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PRVÁ ČASŤ 
 
 
 

Článok l  
Základné ustanovenia 

 
 
1. Názov občianskeho združenia je : .Sekunda pre život, občianske združenie. 
 
2. Sídlom občianskeho združenia je: Bottova 3159/30, 900 25 Chorvátsky Grob 
 
3. Občianske združenie Sekunda pre život, (ďalej len “občianske združenie“) je dobrovoľným 

občianskym združením vzniknutým a pôsobiacim v súlade so zákonom č. 83/l990 Zb. 
o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.  

 
4. Občianske združenie a jeho členovia sa vo svojej činnosti riadia zákonmi, ostatnými 

všeobecne záväznými predpismi, vlastnými stanovami, uzneseniami svojich orgánov 
a rozhodnutiami orgánov štátnej správy. 

 
 

Článok 2 
Cieľ občianskeho združenia 

 
 

1. Cieľom občianskeho združenia je: 
1. Pôsobiť v prospech pacientov s cievnou mozgovou príhodou a príbuznými 

cerebrovaskulárnymi ochoreniami (ďalej len „CVO“) a v prospech ich rodín a blízkych ľudí, 
t.j. ochrana a podpora zdravia týchto pacientov. 

2. Organizovať aktivity na zvyšovanie informovanosti laickej a odbornej verejnosti o 
najnovších poznatkoch o chorobe. 

3. Spolupracovať s organizáciami s podobným zameraním v Slovenskej republike i v 
zahraničí a podporovať ich aktivity. 

4. Podporovať aktivity zamerané na výskum choroby, vzdelávanie o ochorení, príčínách 
vzniku, prevencii.  

5. Spolupracovať s Ministerstvom zdravotníctva SR s cieľom riešiť zmeny v mamažmente 
pacienta s cievnou mozgovou príhodou a CVO.  

 
 

 
2. Občianske združenie môže vykonávať aj iné činnosti, pokiaľ tieto prispievajú k naplneniu cieľa 

občianskeho združenia a sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.  
 
3. Na dosiahnutie realizácie svojich úloh môže občianske združenie uzavrieť s inými občianskymi 
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združeniami,  zmluvy o súčinnosti podľa § l6 Zákona č. 83/l990 Zb. o združovaní občanov 
v platnom znení. 

 
4. Zmluva o súčinnosti sa musí uzavrieť v písomnej forme, inak je neplatná. Zmluvou o súčinnosti 

sa vymedzí účel súčinnosti, spôsob jej vykonávania, práva a povinnosti zúčastnených 
združení, spoločností a prostriedky, ktorými na súčinnosť prispievajú.  

 
 

Článok 3 
Zásady hospodárenia občianskeho združenia 

 
 

1. Občianske združenie hospodári s majetkom, ktorý má vo vlastníctve alebo ku ktorému má 
právo užívania na základe osobitných zmlúv.  

 
2. Občianske združenie využíva svoj majetok len na plnenie úloh uvedených v článku 2 týchto 

stanov.  
 

3. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže o bčianske združenie  vykonávať v  
doplnkovom rozsahu vo  vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so  
zabezpečovaním cieľov občianskeho združenia a v súlade so  všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. 

 
 
4. Zdrojmi majetku občianskeho združenia sú:  

 
a) členské príspevky splatné vo výške a v termínoch určených valným zhromaždením, 
b) dary, dotácie a granty, 
c) výnosy z vlastnej činnosti, 
d) iné príjmy získané v súlade s právnymi predpismi. 

 
5. Občianske združenie hospodári podľa rozpočtu, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie. 

Predsedníctvo občianskeho združenia je oprávnené disponovať majetkom jednotlivo do sumy 
3.000,- € (slovom tritisíc eur) bez súhlasu valného zhromaždenia za účelom plnenia úloh 
uvedených v článku 2 týchto stanov. 

 
6. Za hospodárenie občianskeho združenia zodpovedá hospodár, podpisové právo pre čerpanie 

prostriedkov občianskeho združenia  má predseda a tajomník, každý z nich samostatne. 
 
7. Občianske združenie je samostatnou účtovnou jednotkou, ktorá účtuje v súlade s osobitným 

právnym predpisom. 
 
8. Občianske združenie zo svojich príjmov zabezpečuje úhradu daní a príslušných úhrad z 

verejnoprávnych povinností v zmysle ustanovení platných na území Slovenskej republiky. 
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DRUHÁ ČASŤ 
Členovia občianskeho združenia, ich práva a povinnosti 

 
 

Článok 4  
Vznik členstva v občianskom združení 

 
 

1. Členstvo v občianskom združení je dobrovoľné, členom sa môžu  stať fyzické osoby alebo 
právnické osoby.  
 

2. Zakladajúcimi členmi občianskeho združenia sú osoby prítomné na ustanovujúceho valného 
zhromaždenia občianskeho združenia. 
 

