STANOVY
Medzinárodného družstevného zväzu
/úplné znenie vrátane dodatkov jednomyseľne schválených
mimoriadnym Valným zhromaždením MDZ v Ríme dňa 6. júna 2008/
Stanovy MDZ: Formulácia poslania
Medzinárodný družstevný zväz /MDZ/ združuje a reprezentuje družstvá na celom
svete a poskytuje im služby.
Dozerá na družstevné hodnoty a princípy, vytvára možnosti pre ich osobitý
ekonomický model podnikania založený na hodnotách, ktorý zároveň zaisťuje
nástroje svojpomoci a vlastného vplyvu na ich rozvoj ako pre jednotlivcov tak aj pre
spoločenstvá. MDZ háji záujmy a úspechy družstiev, šíri najlepšie postupy a knowhow, posilňuje rozširovanie ich kapacity a celý čas monitoruje ich fungovanie
a pokrok.

Časť I. STANOVY
Článok 1. Názov a sídlo
Názov tejto organizácie, ktorá bola založená v Londýne v auguste 1895, je
Medzinárodný družstevný zväz, MDZ/Alliance Coopérative Internationale, ACI;
Internationaler Genossenschaftsbund, IGB; Mezhdunarodny Kooperativny Alliance,
MKA; Alianza Cooperativa Interancional, ACI/ Jej ústredie je registrované, od roku
1982, v Ženeve, vo Švajčiarsku. MDZ má štatút združenia organizovaného ako
spoločenská organizácia, ktorá sa riadi švajčiarskym Občianskym zákonníkom
v článkoch 60 – 79.
Sídlo MDZ môže byť zmenené na základe uznesenia Valného zhromaždenia.
Článok 2. Ciele
MDZ, globálna zjednocujúca organizácia organizovaná na globálnej, regionálnej,
sektorálnej a tematickej úrovni, je celosvetovým reprezentantom družstevných
organizácií všetkých zameraní s nasledujúci cieľmi:
a. podpora svetového družstevného hnutia založeného na vzájomnej
svojpomoci a demokracii;
b. podpora a ochrana družstevných hodnôt a princípov;
c. napomáhanie rozvoju ekonomických a ostatných vzájomne prospešných
vzťahov medzi jej členskými organizáciami;
d. podpora trvalo udržateľného rozvoja ľudstva a jeho ďalší ekonomický
a sociálny pokrok, čím prispieva k medzinárodnému mieru a bezpečnosti;
e. podpora rovnosti medzi mužmi a ženami vo všetkých rozhodovacích
procesoch a aktivitách v rámci družstevného hnutia.
MDZ sa nestane členom žiadnej politickej alebo náboženskej organizácie a zachová
si nezávislosť vo všetkých svojich aktivitách.
Článok 3. Architektúra/štruktúra
MDZ je organizovaný na globálnej, regionálnej, sektorálnej a tematickej úrovni
a pozostáva z nasledujúcich štruktúr:
a. centrálna kancelária
b. štyri regióny

-

MDZ Afrika
MDZ Amerika
MDZ Ázia – Pacifik
MDZ Európa /inkorporovaná a známa a Cooperatives Europe asbl/

Geografická oblasť každého regiónu je nasledovná:
Afrika – otvorená všetkým členským organizáciám s ústredím v Afrike a na priľahlých
ostrovoch
Amerika – otvorená všetkým členským organizáciám s ústredím v severnej, strednej
a južnej Amerike a v Karibiku
Ázia a Pacifik – otvorená všetkým členským organizáciám s ústredím v Ázii
a Pacifiku
Európa – otvorená všetkým členským organizáciám s ústredím v Európe.
c. globálne a regionálne sektorálne organizácie a
d. tematické výbory.
Článok 4. Metódy
na globálnej, regionálnej, sektorálnej
MDZ sa snaží dosiahnuť svoje ciele
a tematickej úrovni tým, že:
a. funguje ako fórum na výmenu skúseností a zdroj informácií o družstevnom
rozvoji, výskume a štatistike;
b. koordinuje akcie na podporu družstevného rozvoja
c. spolupracuje s globálnymi a regionálnymi inštitúciami vrátane Organizácie
spojených národov a ďalšími vládnymi a nevládnymi medzinárodnými
a národnými organizáciami, ktoré sledujú ciele dôležité pre družstvá;
d. používa akékoľvek ďalšie vhodné prostriedky.
Článok 5. Oficiálne jazyky
Oficiálnymi jazykmi MDZ sú anglický, francúzsky, nemecký, ruský a španielsky jazyk.
Rada rozhodne o tom, do akej miery sa bude ten-ktorý jazyk používať.

