STANOVY
Kresťanskodemokratickej mládeže Slovenska
Preambula
My, mladí ľudia združení v Kresťanskodemokratickej mládeži Slovenska, chceme aktívne vstupovať do
správy vecí verejných v našej krajine a prispievať ku jej všeobecnému rozvoju v európskom i
celosvetovom rámci. Za základ a východisko tohto snaženia pokladáme súlad troch princípov:
kresťanského, národného a občianskeho.
Kresťanský princíp
Veríme, že kresťanstvo každého jedného je výnimočným individuálnym zážitkom, vnútornou
skúsenosťou v spojení s Bohom, rozdielnou podľa viery a vôle. Je slobodou, ktorá je postavená na
láske, nádeji na poznaní. Kresťanstvu je vlastná tolerancia, zodpovednosť za seba a ostatných a
solidarita so slabšími. Zároveň univerzalizmus a otvorenosť, kvôli ktorým je táto myšlienka prístupnou
platformou pre všetkých hľadajúcich. Preto chápanie pojmu kresťanstvo pre nás neznamená iba
príslušnosť ku sociálnej skupine kresťanov, alebo k ich skupinovému záujmu, ale predovšetkým
duchovné spoločenstvo. Z tohto dôvodu podporujeme všetky snahy na poli spoločenskom, ktoré
smerujú k faktickému napĺňaniu kresťanských zásad a odmietame tie, ktoré smerujú k zneužívaniu
značky „kresťanstvo“ na rozdeľovanie ľudí. Vďaka tomu, že tieto myšlienky boli rozhodujúcimi pri
zrode a formovaní sa modernej európskej civilizácie, stali sa nemennou súčasťou aj dnešných
spoločenských a mravných noriem. Ako také sa ich v plnej miere zaväzujeme rešpektovať a
považujeme ich za jedno z východísk pre novodobú slovenskú spoločnosť
Národný princíp
Pojem národ si vážime ako významnú hodnotu, vlastnú mnohým členom daného národného
spoločenstva. Je žijúcim ľudským organizmom, vzácnym kultúrnym prostredím, nositeľom historického
dedičstva a tradícií. Vnútorná príslušnosť k národu by teda mala byť dobrým motivačným a
integračným činiteľom pre celú spoločnosť a zároveň zdrojom sily a istoty pre jednotlivca. Chápanie
národa ako pojmu sa však nesmie stať modlou, ktorej by sme sa mali klaňať, ani kladným mýtom, v
mene ktorého by sme ospravedlňovali robenie rozdielov medzi ľuďmi, nadraďovanie nad iných, alebo
ich ponižovanie. Je našou povinnosťou poučiť sa z podobných omylov, ktoré dodnes zapríčiňujú
krvavé konflikty medzi národmi. Tak ako európska civilizácia rástla a dozrievala v priebehu stáročí,
súčasne s týmto vývojom prebiehal proces vzniku a formovania sa mnohých národov, ktoré sú dnes
príčinou neobyčajnej kultúrnej rozmanitosti nášho kontinentu. V tomto zložitom procese rástol a
dospieval i náš národ a ako taký je plne oprávnený otvorene sa ku tejto civilizácii hlásiť. Cítime
záväzok nadviazať na všetky dobré snaženia našich predkov, ktorými prispeli do pokladnice európskej
kultúry a sme pripravení odovzdať tento odkaz generácii nasledujúcej.
Občiansky princíp
Plnohodnotný, slobodný a rovnoprávny občan je pre slovenskú spoločnosť významným prvkom. Práve
cez neho vedie cesta ku vytvoreniu slobodnej občianskej spoločnosti, ktorá sa stáva predpokladom
slobody a suverenity samotného štátu. Domnievame sa , že moderný štát je produktom práve
občianskej spoločnosti. A táto spoločnosť, tak ako ju chápeme je zväzkom slobodných a uvedomelých
jednotlivcov – občanov, rešpektujúcich sa navzájom vo svojich právach a povinnostiach, schopných
zdravého, racionálneho úsudku, nielen vo svojich vlastných veciach, ale aj v otázkach správy
spoločných záležitostí, vo veciach verejných. Vybudovanie občianskej spoločnosti je vybudovaním
pevných pilierov demokracie a právneho štátu, hodnôt, ktoré sú integrálnou súčasťou európskeho
dedičstva a nevyhnutnou podmienkou pre nerušený rozvoj spoločnosti.
