Stanovy občianskeho združenia
Sluha
I. Názov a sídlo združenia
§1
Názov občianskeho združenia je: SLUHA, /ďalej len združenie/
§2
Sídlo združenia sa nachádza v Novom Meste nad Váhom na adrese Čulenova 2338/21,
915 01 Nové Mesto nad Váhom.
II. Ciele a činnosť združenia
§3
Ciele združenia:
1. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia kultúrnych a duchovných hodnôt.
2. Podpora amatérskej umeleckej činnosti.
3. Budovanie vzťahov medzi Slovákmi žijúcimi v Slovenskej republike a Slovákmi
v zahraničí.
4. Vytváranie podmienok na tvorivú sebarealizáciu mládeže.
5. Organizovanie humanitnej a sociálnej činnosti.
6. Upevňovanie kresťanských hodnôt spoločnosti.
§4
Činnosť združenia:
1. Organizuje odborné prednášky, semináre, kultúrne podujatia, exkurzie a školenia.
2. Organizuje činnosť detí a mládeže vo voľnom čase, zameranú na duchovný, duševný
a mentálny rozvoj ich osobnosti.
3. Zabezpečuje vydávanie, distribúciu a predaj literatúry, kaziet a iných nosičov
informácii, týkajúcich sa cieľov a činnosti združenia.
4. Spolupracuje s organizáciami obdobného zamerania v Slovenskej republike, ale i
v zahraničí, informuje a hľadá podporu hlavne medzi cirkevnou verejnosťou.
5. Pružne reaguje na spoločenské udalosti, ktoré si to vzhľadom na definované ciele
združenia budú vyžadovať.
6. Vykonáva opatrovateľskú starostlivosť pre sociálne, telesne a mentálne slabých.

III. Členstvo
§5
1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická
osoba ktorá súhlasí so stanovami združenia a rozhodol sa aktívne ho podporovať.
2. O prijatí za člena rozhoduje Správna rada združenia. Žiadosť o prijatie môže byť
zamietnutá bez udania dôvodu.
3. Každý člen má právo:
a. voliť a byť volený do všetkých orgánov združenia
b. podieľať sa na činnosti združenia
c. prednostne získavať odborné informácie zo zdrojov združenia
4. Každý člen má povinnosť napomáhať realizácii cieľov združenia, podporovať ho
podľa svojich možností morálne, modlitebne a finančne a realizovať záväzky, ktoré
vyplývajú z uznesení Valného zhromaždenia.
5. Evidenciu členov vedie Riaditeľ.
§6
1. Členstvo v združení zaniká vystúpením, vylúčením alebo smrťou člena.
2. O vylúčení člena rozhoduje Správna rada. Pre vylúčenie musí hlasovať aspoň dve
tretiny členov Správnej rady. Dôvodmi k vylúčeniu člena sú hlavne: hrubé
nedodržiavanie povinností vyplývajúcich z členstva, keď zjavným spôsobom protirečí
cieľom a zásadám spolku alebo keď sa trikrát za sebou nezúčastní na Valnom
zhromaždení bez ospravedlnenia. Proti rozhodnutiu o vylúčení je možné sa odvolať k
Valnému zhromaždeniu, ktoré rozhodne s konečnou platnosťou.

IV. Orgány združenia
§7
Orgány združenia sú Valné zhromaždenie, Správna rada, Predseda združenia, Riaditeľ
združenia, Revízor hospodárenia a dodržiavania stanov
Valné zhromaždenie
§8
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Tvoria ho všetci plnoprávni
členovia združenia. Schádza sa v každom kalendárnom roku.
2. Valné zhromaždenie zvoláva Správna rada. Správna rada je povinná zvolať Valné
zhromaždenie do 4 týždňov vždy, ak jej to ukladá uznesenie Valného zhromaždenia
alebo Správnej rady; keď ju o to požiada aspoň tretina členov na základe
odôvodneného písomného návrhu, alebo ak ju o to požiada Riaditeľ združenia či
Revízor hospodárenia a dodržiavania stanov. Valné zhromaždenie sa zvoláva zaslaním
pozvánky s predbežným programom zasadnutia v akejkoľvek forme najmenej 21 dní
pred konaním Valného zhromaždenia každému členovi. Člen je povinný spätne
potvrdiť obdržanie pozvánky, ak tak neučiní, Správna rada je povinná doručiť
písomnú pozvánku minimálne 10 dní pred Valným zhromaždením (rozhoduje dátum
odoslania pozvánky).
