STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Stanovy občianskeho združenia
SPOLOČNOSŤ VŠEOBECNÝCH LEKÁROV SLOVENSKA
(úplné nové znenie vyhotovené ku dňu 18.5.2017, schválené členskou schôdzou dňa 18.5.2017)

1 | 13

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
Článok I
Úvodné ustanovenia
1.

Názov združenia: SPOLOČNOSŤ VŠEOBECNÝCH LEKÁROV SLOVENSKA (ďalej len
„združenie“). V skrátenej verzii: SVLS. Anglický názov: Society of General Practitioners of
Slovakia (SGPS).

2.

Sídlo združenia: Líščie údolie 57, 842 3l Bratislava.

3.

Vznik združenia: Združenie vzniklo registráciou, ktorú vykonalo Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky. Združenie je založené na čas neurčitý. Pracovným jazykom združenia je
slovenský a anglický jazyk.

4.

Združenie je dobrovoľná, mimovládna a politicky nezávislá právnická osoba založená podľa
Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov na realizáciu cieľov a činností uvedených
v článku II. týchto stanov. Združenie je právnickou osobou spôsobilou na právne úkony.

5.

Vnútorná organizácia združenia, práva a povinnosti členov združenia a volených orgánov
združenia sa riadia týmito stanovami.

Článok II.
Ciele a činnosti združenia

PREAMBULA













SVLS je modernou a akčnou organizáciou, ktorej poslaním je presadzovanie záujmov
všeobecných lekárov doma aj v zahraničí a ich dôstojné reprezentovanie. Hlavným cieľom
SVLS je rozvoj, podpora, ochrana a spravodlivé financovanie odboru všeobecné lekárstvo.
SVLS presadzuje zásady vysokej profesionality, odbornosti, korektnosti a vyvážených
partnerských vzťahov pri spolupráci so zdravotnými poisťovňami, s ostatnými odbornými
spoločnosťami, stavovskými a zamestnávateľskými organizáciami, štátnymi orgánmi a
samosprávami.
SVLS iniciuje a predkladá návrhy na legislatívne a procesné zmeny, ktoré sú prostriedkom na
stabilizáciu všeobecného lekárstva a rozširovanie jeho kompetencií.
SVLS presadzuje spravodlivé a transparentné financovanie práce všeobecných lekárov s
bonifikáciou komplexnej starostlivosti o pacientov a výkonov nad rámec kapitácie.
SVLS aktívne a iniciatívne spolupracuje s relevantnými subjektmi pri príprave štandardných
diagnostických a terapeutických postupov.
SVLS uskutočňuje kontinuálne vzdelávanie vo všeobecnom lekárstve prostredníctvom
kongresov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít. Spolupracuje s lekárskymi fakultami pri
edukácii v odbore všeobecné lekárstvo. SVLS sa podieľa na vzdelávaní rezidentov a príprave
školiteľov v odbore všeobecné lekárstvo.
SVLS buduje rovnocenné vzťahy s organizáciami všeobecných lekárov doma aj zahraničí.
SVLS sa aktívne podieľa na práci medzinárodných organizácií združujúcich všeobecných
lekárov – WONCA, EURACT, EUROPREV, EURIPA a podobne.
SVLS vytvára priaznivé prostredie na zvýšenie a udržanie vážnosti všeobecného lekárstva v
odbornej aj laickej verejnosti.
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1.
a)

b)
c)
d)

e)
f)

g)
h)

ch)
i)

j)

2.
a)

b)

c)

d)
e)

