, ulica Braće Radića 68. (5) Zväz je právnickou osobou a registrovaný je na Úrade štátnej správy Osiecko-baranskej župy. (6) Zväz je nezisková právnická osoba. (7) Zväz sa nezaoberá hospodárskou činnosťou. (8) Zväz je nezisková, nestranícka a apolitická organizácia, v ktorej sa rešpektujú zásady rovnosti, rovnoprávnosti a slobody človeka. 
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(9) Zväz vo svojej práci nevytvára zisk. Ak sa realizáciou rôznych neziskových aktivít dosiahne určitý prebytok príjmov, ten istý je možné použiť len na zlepšenie činnosti Zväzu a plnenie cieľov. (10) Zväz zastupuje predseda Zväzu, alebo osoba ním poverená.  Článok 4.  (1) Zväz má pečať okrúhleho tvaru s priemerom 35 mm, po obvode nápis celého názvu v chorvátskom a slovenskom jazyku: SAVEZ SLOVAKA - ZVÄZ SLOVÁKOV, miesto sídla Našice a v strede pečate je znak Zväzu.  (2) Znak Zväzu je oválneho tvaru, v ktorom je, v spodnej polovici, časť erba ChR v tvare štítu, a v hornej polovici sa na červenom pozadí a modrom trojvrší týči dvojitý strieborný kríž.  III. CIELE A AKTIVITY, KTORÝMI SA REALIZUJÚ AKTIVITY  Článok 5.  (1) Cieľom Zväzu je podporovať národnú a kultúrnu identitu slovenskej národnostnej menšiny v oblasti kultúrno-umeleckej, vzdelávacej, vedeckej a výskumnej, duchovnej a medzinárodnej činnosti v súlade s Ústavou, Ústavným zákonom o právach národnostných menšín a zákonmi Chorvátskej republiky. (2) Hlavné činnosti Zväzu sú: kultúrne dedičstvo; múzicke umenie; výtvarné umenie; literárna a publikačná činnosť; audio-vizuálna činnosť; mediálna kultúra; ďalšie činnosti v oblasti kultúry a umenia; výchova a vzdelávanie; veda, vedecká práca a výskum; ďalšie činnosti v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu; medzinárodná spolupráca; rozvojová spolupráca; medzinárodné priateľstvá; ostatné činnosti v oblasti medzinárodnej spolupráce; ďalšie činnosti v duchovnej oblasti. (3) Ciele a hlavné činnosti z odsekov 1 a 2 tohto článku Zväz realizuje nasledujúcimi činnosťami; 
� vzdelávaním a zlepšovaním jazyka a literárnej tvorby príslušníkov slovenskej národnosti v ChR 
� pestovaním národnej, kultúrnej a ďalšej tradície, národných zvykov a ďalších národných kultúrnych manifestácií, 
� rozvíjaním spolupráce s kultúrno-osvetovými a ďalšími inštitúciami a organizáciami materského národa, ako pre podporu národnej kultúry, tak aj s cieľom zbližovania a rozvíjania priateľskej spolupráce národa Chorvátskej republiky a Slovenskej republiky, 
� podporovaním rozvoja kultúrnej činnosti slovenskej národnosti, posilňovaním vzdelávacej, kultúrnej a umeleckej osobitosti, 
� pomáhaním vo vydávaní a šírení kníh, časopisov, novín a iných publikácií v slovenčine, a podnecovaním rozhlasových a televíznych programov pre príslušníkov slovenskej národnosti, 
� podnecovaním vzniku a podpory činnosti knižníc a čitární a vedecko-výskumnej činnosti na štúdium slovenského jazyka, 
� spoluprácou s novinovo-vydavateľskými organizáciami za účelom vydávania novín a časopisov, školských učebníc pre potreby škôl národností, a populárno-vedeckých a iných publikácií v slovenčine, 
� organizovaním rôznych foriem informovania v slovenčine,  
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� organizovaním výstav o kultúrnych činnostiach Slovákov v ChR, 
� poskytovaním odbornej a materiálnej pomoci v rozvoji divadla, folklóru, tanca, hudby, spevu a iných odvetví ochotníckej kultúrno-umeleckej tvorivosti, v organizovaní osláv a ďalších manifestácií v miestach obývaných príslušníkmi slovenskej národnosti, 
� organizovaním festivalov spevákov - ochotníkov, folklórnych súborov, dychoviek, divadelných odbočiek, bábkových divadiel, atď., 
