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Stanovy 

Občianského združenia – Rodinné spoločenstvo ECAV 

schválené na zasadnutí prípravného výboru podľa zákona č. 83/1990 dňa 4. 4. 2014 v Prešove 

 

Článok 1: Základné ustanovenia 

1.1. Názov občianskeho združenia je: Rodinné spoločenstvo ECAV 

1.2. Sídlom je: Hlavná 137, P.O.Box 119, 080 01 Prešov,  

1.3. Občianske združenie je nepolitické, dobrovoľné, verejnoprospešné, demokratické združenie občanov, 

združujúcich členov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a všetkých jej sympatizantov, bez 

ohľadu na národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie a sociálne postavenie. 

1.4. OZ je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti. 

  

Článok 2: Poslanie, ciele a predmet činnosti 

 2.1 Hlavným poslaním OZ je spoločensky vyzdvihovať hodnotu rodiny založenej na manželstve ako trvalom 

zväzku muža a ženy a podporovať úspešnú realizáciu a spoločenskú funkciu tejto hodnoty tvorbou a 

organizovaním vzdelávacích a kultúrno-spoločenských programov pre manželov a rodičov, sprostredkovaním 

odborného poradenstva v oblasti manželských vzťahov a výchovy, napomáhaním komunikácie medzi rodinami 

a lokálnymi rodinnými združeniami ako aj spoločenstvami navzájom a smerom k iným spoločenským 

subjektom a predchádzať tak socio-patologickým javom stále viac dopadajúcim na jednotlivcov i celú 

spoločnosť v dôsledku rozpadu rodín a nedostatočnej výchovy detí. Poslanie OZ vychádza z ústavy 

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, ktorá definuje v článku 11 odst.1: (1) Evanjelická 

cirkev považuje za základ cirkevného a občianskeho spoločenstva kresťanskú rodinu. Všetkými dostupnými 

prostriedkami sa usiluje, aby rodinný život jej členov bol harmonický a všeobecne príkladný. Sledujúc tento 

cieľ vedie svojich, najmä mladých, členov k tomu, aby vstupovali do manželstva uvážlivo a manželstvá 

uzavierali cirkevným spôsobom. OZ vo svojej činnosti vychádza z učenia ECAV, ktoré pramení zo svätého 

Písma a je vysvetľované v duchu Symbolických kníh ECAV. 

 

2.2 Pre dosiahnutie svojho poslania bude OZ plniť najmä tieto ciele: 

 budovanie duchovného života v CZ ECAV cez obnovenie duchovného života v rodinách 

 podporovanie a propagácia kvalitnej prípravy na život v manželstve 

 tvorba a podpora vzdelávacích a sociálnych programov pre manželov a rodiny 

 napomáhanie programov a aktivít na podporu manželstiev a rodín 

 spájanie a propagácia rôznych iniciatív na podporu manželstva a rodiny 

 systematická podpora vzniku a rozvoja rodinných spoločenstiev v cirkevných zboroch 

 budovanie a rozvíjanie medziľudských vzťahov, na základe kresťanskej viery a lásky 

podporovať tradičný model rodiny. Zameriavať sa tiež na pomoc hendikepovaným ľuďom, 

rozpadnutým rodinám, osamelým matkám, otcom a pod. 

 vytváranie priestoru pre viacgeneračnú komunikáciu; 

 spolupráca s inými organizáciami podporujúcimi ciele OZ 

 spolupráca s orgánmi štátnej správy, zvlášť v prospech sociálne slabých rodín 
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 2.3 OZ bude svoje ciele dosahovať uskutočňovaním najmä týchto činností: 

 účasťou na živote cirkvi – bohoslužobnou formou a vnútromisijnou činnosťou sa podieľať na živote 

cirkevných zborov a takto budovať spoločenstvo cirkvi. 

