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občianskehbzdružeri
d(edanse
I. čas

základné ustanovenia
článok

1

Názov a sídlo
Názov občianskeho združenia je elledanse (dalej len ako „združenie").

1.

2

Sidlom združenia je: bumbierska

3

Združenie je v zmysle zák. Č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
(đalej len ako „zák. č. 83/I1990 Zb.") dobrovofným občianskym
združením s právnou
subjektivitou zalożeným na dobu neurčitú.

13585/3D, 831 01 Bratislava - Nové Mesto

článok 2

Ciele a činnost' združenia
Cielom združenia je:

1

ab

združovat' osoby, ktorė majú záujem o tanečnė, divadelné a iné druhy umenia a šport,
vytvárať podmienky a možnosti pre rozvoj a popularizáciu tanečného a divadelného umenia,
kuitüry, kultürnych a vzdelávacich aktivit pre široků verejnost, so zameraním na deti a mládež,
propagovat a podporovat tanečné, divadeinė a iné druhy umenia pred širokou verejnostou,
prehlbovat zåujem širokej verejnosti o tanečnė, divadelné a iné druhy umenia,
prispievat k ozvoju vzdelanosti, kreativity, humánnosti, tolerancie a rovnosti možnosti,
podporovat' nâvrat k zdravému životnému stýlu, duchovným hodnotám a kvalitám jedinca

c)

e)

.rodiny,
f)

h)

i)

i)

k

etektivne zapajať umenie a kultüru do procesov rozvoja turistického ruchu a služieb a podpora
medzınárodnej kultúrnej výmeny na území Siovenska a efektivnej prezentacie slovenskej
kultüy v zahraničí.
tvorba, i0zvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnot, zachovanie

kultürneno dedičstva podunajského regiónu,
podporovať tvorbua ochranu živoiného prostredia a ochranu zdravia obyvatefstva,
vytvárať podmienky a možnosti pre rozvoj cestovného ruchu, medzinárodnej a cezhraničnej
spolupráce, rekreačných, vofno-časových a poznávacich aktivit pre širokú verejnost. so
zameraním na deti a mladeż,
podporovat aktivnu výmenu skúsenosti a informácií v oblasti turizmu a cestovného ruchu,

najmä v podunajskom regióne,
zabezpečovat propagáciu a spolupôsobit pri uskutočňovani poaujati podporujúcich rozvoj
śportu a cestovného ruchu,
vytvárat podrnienky a možnosti pre rozvoj tradičných a netradičných športov a športových aktivít
pre široků
verejnost,
organizovanế
športové skupiny a zväzy.
zahraničných
turistov
a

navštevnikov,

m)

vytvára' podmienky a možnosti pre rozvoj miestnej a medzinárodnej vodnej turistiky a vodných
Športov.

2

Združenie naplňa svoje ciele nasledovnou činnost'ou:

a)

metodickou,
organizačnou,
výchovnou
a
divadelneho a iných drunov umenia a športu,

vzdelávacou

činnostou

v oblasti

tanečného,
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b)

organizovanim vzdelávacich, oddychových a vofno-časoyyoh aktidfPrpre profesionálnych,
poloprofesionáinych a začinajúcich umelcov, vrátane organizovania tanečnych kurzov, lekcil,
workshopov a seminárov, vystúpeni, festivalov, súťaži a kónferencit, fézidenčnych pobytov,
organizovanim vzdelâvacich, oddychových a vofno-časqvých aktlvit pre svojich členov, ako aj
pre širokủ verejnost' za účelom propagácie a popularizacie tarlešnêho á divadeiného umenia,
vrátane organizovania tanečných a divadelnych kurzoJekciM,
workshoBo a seminárov,
tanečných a divadelných vystúpení a predstaveni, festivaloksú'ažiakonfete cil,
zabezpečovaním vzdelàvania svojich clenov, ako aj širokej verejħosti oblasti tanečného,
divadelnėho a iných druhov umenia a $portu,

c)

d)
e)

podporovanim,

organizovanim

a

tvorbou

tanečných

a divadelných

predstavení

a ich

sprostredkovanie širokej verejnosti,
podporovanim a prezentovanim tanečných, pohybových, perfom-artových a divadelných aktivit,
ako aj ostatných umeleckých aktivit pre profesionálnych, poloprofesionálnych a začínajúcich

umelcov,
tvorbou a vylepšovanim podmienok pre umelecké aktivity prostredníctvom technickej, odbornej
a administrativnej pomoci a zabezpečenia priestoru a technického vybavenia,
vytváranim,
zabezpečovanim a poskytovanim podmienok a priestoru pre umeleckú tvorbu
a prezentáciu pre umelecké združenia, súbory a jednotlivcov,
organizovaním športových aktivít pre profesionáinych,
poloprofesionálnych a začínajúcich
Športovcov, tréningových pobytov, sútaži, rekondičných, rekonvalenčných a rezidenčných

9)
h)
i)

pobytov,
organizovanim, podporovanim a prezentovanim športových a kultúrno-spoločenských aktivit,
ziskavanim prostriedkov na zabezpečenie všetkých činností združenia a na zabezpečenie
realizácie všetkých aktivit združenia a jeho členov, podielanim sa na činnosti umožňujúcej
ziskavanie ekonomických zdrojov v prospech rozvoja združenia a jeho aktivit a na dosahovanie

cielov združenia,
zabezpečovanim účasti svojich členov na národných a medzinárodných tanečných, divadelných
a športových

m)
n)
o)
p)

i

neformáneho

orientovanim

s)
t)

u)
V)
W)

x)

sútažiach a festivaloch a podujatiach,

propagovanim ciefov a činnosti združenia v masovo-komunikačných prostriedkoch,
podporovaním mladých talentov v oblasti umenia, vrátanie poskytovania štipendií.
podporovanim sociálne znevýhodnených osôb, vrátanie poskytovania štipendi,
zabezpečovanim vlastnými aktivitami priležitosti s cieľom eliminovat 6 základných dôvodov
diskriminácie, ktorỷmi sú: pohlavie, rasový alebo etnický pôvod, náboženstvo alebo viera,
zdravotné postihnutie, vek, sexuáina orientácia,
presadzovanim
procesu
đalšieho
a celoživotného
vzdelávania
na
báze
formálneho
vzdelávania