� na podporovanie kultúrno-umeleckej činnosti a úspechov v tej činnosti príslušníkov slovenskej národnosti organizovaním rôznych návštev týchto skupín v našej krajine, v krajine materského národa, rovnako ako príchod takých skupín z ich domovskej krajiny a podnecovaním vzniku nových skupín v lokalitách, kde žijú príslušníci slovenskej národnosti, 
� s príslušnými okresmi založením a podporou činnosti materských škôl a škôl so slovenským jazykom a zavedením voliteľného vyučovania menšinového jazyka v školách zmiešanej hovoriacej oblasti, 
� spolu s príslušnými orgánmi vedením starostlivosti o múzeálne hodnoty, podporením zakladania vlastivedných múzeí a múzeálnych zbierok, zhromažďovaním archívnych materiálov o svojej národnosti, ako aj periodickým vydávaním publikácií o živote a diele slovenskej národnosti, 
� organizovaním diskusií a rozhovorov o rôznych špecifikách postavení slovenskej národnosti a riešením všetkých otázok prostredníctvom úradov pre etnické a národnostné komunity či menšiny, 
� navrhovaním udeľovania ocenení a udeľovaním cien organizáciám, spolkom a jednotlivcom za dosiahnuté úspechy v činnosti, 
� organizovaním odborných a vedeckých prednášok, panelových diskusií a konferencií, 
� pomáhaním umelcov a vedcov z radov svojich členov, 
� poskytovaním pomoci žiakom a študentom vo vzdelávaní, 
� rozvíjaním rozvojovej a ekonomickej spolupráce medzi Chorvátskou republikou a Slovenskou republikou a ďalšími krajinami, v ktorých žijú príslušníci slovenskej národnosti. 
� s cieľom uskutočnenia Ústavného zákona o právach národnostných menšín v ChR, Zákona o používaní jazyka a písma národnostných menšín v ChR, Zákona o výchove a vzdelávaní v jazyku a písme národnostných menšín, Zákona o voľbách poslancov do chorvátskeho parlamentu snažením sa o uskutočnenie práva na zástupcu slovenskej menšiny v chorvátskom parlamente.   
� tiež na základe platných zákonov ChR propagovaním kultúry, vzdelávania, verejného informovania a zastúpenia v orgánoch jednotiek lokálnych a regionálnych samospráv.   IV. ČLENOVIA ZVÄZU, PRÁVA, POVINNOSTI A DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOSŤ ČLENOV  Článok 6.  (1) Členovia Zväzu môže byť iba právnické osoby so sídlom v Chorvátskej republike. (2) Zástupcu právnickej osoby v Zväze ustanovuje osoba oprávnená zastupovať dotyčnú právnickú osobu - člena. (3) Za členov Zväzu sa pokladajú tie právnické osoby, ktoré si vyrovnali svoje záväzky voči Zväzu, zaplatili členské príspevky za bežný rok. 
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Článok 7.  (1) O prijatí za člena rozhoduje Výkonný výbor Zväzu po podaní žiadosti o prijatie kandidáta a na základe podpísanej Prihlášky uchádzača, a o tom informuje zhromaždenie Zväzu. (2) Zväz vedie zoznam členov. (3) Zoznam členov môže byť vedený v elektronickej podobe, alebo iným účelným spôsobom (v papierovej podobe matričná kniha). (4) Zoznam členov musí záväzne obsahovať údaje o osobnom mene (názve), osobnom identifikačnom čísle (OIČ), čísle registra neziskovej organizácie (RNO), o osobách oprávnených zastupovať, o dátume založenia združenia, dátume začlenenia sa do Zväzu a dátume ukončenia členstva v Zväze. Zväz môže viesť aj ďalšie informácie o členoch, ako sú: telefónne čísla, e-mailové adresy, atď. (5) Zoznam členov vždy musí byť k dispozícii k nahliadnutiu všetkým členom a príslušným orgánom, na ich žiadosť. (6) Všetky zhromaždené údaje o členoch môžu byť použité pre potreby Zväzu, alebo na žiadosť príslušných orgánov a musia byť rešpektované zoznamy o ochrane osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov. (7) Zoznam členov vedie tajomník Zväzu.  Článok 8.  (1) Práva a povinnosti členov sú; 
� pravidelne platiť členské príspevky 
� voliť a byť volení do orgánov Zväzu, 
