
Občianske združenie  PREVEDA 
 

STANOVY 
 

I. 
Základné ustanovenia 

 
Názov združenia:            Občianske  združenie PREVEDA 
Pôsobnosť združenia:     Je vymedzená stanovami občianskeho združenia   
                                          a programovým  vyhlásením občianskeho združenia 
Sídlo združenia :             Javornícka 21, Banská Bystrica 97411, SR 
 
Združenie je nezisková organizácia združujúca občanov ochotných plniť ciele vymedzené 
stanovami. 

 

II. 
Ciele občianskeho združenia 

 
1) vyhľadávanie a realizácia vedeckých a náučných aktivít a ich  prezentácia doma i v zahraničí, 
cezhraničná spolupráca, kultúrna spolupráca, vedecká výmena a výskum, podpora mladých 
2) realizácia prednášok, konferencií, panelových diskusií, informačných seminárov, školení, exkurzií,  
workshopov, výstav, podpora neformálneho vzdelávania, osveta, popularizácia vedy 
3) zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť  
kvalifikáciu a adaptabilitu študentov resp. zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce, 
investovanie do ľudských zdrojov 
4) rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach 
5) aktívne sa spolu podieľať na príprave a realizácii projektov financovaných z verejných zdrojov a 
príspevkov EÚ, projektov Agentúry pre vedu a výskum, uchádzať sa o mobilitné projekty, granty 
z nadácií, workshopy 
6) spolupráca s nadáciami, ministerstvami, Slovenskou akadémiou vied, neziskovými organizáciami, 
občianskymi združeniami a súkromným sektorom 
7) presadzovanie pozitívnych zmien v postojoch obyvateľstva a subjektov verejného a súkromného 
práva k otázkam vzdelávania, životného prostredia, hospodárskeho, kultúrneho života a sociálnej 
oblasti na Slovensku. 
8) tvorba a realizácia projektov podporujúcich celkovú prosperitu regiónu, vrátane materiálnej, 
kultúrnej a vzdelanostnej úrovne 
9) vydavateľská a edičná činnosť, vydávanie printových a elektronických médií ich rozširovanie a 
distribúcia, vydávanie hudobných a audiovizuálnych nosičov, ich rozširovanie a distribúcia 
10) realizácia výskumov a zbieranie materiálu, poznatkov a informácií z etnografických pozorovaní, 
kultúrnych, spoločenských a populárno-náučných podujatí 
10) podpora a prezentácia umeleckej a kultúrnej tvorby, ľudových tradícií, kultúrneho dedičstva a 
kultúrnej identity jednotlivých regiónov 
11) realizácia a prezentácia kultúrnych a umeleckých podujatí, folklórnych vystúpení, festivalov 
12) organizovanie a zabezpečovanie mládežníckych podujatí pre využitie voľného času detí, mládeže 
13) zvyšovanie informovanosti a prezentovanie verejnosti oblasť umenia a folklóru, s prihliadnutím na 
sociálne, kultúrne, spoločenské a etnické vzťahy 
14) charitatívna činnosť, pomoc sociálne slabým rodinám a deťom, zdravotne postihnutým a 
dôchodcom pri ich intergrácii do spoločnosti 

 



III. 
Úlohy občianskeho združenia 

 
1) spolupráca s  občianskymi združeniami a inými subjektmi neziskového sektora, orgánmi štátnej 
správy a samosprávy 
2) zúčastňovanie sa na prezentáciách, šírenie osvety vo všetkých oblastiach, organizovanie a 
prezentácia kultúrnych a  spoločenských podujatí, vytváranie záujmových a umeleckých zoskupení 
3) získavanie financií z prostriedkov štátneho rozpočtu, subjektov verejného a súkromného práva, 
z úverov a príspevkov medzinárodných organizácií a ich využívanie vo svojej praktickej činnosti 
4) budovanie a rozširovanie členskej základne a realizovanie svojej činnosti 
5) v súlade so svojím poslaním a úlohami zapájanie do činnosti najmä mládež a dospelých so záujmom 
o osvetu a multikultúru 
6) vydávanie, editácia, šírenie a distribúcia tlačovín a ich elektronických verzií, vydávanie hudobných 
a audiovizuálnych nosičov, ich šírenie a distribúcia v súlade s činnosťou a naplnením cieľov združenia 
7) propagácia súvisiaca z cieľmi a činnosťou združenia 
8) využívanie moderných inovatívnych prvkov pri vzdelávaní - internet, interaktívne prostredie, 
masmediálnu komunikáciu, náučnú literatúru 

 
IV. 

Členstvo v občianskom združení 
 
Členstvo v združení je dobrovoľné. Členmi združenia môžu byť právnické osoby alebo fyzické osoby 
staršie ako 15 rokov. Členstvo v združení vzniká na základe prejavu vôle uchádzača o členstvo, 
rozhodnutia predsedníctva a potvrdenia rozhodnutia predsedníctva valným zhromaždením. 
 
Členstvo zaniká:     
a) písomným prehlásením člena o vystúpení zo združenia 
b) vylúčením člena 
c) úmrtím člena 
d) zánikom  združenia 
 
O vylúčení člena rozhoduje predsedníctvo. Ak valné zhromaždenie nepotvrdí rozhodnutie 
 predsedníctva o vylúčení člena, členstvo v združení sa obnoví dňom rozhodnutia zhromaždenia. 
 
