I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Národná spoločnosť Slovenský Červený kríž
1. Slovenský Červený kríž (ďalej SČK) je jediná, vládou Slovenskej republiky dňa 8.12.1992
uznaná národná spoločnosť Červeného kríža, pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky
podľa Ženevských dohovorov, ich dodatkových protokolov a zákona č. 84/1994 Z.z.
SČK je neštátna, právnická osoba.
Sídlom národnej spoločnosti SČK je Bratislava.
2. SČK je na území Slovenskej republiky nástupcom Československého Červeného kríža, ktorý
bol Medzinárodným výborom Červeného kríža uznaný 1.12.1919. SČK ako národná spoločnosť,
bol uznaný Medzinárodným výborom Červeného kríža v Ženeve 25.8.1993 a prijatý za člena
Medzinárodnej federácie národných spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca
25.10.1993 v Birminghame.
3. SČK je súčasťou Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca a členom
Medzinárodnej federácie národných spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Vo
svojej činnosti sa riadi princípmi hnutia Červeného kríža, ktorými sú: humanita, nestrannosť,
neutralita, nezávislosť, dobrovoľnosť, jednota a univerzálnosť.
4. SČK rozvíja svoju činnosť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi Slovenskej
republiky a s rezolúciami medzinárodných konferencií Červeného kríža a Červeného polmesiaca.
Spolupracuje s orgánmi štátnej správy, samosprávy, organizáciami, inštitúciami a združeniami v
Slovenskej republike i s príslušnými medzinárodnými a zahraničnými organizáciami.
5. SČK má právo používať znak Červeného kríža v bielom poli, chránený Ženevskými
dohovormi z 12. augusta 1949 v znení dodatkových protokolov k týmto dohovorom z 8. júna
1977.Ochranu znaku a názvu Červeného kríža a SČK upravuje Zákon NR SR č. 84/1994 Z. z. o
Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu Červeného kríža zo dňa 17.3.1994, s
účinnosťou od 1.5.1994. Postupuje sa tiež podľa pravidiel pre používanie symbolov Červeného

kríža a Červeného polmesiaca národnými spoločnosťami, schválenými MV ČK z roku 1991 a
úpravy SČK zo dňa 3.7.1999.
6. SČK je budovaný na demokratických princípoch a celoštátnom pokrytí svojej činnosti v
Slovenskej republike.
Článok 2
Poslanie SČK
1. Základným poslaním SČK je predchádzať a zmierňovať utrpenie všetkých ľudí bez ohľadu na
národnosť, pohlavie, rasu, náboženstvo a politické presvedčenie.
2. Základné úlohy pri plnení poslania SČK sú:
a) pôsobiť ako výlučne uznaná pomocná organizácia vojenskej zdravotníckej služby s
výhradným oprávnením pripravovať a vykonávať pomocnú zdravotnícku službu, školiť
dobrovoľné sestry SČK;
b) pôsobiť v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva a poskytovať pomoc v prípade katastrôf, pri
živelných pohromách, mimoriadnych udalostiach alebo iných nešťastiach;
c) organizovať a sprostredkovávať, poskytovať pomoc pri katastrofách a núdzových stavoch v
postihnutých oblastiach mimo územia republiky;
d) organizovať zdravotnícku prípravu obyvateľov, školenie a výučbu obyvateľstva v poskytovaní
prvej pomoci, obstarávať, udržiavať, obnovovať a vyraďovať zdravotnícke zásoby, organizovať
a registrovať sieť záchranných tímov, byť garantom výučby prvej pomoci v autoškolách;
e) pomáhať štátnej zdravotníckej správe pri organizovaní a zabezpečovaní bezpríspevkového
darcovstva krvi, vrátane krvných produktov na lekárske účely a oceňovanie bezpríspevkového
darcovstva krvi;
f) zabezpečovať odbery krvi vlastnými mobilnými odberovými jednotkami , dodávať ju HTO,
alebo zdravotníckym zariadeniam, zabezpečovať prepravu krvi, chorých a ranených,
transplantátov pre medicínske účely vlastným transervisom v zmysle platných predpisov;

g) organizovať pobyty pre zdravotne oslabené deti a dospelých;
h) poskytovať ďalšie zdravotnícke, záchranné, sociálne a humanitné služby, spolupracovať pri
každej verejnej zdravotnej a sociálnej starostlivosti, riešení problémov bezdomovcov, utečencov
a ostatných osôb, ktoré túto pomoc nevyhnutne potrebujú;
ch) zabezpečovať pátraciu službu podľa Ženevských dohovorov a ich dodatkových protokolov a
príslušných medzinárodných pravidiel;
i) zoznamovať svojich členov a ostatné obyvateľstvo so základnými princípmi Červeného kríža a
Červeného polmesiaca a s medzinárodným humanitárnym právom, a tak šíriť myšlienky mieru,
vzájomnej úcty a porozumenia medzi ľuďmi a národmi;
j) vydávať časopisy, publikácie, informačné a propagačné materiály o činnosti SČK a vykonávať
reklamnú činnosť;
k) robiť nábor, vychovávať a školiť osoby na plnenie aktivít vyplývajúcich zo zákona a Stanov
SČK;
l) podporovať zapájanie mladých ľudí do práce SČK;
m) získavať personálne, materiálne a finančné zdroje na činnosť, ako predpoklad plnenia úloh pri
pomoci zraniteľným občanom;
n) plniť ďalšie úlohy, o ktoré ho požiada Vláda Slovenskej republiky, ak sú v súlade s princípmi
Červeného kríža.
II. ČLENSTVO
Článok 3
Vznik a zánik členstva
1. Členstvo v SČK je dobrovoľné. Členom SČK môže byť každá fyzická osoba staršia ako 15
rokov, alebo právnická osoba, ktorá má sídlo v SR, ktorá súhlasí so siedmimi princípmi
Červeného kríža a Červeného polmesiaca a jeho poslaním. O prijatí člena rozhoduje
Predsedníctvo miestneho spolku SČK. Členstvo v Mládeži SČK upravuje článok 9., stanov.