� byť informovaní o činnosti Zväzu a jeho orgánov, tiež o materiálnych a finančných záležitostiach, 
� aktívne sa podieľať na plnení cieľov Zväzu a prispievať k dosiahnutiu jeho činností, 
� nastoliť návrhy, vysloviť názory a dávať pripomienky k činnosti Zväzu a jeho orgánov, 
� aby rešpektovali ustanovenia tohto Štatútu a všeobecné akty Zväzu, 
� aby chránili a vyzdvihovali dôstojnosť Zväzu, 
� aby chránili hmotné statky a plnili prevzaté záväzky, 
� aby viedli záznamy o svojich členoch.  Článok 9.  (1) Členstvo v Zväze zaniká: 
� zánikom Zväzu, 
� písomným vyhlásením o vystúpení zo Zväzu a  
� vylúčením z členstva  Článok 10.  (1) Člen Zväzu môže byť vylúčený z členstva, ak poruší ustanovenia štatútu, alebo ohrozí záujmy Zväzu, alebo spôsobí vážnu škodu Zväzu a jeho členom. (2) Rozhodnutie o vylúčení vydáva Výkonný výbor Zväzu. (3) Vylúčený člen má právo sa odvolať na zhromaždenie, ktorého rozhodnutie o vylúčení je konečné.    
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V. ORGÁNY ZVÄZU  Článok 11.  (1) Orgány Zväzu sú; 1. Zhromaždenie Zväzu 2. Výkonný výbor Zväzu 3. Predseda Zväzu 4. Dozorný výbor Zväzu 5. Likvidátor  Článok 12.  (1) Zhromaždenie je najvyšším orgánom Zväzu. Skladá sa zo štyroch (4) predstaviteľov matíc slovenských z jednotlivých miest, ktoré sú členmi Zväzu. (2) Zhromaždenie môže byť riadne, volebné a mimoriadne. (3) Riadne zhromaždenie Zväzu sa koná najmenej raz za rok. (4) Predseda Zväzu môže zvolať mimoriadne zhromaždenie z vlastného podnetu, alebo na žiadosť najmenej jednej tretiny všetkých členov Zväzu, a tým, že sa okamžite navrhne denný poriadok. (5) Ak predseda Zväzu nezvolá zhromaždenie na žiadosť navrhovateľa, podľa bodu 3 tohto článku, do 30 dní odo dňa, kedy je žiadosť podaná, zvolá ho navrhovateľ. (6) Na mimoriadnom zhromaždení sa prerokúva otázka, pre ktorú sa zvolalo.  Článok 13.  (1) Zhromaždenie zvoláva predseda Zväzu doručením písomných pozvánok členom najmenej 15 dní pred konaním zasadnutia. (2) Pozvánka obsahuje údaje o mieste a čase konania zasadnutia a návrh denného poriadku. S pozvánkou sú dodávané aj materiály o otázkach, ktoré sú na dennom poriadku.  Článok 14.  (1) Zhromaždenie môže právoplatne rozhodovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov zhromaždenia. (2) Ak sa zhromaždenia nezúčastní polovica členov, zvolávateľ zvoláva nové zhromaždenie v lehote nie kratšej ako 8 dní, s tým, že zhromaždenie môže vydať platné rozhodnutia, ak je prítomná najmenej 1/4 členov zhromaždenia. (3) Platné uznesenia prijímajú sa nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných. (4) Rozhodnutie o zmene štatútu a rozpustení Zväzu prijíma zhromaždenie 2/3 väčšinou prítomných členov zhromaždenia.  Článok 15.  (1) Zhromaždenie Zväzu: 
� prijíma štatút a jeho zmeny a doplnky, 
� volí a odvoláva predsedu a podpredsedu Zväzu, 
� prijíma finančný plán a schvaľuje záverečný účet, 
� zvažuje a prijíma správu o činnosti predsedu Zväzu, 
� prerokúva odvolania členov Zväzu v druhom stupni,  



 6

� rozhoduje o zmenách cieľov a činnosti   
� rozhoduje o ukončení činnosti Zväzu a rozdelení zvyšného vlastníctva združenia 
� rozhoduje o zmenách stavu  
� na návrh riaditeľa SKC Našice prijíma štatút, zmeny a doplnky SKC Našice 
� prijíma Uznesenie o vzniku a zániku SKC Našice  
� prijíma Uznesenie o zmene názvu a sídla SKC Našice 
� schvaľuje návrh Uznesenia o zmene činnosti SKC Našice 
� schvaľuje ročný Plán práce SKC Našice 
� schvaľuje finančný plán SKC Našice 
� prijíma výročnú účtovnú závierku (záverečný účet) SKC Našice 
� zvažuje a prijíma správu o činnosti riaditeľa SKC Našice 
� rozhoduje o ďalších otázkach dôležitých pre činnosti Zväzu stanovených v tomto štatúte, ktoré nie sú pod jurisdikciou iného orgánu.  