PRVÝ ODDIEL
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok I

Základné ustanovenia
1. Kresťanskodemokratická mládež Slovenska (ďalej len „združenie“ alebo „KDMS“) je združením
podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
2. Anglický ekvivalent názvu združenia je „Christian Democratic Youth of Slovakia“.
3. Sídlom KDMS je Bratislava.
Článok II
Poslanie a ciele združenia
1. Poslaním združenia je poskytnúť mladým ľuďom priestor pre ich osobný rast a rozvoj v
intelektuálnej, ľudskej a sociálnej oblasti; a to v duchu kresťanských, občianskych a národných
hodnôt, formujúc ich myseľ a motivujúc k osobnej angažovanosti vo verejnom živote.
2. Cieľom združenia je zachovanie kultúrnych hodnôt, podpora vzdelávania, ochrana ľudských práv,
rozvíjanie a upevňovanie pozitívnych hodnôt v duchu svojho poslania medzi mladými ľuďmi
a ochrana ich oprávnených záujmov a práv v každodennom živote.
3. Za účelom dosahovania svojich cieľov združenie spolupracuje s inými združeniami s blízkymi
hodnotami a cieľmi, vrátane medzinárodnej spolupráce.
DRUHÝ ODDIEL
ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ
Článok III
Vznik členstva
1. Členom združenia sa môže stať každá fyzická osoba vo veku od 15 do 35 rokov, ktorá súhlasí s
poslaním a cieľmi združenia. Účasť mladších osôb na činnosti združenia sa nevylučuje. Členom
združenia nemôže byť právnická osoba.
2. Členom združenia nemôže byť člen inej slovenskej mládežnícko-politickej organizácie.
3. Členstvo vzniká podaním prihlášky do združenia, registráciou v klube KDMS a zaplatením
členského príspevku za príslušný kalendárny rok. Ak nie je v okrese dostatočný počet členov na
založenie klubu, nový člen sa zaregistruje u krajského predsedu. Ak niet krajského predsedu, tak u
generálneho sekretára.
Článok IV
Zánik členstva a jeho pozastavenie
1. Členstvo v združení zaniká:
a. písomným oznámením o vzdaní sa adresovaným klubu,
b. vylúčením zo združenia,
c. dňom právoplatnosti rozhodnutia o odsúdení za spáchaný úmyselný trestný čin,
d. nezaregistrovaním sa a nezaplatením členského príspevku za príslušný kalendárny rok,
e. úmrtím člena.
2. Člena možno zo združenia vylúčiť z dôvodu
a. hrubého porušenia týchto stanov po predchádzajúcom písomnom upozornení,
b. vzniku jeho členstva v inej slovenskej mládežnícko-politickej organizácii,
c. právoplatného odsúdenia za neúmyselný trestný čin.
3. Klub KDMS podáva Predsedníctvu návrh na vylúčenie člena prijatý nadpolovičnou väčšinou
všetkých členov klubu KDMS.
4. Predsedníctvo po posúdení odôvodnenosti návrhu na vylúčenie môže pozastaviť členstvo v združení
a odporučí Republikovej rade vylúčiť člena z KDMS. .
5. O vylúčení člena rozhoduje Republiková rada nadpolovičnou väčšinou prítomných členov; proti
tomuto rozhodnutiu sa možno do 30 dní od jeho doručenia odvolať na Rozhodcovskom súde.

6. Zaregistrovaním sa a zaplatením členského príspevku sa členstvo zaniknuté podľa ods. 1 písm. d)
tohto článku v klube obnovuje. Funkcia, k zániku ktorej došlo z dôvodu straty členstva podľa ods. 1
písm. d), sa týmto neobnovuje. Uvedené nebráni možnosti opätovnej voľby do funkcie v súlade s
týmito stanovami.
Článok V
Práva a povinnosti členov
1. Člen združenia má právo
a. podieľať sa na činnosti združenia,
b. byť informovaný o činnosti združenia a jeho orgánov,
c. slobodne vyslovovať svoj názor na činnosť združenia i jeho predstaviteľov,
d. voliť a byť volený do funkcií v združení. Právo byť volený do funkcií v združení patrí
členom združenia vo veku od 18 do 30 rokov; pri voľbe členov Rozhodcovského súdu a
Kontrolnej a revíznej komisie patrí toto právo členom združenia vo veku do 35 rokov.
2. Člen združenia je povinný
a. spolupodieľať sa na napĺňaní poslania a cieľov združenia,
b. zdržať sa konania, ktoré je v rozpore s týmito stanovami,
c. každý rok sa registrovať u predsedu klubu na Registračnej listine KDMS,
d. platiť členské príspevky v súlade s Finančným poriadkom KDMS.