Časť II. ČLENSKÁ ZÁKLADŇA
Článok 6. Družstevné princípy
Za družstevnú organizáciu sa uznáva akékoľvek združenie osôb alebo organizácií,
za predpokladu, že jej cieľom je zlepšenie ekonomickej a sociálnej úrovne svojich
členov prostredníctvom podniku založeného na vzájomnej pomoci a ktorá je v súlade
s Vyhlásením MDZ o družstevnej identite schváleným Valným zhromaždením MDZ:
Definícia
Družstvo je nezávislým združením osôb, ktoré sa dobrovoľne spojili s cieľom
uspokojiť svoje spoločné ekonomické, sociálne a kultúrne potreby a očakávania
prostredníctvom organizácie, ktorú spoločne vlastnia a demokraticky riadia
Hodnoty
Družstvá sú založené na hodnotách svojpomoci, vlastnej zodpovednosti, demokracii,
rovnosti, spravodlivosti a solidarity. V súlade s tradíciami svojich zakladateľov veria
členovia družstiev v etické hodnoty čestnosti, otvorenosti, sociálnej zodpovednosti
a starostlivosti o iných
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Princípy
Družstevné princípy sú smernice, prostredníctvom ktorých družstvá uvádzajú svoje
hodnoty do praxe.
1. princíp Dobrovoľné a otvorené členstvo
Družstvá sú dobrovoľné organizácie, otvorené všetkým osobám schopným používať
ich služby a ochotným akceptovať zodpovednosť členskej základne bez rodovej,
sociálnej, rasovej, politickej a náboženskej diskriminácie
2. princíp Demokratická kontrola členov
Družstvá sú demokratické organizácie kontrolované svojimi členmi, ktorí sa aktívne
podieľajú na plánovaní ich stratégií a rozhodnutí. Muži a ženy, ktorí vykonávajú svoju
činnosť ako volení zástupcovia, zodpovedajú členskej základni. Primárne členovia
družstiev majú rovnaké hlasovacie práva /jeden člen, jeden hlas/ a družstvá na
ďalších úrovniach sú taktiež organizované demokratickým spôsobom
3. princíp Ekonomická účasť členov
Členovia prispievajú rovnakým dielom a demokratickou kontrolou ku kapitálu svojho
družstva. Aspoň časť z tohto kapitálu je zvyčajne spoločným vlastníctvom družstva.
Členovia zvyčajne dostávajú obmedzené kompenzácie, ak vôbec, za kapitál upísaný
ako podmienka členstva. Členovia použijú zisky na niektorý alebo všetky
z nasledujúcich účelov: rozvoj svojho družstva s možnosťou vytvorenia rezerv,
pričom aspoň časť z nich by mala byť nedeliteľná; benefity pre členov proporčne
k ich transakciám vo vzťahu k družstvu; a podpora ďalších aktivít schválených
členskou základňou
4. princíp Autonómia a nezávislosť
Družstvá sú nezávislé, svojpomocné organizácie kontrolované svojim členmi. Ak
uzatvárajú dohody s inými organizáciami, vrátane vládnych, alebo zvyšujú kapitál
z externých zdrojov, uskutočňujú to za podmienok zaručujúcich demokratickú
kontrolu svojich členov a zachovania si družstevnej autonómie
5. princíp Vzdelávanie, odborná príprava a informovanosť
Družstvá poskytujú vzdelávanie a odbornú prípravu pre svojich členov, volených
zástupcov, manažérov a zamestnancov, aby títo efektívne prispeli k rozvoju svojich
družstiev. Informujú verejnosť – zvlášť mladých a mienkotvorných ľudí – o podstate
a prínose družstevníctva
6. princíp Spolupráca medzi družstvami
Družstvá poskytujú služby svojim členom čo najefektívnejšie a posilňujú družstevné
hnutie spoluprácou prostredníctvom miestnych, národných, regionálnych
a medzinárodných štruktúr
7. princíp Záujem o spoločenstvo
Družstvá vyvíjajú činnosť v prospech udržateľného rozvoja svojich spoločenstiev
prostredníctvom stratégií schválených svojimi členmi.
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Článok 7. Spôsobilosť
Organizácie, ktoré sa riadia Vyhlásením MDZ o družstevnej identite a sledujú ciele
MDZ, sú spôsobilé pre členstvo a automaticky sú zapojené do všetkých jeho časti
architektúry/štruktúry.
Rozhodnutie uznať členstvo v MDZ je na Rade. V prípade, že Rada prihlášku
zamietne, príslušná organizácia sa môže odvolať na Valné zhromaždenie.
Organizácie majú predpoklad na dva typy členskej základne:
- členovia /úplní členovia s hlasovacím právom/ a
- pridružení členovia
a. Členovia /úplní členovia/
- národné zväzy alebo federácie družstevných organizácií
- národné konfederácie družstevných zväzov /strešné - apexové
organizácie/
- národné družstevné obchodné organizácie s väčšinou individuálneho
vlastníctva
- individuálne družstevné organizácie
b. Pridružení členovia
- organizácie oprávnené principiálne na štatút úplného člena, ktoré ale
nie sú pripravené požiadať o úplné členstvo, môžu získať štatút
pridruženého člena na trojročné obdobie, ktoré bude revidované
a predĺžené maximálne na päť rokov, aby sa mohli zapojiť do MDZ,
hlavne na regionálnej a sektorálnej úrovni predtým, než požiadajú
o úplné členstvo
- organizácie, ktoré inak nemajú predpoklad na úplné členstvo:
• organizácie, ktoré podporujú družstvá alebo sú vo vlastníctve
družstiev a sú nimi kontrolované
• vzdelávacie, výskumné a ostatné inštitúcie, ktoré podporujú
alebo financujú družstvá a družstevné hnutie
- medzinárodné a regionálne /nadnárodné/ federácie alebo zväzy
družstevných organizácií.
Členovia platia ročný členský príspevok založený na počte svojich individuálnych
členov alebo počte jednotlivcov, ktorých reprezentujú.
Pridružení členovia platia plošne stanovené príspevky.
Pridružení členovia nemajú v globálnych alebo regionálnych štruktúrach MDZ
hlasovacie právo.
Článok 8. Ukončenie členstva
K ukončeniu členstva v MDZ dochádza:
a. rozhodnutím Rady na základe neplatenia úplných členských príspevkov za
dva za sebou nasledujúce roky;
b. dobrovoľným ukončením, čo musí byť oznámené príslušnou organizáciou
aspoň 6 mesiacov pred koncom kalendárneho roka; členský príspevok za rok,
v ktorom je oznámené ukončenie členstva, je splatný v plnej výške, bez
ohľadu na dôvod ukončenia členstva;
c. uznesením Valného zhromaždenia v prípade, že členská organizácia konala
v rozpore so Stanovami alebo záujmami MDZ.
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Článok 9. Práva členských organizácií
Členovia a pridružení členovia majú na základe riadneho a včasného plnenia svojich
finančných záväzkov voči MDZ právo na:
a. získavať od MDZ adekvátne služby, informácie a pomoc
b. účasť v akejkoľvek sektorálnej organizácii alebo tematickom výbore MDZ
v súlade s ich stanovami.
Členovia majú právo aj na:
a. účasť na formulovaní stratégií a programoch činnosti orgánov MDZ
b. menovanie zástupcov na Valné, Regionálne zhromaždenia a Kongres
a nominovanie kandidátov na voľbu do Rady.
Článok 10. Povinnosti členských organizácií
Členovia a pridružení členovia majú nasledujúce povinnosti:
a. sledovať ciele a stratégiu MDZ a svoju činnosť prispôsobiť Vyhláseniu MDZ
o družstevnej identite v súlade s článkom 6
b. realizovať také aktivity, ktoré odporúčajú orgány MDZ na podporu svojich
strategických rozhodnutí
c. zasielať MDZ údaje o svojej členskej základni, výročnú správu a bezplatný
výtlačok všetkých príslušných publikácií, ako aj pravidelne informovať MDZ
o významných rozvojových aktivitách v
národných družstevných
organizáciách, zmenách v stanovách a rokovacom poriadku, ako aj o všetkých
aktivitách verejnej správy, ktoré ovplyvňujú družstevné hnutie
d. platiť ročný členský príspevok do 31. marca.

