
Stanovy občianskeho združenia 

DETSKÁ CHIRURGIA - SLNIEČKO NA CESTE! 

 

Čl. I. 

Názov a sídlo 
1. Názov občianskeho združenia je: DETSKÁ CHIRURGIA - OZ SLNIEČKO NA CESTE! 

2. Sídlom občianskeho združenia je: Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 833 40 

Bratislava. 

3. Občianske združenie DETSKÁ CHIRURGIA - OZ SLNIEČKO NA CESTE! je združenie, ktorého 

činnosť je zameraná na prevenciu, liečbu a riešenie komplikovaných detských pacientov, ako 

obetí predovšetkým dopravnej nehody. 

 

Čl. II. 

Ciele a formy činnosti 
1. Cieľom občianskeho združenia DETSKÁ CHIRURGIA - OZ SLNIEČKO NA CESTE! je zabezpečenie 

kvalitnej starostlivosti po odbornej aj ľudskej stránke o deti a mladistvých, ktorí sa stali 

predovšetkým obeťou dopravnej nehody. 

 

2. Činnosť je zameraná na aktivity, ktoré sú minimálne, alebo nie sú vôbec finančne kryté 

prostredníctvom štátnych inštitúcií. 

 

3. Cieľom združenia je : 

a) zabezpečenie prostriedkov rodine, osobe, zariadeniu... iné, poskytujúcej starostlivosť 

dieťaťu a mladistvému vo veku 0-18rokov+ 364 dní s ťažkou traumou predovšetkým 

v súvislosti s dopravnou nehodou 

b) zvyšovanie úrovne vybavenia pre komplexnú diagnostiku a liečbu detí a mladistvých 

s polytraumou 

c) podpora odborného rastu lekárov, stredného zdravotníckeho personálu a špeciálnych 

pedagógov, ktorí pracujú s deťmi a mladistvými s ťažkou traumou, hlavne v súvislosti 

s dopravnou nehodou 

d) pomoc pri vytváraní podmienok pre vzdelávanie detí a mladistvých najmä v súvislosti 

s dopravnou premávkou 

Čl. III. 

Členstvo v združení 
1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom združenia sa môže stať každá fyzická alebo 

právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia a o ktorej prijatí rozhodne členská 

schôdza občianskeho združenia. 

 

2. Záujemca o členstvo v združení je povinný požiadať o členstvo písomnou prihláškou. Členská 

schôdza združenia rozhoduje o prijatí záujemcu o členstvo za člena združenia dvojtretinovou 

väčšinou hlasov všetkých členov občianskeho združenia. Členstvo vzniká dňom prijatia za 

člena. Dokladom o členstve je platný členský preukaz. 



 

Čl. IV. 

Práva a povinnosti členov OZ, zánik členstva v OZ 
1. Člen združenia má tieto základné práva: 

a) podieľať sa na činnosti združenia 

b) voliť a byť volený do orgánov združenia 

 

2. Člen združenia má tieto základné povinnosti: 

a) dodržiavať stanovy združenia 

b) chrániť zverený majetok 

c) aktívne sa podieľať na činnosti občianskeho združenia a úlohách, ktorými bol poverený 

 

3. Členstvo v občianskom združení zaniká: 

a) písomným oznámením člena o vystúpení zo združenia 

b) úmrtím člena 

c) zánikom právnickej osoby 

d) rozhodnutím členskej schôdze o vylúčení člena, ak člen opätovne a napriek 
upozorneniu porušuje členské povinnosti alebo z iných dôvodov osobitného zreteľa 
 

 

Čl. V. 

Orgány združenia 
1. Orgánmi občianskeho združenia DETSKÁ CHIRURGIA - OZ SLNIEČKO NA CESTE! sú: 

a) členská schôdza 

b) predseda združenia 

c) pokladník 

 

2. Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia a je utvorená zo všetkých členov 

občianskeho združenia. Členská schôdza vykonáva najmä tieto činnosti: 

a) schvaľuje stanovy občianskeho združenia, vnútorné organizačné predpisy, zmeny a doplnky, 

a to dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov občianskeho združenia 

b) schvaľuje plán činnosti občianskeho združenia,  

c) volí a odvoláva predsedu združenia, pokladníka 

d) schvaľuje prijatie nových členov do občianskeho združenia, a to dvojtretinovou väčšinou 

hlasov všetkých členov občianskeho združenia  

e) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení, poukazuje na nedostatky a navrhuje opatrenia na 

ich odstránenie, 

f) schvaľuje dispozíciu s majetkom občianskeho združenia, ktorého celková hodnota je nad 601,- 