3. Členstvo v občianskom združení  zakladajúcich členov vzniká dňom registrácie stanov 
občianskeho združenia Ministerstvom vnútra SR. 

 
4. O prijatí ďalších členov občianskeho združenia rozhoduje valné zhromaždenie občianskeho 

združenia na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo v občianskom zdužení 
adresovanej predsedníctvu občianskeho združenia, ktoré rozhoduje o jej predložení valnému 
zhromaždeniu občianskeho združenia. 

 
5. Počet  členov občianskeho združenia nie je stanovený.  
 
 

Článok 5 
Základné práva a povinnosti  člena občianskeho združenia 

 
 

1.  Člen občianskeho združenia má právo:  
 

a) zúčastňovať sa rokovania valného zhromaždenia a hlasovať na ňom, pričom každý  člen 
občianskeho združenia má pri hlasovaní valného zhromaždenia 1 hlas, 

b) zúčastňovať sa na výkone  činnosti občianskeho združenia, 
c) voliť a byť volený do orgánov občianskeho združenia, predkladať návrhy, podnety 

a sťažnosti orgánom občianskeho združenia, 
d) oboznamovať sa s výsledkami činnosti občianskeho združenia. 
 

2. Člen občianskeho združenia  má tieto povinnosti:  
a) zaplatiť členské príspevky vo výške a termíne určenom valným zhromaždením,  
b) podieľať sa na správe, ochrane a zveľaďovaní majetku občianskeho združenia dodržiavať 

stanovy občianskeho združenia, uznesenia valného zhromaždenia a predsedníctva 
občianskeho združenia,  zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy. 
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3. Člen občianskeho združenia zodpovedá za škodu, ktorú občianskemu združeniu svojim 
konaním spôsobil.  
 

4. Porušenia povinností člena občianskeho združenia rieši predsedníctvo občianskeho združenia  
 

Článok 6 
Zánik členstva v občianskom združení  

 
1. Členstvo  člena v občianskom združení  zaniká:  

a) vystúpením člena z občianskeho združenia, 
b) vylúčením člena z občianskeho združenia 
c) úmrtím  člena alebo zánikom právnickej osoby,  
d) zánikom občianskeho združenia.  

 
2. Vystúpením člena z občianskeho združenia zaniká členstvo na základe písomného oznámenia 

člena občianskeho združenia adresovaného ktorémukoľvek členovi predsedníctva 
občianskeho združenia ku dňu, ktorý uvedie vystupujúci člen občianskeho združenia vo 
svojom oznámení. Vystúpením z občianskeho združenia nezaniká zodpovednosť člena 
občianskeho združenia za vyporiadanie zodpovednostných záväzkov v občianskom združení, 
ktoré vznikli v období pred ukončením jeho členstva v občianskom združení. 

 
3. Vylúčiť člena z občianskeho združenia možno len na základe rozhodnutia valného 

zhromaždenia občianskeho združenia prijatého minimálne trojpätinovou väčšinou všetkých 
členov občianskeho združenia a to najmä z dôvodu porušenia povinností uvedených v článku 
5  týchto stanov.  

 
4. Člen občianskeho združenia, ktorého členstvo v občianskom združení zaniklo, nemá právo na 

vrátenie zaplatených príspevkov.  
 

 
TRETIA ČASŤ 

Organizácia a riadenie občianskeho združenia  
 

Článok 7  
Orgány občianskeho združenia  

1. Orgány občianskeho združenia sú:  
a) valné zhromaždenie občianskeho združenia 
b) predsedníctvo občianskeho združenia 
c) revízor občianskeho združenia  

 
2. Najvyšším orgánom občianskeho združenia je valné zhromaždenie občianskeho združenia.  

 
 

Článok 8 
Valné zhromaždenie občianskeho združenia 
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1. Valné zhromaždenie občianskeho združenia sa schádza podľa potreby najmenej jedenkrát za 

rok. Prvé valné zhromaždenie občianskeho združenia v kalendárnom roku sa považuje za 
výročné.  

 
2. Valné zhromaždenie občianskeho združenia zvoláva predsedníctvo občianskeho združenia 

písomne formou listovej zásielky alebo emailovej správy s uvedením navrhovaného programu 
najmenej 7 dní vopred. Predsedníctvo občianskeho združenia musí tiež zvolať valné 
zhromaždenie občianskeho združenia vždy, ak o to požiada minimálne 1/3 členov občianskeho 
združenia. 

