Občianske združenie
SENIORI SLOVENSKEJ DIPLOMACIE

STANOVY
Občianskeho združenia : SENIORI SLOVENSKEJ DIPLOMACIE
Občianske združenie: „Seniori slovenskej diplomacie“ /ďalej len „združenie“/ je
dobrovoľná nezisková záujmová organizácia, ktorá združuje občanov Slovenskej republiky,
ktorí pôsobili počas svojho aktívneho pracovného života v diplomacii Slovenskej republiky
v ústredí alebo v zahraničí.
Názov združenia: Seniori slovenskej diplomacie
Sídlo združenia: Bratislava, Hlboká 2, PSČ 833 36
Cieľ činnosti:
cieľom združenia je vytvárať spoločenskú základňu pre občanov,
ktorí pracovali v diplomacii a prejavujú záujem naďalej aktívne pomáhať Ministerstvu
zahraničných vecí SR využitím svojich skúseností.
Orgány združenia: valné zhromaždenie,
predseda združenia,
tajomník združenia,
kontrolór združenia.
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia.
Do jeho pôsobnosti patrí:
schvaľovanie stanov združenia,
voľba predsedu, tajomníka a kontrolóra združenia.
Valné zhromaždenie zvoláva predseda a tajomník združenia spravidla raz za rok.
Predseda združenia:
Tajomník združenia:
Kontrolór:
Zásady hospodárenia:

zastupuje združenie navonok,
predsedá valnému zhromaždeniu,
podpisuje právne akty za združenie.
vybavuje korešpondenciu združenia,
vyhotovuje záznam z rokovania valného zhromaždenia.
kontroluje hospodárenie združenia a podáva správu o
o hospodárení valnému zhromaždeniu.
príjmy združenia sú z dobrovoľných príspevkov fyzických
osôb a právnických osôb,
výdavky združenia sú použité zásadne na organizačné
zabezpečenie cieľov združenia.

Organizačný poriadok občianskeho združenia
SENIORI SLOVENSKEJ DIPLOMACIE
Občianske združenie: „Seniori Slovenskej diplomacie /ďalej len „združenie“/ je
dobrovoľná nezisková záujmová organizácia, ktorá združuje občanov Slovenskej republiky,
ktorí pôsobili počas svojho aktívneho pracovného života v diplomacii Slovenskej republiky
v ústredí alebo v zahraničí v diplomatických, alebo technicko-hospodárských funkciách.
Názov združenia: Seniori Slovenskej diplomacie
Sídlo združenia: Bratislava, Hlboká 2, PSČ: 833 36
Cieľ činnosti: cieľom združenia je vytvárať spoločenskú základňu pre občanov, ktorý
pracovali v diplomacii a prejavujú záujem naďalej aktívne pomáhať Ministerstvu
zahraničných vecí využitím svojich skúseností.
Najvyšším organom združenia je Valné zhromaždenie (ďalej len „VZ“) členov
združenia. VZ zvoláva predseda podľa potreby, minimálne raz za rok v mesiaci október.
Členovia združenia sú pozvaný emailom alebo poštou 15 dní pred rokovaním. VZ sa uznáša
nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Rozhoduje o zásadných veciach združenia podľa
stanov združenia, ako je vznik a zánik združenia, vznik a zánik členstva, výška členského
príspevku, voľba orgánov združenia a ďalšie zásadné otázky činnosti združenia.
Najvyšším výkonným orgánom združenia je vedenie združenia /predstavenstvo/, ktoré
tvorí: predseda, podpredseda,. tajomník a ďalší členovia vedenia spolu 5 členov združenia.
Osobitným orgánom združenia je kontrolór združenia. Rozhodnutím VZ môže byť vedenie
doplnené o ďalších členov vedenia.
Predseda združenia: zastupuje združenie navonok,
predsedá valnému zhromaždeniu,
predsedá vedeniu združenia,
podpisuje právne akty za združenie.
Podpredseda:
zastupuje predsedu počas jeho neprítomnosti v plnom rozsahu,
predkladá vedeniu združenia návrh plánu práce SSD
Pokladník:
zabezpečuje a vedie finančnú agendu združenia.
Tajomník združenia:vybavuje korešpondenciu združenia.
vedie evidenciu členskej základne a vydaných preukazov.
vyhotovuje záznam z rokovania VZ a vedenia SSD.
Kontrolór:
kontroluje hospodárenie združenia a podáva
správu o hospodárení valnému zhromaždeniu.
Styčný pracovník: styčného pracovníka medzi MZV SR a SSD vymenúva
Ministerstvo zahraničných veci Slovenskej republiky
Záujmové skupiny/sekcie: politická, ekonomická, právna, konzulárna, kultúrna, a
informatiky združujú členov SSD podľa profesijných záujmov s cieľom pomáhať MZV
v jednotlivých oblastiach činnosti
Členstvo v OZ SSD: členom združenia sa môže stať dôchodca, ktorý pracoval v diplomacii
v ústredí, alebo na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí. Členstvo vzniká zapísaním do
zoznamu členov na základe písomnej prihlášky za člena SSD. Členstvo zaniká: slobodným
vystúpením, rozhodnutím Valného zhromaždenia o vylúčení člena, úmrtím člena.
Finančné hospodárenie: Príjmy združenia sú z dobrovoľných príspevkov fyzických osôb
a právnických osôb.