2. Členskú základňu SČK tvoria činní, prispievajúci a čestní členovia:
a) činným členom je ten, kto sa zúčastňuje na spolkovom živote, aktívne prispieva k plneniu
poslania a úloh SČK a platí stanovený ročný príspevok;
b) prispievajúcim členom je ten, kto podporuje SČK, prispieva finančne na jeho činnosť v
kalendárnom roku, alebo iným plnením;
c) čestným členom SČK môže byť osoba, ktorá sa mimoriadne významne zaslúžila o SČK.
Čestné členstvo udeľuje najvyšší, alebo ním poverený orgán SČK;
3. Kolektívne členstvo, o ktoré môžu požiadať organizácie, inštitúcie, združenia, spolky
(záchranné systémy, Horská služba, Kynologická služba a iné);
a) kolektívnym členom SČK sa stáva podľa stanov samostatná právnická osoba na základe
písomnej zmluvy so SČK a v nej stanovených právach a povinnostiach kolektívneho člena SČK.
O prijímaní kolektívnych členov SČK rozhoduje Výkonná rada ÚzS SČK;
b) kolektívny člen SČK prispieva na jeho činnosť, podporuje jeho aktivity, platí ročný
kolektívny členský príspevok.
4. Členstvo zaniká:
a) vystúpením člena;
b) zrušením členstva a to výrokom príslušného orgánu miestneho spolku SČK, kde je člen
registrovaný, pre závažné alebo opakované neplnenie povinnosti. Proti výroku o zrušení členstva
má ten, proti komu smeruje, právo odvolať sa na územnom spolku SČK, alebo Výkonnej rade
SČK, ktorá rozhoduje s konečnou platnosťou;
c) vylúčením člena za hrubé porušenie stanov, poškodzovanie dobrého mena SČK;
d) úmrtím u fyzických osôb, zánikom u právnických osôb;
e) u prispievajúcich členov po 1 roku od poskytnutia príspevku;
f) odňatím čestného členstva orgánom, ktorý ho prepožičal;

g) o zrušení členstva a vylúčení člena rozhoduje Predsedníctvo miestneho spolku SČK, resp.
príslušný vyšší orgán SČK.
Článok 4
Práva a povinnosti člena
1. Člen SČK má právo:
a) slobodne sa rozhodnúť, v ktorom miestnom spolku SČK chce byť registrovaný;
b) byť volený do funkcií spojených s hmotnou zodpovednosťou, môžu byť len členovia po
dovŕšení veku 18 rokov;
c) slobodne prejavovať svoje názory na činnosť SČK, predkladať návrhy, požiadavky a sťažnosti
na všetky orgány a žiadať odpoveď, odvolať sa proti rozhodnutiu orgánov až po Najvyššiu radu
SČK;
d) voliť a byť volený do orgánov a funkcií na všetkých úrovniach organizačnej štruktúry SČK;
e) používať pri činnosti v SČK materiálne a technické prostriedky SČK;
f) požadovať ochranu, podporu a pomoc v súlade s princípmi Červeného kríža a Červeného
polmesiaca;
g) nosiť odznak a vyznamenania SČK a pri organizovaných akciách a podujatiach súvisiacich s
činnosťou SČK i uniformu.
2. Člen SČK je povinný:
a) dodržiavať Stanovy SČK, chrániť znak, majetok, dobré meno SČK, jeho jednotu a vnútornú
demokraciu;
b) podporovať činnosť SČK, riadiť sa ideami hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca a
šíriť ich;
c) zúčastňovať sa na činnosti miestneho spolku SČK, v ktorom je registrovaný;

d) rešpektovať rozhodnutie voleného orgánu a plniť uložené úlohy vyplývajúce zo zastávanej
funkcie, pokiaľ sú v súlade so Stanovami SČK;
e) platiť stanovené členské príspevky.

Článok 5
Vyznamenania a čestné uznania
Za príkladnú činnosť, pomoc a podporu SČK možno udeliť vyznamenanie, ocenenie alebo
čestné uznanie a pod. Podmienky a spôsob udeľovania stanovujú "Zásady pre udeľovanie
vyznamenaní a ocenení SČK schvaľované Najvyššou radou SČK".
III. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
Článok 6
Princípy vnútornej demokracie
1. Členovia SČK uplatňujú svoju vôľu a rozhodnutia prostredníctvom volených orgánov.
2. Orgány na všetkých stupňoch sú volené verejným alebo tajným hlasovaním. O spôsobe
hlasovania rozhoduje orgán, ktorý voľbu uskutočňuje. Voľby sú právoplatné, ak sa ich zúčastní
nadpolovičná väčšina členov orgánu, prípadne delegátov. Zvolení sú členovia, za ktorých
hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných.
3. Rozhodovanie volených orgánov je podmienené účasťou nadpolovičnej väčšiny ich členov,
alebo delegátov. Uznesenia sú právoplatné, ak za nehlasovala nadpolovičná väčšina prítomných.
Uznesenia ktoré odporujú Stanovám SČK alebo všeobecne záväzným predpisom, sú neplatné.
4. Volené orgány (funkcionári) za výkon svojej funkcie zodpovedajú tomu orgánu, ktorý ich
zvolil, prípadne ustanovil.
5. Vo volených orgánoch SČK sa uplatňuje zásada obmeny ich členov. Funkcia prezidenta SČK
a viceprezidentov SČK je nezlučiteľná s inou vedúcou funkciou v orgánoch SČK. Prezident

SČK, viceprezident SČK a predseda Kontrolnej a revíznej rady SČK nemôžu pracovať v
politických stranách a hnutiach.
6. Pri znížení počtu členov orgánov SČK sa na návrh príslušného orgánu SČK môže vykonať
kooptácia nového člena. Kooptovať možno do všetkých orgánov, najviac 20 % nových členov.
7. Vzťah nadriadenosti vyšších orgánov k nižším vzniká pri plnení poslania SČK ako výlučne
uznanej pomocnej organizácie vojenskej zdravotníckej služby v zmysle Ženevských dohovorov a
ich dodatkových protokolov a pri príprave a plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva.
8. Orgány, organizačná a osobitné zložky SČK, môžu z radov členov alebo iných odborníkov na
zabezpečenie svojej činnosti, ustanovovať v jednotlivých prípadoch pracovné skupiny. Pracovné
skupiny majú len poradnú funkciu a vytvárajú sa ad hoc, potom zanikajú.
9. K zabezpečeniu plnenia odborných úloh, môžu volené orgány zriaďovať poradné orgány a
stále komisie s vymedzením ich funkcie a kompetencie. O ich zriadení, počte členov a náplni ich
práce rozhoduje príslušný orgán SČK.
10. Výkonná rada SČK môže zriadiť stálu finančnú komisiu SČK ako poradný orgán bez
rozhodovacej právomoci. Schvaľuje jej zloženie a náplň práce.
Článok 7
Miestny spolok SČK
1. Miestny spolok SČK (ďalej MS SČK) je základným článkom výstavby SČK. Zakladá sa všade
tam, kde je najmenej 5 členov. Na zakladajúcej schôdzi volí predsedu, podpredsedu, pokladníka
a ďalších členov predsedníctva a podľa počtu členov 1  3 revízorov. Právna subjektivita
miestneho spolku SČK vzniká dňom registrácie Výkonnou radou územného spolku SČK.
Registráciu vykoná sekretariát ÚzS SČK.
2. Hlavným poslaním miestneho spolku SČK je konkrétna účasť členov na plnení úloh SČK.
Pritom sa môže špecializovať na vybraný okruh činností a vyvíjať ekonomickú činnosť, alebo
inú činnosť, smerujúcu k nadobúdaniu finančných a materiálových prostriedkov, potrebných pre
zabezpečenie činnosti. Zameranie činnosti a jej rozsah musia byť vopred odsúhlasené Výkonnou
radou územného spolku SČK, na základe osobitného vnútorného predpisu SČK, ktorý schvaľuje
Najvyššia rada SČK.