 tvorbou programov pre vzdelávanie rodičov v oblasti rodinných vzťahov a výchovy; 

 formáciou spolupracovníkov v rodinných spoločenstvách 

 sprostredkovaním odborného psychologického a sociálneho poradenstva rodinám; 

 prípravou konferencií a vzdelávacích seminárov o manželstve  

 manželským, rodinným a duchovným poradenstvom, sociálnym poradenstvom, 

 zakladaním krízových a azylových centier pre rodiny, 

 biblickým vzdelávaním dospelých (členovia OZ sa minimálne 1x mesačne spoločne stretávajú v CZ, 

v svojej rodine vedú rodinné pobožnosti) 

 medializáciou a popularizáciou podpory rozvoja zdravej rodiny, 

 spracovávaním projektov, 

 doplnkovou podnikateľskou činnosťou na zabezpečenie vlastných zdrojov pre realizáciu jednotlivých 

činností a dosahovanie cieľa. 

 osvetovou a informačnou činnosťou. 

Článok 3: Členstvo v združení 

3.1 Členom OZ môže byť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ak súhlasí s jej poslaním, stanovami a 

predmetom činnosti. Riadnym členom združenia sa môže stať akákoľvek fyzická osoba, ktorá: 

 súhlasí so stanovami združenia, 

 uhradí vstupný členský poplatok, 

 zaviaže sa uhrádzať stanovené členské príspevky - raz ročne v priebehu plynúceho roka, najneskôr do 31. 

decembra. 

3.2 Členom OZ môžu byť aj právnické osoby, ak súhlasia s jej poslaním, stanovami a predmetom činnosti. 

3.3 Členstvo vzniká dňom schválenia písomnej prihlášky správnou radou po zaplatení členského príspevku v 

stanovenej výške. 

3.4 O prijatí nových riadnych členov rozhoduje správna rada na základe osobného rozhovoru a písomnej žiadosti. 

Vstupný členský poplatok je 7€. Výšku členských príspevkov navrhuje správna rada vždy na začiatku 

kalendárneho roka. 

3.5 Členstvo v OZ zaniká: 

- vystúpením v deň doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z OZ správnej rade; 

- vylúčením z OZ pre poškodenie jej záujmov, porušenie ustanovení stanov alebo vnútorných predpisov alebo pre 

iné nečestné konanie alebo úmyselný trestný čin. O vylúčení rozhoduje členská schôdza a rozhodnutie o vylúčení 

ako aj jeho dôvody sa oznamujú vylúčenému členovi výlučne písomnou formou. Členstvo zaniká dňom doručenia 

rozhodnutia členského zhromaždenia vylúčenému členovi, 

- úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby;  

- člen združenia môže zo združenia slobodne vystúpiť. Jeho členstvo zaniká dňom písomného oznámenia o vystúpení 

- zánikom OZ. 

4. Práva členov OZ 

4. 1.      Každý člen združenia má nasledujúce práva: 

 plnohodnotne sa podieľať na činnosti združenia 
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 byť informovaný o činnosti združenia a zúčastňovať sa na valnom zhromaždení členov združenia 

 podávať návrhy, pripomienky, žiadosti a sťažnosti na ktoromkoľvek stupni riadenia 

 voliť a byť volený do akéhokoľvek orgánu združenia 

4.2. Každý člen združenia má nasledujúce povinnosti:  

- dodržiavať všetky platné právne normy a predpisy týkajúce sa výkonu činností realizovaných v združení, 

- konať v súlade s poslaním a cieľom združenia, 

- dodržiavať stanovy, ďalšie predpisy a úlohy dohodnuté orgánmi združenia, 

- uhrádzať schválené členské príspevky. 

5. Orgány združenia 

5.1.      Orgánmi združenia sú: 

- Valné zhromaždenie 

- Správna rada, 

- štatutárne orgány - predseda a podpredseda 

- revízna komisia               

5. 2.      Valné zhromaždenie (ďalej len „VZ“) je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho všetci členovia združenia. 