3. Člen združenia, ktorý bol vylúčený zo združenia podľa čl. IV ods. 5 a o jeho odvolaní proti
rozhodnutiu o vylúčení ešte nebolo rozhodnuté, nemôže vykonávať práva podľa ods. 1. Rovnaké
obmedzenie práv sa uplatní u člena združenia, ktorému bolo pozastavené členstvo v združení podľa čl.
IV ods. 4.
TRETÍ ODDIEL
ORGÁNY ZDRUŽENIA
Článok VI
Klub
1. Klub je základnou samostatnou a samosprávnou organizačnou jednotkou KDMS, v ktorom členovia
vykonávajú činnosti na uskutočňovanie cieľov združenia.
2. Klub môžu založiť najmenej traja členovia, ktorí spĺňajú podmienky podľa čl. III a nepresiahli vek
30 rokov.
3. Zápisnicu z ustanovujúceho zhromaždenia členov klubu zvolený predseda klubu predloží
okresnému predsedovi príslušnému podľa sídla klubu; ak v tomto okrese nie je okresný predseda,
krajskému predsedovi, a ak nie je ani krajský predseda, generálnemu sekretárovi združenia.
Funkcionár, ktorému bola predložená uvedená zápisnica, ju bezodkladne zašle generálnemu
sekretárovi; generálny sekretár zaregistruje nový klub do 30 dní od doručenia všetkých písomných
dokladov podľa týchto stanov a vydá klubu licenciu, na ktorej bude uvedené najmä názov klubu,
názov okresu a kraja, do ktorého prináleží klub, dátum registrácie a odtlačok pečiatky združenia..
Podrobnosti o registrácii nových klubov môže ustanoviť Predsedníctvo. Nový klub vzniká vydaním
licencie.
4. Ak klub založili osoby, ktoré nie sú členmi združenia, zapíšu sa na ustanovujúcom zhromaždení na
registračnú listinu združenia, ktorú predložia spolu so zápisnicou z ustanovujúceho zhromaždenia a s
prihláškou do združenia. V takom prípade im registráciou klubu vzniká tiež členstvo v združení.
5. V mene klubu koná navonok jeho predseda. V čase jeho neprítomnosti ho v plnom rozsahu
zastupuje podpredseda.
6. V odôvodnených prípadoch, ak niet predsedu klubu, môže Predsedníctvo poveriť vedením klubu
člena združenia, ktorý nespĺňa podmienky veku podľa čl. V ods. 1 písm. d), a to až do zvolenia
riadneho predsedu klubu. O poverení vedenia klubu informuje Predsedníctvo Republikovú radu na jej
najbližšom zasadnutí.

7. Podrobnosti o činnosti a organizácii klubu môže ustanoviť organizačný poriadok klubu, ktorý
schváli zhromaždenie členov klubu v súlade so stanovami KDMS.
8. Klub zanikne
a. ak počet členov, ktorí nepresiahli vek 30 rokov, klesne pod minimálny počet členov klubu
(ods. 2),
b. ak sa o tom uznesie zhromaždenie členov klubu,
c. dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Predsedníctva o zrušení klubu na základe
návrhu Kontrolnej a revíznej komisie po zistení závažných nedostatkov v činnosti klubu alebo
ak klub koná v rozpore s poslaním a cieľmi združenia. Rozhodnutie o zrušení klubu je
potrebné doručiť do vlastných rúk predsedu klubu; proti tomuto rozhodnutiu možno podať
odvolanie do 30 dní odo dňa doručenia, o ktorom rozhodne Rozhodcovský súd do troch
mesiacov. Odvolanie má odkladný účinok.
9. Pri zániku klubu sú členovia klubu povinní sa do 30 dní zaregistrovať v inom klube alebo u
krajského predsedu (čl. III ods. 3), inak im členstvo zanikne; toto ustanovenie neplatí, ak klub
rozhodol o svojom zlúčení s iným klubom; v takom prípade sa členovia zanikajúceho klubu stávajú
dňom zlúčenia členmi nástupníckeho klubu.
Článok VII
Okresná rada
1. Okresná rada sa zriaďuje v okrese, v ktorom pôsobia aspoň dva kluby.
2. Okresnú radu tvoria
a. predsedovia klubov, ktoré pôsobia na území okresu,
b. predseda okresnej rady,
c. jeden zástupca klubu delegovaný klubom za každých začatých 10 členov klubu.