3. Najvyšším orgánom miestneho spolku SČK je zhromaždenie členov, ktoré zvoláva
predsedníctvo podľa potreby, najmenej raz za rok. Zhromaždenie členov prerokúva všetky
základné otázky činnosti, najmä:
a) schvaľuje plán činnosti a návrh rozpočtu;
b) schvaľuje správu predsedníctva miestneho spolku SČK o činnosti, o výsledku hospodárenia a
správu revízorov;
c) volí predsedu, členov predsedníctva miestneho spolku SČK, kontrolnú a revíznu radu, alebo
revízorov na štvorročné obdobie;
d) volí delegátov na snem územného spolku SČK;
e) navrhuje zo svojich členov kandidátov do územnej rady SČK;
f) schvaľuje návrhy na udelenie vyznamenaní, ocenení a čestných uznaní;
g) udeľuje vyznamenania na svojej úrovni.
4. Činnosť miestneho spolku SČK medzi zasadnutiami zhromaždenia členov riadi predsedníctvo
miestneho spolku SČK, ktoré zvoláva predseda podľa potreby, najmenej dvakrát do roka;
a) predseda MS SČK zvoláva zasadnutia predsedníctva MS SČK, predsedá im, riadi činnosť MS
SČK, zastupuje ho navonok a pred úradmi, spolu s ďalším členom predsedníctva MS SČK
podpisuje dokumenty týkajúce sa MS SČK;
b) predsedníctvo MS SČK zvoláva zhromaždenie členov, ktoré je najvyšším orgánom miestneho
spolku SČK, zhromaždenie členov sa koná najmenej 1 krát do roka a to vždy v prvých
mesiacoch roka;
c) zhromaždenie členov MS SČK je spôsobilé uznášať sa, ak je prítomná aspoň polovica členov
a uznáša sa nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Len v prípade návrhu na
vyslovenie nedôvery predsedníctvu miestneho spolku je potrebná 3/5 väčšina prítomných členov
a na zrušenie miestneho spolku SČK je potrebná 3/5 väčšina hlasov všetkých členov MS SČK.
5. V prípade, že predsedníctvo miestneho spolku SČK odmietne, alebo prestane plniť svoje
povinnosti a pokiaľ ani na výzvu Výkonnej rady územného spolku SČK (ÚzS SČK) sa nezíde na

riadne rokovanie, je Výkonná rada ÚzS SČK oprávnená zvolať rokovanie zhromaždenia členov
MS SČK a uskutočniť nové voľby.
6. Miestny spolok SČK zaniká zrušením registrácie:
a) na základe rozhodnutia zhromaždenia členov 3/5 väčšinou hlasov všetkých členov MS SČK;
b) na základe rozhodnutia VR ÚzS SČK;
c) o majetku zaniknutého MS SČK po vyrovnaní všetkých finančných a právnych záväzkov
rozhoduje príslušná Výkonná rada ÚzS SČK.
7. Členovia Kontrolnej a revíznej rady MS SČK (ďalej KRR MS SČK) a revízori nemôžu byť
členmi Predsedníctva MS SČK a nemôžu byť volení v MS SČK do iných funkcií. Predseda KRR
MS SČK, alebo revízor sa zúčastňujú rokovania Predsedníctva MS SČK s hlasom poradným.
8. Registráciu, jej zrušenie a spôsob použitia majetku zrušeného miestneho spolku SČK upravujú
zásady schválené Najvyššou radou SČK.
Článok 8
Územný spolok SČK
1. Územný spolok SČK tvoria všetky registrované miestne spolky SČK, Mládež SČK, Vodná
záchranná služba SČK, Kluby darcov krvi SČK a ďalší, ktorí sa dobrovoľne rozhodli, v ktorom
ÚzS SČK chcú byť registrovaní na príslušnom území. Ich činnosť sa riadi Stanovami SČK.
Organizačná a osobitné zložky SČK môžu mať vlastný štatút, ktorý schvaľuje príslušný orgán
SČK.
a) Pri svojej činnosti musia dodržiavať princípy hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca,
vrátane princípu jednoty národnej spoločnosti SČK.
b) Územný spolok SČK vzniká registráciou, ktorú vykonáva Výkonná rada SČK a jej
prostredníctvom Ústredný sekretariát SČK v Bratislave.
2. Najvyšším orgánom územného spolku SČK je územný snem, ktorý tvoria delegáti miestnych
spolkov SČK. Snem zvoláva raz za 4 roky Výkonná rada územného spolku SČK.