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3. Valnému zhromaždeniu predsedá Predseda združenia. V prípade jeho neprítomnosti
vedie zasadnutie ním poverený člen Správnej rady. V prípade, že Predseda združenia
nepoveril nikoho vedením zasadnutia Valného zhromaždenia, touto úlohou je
poverený najstarší z prítomných členov Správnej rady.
4. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, keď je prítomná viac ako polovica všetkých
riadne zvolaných členov. V opačnom prípade je Valné zhromaždenie
uznášaniaschopné po uplynutí pol hodiny od určeného termínu bez ohľadu na počet
prítomných členov. Dovolený je písomný prenos volebného práva na druhého
riadneho člena formou splnomocnenia. Pokiaľ v stanovách nebolo ináč určené je
potrebná pre prijatie platného uznesenia resp. pre voľbu jednoduchá väčšina
prítomných členov s hlasovacím právom. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas
Predsedu združenia. Uznesenia Valného zhromaždenia sa majú týkať len bodov
programu zasadnutia; výnimku tvoria tie situácie, keď sú na Valnom zhromaždení
prítomní všetci členovia združenia, alebo ak ide o uznesenia, týkajúce sa: žiadosti na
zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia, odvolania členov Správnej rady resp.
celej Správnej rady ako aj Revízora.
5. O priebehu zasadnutia Valného zhromaždenia je treba vyhotoviť zápisnicu, ktorú
podpisuje predsedajúci Valného zhromaždenia.
6. Do výlučných právomocí Valného zhromaždenia patrí:
a. schválenie a prijatie výročnej správy o činnosti a hospodárskej správy
b. voľba členov Správnej rady, Predsedu, Podpredsedu, zapisovateľa a ich
náhradníkov ako aj ich odvolanie, pričom pre odvolanie člena Správnej rady je
potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných členov združenia
s hlasovacím právom
c. voľba Riaditeľa, Revízora hospodárenia a dodržiavania stanov, ako aj ich
odvolanie
d. schvaľovanie stanov združenia a ich zmien
e. rozhodnutie o rozpustení združenia
Správna rada
§9
1. Správna rada chráni a presadzuje ciele združenia, spravuje majetok združenia, zvoláva
Valné zhromaždenie, predkladá Valnému zhromaždeniu ročnú účtovnú uzávierku
a ročný rozpočet, dbá na realizáciu uznesení Valného zhromaždenia, určuje rámec
činnosti riaditeľa a prijíma od neho správy. Vykonáva tiež činnosti uvedené v §5, ods.
4, v §6, ods. 2, §8, ods. 2.
2. Správna rada je volená z členov združenia na dobu 2 rokov. Valné zhromaždenie
určuje pred voľbou, počet členov Správnej rady (minimálne traja, maximálne ôsmi) a
ich náhradníkov.
3. Správna rada volí zapisovateľa a hospodára Správnej rady.
4. Zasadnutie Správnej rady zvoláva Predseda alebo Revízor
5. Zasadnutie Správnej rady riadi Predseda, ak tým nepoveril Podpredsedu. Do zvolenia
Predsedu, radu zvoláva a jej zasadnutie riadi Riaditeľ združenia.
6. Zasadnutie Správnej rady sa oznamuje písomne alebo ústne všetkým členom rady ako
aj ich náhradníkom a Riaditeľovi združenia. Zasadnutie Správnej rady sa zvolá aj
vtedy, ak o to požiadajú minimálne dvaja jej členovia. O priebehu zasadnutia Správnej
rady sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpisuje Predseda.
