
Stanovy 
Občianskeho združenia Priateľ

Priateľ je dobrovoľná, nepolitická detská a mládežnícka organizácia pôsobiaca na 
území Slovenskej republiky so sídlom na Jesenského ul. 26 v Košiciach

Názov združenia: Občianske združenie Priateľ
Sídlo združenia: Jesenského 26, 040 01  Košice 1

Článok I.
Ciele a činnosti

Hlavným cieľom  združenia je harmonický a všestranný rozvoj osobnosti detí 
a mládeže, vytváranie optimálnych podmienok i možností pre ich rast 
a sebarealizáciu a vytváranie podmienok na výchovnú prácu s deťmi a mládežou 
s dôrazom na zmysluplné prežívanie voľného času. Aktivity združenia smerujú 
k snahe vychovávať samostatných, solidárnych, zodpovedných a angažovaných 
mladých ľudí a pomôcť mladým ľuďom naplno rozvinúť potenciál ich intelektuálnych, 
tvorivých a športových zručností v spolupráci s rodičmi a dobrovoľníkmi.  Tieto ciele 
uskutočňuje združenie predovšetkým nasledovnými aktivitami:

a) prázdninové táborové pobyty
b) domáce i zahraničné exkurzie
c) medzinárodné výmeny
d) organizovanie stretnutí mladých počas celého roka
e) hudobná a umelecká činnosť
f) športová činnosť
g) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych 

hodnôt.
Združenie je pri napĺňaní svojich cieľov otvorené pre spoluprácu s ďalšími 
mládežníckymi organizáciami. Činnosť združenia je zameraná na dosahovanie 
verejnoprospešných cieľov.

Článok II.
Členstvo v združení

Členom združenia môže byť každý, kto súhlasí so stanovami združenia, jeho konanie 
je v súlade s Ústavou SR a zákonmi SR a podá riadne vyplnenú písomnú prihlášku.
Členstvo v združení je dobrovoľné. Členstvo v združení je riadne a čestné.  O prijatí 
rozhodne predsedníctvo. Čestným členom sa môže stať fyzická alebo právnická 
osoba. O jej prijatí rozhoduje predsedníctvo. Dokladom členstva je potvrdenie 
o členstve vydané predsedníctvom. Doba trvania riadneho členstva  sú 3 roky. Po 
uplynutí doby trvania riadneho členstva je možné členstvo opakovane predĺžiť vždy 
na ďalšie 3 roky. V sídle združenia je centrálna evidencia členov. 
Členstvo zaniká:

- zánikom združenia
- neobnovením členstva
- oznámením
- úmrtím člena alebo zánikom právnickej osoby



- rozhodnutím Predsedníctva združenia alebo Členského zhromaždenia, ak 
konanie člena je v rozpore so stanovami alebo štatútom združenia.

Členstvo v združení nevylučuje členstvo v iných organizáciách. 

Článok III.
Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:
a) Členské zhromaždenie
b) Predsedníctvo 
c) Štatutárny orgán
d) Kontrolná komisia

Článok IV.
Členské zhromaždenie

Členské zhromaždenie je najvyšším orgánom Združenia a je tvorené všetkými členmi 
Združenia. Rozhodnutia  Členského zhromaždenia sú záväzné pre všetkých členov 
združenia i pre všetky jeho orgány. Právnická osoba je zastúpená svojím štatutárnym 
zástupcom. Členské zhromaždenie záväzne rozhoduje o všetkých dôležitých 
otázkach nevyhnutných pre dobrý chod  združenia. Zasadnutie Členského 
zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej však raz ročne. 
Predsedníctvo zvoláva členské zhromaždenie, ak o to požiada nadpolovičná väčšina 
členov. Členské zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná 
väčšina členov združenia. Členské zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou 
prítomných členov. Pri rozhodovaní o zániku, zlúčení alebo zmene stanov združenia 
rozhoduje dvojtretinová väčšina prítomných členov. Členské zhromaždenie najmä:

a) schvaľuje stanovy združenia, jeho zmeny a doplnky
b) volí a odvoláva členov predsedníctva
c) volí a odvoláva členov kontrolnej komisie
d) schvaľuje plán činnosti
e) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
f) rozhoduje o zániku združenia