3. Zvolať Snem územného spolku SČK, alebo mimoriadny snem je možné tiež na žiadosť
polovice miestnych spolkov SČK, alebo na základe rozhodnutia Výkonnej rady SČK.
Mimoriadny snem územného spolku SČK má tie isté kompetencie ako riadny snem.
4. Územný snem SČK :
a) rozhoduje o základných otázkach územného spolku SČK;
b) schvaľuje správu o činnosti územnej rady SČK vrátane hospodárenia a plnenia uznesení
posledného snemu;
c) stanovuje koncepciu a ďalší program rozvoja činnosti územného spolku SČK na ďalšie 4
ročné obdobie;
d) posudzuje, dáva návrhy a stanoviská k novelizácii Stanov SČK, resp. k iným vnútorným
predpisom a normám platným v SČK a k organizačnej výstavbe SČK;
e) volí 15  23 člennú územnú radu SČK, 3  5 člennú Kontrolnú a revíznu radu územného
spolku SČK, pričom môže voliť aj náhradníkov územnej rady SČK a náhradníkov Kontrolnej a
revíznej rady SČK;
f) volí a odvoláva predsedu, dvoch podpredsedov územného spolku SČK a predsedu Kontrolnej
a revíznej rady územného spolku SČK;
g) volí delegátov na Snem SČK podľa počtu členov územného spolku SČK a kľúča, ktorý
schvaľuje Najvyššia rada SČK;
h) odporúča kandidátov k voľbe za člena Najvyššej rady SČK.
5. Stálym zastupiteľským orgánom miestnych spolkov SČK je územná rada SČK. Územnú radu
SČK zvoláva podľa potreby, najmenej raz za rok, Výkonná rada územného spolku SČK.
6. Územná rada SČK:
a) rozpracúva uznesenia územného snemu SČK do ročných plánov činností, uznesenia Snemu
delegátov SČK, Najvyššej rady, príp. Výkonnej rady SČK;

b) schvaľuje správy o činnosti Výkonnej rady územného spolku SČK;
c) schvaľuje rozpočet, správu o výsledku hospodárenia a správu o činnosti Kontrolnej a revíznej
rady územného spolku SČK, za ročné obdobie;
d) volí a odvoláva podpredsedov a 5  11 členov Výkonnej rady územného spolku SČK;
e) plní ďalšie úlohy, ktoré sa týkajú činnosti a práce územného spolku SČK;
f) rokovanie územnej rady SČK zvoláva predseda, ktorý jej predsedá a je predsedom územnej
rady SČK. Je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov územnej rady a
uznesenia sú právoplatné, ak za ne hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov;
g) ak ide o vyslovenie nedôvery Výkonnej rade územného spolku SČK, je potrebná 3/5 väčšina
členov územnej rady SČK;
h) potvrdzuje vo funkcii riaditeľa sekretariátu územného spolku SČK (SÚS SČK);
ch) predseda KRR ÚzS SČK a riaditeľ SÚS SČK sa zúčastňujú rokovania Územnej rady SČK s
hlasom poradným.
i) členmi územnej rady SČK sú volení aj zástupcovia Mládeže SČK, VZS SČK, KDK SČK a
pod.
7. Výkonná rada územného spolku SČK (VR ÚzS SČK)
Výkonnú radu tvoria: predseda, podpredseda a ďalší členovia zvolení územnou radou SČK
a) členmi Výkonnej rady územného spolku SČK sú volení aj zástupcovia Mládeže SČK, VZS
SČK, KDK SČK a ďalší;
b) zúčastňovať sa rokovania Výkonnej rady územného spolku SČK majú právo predseda
Kontrolnej a revíznej rady SČK a riaditeľ sekretariátu územného spolku SČK s poradným
hlasom, nie sú volenými členmi VR ÚzS SČK;
c) Výkonná rada územného spolku SČK si môže prizývať na svoje rokovania i predstaviteľov
štátnych orgánov a samospráv, sponzorov, prípadne významné osobnosti;

d) Výkonnú radu územného spolku SČK zvoláva predseda, ktorý jej zároveň predsedá, najmenej
4 krát za rok;
e) predseda územného spolku SČK je zároveň predsedom územnej a výkonnej rady.
8. Výkonná rada územného spolku SČK:
a) zabezpečuje plnenie uznesení územného snemu, Snemu delegátov SČK, Najvyššej a
Výkonnej rady SČK, územnej rady SČK a premieta ich do ročných plánov činnosti;
b) usmerňuje a koordinuje činnosti miestnych spolkov SČK, sociálnych stredísk, domov
humanity, domov SČK a účelových zariadení;
c) spravuje Fondy, ktoré sú zriadené územným spolkom na základe ich štatútov, ktoré schvaľuje;
d) schvaľuje návrhy na vyznamenania a ocenenia zaslúžilých členov, sponzorov a pod., a
predkladá ich vyšším orgánom podľa schválených zásad;
e)
 prerokováva a predkladá návrh rozpočtu a ročnú správu o výsledku hospodárenia územnej rade
SČK;
 schvaľuje polročnú správu o výsledku hospodárenia územného spolku SČK;
f) spravuje majetok územného spolku SČK a zodpovedá za riadne hospodárenie s ním;
g) rozhoduje o všetkých ostatných veciach, ktoré si nevyhradila územná rada SČK;
h) prostredníctvom príslušného SÚS SČK zabezpečuje registráciu MS SČK, jeho zrušenie a
spôsob použitia majetku zrušeného MS SČK;
ch) navrhuje generálnemu sekretárovi SČK prijať do funkcie, resp. uvoľniť z nej riaditeľa
sekretariátu územného spolku SČK v zmysle všeobecne platných pracovnoprávnych predpisov;
i) odporúča územnej rade SČK opatrenia týkajúce sa miestnych spolkov SČK, ich činnosti,
zrušenie alebo zlúčenie miestnych spolkov.

Článok 9
Mládež SČK
1. Organizačnou zložkou SČK je Mládež SČK, ako hnutie v rámci SČK, združuje predovšetkým
deti a mládež. Deti a mládež môžu byť členmi od 5 rokov do 25 rokov veku. Má svoj program,
ktorý je súčasťou programu SČK. Jej činnosť sa riadi Stanovami SČK a štatútom, ktorý
schvaľuje Najvyššia rada SČK.
2. Mládež SČK ako organizačná zložka sa združuje v rámci územných spolkov SČK, má svoje
vlastné orgány a môže mať delegovanú právnu subjektivitu. Delegovanie právnej subjektivity ad
hoc upravuje článok 18., ods.2., písm. d/ Stanov SČK.
Článok 10
Osobitné zložky SČK
1. Osobitné zložky SČK (so špeciálnym a výberovým zameraním) sa združujú vo svojich
miestnych spolkoch SČK  Vodná záchranná služba SČK (VZS SČK), Kluby darcov krvi SČK
(KDK SČK), Kynologická služba, Horská služba, záchranná služba a ďalšie v rámci územných
spolkov SČK. Riadia sa princípmi hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, Stanovami
SČK a vlastným štatútom.
2. Osobitné zložky SČK si môžu vytvoriť v rámci svojej odbornosti vlastné orgány,
prostredníctvom ktorých metodicky a odborne pomáhajú usmerňovať ich činnosť. Sú povinné
dodržiavať zákon o SČK, všeobecne platné právne predpisy a vnútorné smernice SČK. Tieto
orgány môžu mať delegovanú právnu subjektivitu, ad hoc podľa čl. 18., ods.2, písm.d) Stanov
SČK.
3. O zriadení osobitných zložiek SČK a schválení ich štatútov rozhoduje Najvyššia rada SČK.
4. Osobitné zložky SČK majú svojich volených zástupcov v Najvyššej rade SČK.