sa na

s využitím

aktivity

zamerané

tradičných

i

inovativnych

na sociálnu

inklúziu

foriem,

zranitefných

skupín a podpora

hlavných predpokladov, podmienok pre efektivne budovanie súdržnej a inkluzívnej spoločnosti,
ponúkaním alternatívnych metód vzdelávania detí a mládeže, volno-časových aktivit, integrácie
handicapovaných Tudi do spoločnosti pomocou umeleckej tvorivosti a arteterapie,
pomáhanim rozširovat' kultúrny, spoločenský a vzdelanostný rozhlad mladých Tudi,
podporovaním mladých talentov (absolventov) a spristupňovanim hodnôt iných kultúr,
posilňovaním principov aktívneho občianstva v zmysle nosných i doplnkových aktivit zdrużenia,
podporou interkulturálnych aktivit a multikulturálnych projektov,
podporovaním
medziodborových aktivít a medzinárodnej spolupráce v kultúre, umenl, športe
a cestovnom ruchu,

y)

podporou

z)
aa)
bb)
cc)
dd)

zameranej na zvýšenie úrovne spoločensko-kultúrneho povedomia,
vydávaním periodickej a neperiodickej tlače, propagačných a informačných materiálov,
propagovanim umelcov, športovcov a svojej činnosti pomocou internetovej siete,
podporovanim zariadeni vznikajúceho športovo-rekreačného strediska Danubia Park,
spoluprácous neziskovými organizáciami a samosprávou,
spoluprácou so zahranicnými partnermi pri účasti na medzinárodných podujatiach v oblasti

ee)

ff)

expertnej

diskusie

v spoločnosti

za

účasti

domácich

a zahraničných

expertov

umenia, športu a cestovného ruchu,
zabezpečovanim a realizovaním odborných a manažérskych školení pre svojich členov ako aj
pre ostatných adeptov umenia a športu,
podporou kultúry v zmysle troch hlavných principov (kontinuita, komunikácia a koordinácia)
s dôrazom na princip komunikácie a koordinácie- komunikácia s kultúrnou obcou a inými
zúćastnenými skupinami ako významnú súčasť procesu prijímania zásadných rozhodnuti
v oblasti
kultúry a koordináciu
s cielom
pozitivnej
synergie
pri
vytváraní
podmienok
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a efektivnom využivani zdrojov na ochranu, tvorbu a širenie kultúry na lokälngm, tegionálnom
principe,
spoluprácou s mestskou častou
Bratislava-Ružinov pri organízáci výstav,
kongertov,
predstaveni a iných kultúrnych podujati,
spoluprácou s mestskou tastou Bratislava-Cunovo pri organizaci športových agtúrno-

g9)

hh)

spoločenských podujati,
zriadovanim a podporovanim zariadeni
nâučných chodnikov, vodných ciest).

cestovného

ruchu

(siet

985

turistických

chodníkov,

I. čast'

Členstvov združeni
článok 3

Všeobecné ustanovenia
1.

Členom združenia sa môže stat ktorákolvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so
stanovami združenia.

2

Združenie tvoria riadni členovia, dočasní členovia a čestní členovia. Každá osoba sa môže
sama dobrovoľne rozhodnút, či sa stane riadnym alebo dočasným členom. Čestné členstvo
môže udelit' osobe len správna rada v zmysle čl. 6 týchto stanov.

článok 4

Riadni členovia
Riadnymi

1

členmi

združenia

sa môžu stat

fyzické i právnické

osoby

na

základe

zâväznej

prihlašky za riadneho člena združenia, ktorá sa podáva správnej rade. Riadne členstvo vznikå
dhom schválenia prihlášky správnou radou. Každėmu riadnemu členovi môže správna rada
vydat' členský preukaz.

Riadne členstvo zaniká:

2

a

smrtou riadneho člena alebo jeho vyhlásením za mftveho podia prislušných právnych predpiso
u fyzickej osoby, resp. zánikom u právnickej osoby,

vzdaním sa riadneho členstva,
vylúčenim riadneho člena,

b)
C)

d)

vyškrtnutim z dôvodu nečinnosti riadneho člena,

e)

zánikom združenia.

3.

Riadny člen sa môże svojho členstva v združeni vzdat, je to však povinný písomne oznámit
správnej rade. Dňom doručenia písomného oznámenia správnej rade jeho riadne členstvo V

združení zaniká.
4

Riadneho člena možno vylúčit' zo združenia najmå z dôvodu:

a)

nezaplatenia vstupného alebo ročného členského prispevku po predchádzajúcej písomnej
výzve v dodatočnej lehote 15 dní od doručenia takejto výzvy.
hrubého poškodenia dobrého mena združenia,
straty, zničenia alebo poškodenia majetku združenia,
právoplatného odsúdenia za akýkolvek úmyselný trestný čin v zmysle Trestného zákona,
zâvažného porušenia týchto stanov, iných vnútorných organizačných predpisov združenia
vydaných na základe týchto stanov alebo rozhodnuti orgánov združenia.

b)
C)

d)
e)

5.

Návrh na vylúčenie riadneho člena zo združenia alebo vyškrtnutie riadneho člena zo zoznamu
členov združenia môže predložit' ktorýkofvek riadny člen alebo ktorýkolvek člen správnej rady.

6.

O vylúčeni riadneho člena zo združenia alebo vyšktnuti riadneho člena zo zoznamu členov
zdrużenia rozhoduje správna rada nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov správnej
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rady. Proti rozhodnutiu o vylúčeni riadneho člena zo združenia alebo yškrtņutt riadnęho,dlena
zo zoznamu členov zdrużenia må právo podať riadny člen odvolanie na vaiié zbromaždènie
prostrednictvom správnej rady, ktorå je povinná ho zvolat' najneskor do 60(šestdēsiatich dn
od doručenia odvolania.

