Stanovy
občianskeho združenia
VIA CULTURA;
Inštitút pre kultúrnu politiku
I.
Všeobecné ustanovenia
1. Občianske združenie VIA CULTURA; Inštitút pre kultúrnu politiku (ďalej len "združenie") je
nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie , ktoré rozvíja činnosť na území Slovenskej republiky.
2. Sídlom združenia je : Pisztory palác, Štefánikova 25, 811 09 Bratislava
3. Názov združenia v anglickom jazyku je VIA CULTURA; Institute for Cultural Policies;
4. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobudnúť práva a
povinnosti.
5.
•
•
•
•
•
•
•
•

Cieľom činnosti združenia je združiť fyzické osoby za účelom :
združovania sa a vzájomného porozumenia v oblasti kultúry
vytvárania priestoru pre vzájomnú výmenu názorov a poznatkov členov združenia
šírenia nových poznatkov zo života v kultúrnej oblasti za účelom zvýšenia porozumenia širokej
verejnosti, poskytovanie konzultačných a poradenských služieb v oblasti kultúrnej politiky a
spolupráce
vytvárania aktivít zameraných na zvýšenie vedomostí členov združenia o úlohách kultúry, tvorba
analýz v oblasti kultúrnej politiky
zabezpečovania aktivít zameraných na podporu rozvoja spolupráce medzi jednotlivými zložkami
kultúry
iniciatívneho zaoberania sa dôležitými otázkami zo života kultúrnej obce, ktoré majú všeobecný
význam pre spoločnosť
vytvárania kontaktov s podobnými organizáciami v rámci EÚ aj mimo nej
podporovania medzinárodnej kultúrnej spolupráce medzi slovenskými a zahraničnými kultúrnymi
subjektami

Združenie súčasne:
• združuje členov z rôznych oblastí spoločenského života a zabezpečuje ich aktívnu účasť pri
napĺňaní cieľov združenia
• organizuje a podporuje kultúrne podujatia, dielne, konferencie, semináre smerujúce k realizácií
cieľov združenia
• iniciuje a rozpracúva projekty, podporujúce prezentáciu účelu združenia
• vytvára informačné a kontaktné datbázy, zhromažďuje informácie, týkajúce sa predmetu činnosti
na národnej a medzinárodnej úrovni, ktoré poskytuje tretím subjektom
II.
Členstvo v združení
1.
•
•
•

Členom združenia môže byť fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto predpoklady:
je plne spôsobilá na právne úkony
je bezúhonná
uhradí členský príspevok

2. Členom združenia môže byť aj právnická osoba, zastúpená svojim štatutárnym orgánom, ktorý musí
spĺňať podmienky ako fyzická osoba podľa bodu 1, čl.II.
3. Návrh na zápis za člena podáva fyzická osoba príp. právnická osoba Správnej rade združenia
písomne.
4. Členstvo v združení môže byť zrušené Zhromaždením členov združenia v týchto prípadoch:
• ak člen združenia zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
• ak člen združenia bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne
úkony bola obmedzená,
• ak člen združenia bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
• ak člen združenia bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého sa dopustil pri vykonávaní
činnosti v združení,
• ak mu bolo uložené disciplinárne opatrenie pre obzvlášť hrubé porušenie povinnosti člena
združenia, ak porušil stanovy alebo ohrozil dobrú povesť združenia, prípadne ak neuhradil členský
príspevok na činnosť združenia.
5. Návrh na zrušenie členstva spolu s uvedením dôvodu zrušenia členstva predkladá Správna rada
združenia na najbližšom Zhromaždení členov združenia. K prijatiu rozhodnutia o zrušení členstva je
potrebná dvojtretinová väčšina všetkých členov združenia. V prípade zániku členstva smrťou prípadne
dobrovoľným sa vzdaním Zhromaždenie členov združenia nehlasuje, ale vezme predmetnú skutočnosť
na vedomie. V takomto prípade členstvo v združení zaniká dňom smrti respektíve dňom doručenia
žiadosti o zrušenie členstva.
III.
Práva a povinnosti členov združenia
1. Členovia združenia sú pri výkone činností v združení povinní:
• dodržiavať všetky platné právne normy a predpisy týkajúce sa výkonu činnosti realizovaných v
združení,
• dodržiavať stanovy a ďalšie predpisy, ktoré podrobne ukladajú povinnosti členom združenia.
2. Členovia združenia majú právo plnohodnotne sa zúčastňovať činnosti združenia a taktiež voliť a byť
volení do orgánov združenia a byť informovaní o zámeroch a aktivitách združenia.
IV.
Orgány združenia
1. Orgánmi združenia sú:
a) Zhromaždenie členov združenia,
b) Správna rada združenia
c) Revízor
2. Zhromaždenie členov združenia je najvyšším orgánom združenia. Ostatné orgány sú ním volené.
3. Funkčné obdobie orgánov združenia je dvojročné.
4. Funkcie v orgánoch združenia sú čestné. Za výkon funkcie môže byť priznaná primeraná odmena a
náhrada hotových výdavkov.
V.
Zhromaždenie členov združenia