IV. ÚSTREDNÉ ORGÁNY SČK

Článok 11
Snem delegátov SČK
1. Najvyšším orgánom národnej spoločnosti SČK je Snem delegátov SČK. Pozostáva z
delegátov zvolených na snemoch územných spolkov SČK, z jedného delegáta Mládeže SČK a z
jedného delegáta osobitných zložiek SČK.
2. Snem zvoláva Najvyššia rada SČK raz za 4 roky, najmenej 60 dní od podania návrhu. Snem
delegátov SČK je uznášaniaschopný, ak sa ho zúčastní najmenej 2/3 zvolených delegátov s
hlasom rozhodujúcim a rozhodnutia sú právoplatné, ak za ne hlasovala nadpolovičná väčšina
prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim. Každý delegát má jeden hlas.
3. Mimoriadny Snem delegátov SČK môže zvolať vo zvlášť odôvodnených prípadoch, na
žiadosť 2/3 väčšiny členov Najvyššej rady SČK, alebo z rozhodnutia Výkonnej rady SČK
Najvyššia rada SČK do 30 dní. Mimoriadny snem má tie isté kompetencie ako riadny snem.
4. Ku schváleniu Stanov SČK, k ich zmene (pred ich predložením riadnemu, alebo
mimoriadnemu snemu SČK sa predkladajú Spoločnej komisii pre stanovy národných spoločností
MV ČK a MFS ČK/ČP na pripomienky), názvu, loga  emblému národnej spoločnosti SČK,
rozhodnutiu o zániku národnej spoločnosti SČK a naložení s jej majetkom, je potrebná 3/5
väčšina hlasov delegátov riadneho alebo mimoriadneho snemu s hlasom rozhodujúcim.
5. Snem delegátov SČK plní tieto úlohy:
a) schvaľuje správu Najvyššej rady SČK o činnosti a stave SČK, správu Kontrolnej a revíznej
rady SČK o jej činnosti;
b) schvaľuje Stanovy SČK, ich zmeny a symboly SČK (názov, logo  emblém, vlajku a pod.);
c) volí prezidenta SČK, dvoch viceprezidentov SČK a predsedu Kontrolnej a revíznej rady SČK;
d) volí najviac 51 člennú Najvyššiu radu SČK pri rovnomernom zastúpení všetkých ÚzS SČK a
rešpektovaní odporúčaní územných snemov a ďalej štyroch členov a dvoch náhradníkov KRR
SČK;
e) určuje program činnosti a zásady hospodárenia;

f) uznáša sa o zániku národnej spoločnosti SČK.
Článok 12
Najvyššia rada SČK
1. Stálym zastupiteľským orgánom členstva je Najvyššia rada SČK, volená Snemom delegátov
SČK v počte najviac 51 členov (vrátane prezidenta, dvoch viceprezidentov, zástupcu Mládeže
SČK, VZS SČK, KDK SČK a ďalších osobitných zložiek) na 4 ročné funkčné obdobie.
2. Najvyššiu radu SČK zvoláva VR SČK najmenej raz za rok (najneskôr do konca marca), v
prípade nevyhnutnej potreby, alebo na žiadosť polovice jej členov ju zvoláva prezident SČK.
3. Zasadnutie Najvyššej rady SČK vedie a predsedá jej spravidla prezident SČK.
4. Najvyššia rada SČK je schopná uznášať sa za účasti nadpolovičnej väčšiny členov, a ak nie je
stanovené inak, rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Každý člen má
jeden hlas.
5. Najvyššia rada SČK plní tieto úlohy:
a) rozpracováva úlohy stanovené Snemom delegátov SČK do ročných plánov svojej činnosti;
b) volí Výkonnú radu SČK;
c) schvaľuje koncepciu a stratégiu činnosti SČK;
d) schvaľuje rozpočet a správu o výsledku hospodárenia SČK;
e) schvaľuje správy o činnosti VR SČK a KRR SČK;
f) schvaľuje zásady udeľovania vyznamenaní a ocenení v SČK;
g) schvaľuje Smernicu o hospodárení s prostriedkami a majetkom SČK;

h) schvaľuje "Zásady upravujúce registráciu, zamietnutie alebo zrušenie registrácie a spôsob
použitia majetku zrušeného miestneho spolku SČK, ďalej zásady pre registráciu ÚzS SČK,
pravidlá zmierovacieho konania, návrh symbolov SČK";
ch) určuje výšku a rozdelenie členských príspevkov;
i) schvaľuje organizačnú štruktúru SČK, zriaďovanie a zrušenie ÚzS SČK a SÚS SČK;
j) schvaľuje menovanie a uvoľňovanie z funkcie čestného prezidenta SČK;
k) potvrdzuje vo funkcii generálneho sekretára SČK.
6. Pokiaľ sa zníži počet členov Najvyššej rady SČK zvolených na Sneme delegátov SČK, je
možné ich doplniť kooptáciou v rozsahu najviac 20% .
7. Predseda KRR SČK a generálny sekretár SČK sa povinne zúčastňujú rokovania Najvyššej
rady SČK s hlasom poradným.
Článok 13
Výkonná rada SČK
1. Stálym výkonným orgánom SČK je 11 členná Výkonná rada SČK (VR SČK), ktorú tvoria:
prezident SČK, dvaja viceprezidenti SČK, zástupca Mládeže SČK a ďalších 7 členov. Na
rokovanie VR SČK môžu byť prizývaní zástupcovia VZS SČK, KDK SČK a ďalší.
2. Predseda Kontrolnej a revíznej rady SČK a generálny sekretár SČK sa zúčastňujú povinne
rokovania VR SČK s hlasom poradným.
3. Právo zúčastňovať sa rokovania VR SČK majú aj zástupcovia kolektívneho členstva a ďalší
prizvaní , ktorí majú hlas poradný. O ich prizvaní na rokovanie rozhoduje prezident SČK.
4. Výkonná rada SČK môže svojim rozhodnutím tiež kooptovať ďalších 3  5 zástupcov
(predstaviteľov štát. orgánov, samosprávy, významné osobnosti, odborníkov a pod.), s hlasom
poradným. Ich členstvo VR SČK osvedčuje menovacím dekrétom.
5. Výkonnú radu SČK zvoláva a predsedá jej spravidla prezident SČK. Schádza sa podľa
potreby, najmenej 4 krát za rok. Je uznášania schopná pri účasti nadpolovičnej väčšiny členov