� vo výnimočných prípadoch udeľuje súhlas Výkonnému výboru Zväzu Slovákov, aby vzhľadom na význam a naliehavosť menom zhromaždenia rozhodoval o otázkach dôležitých pre činnosť Zväzu, stanovených v tomto štatúte, ktoré nie sú pod jurisdikciou iného orgánu v súlade s právnymi predpismi.   Článok 16.  (1) Predseda Zväzu zaisťuje správnu a zákonnú činnosť Zväzu, a je volený zhromaždením na obdobie 4 rokov s tým, že môže byť zvolený najviac dvakrát za sebou. (2) Podpredsedovia Zväzu plnia všetky úlohy v rámci právomoci predsedu v jeho neprítomnosti, alebo na základe rozhodnutia Výkonného výboru Zväzu. (3) Predsedu a podpredsedov Zväzu môže zhromaždenie odvolať aj pred uplynutím obdobia na ktorý sú zvolení v prípade prekročenia svojich právomocí, alebo neplnia svedomite zverené zäväzky.  Článok 17.  (1) Výkonný výbor je výkonným orgánom Zväzu a riadi prácu medzi dvoma zasadnutiami zhromaždenia. (2) Výkonný výbor Zväzu sa skladá z jedného zástupcu z každej pridruženej matice, predsedu a dvoch podpredsedov.  Článok 18.  (1) Výkonný výbor Zväzu: 

� stanovuje návrh štatútu, jeho zmien a doplnkov, 
� stanovuje návrh finančného plánu a záverečného účtu, 
� určuje výšku členského príspevku 
� predkladá zhromaždeniu výročnú správu o činnosti, 
� prijíma iné všeobecné akty nevyhnutné pre činnosť Zväzu, 
� rozhoduje o prijatí a vylúčení z členstva, 
� stará sa o informovaní členov a verejnosti, 
� rozhoduje o využívaní prostriedkov Zväzu, 
� rozhoduje o účasti Zväzu v práci národných a medzinárodných organizácií, 
� zriaďuje sekcie, výbory, komisie a ďalšie orgány, ktoré pomáhajú dosiahnuť ciele Zväzu, 
� schvaľuje všeobecné akty SKC Našice na návrh riaditeľa  
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� vypisuje Výberové konanie na funkciu riaditeľa SKC Našice 
� prijíma Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľa a zastupujúceho riaditeľa SKC Našice 
� prijíma Rozhodnutie o odvolaní riaditeľa SKC Našice 
� schvaľuje riaditeľovi SKC Našice obstarávanie prác a služieb, ktoré presahujú hodnotu 50.000,00 kún 
� schvaľuje výber zamestnancov SKC Našice na návrh riaditeľa 
� rozhoduje o rozdelení prípadného výťažku Centra v súlade s právnymi predpismi a Rozhodnutím o zriadení Centra    
� menuje trojčlennú Komisiu na zmierovacie konanie 
� vykonáva všetky ďalšie činnosti, ktoré mu zhromaždenie dáva do jurisdikcie, (2) Zasadnutia výkonného výboru sa konajú podľa potreby. Zasadnutie sa môže konať, ak je prítomná väčšina členov výkonného výboru a platné uznesenia sa prijímajú väčšinou prítomných členov výkonného výboru.  Článok 19.  (1) Dozorný výbor Zväzu kontroluje správne, materiálne a finančné riadenie Zväzu, a plnenie úloh a programov práce jeho orgánov. Sleduje uplatnenie a uskutočnenie štatútu, záverov a iných aktov zhromaždenia. (2) Dozorný výbor sa skladá z piatich (5) členov, ktorí sú volení z radov Zhromaždenia Zväzu a nemôžu byť členmi výkonného výboru alebo niektorých iných orgánov Zväzu. (3) Na zasadnutí, ktoré sa koná po voľbách a zvoláva ho predseda Zväzu, dozorný výbor volí svojho predsedu a podpredsedu. Mandát dozorného výboru trvá 4 roky. (4) Zasadnutia dozorného výboru sa konajú podľa potreby, najmenej raz za rok. Uznesenia na zasadnutiach sú platné, ak za ne hlasujú najmenej 3 členovia výboru. (5) Dozorný výbor predkladá správu o svojej činnosti výkonnému výboru a Zhromaždeniu Zväzu.  Článok 20.  (1) Predseda Zväzu zastupuje Zväz, predsedá zasadnutiam zhromaždenia a zodpovedný je za zákonnosť práce. (2) Predseda Zväzu je zároveň aj predsedom zhromaždenia a predsedom výkonného výboru. (3) Predseda Zväzu: 

