Občianske združenie „KLUB ČSĽA“
KLUB Československej ľudovej armády Hájik 286/2, 951 78
Kolíňany
ETICKÝ KÓDEX ČLENA /VOJAKA/ KLUBU ČSĽA – KOLÍŇANY
PREABULA
Členom v občianskom združení „KVH ČSĽA“ Kolíňany sa môže stať len ten kandidát, ktorý súhlasí s týmto etickým
kódexom a zaväzuje sa ním riadiť a bezpodmienečne ho dodržiavať na znak súhlasu sa podpíše na koniec tohto
dokumentu.
čl. 1
Základné ustanovenia
1./ upravuje zásady a pravidlá správania a konania člena Klubu vojenskej histórie Československej ľudovej armády – Kolíňany
(ďalej len člen KVH)
2./ zásady a pravidlá správania a konania vychádzajú z tradícií spoločnosti, retrospektívne sa opierajú o tradície v ČSĽA, ktoré
však nie sú v rozpore so súčasným právnym systémom Slovenskej republiky
3./ etický kódex predstavuje súbor požiadaviek a konania člena KVH pri vykonávaní klubovej činnosti i v osobnom živote
4./ etický kódex je hlavným ukazovateľom pri posudzovaní prijatia za člena KVH počas jednoročnej skúšobnej doby v ktorej je
braný za branca
5./ etický kódex je normatívnym kritériom na posúdenie správania a konania člena KVH v občianskom združení i súkromnom
živote
čl. 2
Mravné požiadavky na člena KVH ČSĽA
a./ vernosť klubu Československej ľudovej armády – Kolíňany (ďalej len klubu ČSĽA)
b./ čestnosť
c./ statočnosť
d./ disciplinovanosť
e./ hrdosť na príslušnosť ku klubu ČSĽA
f./ kolektívnosť
g./ obetavosť
h./ primeraný vzhľad vojaka k prezentovanej dobe
čl. 3
Štandardy správania a konania
1./ svojím správaním a konaním v občianskom i klubovom živote dbať na pozitívne utváranie názorov verejnosti na fungovanie
klubu ČSĽA
2./ základným štandardom je dodržiavanie stanov klubu ČSĽA, člen KVH dodržuje predpisy stanovené dobovou vojenskou
literatúrou
3./ menšina a jednotlivci sa disciplinovane podriaďujú rozhodnutiam väčšiny v duchu kolektivizmu, ak nie je možné inak
rozhoduje predseda klubu ČSĽA
čl. 4
Diskriminácia
1./ člen KVH pri klubových aktivitách nepripúšťa diskrimináciu na základe vojenskej hodnosti, pohlavia, sexuálnej orientácie,
fyzickej dispozície, majetkových pomerov, politických a náboženských názorov, rasových, národnostných a sociálnych
rozdielov
2./ člen KVH dodržiava pravidlá slušnosti, zdvorilosti, taktnosti, osobného vzhľadu a zdržiava sa pri klubových aktivitách
i mimo nich správania, ktoré by mohlo narušiť vážnosť a dobré meno klubu ČSĽA
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3./ člen KVH nepožíva alkohol ani iné omamné látky na klubových aktivitách a úlohách plnených pri nich
4./ člen KVH sa stará o rozvoj vedomostí a zručností v oblasti ČSĽA, ktoré využíva pri klubových aktivitách, rozvíja fyzickú
zdatnosť, prehlbuje kultúrny a spoločenský rozhľad
5./ člen KVH sa vyhýba kompromitujúcim miestam a osobám
čl. 5
Štandardy správania a konania pri činnosti
1./ člen KVH aktívne a iniciatívne plní povinnosti klubu, pomáha veliteľovi pri udržiavaní morálky a disciplíny
2./ člen KVH podporuje utváranie pozitívnych a korektných vzťahov v klube – súdržnosť, vzájomná úcta, kolegialita
3./ veliteľ pozitívne a iniciatívne ovplyvňuje vzťahy a kvalitu života podriadených a rieši ich oprávnené požiadavky a záujmy,
správa sa voči nim čestne a dôstojne a vyžaduje dodržiavanie etického kódexu
4./ veliteľ nevyžaduje od podriadených plnenie úloh, ktoré sú v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, so stanovami klubu
ČSĽA a v rozpore s dobovými predpismi
5./ člen KVH, ktorý sa domnieva, že sa od neho vyžaduje, aby konal nesprávnym alebo neetickým spôsobom nezlučiteľným s
etickým kódexom, oznámi skutočnosť veliteľovi
6./ člen KVH upozorní veliteľa na porušenie stanov a kódexu klubu ČSĽA iným členom KVH bez zbytočného odkladu po tom,
ako sa o porušení dozvedel
7./ člen KVH udržiava spoločný majetok klubu ČSĽA ako i svoj v riadnom stave a chráni ho pred zničením, poškodením,
stratou, alebo zmenšením, zverené prostriedky využíva čo najefektívnejšie a nezneužíva ich na osobný prospech
8./ člen KVH nesmie využívať svoje postavenie na získanie výhod pre seba alebo iného, ani využívať či poskytovať informácie
iným klubom KVH, ktoré by mohli diskreditovať činnosť klubu
čl. 6
Osobitosti správania a konania v ukážkach pre verejnosť
1./ člen KVH dôveruje veliteľovi, rešpektuje ho, plní rozkazy a upevňuje priateľstvo založené na vzájomnej úcte, dôvere a
pomoci
2./ člen KVH je v ukážkach rozhodný, dôveruje vo vlastné schopnosti, úlohy plní presne, bezodkladne, iniciatívne, v krízových