Článok V.
Predsedníctvo

 Predsedníctvo je výkonným orgánom, ktoré riadi činnosť združenia v období medzi 
zasadaniami Členského zhromaždenia. Predsedníctvo pozostáva z najmenej troch 
členov a schádza sa podľa potreby. Jeho rokovania riadi a zvoláva predseda. Je 
uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Predsedníctvo 
rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov je 
rozhodujúci hlas predsedu. Predsedníctvo:

a) volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu 
b) zvoláva a pripravuje rokovania Členského zhromaždenia
c) riadi a zabezpečuje činnosť združenia
d) vypracúva plán činnosti, správu o činnosti a navrhuje rozpočet
e) rozhoduje o prijatí a vylúčení členov združenia
f) v prípade potreby zriaďuje stále komisie a poradné skupiny.

Článok VI.
Štatutárny orgán



Štatutárnym orgánom združenia je predseda a podpredseda, ktorí zastupujú 
združenie navonok. Predseda reprezentuje a rokuje v mene združenia. Predseda 
pripravuje, zvoláva, rozpúšťa  a vedie zasadnutia Predsedníctva a rozhoduje v iných 
závažných veciach v súlade s platnými stanovami združenia.

Článok VII.
Kontrolná komisia

Kontrolná komisia je najvyšším kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju 
činnosť zodpovedá Členskému zhromaždeniu. Členstvo v Kontrolnej komisii je 
nezlúčiteľné s členstvom v predsedníctve. Kontrolná komisia volí spomedzi seba 
predsedu. Kontrolná komisia má najmenej troch členov, ktorých spomedzi seba volí 
Členské zhromaždenie na obdobie dvoch rokov. Schádza sa podľa potreby najmenej 
však raz ročne. Jej rokovanie zvoláva a riadi jej predseda. Kontrolná komisia je 
schopná uznášania, ak je prítomná nadpolovičná väčšina prítomných členov. 
Kontrolná komisia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. V prípade 
rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu. Kontrolná komisia kontroluje činnosť 
a hospodárenie združenia a informuje predsedníctvo a členské zhromaždenie. 
Kontrolná komisia kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku, upozorňuje 
predsedníctvo  na nedostatky a navrhuje riešenia na ich odstránenie.

Článok VIII.
Zásady hospodárenia

Združenie hospodári so svojimi príjmami a výdavkami na základe schváleného 
rozpočtu, hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Rozpočet schvaľuje 
predsedníctvo združenia. Príjmy združenia tvoria:

1. príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických i právnických osôb
2. príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľa združenia
3. príjmy z hospodárskej činnosti v súlade s vyššie uvedenými cieľmi.

Príjmy z hospodárskej činnosti združenia sa  môžu použiť výhradne na činnosť 
súvisiacu s napĺňaním cieľov združenia. Za hospodársku činnosť zodpovedá 
Predsedníctvo združenia, ktoré predkladá správu Členskému zhromaždeniu. Za 
hospodárenie zodpovedá štatutárny orgán. Kontrolu hospodárenia vykonáva 
Kontrolná komisia.

Článok IX.
Práva a povinnosti členov

Členovia majú právo: 
a) podieľať sa na činnosti združenia
b) voliť a byť volení do orgánov združenia (toto ustanovenie sa vzťahuje len na 

riadnych členov združenia)
c) obracať sa s otázkami, návrhmi, podnetmi a sťažnosťami na orgány združenia

Člen má povinnosti najmä:
a) dodržiavať stanovy združenia
b) plniť uznesenia orgánov združenia
c) aktívne sa podieľať na činnosti združenia
d) riadne vykonávať funkciu, ktorú prijal.



Článok X.
Zánik združenia

Združenie zaniká:
a) dobrovoľným rozpustením 
b) zlúčením s iným združením.

Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie 
vykoná likvidátor, ktorého určí Členské zhromaždenie. Likvidátor zabezpečí 
z majetku združenia úhradu záväzkov združenia. Ak majetok združenia nebude 
postačovať, zabezpečí likvidátor postup v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi upravujúcimi konkurz a vyrovnanie. Ak vysporiadanie záväzkov združenia 
skončí prebytkom, zabezpečí likvidátor rozdelenie zostatku majetku podľa 
rozhodnutia Členského zhromaždenia. Likvidátor oznámi zánik združenia 
Ministerstvu vnútra SR v lehote do 15 dní od ukončenia likvidácie.

Článok XI.
Záverečné ustanovenie

 Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.