� zvoláva zasadnutia zhromaždenia Zväzu a výkonného výboru, a navrhuje denný poriadok 
� vykonáva uznesenia zhromaždenia Zväzu a riadi činnosť Zväzu medzi dvoma zasadnutiami zhromaždenia.  Článok 21.  (1) Tajomník Zväzu je profesionál. (2) Tajomník vykonáva: 

� predstavuje a zastupuje Zväz pred štátnymi a inými orgánmi a organizáciami na riešenie právnych, materiálnych a organizačných záujmov Zväzu, 
� má na starosti materiálne a finančné záležitosti Zväzu 
� vykonáva administratívne úlohy Zväzu a  
� vykonáva všetky ďalšie povinnosti, ktorými ho poveria zhromaždenie alebo Výkonný výbor Zväzu 
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(3) Tajomník za svoju prácu zodpovedá predsedovi Zväzu, výkonnému výboru a Zhromaždeniu Zväzu.                                                                       Článok 22.   (1) Likvidátora menuje a odvoláva Zhromaždenie Zväzu na obmedzený mandát. Likvidátor je zvolený predseda Zväzu v svojom mandáte.   Článok 23.  (1) Likvidátor zastupuje Zväz v procese likvidácie a vstupom do likvidácie je zapísaný v registri združení ako osoba oprávnená zastupovať organizáciu na dokončenie postupu a výmazu združenia z registra.  Článok 24.  (1) Kompetencie likvidátora trvajú do ukončenia likvidácie a výmazu Zväzu z registra združení alebo do jeho odvolania zo strany zhromaždenia združenia.  Článok 25.  (1) Za svoju prácu likvidátor môže dostať aj určitú odmenu, o čom zhromaždenie príjme svoje uznesenie, na základe ktorého sa prostredníctvom zmluvy podrobnejšie určujú vzájomné práva a povinnosti likvidátora a Zväzu v súlade so Zákonom o združeniach.  Článok 26.  (1) Zánikom jestvovania Zväzu sa vlastníctvo, po vysporiadaní s veriteľmi a uhradení nákladov na likvidačné konanie, súdnych a iných konaní, odovzdáva združeniu, zväzu, inštitúcií alebo nadácií, ktoré majú podobné alebo rovnaké zákonné ciele, na základe uznesenia Zhromaždenia v súlade so štatútom združenia. (2) Združenie nemá právo rozdávať vlastníctvo svojim zakladateľom, členom združenia, osobám oprávneným zastupovať, zamestnancom, alebo prepojeným osobám.   VI. VEREJNÁ ČINNOSŤ ZVÄZU  Článok 27.  (1) Činnosť Zväzu je verejná. (2) Verejná činnosť sa zabezpečuje a uskutočňuje včasným a pravdivým informovaním členov Zväzu a prostredníctvom verejných vyhlásení. (3) Členovia sú o práci Zväzu informovaní zaslaním materiálov poštou alebo e-mailom, webovou stránkou Zväzu, časopisom Zväzu a prostredníctvom zasadnutí orgánov Zväzu. (4) Predstavitelia médií sa môžu zúčastňovať zasadnutí riadiacich orgánov Zväzu a informovať verejnosť o práci týchto orgánov a Zväzu. Zo zasadnutí jednotlivých orgánov môže Zväz, ich rozhodnutím, vylúčiť verejnosť.  Článok 28.  (1) Zväz, podľa potreby, môže vydávať prostriedky verejného informovania (periodiká, bulletiny, plagáty, atď.) v súlade s predpismi o vydavateľskej činnosti. 