Práva člena: 
a) zúčastňovať sa na činnosti združenia 
b) zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných združením 
c) podieľať sa na výhodách poskytovaných členom združenia 
d) uplatňovať svoje návrhy, kritiku, vyžadovať informácie o činnosti a hospodárení 
e) obracať sa na ktoréhokoľvek člena predsedníctva alebo iných orgánov združenia s pripomienkami,     
otázkami a návrhmi a požadovať od neho odpoveď 
f) voliť a byť volený do orgánov združenia 
g) byť informovaný o činnosti a zámeroch združenia, nahliadať do príslušnej dokumentácie združenia 
a žiadať vysvetlenie 
h) využívať majetok združenia v súlade s jeho stanovami. 
 
Povinnosti člena: 
a) dodržiavať stanovy združenia 
b) plniť uznesenia orgánov združenia 
c) aktívne napomáhať rozvoju činnosti združenia 
d) dbať o dobré meno združenia 



e) hospodárne a efektívne nakladať s majetkom združenia 
 

V. 
Orgány občianskeho združenia 

 
Orgánmi združenia sú: 
1) valné zhromaždenie 
2) predsedníctvo 
3) revízor 
 
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia, tvoria ho všetci členovia združenia. 
Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa na jeho rokovaní zúčastní minimálne polovica jeho 
členov. Rozhodnutia Valného zhromaždenia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. 
Valné zhromaždenie zvoláva minimálne raz  ročne predsedníctvo občianskeho združenia písomnou 
pozvánkou zaslanou všetkým členom občianskeho združenia aspoň 7 dní vopred. 
 
Valné zhromaždenie: 
a) rozhoduje o založení, zlúčení a zániku združenia 
b) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky 
c) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu 
d) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení 
e) volí a odvoláva členov predsedníctva 
f) volí a odvoláva revízora 
 
2. Predsedníctvo je riadiacim orgánom združenia, tvoria ho minimálne 3 členovia volení Valným 
zhromaždením na obdobie 3 rokov. Predsedníctvo za svoju činnosť zodpovedá Valnému 
zhromaždeniu. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, minimálne však 1 krát za mesiac. 
Predsedníctvo je uznášania schopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jeho členov. Rozhodnutia 
predsedníctva sa prijímajú konsenzom alebo hlasovaním. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje 
nadpolovičná väčšina prítomných členov Predsedníctva. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas 
predsedu. 
 
Do právomoci Predsedníctva patrí: 
a) riadiť činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia, 
b) voliť spomedzi členov Predsedníctva predsedu a podpredsedu, ktorí zastupujú združenie navonok 
c) rozhodovať o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou združenia, 
d) rozhodovať o vylúčení členov, ktorí konajú v rozpore so stanovami združenia, 
e) rozhodovať o prijatí nových členov, 
f) pripravovať ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia, 
ktorú predkladá na schválenie Valnému zhromaždeniu, 
g) ustanovovať likvidátora pri zániku združenia, rozhodovať o všetkých náležitostiach združenia, ktoré 
podľa stanov nespadajú do právomoci Valného zhromaždenia, alebo ktoré si Valné zhromaždenie 
vyhradilo. 
 
3. Revízor je kontrolným orgánom združenia volený Valným zhromaždením. Funkčné obdobie 
revízora je trojročné.  
 
Do pôsobenia revízora patrí : 
a) dozerať nad dodržiavaním stanov združenia 
b) dbať na súlad medzi rozhodnutiami orgánov vo združení, stanovami a všeobecne záväznými 
predpismi 



c) revízor má právo pozastaviť výkon uznesenia ak toto odporuje stanovám 
d) dozerať na činnosť a hospodárenie združenia 
 

VI. 
Hospodárenie občianskeho združenia 

    
Združenie hospodári so svojím majetkom podľa schváleného rozpočtu. Ochrana majetku, jeho 
evidencia a hospodárenie s nimi sa vykonáva v súlade so záväznými predpismi a podlieha kontrole 
revízora. 
 
Zdrojmi majetku sú : 
a) dary od fyzických a právnických osôb z tuzemska a zahraničia,  dotácie, granty, dobrovoľné členské 
príspevky  
b) príjmy z vlastných činností dosiahnuté za účelom naplnenia cieľov združenia 
c) registračné poplatky, účastnícke poplatky za konferencie, výnosy z podujatí organizovaných 
združením 
d) odmeny za práce objednané združením 
e) iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi za účelom naplnenia 
cieľov združenia 
f) príjmy od prispievateľov z podielu zaplatenej dane podľa zákona o daní z príjmu 
g) s vlastným majetkom môže občianske združenie vykonávať podnikateľskú činnosť 
h) majetok môže byť použitý len na dosiahnutie cieľov združenia, prípadne na iné aktivity v súlade so 
stanovami 
                                 

VII. 
Zánik občianskeho združenia 

 
Občianske združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením. 
O zániku občianskeho združenia rozhoduje Valné zhromaždenie, pričom súčasne rozhodne aj o 
prechode práv a povinnosti k majetku  združenia. V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje 
Predsedníctvo likvidátora. Likvidáciu vykonáva na základe platných všeobecno – záväzných právnych 
predpisov. Zánik združenia treba oznámiť do 15 dni po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra 
Slovenskej republiky. 
 

VIII. 
Záverečne ustanovenia 

  
1) zmeny stanov upravené v úplnom znení stanov Občianskeho združenia PREVEDA nadobúdajú 
platnosť schválením na Valnom zhromaždení Občianskeho združenia PREVEDA, účinnosť 
nadobudnú dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR 
2) zmeny stanov boli prerokované a schválené Valným zhromaždením na zasadnutí dňa 20. 10. 2010 
3) týmto strácajú platnosť  stanovy registrované MV SR dňa 6. 7. 2006 pod číslom VVS/1-900/90-
28425 
 
V Bratislave: 20. 10. 2010 
 
 
 
 
 
 