Cieľom a záujmom združenia je:
iniciovať, sprostredkovávať a zabezpečovať kontinuálne odborné vzdelávanie členov ako aj
nečlenov združenia, šíriť informácie o najnovších medicínskych poznatkoch pre členov aj
nečlenov SVLS s cieľom celkového skvalitnenia zdravotnej starostlivosti, s osobitným
zameraním na rozvoj primárnej zdravotnej starostlivosti,
podporovať publikačné a prezentačné aktivity členov združenia na Slovensku a v zahraničí,
vyhotovovať, predkladať, publikovať a presadzovať návrhy a stanoviská združenia k všetkým
otázkam týkajúcim sa odboru medicíny, farmácie a iných zdravotníckych odborov,
zastupovať členov aj nečlenov združenia pracujúcich v špecializačnom odbore všeobecné
lekárstvo s cieľom chrániť jeho záujmy ako aj záujmy jeho členov a nečlenov, a to vo vzťahu
k tretím osobám, predovšetkým pri rokovaní s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej
republiky, so zdravotnými poisťovňami, Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
Sociálnou poisťovňou, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a inými relevantnými subjektmi,
zvyšovať dôveru verejnosti v odbornosť členov združenia ako aj zvyšovať dôstojnosť a dobrú
povesť osôb vykonávajúcich zdravotnícke povolanie v odbore všeobecné lekárstvo,
podporovať vedu a výskum zamerané na zlepšenie kvality zdravotnej starostlivosti a rozširovať
informácie o nových medicínskych, diagnostických a terapeutických poznatkoch z domova a zo
sveta,
realizovať ciele Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pri rozvoji zdravotnej starostlivosti
na Slovensku,
tvoriť a predkladať písomné a ústne návrhy, pripomienky a stanoviská k odborným materiálom
inštitúcií podieľajúcich sa na riadení, rozvoji a príprave stratégií ďalšieho rozvoja zdravotníctva
na Slovensku,
vytvárať a rozvíjať rovnocenné partnerské vzťahy a spoluprácu s organizáciami lekárov na
Slovensku a v zahraničí (WONCA, EURACT, EUROPREV, UEMO, EQUIP, EGPRN a pod.),
odborne a materiálne podporovať členov SVLS pri účasti na odborných lekárskych podujatiach
zameraných na rozvoj primárnej zdravotnej starostlivosti doma a v zahraničí. Preferovaní sú
členovia s aktívnou účasťou,
spolupracovať pri realizácii Rezidentského programu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky v odbore všeobecné lekárstvo a napomáhať absolventom programu začleniť sa do
systému poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku.
Za účelom napĺňania záujmov a cieľov združenia uvedených v ods. 1 tohto článku stanov
združenie vykonáva tieto hlavné činnosti:
organizuje, zabezpečuje a odborne garantuje národné alebo medzinárodné odborné a vedecké
vzdelávacie podujatia, ktorými sú: kongresy, zjazdy, sympózia, konferencie, prednášky,
semináre, kurzy, školenia a pod. (ďalej len „vzdelávacie podujatia pod záštitou združenia“),
podporuje účasť členov združenia na národných alebo medzinárodných vzdelávacích
podujatiach pod záštitou združenia ako aj na vzdelávacích podujatiach pod záštitou inej
právnickej alebo fyzickej osoby,
vydáva alebo podporuje vydávanie (finančne alebo akokoľvek inak) odborných zdravotníckych
publikácií, časopisov, článkov, zborníkov, bulletinov alebo iných informačných materiálov
týkajúcich sa zdravotnej starostlivosti, vyhlasuje súťaže a udeľuje vyznamenania, ceny a pocty,
každoročne zostavuje, vydáva a zverejňuje zoznam odborných a vedeckých podujatí s termínom
ich konania, ktorý priebežne aktualizuje,
získava finančné prostriedky na činnosť združenia a financovanie jeho aktivít formou verejných
zbierok, dotácií, grantov a príspevkov od domácich a zahraničných subjektov,
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f)
g)
h)
i)
3.
a)
b)
c)
d)
e)

spolupracuje s lekárskymi fakultami a inými inštitúciami, primárne nezabezpečujúcimi
vzdelávanie, v oblasti zdravotníctva,
spolupracuje s ambulantnými zdravotníckymi zariadeniami,
zabezpečuje kompletné poradenstvo a služby pri projektoch súvisiacich s umiestňovaním
lekárov do novovzniknutých alebo prevádzkovaných ambulantných zdravotníckych zariadení,
odborne a materiálne podporuje vedu a výskum v primárnej zdravotnej starostlivosti.
Vedľajšou činnosťou združenia (vykonávanou na podporu cieľov a hlavných činností
združenia podľa článku II. ods. 1 a 2 stanov) je:
podnikanie v oblasti nakladateľstva a reklamných a marketingových služieb
podnikania v oblasti prenájmu hnuteľných vecí
podnikanie v oblasti vzdelávania (organizovanie kongresov, kurzov, školení a seminárov)
prenájom nehnuteľností
zakladanie neziskových organizácií, nadácií, fondov, obchodných a iných spoločností