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VII. FINANČNÉ RIADENIE A MAJETOK   Článok 29.  (1) Majetok Zväzu sa skladá z nehnuteľného a hnuteľného majetku, vlastníckych práv a finančných prostriedkov, ktoré Zväz zveľaďuje z: 
� členských poplatkov  
� dotácií zo štátneho rozpočtu, 
� dotácií a sponzorstiev 
� prostriedkov získaných z okresu, mesta, župy a ďalších inštitúcií a jednotlivcov, ktorí podporujú prácu a činnosti Zväzu, 
� ostatných príjmov v súlade s právnymi predpismi.  Článok 30.  (1) Finančné riadenie Zväzu koná sa v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. (2) Zväz vedie úradné knihy a vypracúva finančné výkazy v súlade s predpismi, ktorými sa riadi vedenie účtovníctva neziskových organizácií.  Článok 31.  (1) Všetky príjmy a výdavky sú určené finančným plánom, ktorý sa schvaľuje na jeden kalendárny rok a je platný po dobu jedného roka, v ktorom bol schválený. (2) Po ukončení roka, na ktorý je schválený finančný plán, vypracováva sa záverečný účet. (3) Príkazca na realizáciu finančného plánu je predseda Zväzu.     VIII. ŠTATÚT A ĎALŠIE VŠEOBECNÉ AKTY   Článok 32.  (1) Štatút je základný všeobecný akt Zväzu a všetky ďalšie všeobecné akty musia byť v súlade s ustanoveniami štatútu. (2) Návrh zmien a doplnkov štatútu pripravuje a stanovuje Výkonný výbor Zväzu a predkladá ho na diskusiu členom. Výkonný výbor Zväzu posudzuje pripomienky a návrhy predložené v diskusii, zaujíma stanovisko k nim a stanovuje návrh štatútu. (3) Ďalšie všeobecné akty sa zosúladia s ustanoveniami tohto štatútu do jedného (1) roka od nadobudnutia jeho účinnosti.  Článok 33.  (1) Výklad ustanovení štatútu dáva zhromaždenie Zväzu. (2) Výklad ďalších aktov dáva výkonný výbor Zväzu, alebo štatutárny predstaviteľ.      
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IX. PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA   Článok 34.  SPÔSOB RIEŠENIA SPOROV A KONFLIKTOV ZÁUJMOV V RÁMCI SPOLKU  (1) Ak medzi členmi Zväzu vznikne spor, ktorý sa vzťahuje k činnosti združenia, členovia sa budú snažiť o vyriešenie sporu dohodou, a ak sa im to nepodarí, vyriešenie sporu sa zverí trojčlennej komisii na zmierovacie konanie, za predpokladu, že je reč o právach členov, ktorými oni môžu voľne disponovať.  (2) Konfliktom záujmov v združení sa považuje stav, keď sa členovia združenia, členovia správnych, alebo jednotlivých orgánov, pri výkone svojich povinností dostanú do situácie, že svojim rozhodnutím, alebo inou činnosťou uprednostňujú seba, alebo blízke osoby a na úkor záujmov ostatných členov Zväzu.  (3) V prípade pochybnosti o možnom konflikte záujmov, každý člen Zväzu môže požiadať o písomné stanovisko výkonný výbor, predsedu alebo Dozorný výbor Zväzu. (4) Navrhovateľ postupu riešenia sporov a konfliktov záujmov môže byť orgán, ktorý obdržal požadované stanovisko. (5) O akomkoľvek konflikte záujmov sa rozhoduje individuálne.  (6) Rozhodovanie sa vykonáva v prvom stupni s občasnými komisiami, ktoré zriaďuje výkonný výbor. V druhom stupni rozhoduje výkonný výbor. (7) Komisia môže vydať pokarhanie a výkonný výbor rozhodnúť o prípadnom vylúčení člena alebo členky, ktorí spôsobili spor alebo konflikt záujmov.   Článok 35.   (1) Členovia Zväzu vo všetkých otázkach záujmu a významu pre Zväz musia konať čestne, poctivo, svedomite, zodpovedne a nestranne, rešpektujúc vlastnú dôveryhodnosť a dôveryhodnosť Zväzu. (2) Pri výkone činnosti Zväzu členovia nesmú uprednostniť svoj súkromný záujem nad záujmy Zväzu. Článok 36.  (1) V prípade, že sú súkromné záujmy člena v rozpore so záujmami Zväzu, alebo keď súkromné záujmy vplývajú, alebo môžu vplývať na nestrannosť práce člena vo vykonávaní činnosti Zväzu, člen Zväzu, ktorý sa ocitne v konflikte záujmov, je povinný o tom ihneď informovať výkonný výbor, a ak je možne, dištancovať sa od ďalšej práce na konkrétnej činnosti.   Článok 37.  (1) Zväz končí s činnosťou rozhodnutím zhromaždenia a v prípadoch ustanovených zákonom. (2) V prípade ukončenia činnosti Zväzu zhromaždenie rozhodne o majetku Zväzu.       