3. Okresná rada
a. volí z členov združenia v okrese svojho predsedu a podpredsedu,
b. volí spomedzi seba stáleho člena Republikovej rady a jeho náhradníka,
c. volí delegátov na Snem a ich náhradníkov.
4. Okresná rada svojou činnosťou najmä napomáha vzniku nových klubov v okrese a koordinuje
činnosť KDMS v okrese.
5. Ak sa v okrese nachádza iba jeden klub, za okresnú radu sa považuje zhromaždenie členov klubu a
za predsedu a podpredsedu okresnej rady sa považuje predseda a podpredseda klubu. Organizáciu
združenia v Bratislave a v Košiciach Predsedníctvo môže na návrh všetkých dotknutých okresných rád
upraviť odlišným spôsobom.
Článok VIII
Krajská rada
1. Krajská rada sa zriaďuje v kraji, v ktorom pôsobia aspoň dve okresné rady; okresnou radou sa
rozumie aj klub podľa čl. VII ods. 5.
2. Krajskú radu tvoria
a. predsedovia okresných rád, ktoré pôsobia na území kraja; predsedu okresnej rady v čase
jeho neprítomnosti môže zastúpiť podpredseda,
b. krajský predseda.
3. Krajského predsedu volí krajská rada z členov združenia v kraji.
4. Hlavnou úlohou krajskej rady je predovšetkým koordinácia činnosti a vzájomnej informovanosti
okresných rád. Krajský predseda tiež vykonáva úlohy, ktoré mu boli uložené Predsedníctvom.
5. Ak sa v kraji nachádza iba jedna okresná rada, tá sa považuje za krajskú radu a predseda okresnej
rady je poverený riadením kraja.
Článok IX
Republiková rada KDMS

1. Republiková rada je najvyšším orgánom združenia v období medzi zasadnutiami Snemu.
2. Republikovú radu tvoria
a. členovia Predsedníctva,
b. krajskí predsedovia,
c. členovia Republikovej rady volení okresnými radami. Na rokovania Republikovej rady sa
pozývajú s hlasom poradným členovia Kontrolnej a revíznej komisie.
3. Republiková rada rozhoduje o všetkých otázkach združenia, pokiaľ nie sú vyhradené Snemu.
Republiková rada najmä
a. volí dvoch členov Predsedníctva a generálneho sekretára,
b. v prípade odstúpenia predsedu alebo niektorého z podpredsedov združenia poverí iného
člena Predsedníctva výkonom jeho právomocí do najbližšieho Snemu,
c. na návrh Predsedníctva rozhoduje o členstve združenia v medzinárodných organizáciách,
d. prijíma rokovací poriadok Republikovej rady,
e. volí zástupcu do Rady Kresťanskodemokratického hnutia a jeho náhradníka,
f. na návrh generálneho sekretára schvaľuje Finančný poriadok KDMS,
g. na návrh Predsedníctva schvaľuje rozpočet združenia a kontroluje činnosť Predsedníctva,
h. na návrh Kontrolnej a revíznej komisie v súlade s čl. XV ods. 6 môže odvolať predsedu
okresnej rady alebo krajského predsedu z funkcie,
i. schvaľuje výšku členského príspevku.
4. Republiková rada sa schádza aspoň dvakrát ročne. Republikovú radu zvoláva predseda združenia,
Predsedníctvo alebo aspoň tretina členov Republikovej rady.
5. Republiková rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
Návrh uznesenia je prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
6. Rokovanie Republikovej rady vedie predseda združenia alebo ním poverený člen Predsedníctva. V
prípade ich neprítomnosti Republiková rada určí, kto bude viesť jej rokovanie.
Článok X
Snem KDMS
1. Snem je najvyšším orgánom združenia.
2. Snem tvoria
a. členovia Republikovej rady,
b. delegáti zvolení okresnými radami podľa kľúča určeného Republikovou radou.
3. Na rokovania Snemu sa pozývajú s hlasom poradným členovia Kontrolnej a revíznej komisie a
členovia Rozhodcovského súdu.
