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Slovenský Červený kríž (ďalej aj len „SČK“):
a) konštatujúc, že na území Slovenskej republiky je právnym nástupcom Československého
Červeného kríža, ktorý bol Medzinárodným výborom Červeného kríža uznaný 1. decembra 1919,
b) konštatujúc, že ako národná spoločnosť bol Medzinárodným výborom Červeného kríža
uznaný 25. augusta 1993,
c) konštatujúc, že za člena Medzinárodnej federácie národných spoločností Červeného kríža
a Červeného polmesiaca bol prijatý 25. októbra 1993, a
d) riadiac sa základnými princípmi Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného
polmesiaca (ďalej aj len „hnutie“),
vydáva podľa zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu
Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „zákon o SČK“) tieto Stanovy
SČK (ďalej aj len „stanovy“).

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok I
Poslanie SČK
a základné princípy hnutia
1. SČK je jediná národná spoločnosť Červeného kríža, ktorej poslaním je pôsobiť na celom
území Slovenskej republiky podľa Ženevských dohovorov a ich dodatkových protokolov a tiež
v súlade so základnými princípmi hnutia, Štatútom hnutia, smernicami a ďalšími dokumentmi
prijatými hnutím. Základným poslaním SČK je predchádzať utrpeniu všetkých ľudí bez ohľadu na
národnosť, jazyk, rasu, pohlavie, náboženstvo, politické presvedčenie a spoločenské postavenie
a zmierňovať ho.
2. SČK je súčasťou hnutia a je členom Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a
Červeného polmesiaca. Spolupracuje s Medzinárodným výborom Červeného kríža a s ostatnými
národnými spoločnosťami Červeného kríža a Červeného polmesiaca a má výlučné právo uzatvárať s
nimi zmluvy o medzinárodnej spolupráci.
3. SČK sa vo svojej činnosti riadi základnými princípmi medzinárodného hnutia Červeného
kríža a Červeného polmesiaca, ktorými sú humanita, nestrannosť, neutralita, nezávislosť,
dobrovoľnosť, jednota a univerzálnosť.
4. Humanita znamená, že hnutie, ktoré sa zrodilo zo snahy pomáhať zraneným na bojiskách
bez akéhokoľvek rozdielu, sa v medzinárodnom a národnom meradle usiluje za všetkých okolností
zmierniť ľudské utrpenie a súčasne mu aj predchádzať; cieľom hnutia je chrániť život a zdravie
a zaručiť úctu k človeku; hnutie presadzuje vzájomné porozumenie, priateľstvo, spoluprácu a trvalý
mier medzi všetkými ľuďmi.
5. Nestrannosť znamená, že hnutie nerobí rozdiely medzi národnosťami, rasami, náboženským
vyznaním, spoločenským postavením a politickou príslušnosťou; hnutie sa usiluje pomáhať ľuďom
podľa rozsahu ich utrpenia a prednostne riešiť najsúrnejšie núdzové situácie.
6. Neutralita znamená, že hnutie s cieľom zachovať si dôveru všetkých strán udržiava si
odstup od konfliktov a sporov politického, rasového, náboženského a ideologického charakteru.
7. Nezávislosť znamená, že aj keď národné spoločnosti Červeného kríža a Červeného
polmesiaca ako pomocné organizácie verejných orgánov v oblasti humanitárnej činnosti podliehajú
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zákonom platným v príslušnej krajine, musia si zachovať určitú autonómiu, ktorá im dovoľuje konať
vždy podľa zásad hnutia.
8. Dobrovoľnosť znamená, že hnutie je založené na dobrovoľnej a nezištnej pomoci.
9. Jednota znamená, že v jednej krajine môže pôsobiť len jedna národná spoločnosť, a to buď
Červeného kríža alebo Červeného polmesiaca; národná spoločnosť musí byť pre všetkých otvorená
a jej humanitárna pomoc sa musí vzťahovať na celé územie krajiny.
10. Univerzálnosť znamená, že hnutie, v rámci ktorého majú všetky spoločnosti právo
a povinnosť vzájomne si pomáhať, je celosvetové.
Článok II
Úlohy SČK
1. SČK plní úlohy ustanovené zákonom o SČK a ďalšími všeobecne záväznými právnymi
predpismi. SČK zabezpečuje plnenie týchto úloh prostredníctvom svojich zamestnancov, členov
a dobrovoľníkov.
2. V čase mieru plní SČK najmä tieto úlohy:
a) podieľa sa na civilnej ochrane obyvateľstva,
b) pôsobí ako zložka integrovaného záchranného systému,
c) zabezpečuje a spolupracuje pri organizovaní, poskytovaní a sprostredkovaní zdravotnej a
záchrannej pomoci a organizuje, poskytuje a sprostredkúva inú humanitárnu pomoc pri mimoriadnych
udalostiach a núdzovom stave v postihnutých oblastiach, a to aj mimo územia Slovenskej republiky,
ako pomocná organizácia orgánov verejnej správy,
d) uskutočňuje školenie a výučbu obyvateľstva v poskytovaní prvej pomoci, v prevencii
a ochrane zdravia verejnosti a ďalšie akreditované kurzy, obstaráva, udržiava, obnovuje a vyraďuje
zdravotnícke zásoby, organizuje a registruje sieť záchranných tímov vrátane vodnej záchrannej služby,
pripravuje dobrovoľných zdravotníkov,
e) organizuje a zabezpečuje bezpríspevkové darcovstvo krvi, pomáha pri výchove
k darcovstvu krvi a nábore darcov krvi,
f) oceňuje bezpríspevkových darcov krvi,
g) zriaďuje a prevádzkuje zdravotnícke zariadenia,
h) poskytuje sociálne služby, vykonáva špecializované sociálne poradenstvo, sociálnu
rehabilitáciu a ďalšie odborné a obslužné činnosti, vykonáva vzdelávacie programy v oblasti
sociálnych služieb na základe akreditácie, spolupracuje pri verejnej zdravotnej a sociálnej
starostlivosti, pri riešení problémov bezdomovcov, utečencov a ostatných osôb, ktoré túto pomoc
nevyhnutne potrebujú,
i) organizuje pobyty pre zdravotne oslabené deti a iné skupiny obyvateľstva,
j) oceňuje občanov Slovenskej republiky, ktorí účinným zásahom a nasadením vlastného
života poskytli pomoc iným fyzickým osobám, ktorých život bol bezprostredne ohrozený,
k) udeľuje ocenenia občanom Slovenskej republiky za celoživotný výkon dobrovoľnej služby
v prospech humanity,
l) oboznamuje obyvateľstvo so základnými princípmi Červeného kríža a so zásadami
medzinárodného humanitárneho práva a šíri tak myšlienky mieru, vzájomnej úcty a porozumenia
medzi ľuďmi a národmi,
m) zabezpečuje pátraciu službu podľa Ženevských dohovorov a ich dodatkových protokolov
a príslušných medzinárodných pravidiel,
n) vydáva časopisy, publikácie, informačné a propagačné materiály o činnosti SČK,
o) získava dobrovoľníkov pre prácu v SČK,
p) získava personálne, materiálne a finančné zdroje na činnosť, ako predpoklad plnenia úloh
pri pomoci zraniteľným ľuďom,
r) plní ďalšie úlohy, o ktoré ho požiada vláda Slovenskej republiky, ak sú v súlade s princípmi
Červeného kríža.