Časť III. Financie
Článok 11. Príjem
Príjem MDZ pochádza z:
a. príspevkov jeho členských organizácií
b. predaja publikácií a propagačného materiálu
c. financovania plynúceho z dohôd
d. darov
e. iných zdrojov na základe schválenia Valným zhromaždením na odporúčanie
Rady
Článok 12. Členské príspevky
a. členovia a pridružení členovia platia ročný členský príspevok proporčne podľa
svojej individuálnej členskej základne a v súlade so vzorcom stanoveným
Valným zhromaždením, ktorý im umožňuje účasť v MDZ na globálnej,
regionálnej, sektorálnej a tematickej úrovni
b. Valné zhromaždenie bude vzorec revidovať každé štyri roky, aby zabezpečil
adekvátne zdroje pre MDZ a ak zváži za vhodné, určí modifikácie
c. ročné členské príspevky sú splatné v prvom štvrťroku kalendárneho roka
a spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou budú zasielané ústrediu MDZ
do 31. marca. Nesplnenie tejto požiadavky bude viesť k zadržaniu práv člena
alebo pridruženého člena a k ďalším postihom stanovených Radou
d. MDZ bude prijímať a napomáhať tým národným reprezentatívnym
družstevným organizáciám, ktoré si prajú byť zodpovedné za koordináciu
výberu členských príspevkov MDZ vo svojich krajinách, pri rešpektovaní
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existujúcich inštitucionálnych a operatívnych dohovorov medzi národnými
reprezentatívnymi organizáciami družstiev a ich členmi
e. MDZ taktiež umožní členom z príslušnej krajiny podľa vlastného uváženia
schváliť odlišnú alokáciu svojich členských príspevkov MDZ až do doby, pokiaľ
budú tieto združené príspevky zhodné s tými, ktoré sú kalkulované podľa
vzorca na výpočet členských príspevkov pre všetkých členov z tejto krajiny
f. „Výbor pre členskú základňu“ Rady MDZ bude podporovať MDZ v aktivitách
súvisiacich s postupom a správnym implementovaním vzorca na výpočet
členských príspevkov.

Časť IV. RIADIACE ORGÁNY a KONGRES
Článok 13. Orgány
Orgánmi MDZ sú: Valné zhromaždenie, regionálne zhromaždenia, zhromaždenia
sektorálnych organizácií, regionálne rady, volené orgány sektorálnych organizácií,
prezident, vice-prezidenti a generálny riaditeľ.
Článok 14. Svetový družstevný kongres
Svetový družstevný kongres môže zvolať MDZ ako s účasťou členských organizácií,
tak aj najširšej družstevnej verejnosti. O čase, mieste a témach kongresu rozhoduje
Valné zhromaždenie.
Článok 15. Valné zhromaždenie
a. Valné zhromaždenie ako najvyšší orgán MDZ pozostáva z najvyšších
reprezentantov menovaných členmi. Rada môže stanoviť ciele pre zastúpenie
žien na Valnom zhromaždení
b. Valné zhromaždenie zasadá každý druhý rok. Mimoriadne zasadnutia
Valného zhromaždenia môžu byť zvolávané na základe rozhodnutia Rady
alebo na základe požiadavky 1/5 členov alebo 1/5 celkových volebných
hlasov zaprezentovaných na Valnom zhromaždení
c. členovia plniaci svoje finančné záväzky, sú oprávnení mať aspoň jedného
reprezentanta s hlasovacím právom
d. počet reprezentantov je založený na počte individuálnych členov
reprezentovaných každým členom a je kalkulovaný v súlade s pravidlami
stanovenými Valným zhromaždením s tým, že žiaden jednotlivý člen alebo
skupina členov z jednej krajiny nemôže mať viac ako 25 reprezentantov,
nepočítajúc prezidenta MDZ.
Článok 16. Právomoci Valného zhromaždenia
Valné zhromaždenie má nasledovné právomoci:
a. formulovanie a implementovanie stratégie hlavných otázok týkajúcich sa
budúcnosti MDZ a svetového družstevného hnutia
b. schvaľovanie strategického plánu MDZ a finančného rámca
c. voľba prezidenta a Rady, ratifikovanie vice-prezidentov, sektorálnych
organizácií a predstaviteľov mládeže do Rady
d. menovanie externého auditora
e. ratifikovanie menovania a odvolania generálneho riaditeľa na odporúčanie
Rady
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f.