 
3. Do pôsobnosti valného zhromaždenia občianskeho združenia patrí: 

a) prijímanie a zmena stanov občianskeho združenia,  
b) prijímanie členov občianskeho združenia na základe rozhodnutia predsedníctva 

občianskeho združenia o predložení písomnej žiadosti uchádzača o členstvo 
v občianskom združení, 

c) voľba a odvolávanie orgánov občianskeho združenia,  
d) prejednávanie disciplinárnych previnení členov občianskeho združenia po prejednaní v 

predsedníctve občianskeho združenia,  
e) rozhodovanie o vzniku, zlúčení a zániku občianskeho združenia,  
f) schvaľovanie plánu činnosti a výročnej správy občianskeho združenia, 
g) schvaľovanie rozpočtu a správy o hospodárení občianskeho združenia,  
h) rozhodovanie o zrušení občianskeho združenia,  
i) volenie a odvolávanie predsedu občianskeho združenia, tajomníka občianskeho 

združenia, hospodára občianskeho združenia a revízora občianskeho združenia. 
j) ako aj rozhodovanie o ďalších zásadných otázkach občianskeho združenia, o ktorých 

nerozhoduje iný orgán občianskeho združenia. 
 
4. Ak tieto stanovy neurčujú inak, valné zhromaždenie občianskeho združenia je schopné 

uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov občianskeho združenia 
a jeho rozhodnutie je platné, ak zaň hlasovala minimálne trojpätinová väčšina prítomných 
členov občianskeho združenia. Hlasovanie môže byť verejné aj tajné podľa toho, ako o tom 
rozhodne nadpolovičná väčšina prítomných členov občianskeho združenia. 

 
5. V prípade nerozhodnosti hlasovania pri hlasovaní valného zhromaždenia občianskeho 

združenia rozhoduje hlas predsedu občianskeho združenia. 
 

6. Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu a zapisovateľa; do zvolenia predsedu valného 
zhromaždenia jeho zasadanie vedie predseda občianskeho združenia, prípadne osoba 
poverená predsedom občianskeho združenia.  

 
7. O priebehu zasadania valného zhromaždenia a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovuje zápisnica,  

podpísaná predsedom valného zhromaždenia a zapisovateľom.  
 
 

Článok 9 
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Predsedníctvo občianskeho združenia 
 
 
1. Predsedníctvo občianskeho združenia je výkonným orgánom občianskeho združenia, ktorý 

medzi zasadnutiami valného zhromaždenia občianskeho združenia riadi činnosť občianskeho 
združenia a rozhoduje o všetkých bodoch činnosti občianskeho združenia, pokiaľ týmito 
stanovami alebo inými predpismi nie sú rozhodnutia vyhradené valnému zhromaždeniu 
občianskeho združenia. Za svoju činnosť je zodpovedné najvyššiemu orgánu, valnému 
zhromaždeniu občianskeho združenia. 
 

2. Predsedníctvo občianskeho združenia je trojčlenné a je volené valným zhromaždením  
občianskeho združenia na obdobie piatich rokov.  

 
3. Predsedníctvo občianskeho združenia tvoria: predseda občianskeho združenia, tajomník 

občianskeho združenia a hospodár občianskeho združenia.  
 
4. Predsedníctvo občianskeho združenia je schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná 

väčšina všetkých členov predsedníctva občianskeho združenia a jeho rozhodnutie je platné, ak 
zaň hlasovala najmenej dvojtretinová väčšina všetkých členov predsedníctva občianskeho 
združenia. Hlasovanie je zásadne verejné, v prípade nerozhodnosti hlasovania predsedníctva 
občianskeho združenia rozhoduje hlas predsedu občianskeho združenia. 

 
5. V prípade zániku členstva v občianskeho združenia niektorého člena predsedníctva 

občianskeho združenia prechádzajú hlasy na iného člena predsedníctva občianskeho 
združenia do zvolenia nového člena predsedníctva občianskeho združenia v jednotlivých 
prípadoch nasledovne: 
a) hlas predsedu prechádza na tajomníka, 
b) hlas tajomníka prechádza na predsedu, 
c) hlas hospodára prechádza na predsedu. 

 
6. Predsedníctvo občianskeho združenia najmä: 

a) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia občianskeho združenia, 
b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie valného zhromaždenia občianskeho združenia 

a pripravuje základné materiály pre tieto rokovania, 
c) predkladá ročný rozpočet občianskeho združenia na schválenie valnému zhromaždeniu 

občianskeho združenia, 
d) zabezpečuje hospodárenie, správu a prevádzku majetku  občianskeho združenia, 
e) zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva a obchodných  kníh občianskeho združenia, 
f) vypracováva ročnú účtovnú závierku, 
g) vykonáva práva zamestnávateľov, 
h) spracováva koncepciu činnosti občianskeho združenia, 
i) vyhotovuje výročnú správu o stave občianskeho združenia pre valné zhromaždenie 

občianskeho združenia, 
j) predkladá valnému zhromaždeniu občianskeho združenia návrhy na prijatie člena 

občianskeho združenia,  
k) prejednáva disciplinárne previnenia členov občianskeho združenia a navrhuje postih podľa 
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disciplinárneho poriadku občianskeho združenia. 
 