7. Náhradníci sa môžu zúčastniť zasadnutia Správnej rady s hlasom poradným.
8. Riaditeľ združenia má právo sa zúčastniť na zasadnutí Správnej rady s hlasom
poradným.
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9. Správna rada rozhoduje väčšinou hlasov všetkých členov rady. V prípade rovnosti
hlasov rozhoduje hlas Predsedu.
10. Správna rada je uznášaniaschopná, keď boli pozvaní všetci jej členovia a sú prítomní
minimálne traja jej členovia. Ak nebolo týmito stanovami určené inak pre platnosť
každého uznesenia je potrebná jednoduchá väčšina hlasov prítomných členov Správnej
rady.
11. Vo výnimočných prípadoch môže Správna rada prijať uznesenia v dobe medzi
zasadnutiami Správnej rady aj písomnou cestou a to formou obežných uznesení. V
prípade, že bolo uznesenie vytvorené písomnou cestou, je pre prijatie tohto uznesenia
potrebné jeho doručenie všetkým členom Správnej rady a Riaditeľovi združenia.
Riaditeľ združenia má tiež možnosť zaujatia svojho stanoviska k takto
pripravovanému uzneseniu.
12. Ak sa člen Správnej rady rozhodne odstúpiť, urobí tak písomnou formou. Prehlásenie
o odstúpení predloží Správnej rade. V prípade, že odstúpi celá Správna rada, svoje
prehlásenie predloží Valnému zhromaždeniu. Odstúpenie jedného člena Správnej rady
sa stáva právoplatným až po uplynutí jedného mesiaca od doručenia prehlásenia.
Odstúpenie celej Správnej rady nadobúda platnosť až po zvolení novej Správnej rady.
13. Ak sa uvoľní miesto člena Správnej rady v priebehu volebného obdobia, nastúpi za
neho náhradník. Jeho funkčné obdobie uplynie dňom, kedy by uplynulo členovi
Správnej rady, na ktorého miesto nastúpil.
Predseda združenia
§10
1. Predseda združenia reprezentuje združenia navonok a vykonáva činnosti, uvedené v
§8, ods. 3, a §9, ods. 4., 5.
2. Predseda združenia je Predsedom Správnej rady.
3. Predsedu združenia volí a odvoláva Valné zhromaždenie. Predseda je volený na dobu
2 rokov.
4. Funkcia Predsedu združenia zaniká tiež spolu so zánikom jeho mandátu člena
Správnej rady.
Riaditeľ združenia
§11
1. Riaditeľ združenia je volený Valným zhromaždením na dobu 2 rokov.
2. Riaditeľ združenia zabezpečuje bežné záležitosti združenia. Spolupracuje
s obdobnými organizáciami.
3. Riaditeľ združenia sa z titulu svojej funkcie má právo sa zúčastňovať zasadaní
Správnej rady bez hlasovacieho práva.
4. Ak sa uvoľní v priebehu volebného obdobia miesto Riaditeľa, Správna rada vymenuje
dočasného Riaditeľa a do 4 mesiacov zvolá Valné zhromaždenie, ktoré zvolí nového
Riaditeľa. Dočasnému Riaditeľovi prislúchajú všetky práva a povinnosti ako riadnemu
Riaditeľovi.
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Revízor hospodárenia a dodržiavania stanov
§12
1. Revízor hospodárenia a dodržiavania stanov je volený Valným zhromaždeným na
dobu
2 roky
2. Revízor je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá
Valnému zhromaždeniu.
3. Revízor vykonáva dohľad nad hospodárením združenia, upozorňuje Správnu radu na
zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie. Kontrolu vykonáva najmenej
raz ročne.
4. Pre zasadnutie Valného zhromaždenia vypracováva správu o výsledkoch revízií a
kontrolnej činnosti najmenej raz ročne.
5. Revízor má právo nahliadnutia do všetkých materiálov (zápisníc, zmlúv, stanov)
6. Revízor kontroluje činnosť všetkých orgánov združenia z hľadiska dodržiavania
stanov a taktiež dozerá na dodržiavanie zmlúv a uznesení, ktoré sú pre združenie
alebo niektorý jeho orgán záväzné. Pri zistení nedostatkov má právo zvolať
ktorýkoľvek orgán združenia za účelom učinenia nápravy.