pozmeňovanie Stanov a rokovacieho poriadku MDZ 2/3 väčšinou hlasov
zaprezentovaných
g. rozhodovanie o členských príspevkoch a vzorci na reprezentovanie
h. schvaľovanie ročnej auditovanej závierky MDZ
i. potvrdzovanie všetkých opatrení Rady alebo ďalších neregistrovaných
regionálnych alebo sektorálnych entít MDZ, ktoré kladú na MDZ záväzky
alebo pohľadávky ako sú investície, pôžičky, hypotéky, nákup a predaj
nehnuteľností ako aj iné dohody
j. schvaľovanie zakladania alebo zrušenia regiónov MDZ a ich príslušných
regionálnych zhromaždení, sektorálnych organizácií a tematických výborov
na základe odporúčania Rady
k. rozhodovanie o zrušení MDZ 2/3 väčšinou hlasov prezentovaných.
O všetkých záležitostiach, o ktorých Valné zhromaždenie hlasuje, pokiaľ nie je
určené inak, sa rozhoduje väčšinou hlasov. Za zvláštnych okolností je možné
hlasovať formou korešpondencie.
Článok 17. Rada
a. Rada pozostáva z prezidenta, štyroch vice-prezidentov a 18 ostatných členov,
ktorí sú volení Valným zhromaždením na obdobie 4 rokov. Uvoľnené miesta
sú voľbou dopĺňané na nasledujúcom Valnom zhromaždení
b. dvaja z 18 členov Rady reprezentujú sektorálne organizácie MDZ a jeden
reprezentuje mladých družstevníkov. Títo sú nominovaní svojimi príslušnými
zakladateľmi na základe kritérií a podmienok stanovených „Volebným
výborom MDZ“ a sú formálne volení Valným zhromaždením
c. Rada zasadá aspoň raz do roka. Zasadnutia môžu byť zvolané aj na
požiadavku 1/3 členov alebo na základe rozhodnutia prezidenta. Rozhodnutia
môžu byť uskutočnené aj prostredníctvom korešpondencie
d. členovia z jednej krajiny nemôžu mať v Rade viac ako jedného reprezentanta,
s výnimkou prezidenta a vice-prezidentov MDZ, členov Rady reprezentujúcich
sektorálne organizácie MDZ a predstaviteľ mládeže, pričom musia mať na
zreteli reprezentatívny charakter Rady. Toto by malo byť monitorované
Volebným výborom
e. členom Rady nemôže byť osoba, ktorej organizácia prestala byť členom MDZ
alebo neplatí svoje členské príspevky, alebo ktorá prestala byť akreditovaným
reprezentantom nominovaným svojím členom alebo v prípade viceprezidentov, príslušného regionálneho zhromaždenia
f. Rada koná v súlade s rokovacím poriadkom Rady MDZ.
Článok 18. Právomoci Rady
Rada má nasledujúce právomoci:
a. rozvoj a monitorovanie globálnej stratégie MDZ
b. kontrola záležitostí MDZ medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia
c. príprava programu a organizácia zasadnutí Valného zhromaždenia
d. rozhodovanie o všetkých žiadostiach o členstvo a podobných záležitostiach
e. schvaľovanie a monitorovanie rozpočtu MDZ
f. prijímanie rozhodnutí o investíciách, vytváraní špeciálnych fondov, pôžičkách,
hypotékach, nákupe a predaji nehnuteľností a ich následné predloženie na
potvrdenie Valnému zhromaždeniu
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g. zodpovednosť za menovanie, odvolávanie a odmeňovanie generálneho
riaditeľa MDZ
h. preberanie výročných správ od výboru auditora MDZ
i. vytváranie výborov vrátane výboru auditu a pracovných skupín spomedzi
členov a ostatných a rozhodovanie o podmienkach ich fungovania
j. menovanie vice-prezidenta, ktorý bude konať v prípade neprítomnosti
prezidenta
k. vydávať rokovaní poriadok a smernicu o riadení, podľa ktorých bude konať.
Článok 19. Regionálne orgány
Regionálnymi orgánmi sú regionálne zhromaždenia, regionálne rady a regionálni
riaditelia.
Článok 20. Regionálne zhromaždenia
S cieľom, aby sa podporovala spolupráca medzi členskými organizáciami MDZ na
regionálnej úrovni a aby MDZ fungoval ako fórum na diskusiu o regionálnych
záležitostiach, sú regionálne zhromaždenia súčasťou riadiacej štruktúry MDZ.
na ostatných
Medzinárodné členské organizácie sa môžu plne zúčastňovať
regionálnych zhromaždeniach za predpokladu, že majú členov v týchto regiónoch.
Článok 21. Právomoci regionálnych zhromaždení
Regionálne zhromaždenia sa spravidla konajú aspoň každý druhý rok v alternácii
s Valným zhromaždením. Pracujú v rámci strategického plánu MDZ a implementujú
priority, o ktorých rozhodujú regionálne orgány. Taktiež:
a. implementujú rozhodnutia Valného zhromaždenia v regiónoch
b. predkladajú správy, návrhy a rezolúcie na zváženie Valnému zhromaždeniu
c. volia osobu ako prezidenta regiónu, ktorá je zároveň vice-prezidentom MDZ,
čo podlieha ratifikácii Valného zhromaždenia
d. volia regionálnu Radu podľa svojich stanov
e. vypracúvajú svoje vlastné stanovy, ktoré sú predmetom schvaľovania Valným
zhromaždením.
Článok 22. Entity MDZ s odlišnou právnou subjektivitou
a. regionálne a sektorálne zhromaždenia MDZ môžu založiť organizácie
s odlišnou právnou subjektivitou za nasledujúcich podmienok:
i.
ich stanovy musia byť schválené Valným zhromaždením MDZ
ii.
Radou MDZ a príslušnou regionálnou alebo sektorálnou entitou musí
byť podpísaná zmluva upravujúca vzťahy medzi MDZ a príslušnou
entitou, pričom zmluva musí byť schválená Valným zhromaždením
MDZ
b. v prípade rozdielov medzi Stanovami príslušnej regionálnej alebo sektorálnej
entity, predtým schválených Valným zhromaždením MDZ a v súlade s
článkami 20, 21, 23, 24 a 28 Stanov MDZ, budú platiť Stanovy príslušnej
entity
c. členovia príslušnej regionálnej alebo sektorálnej entity zostanú alebo sa stanú
členmi MDZ v súlade s Časťou II Stanov MDZ.
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Článok 23. Regionálne rady
Regionálne rady sú volené v súlade so stanovami ich regiónu a budú zložené
minimálne z prezidenta a ostatných členov volených regionálnym zhromaždením.
Článok 24. Právomoci regionálnej rady
Regionálne rady budú:
a. vykonávať činnosť v rámci globálneho strategického rámca MDZ stanoveného
Valným zhromaždením na 4-ročné obdobie
b. v rámci 4-ročného plánu činnosti, rozpočtu a redistribučných dohôd
schvaľovať ročný rozpočet a plán činnosti pripravený regionálnym riaditeľom,
ktorý bude
integrovaný do globálneho rozpočtu a plánu činnosti
schvaľovaného Radou MDZ
c. pripravovať program a organizovať zasadnutia regionálneho zhromaždenia
d. posilňovať aktívnu účasť členských organizácií
e. v spolupráci s generálnym riaditeľom MDZ zodpovedné za menovanie
regionálneho riaditeľa
f. propagovať udržateľný družstevný regionálny rozvoj
g. vytvárať vzťahy medzi ostatnými orgánmi MDZ
h. zlepšovať image MDZ a družstevného hnutia v rámci regiónu, s národnými
a regionálnymi inštitúciami
i. vytvárať výbory a pracovné skupiny tam, kde je to vhodné
j. pre Radu MDZ vypracovávať odporúčania týkajúce sa členských záležitostí zo
svojho regiónu
k. zabezpečovať, aby regionálne financovanie a rozpočet boli prísne
monitorované v rámci všeobecných nariadení MDZ.
Článok 25. Prezident
Prezident:
a. je vedúcim predstaviteľom MDZ a predsedá Valnému zhromaždeniu a Rade
MDZ
b. pôsobí ako vedúci činiteľ MDZ v otázkach stratégie a organizácie v spolupráci
s generálnym riaditeľom
c. má právo zúčastňovať sa zasadnutí entít MDZ.
Článok 26. Vice-prezidenti
Vice-prezidenti reprezentujú príslušné regióny a:
a. pomáhajú prezidentovi a podporujú ho v otázkach riadenia stratégie
a organizácie MDZ v spolupráci s generálnym riaditeľom a regionálnym
riaditeľom
b. pôsobia ako spojenie medzi regionálnymi zhromaždeniami a Radou a
c. vykonávajú také ďalšie úlohy a zodpovednosti ako im určí Rada
Článok 27. Generálny riaditeľ
Generálny riaditeľ je vedúcim výkonným pracovníkom MDZ, ktorý skladá účty Rade
a je zodpovedný za riadenie a efektívne manažovanie implementácie strategického
plánu MDZ do všetkých štruktúr MDZ.
Generálny riaditeľ:
a. je zodpovedný za implementáciu stratégií globálneho MDZ a koordinuje,
monitoruje, vyhodnocuje a podporuje činnosť štruktúr MDZ
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b. uskutočňuje nevyhnutné iniciatívy súvisiace s relevantnými záležitosťami
týkajúcimi sa
družstevného hnutia a predkladá ich Rade a Valnému
zhromaždeniu
c. zúčastňuje sa ako poradca zasadnutí orgánov MDZ bez hlasovacieho práva
d. pripravuje dokumentáciu na zasadnutia orgánov MDZ
e. Rade predkladá správy o používaní finančných zdrojov, implementácii
strategického plánu a plánu činnosti a zmenách v personálnych záležitostiach
f. udržiava úzke pracovné vzťahy so štruktúrami MDZ
g. udržiava vzťahy so súčasnými a potenciálnymi členskými organizáciami pri
koordinácii s regionálnym riaditeľom a Rade pravidelne predkladá správy
o záležitostiach členskej základne
h. je zodpovedný za prijímanie pracovníkov ústredia a spolu s regionálnou radou
za prijímanie regionálnych riaditeľov
i. menuje zástupcu generálneho riaditeľa, čo podlieha schváleniu Radou
j. zaoberá sa ďalšími záležitosťami, ktoré môže vyžadovať Rada.
Článok 28. Regionálni riaditelia
Regionálni riaditelia sú vedúcimi výkonnými pracovníkmi regiónov, skladajúcimi účty
voleným orgánom regiónu a sú zodpovední za riadenie a efektívne manažovanie
regionálnej organizácie.
Regionálni riaditelia sú zodpovední za:
a. podporu a ochranu družstevných hodnôt a princípov na regionálnej úrovni
b. v rámci globálneho strategického plánu MDZ navrhujú ročné plány činnosti
a rozpočty, ktoré sú integrované do všeobecného globálneho programu
činnosti a rozpočtu MDZ
c. implementáciu regionálneho strategického plánu a plánu činnosti v rámci
regiónu
d. reprezentovanie záujmov členských organizácií voči vládnym inštitúciám
a verejnosti na základe ich žiadostí
e. organizáciu regionálnych zhromaždení a podporu volených regionálnych
orgánov
f. vykonávanie akýchkoľvek ďalších činností, ktoré môže vyžadovať generálny
riaditeľ alebo regionálne orgány.