článok 5

O85

Dočasní členovia
1

Dočasnými členmi združenia sa môżu stať' fyzické a právnické osoby na základe záväznej
prihlášky za dočasnėho člena zdrużenia, ktorá sa podáva správnej rade. Dočasné členstvo
vzniká dňom schválenia prihlášky správnou radou. Każdému dočasnému členovi môże správna

rada vydat členský preukaz.
2.

Dočasné členstvo zaniká:
a.
b.
C.

d.
3.

smrtou dočasného člena alebo jeho
právnych predpisov u fyzickej osoby,
vzdanim sa dočasného členstva,

vyhlásenim

za mitveho

podla

prislušných

vylúčenim dočasnėho člena,
zånikom združenia.

Dočasný člen sa môże svojho členstva v združeni vzdat, je to však povinný pisomne oznámit
správnej rade. Dňom doručenia písomného oznámenia správnej rade jeho dočasné členstvo V
zdrużeni zaniká. V takom pripade dočasný člen nemá nárok na vrátenie zaplateného

mesačného členského prispevku.
4.

Dočasného člena možno vylúčit' zo združenia najmä z dôvodu:
a.

b.
C.
d.

nezaplatenim členského prispevku po predchádzajúcej pisomnej výzve v dodatočnej
lehote 15 dní od doručenia takejto výzvy,
hrubého poškodenia dobrého mena združenia,
straty, zničenia alebo poškodenia majetku združenia,
právoplatného odsúdenia za akýkolvek úmyselný trestný čin v zmysle Trestného

zákona,
e.

závažného porušenia týchto stanov, iných vnútorných organizačných predpisov
združenia vydaných na základe týchto stanov alebo rozhodnuti orgánov združenia.

5

Návrh na vylúčenie dočasného člena môže predložit' ktorýkolvek riadny člen alebo ktorýkolvek
člen språvnej rady.

6

O vylúčeni dočasnėho člena rozhoduje správna rada nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých
členov správnej rady. Rozhodnutie správnej rady je konečné a záväznė.

článok 6

Čestní členovia
1.

Osobám, ktoré sa osobitne významným spôsobom zaslúžili o rozvoj kultúry, športu, vedy alebo
samotného združenia, môže správna rada udelit čestné členstvo. Čestnému členovi sa odovzdá
listina o čestnom členstve.

2

Správna rada môže udelené čestné členstvo odňat, ak zo závažných dÔvodov čestný člen tejto
pocty nie je hodný.

3

Návrh na udelenie alebo odňatie čestného členstva môže predložit ktorýkolvek riadny člen.

4

O udeleni alebo odňati čestného členstva rozhoduje správna rada nadpolovičnou
hlasov všetkých členov správnej rady.

väčšinou
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ölánok?

SloVe

Práva a povinnosti členov
1.

Riadni členovia združenia:

a)

G85
zúčastňujú sa a hlasujú na valnom zhromaždenl,
podielajů sa na činnosti združenia,
sú opråvneni volit a byt' volení do orgánov združenia, avšak len po dovtšení 18 rokov,
navrhujú kandidátov do správnej rady,
navrhujú kandidátov na udelenie alebo odňatie čestného členstva,
podávajú návrhy na vylúčenie alebo vyškrtnutie riadneho alebo dočasného člena zo združenia,

b)
C)

d)
e)

f)
g)

sủ oprávnení obracat' sa na orgåny združenia s námetmi a stažnost'ami a žiadať' o stanovisko,

h)

sủ oprâvneni byt informovani o činnosti ao rozhodnutiach orgánov združenia,
sủ oprávneni požívat výhody spojené s členstvom v združeni, o ktorých rozhoduje

správna

rada,
sú povinni zaplatit' vstupný členský prispevok,
su povinni platit' ročný členský prispevok,
sủ povinni dodržiavat' stanovy združenia, ako aj ostatné vnútorné organizačné predpisy
združenia a rozhodnutia orgánov združenia,
sủ povinni pomáhat' pri plneni cielov združenia a aktivne sa podielat' na jeho práci,
podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopnosti sú povinní pomáhať' orgánom
združenia,
sủ povinni ochraňovat' a zveladovat' majetok združenia,
majů dalšie práva a povinnosti im vyplývajúce z týchto stanov, prípadne všeobecne záväzných
právnych predpisov Slovenskej republiky upravujúcich združovanie občanov (zák. č. 83/1990
Zb.).

k)

m)

n)
0)
p)

2.

Dočasni členovia
združenia nie sú oprávnení
zúčastňovat' sa
zhromażdeni. Dočasní členovia majú nasledovné práva a povinnosti:

a

hlasovat

na

valnom

sú oprávneni obracať sa na orgány združenia s námetmi a stažnost'ami a žiadatť' o stanovisko,

C)

d
e
f)

h)
i)

sủ oprávneni zúčasthovat' sa takých druhov aktivit organizovaných zdrużenim, ktoré sa spájajú
s ühradou príslušnej výšky členského prispevku, avšak len po uhradeni prislušnej výsky
členského prispevku za kalendárny mesiac v prisluśnom kalendárnom mesiaci,
sủ oprávneni poživat' výhody spojenė s členstvom v združeni, o ktorých rozhoduje správna
rada,
sú oprávneni byt' informovani o činnosti združenia,
sú oprávneni navrhovat' kandidátov na členov správnej rady.
sú oprávnení byť' voleni do orgánov združenia, avšak len po dovtšeni 18 rokov,
sủ povinni dodržiavať stanovy združenia, ako aj ostatné vnútorné organizačné predpisy
združenia a rozhodnutia orgánov združenia,
sú povinni pomáhat' pri plnení cielov združenia,
sú povinni ochraňovat' a zveladovat majetok združenia.
Dočasni členovia sa kedykolvek môžu rozhodnúť, že sa stanú riadnymi členmi združenia, a to
na základe záväznej prihlášky za riadneho člena združenia, ktorå sa podáva správnej rade.

3

Čestni členovia združenia sú oprávnení zúčasthovat sa na valnom zhromaždeni, bez práva
hlasovat. Na čestných členov sa inak nevzt'ahujů práva a povinnosti riadnych členov podla ods.
1 tohto čl.

stanov.
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II. čast:
Organizácia zöruženia

oddiel
Všeobecné ustandvenia
článok 8

Orgány združenia
1.