VR SČK s hlasom rozhodujúcim. Rozhodnutie prijíma nadpolovičnou väčšinou prítomných
členov. Každý člen má jeden hlas, v prípade rovnosti hlasov rozhodne predsedajúci schôdze.
6. Pokiaľ sa zníži počet členov VR SČK zvolených Najvyššou radou SČK, je možné ich doplniť
kooptovaním najviac v rozsahu 20 % z členov Najvyššej rady SČK.
7. Výkonná rada SČK navrhuje prezidentovi SČK prijímať a uvoľňovať z funkcie generálneho
sekretára SČK.
8. Výkonná rada SČK plní tieto úlohy:
a) zabezpečuje plnenie uznesení Snemu delegátov a Najvyššej rady SČK;
b) koordinuje a riadi činnosť SČK a rozhoduje o zásadných otázkach týkajúcich sa SČK medzi
rokovaniami Najvyššej rady SČK;
c)
 prerokováva a predkladá na rokovanie Najvyššej rade SČK ročný rozpočet;
 správu o výsledku hospodárenia SČK;
 schvaľuje správu o výsledku hospodárenia SČK za I. polrok;
 všetky materiály a správy, ktoré majú byť predkladané na rokovania Najvyššej rady SČK;
d) predkladá návrhy na vyhlásenie volieb do orgánov SČK po uplynutí 4 ročného funkčného
obdobia;
e) schvaľuje udelenie vyznamenaní a ocenení v SČK k rôznym príležitostiam a návrhy na
udelenie štátnych a medzinárodných vyznamenaní v rámci pravidiel Medzinárodnej federácie
spoločnosti Červeného kríža a Červeného polmesiaca;
f) schvaľuje správu o činnosti Ústredného sekretariátu a generálneho sekretára SČK;
g) spravuje Fond SČK Ľudia ľuďom, dbá na dodržiavanie jeho štatútu;

h) podieľa sa na koordinácii humanitnej pomoci osobám na pomoc odkázaným a pomoci do
zahraničia v zmysle zákona o SČK;
ch) schvaľuje zriadenie účelových zariadení SČK s celoslovenskou pôsobnosťou, príp. ich
zrušenie;
i) prostredníctvom Ústredného sekretariátu SČK zabezpečuje registráciu ÚzS SČK podľa zásad
schválených Najvyššou radou SČK;
j) schvaľuje organizačný poriadok SČK a ďalšie vnútorné interné predpisy a dokumenty, ktorých
schválenie si nevyhradila Najvyššia rada SČK;
k) rozhoduje v mimoriadnych situáciách o organizácii a pomoci presahujúcej kompetenciu
územných spolkov SČK a ich sekretariátov;
l) ak si územná rada SČK neplní svoje povinnosti, najmä ak príde v ÚzS SČK k vážnemu
porušeniu Stanov SČK alebo poškodzuje dobré meno SČK a pokiaľ ani na písomnú výzvu
Výkonnej rady SČK sa územná rada SČK a jej Výkonná rada ÚzS SČK nezíde k riadnemu
rokovaniu a neuskutoční nápravu, je Výkonná rada SČK oprávnená pozastaviť výkon právomoci
Výkonnej rady územného spolku SČK, vrátane predsedu a zvolať rokovanie územnej rady SČK;
m) do prijatia uznesenia územnej rady SČK preberá právomoci Výkonnej rady územného spolku
SČK, vrátane predsedu, Výkonná rada SČK;
n) rozhoduje ďalej o všetkých veciach Národnej spoločnosti SČK, ktoré nie sú vyhradené
výlučne k rozhodnutiu Najvyššej rady SČK.
Článok 14
Prezídium SČK
1. Prezídium SČK tvoria: prezident SČK, 2 viceprezidenti SČK a generálny sekretár SČK s
poradným hlasom. Rokovanie Prezídia SČK zvoláva prezident SČK a tomuto predsedá. Môžu sa
ho zúčastniť i ďalší prizvaní, o čom rozhoduje prezident SČK.
2. Prezídium SČK v neodkladných prípadoch a v mimoriadnych situáciách plní úlohy Výkonnej
rady SČK. O svojich rozhodnutiach informuje prezident SČK Výkonnú radu SČK na jej
najbližšom zasadnutí. Výkonná rada SČK môže zrušiť rozhodnutie Prezídia SČK ak nie je v

súlade so základnými princípmi hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, zákonom alebo
Stanovami SČK.
Článok 15
Prezident SČK
1. Prezident národnej spoločnosti SČK je najvyšším predstaviteľom a zástupcom SČK navonok a
v styku so zahraničím. Ak nemôže plniť svoje povinnosti v plnom rozsahu, zastupuje ho ním
určený viceprezident.
2. Na návrh Výkonnej rady SČK a generálneho sekretára SČK menuje zástupcov za delegátov,
prípadne členov do komisií Medzinárodnej federácie národných spoločností Červeného kríža a
Červeného polmesiaca. Ďalej menuje do rôznych výborov, komisií vlády a rezortov odborníkov 
zástupcov SČK.
3. Na základe návrhu VR SČK uzatvára pracovný pomer s generálnym sekretárom SČK v
zmysle všeobecne platných pracovnoprávnych predpisov, schvaľuje jeho mzdu a ostatné
náležitosti a podpisuje dekréty o týchto rozhodnutiach.
4. Ďalej podpisuje dokumenty národnej spoločnosti SČK zásadnejšieho významu, medzinárodné
zmluvy, dohody, vyhlásenia, rezolúcie, rozhodnutia najvyšších orgánov SČK, interné predpisy,
ktoré schvaľovala Najvyššia rada SČK a pod. Tieto dokumenty po dohode (s ohľadom na ich
význam) podpisuje tiež generálny sekretár SČK.
5. Prezident SČK menuje v spolupráci s generálnym sekretárom SČK v prípade potreby
Ústredný krízový štáb SČK, ktorý má za úlohu koordinovať poskytovanie pomoci SČK.
6. SČK môže mať čestného prezidenta SČK  je čestným reprezentantom národnej spoločnosti
SČK a má právo zúčastňovať sa zasadaní Najvyššej rady SČK, Výkonnej rady SČK s hlasom
poradným a reprezentovať SČK na významných akciách organizovaných národnou spoločnosťou
SČK. Jeho menovanie a uvoľňovanie schvaľuje Najvyššia rada SČK na návrh Výkonnej rady
SČK.
Článok 16
Sekretariáty SČK