Časť V. SEKTORÁLNE A TEMATICKÉ ORGÁNY
Článok 29. Sektorálne organizácie
Valné zhromaždenie môže založiť alebo zrušiť, ako aj uznať alebo odvolať uznanie
sektorálnej organizácie.
Sektorálne organizácie môžu byť založené v oblastiach ekonomickej a sociálnej
aktivity družstiev, ak je to považované za žiaduce.
Sektorálne organizácie ako štruktúry globálneho MDZ:
a. predložia svoje stanovy na schválenie Rade MDZ
b. budú sa zúčastňovať na spracovaní globálneho strategického plánu
a multiročného plánu činnosti, rozvíjať svoje aktivity v tomto rámci
a predkladať správy Rade MDZ
c. v rámci strategického plánu, rozpočtu a redistribučných dohôd schvália ročný
rozpočet a plán činnosti pripravený každou z nich tak, aby mohli byť
integrované do globálneho rozpočtu a plánu činnosti a schválené Radou MDZ
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d. prostredníctvom svojich reprezentantov v Rade MDZ budú navrhovať témy na
prerokovanie na globálnej úrovni a Radu budú informovať o regionálnom
rozvoji
e. pravidelne budú informovať Radu MDZ o svojich aktivitách
f. budú mať vlastné zhromaždenia a volené orgány zostavené z reprezentantov
organizácií v príslušných sektoroch
g. budú podporovať udržateľný družstevný rozvoj vo svojich príslušných
sektoroch
Článok 30. Tematické výbory
Valné zhromaždenie môže založiť alebo zrušiť, ako aj uznať alebo odvolať uznanie
tematických výborov. Tieto výbory budú založené na funkčných alebo multi
účelových aktivitách.
Tematické výbory budú:
a. predkladať svoje stanovy na schválenie Rade MDZ
b. pracovať v rámci strategického plánu MDZ
c. predkladať ročné plány činnosti a rozpočty generálnemu riaditeľovi, aby boli
integrované do celkového globálneho plánu činnosti a rozpočtu a následne
schválené Radou MDZ
d. získavať podporu z MDZ v rozsahu ako schváli Rada
e. Rade predkladať pravidelne správy o svojej činnosti
f. spolupracovať s ústredím MDZ, regionálnymi kanceláriami a sektorálnymi
organizáciami
g. podporovať udržateľný družstevný rozvoj.

Časť VI. ZVLÁŠTNE USTANOVENIA
Článok 31. Štatút MDZ vo Švajčiarsku
Právne otázky, ktoré sú podľa švajčiarskych postupov v kompetencii súdov v sídle
MDZ, bude kompetentný riešiť súd v Ženeve, pokiaľ sa ústredie MDZ nachádza
v Ženeve, Švajčiarsku.
Článok 32. Dodatky k Stanovám
Návrhy na dodatky k Stanovám môžu byť predložené Valnému zhromaždeniu len
Radou alebo špeciálnym výborom menovaným Valným zhromaždením na tento účel
alebo nie menej ako piatimi členmi.
Článok 33. Konečné znenie Stanov
Konečné znenie Stanov je v anglickom jazyku.
V právnych záležitostiach ako je stanovené v švajčiarskom zákone v článku 31, je za
rozhodujúce považované francúzske znenie.

.
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Interné smernice MDZ
/vrátane dodatkov jednomyseľne schválených mimoriadnym
Valným zhromaždením MDZ v Ríme, 6. júna 2008/

I.