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3. SČK sa môže na základe osobitných zmlúv uzatvorených s vládou Slovenskej republiky,
inými štátnymi orgánmi, vyššími územnými celkami a obcami podieľať za dohodnutú náhradu aj
na plnení iných úloh vo verejnom záujme, ktoré patria do pôsobnosti štátu, vyšších územných celkov
a obci, ak neodporujú Ženevským dohovorom a ich dodatkovým protokolom a sú v súlade s princípmi
a poslaním hnutia.
4. V čase vojny alebo vojnového stavu SČK pôsobí najmä ako výlučne uznaná pomocná
organizácia vojenských zdravotníckych zariadení a zdravotníckych útvarov a je výhradne oprávnený
pripravovať a vykonávať pomocnú vojenskú zdravotnícku službu.
Článok III
Právna forma, sídlo
a znak SČK
1. SČK je nezávislá právnická osoba so sídlom v Bratislave. SČK je budovaný
na demokratických princípoch.
2. SČK má právo používať znak Červeného kríža v bielom poli chránený Ženevskými
dohovormi a ich dodatkovými protokolmi.

DRUHÁ ČASŤ
ČLENSTVO V SČK
Článok IV
Všeobecné ustanovenia
1. Členstvo v SČK (ďalej aj len „členstvo“) je dobrovoľné. Členom SČK (ďalej aj len „člen“)
sa môže stať každá fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky,
ktorá súhlasí s princípmi a poslaním hnutia a spĺňa ďalšie podmienky ustanovené v týchto stanovách.
Ak nie je ďalej ustanovené inak, fyzická osoba môže byť členom SČK, len ak je staršia ako 15 rokov.
2. Uchádzač o členstvo sa môže rozhodnúť, či bude úlohy SČK plniť v niektorom Miestnom
spolku SČK (ďalej aj len „miestny spolok“) alebo ako individuálny člen SČK. Deti a mládež vo veku
od 5 rokov do dovŕšenia 25 rokov môžu úlohy SČK plniť v rámci Mládeže SČK (ďalej aj len
„mládež“) (čl. XI).
3. Osobám, ktoré sa mimoriadne významne zaslúžili o rozvoj alebo dobré meno SČK, môže
prezídium udeliť čestné členstvo.
Článok V
Vznik členstva v SČK
1. Členstvo v SČK vzniká registráciou. Registráciu vykoná predseda (výbor) miestneho
spolku, ktorému uchádzač o členstvo podá písomnú prihlášku. Registráciu individuálneho člena
vykoná Územný spolok SČK (ďalej aj len „územný spolok“), ktorému uchádzač o členstvo podá
písomnú prihlášku.
2. Registrácia sa vykoná ku dňu podania prihlášky. Ak uchádzač nespĺňa podmienky
ustanovené zákonom o SČK a týmito stanovami, registrácia podľa odseku 1 sa nevykoná. Uchádzač
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môže požiadať, aby rozhodnutie o nevykonaní registrácie preskúmalo zhromaždenie členov miestneho
spolku (územná rada).
3. Registráciu členov, ktorí sa združujú v mládeži, upraví osobitný vnútorný predpis, ktorý
vydá Najvyššia rada SČK (ďalej aj len „najvyššia rada“).
Článok VI
Práva a povinnosti člena SČK
1. Člen SČK má právo:
a) slobodne sa rozhodnúť, v ktorom miestnom alebo územnom spolku chce byť registrovaný,
b) podieľať sa na plnení úloh SČK a na tento účel využívať v nevyhnutnom rozsahu majetok
SČK,
c) voliť a byť volený do orgánov a funkcií na všetkých úrovniach organizačnej štruktúry
SČK,
d) byť volený do funkcií s hmotnou zodpovednosťou, ak dosiahne vek 18 rokov,
e) zúčastňovať sa hlasovaním na rozhodovacom procese v príslušných orgánoch SČK,
f) slobodne prejavovať svoje názory na činnosť SČK, predkladať návrhy, požiadavky
a sťažnosti na všetky orgány a žiadať odpoveď,
g) požadovať ochranu, pomoc a podporu v súlade s princípmi Červeného kríža a Červeného
polmesiaca,
h) nosiť odznak a vyznamenania SČK a pri organizovaných akciách a podujatiach súvisiacich
s činnosťou SČK aj uniformu SČK.
2. Člen SČK je povinný:
a) dodržiavať stanovy, chrániť znak, názov, dobré meno SČK, jeho jednotu a vnútornú
demokraciu,
b) podľa svojich možností a schopností aktívne sa zúčastňovať na práci SČK,
c) podporovať činnosť SČK, riadiť sa základnými princípmi hnutia a šíriť ich,
d) rešpektovať rozhodnutia orgánov SČK a uložené úlohy vyplývajúce zo zastávanej funkcie,
ak sú v súlade s právnymi predpismi a stanovami,
e) chrániť majetok SČK pred jeho stratou, zničením alebo poškodením, najmä majetok, ktorý
mu bol zverený pri plnení úloh SČK,
f) platiť členské príspevky.
Článok VII
Zánik členstva v SČK
1. Členstvo v SČK zaniká vystúpením člena, zrušením členstva, úmrtím fyzickej osoby alebo
jej vyhlásením za mŕtvu a zánikom právnickej osoby.
2. Rozhodnutie o vystúpení z SČK člen písomne oznámi miestnemu spolku, v ktorom je
registrovaný. Individuálny člen oznámi svoje rozhodnutie o vystúpení z SČK územnému spolku,
v ktorom je registrovaný. Členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia o vystúpení.
3. Zrušiť členstvo možno členovi, ktorý:
a) hrubým spôsobom alebo opakovane poruší zákon o SČK alebo stanovy, najmä zneužije
znak alebo názov SČK alebo poškodí dobré meno SČK,
b) opakovane neplní povinnosti člena SČK, hoci na ich neplnenie bol písomne upozornený
a zároveň bol upozornený na možnosť zrušenia členstva,
c) neplatí členské príspevky najmenej dva roky za sebou.
4. O zrušení členstva rozhoduje zhromaždenie členov miestneho spolku, v ktorom je člen
registrovaný. Ak zhromaždenie členov miestneho spolku členstvo nezruší, hoci sú na to dôvody,
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o zrušení členstva môže rozhodnúť miestne príslušná Územná rada SČK (ďalej aj len „územná rada“).
O zrušení individuálneho členstva rozhoduje územná rada územného spolku, v ktorom je člen
registrovaný. Ak územná rada členstvo nezruší, hoci sú na to dôvody, o zrušení členstva môže
rozhodnúť Prezídium SČK (ďalej aj len „prezídium“).
