1. NÁZOV, SÍDLO A ZALOŽENIE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
1. Názov občianskeho združenia: UP – Down syndrom (v tomto
dokumente ďalej len OZ).
2. Sídlo OZ: Gercenova 1, 851 01 Bratislava.
3. OZ je právnickou osobou a je založené na čas neurčitý.
4. Pracovným jazykom OZ je slovenský jazyk.

2. CIEĽ ČINNOSTI OZ
1. Cieľom OZ je podpora a pomoc ľuďom s Downovým syndrómom
(ďalej len DS) prípadne s iným mentálnym, alebo telesným
postihnutím v oblasti sociálnej a zdravotnej, v oblasti vzdelávania a
uplatnenia na trhu práce a v oblasti integrácie a inklúzie.
2. OZ organizuje a podporuje kultúrne spoločenské, voľnočasové a iné
podujatia. Zároveň prostredníctvom umeleckých aktivít (divadelné,
tanečné, hudobné a pod.) zabezpečuje terapeutickú, výchovnú a
vzdelávaciu činnosť.
3. OZ vytvára podmienky na vytvorenie chránených dielní a chráneného
bývania. Zároveň môže byť zriaďovateľom chránených dielní a
poskytovateľom chráneného bývania.
4. OZ poskytuje poradenstvo, osvetovú činnosť, vzdelávanie a ďalšie
služby samostatne, alebo v spolupráci s inými osobami, alebo
organizáciami.
5. OZ pri plnení svojich cieľov komunikuje a spolupracuje s príslušnými
orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako aj s inými organizáciami.

3. ČLENSTVO V OZ
I. Vznik členstva
1. Členom OZ sa môže stať ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba
na základe ňou podpísanej žiadosti. V písomnej žiadosti záujemca o
členstvo vyhlási, že súhlasí so stanovami OZ, že bude podporovať
jeho ciele a podieľať sa na jeho činnosti.
2. Pre prijatie člena nie je rozhodujúca jeho rodinná príbuznosť s osobou
s mentálnym, alebo telesným postihnutím.
3. Prijatie člena OZ odsúhlasuje Rada nadpolovičnou väčšinou
prítomných členov, alebo Členská schôdza nadpolovičnou väčšinou
prítomných členov.
4. Ak prijatie člena na základe rozhodnutia Rady spochybní niektorý z
členov, musí toto prijatie potvrdiť svojou nadpolovičnou väčšinou
Členská schôdza. V opačnom prípade je jeho prijatie Radou neplatné.
Prijatie člena Členskou schôdzou je nespochybniteľné.
II. Práva člena OZ
Každý člen OZ má právo:
1. byť informovaný o činnosti a riadení OZ. Informácie získava každý
člen podľa vlastného uváženia, najmä prostredníctvom oficiálnej
webovej stránky OZ, Členskej schôdze, prípadne priamou otázkou na

člena Rady, Kontrolnej komisie, alebo iného člena OZ,
voliť členov Rady a Kontrolnej komisie,
kandidovať a byť volený za člena Rady alebo Kontrolnej komisie,
zúčastňovať sa Členskej schôdze, hlasovať a iniciovať hlasovanie,
navrhovať činnosť OZ, ak táto činnosť môže prispieť k napĺňaniu
cieľov OZ,
6. obracať sa na orgány OZ s námetmi a sťažnosťami a žiadať od
orgánov OZ stanovisko,
7. požiadať o vyhlásenie volieb členov Rady a Kontrolnej komisie,
8. vystupovať v mene OZ – toto právo je podmienené súhlasom Rady.
2.
3.
4.
5.

III. Povinnosti člena OZ
Člen OZ je povinný:
1. dodržiavať stanovy OZ,
2. v rámci svojich možností, schopností a záujmu podporovať ciele OZ a
podieľať sa na jeho činnosti,
3. chrániť a zveľaďovať majetok OZ,
4. uhrádzať členské príspevky, ak boli Radou určené.
Člen OZ nesmie:
1. poškodzovať dobré meno OZ,
2. vystupovať v mene OZ, ak na to nebol poverený Radou, alebo
Členskou schôdzou,
3. využívať meno a logo OZ bez vedomia a súhlasu Rady, alebo
Členskej schôdze,
4. vystupovať v mene niektorej z pracovných skupín pracujúcich v rámci
OZ (divadelný súbor, tanečný súbor, iné pracovné skupiny), ani
využívať ich mená, ani logá bez vedomia a súhlasu Rady, Členskej
schôdze, alebo vedúceho príslušnej pracovnej skupiny.
IV. Zánik členstva
Členstvo v OZ môže zaniknúť nasledujúcimi spôsobmi:
1. Rozhodnutím Rady o vylúčení člena. Rada môže člena vylúčiť ak člen
porušil stanovy OZ. Rozhodnutie Rady je platné, ak vôľu vylúčiť člena
prejavia všetci prítomní členovia Rady. Vylúčený, alebo ktorýkoľvek
iný člen OZ sa môže proti tomuto rozhodnutiu odvolať u ktoréhokoľvek
člena Rady. V takom prípade prechádza rozhodnutie o vylúčení na
Členskú schôdzu a ďalej sa riadi pravidlami popísanými v bode 2.
tohto odstavca. Vylúčený člen nemá právo na vrátenie žiadnych aktív,
ktoré previedol do majetku OZ.
2. Rozhodnutím Členskej schôdze o vylúčení člena. Vylúčenie je platné,
ak vôľu vylúčiť člena prejavia aspoň dve tretiny prítomných členov.
Takéto vylúčenie je konečné. Vylúčený člen nemá právo na vrátenie
žiadnych aktív, ktoré previedol do majetku OZ.
3. Ak člen ktorémukoľvek členovi Rady oznámi svoju rezignáciu na
členstvo v OZ. Člen, ktorý oznámil rezignáciu, nemá právo na vrátenie
žiadnych aktív, ktoré previedol do majetku OZ.
4. Zánikom právnickej osoby, člena OZ. Právnemu nástupcovi zaniknutej
právnickej osoby nevzniká členstvo v OZ automaticky. Právny