Žiadosť o členstvo a podmienky prijatia

1. Rada MDZ stanoví hodnotiace kritériá pre prijatie žiadostí o členstvo v MDZ
v súlade s článkom 7 Stanov MDZ
2. organizácie požiadajú o štatút člena MDZ alebo pridruženého člena oficiálnou
žiadosťou doručenou na MDZ. Spolu so žiadosťou adresovanou ústrediu MDZ
zašlú všetku požadovanú sprievodnú dokumentáciu vrátane údajov o členskej
základni. Ak je jazyk, v ktorom sú dokumenty prístupné, nie je jedným
z oficiálnych jazykov MDZ, je potrebné doložiť preklad do jedného
z oficiálnych jazykov
3. MDZ vypočíta výšku členského príspevku organizácie, ktorá žiada o členstvo,
podľa vzorca na výpočet členských príspevkov MDZ
4. pred predložením žiadosti o členstvo Rade MDZ, generálny riaditeľ
v spolupráci s regionálnymi riaditeľmi, preskúma spôsobilosť príslušnej
organizácie, vrátane konzultácií s existujúcimi členským organizáciami v danej
krajine a regionálnymi orgánmi a sektorálnymi organizáciami
5. noví členovia /členovia a pridružení členovia/ MDZ platia v prvom roku svoje
členské príspevky na základe čiastky proporcionálne stanovenej podľa
mesiaca ich prijatia
6. v skutočne výnimočných prípadoch členovia a pridružení členovia, ktorí majú
problémy s platením členských príspevkov, môžu požiadať generálneho
riaditeľa o špeciálny režim. Takéto požiadavky, doplnené o sprievodnú
dokumentáciu, musia byť doručené do 31. marca každého roka na konečné
rozhodnutie Rady MDZ. Generálny riaditeľ, v spolupráci s regionálnymi
riaditeľmi, príslušným spôsobom preskúma situáciu danej organizácie vrátane
konzultácií s relevantnými členmi danej krajiny, regionálnymi orgánmi MDZ
a sektorálnymi organizáciami predtým, ako bude požiadavka predložená Rade
MDZ

II.

Vzorec na výpočet príspevkov

1. všetky príspevky sú platené vo švajčiarskych frankoch /CHF/ a môžu byť
platené v US dolároch alebo EUR na základe rozhodnutia Rady podľa úprav
ňou definovaných
2. MDZ kalkuluje príspevky svojich členov a pridružených členov na 4-ročnom
cykle založenom na údajoch o členskej základni poskytnutých za dva
predchádzajúce roky pred rokom začiatku cyklu členských príspevkov. Od
všetkých členských organizácií, bez výnimky, sa vyžaduje, aby ročne poskytli
ústrediu aktualizované údaje vrátane počtu členov, ktorých majú alebo
reprezentujú ako aj aktualizáciu afilácií v iných členských organizáciách MDZ
3. príspevky zostávajú na rovnakej úrovni počas 4-ročného cyklu príspevkov, ale
môžu byť navýšené o infláciu. Valné zhromaždenie poverí Radu právomocou
pridať ročné percento pokrývajúce inflácie
12

4. príspevok pre členov /úplných členov/ je kalkulovaný nasledovne:
príspevok MDZ pre členov
=
základný príspevok /3 000 CHF/
X
koeficient zaradenia do pásma podľa počtu členov /tabuľka 1/
x
index zaradenia podľa príjmu stanovený Svetovou bankou /WBCII/
/tabuľka 2/
V prípade, že suma nedosiahne minimálnu sumu založenú na kategórii WBCII
/tabuľka 3/ člena, je aplikované príslušné minimum príspevku.
Tabuľka 1
Zaradenie do pásma podľa počtu individuálnych
členov
1
Menej ako alebo 2 500 členov /750 CHF alebo
minimálny príspevok/
2
Viac ako 2 500 a menej ako 50 000
3
50 000 alebo viac a menej ako 100 000
4
100 000 alebo viac a menej ako 500 000
5
500 000 alebo viac a menej ako 1 000 000
6
1 000 000 alebo viac a menej ako 1 500 000
7
1 500 000 alebo viac a menej ako 2 000 000
8
2 000 000 alebo viac a menej ako 3 000 000
9
3 000 000 alebo viac a menej ako 5 000 000
10
5 000 000 alebo viac a menej ako 10 000 000
11
10 000 000 alebo viac a menej ako 30 000 000
12
30 000 000 alebo viac
Tabuľka 2
Index
Svetovej
banky WBCII
Nízky
Nižší stredný
Vyšší stredný
Vysoký

0,50
0,75
2,00
5,00

Tabuľka 3
Index
Svetovej
banky WBCII
Nízky
Nižší stredný
Vyšší stredný
Vysoký

Minimálne
príspevky
/CHF/
Žiadny
2 000
4 000
7 000

Koeficient
0,25
0,5
0,75
1,0
1,25
1,5
1,75
2,0
3,0
7,00
8,00
20,00

Koeficient
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a. MDZ kalkuluje členské príspevky na základe počtu individuálnych
členov, ktorých majú alebo reprezentujú ako aj afilácií v iných členských
organizáciách MDZ /“členovia členov“/ za dva roky predchádzajúce
roku platby. V prípade nedodaniu požadovaných údajov MDZ použije
údaje, ktoré môže zistiť alebo ohodnotiť organizáciu podľa svojich
najlepších znalostí
b. MDZ použije príjmový index Svetovej banky z roku predchádzajúceho
roku platby
c. v krajinách, kde je viac ako jedna členská organizácia, budú vytvorené
afilácie medzi členmi MDZ v tejto krajine. Vzorec na výpočet členského
príspevku bude najprv aplikovaný primárne na družstvo/družstvá,
ktoré sú priamymi členmi MDZ, aby sa vyhlo dvojitému počítaniu
individuálnych členov. Príslušná členská základňa je následne
odpočítaná od priamych členov MDZ v tej krajine, ktorej sú členmi.
Príspevky ostatných organizácií v členskej základni MDZ sú potom
kalkulované na zostávajúcich členov, ktorých reprezentujú
d. členovia danej krajiny môžu vstupovať do inštitucionálnych dohôd
s MDZ, na základe ktorých určujú agregovaný príspevok platený
v súlade s článkom 12 Stanov MDZ
e. maximálna výška príspevku plateného jednou krajinou je 275 000
švajčiarskych frankov /CHF/. V prípadoch, kedy čiastka jednotlivých
príspevkov všetkých členov v krajine presiahne maximálny limit
členského príspevku, príspevok od členov v tejto krajine je proporčne
prerozdelený alebo redefinovaný na základe špecifickej inštitucionálnej
dohody tak ako je uvedené vyššie v bode c
f. Valné zhromaždenie dáva Rade MDZ, prostredníctvom svojho výboru
členskej základne, plnú moc na modifikovanie špecifických členských
príspevkov /zníženie alebo zvýšenie/ s ohľadom na špecifické prvky
mimoriadneho pôvodu – t.j. zvláštny režim /článok 6 rokovacieho
poriadku/
g. príspevky budú prerozdelené medzi ústredie, regióny a sektorálne
organizácie podľa úprav stanovených Radou MDZ
Príspevok MDZ pre pridružených členov
5. príspevky pridružených členov sú založené na príjmovom indexe Svetovej
banky ako je uvedené nižšie:
WBCII nízky
WBCII nižší stredný,
výšší stredný a vysoký

=

500 CHF

=

3 000 CHF

Pre pridružených členov s medzinárodným alebo nadnárodným štatútom je
príspevok 7 000 CHF.
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III.