4. Snem prerokúva najdôležitejšie otázky činnosti združenia, najmä
a. uznáša sa o základných programových dokumentoch združenia,
b. schvaľuje Stanovy KDMS a ich zmeny,
c. volí a odvoláva predsedu združenia, podpredsedov združenia, členov Rozhodcovského súdu
a členov Kontrolnej a revíznej komisie; predseda a podpredsedovia združenia sa volia na
návrh Predsedníctva, najmenej troch členov Snemu alebo na návrh novozvoleného predsedu
združenia,
d. schvaľuje pravidlá hospodárenia združenia a prerokúva výsledky hospodárenia združenia,
e. prerokúva správu predsedu združenia, správy podpredsedov združenia a správu predsedu
Kontrolnej a revíznej komisie, prípadne správy ďalších funkcionárov združenia,
f. prijíma rokovací poriadok Snemu,
g. rozhoduje o zriadení vlastných právnických osôb alebo o vstupe združenia do iných
právnických osôb (čl. XVIII ods. 5)
h. rozhoduje o zániku združenia a v prípade likvidácie rozhoduje o naložení s likvidačným
zostatkom.

5. Snem sa schádza raz za dva roky, zvoláva ho predseda združenia a riadny termín jeho konania
určuje Republiková rada. O zvolanie mimoriadneho snemu môže požiadať predsedu združenia
Republiková rada alebo najmenej jedna tretina okresných rád; žiadosť musí obsahovať návrh
programu rokovania a lehotu pre konanie snemu, najviac však šesť mesiacov od doručenia žiadosti. V
takom prípade predseda združenia zvolá mimoriadny snem; ak tak neurobí, zvolá ho iný člen
Predsedníctva. Delegátmi mimoriadneho snemu sú delegáti ostatného riadneho snemu podľa odseku 2;
na vznik nových klubov sa neprihliada.
6. Snem je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov. Návrh
uznesenia je prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov. Stanovy KDMS a ich zmeny sa
schvaľujú dvojtretinovou väčšinou prítomných delegátov.
7. Rokovanie Snemu vedie predseda združenia alebo ním poverený člen Predsedníctva. V prípade ich
neprítomnosti Snem určí, kto bude viesť rokovanie.
Článok XI
Predsedníctvo KDMS
1. Predsedníctvo je ústredným výkonným orgánom združenia. Za svoju činnosť sa zodpovedá
Republikovej rade a Snemu.
2. Predsedníctvo tvorí predseda združenia, podpredsedovia, generálny sekretár a dvaja členovia volení
Republikovou radou.
3. Predsedníctvo najmä
a. v období medzi zasadnutiami Republikovej rady rieši všetky bežné otázky, ktoré nie sú
výslovne vyhradené Republikovej rade alebo Snemu,
b. koordinuje činnosť jednotlivých zložiek združenia, najmä v oblasti regionálnej spolupráce,
v oblasti práce Zahraničnej komisie a ostatných komisií,
c. pripravuje a predkladá materiály na zasadnutia Republikovej rady a Snemu,
d. schvaľuje Rokovací a organizačný poriadok Predsedníctva, ktorým sa riadi počas celého
funkčného obdobia.
4. Zasadnutie Predsedníctva zvoláva podľa potreby, najmenej raz za mesiac, predseda alebo
aspoň tretina jeho členov.
Článok XII
Predseda a podpredsedovia KDMS
1. Predseda KDMS je najvyšším predstaviteľom a štatutárnym orgánom združenia.
2. Predseda
a. reprezentuje združenie navonok a dovnútra,
b. zvoláva Snem, zasadanie Republikovej rady a Predsedníctva,
c. podáva Predsedníctvu, Republikovej rade a Snemu správu o činnosti združenia za obdobie
od predchádzajúceho zasadania,
d. v prípade potreby môže výkonom svojich právomocí poveriť niektorého z podpredsedov
združenia, prípadne iného člena Predsedníctva.
3. Združenie má týchto podpredsedov: podpredsedu pre projektové riadenie, podpredsedu pre
zahraničné vzťahy a podpredsedu pre regionálne vzťahy.
4. Podpredseda pre projektové riadenie zabezpečuje projektový manažment KDMS, napomáha
klubom a komisiám KDMS pri vypracúvaní príslušných žiadostí.
5. Podpredseda pre zahraničné vzťahy zabezpečuje vzťahy a reprezentáciu združenia voči
zahraničným združeniam a medzinárodným organizáciám.
6. Podpredseda pre regionálne vzťahy koordinuje činnosť krajských rád a okresných rád združenia v
spolupráci s generálnym sekretárom a zabezpečuje plynulú komunikáciu a tok informácií medzi
ústrednými orgánmi a ostatnými zložkami združenia.
7. Funkcia predsedu je nezlučiteľná s funkciou generálneho sekretára, krajského predsedu a predsedu
okresnej rady; funkcia podpredsedu je nezlučiteľná s funkciou generálneho sekretára.