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Článok 38.  (1) Tento štatút nadobúda účinnosť dňom prijatia, a uplatňuje sa dňom zápisu do registra Úradu štátnej správy v OBŽ, Odbor všeobecnej správy, Pobočka Našice, takže zaniká platnosť štatútu prijatého na zasadnutí zhromaždenia Zväzu dňa 23. februára 2012.     V  Milevciach, dňa  19. apríla 2015       Predseda Zväzu Slovákov: Ing. Mirko Vavra (podpis nečitateľný)  (okrúhla pečiatka) SAVEZ SLOVAKA – ZVÄZ SLOVÁKOV 1 (erb Saveza Slovaka - Zväzu Slovákov) NAŠICE                               
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     ÚRAD ŠTÁTNEJ SPRÁVY V OSIECKO-BARANSKEJ  ŽUPE ODBOR VŠEOBECNEJ SPRÁVY- POBOČKA NAŠICE OSVEDČUJE, ŽE JE TENTO ŠTATÚT V SÚLADE SO ZÁKONOM O ZDRUŽENIACH  TRIEDA:   UP/I-230-02/15-02/57 EVČÍSLO:  2158-14-03/1-15-2 NAŠICE,   07. mája 2015        ADMINISTRATÍVNA PORADKYŇA  (okrúhla pečiatka) CHORVÁTSKA REPUBLIKA 33 (erb Chorvátskej republiky) OSIEK OSIECKO-BARANSKEJ ŽUPE ÚRAD ŠTÁTNEJ SPRÁVY V Nada Vidaković, dipl.iur.  (podpis nečitateľný)                   
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 (štvorhranná pečiatka) Ja, Notár LJERKA MANDIĆ z Našíc, Braće Radića 4,  potvrdzujem, že je toto kópia originálneho dokumentu:  Štatút Saveza Slovaka – Zväzu Slovákov z 19. apríla 2015  Dokument, ktorého kópia sa overuje, je napísaný mechanickým prostriedkom písania. Overená kópia sa skladá z 12 (dvanásť) strán a vydaná je v 2 (dvoch) exemplároch. Podávateľ dokumentu je BRANKA BAKSA, Markovec Našický, Željeznička 6, osobný preukaz č. 105602464, vydaný PS Našice. Originálny dokument sa nachádza u podávateľa dokumentu  Notársky poplatok overenia podľa Sadzč. 11 ods.1 ZVP uhradený v sume 29,00 HRK. Kolky nalepené a znehodnotené na dokumente, ktorý zostáva v archíve.  Notárska odmena podľa čl.17 SDNS započítaná v sume 340,00 HRK. Započítaný výdavok v sume 5,00 HRK podľa čl. 37. Započítané DPH  v sume 86,25 HRK.  ČÍSLO: OV-2865/15             V Našiciach, 15.06.2015                                                                                                                                 NOTÁR                                                                                                              LJERKA MANDIĆ                                                           (podpis nečitateľný)     Ja, Vlatko Miksad, profesor, stály súdny tlmočník pre slovenský jazyk, menovaný v Župnom súde Vukovar, číslo protokolu: 4-Su-286/13.-2 z 22. júla roku 2013 dosvedčujem pečiatkou a podpisom, že je napísaný preklad úplne totožný s kópiou na chorvátskom jazyku. V Iloku 22. júna 2015   
(okrúhla pečiatka) Chorvátska republika 1  (erb Chorvátskej republiky) NAŠICE LJERKA MANDIČ N O T Á R   