Orgánmi zdrużenia sú:

a)
b)

Valné zhromaždenie,
Správna rada,

C)

Predseda a podpredseda,
Revizor.

oddiel I.
Valné zhromaždenie
článok 9

Postavenie valného zhromaždenia
1.

Valné zhromażdenie je najvyšším orgánom združenia. Na rokovaní valného zhromaždenia majú
právo sa zúcastniť' len riadni a čestni šlenovia združenia, ako aj všetci členovia správnej rady a
revízor. Pre verejnost' sú rokovania valného zhromaždenia neprístupné.

2

Valnė zhromaždenie sa uskutočňuje ako riadne alebo ako mimoriadne valné zhromaždenie.

článok 10

Pösobnost' valného zhromaždenia
1.

a)
b)

C
d)

e

9
h
i)

Do pôsobnosti valného zhromażdenia patri:

schvalovanie zmien stanov,
voľba a odvolanie členov správnej rady,
volba a odvolanie revízora
rozhodovanie o odvolani proti rozhodnutiu správnej rady o vylúčení riadneho alebo dočasněho
člena zo združenia, o vyškrtnuti riadneho člena zo zoznamu členov združenia,

schvalovanie správy o činnosti združenia,
schvalovanie správy o hospodárskej situácii združenia a stave majetku združenia,

schvalovanie rozpočtu združenia,
rozhodovanie o návrhoch prednesených riadnymi členmi,
schvafovanie štatútu správnej rady, pripadne iných vnútorných

organizačných

predpisov

združenia,
rozhodovanie o zrušení združenia zlúčenim s iným občianskym združením alebo dobrovolným

k

rozpustenim,
vymenovanie likvidátora,
rozhodovanie

o

iných

otázkach,

ktoré

tieto

stanovy

zverujů

do

pôsobnosti

valnėho

zhromaždenia.

článok 11

Zvolávanie valného zhromaždenia
1

Riadne valné zhromażdenie zvoláva správna rada jedenkrát do roka tak, aby sa jej zasadnutie
uskutočnilo najneskör do 30. júna prislušného kalendárneho roka.
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Pozvánka na riadne valné zhromażdenie sa zasiela všetkým členormriadnym, aj

2

čestn)

na

adresu ich bydliska, prip. sidla (ak ide o právnickú osobu) uvedenúļzozname. člerov fornou
listu alebo prostriedkami oznamovacej techniky (faxom, e-mailom) Rajneskor 10 desary dní
pred dhom jeho konania. Zaslanie pozvánok zabezpečuje správna rada.
3

Ak to vyžadujú záujmy združenia, môże správna rada zvolat' mimoriadne valne' zhromaždenie
kedykolvek.

4

Správna rada je povinnå zvolat' mimoriadne valné zhromaždenie v pripade:

a)

d)

ak o to poŽiada najmenej 1/5 (jedna pätina) riadnych členov, a to tak, aby sa konalo najneskôr
do 60 (Šestdesiatich) dni odo dnha doručenia pisomnej žiadosti o jej zvolanie. Žiadosť' musi mat
formu doporučeného listu s uvedenim dovodu a účelu mimoriadneho valného zhromażdenia,
ak to vyżadujú váżne záujmy združenia, najmä nedostatok nančných prostriedkov na dalšiu
existenciu zdrużenia,
ak bude språvnej rade doručenė odvolanie proti jej rozhodnutiu o vylúčeni riadneho alebo
dočasného člena zo združenia a vyškrtnuti riadneho člena zo zoznamu členov združenia (čl. 4
ods. 5 stanov), a to najneskôr do 60 (šestdesiatich) dní odo dňa doručenia takéhoto odvolania,
ak bude spravnej rade doručené vzdanie sa funkcie dlena správnej rady (Cl. 15 ods. 4 stanov),

e)

doručenia pisomného oznámenia o vzdani sa funkcie,
ak sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromażdenie, a to v lehote určenej v uzneseni

b)

C

alebo

revizora

(čl. 19 ods. 10 stanov) a to

predchádzajúceho
5

najneskôr

do 60

(šestdesiatich)

dni odo dňa

valného zhromaždenia, inak do 1 (jedného) mesiaca odo dňa jeho konania.

Pozvånka na mimoriadne valné zhromaždenie sa zasiela všetkým riadnym a čestným členom
na adresu ich bydliska, prip. sidla (ak ide o právnickú osobu) uvedenú v zozname členov
formou listu alebo prostriedkami oznamovacej techniky (faxom, e-mailom), a to najneskôr 5

(pät) dni pred dňom jeho konania. Zaslanie pozvánok zabezpečuje správna rada.
6.

Ak tieto stanovy neurčujů niečo iné, pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovat' aspoň:

a)

názov a sidlo zdrużenia,
miesto, dåtum a hodinu konania valného zhromaždenia,
označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,

b)

c)

d

program rokovania valného zhromaždenia.

7.

Návrh zmien stanov, a ak mâ byť' na programe valného zhromażdenia voľba členov správnej
rady, aletbo revízora, mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov sprâvnej rady, alebo revízora,
musia byt poskytnuté riadnym a čestným členom na nahliadnutie v sidle združenia v lehote
určenej na zvolanie valného zhromaždenia.

8.

Ak tieto stanovy ustanovujů povinnost zvolať' valné zhromaždenie a správna rada sa na jeho
zvolani bez zbytočného odkladu neuznesie, alebo dlhši čas nie je uznášaniaschopná, je

oprávnený zvolať' valné zhromaždenie ktorýkolvek člen správnej rady.