8. V prípade potreby môže Republiková rada na návrh predsedu poveriť niektorého z podpredsedov
prípadne ostatných členov Predsedníctva výkonom právomocí, ktoré sú v súlade s poslaním a cieľmi
združenia a nie sú uvedené v týchto stanovách.
Článok XIII
Generálny sekretár a sekretariát združenia
1. Generálny sekretár zabezpečuje administratívne a organizačné záležitosti spojené s činnosťou
združenia a jeho orgánov. V prípade predčasného zániku funkcie generálneho sekretára Predsedníctvo
poverí výkonom jeho funkcie ktoréhokoľvek člena Predsedníctva.
2. Ak je to z dôvodu rozsahu úloh generálneho sekretára podľa ods. 1 potrebné, Republiková rada
môže zriadiť sekretariát. Organizačnú štruktúru sekretariátu určuje Predsedníctvo na návrh
generálneho sekretára. Úlohy sekretariátu zabezpečujú zamestnanci sekretariátu združenia, ktorí sú k
združeniu v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu.
3. Na čele sekretariátu je generálny sekretár. Generálny sekretár zodpovedá za svoju činnosť a za
činnosť sekretariátu Republikovej rade a Snemu.
4. Generálny sekretár vydáva licencie novým klubom. O zaregistrovaní nového klubu informuje
Predsedníctvo na najbližšom zasadnutí.
5. Funkcia generálneho sekretára je nezlučiteľná s funkciou krajského predsedu.
Článok XIV
Komisie
1. Komisie sú odborným orgánom KDMS a poradným orgánom Predsedníctva a Republikovej rady.
2. Zriaďuje sa Zahraničná komisia, Komisia pre regionálny rozvoj a ekonomická komisia.
3. Činnosť Zahraničnej komisie riadi podpredseda pre zahraničné vzťahy, ktorý zároveň predkladá
Predsedníctvu na schválenie štatút Zahraničnej komisie a koncepciu práce Zahraničnej komisie.
4. Činnosť Ekonomickej komisie riadi podpredseda pre projektové riadenie, ktorý zároveň predkladá
Predsedníctvu na schválenie štatút Ekonomickej komisie a koncepciu práce Ekonomickej komisie.
5. Komisiu pre regionálny rozvoj tvoria krajskí predsedovia, generálny sekretár a podpredseda pre
regionálne vzťahy, ktorý riadi jej činnosť.
6. Ďalšie komisie zriaďuje podľa potreby Predsedníctvo alebo Republiková rada, pričom zároveň urči,
ktorý člen Predsedníctva zodpovedá za ich fungovanie a činnosť. Zriaďovanie komisií KDMS na
regionálnej alebo miestnej úrovní sa nevylučuje; v takom prípade sa súhlas ústredného orgánu
združenia nevyžaduje.
7. Ak tieto stanovy neustanovujú inak, komisie si schvaľujú svoj štatút, ktorý podrobnejšie upravuje
členstvo v komisii, náplň práce a ďalšie aspekty činnosti komisie. Členom komisie môže byť
výnimočne aj osoba, ktorá nie je členom KDMS.
Článok XV
Kontrolná a revízna komisia
1. Kontrolná a revízna komisia je najvyšším kontrolným orgánom združenia.
2. Kontrolnú a revíznu komisiu tvoria aspoň traja, najviac piati členovia KDMS. Funkcia člena v
Kontrolnej a revíznej komisii je nezlučiteľná s funkciou člena iného ústredného orgánu združenia,
generálneho sekretára, krajského predsedu a predsedu okresnej rady. Na prvom zasadnutí si Kontrolná
a revízna komisia zvolí svojho predsedu; dovtedy sa za predsedu považuje najstarší člen orgánu.
3. Kontrolná a revízna komisia
a. kontroluje hospodárenie všetkých orgánov a sekretariátu združenia,
b. kontroluje nakladanie s majetkom združenia a finančnými prostriedkami združenia,
c. kontroluje činnosť orgánov združenia a klubov, najmä z hľadiska zákonnosti a súladu s
týmito stanovami alebo inými vnútornými predpismi združenia,
d. kontroluje výkon uznesení Snemu, Republikovej rady alebo Predsedníctva,

e. prerokúva výsledky kontrolnej činnosti a navrhuje opatrenia na nápravu zistených
nedostatkov.
