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STANOVY  
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

 
Článok 1 

Názov a sídlo združenia 
1.1. Názov občianskeho združenia je: Asociácia pre občiansku spoločnosť 
1.2. Sídlo občianskeho združenia je: Strmý vŕšok 109, 841 06 Bratislava IV, m. č. Záhorská Bystrica, Slovenská republika 
1.3. IČO: 45756155 
1.4. Dátum vzniku: 30.01.2004 
 

Článok 2 
Ciele združenia 

2.1 Cieľom  združenia  je  rozvoj  demokracie,  právneho  štátu  a  občianskej  spoločnosti,  zvyšovanie  kvality  života  občanov  v 
regiónoch,  ochrana  ľudských  práv,  ochrana,  zveľaďovanie  a propagovanie  kultúrnych  a spoločenských hodnôt,  ochrana 
prírody a životného prostredia. Pre dosiahnutie týchto cieľov bude združenie podporovať účasť občanov na rozhodovaní o 
veciach  verejného  záujmu. Občianske  združenie  bude  vyvíjať  všetky  aktivity  v súlade  s právnymi  predpismi, morálnymi 
a etickými princípmi, za účelom naplnenia všetkých cieľov združenia. 

2.2 Občianske  združenie  za  účelom  dosiahnutia  cieľov  a  naplnenia  úloh  vykonáva,  resp.  zabezpečuje  okrem  iného  najmä 
nasledovné činnosti: 

a. iniciuje, presadzuje  aktuálne relevantné témy a podieľa sa na formovaní verejných diskusií a na vytváraní 
a uplatňovaní verejných politík v úzkej súčinnosti s politikou otvorenej spoločnosti s cieľom dosiahnuť trvalo 
udržateľný rozvoj, rovnosť a nediskrimináciu;  

b. zabezpečuje, uskutočňuje a podporuje tvorbu inovatívneho, tvorivého informačno‐komunikačného prostredia 
užitočného a podnetného pre všetky profesie, ktoré prispievajú k budovaniu efektívneho systému právneho 
štátu Slovenskej republiky, ako aj efektívneho právneho systému Európskej únie; dbá o ochranu ľudských práv, 
o poskytovanie sociálnej pomoci, o rozvoj dobrovoľníckej a nadačnej činnosti; 

c. sprostredkováva, pripravuje, spracováva, zabezpečuje, realizuje a riadi projekty v oblasti rôznych podporných 
fondov, ktoré sú (spolu)financované z verejných zdrojov Slovenskej republiky, Európskej únie a iných 
subjektov; vypracúva materiály a podklady k rôznym analýzam a návrhom, prípadne projektom ako aj odborné 
stanoviská/pripomienky k relevantným problémom a ich riešeniam; 

d. venuje sa výchovno‐vzdelávacej činnosti v súlade so zákonom a to najmä (spolu)organizovaním vzdelávacích a 
prezentačných odborných podujatí (semináre, konferencie, kolokvia, diskusné fóra, interdisciplinárne okrúhle 
stoly, tréningy, kurzy, prezentácie odborných diel a autorov, a pod.); 

e. organizuje, realizuje, podporuje a sprostredkováva kultúrno‐spoločenské podujatia, dbá o zachovanie, 
prezentovanie a zveľaďovanie umeleckých a kultúrnych hodnôt;  

f. podporuje rozvoj telesnej kultúry, organizuje a realizuje športové podujatia; 
g. venuje sa aktivitám na podporu vedy, organizuje vedecké a odborné podujatia a podieľa sa na výskume 

a inováciách v rôznych vedných disciplínach;  
h. podieľa sa na ochrane prírody a tvorbe udržateľného životného prostredia;  
i. prispieva k znižovaniu regionálnych rozdielov s cieľom skvalitnenia infraštruktúry a podnikateľského prostredia 

(napr. v motorovej a nemotorovej doprave); 
j. venuje sa vedeckej, konzultačnej, poradenskej, propagačnej, informačnej, publikačnej a vydavateľskej činnosti, 

vyrába, rozmnožuje, distribuuje a predáva audiovizuálne programy so súhlasom autora a venuje sa 
producentskej činnosti v oblasti filmovej tvorby, videotvorby, tvorby informačných systémov a aplikácií 
a rôznych počítačových hier; 

k. vykonáva hospodársku činnosť, podpornú činnosť a inú súvisiacu činnosť v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, internými predpismi združenia a poslaním združenia, ktorých charakter slúži na rozvíjanie 
cieľov združenia; 

l. spolupracuje s odbornými organizáciami v SR a zahraničí za účelom presadzovania cieľov združenia. 

Článok 3 
Členstvo 

3.1 Členmi občianskeho združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov a aj právnické osoby. 
3.2 Nikto nesmie byť nútený stať sa členom občianskeho združenia alebo k účasti na činnosti občianskeho združenia.  
3.3 Z občianskeho združenia môže každý slobodne vystúpiť. 
3.4 Žiadnemu členovi  občianskeho  združenia nesmie  byť na  ujmu,  že  je  členom združenia,  alebo  že  sa  zúčastňuje  na  jeho 

činnosti alebo ho podporuje, alebo že stojí mimo neho. 
3.5 Členstvo  vzniká  uhradením  členského  príspevku  určeného  na  príslušný  rok  rozhodnutím  členskej  rady  a 

súčasne schválením  žiadosti  člena  členskou  radou.  V žiadosti  o členstvo  musí  osoba  žiadajúca  o členstvo  súhlasiť  so 
stanovami združenia a prehlásiť, že sa s nimi oboznámila. 