7. Predsedníctvo občianskeho združenia zvoláva predseda občianskeho združenia akoukoľvek 
dohodnutou formou, ak forma nebola dohodnutá, potom písomne formou listovej zásielky 
alebo  emailovou správou s uvedením navrhovaného programu najmenej 7 dní vopred. 
Predseda občianskeho združenia musí tiež zvolať predsedníctvo občianskeho združenia vždy, 
ak o to požiada nadpolovičná väčšina všetkých členov predsedníctva občianskeho združenia. 

 
8. Predsedníctvo občianskeho združenia je štatutárnym orgánom občianskeho združenia, v mene 

ktorého navonok konajú predseda občianskeho združenia a tajomník občianskeho združenia, 
každý z nich samostatne, a to tak, že k napísanému názvu občianskeho združenia pripoja svoj 
podpis.  

 
9. O priebehu zasadania predsedníctva sa vyhotovuje zápisnica; zápisnicu vyhotovuje 

zapisovateľ, zvolený predsedníctvom z členov predsedníctva; za zapisovateľa môže byť 
zvolená aj prizvaná osoba, ktorá nie je členom predsedníctva. 

 
10. Rozhodnutie predsedníctva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, prijaté aj mimo 

zasadania predsedníctva. V takom prípade predseda občianskeho združenia alebo ním 
poverený člen predsedníctva predloží návrh rozhodnutia písomne všetkým členom 
predsedníctva na vyjadrenie s oznámením lehoty, v ktorej sa majú k návrhu písomne vyjadriť. 
Rozhodnutie je prijaté, ak ho všetci členovia predsedníctva bez výhrad písomne odsúhlasia. 
Ak sa členovia predsedníctva nevyjadria v určenej lehote platí, že s návrhom súhlasia. Pre 
zachovanie písomnej formy pre účely tohto bodu postačuje použitie elektronického prenosu 
dát (najmä e-mail). Spôsobom per rollam sa môže len medzi zasadnutiami predsedníctva. O 
prijatí, resp. neprijatí rozhodnutia predsedníctva per rollam vyhotoví bez zbytočného odkladu 
písomný záznam predseda občianskeho združenia alebo ním poverený člen predsedníctva a 
priloží k nemu všetky písomné vyjadrenia členov predsedníctva, ktoré mu boli doručené. 
Originál písomného záznamu, spolu s prílohami, je určený pre potreby združenia a ukladá sa v 
dokumentácii združenia.  

 
Článok 10 

Revízor občianskeho združenia  
 
1. Revízor občianskeho združenia je členom občianskeho združenia, je kontrolným orgánom 

občianskeho združenia a je nezávislý na predsedníctve občianskeho združenia. Zodpovedá 
valnému zhromaždeniu občianskeho združenia, ktorému predkladá správu o svojej činnosti 
a predkladá návrhy na odstránenie nedostatkov a chýb po ich oboznámení a prerokovaní 
s predsedníctvom občianskeho združenia. 
 

2. Revízor občianskeho združenia je volený valným zhromaždením na obdobie piatich rokov. 
 

3. Revízor občianskeho združenia kontroluje činnosť a hospodárenie občianskeho združenia, 
plnenie plánov hospodárenia, dodržiavanie zákonnosti a uznesení valného zhromaždenia 
občianskeho združenia a predsedníctva občianskeho združenia. 
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4. Revízor občianskeho združenia nemôže byť členom predsedníctva občianskeho združenia.  
 
 
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
Zánik občianskeho združenia  

 
Článok 11 

Zánik občianskeho združenia 
 

1. Občianske združenie  zaniká: 
a) dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným občianskym združením, 
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR podľa zákona č. 83/l990 Zb. 

o združovaní občanov v platnom znení o rozpustení občianskeho združenia. 
 
2. O zániku občianskeho združenia jeho zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje 

valné zhromaždenie občianskeho združenia, ktorá v prípade dobrovoľného rozpustenia 
menuje likvidátora. Zánik občianskeho združenia sa oznámi do l5 dní po ukončení likvidácie 
Ministerstvu vnútra SR.  

 
 

Článok 12 
Spoločné ustanovenia  

 
 
1. Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa použijú ustanovenia zákona č. 83/l990 Zb. 

o združovaní občanov v platnom znení a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
2. Tieto stanovy boli schválené ustanovujúcim valným zhromaždením občianskeho združenia dňa 

17.11. 2016  a nadobudnú účinnosť ich registráciou na Ministerstve vnútra SR. 
 
3. Prvé orgány občianskeho združenia budú ustanovené na prvom valnom zhromaždení  

občianskeho združenia. 
 
 
 
V Chorvátskom Grobe  
dňa 17.11.2016 
 