4. Všetky kontrolované orgány ako aj jednotliví funkcionári sú pri výkone kontrolnej činnosti povinní
poskytnúť Kontrolnej a revíznej komisii potrebnú súčinnosť.
5. V prípade zistenia dôvodov, ktoré môžu viesť k vylúčeniu alebo pozastaveniu členstva KDMS
podľa týchto stanov, je Kontrolná a revízna komisia povinná na to upozorniť príslušné orgány
združenia, ktoré o uvedených sankciách rozhodujú.
6. Ak Kontrolná a revízna komisia pri výkone kontrolnej činnosti zistí, že krajský predseda alebo
predseda okresnej rady pri výkone svojej funkcie koná v rozpore so Stanovami, inými vnútornými
predpismi združenia alebo ak sústavne neplní povinnosti vyplývajúce z uznesení Snemu alebo
Republikovej rady, informuje Predsedníctvo a navrhne Republikovej rade, aby príslušného krajského
predsedu alebo predsedu okresnej rady zbavila funkcie.
Článok XVI
Rozhodcovský súd
1. Rozhodcovský súd
a. rozhoduje spory medzi orgánmi združenia a spory medzi orgánom združenia a členom
združenia, ak sa tieto spory vzťahujú na činnosť združenia alebo ak to vyplýva z týchto
stanov,
b. rozhoduje o námietkach podľa týchto stanov (čl. XVII ods. 6),
c. rozhoduje o súlade interných právnych aktov a uznesení so stanovami združenia,
d. podáva výklad týchto stanov, ak ho o to požiada Republiková rada, Predsedníctvo,
Kontrolná a revízna komisia alebo aspoň piati krajskí predsedovia.
2. Návrh na začatie konania pred Rozhodcovským súdom sa podáva písomne do 30 dní, odkedy
nastala skutočnosť oprávňujúca podanie na rozhodcovský súd. Rozhodcovský súd môže v štatúte
alebo inom vnútornom internom predpise určiť, kedy stačí urobiť podanie elektronickou formou. V
prípade pochybností platí, že sídlom Rozhodcovského súdu je sídlo združenia.
3. Rozhodcovský súd pozostáva z piatich členov. Funkcia člena Rozhodcovského súdu je nezlučiteľná
s funkciou člena iného ústredného orgánu združenia, krajského predsedu a predsedu okresnej rady. Na
prvom zasadnutí si Rozhodcovský súd zvolí svojho predsedu; dovtedy sa za predsedu považuje
najstarší člen orgánu.
4. Rozhodcovský súd môže zasadať, ak sú prítomní aspoň štyria jeho členovia; to neplatí v prípade, ak
bolo o niektorých členoch Rozhodcovského súdu rozhodnuté o ich zaujatosti.. V prípade pochybností
o zaujatosti niektorého člena Rozhodcovského súdu rozhodne o zaujatosti s konečnou platnosťou
Rozhodcovský súd, pričom sa neprihliada na hlas člena, ohľadom ktorého zaujatosti sa rozhoduje.
Zaujatý člen môže vyjadriť k prejednávanej veci svoj názor, na jeho hlas sa však pri rozhodovaní
neprihliada.
5. Rozhodcovský súd rozhodne vo veci do dvoch mesiacov od podania návrhu. Na právoplatné
rozhodnutie Rozhodcovského súdu sa vyžaduje súhlas aspoň troch jeho členov. Proti rozhodnutiu
Rozhodcovského súdu sa nemožno odvolať.
Článok XVII
Spoločné ustanovenia o orgánoch združenia
1. Ustanovenia tohto článku sa použijú, ak tieto stanovy neurčujú inak.
2. Orgán združenia zvoláva predseda orgánu aspoň raz za rok.
3. Orgán združenia je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Členom
orgánu združenia môže byť len člen KDMS.
4. Orgán združenia schvaľuje uznesenia nadpolovičnou väčšinou z prítomných členov orgánu.
5. Funkčné obdobie volených funkcionárov sú dva roky. V prípade uplynutia tejto doby funkcionár
naďalej vykonáva svoju funkciu v potrebnom rozsahu, a to až do dňa zvolenia nového funkcionára.

6. Voľby funkcionárov orgánov združenia s celoslovenskou pôsobnosťou (predseda, podpredseda,
generálny sekretár, členovia Predsedníctva, členovia Kontrolnej a revíznej komisie, členovia
Rozhodcovského súdu) sú vždy tajné; ostatné voľby sú tajné, ak o tom rozhodne predseda orgánu
alebo o to požiada aspoň štvrtina z prítomných členov orgánu. Námietku neplatnosti voľby z dôvodu
nedodržania tajnosti môže podať iba člen dotknutého orgánu do 30 dní odo dňa uskutočnenia volieb.