5. Proti rozhodnutiu o zrušení členstva sa člen môže odvolať. Ak o zrušení členstva rozhodlo
zhromaždenie členov miestneho spolku, odvolanie preskúma miestne príslušná územná rada. Ak
o zrušení členstva rozhodla územná rada, odvolanie preskúma prezídium. Ak o zrušení členstva
rozhodlo prezídium, odvolanie preskúma najvyššia rada.

TRETIA ČASŤ
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
Článok VIII
Všeobecné ustanovenia
1. Základnými organizačnými jednotkami SČK sú miestne spolky, ktoré sa združujú
do územných spolkov.
2. Územné spolky sú vyššími organizačnými jednotkami SČK, ktoré v rozsahu ustanovenom
zákonom vystupujú v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesú samostatnú zodpovednosť z týchto
právnych vzťahov.
3. Osobitnými organizačnými jednotkami SČK sú Mládež SČK a Vodná záchranná služba
SČK.
4. Organizačnou jednotkou SČK je aj Ústredný sekretariát SČK (ďalej aj len „ústredný
sekretariát“).

Článok IX
Miestny spolok SČK
1. Miestny spolok tvorí najmenej päť členov. Nový miestny spolok zakladajú individuálni
členovia SČK na ustanovujúcej schôdzi, na ktorej zároveň zvolia predsedu miestneho spolku.
V závislosti od počtu členov a rozsahu úloh miestneho spolku môže zhromaždenie členov zvoliť aj
ďalších členov výkonného orgánu (výbor). Miestny spolok vznikne dňom registrácie a zanikne dňom
zrušenia registrácie (ďalej aj len „registrácia“). Registráciu vykonáva miestne príslušný územný
spolok, ktorý vedie aj evidenciu miestnych spolkov.
2. V záujme efektívnejšieho plnenia úloh sa miestne spolky môžu zlučovať. Miestny spolok
môže rozhodnúť o svojom zrušení. Na zlúčenie a zrušenie miestneho spolku je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých členov. Ak miestny spolok neplní svoje úlohy alebo porušuje
všeobecne záväzné právne predpisy alebo vnútorné predpisy SČK, územná rada príslušného územného
spolku môže rozhodnúť o jeho zrušení.
3. Hlavným poslaním miestneho spolku je konkrétna účasť členov pri plnení úloh SČK.
Miestny spolok sa môže špecializovať na vybraný okruh činnosti. Miestnymi spolkami sú aj kluby
darcov krvi. Miestny spolok môže prijímať dary, ktoré sa dajú využiť na plnenie úloh SČK, je však
povinný zabezpečiť ich evidenciu a ochranu pred stratou, zničením alebo poškodením. Miestny spolok
nemôže zaväzovať SČK v majetkových veciach bez súhlasu územného spolku.
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Článok X
Územný spolok SČK
1. Územný spolok ako vyššia organizačná jednotka SČK má právnu subjektivitu v rozsahu
ustanovenom zákonom o SČK a vo svojom územnom obvode zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich
zo zákona o SČK. Za tým účelom hospodári s majetkom SČK, spolupracuje s miestnymi orgánmi
štátnej správy, obcami a vyššími územnými celkami a môže s nimi uzatvárať dohody o spolupráci.
Územný spolok môže na plnenie úloh SČK zriaďovať osobitné zariadenia (vysunuté pracoviská).
2. Územný spolok plní úlohy podľa odseku 1 prostredníctvom zamestnancov SČK zaradených
do tejto organizačnej jednotky, prostredníctvom členov SČK registrovaných v miestnych spolkoch
a prostredníctvom individuálnych členov registrovaných v územnom spolku, ako aj prostredníctvom
dobrovoľníkov.
3. V záujme efektívnejšieho plnenia úloh možno územné spolky zlúčiť alebo rozdeliť. Ak
územný spolok neplní svoje úlohy alebo porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo vnútorné
predpisy SČK, možno ho zrušiť. O zlúčení, rozdelení alebo zrušení územných spolkov rozhoduje
najvyššia rada. Územný spolok vznikne (zanikne) dňom registrácie. Registráciu vykonáva ústredný
sekretariát, ktorý vedie aj evidenciu územných spolkov.
Článok XI
Mládež SČK
1. Mládež SČK združuje deti a mládež vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 25 rokov. Úlohou
mládeže je najmä:
a) pomáhať usmerňovať vývoj detí a mládeže na samostatné a spoločensky vyspelé osobnosti,
b) umožňovať mladým ľuďom sebarealizáciu pri príprave a uskutočňovaní programov v duchu
základných princípov hnutia,
c) pomáhať viesť deti a mládež k spoločenskej zodpovednosti, sociálnemu cíteniu
a medzinárodnému porozumeniu.
2. Základnou organizačnou zložkou mládeže je skupina mládeže. Člen Mládeže SČK sa môže
slobodne rozhodnúť, v ktorej skupine mládeže chce pôsobiť. Skupiny mládeže pôsobiace v rámci
územného spolku vytvárajú ako svoj výkonný orgán Územnú radu Mládeže SČK (ďalej aj len
„územná rada mládeže“). Jej zástupca je členom územnej rady a delegátom územného snemu SČK.
3. Najvyšším orgánom mládeže je Rada Mládeže SČK (ďalej aj len „rada mládeže“). Tvoria ju
zástupcovia všetkých územných rád mládeže. Zástupca rady mládeže je členom najvyššej rady. Rada
mládeže volí delegáta a jeho náhradníka na Snem SČK (ďalej aj len „snem“). Môže tiež navrhovať
kandidátov na funkciu Prezidenta SČK (ďalej aj len „prezident“), Viceprezidenta SČK, (ďalej aj len
„viceprezident“), členov najvyššej rady a členov Kontrolnej rady SČK (ďalej aj len „kontrolná rada“).
Podrobnejšiu úpravu o činnosti mládeže, o vzniku a zániku členstva, o tvorbe a pôsobnosti orgánov
mládeže a o delegovaní jej členov do územnej rady, Snemu územného spolku SČK (ďalej aj len „snem
územného spolku“), najvyššej rady a snemu upraví osobitný predpis, ktorý vydá najvyššia rada.
Článok XII
Vodná záchranná služba SČK
1. Vodná záchranná služba SČK (ďalej aj len „vodná záchranná služba“) je osobitná
organizačná jednotka SČK so špeciálnym a výberovým zameraním. Je členom medzinárodnej
organizácie vodných záchranárov (ILS). Základnú organizačnú štruktúru vodnej záchrannej služby
tvoria miestne spolky a školiace strediská, ktoré pôsobia pri územných spolkoch.

8

2. Podrobnejšiu úpravu o činnosti vodnej záchrannej služby, o vzniku a zániku členstva,
o tvorbe a pôsobnosti orgánov vodnej záchrannej služby a o delegovaní jej členov do územnej rady,
územného snemu, najvyššej rady a snemu upraví osobitný predpis, ktorý vydá najvyššia rada.