článok 12

Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia
1

Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečuje správna rada.
Riadni členovia pritomni na valnom zhromaždeni sa zapisujú do listiny pritomných riadnych
členov (dalej len ako „listina pritomných"). Zápis riadnych členov do listiny prítomných
zabezpečuje sprâvna rada. Listina pritomných obsahuje najmá tieto údaje:
názov a sidlo združenia,

b)

dátum konania valného zhromaždenia,

C)

meno, priezvisko a bydlisko, ak je riadny člen fyzickáả osoba,
obchodné meno a sídlo, ak je riadny člen právnická osoba,
ak je riadny člen prâvnická osoba, údaje o jeho zástupcovi podla pism. c) tohto ods. stanov,

d)
e)
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9)

údaje o splnomocnencovi riadneho člena podfa písm. c) tohto dds. stanpv, pičom
plnomocenstvo, na základe ktorêho splnomocnenec zastupuje iadneho člęna Jna Valnom
zhromaždeni, musi byť' prilożenék listine pritomných,
podpis riadneho lena alebo jeho splnomocnenca.

3

Správnost listiny pritomných potvrdi svojim podpisom predseda správnel Fady. Cestní členovia

985

sa do listiny pritomných nezapisujů.
4

Ak správna rada odmietne vykonať' zåpis určitej osoby do listiny pritomných, je povinná uviest
túto skutočnost' do listiny pritomných, spolu s dovodmi odmietnutia zápisu. Listina pritomných
tvori prilohu zápisnice z konania valného zhromaždenia.

5

Správna rada zabezpeči pre każdého riadneho lena hlasovaci listok, na ktorom je uvedené
meno a priezvisko (obchodné meno) a bydlisko (sidlo) riadneho člena, dátum a miesto konania
valného zhromażdenia a podpis riadneho člena alebo jeho splnomocnenca.

Správna rada zabezpeči vyhotovenie listiny ostatných prítomných účastnikov na valnom
zhromaždeni (dalej len ako „listina ostatných pritomných"), do ktorej sa zapisujú všetci
ostatni účastnici valného zhromażdenia, s výnimkou riadnych členov. Listina ostatných
pritomných obsahuje najmä dátum a miesto konania valného zhromaždenia, meno, priezvisko
a podpis účastníka valného zhromażdenia. Správnost listiny ostatných pritomných potvrdi
svojim podpisom predseda správnej rady

6

článok 13

Priebeh valného zhromaždenia
1.

Valné zhromaždenie sa koná spravidla v sídle združenia,
pozvånke na valné zhromaždenie.

inak na mieste,

ktoré je určené v

2

Valné zhromażdenie vedie predseda, pripadne nim poverený podpredseda, ktorý sa na tento
účel povażuje za predsedu valného zhromażdenia. Valné zhromażdenie voli zapisovatela, ktorý
je zároveň osobu poverenou sčitanim hlasov. Pri voľbe zapisovatela valného zhromaždenia sa
hlasuje v celku o všetkých kandidátoch navrhnutých správnou radou alebo
ktorýmkovek
riadnym dlenov. V pripade potreby môÔže dat predseda hlasovat o niektorých kandidátoch
osobitne.

3

Valnė zhromażdenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov pritomných riadnych členov,
pričom plati, že každý riadny člen må jeden hlas.

4

Valné
zhromażdenie
rozhoduje
pisomným
hlasovanim
na výzvu
predsedu
valného
zhromaždenia, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak (napr. že sa bude hlasovat' verejne
zdvihnutim ruky). Poradie hlasovania v pripade viacerých návrhov sa spravuje poradim
uvedeným v pozvánke na valné zhromaždenie, inak o poradi, v akom sa bude hlasovat',
rozhodne predseda valného zhromaždenia.
Hlasuje sa písomne
hlasovacim
listkom
zabezpečeným správnou radou (čl. 12 ods. 5 stanov) alebo verejne zdvihnutim ruky, ak tak

rozhodne valné zhromaždenie. Nevyplnený hlasovaci listok je neplatný.
5.

Na valnom zhromaždeni môże riadny len
vykonávat svoje práva osobne alebo
prostrednictvom svojho štatutárneho orgánu (ak je právnickou osobou) aleb0 prostredníctvom
splnomocnenca za predpokladu, že tento sa na valnom zhromaždeni preukáże pisomným
plnomocenstvom s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, ktoré je povinný pred
zahájením rokovania valného zhromaždenia odovzdat' osobe poverenej vykonanim prezentácie
riadnych členov do istiny pritomných.

6.

O rokovani valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje:

b)

miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
meno zapisovatela,

názov a sidlo združenia,

d

opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
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e)

rozhodnutie/lia valného zhromażdenia s uvedenim výsledku

7

Vyhotovenie zápisnice z rokovania valnėho zhromażdenia źabezpečuje sorávna rada do 30
(tridsiatich) dni od jej skončenia.
Zápisnicu podpisuje predseda valhéhozhromaždenia
a zapisovatel.

hfasovania1

985

8

Spôsob rokovania, pokiaľ nie je upravený v týchto stanovách, môże valne žhromażdenie upravit
v rokovacom poriadku prijatom "ad hoc" alebo na neurčitý čas.

oddiel lII.
Správna rada
článok 14
Postavenie a pôsobnost' správnej rady
1.

Správna rada je výkonným orgánom združenia, ktorý riadi činnost združenia v období medzi
zasadnutiami valnėho zhromaždenia.

2.

Správna rada rozhoduje vo Všetkých pripadoch, ktoré nie sú zverené do pôsobnosti valného
zhromaždenia, prip. iného orgánu združenia.

3.

Správna rada je povinná riadit sa rozhodnutiami valného zhromaždenia, ktorému zodpovedá za
svoju činnost!

4

Správna rada zabezpečuje riadne vedenie všetkých prijmov a výdavkov súvisiacich s činnostou
združenia a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie jedenkrát ročne správu o
hospodárskej situácii združenia a o stave majetku združenia.

5.

Do pôsobnosti spravnej rady patri dalej najma:

a)
b)

C
d)

e
f)
g)
h)

)

k)
D)

m

vydávanie členských preukazov a listin o čestnom lenstve,
vedenie zoznamu všetkých členov združenia.,
rozhodovanie o prijati, vylúčeni riadneho alebo dočasného člena zo zdrużenia a vyškrtnuti
riadneho člena zo zoznamu členov združenia,
rozhodovanie o udeleni a odňati čestného lenstva,
určovanie výšky vstupného a ročného členského prispevku,
určovanie výšky členských prispevkov pre dočasných členov,
rozhodovanie o udeleni štipendii a odpustení členského prispevku,

vypracovanie návrhu rozpočtu združenia,
zabezpečovanie prevádzkových a organizačných záležitostí združenia,
zvolávanie a organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia,
výkon uzneseni/rozhodnuti prijatých na valnom zhromaždeni,
rozhodovanie o použití majetku a nančných prostriedkov združenia.
iné oprávnenia, ktoré stanovujú tieto stanovy.