Zisk z podnikania združenia môže byť použitý len za účelom napĺňania cieľov a vykonávania hlavnej
činnosti združenia a za účelom výkonu správy združenia, resp. za iným účelom uvedeným v týchto
stanovách.
Článok III.
Členstvo v združení
1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členstvo v združení sa viaže na osobu člena, je neprevoditeľné
na inú osobu a neprechádza ani na právneho nástupcu člena združenia, pokiaľ členská schôdza
nerozhodne inak. Právnickú osobu ako člena združenia zastupuje jej štatutárny orgán, pokiaľ si sama
neurčí iného zástupcu.
Členom združenia sa môže stať každá fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti podľa zákona č. 579/2004 Z. z. alebo každá právnická osoba, ktorá je poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 579/2004 Z. z. alebo každá fyzická osoba, ktorá vykonáva
zdravotnícke povolanie „lekár“ alebo „farmaceut“ alebo je iným zdravotníckym pracovníkom alebo
študent medicíny alebo študent iných zdravotníckych odborov, a to bez rozdielu pohlavia, vyznania,
politického a sociálneho zaradenia, národnosti, rasy, pobytu, sídla či štátnej príslušnosti alebo iného
postavenia, ak splní všeobecné podmienky pre vznik členstva uvedené v bode 2. a 3. článku III.
stanov.
2. Vznik členstva v združení
Každý záujemca o členstvo v združení prejavuje podaním prihlášky za člena združenia vôľu byť
viazaný stanovami združenia ako aj jeho vnútornými predpismi od okamihu vzniku jeho členstva
v združení.
Pre vznik členstva v združení musí záujemca o členstvo v združení splniť všetky nasledujúce
podmienky:
a) podanie riadne vyplnenej a podpísanej písomnej prihlášky za člena združenia, zaslanej na
adresu sídla združenia.
b) schválenie prihlášky o členstvo v združení Výborom SVLS,
c) zaplatenie členského príspevku na činnosť združenia spôsobom a v lehote podľa bodu 3.
článku III stanov.
d) splnenie podmienok podľa článku III. ods. 1 stanov.
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3. Členský príspevok
Výšku, splatnosť a spôsob úhrady členského príspevku pre rôzne formy členstva upraví osobitný
vnútorný predpis združenia. Informáciu o výške, splatnosti a spôsobe úhrady členského príspevku
Výbor oznámi členovi združenia.
4. Prijatie za členia združenia
O prijatí/neprijatí záujemcu o členstvo v združení za člena združenia rozhoduje Výbor. Členstvo
v združení nie je nárokovateľné a závisí od rozhodnutia Výboru. Záujemca o členstvo v združení sa
stáva členom združenia ku dňu schválenia jeho prihlášky Výborom. O schválení, resp. neschválení
prihlášky Výbor resp. Sekretariát záujemcu o členstvo upovedomí najneskôr do tridsiatich (30) dní
odo dňa rozhodnutia Výboru o prijatí/neprijatí záujemcu o členstvo v združení.
5. Zoznam členov združenia vedie Sekretariát a robí v ňom zápisy a výmazy.
6. Vylúčenie člena združenia
a) O vylúčení člena združenia rozhoduje Výbor združenia na základe podnetu alebo na základe
vlastného zistenia, že člen združenia svojim konaním alebo nekonaním opakovane porušuje
záujmy a ciele združenia uvedené v bode 1. článku II. stanov alebo opakovane porušuje
povinnosti uložené mu stanovami alebo osobitnými vnútornými predpismi združenia.
b) Výbor združenia môže rozhodnúť o vylúčení člena združenia, ak člen združenia svojim
konaním alebo nekonaním opakovane porušuje záujmy a ciele združenia uvedené v bode 1.
článku II. stanov alebo opakovane porušuje povinnosti uložené mu stanovami alebo
osobitnými vnútornými predpismi združenia za podmienky, že bol v súvislosti s jeho
protiprávnym konaním, resp. nekonaním na možnosť vylúčenia zo združenia písomne
upozornený. Dôvod písomného upozornenia musí byť skutkovo vymedzený tak, aby bolo
možné definovať, akého konania sa mal člen združenia dopustiť, a ktorú povinnosť, resp.
ustanovenie stanov alebo iných vnútorných predpisov mal člen združenia porušiť a nebol
zameniteľný s iným dôvodom.
c) O porušenie záujmov a cieľov uvedených v stanovách ide aj vtedy, ak člen združenia:
- bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin podľa trestného zákona
- neoprávnene používa majetok združenia k vlastnému obohacovaniu sa alebo obohacovaniu
tretích osôb
- neplní si svoje povinnosti uložené mu stanovami alebo osobitnými vnútornými predpismi
d) Výbor bezodkladne, najneskôr však v lehote 7 dní po rozhodnutí o vylúčení, resp. nevylúčení