Článok XIII
Ústredný sekretariát SČK
Ústredný sekretariát podľa pokynov Generálneho sekretára SČK (ďalej aj len „generálny
sekretár“) plní úlohy, ktoré podľa stanov a ďalších vnútorných predpisov patria do pôsobnosti
generálneho sekretára. Ústredný sekretariát najmä:
a) v spolupráci s územnými spolkami pripravuje návrh rozpočtu SČK,
b) v spolupráci s územnými spolkami pripravuje návrhy koncepcií, ako aj správy a informácie,
ktoré generálny sekretár predkladá na rokovanie najvyššej rady,
c) koordinuje činnosť územných spolkov pri plnení úloh, ktoré sa týkajú SČK ako celku,
d) riadi, kontroluje a metodicky usmerňuje činnosť územných spolkov,
e) spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktorých pôsobnosť súvisí s poslaním
a úlohami SČK,
f) hospodári s určeným majetkom SČK (čl. XXX) ,
g) vedie evidenciu územných spolkov a vykonáva ich registráciu.

ŠTVRTÁ ČASŤ
ORGÁNY SČK
Článok XIV
Všeobecné ustanovenia
1. Orgánmi SČK sú snem, najvyššia rada, prezídium, prezident, dvaja viceprezidenti,
generálny sekretár, ako aj ďalšie orgány podľa týchto stanov. Na plnenie svojich úloh a pri zachovaní
zásady hospodárnosti môžu všetky orgány SČK zriaďovať pracovné skupiny alebo iné poradné
orgány.
2. Najvyšším orgánom SČK je snem, ktorý sa schádza najmenej raz za štyri roky. Najvyššia
rada je stálym zastupiteľským orgánom členov SČK pôsobiacim medzi snemami.
3. Prezident je štatutárnym orgánom SČK. Generálny sekretár je štatutárnym orgánom SČK
v rozsahu ustanovenom týmito stanovami.
4. Uznesenia vyšších orgánov sú záväzné pre nižšie orgány. Ak uznesenie nižšieho orgánu
odporuje všeobecne záväzným právnym predpisom alebo vnútorným predpisom SČK, vyšší orgán
takéto uznesenie zruší.
Článok XV
Snem SČK
1. Snem tvoria delegáti zvolení na snemoch územných spolkov, delegát mládeže a delegát
vodnej záchrannej služby. Každý snem územného spolku, ako aj mládež a vodná záchranná služba
môže na snem vyslať jedného delegáta. Snem zvoláva najvyššia rada najmenej 60 dní pred uplynutím
štvorročného funkčného obdobia. Vo zvlášť odôvodnených prípadoch alebo ak o to požiadajú
najmenej 2/3 územných spolkov, najvyššia rada zvolá mimoriadny snem. Delegátmi mimoriadneho
snemu sú delegáti predchádzajúceho snemu. Mimoriadny snem má tie isté právomoci ako snem.
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2. Snem je uznášaniaschopný, ak sa ho zúčastnia aspoň 2/3 delegátov. Ak nie je ďalej
ustanovené inak, rozhodnutia snemu sú platné, ak za ne hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných
delegátov. Každý delegát má jeden hlas.
3. Na schválenie stanov, ich zmenu alebo doplnenie je potrebný súhlas najmenej 3/5 väčšiny
prítomných delegátov.
4. Snem ako najvyšší orgán SČK rozhoduje o zásadných otázkach činnosti SČK, najmä
prerokúva správu o činnosti SČK a správu o činnosti kontrolnej rady za predchádzajúce štvorročné
obdobie, určuje koncepčné zámery činnosti na nasledujúce štvorročné obdobie, schvaľuje stanovy, ich
zmeny a doplnky.
5. Snem volí prezidenta, dvoch viceprezidentov, predsedu, ostatných členov a náhradníkov
kontrolnej rady. Snem ich môže z funkcií odvolať.
6. Snem môže rozhodnúť o zániku SČK. Na to je potrebný súhlas najmenej 3/5 väčšiny
prítomných delegátov.
7. Voľba a odvolanie orgánov uvedených v odseku 5, ako aj schvaľovanie stanov, ich zmien
a doplnkov a rozhodovanie o zániku SČK patrí do výlučnej právomoci snemu.
8. Všetky materiály na rokovanie snemu prerokuje najvyššia rada.
Článok XVI
Najvyššia rada SČK
1. Najvyššia rada ako stály zastupiteľský orgán členov SČK pôsobiaci medzi snemami
rozhoduje o zásadných otázkach činnosti SČK, ak nie sú zverené do výlučnej právomoci snemu alebo
do právomoci iného orgánu. Najvyššia rada najmä:
a) zvoláva snem a rozpracúva koncepčné zámery činnosti SČK určené snemom,
b) prerokúva a schvaľuje rozpočet SČK a prerokúva správu o hospodárení SČK,
c) môže rozhodnúť o rozdelení alebo zlúčení územných spolkov, ak sa tým docieli
efektívnejšie plnenie úloh SČK,
d) môže rozhodnúť o zrušení územného spolku, ak si neplní svoje úlohy alebo porušuje
všeobecne záväzné právne predpisy alebo vnútorné predpisy SČK,
e) vydáva vnútorné predpisy o činnosti mládeže a vodnej záchrannej služby, najmä o vzniku
a zániku členstva v týchto osobitných organizačných jednotkách, o tvorbe a pôsobnosti ich orgánov
a o delegovaní ich členov do územnej rady, územného snemu, najvyššej rady a snemu,
f) schvaľuje svoj rokovací poriadok,
g) preskúmava rozhodnutia prezídia o zrušení členstva v SČK (čl. VII ods. 4),
h) určuje výšku členských príspevkov,
i) schvaľuje osobné ohodnotenie generálnemu sekretárovi,
j) podáva výklad stanov SČK,
k) prerokúva materiály na rokovanie snemu.
2. Najvyššiu radu tvoria zástupcovia všetkých územných spolkov, zástupca mládeže
a zástupca vodnej záchrannej služby. Každý územný spolok, ako aj mládež a vodná záchranná služba
má v najvyššej rade jedného zástupcu. Členmi najvyššej rady sú z titulu svojej funkcie prezident
a dvaja viceprezidenti. O zložení najvyššej rady volebná komisia informuje snem. Funkcia člena
najvyššej rady je nezlučiteľná s funkciou predsedu a člena kontrolnej rady a s funkciou predsedu
a člena Kontrolnej rady územného spolku SČK (ďalej aj len „kontrolná rada územného spolku“).
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3. Rokovanie najvyššej rady zvoláva prezídium podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne.
Zvolá ho tiež vtedy, ak o zvolanie požiada aspoň 1/3 členov najvyššej rady. Na rokovanie najvyššej
rady sa vždy prizýva generálny sekretár a predseda kontrolnej rady.
