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SLOVO, občianske združenie na podporu sprístupňovania informácií 
osobám so zrakovým postihnutím v Slovenskej republike 

 
 

STANOVY 
 

Článok 1 
Názov a sídlo  

 
1.1. Názov občianskeho združenia: SLOVO, občianske združenie na podporu    

sprístupňovania informácií osobám so zrakovým postihnutím v Slovenskej republike 
Oficiálna skratka občianskeho združenia: SLOVO 

1.2. Sídlo občianskeho združenia: Štúrova 36, 054 65 Levoča 
 

SLOVO (ďalej len „občianske združenie“) je dobrovoľná nezisková organizácia s 
právnou subjektivitou združujúca občanov, ktorí realizujú ciele uvedené v článku 2 
stanov. 

 
 Článok 2 

Ciele občianskeho združenia 
 

2.1.   Občianske združenie pôsobí v oblasti sprístupňovania informácií osobám so zrakovým 
postihnutím v Slovenskej republike za účelom zabezpečenia ich kultúrnych, 
informačných a vzdelávacích potrieb.  

2.2.  Cieľom občianskeho združenia je podpora vydávania beletrie, odbornej literatúry, 
časopisov, kalendárov a iných dokumentov v prístupných formách (v Braillovom písme, 
vo zväčšenom type písma, vo zvukovom zázname, v reliéfnej grafike, v elektronickej 
forme), podpora literárnej tvorby a ďalších kultúrno-vzdelávacích aktivít osôb so 
zrakovým postihnutím. 

2.3.  Občianske združenie za účelom dosiahnutia svojho cieľa vytvára vhodné ekonomické, 
materiálno-technické a organizačné podmienky, vyhľadáva prispievateľov, darcov 
a sponzorov finančných prostriedkov. 

 
Článok 3 

Členstvo v občianskom združení  
 
3.1. Členom občianskeho združenia môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov 

a súhlasí so stanovami a poslaním občianskeho združenia. 

3.2. Členstvo v združení vzniká prijatím člena radou občianskeho združenia na základe 
žiadosti uchádzača o členstvo. 

3.3. Člen občianskeho združenia má právo: 
- podieľať sa na činnosti združenia,  
- voliť a byť volený do orgánov združenia,  
- obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami, 
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- byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia. 

3.4. Člen občianskeho združenia má povinnosť: 
- dodržiavať stanovy združenia, 
- pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci, 
- podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom 

združenia, 
- ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia. 

3.5. Zánik členstva v občianskom združení: 
- písomným prehlásením člena o vystúpení zo združenia alebo ústnym prehlásením 

člena na členskej schôdzi o vystúpení zo združenia,  
- vylúčením členskou schôdzou, ak člen opätovne porušuje členské povinnosti alebo 

z iných dôležitých dôvodov, 
- vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena, 
- úmrtím fyzickej osoby,  
- zánikom združenia. 

 
Článok 4 

Orgány občianskeho združenia 
 

4.1.   Orgánmi občianskeho združenia sú: 
- členská schôdza, 
- rada, 
- predseda, 
- revízna komisia.   

4.2.   Členská schôdza je najvyšším orgánom občianskeho združenia, schádza sa raz ročne na 
základe pozvánky rady. Členská schôdza občianskeho združenia: 
- schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky, 
- volí a odvoláva predsedu, radu a revíznu komisiu, 
- schvaľuje prijatie nových členov, 
- schvaľuje správu o činnosti a hospodárení občianskeho združenia za uplynulý rok, 
- schvaľuje plán činnosti a návrh rozpočtu na príslušný rok,   
- rozhoduje o zániku združenia a spôsobe majetkového vysporiadania po zániku. 
Na platnosť uznesenia členskej schôdze sa vyžaduje minimálna účasť 50 % zo všetkých 
členov občianskeho združenia a za prijatie uznesenia musí hlasovať nadpolovičná 
väčšina z prítomných členov.  