6.

Sprâvna rada je povinná pre valné zhromaždenie vyhotovit' a na schválenie predložit!:

a)

návrh na zmenu alebo doplnenie stanov,
návrh vnútorných organizačných predpisov a ich zmien, ak existujú,
návrh rozpočtu na prislušný kalendárny rok,
návrh na zrušenie združenia,
návrh na vymenovanie likvidátora,
iné návrhy určené týmito stanovami alebo rozhodnutim valného zhromaždenia.

b)
c)
d)
e)

f)
7.

Clenovia

správnej rady sú povinni vykonávať' svoju pôsobnost' s náležitou

starostlivost'ou

av súlade so záujmami zdrużenia.
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článok 15

Kovenske

Organizácia správnej rady
Správna rada sa skladå 3 dlenov,

1

ktorych voli a odvoláva

valnë

zhromaždenje.

Volby sa

vykonávajů tajným hlasovanim. Zvolený je kandidat, ktorý ziskal hadpologićnừ yáčšing hlasov
pritomných riadnych členov.

985

2.

Členom sprâvnej rady może byt len fyzická osoba, ktorá je zároveń riadħym clenam zdrużenia.

3

Funkčnė obdobie členov språvnej rady je 4 (štyri) roky s tým, že výkon funkcie členov správnej
rady sa konči aż voľbou nových členov správnej rady, a nie iba uplynutim ich funkčného

obdobia. Opätovná voľba lenov správnej rady je možná. Výkon funkcie člena správnej rady
je nezastupitefný
4

Člen sprâvnej rady sa môże svojej funkcie vzdat, je však povinný písomne to oznámiť
správnej rade, ktora je povinná prerokovat' pisomné oznámenie o vzdani sa funkcie na svojom
najbliżsom zasadnuti. Výkon funkcie člena správnej rady, ktorý sa vzdal svojej funkcie, sa
konči dňom, ked jeho vzdanie sa funkcie prerokovala, alebo mala prerokovať správna rada. Ak
správna rada urči členovi správnej rady, ktorý sa svojej funkcie vzdal, povinnost' splnit' určité
podmienky, výkon jeho funkcie sa konči aż splnením týchto podmienok. Správna rada je
povinnå zabezpečit, aby bolo do 60 (šestdesiatich) dní odo dňa doručenia
písomného
oznámenia o vzdaní sa funkcie zvolané valné zhromaždenie, na ktorej bude zvolený nový člen
správnej rady.

5.

Správna rada voli a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu a
štatutárnymi zástupcami združenia a konajú v jeho mene samostatne.

6.

Predseda zvoláva a vedie zasadnutia správnej rady a vykonáva đalšiu činnost
stanovenú
týmito stanovami. Počas nepritomnosti predsedu vykonáva jeho funkciu ním poverený

podpredsedu,

ktori sú

podpredseda alebo len språvnej rady.
Všetci členovia språvnej rady vykonávajú funkcie, do ktorých boli zvolení,
nároku na odmenu.

7.

8

dobrovoľne

bez

Prvých členov správnej rady združenia vrátane predsedu a podpredsedov menujú zakladajúci
členovia.

článok 16
Zasadnutia správnej rady a spôsob jej rozhodovania
1

Správna rada vykonáva svoju činnosta prijima rozhodnutia spravidla na svojich zasadnutiach,
ktoré zvoláva a vedie predseda alebo nim poverený podpredseda alebo člen správnej rady
podla potreby, najmenej však jedenkrát za kalendárny štvrtrok.

2.

Zvolanie zasadnutia sprâvnej rady sa uskutočňuje pisomnou pozvânkou doručenou každému
členovi správnej rady formou listu alebo prostriedkami oznamovacej techniky (faxom, e-mailom)
najmenej 3 (tri) dni pred dňom jeho konania. V pozvánke musi byt' uvedený dátum, čas, miesto
a program rokovania správnej rady. So súhlasom všetkých lenov správnej rady trojdnová
lehota a pisomná forma pozvánky nemusia byt dodržanė.

3.

Predseda alebo ním poverený podpredseda alebo člen sprâvnej rady sú tiež povinni zvolat'
zasadnutie správnej rady, ak o to odovodnene poŽiada ktorýkolvek člen správnej rady alebo
revízor. Trojdňová lehota podia ods. 2 tohto čl. stanov nemusi byt' dodržanå.

4

Ak predseda alebo nim poverený podpredseda alebo člen správnej rady nesplnia svoju
povinnost' zvolat' zasadnutie správnej rady, môže ho zvolat' ktorýkolvek člen správnej rady.

5

Správna rada je uznášaniaschopná, ak je pritomnå nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
Na prijatie rozhodnutia správnej rady je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov pritomných
členov správnej radys tým, že každý člen správnej rady má jeden hlas. V pripade rovnosti

6
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hlasov je rozhodujúci hlas predsedu. Ak predseda nie je na zasadnuti pritomný, rozhddujgc je
hlas nim poverenêho podpredsedu alebo dlena správnej rady.

7

V záležitostiach, ktoré nestrpia odklad, môże správna rada prijimat\ fozhodnutia aj
svojho zasadnutia, ak s tým sühlasia všetci jej členovia. Hlasovanie\sa

oigho

v takomto prlpáde

uskutočhuje pisomne alebo prostrednictvom prostriedkov oznamovacej technikyax, tèlegraf,
e-mail, atd.).
8

Zo zasadnuti správnej rady sa vyhotovuje zápisnica. Zápisnica musí byť' podpisaná predsedom,
pripadne podpredsedom alebo členom správnej rady povereným zvolat a viest zasadnutie
språvnej rady a zvoleným zapisovatefom. Zapisovatel nemusi byt členom správnej rady.
Zápisnica musí byt doručenå każdému členovi správnej rady. Každý člen správnej rady má
právo, aby v zápisnici bol uvedený jeho odlišný názor na prerokůvanú záležitost.