4. Najvyššia rada je uznášaniaschopná, ak sa jej rokovania zúčastní nadpolovičná väčšina
členov. Na rozhodnutie najvyššej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
Každý člen má jeden hlas. Ak rovnaký počet prítomných členov najvyššej rady hlasuje za prijatie
uznesenie aj proti jeho prijatiu, rozhodujúci je hlas prezidenta.
5. Funkčné obdobie najvyššej rady je štvorročné a skončí ustanovením novej najvyššej rady.
6. Ak sa člen najvyššej rady nemôže zo závažných dôvodov zúčastniť jej rokovania, zúčastní
sa ho v plnom rozsahu náhradník zvolený snemom územného spolku (príslušným orgánom mládeže
alebo príslušným orgánom vodnej záchrannej služby).
Článok XVII
Prezídium SČK
1. Prezídium je výkonným orgánom SČK. Tvoria ho prezident, dvaja viceprezidenti, dvaja
zástupcovia najvyššej rady zvolení najvyššou radou, generálny sekretár a jeden riaditeľ územného
spolku zvolený riaditeľmi územných spolkov.
2. Prezídium zvoláva najmenej dvakrát ročne rokovanie najvyššej rady a v spolupráci
s generálnym sekretárom navrhuje program jej rokovania. Prezídium plní uznesenia najvyššej rady.
3. Okrem oprávnení podľa odseku 2 prezídium najmä:
a) udeľuje ocenenia SČK,
b) udeľuje čestné členstvo SČK,
c) dáva súhlas na uvoľnenie prostriedkov z Fondu „Ľudia ľuďom“ v sume ustanovenej
v osobitnom vnútornom predpise SČK,
d) menuje členov správnej rady Fondu nehnuteľností,
d) preskúmava rozhodnutia územnej rady o zrušení členstva v SČK a môže rozhodnúť
o zrušení členstva, ak o zrušení nerozhodla územná rada, hoci boli na to dôvody (čl. VII ods. 4 a 5).
4. Rokovanie prezídia zvoláva prezident SČK podľa potreby, najmenej však štyrikrát za rok.
Rokovania sa zúčastňuje predseda kontrolnej rady.
5. Funkčné obdobie prezídia skončí uplynutím funkčného obdobia najvyššej rady.

Článok XVIII
Prezident SČK
1. Prezident ako štatutárny orgán zastupuje SČK navonok. Tým nie sú dotknuté právomoci
generálneho sekretára ako štatutárneho orgánu. Ak prezident nemôže vykonávať svoje právomoci
dlhšie ako 30 dní, zastupuje ho v plnom rozsahu viceprezident.
2. Prezidenta volí snem z kandidátov navrhnutých snemami územných spolkov, príslušným
orgánom mládeže a príslušným orgánom vodnej záchrannej služby. Na zvolenie prezidenta je potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov snemu.
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3. Funkčné obdobie prezidenta je štvorročné a skončí zvolením nového prezidenta. Snem
môže prezidenta z funkcie odvolať a prezident sa môže svojej funkcie vzdať. Prezident môže byť
vo funkcii najviac dve za sebou idúce funkčné obdobia.
4. Funkcia prezidenta je nezlučiteľná s funkciou viceprezidenta, generálneho sekretára,
predsedu územného spolku, predsedu, člena a náhradníka kontrolnej rady a predsedu a člena
kontrolnej rady územného spolku.

Článok XIX
Čestný prezident SČK
S cieľom zvýrazniť poslanie a úlohy SČK doma i za hranicami Slovenskej republiky,
ustanovuje sa funkcia Čestného prezidenta SČK (ďalej aj len „čestný prezident“). Vykonávanie tejto
čestnej funkcie SČK vždy ponúkne manželke prezidenta Slovenskej republiky (manželovi prezidentky
Slovenskej republiky). Funkčné obdobie čestného prezidenta začína prijatím funkcie a skončí
uplynutím funkčného obdobia prezidenta Slovenskej republiky. Tým nie je dotknutá funkcia čestného
prezidenta ustanoveného do funkcie pred účinnosťou týchto stanov.
Článok XX
Viceprezident SČK
1. Viceprezidenta volí snem z kandidátov navrhnutých snemami územných spolkov,
príslušným orgánom mládeže a príslušným orgánom vodnej záchrannej služby. Na zvolenie
viceprezidenta je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov snemu.
2. Funkčné obdobie viceprezidenta je štvorročné a skončí zvolením nového viceprezidenta.
Snem môže viceprezidenta z funkcie odvolať a viceprezident sa môže svojej funkcie vzdať.
Viceprezident môže byť vo funkcii najviac dve za sebou idúce funkčné obdobia.
3. Funkcia viceprezidenta je nezlučiteľná s funkciou prezidenta, generálneho sekretára,
predsedu územného spolku, predsedu, člena a náhradníka kontrolnej rady a predsedu a člena
kontrolnej rady územného spolku.
Článok XXI
Generálny sekretár SČK
1. Generálny sekretár je štatutárnym orgánom SČK v pracovnoprávnych vzťahoch, vo veciach
týkajúcich sa konania pred súdmi a orgánmi verejnej správy, ako aj vo veciach bežnej výkonnej a
hospodárskej činnosti SČK.
2. Generálny sekretár je zamestnancom SČK. Funkcia generálneho sekretára sa obsadzuje na
základe výberového konania, ktoré vyhlasuje prezident. Ten s generálnym sekretárom uzatvára aj
pracovnú zmluvu. Pracovný pomer s generálnym sekretárom sa uzatvára na dobu určitú. Tým nie je
dotknutá možnosť predĺžiť alebo opätovne dohodnúť pracovný pomer s tým istým generálnym
sekretárom v súlade so Zákonníkom práce. Ustanovenie o uzatváraní pracovného pomeru na dobu
určitú nemá vplyv na jestvujúci pracovný pomer generálneho sekretára, ak je uzavretý na dobu
neurčitú.
3. Generálny sekretár po organizačnej stránke zabezpečuje činnosť prezidenta, najvyššej rady,
prezídia, kontrolnej rady a snemu.
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4. Generálny sekretár pripravuje návrh rozpočtu SČK a predkladá ho na schválenie najvyššej
rade najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje.
Generálny sekretár predkladá na rokovanie najvyššej rady aj ďalšie materiály týkajúce sa zásadných
otázok činnosti SČK.
5. Generálny sekretár riadi, kontroluje a metodicky usmerňuje činnosť územných spolkov
vo veciach patriacich do jeho pôsobnosti.
6. Funkcia generálneho sekretára je nezlučiteľná s funkciou prezidenta, viceprezidenta,
predsedu územného spolku, predsedu, člena a náhradníka kontrolnej rady a predsedu a člena
kontrolnej rady územného spolku.
Článok XXII
Kontrolná rada SČK
1. Kontrolnú radu tvorí predseda a spravidla šesť členov. Predsedu a členov kontrolnej rady
volí snem z kandidátov navrhnutých snemami územných spolkov, príslušným orgánom mládeže
a príslušným orgánom vodnej záchrannej služby. Takýmto spôsobom volí snem aj dvoch náhradníkov
kontrolnej rady.