Eur,  

g) schvaľuje prijatie alebo poskytnutie pôžičky, úveru, ručiteľského vyhlásenia, zriadenie zálohu, 

alebo prijatie akéhokoľvek záväzku, ktorý môže maž zásadný finančný dopad na činnosť 

združenia  

h) rozhoduje  o zániku občianskeho združenia, zlúčení občianskeho združenia s iným združením 

alebo dobrovoľným rozpustením občianskeho združenia, ustanovuje likvidátora v prípade 

likvidácie občianskeho združenia,  

i) rozhoduje o  vylúčení člena občianskeho združenia,  

j) schvaľuje a prijíma akékoľvek iné rozhodnutia, ktoré nie sú v kompetencií iných orgánov 

združenia  



 

3. Zasadania členskej schôdze zvoláva predseda združenia podľa potreby. Zasadnutia sa zvolávajú  

spravidla jedenkrát do roka. Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných 

členov, ak nie je v stanovách uvedené inak. 

 

4. Predseda  združenia je štatutárnym orgánom občianskeho združenia a je volený členskou 

schôdzou na obdobie 3 rokov. Podpisovanie za občianske združenie uskutočňuje svojím 

vlastnoručným podpisom alebo splnomocní písomne iného člena občianskeho združenia. Za 

svoju činnosť je zodpovedný/á členskej schôdzi, rozhoduje o všetkých záležitostiach 

občianskeho združenia, pričom najmä: 

a) zvoláva a riadi zasadnutia členskej schôdze, pripravuje obsahovú náplň rokovaní  

b) zabezpečuje realizáciu rozhodnutí členskej schôdze 

c) riadi a zabezpečuje činnosť združenia 

d) vypracúva plány činnosti občianskeho združenia, správu o činnosti občianskeho združenia, 

návrh rozpočtu a správu o hospodárení občianskeho združenia 

e) kontroluje hospodárenie a účelové využívanie finančných prostriedkov 

 

5. Pokladník vykonáva všetky činnosti súvisiace so správou majetku občianskeho združenia. Je 

volený členskou schôdzou na obdobie 3 rokov a vykonáva najmä tieto činnosti: 

a) je zodpovedný za vedenie pokladne a za všetky finančné operácie združenia 

b) vykonáva všetky finančné operácie a má prístup k účtom občianskeho združenia 

c) finančné operácie do sumy 600,- Eur je oprávnený vykonať len s predchádzajúcim súhlasom 

predsedu združenia 

d) finančné operácie nad sumu 601,- Eur je oprávnený vykonať len s predchádzajúcim súhlasom 

členskej schôdze  

e) riadi a organizuje verejné zbierky  

 

Čl. VI. 

Majetok a hospodárenie OZ 
1. Majetkom združenia je všetok nadobudnutý hnuteľný a nehnuteľný majetok slúžiaci 

k zabezpečeniu činnosti združenia. 

 

2. Zdrojom majetku združenia sú: 

a) sponzorské príspevky 

b) dary 

c) granty z projektov a dotácie 

d) príspevky zo štátnych fondov 

e) členské príspevky 

f) verejné zbierky 

 

3. Združenie môže získavať aj príjmy z vlastnej zárobkovej činnosti plne v súlade so stanovami 

združenia a ostatnými právnymi predpismi. Príjmy získané takouto činnosťou slúžia na 

dosiahnutie cieľov združenia. 

 

4. Hospodárenie združenia sa uskutočňuje v súlade s platnými právnymi predpismi a podľa 

rozpočtu schváleného členskou schôdzou. 



 

Čl. VII. 

Zánik OZ 

1. Občianske združenie  DETSKÁ CHIRURGIA - OZ SLNIEČKO NA CESTE! môže zaniknúť: 

a) dobrovoľným rozpustením občianskeho združenia 

b) zlúčením s iným občianskym združením 

c) právoplatným rozhodnutím o jeho rozpustení 

 
2. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie vykoná 

likvidátor určený členskou schôdzou. Likvidátorom môže byť len člen združenia. Likvidátorom 

môže byť len fyzická osoba. Likvidátor najskôr vyrovná záväzky a pohľadávky a s likvidačným 

zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze. Likvidačný zostatok bude venovaný 

právnickej osobe, ktorá nie je založená za účelom zisku. 

 

3. Likvidátor je povinný oznámiť zánik občianskeho združenia príslušným orgánom, a to najmä 

Ministerstvu vnútra SR. 

 

 

Čl. VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tieto Stanovy OZ DETSKÁ CHIRURGIA - OZ SLNIEČKO NA CESTE! nadobúdajú účinnosť 

dňom schválenia na Členskej schôdzi a nahrádzajú pôvodné Stanovy združenia v znení 

ich neskorších dodatkov. 

 

2. Zmeny a doplnky stanov možno prijať len na základe rozhodnutia Členskej schôdze. 

 

V Bratislave, dňa 24.06.2019 

 

 

 


