
P R E A M B U L A 
 
Na prvom európskom kongrese vyhnancov a utečencov obetí fašizmu a nacizmu v rokoch 1920-1945, 

ktorý organizovalo Združenie vyhnancov Slovinska 1941-1945 dňa 6.júna 2009 v Ľubľane, spolupracovali 
delegácie organizácií a združení zo Slovinska, Rakúska, Bosny a Hercegoviny, Čiech, Chorvátska, 
Francúzska, Poľska, Ruska, Slovenska, Srbska a Ukrajiny. Bolo prijaté rozhodnutie, že sa založí 
Medzinárodný výbor vyhnancov a utečencov obetí fašizmu a nacizmu v rokoch 1920-1945. Prvá schôdzka 
tohto výboru, na ktorej sa zakladá výbor a prijímajú pravidlá o činnosti, zvolá Združenie vyhnancov 
Slovinska 1941-1945. 

 
S ohľadom na uvedené rozhodnutia prijal Medzinárodný výbor na schôdzke dňa 4. júna 2010 

nasledujúce pravidlá. 
 
 

P R A V I D L Á 
o činnosti Medzinárodného výboru vyhnancov a utečencov 

obetí fašizmu a nacizmu v rokoch 1920-1945 
 

1. článok 
 

Prostredníctvom týchto pravidiel sa upravujú úlohy výboru, spôsob jeho činnosti a financovania. 
 

2. článok 
 
Medzinárodný výbor pôsobí ako koordinačný, organizačný a spájací orgán združení a organizácií 
vyhnancov a utečencov obetí fašizmu a nacizmu, ktoré majú svojich zástupcov vo výbore. 

3. článok 
 
Úlohy výboru sú predovšetkým: 
o starať sa o ochraňovanie historických faktov o násilí a genocídnej politike voči európskym národom 

počas druhej svetovej vojny; 
 
o povzbudzovať zbieranie spomienok a svedectiev a múzejných exponátov; 
 
o usilovať sa o šírenie múzejných zbierok a založenie európskeho múzea vyhnancov a iných obetí 

fašizmu a nacizmu; 
 
o povzbudzovať vzdelávanie a výchovu k zabraňovaniu všetkých foriem rasizmu a zla, ktoré spôsobil 

fašizmus a nacizmus; 
 



o vystavenie internetovej stránky o tejto problematike (fašizmu a nacizmu); 
 
o upozorňovať na opätovné prejavy fašizmu, nacizmu a iných druhov rasizmu a pozývať vlády štátov, 

aby týmto prejavom zabraňovali; 
 
o sledovať, ako sa postarali v jednotlivých štátoch o civilné obete vojnového násilia a dávať podnety 

Európskej únii, Európskej rade a Kuratóriu nemeckého  fondu Spomienka, zodpovednosť a 
budúcnosť na vylepšenie ich postavenia  a psychicko-sociálnu a medicínsku pomoc obetiam fašizmu 
a nacizmu; 

 
o položiť otázku zaplatenia vojnovej škody vzniknutej počas druhej svetovej  vojny; 
 
o upozorňovať na neuspokojivé uskutočňovanie rozhodnutí mierových a reparačných konferencií po 

druhej svetovej vojne a v tejto súvislosti žiadať jasné stanoviská a opatrenia štátov, ktoré ich prijali; 
 
o sledovať a zoznamovať sa s právami vyhnancov a nútených pracovníkov v jednotlivých štátoch, 

ktoré sú už uplatnené; 
 
o starať sa o výmenu skúseností z činností jednotlivých organizácií a združení; 
 
o povzbudzovať, aby členovia vo svojich štátoch spolupracovali so štátnymi orgánmi, vedeckými a 

vzdelávacími inštitúciami a príbuznými svetovými organizáciami pri uskutočňovaní cieľov 
vyplývajúcich z činnosti; 

 
o spolupracovať s časopismi, rádiom, televíziou a inými prostriedkami verejného informovania; 
 
o oboznamovať svoje členstvo a vlády svojich štátov s týmto poriadkom a s činnosťou združení a 

organizácií; 
 
o skúšať získať ešte iné združenia a organizácie, ktoré majú podobné úlohy vo svojich štátoch. 

 
4. článok 

 
Medzinárodný výbor sa stretáva spravidla raz ročne, vždy v inom členskom štáte. 
Členovia výboru pozývajú na rôzne väčšie podujatia a výstavy zainteresované organizácie a združenia aj 
počas roku. 

5. článok 
 

Každé združenie alebo organizácia vyhnancov a utečencov z jednotlivého štátu vymenuje do výboru 
jedného zástupcu(kyňu) a jedného námestníka(čku). 



 
Mandát členov výboru trvá štyri roky. 

 
6. článok 

 
Medzinárodný výbor má predsedu a troch podpredsedov, ktorých vymenujú alebo volia členovia 
výboru. 
 
Mandát predsedu a podpredsedov trvá dva roky. 
 

7. článok 
 

Podstatný obsah každej schôdzky výboru pripraví to združenie alebo organizácia z jednotlivého štátu, 
ktoré je zaviazané k zvolaniu schôdzky. 
 
Organizátor schôdzky nosí náklady na zvolanie a organizáciu schôdzky a náklady na ubytovanie. 
 

8. článok 
 

Organizátor schôdzky zosúladí dátum a miesto schôdzky s predsedom a podpredsedami výboru a o tom 
oboznámi ostatných členov výboru aspoň tri mesiace pred schôdzkou. 
 
 
Pozvánku na zvolanie schôdzky s pripravenými materiálmi musia dostať členovia výboru aspoň jeden 
mesiac pred dátumom schôdzky. 
 

9. článok 
 

Členovia výboru sa na prvej schôdzke dohodnú o poradí ďalších schôdzok. 
 
Možnosť:  
Poradie na zvolanie schôdzok Medzinárodného výboru sa určí podľa abecedného poradia členov výboru. 
V prípade, že by jednotlivý člen výboru, ktorý je zaviazaný k zvolaniu schôdzky, zvolanie nemohol z 
objektívnych dôvodov vykonať, musí o tom aspoň štyri mesiace pred dohodnutým dátumom schôdzky 
oboznámiť ostatných členov, aby mohol včas zvolať schôdzku štát, ktorý nasleduje podľa poradia. 
 

10. článok 
 



Centrálny archív činnosti Medzinárodného výboru vedie Združenie vyhnancov Slovinska 1941-1945. 
Za týmto účelom mu ostatní členovia výboru sprostredkujú dokumentáciu v súvislosti so schôdzkami, 
pre ktoré boli zaviazané k zvolaniu. 
 

11. článok 
 

Pozvánky a materiály ku schôdzke Medzinárodného výboru sa pripravujú v anglickom jazyku a podľa 
potreby ich potom každý člen prekladá do svojho jazyka. 
 

12. článok 
 
Členovia výboru budú do Informačného centra Združenia vyhnancov Slovinska 1941-1945 a pre 
vznikajúce Európske múzeum vyhnancov posielať materiály, publikácie a fotografie o genocídnej 
politike a fašistickom a nacistickom násilí. 
 

13. článok 
 

Tieto pravidlá začnú platiť ihneď po prijatí na prvej schôdzke Medzinárodného výboru v Ľubľane, 4. 
júna 2010. 

 
 
 

Medzinárodný výbor 
Ivica Žnidaršič, prof. 

Predsedníčka 
 
 
 
Ljubljana 4. 06. 2010 