člena združenia, členovi združenia zašle rozhodnutie o jeho vylúčení, resp. nevylúčení.
Členstvo člena združenia zaniká dňom rozhodnutia Výboru o jeho vylúčení.
e) Proti rozhodnutiu Výboru o vylúčení člena združenia podľa tohto článku stanov nie je možné
podať opravný prostriedok na niektorý z orgánov združenia.
7. Zánik členstva v združení
Členstvo v združení zaniká:
a) smrťou člena združenia – fyzickej osoby
b) vstupom do konkurzu alebo vstupom do likvidácie člena združenia – právnickej osoby
c) zánikom člena združenia – právnickej osoby
d) dobrovoľným vystúpením člena združenia – členstvo člena združenia zaniká dňom doručenia
písomného oznámenia o ukončení členstva v združení
e) vylúčením člena združenia – členstvo člena združenia zaniká dňom rozhodnutia Výboru
o vylúčení člena združenia
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f) nezaplatením členského príspevku riadne a včas za podmienky, že člen združenia nezaplatí
členský príspevok ani v dodatočnej lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy na zaplatenie
členského príspevku členovi združenia s upozornením, že dňom márneho uplynutia tejto 10dňovej lehoty na zaplatenie členského príspevku členstvo člena v združení automaticky zaniká
g) zánikom združenia.
Článok IV.
Práva a povinnosti členov združenia
1. Členské práva:
a) právo člena združenia aktívne a pasívne sa zúčastňovať na činnosti združenia
b) právo voliť a byť volený do všetkých volených riadiacich ako aj kontrolných orgánov
združenia, za podmienky, že člen združenia dosiahol vek minimálne 18 rokov
c) právo na informácie o záležitostiach týkajúcich sa združenia
d) právo byť informovaný o všetkých činnostiach združenia a o rozhodnutiach orgánov
združenia
e) zúčastňovať sa na zasadnutiach členskej schôdze, hlasovať a podávať na nej pripomienky
a návrhy za podmienky, že člen združenia má uhradené všetky členské príspevky, na ktoré je
ku dňu konania členskej schôdze povinný
f) právo podávať podnety a sťažnosti Dozornej rade združenia na činnosť združenia, činnosť
orgánov združenia, organizačných zložiek združenia alebo na samotných členov združenia
g) požívať výhody plynúce z členstva v združení
2. Členské povinnosti:
a) dodržiavať stanovy združenia a oboznámiť sa s ich obsahom, štatúty ako aj všetky ostatné
vnútorné predpisy združenia alebo predpisy organizačných zložiek združenia, ak sú zriadené,
ako aj všeobecne záväzné právne predpisy platné a účinné v Slovenskej republike
b) riadne, zodpovedne a včas vykonávať svoju funkciu a s ňou súvisiace povinnosti v združení
určené Stanovami združenia
c) podľa svojich možností a schopností sa podieľať na vykonávaní činností vedúcich k
dosahovaniu cieľov združenia
d) konať v súlade so záujmami a cieľmi združenia uvedenými v týchto stanovách alebo ostatných
vnútorných predpisoch združenia a ochraňovať, zachovávať a nepoškodzovať dobré meno a
dobrú povesť združenia, zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvie v
súvislosti so svojím členstvom v združení
e) uhrádzať členské príspevky riadne a včas
f) riadne hospodáriť s finančnými prostriedkami a majetkom združenia, ktoré boli členovi
združenia zverené združením alebo organizačnou zložkou združenia alebo ktoré člen
združenia užíva alebo môže užívať pred spreneverou, zneužitím, znehodnotením, stratou,
poškodením, zničením alebo odcudzením a majetok združenia zveľaďovať
g) najneskôr do 7 (siedmich) dní písomne oznámiť Výboru členstvo v inom združení s podobným
alebo obdobným zameraním
Článok V.
Orgány združenia
1. Orgánmi združenia sú:
a) Členská schôdza - najvyšší orgán združenia
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b) Výbor - výkonný orgán združenia
c) Prezident - štatutárny orgán združenia
d) Dozorná rada – kontrolný orgán združenia
2. Členovia Výboru a Prezident nesmú byť súčasne členom Dozornej rady združenia.
Článok VI.
Členská schôdza združenia
1. Členská schôdza združenia je tvorená všetkými členmi združenia a je najvyšším orgánom združenia.
Do pôsobnosti členskej schôdze patrí najmä:
voliť a odvolávať jednotlivých členov Výboru
voliť a odvolávať jednotlivých členov Dozornej rady
rozhodovať o zmene stanov združenia a určovať ciele, záujmy a činnosti združenia
rozhodovať o dobrovoľnom zrušení združenia s likvidáciou a vymenovanie likvidačnej
komisie združenia
e) rozhodovať o zrušení združenia bez likvidácie zlúčením združenia s iným združením
a)
b)
c)
d)

