
Stanovy občianskeho združenia 
 
 
 
 

Článok I. 
 

Základné ustanovenia 
 
 
Názov združenia:       Zelený dom Skalica 
 
Sídlo združenia:         Čulenova 3, Skalica 909 01 
 
 
 Svoju činnosť združenie vyvíja na území Slovenskej republiky, prípadne na základe 
požiadavky v iných krajinách po splnení zákonných podmienok platných v štáte pôsobenia. 
 
 

Článok II. 
 

Cieľ a činnosť 
 
 Občianske združenie Zelený dom Skalica je dobrovoľnou, neštátnou a nepolitickou 
organizáciou, združujúcou fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem pomáhať 
v aktivitách zameraných na zmenu kvality spôsobu života občanov so špeciálnymi potrebami 
v našej spoločnosti.  
 Cieľom občianskeho združenia Zelený dom Skalica je vzdelávanie, poradenstvo 
v oblasti starostlivosti o občanov so špeciálnymi potrebami a pomoc pri presadzovaní ich 
dôstojného spôsobu života v spolupráci s pracovníkmi a dobrovoľníkmi, ktorí v tejto oblasti 
pracujú, rodičmi a rodinnými príslušníkmi postihnutých občanov, študentmi ako aj inými 
občanmi, ktorí o problematiku prejavujú záujem. Prioritou je pomôcť každému jedincovi, aby 
sa naučil svoje schopnosti a možnosti rozvíjať, aby sa eliminovala jeho závislosť od druhých 
a zvýšila sa jeho samostatnosť.  
 Občianske združenie vyvíja  základnú činnosť v nasledovných oblastiach: 

1. v rozvíjaní občianskych aktivít, mimovládnych organizácií a komunitných iniciatív, 
2. v spolupráci s pracovníkmi štátnej a verejnej správy, regionálnej i miestnej 

samosprávy, mimovládnych organizácií a dobrovoľníkov, ktorí sú priamo 
zainteresovaní v poskytovaní služieb pre občanov so špeciálnymi potrebami, 

3. v spolupráci so zariadeniami sociálnych služieb,  
4. v spolupráci s rodičmi a príbuznými občanov so špeciálnymi potrebami ako aj 

občanmi, ktorí majú záujem o spoluprácu 
5. v spolupráci so samotnými občanmi so špeciálnymi potrebami pri ich sebaobhajovaní 

a podpore nezávislého života v súlade so základnými ľudskými právami. 
 

V súlade s hlavnými úlohami vykonáva predovšetkým tieto aktivity: 
 
- spolupôsobí pri zabezpečovaní vzdelávania pedagógov, zdravotníckych, sociálnych 

pracovníkov ako aj iných pracovníkov vykonávajúcich starostlivosť o občanov so 
špeciálnymi potrebami v zariadeniach sociálnych služieb, základných i špeciálnych 



základných školách, študentov odborov zameraných na prácu s občanmi so 
špeciálnymi potrebami a dobrovoľníkov 

- spolupracuje pri zabezpečovaní školení, seminárov a konferencií zameraných na 
sociálne služby pre občanov so špeciálnymi potrebami z oblasti zdravotníctva, 
špeciálnej pedagogiky, psychológie, legislatívy, pre zdravotníkov, pedagógov, 
sociálnych pracovníkov a ostatných pracovníkov v oblasti starostlivosti o občanov so 
špeciálnymi potrebami 

- spolupôsobí pri poskytovaní poradenských služieb so špecializovanými pracoviskami 
a pomáha pri vypracúvaní a realizácii edukačných programov pre občanov so 
špeciálnymi potrebami, projektov zameraných na skvalitnenie ich spôsobu života 

- spolupracuje so štátnou a verejnou správou, miestnou i regionálnou samosprávou pri 
realizácii projektov sociálnych služieb  v regiónoch 

- spolupracuje so zahraničnými organizáciami, ktoré sa zaoberajú problematikou 
integrovania občanov so špeciálnymi potrebami do majoritnej spoločnosti 

- pravidelne zverejňuje v odborných časopisoch výsledky a aktivity občianskeho 
združenia 

- organizuje a podieľa sa na vytváraní chránených dielní a bývania pre občanov so 
špeciálnymi potrebami, na ich začleňovaní sa do výchovno-vzdelávacieho procesu 
a pracovného zaradenia podľa ich schopností 

- podieľa sa na skvalitnení spôsobu života občanov so špeciálnymi potrebami 
v zariadeniach sociálnych služieb 

- podieľa sa na rekreačných, športových, kultúrnych a iných voľnočasových aktivitách 
občanov so špeciálnymi potrebami 

 
 

Článok III. 
 