2. Funkčné obdobie predsedu, členov a náhradníkov kontrolnej rady je štvorročné a skončí
zvolením nových. Funkčné obdobie predsedu, člena a náhradníka kontrolnej rady skončí tiež vtedy, ak
ho snem odvolá.
3. Kontrolná rada dozerá na to, aby sa činnosť SČK uskutočňovala v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi, týmito stanovami a ďalšími vnútornými predpismi SČK. Pravidelne
kontroluje hospodársku činnosť SČK sledovaním dodržiavania rozpočtu príjmov a výdavkov, ako aj
kontrolou vedenia účtovníctva.
4. Kontrolná rada plní úlohy podľa odseku 3 v spolupráci s kontrolnými radami územných
spolkov, ktoré aj metodicky usmerňuje. Pri plnení svojich úloh podľa potreby spolupracuje aj
s vonkajšími kontrolnými orgánmi. Pri podozrení z trestnej činnosti informuje orgány činné v trestnom
konaní.
5. Kontrolná rada o svojich zisteniach pravidelne informuje najvyššiu radu a správu o svojej
činnosti predkladá na rokovanie snemu.
6. Funkcia predsedu, člena a náhradníka kontrolnej rady je nezlučiteľná s funkciou prezidenta,
viceprezidenta, generálneho sekretára, člena najvyššej rady, člena územnej rady, riaditeľa územného
spolku, predsedu (člena výboru) miestneho spolku, člena orgánu mládeže a člena orgánu vodnej
záchrannej služby.
Orgány územného spolku
Článok XXIII
Snem územného spolku SČK
1. Najvyšším orgánom územného spolku je snem územného spolku, ktorý sa schádza najmenej
raz za štyri roky. Tvoria ho delegáti miestnych spolkov združených v územnom spolku, delegát
mládeže a delegát vodnej záchrannej služby. Snem územného spolku zvoláva územná rada najmenej
60 dní pred uplynutím štvorročného funkčného obdobia. Vo zvlášť odôvodnených prípadoch alebo ak
o to požiada nadpolovičná väčšina miestnych spolkov, územná rada zvolá mimoriadny snem
územného spolku. Delegátmi mimoriadneho snemu územného spolku sú delegáti predchádzajúceho
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snemu územného spolku. Mimoriadny snem územného spolku má tie isté právomoci ako snem
územného spolku .
2. Snem územného spolku je uznášaniaschopný, ak sa ho zúčastnia aspoň 2/3 delegátov.
Rozhodnutia snemu územného spolku sú platné, ak za ne hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných
delegátov. Každý delegát má jeden hlas.
3. Snem územného spolku rozhoduje o zásadných otázkach činnosti územného spolku, najmä
prerokúva správu o činnosti územného spolku a správu kontrolnej rady územného spolku
za predchádzajúce štvorročné obdobie a určuje koncepčné zámery činnosti na nasledujúce štvorročné
obdobie.
4. Snem územného spolku tiež:
a) volí predsedu a podpredsedu územného spolku, členov územnej rady,
b) volí predsedu a najmenej dvoch členov kontrolnej rady územného spolku,
c) volí delegáta na snem a jeho náhradníka,
d) volí člena najvyššej rady za územný spolok a jeho náhradníka,
e) môže navrhnúť kandidáta na funkciu prezidenta a viceprezidenta, predsedu, člena a
náhradníka kontrolnej rady.
Článok XXIV
Územná rada
1. Stálym zastupiteľským orgánom členov územného spolku pôsobiacim medzi snemami
územného spolku je územná rada, ktorá má najmenej päť členov. Jeden člen územnej rady je zástupca
mládeže. Členmi územnej rady sú z titulu svojej funkcie predseda a podpredseda územného spolku.
Funkčné obdobie územnej rady je štvorročné a skončí zvolením novej územnej rady. Funkčné obdobie
územnej
rady
skončí
tiež
vtedy,
ak
ju
územný
snem
odvolá.
Ak sa člen územnej rady trikrát bez ospravedlnenia nezúčastní jej rokovania, členstvo v tomto orgáne
mu zanikne a územná rada kooptuje zo svojej členskej základne nového člena.
2. Územná rada rozpracúva na podmienky územného spolku úlohy prijaté snemom územného
spolku, snemom a najvyššou radou a rozhoduje aj o ďalších zásadných otázkach týkajúcich sa
územného spolku. Na rokovanie územnej rady sa vždy prizýva riaditeľ územného spolku a predseda
kontrolnej rady územného spolku.
3. Územná rada môže žiadať najvyššiu radu, aby zvolala mimoriadny snem. Ak o to požiada
2/3 územných rád, najvyššia rada je povinná zvolať mimoriadny snem.
4. Územná rada preskúmava rozhodnutia miestnych spolkov o nevykonaní registrácie
uchádzača o členstvo a o zrušení členstva. Územná rada rozhoduje o zrušení členstva tiež vtedy, ak
tak neurobil miestny spolok, hoci boli na to dôvody. Územná rada môže tiež rozhodnúť o zrušení
miestneho spolku, ak si neplní svoje úlohy alebo porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo
vnútorné predpisy SČK.
5. Územná rada rokuje, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na rozhodnutie
územnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Každý člen má jeden hlas.
6. Funkcia člena územnej rady je nezlučiteľná s funkciou predsedu a člena kontrolnej rady
územného spolku.
7. Rokovania územnej rady zvoláva predseda územného spolku podľa potreby, najmenej
dvakrát ročne. Zvolá ho tiež vtedy, ak o zvolanie požiada aspoň 1/3 členov územnej rady.
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Článok XXV
Predseda a podpredseda
územného spolku SČK
1. Predseda územného spolku je štatutárnym orgánom územného spolku a zastupuje územný
spolok navonok. Tým nie sú dotknuté právomoci riaditeľa územného spolku ako štatutárneho orgánu.
Predseda územného spolku je zároveň predsedom územnej rady. Podpredseda územného spolku
zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti.
2. Predsedu a podpredsedu územného spolku volí snem územného spolku a môže ich z týchto
funkcií aj odvolať. Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu územného spolku je štvorročné a skončí
zvolením nových. Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu územného spolku skončí tiež vtedy, ak
ich územný snem odvolá. Predseda a podpredseda územného spolku sa môže svojej funkcie vzdať.
3. Funkcia predsedu a podpredsedu územného spolku je nezlučiteľná s funkciou predsedu
a člena kontrolnej rady územného spolku, predsedu a člena kontrolnej rady a s funkciou riaditeľa
územného spolku.
Článok XXVI
Riaditeľ územného spolku SČK
1. Riaditeľ územného spolku je zamestnancom SČK. Je štatutárnym orgánom územného
spolku v pracovnoprávnych vzťahoch, vo veciach týkajúcich konania pred súdmi a orgánmi verejnej
správy, ako aj vo veciach odbornej a hospodárskej činnosti územného spolku. Funkcia riaditeľa
územného spolku sa obsadzuje na základe výberového konania, ktoré vyhlasuje generálny sekretár.