2. Člen združenia sa zúčastňuje na rokovaní členskej schôdze osobne. Členovia združenia, ktorí sú
právnickými osobami sa zúčastňujú členskej schôdze prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu.
Pri hlasovaní na členskej schôdzi má každý člen združenia jeden hlas. Hlasovať na členskej schôdzi
má právo len ten člen združenia, ktorý má najneskôr sedem (7) dní pred konaním členskej schôdze
uhradené všetky členské príspevky, na ktoré je do termínu konania členskej schôdze povinný.
3. Členskú schôdzu zvoláva Prezident združenia podľa potreby, najmenej však raz ročne.
4. Na písomnú žiadosť nadpolovičnej väčšiny členov združenia o zvolanie mimoriadnej členskej
schôdze alebo na písomnú žiadosť Dozornej rady o zvolanie mimoriadnej členskej schôdze je
Prezident združenia povinný mimoriadnu členskú schôdzu zvolať najneskôr do jedného (1) mesiaca
od doručenia žiadosti o zvolanie mimoriadnej členskej schôdze.
5. Termín, miesto konania a návrh programu členskej schôdze treba oznámiť všetkým členom
združenia v lehote najmenej tri (3) mesiace pred dňom jej konania. Členská schôdza sa zvoláva
písomným oznámením na webovej stránke združenia, ktoré obsahuje návrh programu členskej
schôdze. Najneskôr jeden (1) mesiac pred konaním volieb bude zverejnená na webovej adrese
združenia kandidátna listina kandidátov do orgánov združenia.
6. Uznášaniaschopnosť členskej schôdze. Členská schôdza je schopná uznášania, ak sú prítomní
členovia združenia, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov združenia. Za prítomných členov sú
považovaní tí, ktorí sa dostavili na zasadnutie členskej schôdze. Každý člen združenia má jeden (1)
hlas. Hlasy všetkých členov združenia majú rovnakú váhu. Voľby do orgánov združenia vykonané
na členskej schôdzi sú platné aj vtedy, ak sa na hlasovaní členskej schôdze zúčastní menej ako
polovica členov združenia za podmienky odkladu členskej schôdze o 30 minút. Takto odložená
členská schôdza je uznášaniaschopná bez ohľadu na počet prítomných členov.
7. Prijatie uznesenia členskej schôdze
Pokiaľ je členská schôdza uznášaniaschopná podľa bodu 6. tohto článku stanov, členská schôdza
rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov združenia na členskej schôdzi.
Súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov členov združenia je potrebný na rozhodnutie
o odvolaní Prezidenta združenia. Členská schôdza rozhoduje uznesením.
8. Člen združenia nemôže vykonávať svoje hlasovacie právo na členskej schôdzi, ak sa rozhoduje
o jeho vylúčení zo združenia alebo ak sa rozhoduje o jeho konkrétnych právach alebo
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povinnostiach ako člena združenia. Primerane sa postup podľa predchádzajúcej vety použije
v prípade, ak ide o člena Výboru alebo člena Dozornej rady.
9. Členská schôdza po jej otvorení zvolí svojho predsedu, zapisovateľa a dvoch overovateľov
zápisnice. Do zvolenia predsedu členskej schôdze vedie členskú schôdzu Prezident združenia
alebo iná osoba ním poverená, ak taká osoba nie je na členskej schôdzi prítomná, môže členskú
schôdzu do zvolenia jej predsedu viesť ktorýkoľvek člen združenia, ktorého odsúhlasí väčšina
členov združenia prítomných na Členskej schôdzi. Zápisnicu o členskej schôdzi podpisuje
predseda členskej schôdze a zapisovateľ. K zápisnici sa priloží listina prítomných členov
združenia.
10. Zápisnica o členskej schôdzi obsahuje:
a) meno, identifikačné číslo a sídlo združenia,
b) dátum, miesto a čas konania Členskej schôdze,
c) meno Prezidenta, meno zapisovateľa a mená dvoch overovateľov zápisnice,
d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu Členskej schôdze,
e) uznesenie členskej schôdze s uvedením výsledku hlasovania.
Článok VII.
Výbor
1. Výbor je výkonným (riadiacim) orgánom združenia.
2. Výbor má sedem (7) členov.
3. Členov Výboru volí členská schôdza. Za člena Výboru môže byť zvolený každý člen združenia,
ktorý dosiahol vek 18 rokov a je bezúhonný. Členovia Výboru sú volení na obdobie štyroch (4) rokov,
pričom v tomto období môžu byť z funkcie člena Výboru aj odvolaní. Člen združenia môže byť za
člena Výboru zvolený opätovne.
4. Členovia Výboru na prvom zasadaní Výboru spomedzi seba volia Prezidenta, Viceprezidenta,
Vedeckého sekretára združenia, ako aj predsedov jednotlivých sekcií a ďalších pomocných orgánov
Výboru.
5. Výbor zvoláva Prezident združenia podľa potreby, minimálne však dvakrát do roka.
6. Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhodnutie je
prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje
hlas Prezidenta združenia.
7. Prezident združenia zvoláva schôdzu Výboru písomnou pozvánkou alebo e-mailom, ktorá musí byť
doručená členom Výboru spolu s návrhom programu schôdze Výboru najmenej tri (3) dni pred dňom
konania schôdze Výboru. V prípade doručovania prostredníctvom e-mailu, e-mail sa považuje za
doručený, ak je následne potvrdený spätným e-mailom adresáta. Prezident združenia je povinný zvolať
mimoriadnu schôdzu Výboru, pokiaľ ho o to požiada najmenej polovica jeho členov s udaním dôvodu
zvolania a s programom schôdze alebo najmenej jedna tretina všetkých členov združenia.
8. Do pôsobnosti Výboru združenia patrí najmä:
a) zvolávať a pripravovať program členskej schôdze
b) riadiť vedenie a evidenciu účtovníctva a informovanie členov združenia o záležitostiach
združenia
c) predkladať Členskej schôdzi na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku
a mimoriadnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade so
stanovami združenia
d) voliť a odvolávať funkcionárov Výboru, sekcií a pomocných orgánov Výboru
e) rozhodovať o použití prostriedkov združenia v súlade s jeho cieľmi
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f) vytvárať sekcie a pracovné komisie, rozhodovať o ich zložení, schvaľovať krátkodobé
a dlhodobé ciele a úlohy, určiť ich obsahovú činnosť a náplň a viesť ich činnosť
g) predkladať Dozornej rade združenia informácie o zásadných zámeroch a cieľoch združenia na
budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov združenia
a na žiadosť a v lehote určenej Dozornou radou písomnú správu o stave podnikateľskej
činnosti a o majetku združenia v porovnaní s predpokladaným vývojom. Výbor je tiež povinný
bezodkladne informovať Dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne
ovplyvniť vývoj a naplňovanie cieľov združenia a podnikateľskej činnosti a stavu majetku
združenia. Členovia Výboru sú povinní na požiadanie Dozornej rady združenia alebo jej
členov zúčastniť sa zasadnutia Dozornej rady a podať na nej v požadovanom rozsahu
doplňujúce informácie k predloženým správam.
h) schvaľovanie a vydávanie organizačného poriadku, volebného poriadku a iných vnútorných
predpisov združenia
i) informovať záujemcov o prijatí/neprijatí za člena združenia
j) rozhodnúť o obmedzení a určiť rozsah obmedzenia užívania benefitov člena združenia, ktorý
nemá uhradený akýkoľvek splatný záväzok vrátane členského príspevku vo vzťahu
k združeniu
9. Výbor rozhoduje o všetkých otázkach občianskeho združenia, pokiaľ nie sú stanovami zverené do
pôsobnosti Členskej schôdze alebo Dozornej rady združenia.
10. Členovia Výboru sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa
povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami združenia a všetkých jeho
členov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie
týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú
uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých členov združenia alebo záujmy tretích osôb pred
záujmami združenia.
11. O priebehu zasadania Výboru a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovujú zápisnice podpísané
Prezidentom združenia, zapisovateľom a dvoma overovateľmi. Každý člen Výboru združenia má
právo, aby v zápisnici bol uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť.
12. Sekretariát
Výbor volí alebo ustanovuje osoby ako členov Sekretariátu a odvoláva členov Sekretariátu. Osoba
ustanovená do Sekretariátu nemusí byť členom združenia.
Do kompetencie Sekretariátu patrí:
a) vedenie zoznamu členov združenia
b) udržiavanie informačného systému potrebného pre činnosť združenia vrátane zasielania
všetkých relevantných informácií členom združenia súvisiacich s jeho činnosťou
c) vedenie odbornej, finančnej, hospodárskej a správnej agendy
d) ako aj ďalšie činnosti určované Výborom
Článok VIII.
Prezident združenia
1. Prezident združenia je členom Výboru a štatutárnym orgánom združenia, ktorý riadi a vedie činnosť
združenia a koná v mene združenia navonok. Prezident združenia koná v mene združenia tak, že
pripojí ku svojmu menu a priezvisku svoju funkciu a vlastnoručný podpis.
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2. Prezidenta združenia volí a odvoláva Výbor.
Prezident môže byť odvolaný len z nasledovných dôvodov:
bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za spáchanie úmyselného trestného činu
bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho
spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená
- nie je spôsobilý zo zdravotných dôvodov vykonávať svoju funkciu po čas dlhší ako šesť (6)
mesiacov
3. Volebné obdobia Prezidenta združenia je štyri (4) roky.
-