Výdavky združenia sú použité zásadne na organizačné zabezpečenie cieľov združenia.
Dispozičné príkazy na bankové operácie podpisujú vždy dvaja členovia vedenia SSD uvedení
na podpisovom vzore v banke.
Účtovný rok je od 1.1. do 31.12. na VZ SSD podať informáciu o fin hospodárení.
Členský príspevok:
5 euro / rok
Komunikácia združenia: vnútorná komunikácia členskej základne je spravidla cestou
internetu. Výnimočne pomocou pošty. Pre vonkajšiu komunikáciu bola vytvorená podstránka
združenia na stránke MZV SR. Vnútornú komunikáciu zabezpečuje tajomník, vonkajšiu
komunikáciu a kroniku združenia vykonáva poverený člen vedenia.

Ako to vlastne začalo:
Na začiatku bola myšlienka „Ak skončí diplomat svoju činnú službu – kariéru,
zatvoria sa za ním dvere a viac nie je o neho záujem“
S touto myšlienkou prišiel Ing. Rudolf Zábojník za JUDr. Silvestrom Minarovičom
a dali sme dohromady prvý zoznam dôchodcov ktorí pracovali v diplomacii s tým, že
predložíme vedeniu Ministerstva zahraničných vecí SR (ďalej len „MZV SR“) návrh na
pozvanie týchto dôchodcov na stretnutie v mesiaci októbri, ktorý je mesiacom úcty k starším.
Vedúci služobného úradu MZV SR p. Marcel Peško uvítal túto iniciatívu s podnetom,
aby sa návrh inštitucionalizoval vrátane registrácie na Ministerstve vnútra SR. Generálny
riaditeľ Sekcie verejnej diplomacie a služby občanom (SVDS) p. Vasil Grivna navrhol, aby
ako tajomník združenia spojenie medzi združením a MZV SR zabezpečoval Miroslav Musil,
správca Diplomatického múzea MZV SR.
Prípravný výbor v zložení Silvester Minarovič, Rudolf Zábojník a Miroslav Musil
predložili na Ministerstve vnútra SR žiadosť o registráciu občianskeho združenia s názvom
SENIORI SLOVENSKEJ DIPLOMACIE vrátane návrhu stanov združenia.
Na základe predloženej žiadosti bolo občianske združenie riadne zaregistrované
dňa 12.06.2008.
Začala sa príprava prvého Valného zhromaždenia a dopĺňali sa zoznamy seniorov.
Termín valného zhromaždenia bol stanovený na 1. október 2008, ktorý je zároveň
medzinárodným dňom seniorov.
Na Valnom zhromaždení sa zúčastnilo 52 seniorov. K slávnostnému rázu Valného
zhromaždenia prispeli svojou účasťou minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš, vedúci
služobného úradu Marcel Peško, generálni riaditelia sekcií a riaditelia odborov MZV SR.
Z poverenia prípravného výboru zasadnutie otvoril a viedol Silvester Minarovič.
Miroslav Mojžita, veľvyslanec v Sarajeve oboznámil prítomných s vývojom
slovenskej diplomacie od jej vzniku do dnešných dní.
Vedúci služobného úradu Marcel Peško oboznámil prítomných so súčasnými úlohami
a perspektívou vývoja slovenskej diplomacie.
Zasadnutie pozdravil aj minister zahraničných vecí SR p. Ján Kubiš, ktorý vo svojom
príhovore ocenil iniciatívu pri založení občianskeho združenia seniorov a vyslovil želanie aby
vedomosti a skúsenosti seniorov boli využité v prospech činnosti ministerstva najmä pri
tvoriacej sa akadémii vzdelávania a rozvíjajúcej sa službe pomoci ministerstva občanom SR.
Valné zhromaždenie zvolilo:
JUDr. Silvestra Minaroviča, za predsedu,
Ing. Rudolfa Zábojníka CSc., za podpredsedu,
PhDr. Miroslava Musila CSc., za tajomníka
Ing. Vladimíra Lichvára za kontrolóra združenia.