Štatutárny orgán
§13
1. Štatutárnymi orgánmi združenia je Predseda a Riaditeľ.
2. Zastupujú združenie navonok a jednajú v jeho mene.
3. Pri jednaní a vystupovaní v mene združenia môžu jednať samostatne. Právny úkon,
pre ktorý je predpísaná písomná forma, vyžaduje podpis oboch štatutárov a podpis
jedného člena Správnej rady.
V. Organizačné jednotky
§14
Združenie vytvára pre hlavné oblasti svojej činnosti organizačné jednotky. O vytvorení
organizačnej jednotky rozhoduje Valné zhromaždenie. Organizačné jednotky hospodária
samostatne.
VI. Zásady hospodárenia združenia

§15
1. Majetok združenia tvoria dobrovoľné peňažné a nepeňažné dary fyzických
a právnických osôb, dotácie, členské príspevky, granty a výnosy z komerčných
činností.
2. Združenie môže založiť vlastnú hospodársku činnosť, ktorej všetky výnosy budú
použité výhradne pre zabezpečenie činnosti združenia.
3. Za hospodárenie združenia zodpovedá Správna rada, ktorá každoročne predkladá
Valnému zhromaždeniu správu o hospodárení vrátane finančnej uzávierky.
4. Evidenciu o hospodárení združenia vedie jeho Riaditeľ a overuje Revízor
hospodárenia a dodržiavania stanov
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VII. Zmena stanov
§ 16

Pre zmenu stanov je nutná na Valnom zhromaždení prítomnosť polovice všetkých členov
združenia a zmena musí byť prijatá štyrmi pätinami prítomných členov s hlasovacím
právom. Každý člen môže byť zastúpený iným riadnym členom a to udelením písomného
splnomocnenia. Splnomocnený člen je povinný predložiť predsedajúcemu Valného
zhromaždenia na začiatku zasadnutia Valného zhromaždenia jemu udelené písomné
splnomocnenie. Podmienky stanovené v § 8 ods. 4 týchto stanov o oprávnenosti uznesenia
Valného zhromaždenia a vzniku platného uznesenia nie sú v tomto prípade potrebné.
VIII. Zánik združenia

§17
1. Združenie môže zaniknúť dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným
občianskym združením na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia.
2. V prípade návrhu na dobrovoľné rozpustenie musí byť zvolané zvláštne Valné
zhromaždenie, ktoré jedná len o rozpustení združenia a o spôsobe majetkového
vysporiadania. Takéto Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné pri prítomnosti dvoch
tretín všetkých členov občianskeho združenia. Pre prijatie uznesenia o zrušení je
okrem toho potrebná štvor-pätinová väčšina prítomných členov Valného
zhromaždenia. Žiadosť na zrušenie združenia a pozvanie na Valné zhromaždenie je
treba zaslať doporučene všetkým členom šesť týždňov pred stanoveným termínom.
3. Pri dobrovoľnom rozpustení musia byť akékoľvek aktíva prevedené na inú
organizáciu podobného charakteru a nikto z členov združenia nemôže mať z toho
žiaden finančný či hmotný prospech.
4. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie
vykoná likvidátor určený Správnou radou. Po ukončení likvidácie do 15 dní oznámi
Ministerstvu vnútra SR zánik združenia.
5. Valné zhromaždenie, ktoré uznesením rozhodne o zániku združenia, nie je oprávnené
na zmenu tohto paragrafu stanov.
IX. Prechodné a záverečné ustanovenia

§18
1. Členovia Prípravného výboru sú povinní do šiestich mesiacov po registrácii združenia
na Ministerstve vnútra SR zvolať Valné zhromaždenie.
2. Prípravný výbor plní až do zasadnutia Valného zhromaždenia funkciu Správnej rady.
Splnomocnenec prípravného výboru až do voľby Predsedu združenia túto funkciu
zastupuje a zastupuje tiež združenie navonok.
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