situáciách sa rozhoduje samostatne a flexibilne
3./ člen KVH je v ukážkach pohotový, odhodlane, odvážne prekonáva prekážky
4./ člen KVH sa zaväzuje počas povinnej akcii dodržiavať vojenské vystupovanie v zmysle dobových vojenských pravidiel.
čl. 7
Definícia povinnej a nepovinnej akcii a pravidlá
1./„Povinná klubová akcia“
Povinné klubové akcie vyhlasuje výbor klubu a odsúhlasuje členská schôdza po prijatí na členskej schôdzi sa stávajú všeobecne
záväzné. Neúčasť na týchto akciách sa bude považovať za hrubé porušenie stanov a etického kódexu a výbor ma právo zrušiť
členstvo v klube aj bez mandátu členskej schôdze.
Neúčasť na povinnej akcii môže ospravedlniť len predseda a podpredseda klubu ČSĽA. Člen klubu je povinný túto neúčasť
zdôvodniť vopred písomnou formou, kde bude uvedený opodstatnený dôvod, ktorý bude výborom akceptovateľný potom je
možné neúčasť akceptovať. Náklady za materiál potrebný k predmetnej akcii (napr. munícia, stan, stoly, technika a pod.), bude
hradená z klubových finančných zdrojov alebo iných zdrojov.
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2./„Nepovinná klubová akcia“
Nepovinné klubové akcie vyhlasuje vedenie klubu na základe odporúčaní členov klubu. Po potvrdení člena na Facebooku, že sa
takejto akcie zúčastní sa stáva pre neho záväzná.
Neúčasť na týchto akciách sa bude považovať za hrubé porušenie stanov a etického kódexu a výbor ma právo zrušiť členstvo v
klube aj bez mandátu členskej schôdze.
Neúčasť na povinnej akcii môže ospravedlniť len predseda a podpredseda klubu ČSĽA a to ak člen klubu vopred písomnou
formou zdôvodní svoju neúčasť kde bude uvedený opodstatnený dôvod, ktorý bude výborom akceptovateľný potom je možné
neúčasť akceptovať.
Náklady za materiál potrebný k predmetnej akcii (napr. munícia, stan, stoly, technika a pod.), bude hradená z finančných zdrojov
účastníkov.
3./ každá pripravovaná akcia bude zverejnená min 7 dni. pred jej začiatkom na spoločnom Facebooku kde budú zverejnené aj
podrobne informácie k danej akcii.
4./ každý člen je povinný do troch dní potvrdiť svoju účasť alebo neúčasť alebo sa ospravedlniť v zmysle bodu 1 a 2 tohto článku.
5./základná ústroj na každej verejnej akcií je poľná ústroj VZ60 motostrelec, na neverejných akciách je VZ85 motostrelec
(vrátane doplnkov), iná ústroj je povolená len zo súhlasom velenia
6./ každá akcia začína v určenú hodinu nástupom členov kde sa rozdajú úkoly a vysvetlí sa cieľ akcie, ktorú zabezpečuje veliaci.
7./ každá akcia končí v určenú hodinu kde sa vyhodnotí priebeh a splnenie plánovaného cieľa vyzdvihnú sa najaktívnejší členovia
a udelí im veliaci pochvalu.
čl. 8
Členstvo iných občianskych združeniach, KVH
1./ zatajenie členstva v iných občianskych združeniach respektíve v KVH, dobrovoľných zborov a pod. sa bude považovať za
hrubé porušenie stanov a etického kódexu, výbor ma právo zrušiť členstvo bez odsúhlasenie členskou schôdzou.
2./ členstvo v iných organizáciách nesmie mať vplyv na aktivity v KVH
3./ propagovať iné organizácie, zdôrazňovať členstvo iných organizáciách na akciách konaných pod gesciou klubu ČSLA
Kolíňany je zakázané.
čl. 9
Odborná úroveň člena KVH
1./ každý člen KVH sa musí jeden krát do roka podrobiť previerke odbornej úrovne.
2./ min. 30dní pred previerkou budú zverejnené, alebo vysvetlené všetky požadované úlohy a vedomosti potrebné k previerke.
3./ hodnotenie bude vyhodnotené dvoma stupňami vyhovel/nevyhovel .
4./ v prípade hodnotenia nevyhovel má člen právo požiadať 1x o opravnú skúšku .
5./ v prípade opakovaného hodnotenie nevyhovel bude členovi odňatá hodnosť, alebo zrušené členstvo.
6./ oblasti previerok a) Poradová príprava
b) Bojová príprava
c) Technická príprava
7./ každá oblasť sa hodnotí samostatne
8./ min. 30 dní pred začiatkom skúšok budú určený školitelia a skúšajúci, tieto funkcie sú premenlivé
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čl. 7
Záver
1./ veliteľ oboznámi podriadených členov klubu ČSĽA s etickým kódexom
2./ veliteľ vytvára podriadeným členom klubu ČSĽA primerané podmienky na uplatňovanie etického kódexu
3./ člen KVH má právo upozorňovať iných členov KVH na porušovanie etického kódexu v prítomnosti nadriadeného respektíve
s jeho vedomím.

Kolíňany, dňa 03.09.2018

P.Č.

________________________________
Predseda klubu ČSĽA – Kolíňany
Kpt. Peter Korvin
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