Valné zhromaždenie schválilo: Stanovy združenia a návrh plánu činnosti združenia na
obdobie do ďalšieho valného zhromaždenia.
Na základe záujmu členov združenia o prácu v jednotlivých oblastiach boli utvorené
záujmové skupiny-sekcie:
Politická:
MUDr. Branislav Lichardus, DrSc. Ing. Egon Arnold
MUDr. Eva Mitrová, DrSc.
Ing. Ivan Vrábel
PhDr. Ján Domok
Prof. PhDr. Ábel Král DrSc.
Ekonomická: Ing. Ladislav Lysák, DrSc.
Ing. Ivan Vrábel
Ing. Rudolf Zábojník, CSc.
Ing. Vladimír Lichvár
Právna:
JUDr. Cecília Kandráčová, CSc.
JUDr. Ing. Juraj Králik, CSc.
Konzulárna: JUDr. Silvester Minarovič
Marta Markusková
Kultúrna:
PhDr. Jana Hudcovičová
Ing. Aurélia Pobežalová
PhDr. Miroslav Musil, CSc.
RNDr. Jozef Mikloško
Prof. PhDr. Ábel Král, DrSc.
Informatiky: RNDr. Augustín Nižňanský
Ing. Vladimír Pročka.
Dňa 7.10.2009 sa uskutočnilo II. Valné zhromaždenie Občianskeho združenia
SENIORI SLOVENSKEJ DIPLOMACIE
VZ SSD poctil svojou prítomnosťou aj minister zahraničných vecí Slovenskej
republiky pán Miroslav Lajčák, štátna tajomníčka ministerstva zahraničných vecí SR pani
Diana Štrofová a vedúci služobného úradu pán Juraj Siváček.
Valné zhromaždenie prerokovalo a schválilo správu o činnosti združenia za uplynulé
obdobie
Zvolilo nové vedenie združenia v zložení:
Predseda:
JUDr. Silvester Minarovič
Podpredseda: Ing. Rudolf Zábojník, CSc.
Tajomník:
Nezvolený, vedenie SSD bolo splnomocnené kooptovať tajomníka
Pokladník:
Ing. Egon Arnold
Člen:
Ing. Jozef Božek
Kontrolór:

Ing. Vladimír Lichvár

Valné zhromaždenie schválilo organizačný poriadok a uznesenie.
Na porade vedenia SSD dňa 4. 11. 2009 bola kooptovaná za tajomníčku
PhDr. Zuzana Miškolciová.