1. Zhromaždenie členov združenia zvoláva Správna rada združenia raz za jeden, minimá lne však raz za
dva roky. Ak o to požiada polovica členov združenia, Správna rada združenia je povinná zvolať
Zhromaždenie členov združenia do dvoch mesiacov. Zhromaždenie členov združenia je oprávnená
zvolať taktiež aj Správna rada združenia na základe vlastného rozhodnutia.
2. Člen združenia môže písomne poveriť iného člena, aby ho zastúpil na Zhromaždení členov
združenia. Zastúpený člen sa považuje za prítomného.
3. Zhromaždenie členov združenia je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.
Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
4. Zhromaždenie členov združenia rozhoduje o všetkých základných otázkach a to najmä:
• volí a odvoláva členov Správnej rady združenia a Revízora združenia
• schvaľuje vnútorný poriadok združenia, rokovací a volebný poriadok
• môže rušiť alebo meniť rozhodnutia Správnej rady združenia
• schvaľuje ročný príspevok členov na činnosť združenia / členské príspevky /
• schvaľuje výšku primeranej náhrady za činnosť vo funkciách v orgánoch združenia
• rozhoduje o zániku združenia, vymenúva likvidátora
• rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí
• rozhoduje o zmene stanov
5. Členovia prípravného výboru sa automaticky stávajú členmi združenia.
VI.
Správna Rada združenia
1. Správna rada združenia má štyroch členov a riadi činnosť združenia medzi Zhromaždeniami členov
združenia. Správna rada volí z pomedzi svojich členov Predsedu a Podpredsedu Správnej rady
združenia.
2. Správna rada združenia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov Správnej
rady združenia. Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov
Správnej rady združenia. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje Predseda Správnej rady.
Správna rada združenia:
• zvoláva Zhromaždenie členov združenia
• rozhoduje o prijatí nových členov a vedie zoznam členov združenia
• spravuje majetok združenia
• schvaľuje ročnú účtovnú závierku
• rozhoduje o profilácií činnosti združenia a informuje členov o činnosti združenia
• chráni a presadzuje záujmy členov združenia
• vykonáva ďalšiu činnosť, pokiaľ nie je v právomoci iných orgánov združenia

3. Správna rada združenia sa schádza spravidla trikrát do roka. Schôdze Správnej rady združenia
zvoláva Predseda Správnej rady združenia, ak nie je určené vo vnútornom poriadku združenia inak.
VII.
Revízor
1. Revízor je kontrolný orgán, ktorého volí na návrh Predsedu Správnej rady Zhromaždenie členov
združenia.
2. Revízor :

•
•
•
•

kontroluje plnenie uznesení Zhromaždenia členov združenia a činnosť Spr ávnej rady združenia. Za
týmto účelom má prístup ku všetkým dokladom združenia.
dohliada na riadny výkon činností vykonávaných v rámci združenia
kontroluje hospodárenie združenia
je oprávnený požiadať Správnu radu združenia o zvolanie Zhromaždenia členov z druženia v
prípade, že v rámci svojej kontrolnej činnosti zistí také skutočnosti, ktoré sú dôležité pre samotnú
činnosť Združenia

3. Ak Správna rada združenia nezvolá Zhromaždenie členov združenia do 1 mesiaca odo dňa
doručenia písomnej žiadosti Revízora Správnej rade združenia, Revízor zvolá Zhromaždenie členov
združenia do jedného mesiaca od dňa uplynutia lehoty pre zvolanie Zhromaždenia členov združenia
Správnou radou združenia.
VIII.
Konanie menom združenia
1. Predseda Správnej rady združenia zastupuje združenie navonok a koná v jeho mene vo všetkých
veciach. Predseda vykonáva neodkladné rozhodnutia v čase medzi zasadnutiami Správnej rady
združenia a riadi činnosť združenia.
2. V prípade, ak Predseda nemôže vykonávať svoju funkciu z rôznych dôvodov zastupuje ho po dobu
jeho neprítomnosti podpredseda združenia na základe písomného poverenia Predsedu.
IX.
Organizačné zložky
1. Združenie je oprávnené zriadiť organizačnú zložku s právnou subjektivitou, v mene ktorej bude
konať vedúci organizačnej zložky. Organizačná zložka musí vo svojom názve obsahovať názov
občianskeho združenia s uvedením, že ide o organizačnú zložku.
2. O zriadení organizačnej zložky ako aj o menovaní vedúceho organizačnej zložky rozhoduje Správna
rada združenia.
X.
Hospodárenie združenia
1.
•
•
•
•
•
•

Majetok združenia tvoria:
členské príspevky
dary sponzorov
hmotný majetok združenia
prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci cieľov činnosti združenia
získanie grantov a finančnej podpory
príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti na základe živnostenského oprávnenia v súlade s
vyššie uvedenými cieľmi združenia

2. Za hospodárenie a vedenie účtovníctva združenia zodpovedá Správna rada združenia.
XI.
Zánik združenia
1. Združenie zaniká:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení

2. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor
určený Zhromaždením členov združenia. Likvidátorom môže byť len člen združenia. Likvidátorom môže
byť len fyzická osoba. Likvidačný zostatok bude venovaný právnickej osobe, ktorá nie je založená za
účelom zisku.
XII.
Záverečné ustanovenia
1. Podrobnosti o organizácií združenia upravuje vnútorný poriadok združenia.
2. Podrobnosti o voľbách upraví volebný poriadok.
XIII.
Prechodné ustanovenia
1. Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie združenia stávajú automaticky členmi združenia.
Takisto sú povinní :
• oznámiť verejnosti vznik združenia, spolu s podmienkami pre prijatie potenciálnych členov
• zvolať Zhromaždenie členov združenia do jedného mesiaca odo dňa registrácie združenia
2. Členovia prípravného výboru sa do konania Zhromaždenia členov združenia stávajú členmi prvej
Správnej rady združenia. Ich funkčné obdobie končí dňom konania prvého Zhromaždenia členov
združenia.

V Bratislave dňa 26.10.2012