Ostatné orgány sú ním volené. 

5.3.      Volebné obdobie orgánov združenia je štvorročné. 

5.4.      Funkcie v orgánoch združenia sú čestné. Za výkon funkcie môže byť priznaná primeraná odmena a náhrada 

nutných výdavkov. 

 

6. Valné zhromaždenie 

6.1.      VZ je zvolávané na základe rozhodnutia správnej rady, najmenej jedenkrát ročne. Ak o to požiada 

polovica členov združenia, správna rada je povinná zvolať VZ do troch mesiacov. 

6.2.      Člen združenia môže písomne poveriť iného člena, aby ho na VZ zastúpil. Zastúpený člen sa považuje 

za prítomného. 

6.3.     VZ je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Na platnosť rozhodnutia je 

potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. 

6.4.      VZ rozhoduje o všetkých základných otázkach, a to najmä: 

 volí a odvoláva členov správnej rady, kontrolnej komisie a ostatných orgánov združenia 

 schvaľuje vnútorný, rokovací a volebný  poriadok združenia, 

 schvaľuje ročný príspevok členov na činnosť združenia, 

 schvaľuje výšku primeranej náhrady za činnosť vo funkciách v orgánoch združenia, 

 schvaľuje výročnú správu, rozpočet, správu o hospodárení a výročnú hospodársku uzávierku, správu revíznej 

komisie, 

 rozhoduje o zmene stanov, o zmene sídla, o zániku prípadne zlúčení združenia s iným združením. 

6.5.     Členovia prípravného výboru sa automaticky stávajú členmi združenia, pokiaľ spĺňajú požiadavky 

podľa bodu 1.a) čl. II. 
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7. Správna rada ( ďalej SR) 

7.1.     SR má najmenej 12 členov – 6 členov z radov ordinovaných a 6 členov z radov neordinovaných. SR riadi 

činnosť združenia medzi VZ. SR pracuje v tomto zložení: predseda, podpredseda, pokladník,  predseda revíznej 

komisie a 8 členovia.   

- 7.2.     SR je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platnosť rozhodnutia je 

potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. 

SR najmä: 

 zvoláva VZ 

 rozhoduje o prijatí nových členov a vedie zoznam členov združenia, 

 spravuje majetok združenia, 

 predkladá VZ návrh plánu činnosti, výročnú správu, návrh rozpočtu, správu o hospodárení, správu kontrolnej 

komisie, 

 informuje členov o činnosti združenia, 

 chráni a presadzuje záujmy členov združenia, 

 schvaľuje a kontroluje činnosť predsedu, 

7.3.      Štatutárnymi predstaviteľmi OZ sú predseda a podpredseda správnej rady, ktorí zastupujú  združenie  

navonok a konajú v jeho mene vo všetkých veciach. Vykonávajú neodkladné rozhodnutia v čase medzi 

zasadnutiami SR a riadia činnosť združenia.  

7.4.      Funkčné obdobie členov rady je štvorročné a končí zvolením novej správnej rady.  

7.5.      Rada sa schádza najmenej dvakrát do roka. Jej zasadnutia zvoláva predseda rady. 

7.6.      Predsedu rady v čase jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda.  

8. Revízna komisia 

8.1.      Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia. Má troch členov, ktorých volí valné zhromaždenie. 

8.2.      Revízna komisia: 

 kontroluje hospodárenie združenia 

 volí  zo svojich členov predsedu, ktorý riadi činnosť kontrolnej komisie, 

 zasadá podľa potreby, minimálne jedenkrát ročne. Jej zasadnutia zvoláva predseda kontrolnej komisie. 