Článok IX.
Dozorná rada združenia
1. Dozorná rada združenia je kontrolným orgánom združenia, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti
Výboru a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti združenia. Dozorná rada zodpovedá za svoju
činnosť Členskej schôdzi a je nezávislá od ostatných orgánov združenia. Dozorná rada má 3 (troch)
členov. Dozorná rada združenia taktiež dohliada, či sú záležitosti združenia vedené riadne a či
združenie vykonáva činnosť v súlade so stanovami a právnymi predpismi. Pokiaľ Dozorná rada zistí
nedostatky, najneskôr do siedmich (7) dní na to písomne upozorní Výbor. V rozsahu pôsobnosti
Dozornej rady združenia môže ňou poverený člen nahliadať do dokladov združenia a požadovať od
členov ďalších orgánov združenia alebo jeho zamestnancov vysvetlenia k jednotlivým záležitostiam.
2. Členstvo v Dozornej rade združenia je nezlučiteľné s členstvom vo Výbore. V prípade vzniku
kolízie, t.j. v prípade, ak člen Dozornej rady je alebo sa stane členom združenia v inom združení
s podobným alebo obdobným zameraním je povinný uvedené bezodkladne oznámiť Výboru.
3. Do pôsobnosti Dozornej rady patrí:
a) dohliadať na činnosť Výboru
b) nahliadať do všetkých dokladov spoločnosti a kontrolovať v nich obsiahnuté údaje
c) preskúmavať účtovné závierky, ktoré je združenie povinné vyhotovovať podľa osobitného
predpisu a predkladať svoje vyjadrenia k nim členskej schôdzi
d) podávať návrh na zvolanie Členskej schôdze, ak to vyžadujú záujmy združenia a navrhovať
potrebné opatrenia
e) vykonávať kontrolu hospodárenia združenia na základe vlastného rozhodnutia kedykoľvek
v priebehu roka, najmenej však raz ročne
f) prerokúvania vybavovanie písomných podnetov, sťažností členov združenia
4. Členovia Dozornej rady sú volení Členskou schôdzou. Za člena Dozornej rady môže byť zvolený
každý člen združenia, ktorý dosiahol minimálne 18 rokov a je bezúhonný. Členovia Dozornej rady sú
volení na obdobie štyroch (4) rokov, pričom v tomto období môžu byť z funkcie člena Dozornej rady
aj odvolaní. Člen dozornej rady môže byť za člena dozornej rady zvolený opätovne.
5. Členovia Dozornej rady si na prvom zasadaní spomedzi seba zvolia predsedu Dozornej rady, ktorý
bude zvolávať a riadiť činnosť Dozornej rady. Členovia Dozornej rady rozhodujú väčšinou hlasov
všetkých jej členov. O zasadaní dozornej rady združenia sa vyhotovuje zápisnica podpísaná jej
predsedom. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny členov, ak títo o to požiadajú.
6. Pri vykonávaní kontroly je Dozorná rada združenia povinná postupovať objektíve a nestranne.
Dozorná rada je povinná o začiatku a konci kontroly upovedomiť Prezidenta združenia. O výsledku
kontroly vyhotoví Dozorná rada do 10 dní odo dňa skončenia kontroly písomnú správu, ktorú odovzdá
bezodkladne Prezidentovi združenia a predloží ju na členskej schôdzi. Správa musí obsahovať stručný
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záznam o postupu kontroly, popis kontrolovaných oblastí, zistené nedostatky, mená osôb, ktoré za
nich nesú zodpovednosť a návrh na opatrenie k náprave.
7. Všetci členovia združenia, Výboru ako aj všetci zamestnanci združenia sú povinní s Dozornou
radou v priebehu kontroly spolupracovať a poskytovať jej potrebné informácie, vysvetlenia či inú
požadovanú súčinnosť.
8. Člen Dozornej rady je povinný:
a) vykonávať svoju funkciu riadne, zodpovedne a včas ako aj hájiť a nepoškodzovať záujmy
združenia,
b) na požiadanie člena Výboru alebo Výboru podať potrebné vysvetlenia,
c) zúčastňovať sa kontrol združenia a iných zasadnutí združenia, najmä ak je o to požiadaný
členom Výboru alebo Výborom.
d) podieľať sa na vykonávaní činností vedúcich k dosahovaniu cieľov združenia
e) konať v súlade so záujmami a cieľmi združenia uvedenými v týchto stanovách alebo ostatných
vnútorných predpisoch združenia a ochraňovať, zachovávať a nepoškodzovať dobré meno
a dobrú povesť združenia
f) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvie v súvislosti s výkonom svojej
funkcie, pri výkone svojej funkcie nesmie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len
niektorých členov združenia alebo Dozornej rady alebo Výboru alebo záujmy tretích osôb
pred záujmami združenia.