9

Podrobnosti

o

spôsobe

zvolávania,

rokovania a

hlasovania

správnej

rady ako aj dalšie

skutočnosti, pokial to neodporuje týmto stanovám alebo zák. č. 83/1990 Zb., môžu byt
upravené v štatüte správnej rady.

oddiel IV.
Predseda a podpredseda
článok 17
Postavenie predsedu a podpredsedu
1.

Statutánym orgånom združenia je predseda a podpredseda, ktorých volí a odvoláva správna
rada spomedzi svojich členoV na obdobie 2 (dvoch) rokov. Predsedaa podpredseda sú zároveň

členmi správnej rady.
2

Predseda a podpredsedovia sú zástupcami
spôsobom určenýmvčl. 18. stanov.

3

Cinnost' predsedu a podpredsedu kontroluje a riadi správna rada.

4

združenia

a konajú, v jeho

mene

samostatne,

Predseda:
riadi a koordinuje činnost' a rozvoj združenia v spolupráci so správnou radou,

a)

b)

zabezpečuje spolus podpredsedami realizáciu rozhodnuti správnej rady.

C)

zvoláva a vedie zasadnutia správnej rady, pripadne poveruje touto činnostou
alebo iného člena správnej rady,

podpredsedu

e)

zúčastňuje sa a hlasuje spolu s podpredsedami na zasadaniach správnej rady,
zastupuje aj s podpredsedami združenie v pracovno-právnych vzt'ahoch a vo vzt'ahu k orgánom
štátnej správy a samosprávy ako aj k tretim osobám,

f)

plni dalšie úlohy, ktorými ho poveri správna rada, pripadne ktoré mu vyplývajú z týchto stanov.

5.

Predseda resp. podpredseda sa môže svojej funkcie vzdat, je však povinný pisomne to
oznamit správnej rade, ktorá je povinná prerokovat' písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie na
svojom najbližšom zasadnuti. Výkon funkcie predsedu resp. podpredsedu, ktorý sa vzdal
svojej funkcie, sa konči dňom, ked jeho vzdanie sa funkcie prerokovala alebo mala prerokovat
sprâvna rada. Ak sprâvna rada urči predsedovi resp. podpredsedovi, ktorý sa svojej funkcie
Vzdal, povinnost splnit určité podmienky, výkon jeho funkcie sa končí aż splnením týchto
podmienok. Správna rada je povinná zvolit bez zbytočného odkladu nového predsedu resp.

podpredsedu.

článok 18

Konanie menom združenia
1

Vo všetkých veciach zaväzujůcich združenie je oprávnený konat a podpisovať' predseda, ako aj
podpredseda, pričom za združenie vždy podpisuje predseda alebo podpredseda samostatne.
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2.

Podpisovanie za združenie sa uskutočňuje tak, že k naplsaném alębo vytlaçetnu
zdrużenia, k svojmu menu, priezvisku a funkcii pripoji podpisujúci svoj podpis.1

názvu

oddiel V.
Revízor
985
článok 19
Postavenie revízora
Kontrolným

1.

orgánom

združenia

je

revízor,

ktorý za svoju

činnost'

zodpovedá

valnému

zhromaždeniu.
2.

Funkcia revizora je nezlučiteiná s členstvom v iných orgánoch združenia.

3.

Revizora voli a odvoláva valné zhromaždenie. Jeho funkčné obdobie je 1 (jeden) rok.

4.

Revízor:

a)
b)

kontroluje hospodárenie združenia,
upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov združenia,
predkladá správy o vykonaných reviziách a hospodárení valnému zhromaždeniu.

C)

5

Revizor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti
združenia a kontroluje, či sa činnosť' združenia uskutočňuje v súlade s pråvnymi predpismi,
týmito stanovami a rozhodnutiami valného zhromaždenia.

6

Revizor preskúmava správu o hospodárskej situácii združenia a o stave majetku
predkladá o vỷsledku preskúmania svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu.

7

združenia a

Revizor môże požiadat' správnu radu o zvolanie valného zhromaždenia, ak to vyžadujú zâujmy
združenia, a na valnom zhromażdení môže navrhnút potrebné opatrenia.

8.

Revizor sa zúčastňuje na valnom zhromaždení a je povinný oboznámit valné

zhromaždenie s

výsledkami svojej kontrolnej činnosti.
9.

Revizor je oprávnený zúčastniť sa na zasadnuti sprâvnej rady.

10.

Revizor sa môže svojej funkcie vzdat, je však povinný pisomne to oznámit sprâvnej rade,
ktorá je povinná prerokovať písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie na svojom najbližšom
zasadnutí. Výkon funkcie revízora, ktorý sa vzdal svojej funkcie, sa končí dňom, ked jeho
vzdanie sa funkcie prerokovala, alebo mala prerokovať správna rada. Ak správna rada urči
revizorovi, ktorý sa svojej funkcie vzdal, povinnost' splnit' určité podmienky, výkon jeho funkcie
sa konči aż splnenim týchto podmienok. Správna rada je povinná zabezpečit, aby bolo do 60
(šestdesiatich) dni odo dňa doručenia pisomného oznámenia o vzdaní sa funkcie zvolané valnė
zhromaždenie, na ktorej bude zvolený novỷ revizor.

11.

Prvého reviízora zdrużenia menujú zakladajúci členovia.

IV. čast
Hospodárenie združenia
článok 20
Rozpočet a majetok združenia
1.

Združenie hospodári na základe valným zhromażdenim
kalendárny rok,

schváleného

rozpočtu na prislušný
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2.

Zdrojom majetku zdrużenia sů predovšetkym:

a)

prijmy ziskané z členských prispevkov riadnych a dočasných cléniov,

b)

granty, dotácie, dary a prispevky

c)

ührady za vynalożené nåklady pri realizácii programov združenja,
prijmy z hospodárskej činnosti, ktorå neslúži zárobkovým cieľoaje

d)

fyzických a právnických

osôb fúzemských i zahranichých,

v súlade so staovami

zdrużenia.