Ten s riaditeľom územného spolku uzatvára aj pracovnú zmluvu.
2. Riaditeľ územného spolku zabezpečuje a zodpovedá za všetky odborné a hospodárske
činnosti územného spolku. Po organizačnej stránke zabezpečuje aj činnosť územnej rady a snemu
územného spolku.
3. Funkcia riaditeľa územného spolku je nezlučiteľná s funkciou predsedu a člena kontrolnej
rady územného spolku, predsedu a člena kontrolnej rady, predsedu a podpredsedu územného spolku
a s funkciou prezidenta a viceprezidenta.
Článok XXVII
Kontrolná rada územného spolku SČK
1. Kontrolnú radu územného spolku tvorí predseda a najmenej dvaja členovia. Kontrolná rada
územného spolku dozerá na to, aby sa činnosť územného spolku uskutočňovala v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi, týmito stanovami a ďalšími vnútornými predpismi SČK. Pravidelne
kontroluje hospodársku činnosť územného spolku sledovaním dodržiavania rozpočtu príjmov
a výdavkov, ako aj kontrolou vedenia účtovníctva.
2. Kontrolná rada územného spolku plní úlohy podľa odseku 1 v spolupráci s kontrolnou
radou. Pri plnení svojich úloh podľa potreby spolupracuje aj s vonkajšími kontrolnými orgánmi. Pri
podozrení z trestnej činnosti informuje orgány činné v trestnom konaní.
3. Kontrolná rada územného spolku o svojich zisteniach pravidelne informuje kontrolnú radu,
územnú radu a správu o svojej činnosti predkladá na rokovanie snemu územného spolku.
4. Funkcia predsedu a člena kontrolnej rady územného spolku je nezlučiteľná s funkciou
prezidenta, viceprezidenta, generálneho sekretára, člena najvyššej rady, predsedu a podpredsedu
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územného spolku, člena územnej rady, riaditeľa územného spolku, predsedu (člena výboru) miestneho
spolku, člena orgánu mládeže a člena orgánu vodnej záchrannej služby.
Článok XXVIII
Orgány miestneho spolku SČK
1. Najvyšším orgánom miestneho spolku je zhromaždenie členov, ktoré sa schádza najmenej
raz za rok. Na rozhodnutie zhromaždenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných
členov. Každý člen má jeden hlas. Na zlúčenie a zrušenie miestneho spolku je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých členov.
2. Zhromaždenie členov prerokúva všetky základné otázky činnosti miestneho spolku, najmä
schvaľuje plán činnosti, volí delegátov na snem územného spolku, navrhuje kandidátov na voľbu
do územnej rady a ostatných orgánov SČK, rozhoduje o zlúčení s iným miestnym spolkom, rozhoduje
o zrušení členstva svojmu členovi, schvaľuje návrhy na udelenie ocenení. Zhromaždenie členov volí
predsedu (výbor) ako svoj výkonný orgán.
3. Predseda (výbor) zabezpečuje činnosť miestneho spolku medzi zhromaždeniami členov.
Predseda (výbor) zvoláva zhromaždenie členov podľa potreby, najmenej však raz za rok, alebo ak o to
požiada aspoň 1/3 členov miestneho spolku. Predseda (výbor) miestneho spolku vykonáva registráciu
uchádzačov o členstvo v SČK. Predseda (výbor) nemôže rozhodnúť o vylúčení člena.
4. Funkčné obdobie predsedu (výboru) je štvorročné a skončí zvolením nových. Zhromaždenie
členov môže predsedu (výbor) z funkcie odvolať. Predseda (člen výboru) sa môže svojej funkcie
vzdať.

PIATA ČASŤ
ZÁSADY HOSPODÁRENIA
Článok XXIX
Všeobecné ustanovenia
1. SČK zabezpečuje úlohy v oblasti hospodárenia a správy majetku v súlade so zákonom
o SČK, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi SČK.
2. SČK hospodári podľa rozpočtu príjmov a výdavkov, ktorý schvaľuje najvyššia rada.
Na plnenie úloh ustanovených zákonom o SČK využíva SČK svoj majetok a v súlade s príslušnými
právnymi predpismi môže využívať aj majetok štátu, vyšších územných celkov a obcí, prípadne aj
iných osôb (ďalej aj len „cudzí majetok“). SČK môže získavať prostriedky na svoju činnosť aj
zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
3. Plnenie úloh podľa zákona o SČK nie je podnikaním. SČK môže podnikať, len ak touto
činnosťou dosiahne účelnejšie využitie svojho majetku a nebude tým ohrozené plnenie jeho úloh.
Predmet podnikania SČK nesmie byť v rozpore so Ženevskými dohovormi a ich dodatkovými
protokolmi a závermi medzinárodných konferencií Červeného kríža a Červeného polmesiaca.
4. SČK sa nemôže zúčastňovať na podnikaní iných osôb a nemôže uzatvárať zmluvy o tichom
spoločenstve. Prostriedky SČK nesmú byť použité na podporu a financovanie činnosti politických
strán a hnutí.
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Článok XXX
Právo hospodárenia
1. K majetku vo vlastníctve SČK majú právo hospodárenia ústredný sekretariát a územné
spolky. Každá z uvedených organizačných jednotiek má právo hospodárenia k tomu majetku, s ktorým
ku dňu účinnosti týchto stanov hospodári (užíva ho, prenajíma alebo inak s ním nakladá), ako aj
k majetku, ktorý pre SČK nadobudne svojou činnosťou odo dňa účinnosti týchto stanov.
2. Ústredný sekretariát a územné spolky sú povinné využívať majetok SČK na plnenie úloh
SČK, chrániť ho, hospodáriť s ním účelne a efektívne a za hospodárenie nesú plnú zodpovednosť. To
platí aj o hospodárení s cudzím majetkom.
3. Nehnuteľný majetok SČK možno previesť do vlastníctva inej osoby len vtedy, ak sa nedá
využiť na plnenie úloh SČK vrátane prenájmu majetku alebo ak prenájom je menej efektívny ako
predaj. O predaji nehnuteľného majetku rozhoduje najvyššia rada. Majetok možno predať najmenej
za cenu, ktorá predstavuje všeobecnú hodnotu majetku určenú znaleckým posudkom. Výnimku môže
povoliť najvyššia rada SČK. Tá je oprávnená rozhodnúť aj o prípadnom založení nehnuteľného
majetku na zabezpečenie záväzku SČK.
4. Podrobnosti o hospodárení s majetkom SČK, ako aj s cudzím majetkom upraví osobitný
vnútorný predpis, ktorý vydá najvyššia rada na návrh generálneho sekretára.