1. Ústredný sekretariát SČK (ďalej ÚS SČK) a sekretariáty územných spolkov SČK (ďalej SÚS
SČK) vykonávajú odborné, ekonomické, obchodné, prevádzkové, právne, vzdelávacie,
poradenské, preventívne, metodické a ďalšie činnosti súvisiace so zabezpečovaním úloh a
poslania SČK.
2. Ústredný sekretariát SČK má sídlo na Grösslingovej č. 24 v Bratislave. Sekretariáty územných
spolkov SČK pokrývajú na základe rozhodnutia Najvyššej rady SČK činnosť SČK v rámci
Slovenskej republiky (názvy a sídla SÚS SČK sú v prílohe Stanov SČK).
3. Sekretariáty územných spolkov SČK (SÚS SČK) môžu zriaďovať vysunuté pracoviská. Tieto
pracoviská podliehajú organizačne a pracovnoprávne príslušnému sekretariátu územného spolku
SČK na základe osobitných úloh a kompetencií. Zamestnanci týchto pracovísk sú podriadení
príslušnému riaditeľovi SÚS SČK. O zriadení vysunutého pracoviska a jeho kompetenciách
rozhoduje VR ÚzS SČK.
4. Riaditeľovi sekretariátu územného spolku SČK sú podriadení všetci zamestnanci. Ich práva a
povinnosti vyplývajú z pracovnoprávnych vzťahov, riadia sa všeobecne platnými predpismi a
vnútornými predpismi SČK.
5. Štatutárnym zástupcom sekretariátu ÚzS SČK a najvyšším výkonným zamestnancom
územného spolku SČK je riaditeľ, ktorý zodpovedá za činnosť sekretariátu a vysunutého
pracoviska. Zodpovedá za plnenie úloh SČK orgánom ÚzS SČK, za plnenie uznesení vyšších
orgánov SČK. Jeho kompetencie a právomoc upravuje organizačný poriadok SČK.
6. Riaditeľ sekretariátu územného spolku SČK je pracovnoprávne podriadený generálnemu
sekretárovi SČK
a) do funkcie ho na návrh VR ÚzS SČK v zmysle všeobecne platných pracovnoprávnych
predpisov prijíma a uvoľňuje generálny sekretár SČK;
b) dekréty o týchto rozhodnutiach podpisuje generálny sekretár SČK;
c) mzdu a ďalšie náležitosti riaditeľovi sekretariátu stanovuje generálny sekretár SČK;
d) na základe osobitného poverenia Najvyššej rady SČK je riaditeľ sekretariátu ÚzS SČK
povinný plniť úlohy, ktoré súvisia s celkovou činnosťou SČK a sú z hľadiska organizačného,

metodického a ekonomického požadované generálnym sekretárom SČK a Ústredným
sekretariátom SČK;
e) rozhodnutia riaditeľa sekretariátu územného spolku SČK musia byť v súlade so Stanovami
SČK, zákonom o SČK a ďalšími všeobecne platnými právnymi predpismi a vnútornými
smernicami a pokynmi vydávanými v rámci SČK. Ak rozhodnutie nie je v súlade s týmto
ustanovením, generálny sekretár SČK má právo takéto rozhodnutie pozastaviť. Je povinný o tom
informovať príslušnú Výkonnú radu územného spolku SČK a žiadať uskutočniť nápravu.
7. Ústredný sekretariát SČK vedie generálny sekretár, ktorý je štatutárnym zástupcom ÚS SČK a
SČK. Zodpovedá za plnenie všeobecne záväzných právnych predpisov uznesení Prezídia,
Výkonnej a Najvyššej rady SČK, Snemu delegátov SČK a za celkovú činnosť zamestnancov
Ústredného sekretariátu a príp. jeho vysunutých pracovísk. Jeho kompetencie a právomoc
upravuje organizačný poriadok.
8. Generálny sekretár SČK
a) je najvyšší výkonný zamestnanec národnej spoločnosti SČK;
b) vykonáva Stanovami SČK určenú funkciu;
c) podáva Výkonnej rade SČK pravidelnú správu o svojej činnosti a aktivitách ÚS SČK;
d) o svojej činnosti pravidelne informuje prezidenta SČK;
e) generálny sekretár SČK je sekretárom Najvyššej a Výkonnej rady SČK z úradnej moci (ex
officio). Výkonom týchto funkcií môže poveriť iného zamestnanca ÚS SČK;
f) vytvára štruktúru ÚS SČK a sekretariátov ÚzS SČK, ktorú predkladá na rokovanie Výkonnej
rade a ku schváleniu Najvyššej rade SČK.
9. Generálnemu sekretárovi SČK sú pracovnoprávne podriadení aj všetci zamestnanci
Ústredného sekretariátu SČK v Bratislave, príp. jeho vysunutých pracovísk.
10. Funkcia generálneho sekretára SČK a riaditeľa sekretariátu územného spolku SČK je
nezlučiteľná s vykonávaním politickej funkcie.

11. Činnosť Ústredného sekretariátu SČK, sekretariátov územných spolkov SČK a ich pracovísk
sa riadi týmito stanovami, zákonom o SČK, pracovným, rokovacím a organizačným poriadkom
SČK, všeobecne platnými právnymi predpismi a ďalšími vnútornými predpismi platnými v SČK.
12. Generálny sekretár SČK je oprávnený rokovať s členmi Najvyššej a Výkonnej rady SČK,
predsedami jednotlivých územných a miestnych spolkov SČK o veciach týkajúcich sa celkovej
činnosti SČK.