4.3.  Rada občianskeho združenia je výkonným orgánom občianskeho združenia, riadi jeho 
činnosť v období medzi členskými schôdzami. Má päť  členov, funkčné obdobie členov 
rady je trojročné.  Rada občianskeho združenia: 
- zvoláva minimálne raz ročne zasadnutie členskej schôdze občianskeho združenia, 

a to v 1. štvrťroku nasledujúceho roka; pripravuje základné materiály na tieto 
zasadnutia, 

- zodpovedá za splnenie uznesení z členskej schôdze občianskeho združenia, 
- rozhoduje o použití získaných finančných prostriedkov a darov, 
- rozhoduje o výdavkoch občianskeho združenia,  
- predkladá členskej schôdzi na schválenie správu o činnosti a hospodárení 

občianskeho združenia za uplynulý rok. 
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  Rada občianskeho združenia je uznášaniaschopná, ak sa na zasadnutí rady zúčastnia 
minimálne jej traja členovia. Za prijatie uznesenia musí hlasovať nadpolovičná väčšina z 
prítomných členov.   

4.4.   Predseda občianskeho združenia je štatutárnym orgánom občianskeho združenia, ktorý 
riadi jeho činnosť, zodpovedá za jeho činnosť a koná v jeho mene. Funkčné obdobie 
predsedu je trojročné. Predseda: 
- zvoláva aspoň dvakrát ročne zasadnutie rady, 
- zodpovedá za včasné informovanie členov rady o všetkých aktivitách občianskeho 

združenia, 
- zodpovedá za splnenie uznesení rady. 

4.5. Revízna komisia je kontrolným orgánom občianskeho združenia, ktorý za svoju činnosť 
zodpovedá členskej schôdzi združenia. Má troch členov, funkčné obdobie členov 
revíznej komisie je trojročné.  Revízna komisia: 
- kontroluje dodržiavanie stanov, hospodárenie s finančnými prostriedkami 

občianskeho združenia, s jeho majetkom a dohliada na ich efektívne využívanie 
a súlad s platnými právnymi predpismi, 

- upozorňuje orgány na zistené nedostatky a navrhuje zvolanie mimoriadnej 
členskej schôdze, resp. rady občianskeho združenia, ak si to plnenie cieľov 
občianskeho združenia a dodržiavanie stanov vyžadujú, 

- volí zo svojich členov predsedu, ktorý má právo sa zúčastňovať na zasadnutiach 
rady s hlasom poradným.  

 
Článok 5 

Hospodárenie 
 

5.1.   Občianske združenie hospodári s vlastným majetkom a majetkom, ku ktorému má 
právo hospodárenia, resp. s majetkom jemu zvereným. 

5.2. Majetok občianskeho združenia slúži na zabezpečenie cieľov a rozvoja jeho činnosti. 
Združenie nakladá s majetkom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a dbá 
na jeho efektívne využívanie.  

5.3. Hospodárenie v jednotlivých rokoch sa uskutočňuje podľa rozpočtu schváleného 
členskou schôdzou občianskeho združenia. 

5.4.  Občianske združenie je nezisková organizácia, ktorá na plnenie svojich cieľov získava 
finančné prostriedky: 
- darmi,  
- z účelovo zameraných dotácií, 
- z výnosov získaných organizovaním vzdelávacích, kultúrnych a spoločenských 

aktivít,  
- z úrokov z peňažných vkladov a pod. 

5.5.   O všetkých získaných prostriedkoch a ich využití vedie hospodár občianskeho združenia 
prehľadné účtovné záznamy.  
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Článok 6 
Zánik občianskeho združenia 

 
6.1. Občianske združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným 

združením.  

6.2. O zániku združenia rozhoduje členská schôdza. Pri rozhodnutí o zániku sa vyžaduje 
súhlas aspoň dvoch tretín všetkých jej členov.  

6.3.   O spôsobe rozdelenia majetku v prípade zániku združenia rozhodne členská schôdza na 
návrh rady v súlade s cieľmi združenia.  

 
Článok 7 

Záverečné ustanovenia 
 

7.1. Tieto stanovy boli schválené na Zhromaždení členov dňa 15. februára 2018. 
 
 
 

 
 