ŠIESTA ČASŤ
UDEĽOVANIE OCENENÍ
Článok XXXI
Všeobecné ustanovenia
1. SČK oceňuje:
a) bezpríspevkových darcov krvi bronzovou, striebornou, zlatou a diamantovou plaketou
prof. MUDr. Jana Janského a medailou MUDr. Jána Kňazovického,
b) činnosť zameranú na rozvoj darcovstva krvi pamätnou plaketou doc. MUDr. Vladimíra
Krišla, CSc.,
c) občanov Slovenskej republiky, ktorí účinným zásahom a nasadením vlastného života
poskytli pomoc iným fyzickým osobám, ktorých život bol bezprostredne ohrozený, medailou „Za
záchranu života“,
d) občanov Slovenskej republiky za celoživotný výkon dobrovoľnej služby v prospech
humanity.
2. Ak nie je ďalej ustanovené inak, ocenenia podľa odseku 1 udeľuje prezídium na návrh
územných spolkov alebo najvyššej rady.
3. Najvyššia rada môže osobitným vnútorným predpisom určiť ďalšie ocenenia a podmienky
ich udeľovania.
Článok XXXII
Ocenenia za bezpríspevkové darcovstvo krvi
1. Plaketami prof. MUDr. Jana Janského sa oceňujú:
a) bronzovou plaketou darcovia za 10 bezpríspevkových odberov krvi,
b) striebornou plaketou darcovia za 20 bezpríspevkových odberov krvi,
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c) zlatou plaketou darcovia za 30 bezpríspevkových odberov krvi, ak je darcom žena a 40
bezpríspevkových odberov krvi, ak je darcom muž,
d) diamantovou plaketou darcovia za 60 bezpríspevkových odberov krvi, ak je darcom žena
a 80 bezpríspevkových odberov krvi, ak je darcom muž.
2. Medailou MUDr. Jána Kňazovického sa oceňujú darcovia za 80 a viac bezpríspevkových
odberov krvi, ak je darcom žena a 100 a viac bezpríspevkových odberov krvi, ak je darcom muž.
Článok XXXIII
Ocenenie za rozvoj darcovstva krvi
Pamätná plaketa doc. MUDr. Vladimíra Krišla, CSc. je výberovým ocenením pre aktivistov
v oblasti darcovstva krvi, ktorú možno udeliť:
a) organizátorom darcovskej činnosti (náboroví pracovníci, dobrovoľní funkcionári, členovia
miestnych spolkov a klubov darcov krvi SČK, občanom, ktorí sa podieľajú na organizovaní
darcovskej činnosti, a dlhoročným darcom krvi),
b) poslancom, zamestnancom štátnej správy a samosprávy, ktorí sa angažujú v propagácii
a oceňovaní bezpríspevkového darcovstva krvi, ako aj v dominantnom presadzovaní záujmov SČK
v oblasti darcovstva krvi na celoslovenskej alebo regionálnej úrovni.
Článok XXXIV
Ocenenie za záchranu života
1. Medaila „Za záchranu života“ sa udeľuje ako prejav úcty občanom SR, ktorí rozhodným
a účinným zásahom a nasadením vlastného života poskytli pomoc spoluobčanom, u ktorých bol
bezprostredne ohrozený život.
2. Pri posudzovaní návrhov na udelenie medaily sa vychádza najmä z týchto kritérií:
a) poskytnutie prvej pomoci, ktorá preukázateľne viedla k záchrane života,
b) zachránenie ohrozenej osoby pri závale, autonehode, požiari v byte, záplavách,
priemyselných haváriách a pod.,
c) zabránenie zamrznutiu, utopeniu a pod. poskytnutím osobnej pomoci, napr. skokom
do vody.
Článok XXXV
Ocenenie za celoživotný výkon
dobrovoľnej služby v prospech humanity
1. Ocenenie sa udeľuje dobrovoľníkom a členom SČK, organizačným jednotkám SČK,
výnimočne vedúcim predstaviteľom národných spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca,
prípadne významným predstaviteľom a osobnostiam verejnej, kultúrnej a spoločenskej sféry, ktorí
svojou iniciatívou, prístupom a kladným vzťahom prispeli k rozvoju SČK a úspešnému plneniu jeho
úloh.
2. Ocenenie sa udeľuje v dvoch stupňoch, v poradí:
a) II. stupeň – strieborný odznak „Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnú službu II. stupňa“
udeľuje územný spolok na návrh miestneho spolku alebo z vlastnej iniciatívy,
b) I. stupeň - zlatý odznak „Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnú službu I. stupňa“; držiteľom
II. stupňa ho udeľuje prezídium SČK na návrh územných spolkov.
3. Ocenenie I. stupňa možno udeliť najskôr po uplynutí piatich rokov od udelenie ocenenia
II. stupňa. K obom stupňom ocenenia sa oceneným osobám odovzdá preukaz alebo diplom.
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SIEDMA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNE USTANOVENIA
Článok XXXVI
1. Miestne spolky a územné spolky, ktoré vznikli pred účinnosťou týchto stanov, považujú sa
za miestne spolky a územné spolky podľa týchto stanov.
2. Ak z týchto stanov nevyplýva niečo iné, orgány a organizačné jednotky SČK, ktoré vznikli
podľa doterajších stanov alebo iných vnútorných predpisov SČK, účinnosťou týchto stanov zanikajú.
3. Kde sa vo vnútorných predpisoch SČK vydaných pred účinnosťou týchto stanov používa
pojem:
„Národná spoločnosť Slovenský Červený kríž“, rozumie sa tým „Slovenský Červený kríž“
„osobitné zložky SČK“, rozumie sa tým „Mládež SČK“ a „Vodná záchranná služba SČK“,
„kontrolné a revízne rady a revízori SČK“, rozumie sa tým „Kontrolná rada SČK“ alebo
„Kontrolná rada územného spolku SČK“,
„územný snem SČK“, rozumie sa tým „snem územného spolku“,
„riaditeľ sekretariátu územného spolku“, rozumie sa tým „riaditeľ územného spolku“ ,
„sekretariát územného spolku“, rozumie sa tým „územný spolok“ ,
„predsedníctvo miestneho spolku“, rozumie sa tým „predseda (výbor) miestneho spolku“.
4. Ak územný snem SČK, ktorý sa uskutočnil pred prijatím týchto stanov, nezvolil náhradníka
územného spolku do najvyššej rady SČK, môže ho zvoliť územná rada. Uvedené sa vzťahuje aj
na mládež a vodnú záchrannú službu.
5. Výročná správa SČK sa zverejňuje v elektronickej forme na internetovej stránke SČK.
Výročná správa SČK v písomnej forme je prístupná v sídle SČK.
6. Zrušujú sa stanovy SČK schválené tretím snemom SČK dňa 11. júna 2005. Postavenia a
činnosť mládeže a vodnej záchrannej služby sa do vydania nových vnútorných predpisov riadia
doterajšími predpismi.
7. Tieto stanovy schválil štvrtý snem SČK dňa 17. októbra 2009. Účinnosť nadobúdajú ich
schválením.
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