Článok X.
Voľby do orgánov združenia
1. Voľby do orgánov združenia sú tajné.
2. Kandidátne listiny a hlasovacie lístky zostavuje Výbor.
3. Do orgánov združenia sú zvolení členovia s najvyšším počtom získaných hlasov. Nezvolení
členovia združenia sú v poradí podľa počtu získaných hlasov zaradení do zoznamu náhradníkov.
V prípade, ak sa člen orgánu združenia vzdá funkcie v orgáne združenia alebo jeho členstvo v združení
zanikne akýmkoľvek spôsobom, na jeho miesto nastupuje náhradník.
4. Postup pri voľbách do orgánov združenia bližšie určuje Volebný poriadok.

Článok XI.
Majetok a hospodárenie združenia
1. Hlavný zdroj financovania
Hlavným zdrojom financovania činnosti združenia sú členské príspevky a sponzorské dary, dedičstvá
právnických a fyzických osôb národných či zahraničných, príspevky, dotácie alebo granty.
Vedľajším zdrojom financovania združenia sú príjmy združenia z jeho podnikateľskej činnosti
a výnosy z hospodárenia s vlastným majetkom. V záujme vytvárania vedľajších zdrojov financovania
združenia môže združenie vykonávať vo vzťahu k jeho záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť,
súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslaním združenia, v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
3. Všetky získané prostriedky združenia tak z hlavného zdroja financovania ako aj z vedľajšieho
zdroja financovania môžu byť použité v zmysle týchto stanov len na financovanie činností
napĺňajúcich poslanie a ciele združenia a k vytváraniu podmienok na realizáciu týchto činností, na
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úhradu nákladov spojených so zabezpečovaním vlastnej činnosti a združenia ako aj na sociálny alebo
charitatívny účel.
4. Prostriedky získané zo zdrojov financovania združenia nemôžu byť použité k obohacovaniu členov
alebo zamestnancov združenia, čím nie je dotknuté vyplácanie odmien členom združenia alebo členom
orgánov združenia, resp. úhrad alebo náhrad hotových výdavkov členom združenia súvisiacich
s napĺňaním cieľov združenia a vykonávaním činností potrebných pre dosahovanie týchto cieľov alebo
odmien a mzdových plnení dojednaných na základe platne uzavretej písomnej pracovnej zmluvy alebo
dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
5. Za riadnu evidenciu, správu, údržbu majetku združenia zodpovedá Výbor. Ochrana majetku
združenia, jeho evidencia a hospodárenie s ním Výbor vykonáva v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi a podlieha kontrole Dozornej rade združenia.
6. Finančné prostriedky združenia sú uložené na samostatnom účte v banke. O použití finančných
prostriedkov a vecných prostriedkov do výšky 1000 EUR rozhoduje Prezident združenia a nad sumu
1000 EUR a viac Výbor.