Reprezentácia na Valnom zhromaždení

1. Základ pre výpočet počtu reprezentantov, ktorých môže každý člen vyslať na
Valné zhromaždenie, je založený na počte individuálnych členov alebo
individuálnych členov reprezentovaných a
v súlade s nasledovnými
rozpätiami:
Rozpätie členskej základne
do 2 500
2 500 – 50 000
50 001 – 10 000
10 001 – 50 000
50 001 – 1 milión
nad 1 milión – 1,5 milióna
nad 1,5 milióna – 2 milióny
nad 2 milióny – 3 milióny
nad 3 milióny – 5 miliónov
nad 5 miliónov – 10 miliónov
nad 10 miliónov – 30 miliónov
nad 30 miliónov

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Koeficient
Žiadny
0,5
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
3,00
7,00
8,00
20,00

Hlasy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2. každý člen alebo skupina členov z jednej krajiny, sú oprávnení mať na aspoň
jedného reprezentanta s hlasovacím právom za každú úplnú platbu celkového
príspevku. Maximálny počet je 25 reprezentantov za krajinu s výnimkou
prezidenta MDZ v súlade s článkom 15 Stanov MDZ
3. v krajinách, kde je viac ako jeden člen, je počet reprezentantov a hlasov
rozdelený proporčne medzi členov. MDZ umožňuje členom danej krajiny sa
dobrovoľne dohodnúť medzi sebou na distribúcii hlasov za podmienky, že
žiaden z reprezentantov nebude držiteľom viac ako 12 hlasov. V prípade
nezrovnalostí bude rozhodovať Rada a odvolanie bude predkladané Valnému
zhromaždeniu
4. jednotlivé členské organizácie majú právo zveriť hlasy jednému alebo
viacerým reprezentantom z tej istej krajiny za podmienky, že žiaden
z reprezentantov nebude držiteľom viac ako 12 hlasov
5. členovia majú právo vyslať na zasadnutie pozorovateľov
6. pozorovatelia z nečlenských organizácií, pokiaľ nie sú pozvaní zo strany MDZ,
sa môžu zúčastniť zasadnutia len na základe rozhodnutia generálneho
riaditeľa
7. na základe stanovenia Rady, bude platený registračný príspevok za každého
reprezentanta, pridruženého člena a pozorovateľa.

IV.

Rokovací poriadok Valného zhromaždenia

Procedúry Valného zhromaždenia
1. k zabezpečeniu Valného zhromaždenia je normálne potrebné rozšíriť
rokovanie na dva dni
2. počas zasadnutia Valného zhromaždenia sa nesmú uskutočňovať žiadne
zasadnutia regionálnych, sektorálnych alebo tematických entít MDZ a všetky
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3.

4.

5.

6.
7.
8.

spoločenské funkcie, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom prekážať konaniu
Valného zhromaždenia, sú prísne obmedzené
prezident MDZ predsedá všetkým sekciám Valného zhromaždenia, ale ak je to
potrebné, môže byť zastúpený jedným z vice-prezidentov. Prezident je členom
všetkých špecializovaných výborov menovaných Valným zhromaždením
na prerokovanie každej témy je vypracovaný časový harmonogram, ktorý musí
byť prísne dodržaný, avšak môže byť podľa potreby modifikovaný Radou
v prípade prijímania naliehavých uznesení v zmysle paragrafu 17
rokovanie Valného zhromaždenia sa uskutočňuje v nasledovných oficiálnych
jazykoch – anglický, francúzsky, nemecký, ruský a španielsky - na základe
rozhodnutia Rady. Ktorýkoľvek reprezentant, ktorý nie je schopný používať ani
jeden z oficiálnych jazykov MDZ, môže využiť asistenciu tlmočníka pre
delegáciu
žiadny reprezentant, okrem predsedajúceho prezidenta, nemá povolené počas
rozpravy vystúpiť vo viac ako jednom jazyku
dokumentácia Valného zhromaždenia sa vydáva dva mesiace pred dátumom
zasadnutia
všetky námety a doplnky sa predkladajú generálnemu riaditeľovi mesiac pred
dátumom zasadnutia na posúdenie Rade, ktorá zváži ich prijateľnosť

