
Stanovy občianskeho združenia KATARÍNKA 
 
Názov občianskeho združenia : KATARÍNKA  

Oficiálna skratka : OZK 
Sídlo občianskeho združenia : Šándorova 8, 821 03 Bratislava 2 

 
Hlava I. – Ciele občianskeho združenia 

 

1. Podieľanie sa na oprave kultúrnych pamiatok a zlepšovaní životného prostredia. 
2. Organizovanie spoločenských podujatí a táborov pre deti, mládež a širokú verejnosť. 

3. Rozvíjanie kultúrneho a historického dedičstva. 
4. Ochrana prírody.  
5. Vzdelávanie v oblasti ochrany pamiatok, histórie a organizovania táborov, vydávanie 

príručiek.  
6. Zmysluplné využívanie voľného času mladých. 

7. Zastávať a propagovať kresťanské hodnoty. 
 
 

Hlava II. – Štatutárne orgány občianskeho združenia 

 

1. Najvyšším orgánom združenia je Valné zhromaždenie, ktoré zasadá minimálne 1x ročne. 
2. Zhromaždenie členov – koná sa nepravidelne, minimálne 1x za 3 mesiace. 
3. Hlasovanie o akýchkoľvek otázkach prebieha verejne a za právoplatné rozhodnutie je 

považované hlasovanie nadpolovičnou väčšinou prítomných členov občianskeho 
združenia, pričom musia byť prítomní aspoň dvaja členovia Výboru. 

4. V prípade nerozhodného hlasovania môže predseda uplatniť svoje právo dvoch hlasov. 

5. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v prípade prítomnosti aspoň 10 členov 
občianskeho združenia, pričom musia byť prítomní minimálne dvaja členovia Výboru. 

6. Štatutárnymi zástupcami občianskeho združenia sú predseda a tajomník  volení Valným 
zhromaždením na 2 roky.  

7. Štatutári občianskeho združenia vystupujú samostatne. 

8. V prípade neschopnosti predsedu vykonávať svoju funkcie, preberá úlohy predsedu 
tajomník združenia do najbližšieho mimoriadneho Valného zhromaždenia, ktoré má 

povinnosť zvolať do 30 dní od prevzatia funkcií predsedu. 
9. V prípade žiadosti aspoň 1/3 členov má predseda povinnosť zvolať mimoriadne Valné 

zhromaždenie. 

10. Meniť stanovy občianskeho združenia má právo iba Valné zhromaždenie. 
11. a) Občianske združenie riadi trojčlenný Výbor v zložení: predseda, výkonný tajomník, 

podpredseda. Volia sa na Valnom zhromaždení na obdobie 2 rokov. 
b) Členovia Výboru majú povinnosť viesť agendu a organizovať činnosť občianskeho 
združenia (napr. vyhlasovať zhromaždenia členov, víkendové akcie, styk s orgánmi štátnej 

správy). 
c) Člen Výboru môže byť predčasne odvolaný zo svojej funkcie iba na Valnom 

zhromaždení, pričom za jeho odvolanie musí hlasovať 2/3 väčšina prítomných členov. 
d) Akákoľvek akcia konaná pod hlavičkou občianskeho združenia musí byť schválená 
členmi Výboru. 



e) Výbor prijíma rozhodnutia jedine so súhlasom všetkých členov výboru. 

12. Kontrolu hospodárenia vykonáva trojčlenná revízna komisia minimálne 1x ročne 
a predkladá správu o hospodárení na každom Valnom zhromaždení.  

13. Revízna komisia sa volí na Valnom zhromaždení na 2 roky. Členom revíznej komisie sa 
nemôže stať člen Výboru. 

14. Občianske združenie Katarínka je otvorené spolupráci s inými občianskymi združeniami 

a organizáciami a može sa stať členom iných o.z. a organizácií. Každé takéto rozhodnutie 
musí schváliť Valné zhromaždenie. 

 
Hlava III. – Hospodárenie občianskeho združenia 

 

1. Združenie bude financované z peňažných a materiálnych darov, z členských príspevkov, 
z finančných grantov a dotácií ministerstiev a štátnej správy a samosprávy. 

2. Prostriedky občianskeho združenia budú použité na propagovanie cieľov občianskeho 
združenia a na zabezpečenie materiálnych požiadaviek súvisiacich s činnosťou združenia. 

3. Všetci členovia združenia pracujú bez nároku na finančnú odmenu okrem služieb 

združeniu, ktoré za dohodnutú odmenu schváli Valné zhromaždenie. 
4.  V prípade ukončenia činnosti občianskeho združenia budú všetky prebytočné peniaze 

použité na dobročinné účely. 
5. Za hospodárenie s majetkom a financiami zodpovedá Výbor (t.j. predseda, podpredseda, 

tajomník) občianskeho združenia. 

 
Hlava IV. – Členstvo 

 
1. Členom občianskeho združenia Katarínka sa môže stať každý občan Slovenskej republiky 

alebo ktoréhokoľvek štátu sveta. 

2. Členom občianskeho združenia sa možno stať vyplnením a podaním prihlášky u člena 
Výboru OZK. Členstvo sa stáva platným od potvrdenia prihlášky podpisom člena Výboru 

a obdržaním preukazu člena OZK.  
3. Výšku členského príspevku navrhuje a schvaľuje každoročne Valné zhromaždenie.  
4. Ukončiť členstvo v občianskom združení možno dobrovoľným vystúpením, pričom je 

nutné túto skutočnosť oznámiť predsedovi občianskeho združenia písomne. 
5. Ak ktorýkoľvek člen občianskeho združenia poruší stanovy združenia, alebo sa správa 

neprístojne, alebo svojím konaním poškodzuje dôveryhodnosť a morálnu bezúhonnosť 
združenia, má Výbor združenia právo takéhoto člena vylúčiť, pričom súhlasiť musia všetci 
traja členovia Výboru. 

 
Hlava V. – Práva a povinnosti členov 

 
1. Valného zhromaždenia a Zhromaždenia členov má právo zúčastniť sa a hlasovať každý 

člen občianskeho združenia po dovŕšení 15 rokov života. 

2. Člen občianskeho združenia má povinnosť vystupovať v intenciách občianskeho 
združenia. 

 
 
 

 



Hlava VI. – Ukončenie činnosti občianskeho združenia 

 
1. Občianske združenie Katarínka končí svoju činnosť dobrovoľným rozpustením na Valnom 

zhromaždení. 
 
Hlava VII. – Záverečné ustanovenia 

 
1. Pôvodné stanovy boli zaregistrované na MV SR dňa 22.6.2000 pod číslom 

VVS/1-900-16919. 
2. Zmenené stanovy boli schválené dňa 30.11.2004 Valným zhromaždením a zmena stanov 

daná na vedomie MV SR dňa 3.12.2004. 

3. Zmenené stanovy nadobúdajú platnosť od 1.12.2004.  
 