Rozhodnutia prijíma nadpolovičná väčšina kontrolnej komisie, 

 spracováva výročnú správu o hospodárení, ktorú predkladá VZ, správnej rade 

 je oprávnená požiadať správnu radu o zvolanie VZ v prípade, že v rámci svojej kontrolnej činnosti zistí také 

skutočnosti, ktoré sú dôležité pre samu činnosť združenia. Ak správna rada nezvolá VZ do jedného mesiaca 

odo dňa doručenia písomnej žiadosti kontrolnej komisie správnej rade (jej predsedovi združenia), revízna 

komisia zvolá VZ členov združenia do jedného mesiaca odo dňa uplynutia lehoty pre zvolanie VZ radou. 

9.Hospodárenie združenia 

9.1.      Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. 

Majetok združenia tvoria: 

 členské príspevky, 

 granty, o ktoré sa združenie uchádza, 

 dotácie a príspevky zo štátneho rozpočtu, štátnych fondov a zdrojov samospráv, 

 dary, príspevky a dotácie právnických a fyzických osôb, vrátane dedičstva, 

 dary sponzorov, 
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 príjmy z verejných zbierok, 

 príjmy z predaja vlastných publikácií podporujúceho činnosti združenia, 

 príjmy z vykonávania hospodárskej, výskumnej, vzdelávacej alebo inej činnosti, ktorá je v súlade s poslaním 

a cieľom združenia, 

 úroky z peňažných vkladov v bankách. 

9.2.      Združenie je nezisková organizácia. V prípade, že by z niektorých jeho činností vznikol zisk, bude použitý len 

na ciele a činnosti združenia, na humanitárne a charitatívne účely. 

9.3.      Organizačné jednotky sú hospodársky napojené na rozpočet združenia. Predseda SR združenia predkladá ročne 

vyúčtovanie o ich hospodárení správnej rade združenia. 

9.4.      Výsledky hospodárenia celého združenia spolu so správou kontrolnej komisie za obdobie jedného roka sú 

predkladané správnej rade a VZ. 

9.5.      Hospodárenie s majetkom združenia sa riadi v súlade so všeobecne záväznými predpismi, stanovami združenia a 

uznesením orgánov združenia. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. 

9.6.      Za hospodárenie celého združenia zodpovedá predseda SR združenia. 

9.7.      V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať aj doplnkovú podnikateľskú činnosť 

nasmerovanú na naplnenie poslania a dosiahnutie cieľov združenia v súlade so všeobecne záväznými predpismi a 

týmito stanovami. 

10. Zánik združenia 

10.1.      Združenie zaniká : 

- dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, 

- právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení. 

10. 2.    O rozpustení združenia musí rozhodnúť Valné zhromaždenie ¾ väčšinou členov VZ. 

10.3.      Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor určený 

správnou radou združenia. Likvidátorom môže byť len člen združenia - fyzická osoba. 

10.4.      Pri zániku združenia musia byť uhradené všetky pohľadávky združenia. Zvyšný hnuteľný a nehnuteľný 

majetok sa použije výlučne na humanitárne, alebo charitatívne účely v súlade s pôvodným poslaním a cieľmi združenia. 

 

11. Záverečné ustanovenia 

11. 1.      Podrobnosti o organizácii združenia upravuje vnútorný poriadok združenia. 

11. 2.      Podrobnosti o rokovaniach upravuje rokovací poriadok združenia. 

11. 3.      Podrobnosti o voľbách upravuje volebný poriadok. 

12. Prechodné ustanovenia 

12.1.      Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie združenia automaticky stávajú jeho riadnymi 

členmi.  Takisto sú povinní: 

 oznámiť verejnosti vznik združenia spolu s podmienkami pre prijatie potenciálnych členov, 

 zvolať zhromaždenie členov združenia do troch mesiacov odo dňa registrácie združenia. 

12.2.      Členovia prípravného výboru sa do konania valného zhromaždenia združenia stávajú členmi prvej 

správnej rady. Ich funkčné obdobie sa končí dňom konania VZ združenia, kde bude zvolená správna rada OZ.  