Postup pri diskusii
9. reprezentanti členov, ktorí chcú vystúpiť s prejavom na akúkoľvek tému, musia
upozorniť na svoje prianie prezidenta, ktorý ich vyzve v takom poradí, ako
obdržal ich požiadavku
10. všetky prejavy musia byť smerované na prezidenta a musia sa týkať témy
diskusie alebo procedurálnej záležitosti
11. reprezentanti členov môžu vystúpiť k akejkoľvek záležitosti v rámci diskusie aj
viac ako jedenkrát, ale druhý prejav môžu predniesť až po skončení všetkých
prihlásených rečníkov
12. faktické poznámky alebo individuálne vysvetlenia sa povoľujú po skončení
akéhokoľvek prejavu alebo jeho prekladu, ale nesmú prerušiť či rečníka alebo
tlmočníka alebo prezidenta v momente hlasovania
13. navrhovatelia uznesení alebo následných podnetov majú právo reagovať na
diskusiu pred tým, než sa o podnetoch začne hlasovať. Nebude sa
prerokovávať viac ako jeden podnet alebo dodatok k nemu, pokiaľ prezident
nerozhodne inak
14. všeobecným pravidlom je , že prezident požiada rečníkov, aby dodržiavali
špecifické časové limity
15. diskusia o akejkoľvek otázke môže byť ukončená uznesením „predložme
záležitosť na hlasovanie“. Takýto návrh môže byť navrhnutý len
reprezentantom, ktorý ešte v diskusii na túto tému nevystúpil. Ak sa súhlasí s
ukončením diskusie, prezident dá hlasovať. Navrhovateľ pôvodného podnetu
má právo reagovať predtým ako sa uskutoční hlasovanie bez diskusie
16. námietky – t.j. „nech sa diskusia odloží“ alebo „nech sa záležitosť ukončí“ – sú
predkladané formálne a sú dané na hlasovanie bez hlasovania
17. naliehavý podnet, ktorý si praje ktorýkoľvek člen predložiť
Valnému
zhromaždeniu, musí byť predložený do poludnia počas prvého dňa zasadnutia
prezidentovi, ktorý o ňom informuje Valné zhromaždenie na druhý deň na
základe rozhodnutia Rady
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18. žiadny návrh nemôže byť daný na hlasovanie pokiaľ nebol prezentovaný
v súlade s rokovacím poriadkom Valného zhromaždenia a pokiaľ nebol
odsúhlasený
19. dodatky k návrhu musia byť predložené písomne generálnemu riaditeľovi pred
začiatkom diskusie a sú posudzované v poradí, v akom sú predkladané. Na
záver diskusie sa hlasuje o každom návrhu pred hlasovaním o pôvodnom
návrhu
Hlasovanie
20. všetky prerokúvané návrhy sú predkladané na hlasovanie
zdvihnutím
hlasovacích lístkov akreditovaných reprezentantov. Ktorýkoľvek reprezentant
môže požiadať o spočítanie hlasov, ktoré realizuje generálny riaditeľ tak, že
nahlas vyvolá názov každej krajiny v abecednom poradí a zároveň ohlási
počet hlasov, na ktoré má oprávnenie a zaznamenáva odpovede príslušných
členov
21. prezident má len jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov v niektorej záležitosti,
prezident prehlási „neprijaté“
22. hlasovanie je autorizované generálnym riaditeľom pod dozorom prezidenta
Zrušenie rokovacieho poriadku
23. nebude akceptovaný žiadny návrh na zrušenie rokovacieho poriadku
aspoň 10 reprezentantov nepredloží
z akéhokoľvek dôvodu, pokiaľ
generálnemu riaditeľovi písomné oznámenie s uvedením dôvodu návrhu.
Návrh na zrušenie rokovacieho poriadku je daný na hlasovanie po tom, čo bol
formálne schválený a nebol proti nemu viac ako 1 opozičný prejav. Na to, aby
bol rokovací poriadok zrušený, uznesenie musí byť schválené ¾ väčšinou.
V prípade neúspechu sa nepovoľuje žiadny ďalší návrh s rovnakým účelom

V.

Rokovací poriadok na voľbu Rady

1. členovia MDZ majú právo nominovať priamo kandidátov na voľbu za
prezidenta a do Rady MDZ s výnimkou vice-prezidentov, predstaviteľov
sektorálnych organizácií a predstaviteľa mládeže. Všetky nominácie musia byť
doručené generálnemu riaditeľovi najneskôr dva mesiace pred Valným
zhromaždením, aby mohli byť zahrnuté do konečného programu
a dokumentácie vydávanej dva mesiace pred zasadnutím
2. každé regionálne zhromaždenie MDZ nominuje osobu, ktorá pôsobí ako viceprezident MDZ. Nominácie sú predkladané v súlade s odstavcom 1
rokovacieho poriadku na voľbu Rady
3. sektorálne organizácie MDZ nominujú svojich predstaviteľov do Rady na
základe kritérií a podmienok stanovených volebným výborom MDZ. Nominácie
sú predkladané v súlade s odstavcom 1 rokovacieho poriadku na voľbu Rady
4. mládež MDZ nominuje svojho predstaviteľa do Rady. Nominácie sú
predkladané v súlade s odstavcom 1 rokovacieho poriadku na voľbu Rady
5. Rada MDZ menuje volebný výbor. Výbor je zložený z minimálne 6 osôb
vrátane vice-prezidentov a bude vyvážený čo sa týka zastúpenia mužov a
žien. Výbor:
• vyhľadáva a podporuje nominácie kandidátov podľa potreby
• dozoruje a riadi voľby na Valnom zhromaždení
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• posudzuje spôsobilosť kandidátov
• zabezpečuje, aby boli voľby vedené v súlade so stanovenými postupmi
• na požiadanie poskytuje Rade informácie o záležitostiach volieb
6. naliehavé nominácie môžu byť akceptované, na základe uváženia volebného
výboru z odôvodniteľných technických dôvodov, najneskôr 24 hodín pred
hlasovaním
7. členovia Rady sú spôsobilí na znovu zvolenie po štvorročnom funkčnom
období
8. voľba Rady sa spravidla uskutočňuje tajným hlasovaním
9. hlasovanie je potvrdené volebným výborom
10. členovia Rady môžu byť v priebehu funkčného obdobia zbavení funkcie
v prípade aktivít vykonávaných v rozpore so záujmami MZ, nedodržiavaním
rokovacieho poriadku MDZ a smernice o riadení, alebo môžu byť odvolaní
hlasovaním 2/3 väčšinou reprezentantov členov zúčastnených na Valnom
zhromaždení

VI.
Sektorálne organizácie a tematické výbory MDZ
V súlade s článkom 28 Stanov MDZ, Valné zhromaždenie MDZ uznáva nasledujúce
orgány ako sektorálne organizácie a tematické výbory MDZ:
Sektorálne organizácie MDZ
1. Medzinárodná družstevná poľnohospodárska organizácia /ICAO –
International Co-operative Agricultural Organisation/
2. Medzinárodná družstevná banková organizácia /ICBA – International Cooperative Banking Organisation/
3. Svetové spotrebné družstvá /CCW – Consumer Co-operatives Worldwide/
4. Medzinárodná družstevná organizácia rybárov /IFCO – International Cooperative Fisheries Organisation/
5. Medzinárodná organizácia zdravotnícjkych družstiev /IHCO – International
Health Co-operative Organisation/
6. Medzinárodná organizácia bytových družstiev /ICA Housing – International
Co-operatives Housing Organisation/
7. Medzinárodná družstevná a vzájomná poisťovacia
federácia /ICMIF –
International Co-operative and Mutual Insurance Federation/
8. Medzinárodná organizácia odvetvových, remeselníckych a servisných
výrobných družstiev /CICOPA – International Organisation of Industrial,
Artisanal and Service Producers‘ Cooperatives/
9. Medzinárodné združenie turistických družstiev /TICA – International
Association of Tourism Co-operatives/
Tematické výbory MDZ
1. Výbor pre družstevný výskum /ICACCR – Committee on Co-operatives
Research/
2. Výbor pre komunikáciu /ICACC – Communications Committee/
3. Výbor pre rozvoj ľudských zdrojov /ICAHRD – Human Resources
Development Committee/
4. Výbor pre rovnosť príležitostí /ICAGEC – Gender Equality Committee/
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