3.6 Členovia občianskeho združenia majú právo najmä: 
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- zúčastňovať sa na zasadnutiach členskej rady, 
- podielať sa na aktivitách občianskeho združenia, 
- voliť a byť volený do orgánov a za funkcionárov občianskeho združenia, 
- žiadať informácie a vysvetlenia od všetkých orgánov a funkcionárov občianskeho združenia. 

3.7 Členovia občianskeho združenia majú povinnosť najmä: 
- uhradiť členský príspevok za každý príslušný kalendárny rok vo výške určenej rozhodnutím členskej rady, 
- dodržiavať stanovy a iné rozhodnutia prijaté na členskej rade, s ktorými boli oboznámení, 
- aktívne sa zúčastňovať na aktivitách občianskeho združenia pri napĺňaní jeho cieľov. 

3.8 Členstvo zaniká najmä dňom doručenia oznámenia o vystúpení člena z občianskeho združenia, úmrtím/zánikom osoby, 
alebo    rozhodnutím  členskej  rady  o vylúčení  člena  z dôvodu  porušovania  právnych  predpisov  SR,  alebo  interných 
predpisov občianskeho združenia. 

 
Článok 4 

Orgány občianskeho združenia 
4.1 Orgánmi združenia sú: 

- členská rada ako najvyšší orgán občianskeho združenia, 
- predseda občianskeho združenia ako štatutárny orgán oprávnený konať  v mene združenia, 
- kontrolór ako kontrolný orgán občianskeho združenia. 

4.2 Členská rada je tvorená všetkými členmi združenia. Zvoláva ju predseda občianskeho združenia, najmenej 15 dní pred jej 
zasadnutím,  a to  minimálne  jedenkrát  ročne.  Je  uznášaniaschopná,  ak  sa  jej  zúčastní  nadpolovičná  väčšina  všetkých 
členov, pričom rozhodnutia prijíma na základe nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Každý člen má 1 hlas. Členská 
rada vykonáva a zodpovedá najmä za tieto činnosti: 
- volí a odvoláva predsedu občianskeho združenia, 
- volí a odvoláva kontrolóra občianskeho združenia, 
- schvaľuje akékoľvek zmeny stanov, 
- schvaľuje rozpočet na kalendárny rok a správu o hospodárení predloženú kontrolórom občianskeho združenia, 
- schvaľuje prijatie nových členov a výšku členského príspevku na kalendárny rok, 
- rozhoduje o zániku občianskeho združenia, 
- rozhoduje o všetkých ostatných záležitostiach nezverených iným orgánom združenia. 

4.3 Predseda  občianskeho  združenia  koná  navonok  v mene  občianskeho  združenia  ako  štatutárny  orgán.  Je  volený 
a odvolávaný členskou radou na 5 ročné funkčné obdobie. Predseda občianskeho združenia zvoláva zasadnutia členskej 
rady  a riadi  jej  priebeh.  Predseda  občianskeho  združenia  ako  štatutárny  orgán  koná  samostatne  tak,  že  za  občianske 
združenie sa podpisuje vlastnoručne. 

4.4 Predseda občianskeho združenia je oprávnený poveriť inú osobu konkrétnymi úkonmi v mene občianskeho združenia, na 
zabezpečenie kontinuity fungovania občianskeho združenia.  

4.5 Kontrolór  je  kontrolným  orgánom  občianskeho  združenia.  Všetci  členovia,  orgány  a funkcionári  občianskeho  združenia 
mu  musia  poskytnúť  všetky  informácie,  dokumenty  a podklady  na  vypracovanie  správy  o hospodárení  združenia  za 
príslušný kalendárny rok. Kontrolór je volený a odvolávaný členskou radou na 5 ročné funkčné obdobie.  

4.6 Všetci  funkcionári  zvolení  alebo  odvolaní  členskou  radou  musia  byť  uvedení  v zápisnici  zo  zasadnutia  členskej  rady 
menom, priezviskom a dátumom narodenia.  

4.7 Akékoľvek  zmeny  stanov  alebo  funkcionárov  oprávnených  konať  v mene  občianskeho  združenia  oznamuje  predseda 
občianskeho združenia Ministerstvu vnútra SR do 15 dní od ich zmien, zvolenia alebo odvolania. 
 

Článok 5  
Zásady hospodárenia 

5.1 Občianske združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom získaným z darov, grantov, členských príspevkov, 
príjmov z podielu dane, príjmov z hospodárskej činnosti, podpornej činnosti a inej súvisiacej činnosti. 

5.2 Na  každý  rok  vypracuje  plán  hospodárenia  a  rozpočet  občianskeho  združenia  kontrolór  spoločne  s predsedom 
občianskeho združenia. Tento rozpočet a plán predložia na schválenie členskej rade.  

5.3 Majetok slúži len na napĺňanie cieľov občianskeho združenia a na jeho ďalší rozvoj. 
5.4 Hospodárenie občianskeho združenia  sa plánuje a realizuje vždy  len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky.  
 

Článok 6 
Záverečné ustanovenia 

6.1 Práva a povinnosti členov, a činnosť občianskeho združenia neupravené stanovami sa riadia právnymi predpismi platnými 
na území Slovenskej republiky. 

6.2 Tieto aktualizované a konsolidované stanovy boli vyhotovené dňa: 15.9.2017. 