V. HOSPODÁRENIE A SPRÁVA MAJETKU
Článok 17
Hospodárenie a správa majetku
1. SČK hospodári podľa rozpočtu schváleného Najvyššou radou SČK. Správu o výsledku
hospodárenia SČK schvaľuje Najvyššia rada SČK.
2. SČK vedie účtovníctvo podľa osobitných predpisov.
3. SČK zostavuje ročnú účtovnú závierku.
4. Organizačné jednotky SČK s právnou subjektivitou hospodária s finančnými prostriedkami a
majetkom SČK podľa osobitnej smernice, ktorú schvaľuje Najvyššia rada SČK.
5. Prijatie každého projektu musí byť finančne kryté. Jednotlivé subjekty SČK si navzájom
neručia za svoje záväzky.
6. SČK získava prostriedky na svoju činnosť: z členských príspevkov, zbierok, darov,
dedičských odkazov, príspevku zo štátnej dotácie (podľa zákona o štátnom rozpočte), výnosov z
vlastného majetku, ekonomickej, propagačnej a výchovnej činnosti, z lotérií, grantov od štátnej
správy, príspevkov od miestnej samosprávy, od sponzorov a z ostatných príjmov. Tieto
prostriedky nenadobúda za účelom dosahovania zisku, používa ich na činnosť a ďalšie aktivity
podľa zákona o SČK.
7. Majetok SČK tvoria investičný a neinvestičný majetok, financie, zásoby a pohľadávky.

8. Majetok, ktorý je zapísaný ako vlastníctvo SČK (prípadne ČSČK) je majetkom celého SČK.
9. O nadobúdaní, disponovaní s nehnuteľným majetkom, o jeho zaťažení, predaji, alebo vyradení
rozhoduje Najvyššia rada SČK, po predchádzajúcom písomnom vyjadrení Výkonnej rady
príslušného Územného spolku SČK, kde sa tento majetok nachádza.
10. SČK zabezpečuje úlohy v oblasti hospodárenia a správy majetku v súlade so zákonom o
SČK, všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi SČK.
Článok 18
Právna subjektivita
1. Právnymi subjektami, ktoré môžu vo vlastnom mene a v rozsahu svojej pôsobnosti nadobúdať
práva a zaväzovať sa sú:
a) miestne spolky SČK (zákon č. 84/94 Z.z. § 2 ods.2)
b) územné spolky SČK (zákon č. 84/94 Z.z. § 2 ods.2)
c) Národná spoločnosť Slovenský Červený kríž (zákon č. 84/94 Z.z. § 1 ods.1)
2. V mene týchto právnych subjektov môžu navonok vystupovať a konať:
a) za miestny spolok SČK, predseda a Predsedníctvo MS SČK;
b) za územný spolok SČK, predseda územného spolku SČK a riaditeľ sekretariátu územného
spolku SČK;
c) za Slovenský Červený kríž, prezident SČK a generálny sekretár SČK;
d) ostatní členovia volených orgánov a zamestnanci sekretariátov môžu za právny subjekt
vystupovať len v rozsahu poverenia a splnomocnenia, ako zástupcovia. Splnomocnenie vydáva
príslušný orgán SČK, alebo generálny sekretár SČK.
Článok 19

Kontrolné a revízne rady a revízori SČK
1. Kontrolné a revízne rady a revízori SČK na všetkých organizačných stupňoch SČK:
a) sledujú a preverujú dodržiavanie zákonov, Stanov SČK, ďalších organizačných noriem a
uznesení príslušných orgánov v činnosti organizačných jednotiek, hospodárskych a iných
účelových zariadení SČK;
b) kontrolujú hospodársku činnosť sledovaním dodržiavania rozpočtu príjmov a výdavkov podľa
analytických účtov k bankovým účtom rozpočtových príjmov a výdavkov a vedenie účtovníctva;
c) o svojich zisteniach informujú príslušné orgány, ktorým navrhujú opatrenia na odstránenie
nedostatkov.
2. Činnosť kontrolných a revíznych rád a revízorov SČK sa riadi osobitnými smernicami, ktoré
schvaľuje Najvyššia rada SČK.
3. Členovia kontrolných a revíznych rád, revízori a náhradníci majú právo zúčastňovať sa na
rokovaniach príslušných volených orgánov s hlasom poradným.
VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 20
Riešenie sporov
1. Ak vznikne spor medzi orgánmi SČK alebo medzi členom a voleným orgánom, ustanovuje sa
na jeho riešenie trojčlenná zmierovacia komisia.
2. Pravidlá zmierovacieho konania a spôsob ustanovenia komisie upravuje osobitný predpis,
ktorý schvaľuje Najvyššia rada SČK.
Článok 21
Symboly SČK
1. SČK má svoje logo  emblém, identifikačný symbol, zástavu, pečať a uniformu.

2. Podmienky a spôsob ich používania a ochranu upravuje osobitný predpis, ktorý schvaľuje
Najvyššia rada SČK.
Článok 22
Zánik národnej spoločnosti SČK
1. Národná spoločnosť SČK zanikne, ak sa na tom uznesie trojpätinová väčšina delegátov Snemu
delegátov SČK.
2. Zánik národnej spoločnosti SČK sa oznámi Medzinárodnej federácii národných spoločností
Červeného kríža a Červeného polmesiaca, Medzinárodnému výboru Červeného kríža a Vláde
Slovenskej republiky.
3. O použití majetku národnej spoločnosti SČK rozhodne trojpätinovou väčšinou Snem
delegátov SČK.
Článok 23
Výklad Stanov SČK
1. Záväzný výklad jednotlivých ustanovení Stanov SČK vykonáva Výkonná rada SČK.
2. Jednotlivé ustanovenia (články) Stanov SČK sú podrobnejšie rozvedené v Organizačnom
poriadku, Rokovacom poriadku SČK, Pracovnom poriadku SČK a ďalších vnútorných
predpisoch SČK.
Článok 24
Osobitné ustanovenie
Novelizácia Stanov SČK bola konzultovaná s Medzinárodným výborom ČK a Medzinárodnou
federáciou národných spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca v súlade s čl. 5.2
Ústavy MFS Červeného kríža a Červeného polmesiaca, rozhodnutím VI., prijatým na XXII.
Medzinárodnej konferencii Červeného kríža v Teheráne 1973 a Rozhodnutím XX., prijatým na
Medzinárodnej konferencii v Manile 1981.

Článok 25
Platnosť Stanov SČK
1. Zrušujú sa doteraz platné Stanovy SČK, ktoré schválil 1.Snem delegátov SČK 25. októbra
1997.
2. Tieto Stanovy SČK schválil 2. Snem delegátov SČK 27.októbra 2001. Účinnosť nadobúdajú
dňom schválenia.

