
Stanovy občianskeho združenia
Človiečik

 
I.

Názov a sídlo

 
1. Názov občianskeho združenia je Človiečik
2. Ide o združenie rodičov a priateľov pacientov Neonatologickej kliniky SZU FNsP

F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici
3. Združenie je nezisková a nepolitická organizácia združujúca ľudí, ktorí sa usilujú realizovať

ciele združenia uvedené v bode II.
4. Sídlom združenia je Neonatologická klinika SZU, FNsP F.D.Roosevelta, Nám. L. Svobodu 1,

974 09 Banská Bystrica

 
 

II.
Cieľ združenia

 
Cieľom združenia je:
1. zlepšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti novorodencom hospitalizovaným na
Neonatologickej klinike SZU FNsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici (ďalej len klinika)
2. zabezpečovanie nového prístrojového a materiálneho vybavenia kliniky
3. zlepšovanie behaviorálnej starostlivosti o novorodenca a nezrelé dieťa
4. zlepšovanie prostredia na klinike, komfortu matiek a novorodencov
5. poradenské služby pre rodičov a laikov formou verbálnej komunikácie a publikačných materiálov
6. edukačné kurzy pre laikov aj odbornú verejnosť formou seminárov, kurzov, školení a skupinových
sedení s neonatologickou tematikou
7. publikácie informačných materiálov, sprístupňovanie informácií
8. organizovanie benefičných akcií a verejných zbierok

 
 
 

III.
Členstvo

 
Združenie má dva typy členstva: 1. priaznivcov

2. riadnych členov

 
1.1. Priaznivcom združenia sa stáva každý, kto podporuje ciele združenia, koná v súlade so stanovami,
prejaví záujem o spoluprácu a je registrovaný v združení.
1.2.  Táto spolupráca nemusí mať právny základ.
1.3.  Priaznivci nemajú žiadne práva ani povinnosti voči združeniu.

 
2.1. Prvými riadnymi členmi združenia sa stávajú členovia prípravného výboru a účastníci prvej
členskej schôdze, ktorí v deň konania prvej schôdze zaplatia členský príspevok.
2.2.  Ďalšími riadnymi členmi združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré súhlasia
so stanovami združenia.
2.3. Riadne členstvo v združení vzniká na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo a
rozhodnutia rady.
2.4.  O vylúčení člena rozhoduje rada.
2.5. Členstvo v združení je dobrovoľné, nikto nesmie byť k členstvu v združení nútený, ani mu nesmie
byť bránené vystúpiť zo združenia.

2.6.  Práva členov: - podieľať sa na činnosti združenia
- voliť a byť volený do orgánov združenia
- byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia
- každý člen združenia je oprávnený splnomocniť iného člena združenia, aby
hlasoval v jeho mene

2.7.  Povinnosti členov: - dodržiavať stanovy združenia
- pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho



 práci
- ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia
- platiť členský príspevok vo výške stanovenej členskou schôdzou

2.8.  Členstvo v združení zaniká písomným vyhlásením riadneho člena o vystúpení zo združenia,
vylúčením riadneho člena, úmrtím riadneho člena alebo zánikom združenia.

 
 
 

IV.
Orgány združenia

 
Orgánmi združenia sú: 1. Členská schôdza

2. Rada

3. Predseda

 
1. Členská schôdza
1.1.  Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia.
1.2. Členská schôdza je spoločné stretnutie riadnych členov združenia, ktoré:

- rozhoduje o vzniku, zmene a zániku združenia,
- volí a odvoláva radu a predsedu
- schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
- prerokúva správu o činnosti a hospodárení,
- rozhoduje o zavedení členských príspevkov a ich výške,
- schvaľuje rozpočet a taktiež aj zámery činnosti pre budúce obdobie.