985

3

Vỳnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byt použité len na podporuCiefov
O použiti majetku a nančnych prostriedkov zdrużenia rozhoduje správna rada.

4

V zâujme vytvárania vlastnych zdrojov môże združenie vykonávať' v dopinkovom rozsahu vo
vz'ahu kzáujmovej činnosti podnikatefskú činnost súvisiacu so zabezpečovanim cielov
a poslania zdrużenia avsúlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami združenia.

zdrużenia.

článok 21

Členské prispevky
1.

Riadni členovia sú povinni platit' združeniu tieto členské prispevky:

b)

vstupný členský prispevok,
ročný členský prispevok.

2

Vstupný

členský

prispevok

v zmysle

č. 21 ods. 1

pism.

a)

týchto

stanov

je

jednorazový

prispevok riadneho člena, ktorý je povinný ho uhradit do 30 (tridsiatich) dni odo dña vzniku jeho
riadneho

3

členstva

Ročný členský

(čl. 4 ods. 1 stanov).

prispevok v zmysle čl. 21 ods. 1 písm. b) týchto stanov je opakujúci sa prispevok

riadneho člena, ktorỷ slúži na nančné zabezpečenie činnosti združenia. Každý riadny člen je
povinný ho uhradit vždy najneskôr do 3 (troch) mesiacov od začiatku prislušného kalendárneho
roka, s výnimkou podia ods. 5 tohto čl. stanov.
4.

Výšku

vstupného

určuje

správna

ako aj

rada

ročného

vždy

členského

vopred

na celýỷ

prispevku

v zmysle čl. 21

kalendárny

rok

najneskôr

ods. 1

týchto

do 31.

stanov

decembra

predchádzajúceho kalendárneho roka
5.

Osoba, ktorá sa stane riadnym členom počas kalendárneho roka, je povinná uhradit' vstupný
členský príspevokv zmysle čl. 21 ods. 1 písm a) týchto stanov v lehote určenej v ods. 2 tohto čl.
stanov a zároveň je povinná v tejto lehote uhradit iba pomernú čast ročného členskėho
prispevku

určeného na kalendárny rok, v ktorom jej vzniklo riadne

členstvo v zmysle čl. 4 ods. 1

stanov. Pomerná čast' rOčného členského prispevku sa urči ako násobok 1/12 (jednej
dvanástiny) výšky ročného členského prispevku a počtu kalendárnych
mesiacov, ktoré
zostávajủ do konca kalendárneho roka, v ktorom osobe vzniklo riadne členstvo. Do počtu
kalendárnych mesiacov sa ráta i kalendárny mesiac, v ktorom osobe vzniklo riadne členstvo.

6

Čestní členovia nie sú povinni platit' členské prispevky určené v ods. 1 tohto článku stanov.

7

Ak je riadny člen v omeŠkani s riadnym a včasným uhradením vstupného alebo ročného
členského
prispevku v zmysle čl. 21 ods. 1 týchto stanov, správna rada ho pod hrozbou
možného vylúčenia v zmysle čl. 4 ods. 4 pism. a) stanov pisomne vyzve, aby si svoju povinnost

splnil najneskor do 15 (pätnástich) dní odo dňa doručenia tejto pisomnej výzvy.
8

Ak riadny člen neuhradi členský prispevok v zmysle čl. 21 ods. 1 týchto stanov ani v dodatočnej
lehote určenej v ods. 7 tohto čl. stanov, mộże ho správna rada zo združenia vylúčit!.

9

Dočasní členovia sú povinni platit mesačné členské prispevky, a to vo výške stanovenej
správnou radou. Výška dočasného členského prispevku sa odvija od obsahu a rozsahu
členských práv, ktoré dočasnému členovi zaplatenim prisluśného mesačného členského
vzniknú, ako aj od dalšich skutočnosti vopred určených správnou radou. Doččasný členský
prispevok sa plati mesačne vopred, a to najneskor do 20. kalendárneho dňa predchádzajúceho
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kalendárneho mesiaca. Ak dočasný dlen neuhradi členský prispęvok V zmysle ods, 9 tohto
článku stanov ani v dodatočnej lehote 15 dní, może ho správna radé żo združenia yyvc.

V. čast'

Všeobecné ustanovenia
985

článok 22
Zrušenie a zánik združenia
1

0 zrušenií zdrużenia ako občianskeho zdrużenia jeho zlúčenim s iným združenim alebo
dobrovolným rozpustenim rozhoduje valnė zhromażdenie, ktoré vymenuje likvidátora na návrh
správnej rady. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohladávky a s likvidačným
zostatkom nalożi podla rozhodnutia valného zhromażdenia.

2

Zánik zdrużenia sa oznámi do 15 (pätnástich) dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

3

Pri likvidácii zdrużenia sa primerane postupuje podľa § 70- § 75k Obchodného zákonnika.

4.

Pre zrušenie a zánik združenia inak primerane platia

ustanovenia § 12 a § 13 zák. č. 83/1990

Zb

článok 23
Záverečné ustanovenia
1.

Právne vz'ahy, ktoré tieto stanovy výslovne neupravujú, sa riadia prislušnými
zák. c. 83/1990 Zb.

2

Tymito stanovami
23.12.2019 pod č.

sa nahrádzajů stanovy
WS/1-900/90-30030-4.

vzatė

na

vedomie

Ministerstvom

Podpis:

ustanoveniami

vnútra

SR

***** ****

Meno a priezvisko:

Mgr. art. Šárka Ondrišová ArtD.

Funkcia:

predseda 0Z

Miesto a dátum:

V Bratislave,

25.3.2022

Občianske združenie elledanse
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IČO: 37928929 DIČ: 2022362595

Iiinisterstvav
scksiavarGjre, sk

aSR
iová 22

826 86 BRNTISLAVA 29

c

Ministerso vniha Slovenskejtepubliky
Zmena

dia:

-23Čisia

(s.4.2o e

JUDT. Jana Vallová, PhD.:
riaditelka odboru
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