7. Na účely týchto stanov sa ústrednými orgánmi združenia rozumejú Snem, Republiková rada,
Predsedníctvo, Kontrolná a revízna komisia a Rozhodcovský súd.
ŠTVRTÝ ODDIEL
HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA
Článok XVIII
Všeobecné ustanovenia
1. Príjmy združenia sú najmä príjmy z členských príspevkov, dary, dotácie z verejných rozpočtov a
výnosy z majetku a podnikania združenia.
2. Výdavkami združenia sú najmä výdavky na činnosť orgánov združenia, klubov, na podujatia
organizované združením a ďalšie výdavky spojené s činnosťou združenia.
3. S majetkom združenia, s príjmami a výdavkami sa hospodári podľa pravidiel hospodárenia a v
súlade s Finančným poriadkom KDMS.
4. Pravidlá hospodárenia upravujú najmä
a. spôsob prerozdelenia výnosu z členských príspevkov medzi ústredné orgány, miestne
orgány a kluby,
b. spôsob rozdeľovania darov, dotácií a výnosov z majetku a podnikania,
c. pravidlá použitia finančných prostriedkov združenia,
d. pravidlá využívania majetku združenia a nakladania s ním. Podrobnejšie pravidlá
hospodárenia s určitými príjmami združenia alebo s určitým majetkom môže schváliť
Republiková rada.
5. Združenie môže zriaďovať vlastné právnické osoby alebo vstupovať do iných právnických osôb.
Zisk z ich podnikania sa používa výhradne na plnenie cieľov združenia.
6. S príjmami miestnych orgánov združenia a klubov získanými podľa ods. 4 písm. a) alebo b) alebo z
iných zdrojov hospodária tieto miestne orgány a kluby samostatne podľa pravidiel hospodárenia.
7. O príjmoch, výdavkoch a majetku združenia vedie generálny sekretár, miestne orgány a kluby
evidenciu.
Článok XIX
Členské príspevky
1. Členský príspevok je príspevok člena na výdavky združenia.
2. Členský príspevok sa platí jedenkrát za kalendárny rok. Podrobnosti o platení členských príspevkov
a o ich prerozdelení určí Republiková rada.
3. O výbere členských príspevkov vedie generálny sekretár evidenciu.
PIATY ODDIEL
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok XX
Prechodné ustanovenia
1. Orgány združenia a komisie, ktoré pôsobili na základe predošlých stanov, sa považujú za orgány a
komisie podľa týchto stanov. Obdobne to platí aj pre ďalších funkcionárov združenia.
2. Kluby, ktoré nespĺňajú podmienku podľa čl. VI ods. 2, sú povinné tento stav zosúladiť so stanovami
do 31. marca 2010, inak zaniknú.

3. Kluby, ktoré existovali ku dňu 21. 4. 2012 sa považujú za kluby, ktorým bola vydaná licencia podľa
čl. VI ods. 3. Generálny sekretár v súčinnosti s podpredsedom pre regionálne vzťahy a krajskými
predsedami vydá týmto klubom licenciu do 30. 6. 2012.
Článok XXI
Záverečné ustanovenia
1. Ak to nie je v rozpore s účelom Stanov, môže Republiková rada na návrh Predsedníctva upraviť
niektoré veci aj podrobnejšie, ako ustanovujú tieto stanovy. Rokovací poriadok a organizačný
poriadok si schvaľuje v súlade s týmito stanovami každý orgán združenia samostatne.
2. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia snemom KDMS.
Stanovy	
  boli	
  schválené	
  na	
  Sneme	
  KDMS	
  v	
  Trnave	
  dňa	
  21.	
  11.	
  2009.	
  
Prvá	
  zmena	
  Stanov	
  bola	
  schválená	
  na	
  Sneme	
  KDMS	
  v	
  Nových	
  Zámkoch	
  dňa	
  14.	
  5.	
  2011.	
  
Druhá	
  zmena	
  Stanov	
  bola	
  schválená	
  na	
  Sneme	
  KDMS	
  v	
  Jasnej	
  dňa	
  22.4.2012.	
  
Tretia	
  zmena	
  Stanov	
  bola	
  schválená	
  na	
  Sneme	
  KDMS	
  v	
  Žiline	
  dňa	
  11.4.2015.	
  