1.3. Členská schôdza sa schádza podľa potreby, minimálne 1 krát do roka. Zvoláva ju rada, a to
písomne, najmenej 7 dní vopred. Rada zvolá členskú schôdzu, ak o to požiada najmenej 20 % 
riadnych členov.
1.4.  Na začiatku každej členskej schôdze sa navrhne zapisovateľ, ktorý vyhotoví zápisnicu o priebehu
členskej schôdze.
1.5. Prvé stretnutie členskej schôdze sa uskutoční do 1 mesiaca po registrácii združenia na
Ministerstve vnútra v sídle združenia.
1.6.  Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak sa jej zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov.
1.7.  Členská schôdza rozhoduje hlasovaním. Rozhodnutia schôdze sa považujú za právoplatné, ak za
ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných riadnych členov združenia.

 
2. Rada
2.1. Rada je výkonným orgánom, ktorý zabezpečuje:

- činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami členskej schôdze,
- vypracováva plán činnosti združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu
a správu o hospodárení združenia,

- rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,
- rozhoduje o zrušení združenia v prípade, ak sa členská schôdza nezíde do troch
mesiacov, aby rozhodla o zrušení združenia.
- zvoláva členskú schôdzu

 
2.2. Rada má najmenej 3  členov, ktorých funkčné obdobie je 1 rok. Členom rady môže byť iba riadny
člen združenia, ktorý sa uchádza o túto funkciu a je zvolený členskou schôdzou.
2.3. Rada koná v mene združenia vo všetkých veciach, o ktorých nerozhoduje členská schôdza.
2.4. Rada za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.
2.5. Rada sa schádza podľa potreby, minimálne 2 krát do roka, inak vždy, keď je zvolané predsedom.
2.6. Rada rozhoduje hlasovaním. Na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov
prítomných členov rady. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

 
3. Predseda
3.1. Štatutárnym zástupcom združenia je predseda, ktorého v prípade neprítomnosti zastupuje ním
 poverený člen rady.
3.2. Predseda je volený členskou schôdzou spomedzi členov rady. Predseda môže byť odvolaný
členskou schôdzou.
3.3. Predseda riadi činnosť rady a zadáva úlohy členom rady, zvoláva zasadnutia rady.
3.4. Funkčné obdobie predsedu trvá do nasledujúceho rozhodnutia členskej schôdze o voľbe členov
rady. V prípade, že sa predseda vzdá svojej funkcie, môže rada spomedzi seba zvoliť nového predsedu.
3.5. Predseda je oprávnený vystupovať a konať v mene združenia samostatne.



 
 

V.
Zásady hospodárenia

 
1. Majetok združenia tvorí hnuteľný a nehnuteľný majetok s ktorým hospodári rada podľa rozpočtu
schváleného členskou schôdzou.

2. Zdrojom majetku sú:  - členské príspevky,
- dary od fyzických a právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia,
- príjmy od daňovníkov, ktorí využili možnosť použiť zaplatenú daň na
osobitné  účely,
- príspevky štátnej správy a samosprávy,
- dotácie sponzorov, dedičstvo
- výnosy z verejných zbierok a benefičných akcií organizovaných
združením
- výnosy zo zbierok usporiadaných s úradným povolením,
- dary, príspevky, dotácie a granty zo štátneho rozpočtu a od právnických
osôb z tuzemska i zahraničia,
- iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými
predpismi.

3. Majetok a príjmy združenia môžu byť použité na dosahovanie cieľov združenia v súlade so
všeobecne záväznými predpismi a stanovami.
4. Právo disponovať s finančnými prostriedkami združenia majú členovia rady a predseda.

 
 

VI.
Zastupovanie združenia

 
Združenie zastupuje predseda spolu s ďalšími členmi rady.

 
 

VII.
Zánik združenia

 
1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo splynutím s iným občianskym združením.
2. O zániku združenia rozhoduje členská schôdza, pričom súčasne rozhodne aj o prechode práv
a povinností k majetku združenia.
3. V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje členská schôdza likvidátora. Likvidátor vyrovná
záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze. Likvidátor
oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra.

 
 

VIII.
Záverečné ustanovenia

 
1. Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra, stanovy nadobúdajú účinnosť dňom
registrácie.
2.  Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie stávajú členmi Rady.
3. Na ostatné, v stanovách výslovne neupravené právne vzťahy, sa použijú príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka.

 
V Banskej Bystrici, 31.05.2017