Členstvo 
 
1. Individuálnym členom združenia je osoba, ktorá je stotožnená s obsahom stanov 

občianskeho združenia Zelený dom Skalica a cieľmi združenia. 
2. Kolektívnym členom sú právnické osoby (zariadenia sociálnych služieb, MVO, iné 

organizácie), ktoré majú záujem podporovať ciele občianskeho združenia Zelený dom 
Skalica. 

3. O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky predstavenstvo. 
4. Členstvo v združení vzniká prijatím za člena na základe písomnej žiadosti uchádzača 

o členstvo dňom zaplatenia členského príspevku. 
5. Zhromaždenie členov môže voliť čestných členov združenia. 
6. Zánik členstva: 
- vystúpením (dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení predstavenstvu) 
- vylúčením (dňom rozhodnutia predstavenstva) 
- úmrtím, alebo zánikom právnickej osoby 
- neplatením členského príspevku (doba 2 roky) 
- vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti 
 
 
 
 
 
 



 
Článok IV. 

 
Práva a povinnosti členov 

 
Člen má právo  

– podieľať sa na činnosti združenia a na realizácii projektov schválených 
predstavenstvom 

– obracať sa na predstavenstvo s podnetmi a sťažnosťami a žiadať stanovisko 
– byť informovaný o činnosti združenia a o rozhodnutiach orgánov združenia 
– predkladať návrhy a pripomienky smerujúce k skvalitneniu činnosti združenia 
– voliť a byť volený do orgánov združenia 

 
Povinnosti člena združenia sú: 

- konať v súlade s cieľmi a poslaním združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci 
- dodržiavať stanovy a plniť dohodnuté úlohy 
- platiť členské príspevky vo výške stanovenej predstavenstvom združenia 
- ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia 

 
 

Článok V. 
 

Orgány združenia 
 
 

- Valné zhromaždenie 
- Predstavenstvo 
- Dozorná rada 

 
 

Článok VI. 
 

Valné zhromaždenie 
 
 

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. 
2. Valné zhromaždenie tvoria všetci členovia združenia. 
3. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predseda predstavenstva minimálne raz za 

rok. 
4. Valné zhromaždenie: 

- schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky 
      - volí a odvoláva členov predstavenstva 
      - volí a odvoláva dozornú radu 
      - schvaľuje výročnú správu o činnosti združenia 

 
 
 
 
 
 



 
Článok VII. 

 
Predstavenstvo 

 
 

1. Predstavenstvo je výkonným orgánom združenia, má 5 členov, ktorí sú volení valným 
zhromaždením spomedzi riadnych členov združenia na dobu 5 rokov. 

2. Predstavenstvo si zo svojich členov volí predsedu a podpredsedu, ktorí sú štatutárnymi 
zástupcami združenia a môžu zastupovať OZ Zelený dom Skalica samostatne. 

3. Predstavenstvo zasadá minimálne štyrikrát ročne. 
4. Do kompetencie predstavenstva patrí: 

- prijímanie nových členov 
      - schvaľovanie a realizácia projektov 
      - vypracovanie návrhu zmien stanov 
      - informovanie valného zhromaždenia o činnosti združenia 

 
 

Článok VIII. 
 

Dozorná rada 
 
 

1. Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia. 
2. Dozorná rada má 3 členov volených valným zhromaždením na 5 rokov, ktorí si 

spomedzi seba volia predsedu. 
3. Dozorná rada kontroluje hospodárenie združenia a výkon činnosti predstavenstva ako 

aj dodržiavanie stanov. 
4. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v predstavenstve. 
5. Dozorná rada je povinná podať správu o výkone svojej činnosti valnému 

zhromaždeniu. 
 
 

Článok IX. 
 

Majetok a hospodárenie 
 
 

1. Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom s majetkovými právami 
2. Zdrojmi majetku sú: 

- členské príspevky 
      - príspevky, dotácie, granty a iné dary od fyzických a právnických osôb 
      - výnosy z majetku občianskeho združenia 
3. Hospodárenie združenia sa riadi všeobecne záväznými právnymi normami a internými 

pokynmi, ktoré schvaľuje predstavenstvo. 
4. Majetok združenia môže byť použitý len na podporu cieľov združenia. 

 
 
 
 



 
Článok X. 

 
Zánik združenia 

 
 

1. Združenie zaniká: 
- dobrovoľným rozpustením, ktoré schvaľuje valné zhromaždenie, pričom ustanoví aj   

        likvidátora 
      - zlúčením s iným občianskym združením, ktoré schvaľuje valné zhromaždenie 

 
 
 
 

Článok XI. 
 

Záverečné ustanovenia 
 
 
Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