Článok XII.
Zánik združenia
1. Združenie zaniká s likvidáciou alebo bez likvidácie, a to dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením
s iným združením, alebo právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.
2. O dobrovoľnom rozpustení, alebo zlúčení združenia rozhoduje členská schôdza združenia
dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov združenia.
3. Ak členská schôdza rozhodne o zániku združenia dobrovoľným rozpustením združenia rozhodne aj
o vymenovaní likvidačnej komisie (ďalej len „likvidátor“), ktorá musí byť trojčlenná a musia ju tvoriť:
Prezident združenia a dvaja členovia Dozornej rady. Dňom dobrovoľného rozpustenia združenia
združenie vstupuje do likvidácie. Po dobu likvidácie združenia združenie používa svoj názov
s dodatkom „v likvidácii“. Ustanovením likvidátora do funkcie prechádza na neho pôsobnosť
štatutárneho orgánu združenia.
4. Likvidátor združenia robí v mene združenia len úkony smerujúce k likvidácii združenia. Pri výkone
tejto pôsobnosti plní záväzky združenia, uplatňuje pohľadávky združenia a prijíma plnenia, zastupuje
združenie pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov.
Nové zmluvy môže uzavierať len v súvislosti s ukončením nevybavených obchodov.
5. Ak likvidátor zistí predlženie združenia, podá bez zbytočného odkladu návrh na vyhlásenie
konkurzu podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
6. Likvidátor speňaží likvidačnú podstatu iba v tom rozsahu, v akom je to pre splnenie dlhov združenia
nevyhnutné. Likvidačný zostatok likvidátor použije na charitatívne účely okrem prípadu, ak združenie
bolo príjemcom príspevku zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu ES, kedy likvidátor s likvidačným
zostatkom naloží v zmysle uvedeného v rozhodnutí príslušného štátneho orgánu.
7. Ak členská schôdza rozhodne o zániku združenia bez likvidácie rozhodne aj zlúčení združenia
s inými združením, ktoré má podobné ciele a činnosti ako Združenia a to schválením zmluvy o zlúčení
združenia všetkými členmi zanikajúceho združenia. Členovia združenia zanikajúceho zlúčením sa jeho
zánikom stávajú členovia nástupníckeho združenia. V návrhu zmluvy o zlúčení možno dohodnúť, že
niektorí členovia zanikajúceho združenia sa nestanú členmi nástupnického združenia.
8. Pri likvidácii združenia a pri zlučovaní združenia s iným združením sa primerane postupuje podľa
ustanovení § 69 až 69aa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonníka (ďalej len „obchodný
zákonník“) a podľa ustanovení § 70 až § 75 Obchodného zákonníka. Likvidátor oznámi vstup
združenia do likvidácie všetkým známym veriteľom a zároveň vstup združenia do likvidácie oznámi
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zverejnením v obchodnom vestníku a na úradne tabuli mesta, resp. obce v ktorom združenie sídli
s výzvou, aby veritelia združenia a iné osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, prihlásili svoje
pohľadávky, prípade iné práva v lehote, ktorá nesmie byť kratšia než tri mesiace.

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia
1. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR. Vzťahy neupravené týmito
stanovami sa riadia zákonom č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o združovaní občanov“). Na vzťahy neupravené týmito stanovami alebo zákonom
o združovaní občanov sa primerane použijú ustanovenia zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
ktoré upravujú založenie, vznik, zánik a fungovanie obchodných spoločností, a to najmä spoločnosti
s ručením obmedzeným.
2. Združenie zaniká dňom výmazu združenia z registra na Ministerstve vnútra SR.
3. Stanovy združenia nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia Prípravným výborom združenia
a účinnosť dňom zaregistrovania stanov na Ministerstve vnútra SR. Akákoľvek zmena stanov
nadobúda platnosť dňom prijatia rozhodnutia o zmene stanov členskou schôdzou a účinnosť dňom
vzatia na vedomie zmeny stanov Ministerstvom vnútra SR. Každú zmenu stanov je Prezident
združenia povinný oznámiť príslušnému orgánu - Ministerstvu vnútra SR.
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