nástupca zaniknutej právnickej osoby nemá nárok na vrátenie
žiadnych aktív, ktoré zaniknutá právnická osoba previedla do majetku
OZ.
5. Úmrtím člena. Dedičia zomrelého člena nemajú právo na vrátenie
žiadnych aktív, ktoré člen previedol do majetku OZ.
6. Zánikom OZ. Žiadny z členov nemá právo na vrátenie žiadnych aktív,
ktoré previedol do majetku OZ.

4. ORGÁNY OZ
Orgánmi OZ sú:
1. Členská schôdza,
2. Rada,
3. Kontrolná komisia.
I. Členská schôdza
a)

Čo je Členská schôdza a kto sa jej môže zúčastniť
1. Členská schôdza je najvyšším orgánom OZ. Členská schôdza má
najmä kontrolnú funkciu. Členská schôdza sa musí konať aspoň raz
za kalendárny rok.
2. Členskej schôdze sa môže zúčastniť každý člen OZ, tiež môže na nej
hlasovať a iniciovať hlasovanie. Každý člen má jeden hlas.
3. Prítomnosť člena na Členskej schôdzi je potvrdená jeho zápisom v
prezenčnej listine.

b)

Forma a zvolanie Členskej schôdze
1. Členská schôdza sa koná formou osobného stretnutia členov.
2. Členská schôdza musí byť zvolaná minimálne dva týždne pred jej
konaním formou zverejnenia oznamu o jej konaní na oficiálnej
webovej stránke OZ. Oznámenie o konaní Členskej schôdze musí
obsahovať dátum, čas a miesto konania schôdze.
3. Členskú schôdzu môže zvolať ktorýkoľvek z členov Rady tak, že
zverejní oznam o jej konaní na oficiálnej webovej stránke OZ.
4. O zvolanie Členskej schôdze môže člena Rady požiadať ktorýkoľvek
člen. Člen Rady musí zvolať len v prípade, ak o to požiada minimálne
päť členov. V opačnom prípade môže požiadavku člena zaradiť do
programu najbližšej Členskej schôdze.
c) Rozhodnutia Členskej schôdze, hlasovanie
1. Členská schôdza má právo prijímať nových členov, meniť stanovy OZ,
ukončovať členstvo, voliť členov Rady a Kontrolnej komisie, prijímať
rozhodnutia v rozsahu určenom Rade a rozhodnúť o zániku OZ.
2. Okrem toho Členská schôdza berie na vedomie plán činnosti OZ,
výročnú správu a správu o hospodárení OZ.
3. Členská schôdza rozhoduje formou hlasovania alebo voľby.
4. Hlasovať/voliť môžu len členovia, ktorí boli zapísaní v prezenčnej
listine v okamihu vyhlásenia hlasovania/volieb.
5. Členská schôdza prijíma nových členov a rozhodnutia nadpolovičnou

väčšinou hlasov prítomných členov.
6. Zmeny v stanovách OZ a dodatky k stanovám OZ prijíma Členská
schôdza dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov.
7. O vylúčení člena z OZ rozhoduje Členská schôdza dvojtretinovou
väčšinou hlasov prítomných členov.
8. O zániku OZ rozhoduje Členská schôdza dvojtretinovou väčšinou
hlasov prítomných členov.
9. Z členskej schôdze musí byť vyhotovený zápis, ktorý musí byť
zverejnený na oficiálnej webovej stránke OZ. Súčasťou zápisu musí
byť aj prezenčná listina prítomných členov.
II. Rada
a)

Všeobecne
1. Rada je štatutárnym a výkonným orgánom OZ. Členovia Rady sú
automaticky štatutármi OZ.
2. Rada rozhoduje o všetkých záležitostiach OZ, pokiaľ nie je týmito
stanovami určené inak.
3. Rada reprezentuje OZ navonok.
4. Rada má štyroch volených členov.
5. Za OZ podpisuje právne dokumenty ktorýkoľvek člen Rady.
6. Rada sa schádza minimálne štyrikrát za kalendárny rok.

b)

Voľba členov Rady
1. Za člena Rady môže byť zvolený ktorýkoľvek člen OZ, okrem členov
Kontrolnej komisie, ktorý na túto funkciu dobrovoľne kandiduje a ktorý
počas Členskej schôdze získa najvyšší počet hlasov.
2. Ak niektorý z členov Rady rezignuje na svoju funkciu, alebo je
Členskou schôdzou odvolaný, môže byť volený len jeden člen Rady
na doplnenie Rady do štyroch členov.
3. Odvolať člena Rady môže Členská schôdza svojou dvojtretinovou
väčšinou.

c)

Zasadnutie Rady
1. Zasadnutie Rady môže byť vykonané formou osobného stretnutia
členov, alebo formou elektronickej konferencie.
2. Rada je uznášaniaschopná, ak sú prítomní/hlasujú aspoň traja jej
členovia.
3. Zasadnutia Rady sa môžu zúčastniť aj členovia Kontrolnej komisie,
avšak nemajú hlasovacie právo. Členovia Kontrolnej komisie môžu na
zasadnutí Rady vznášať námietky, námety a pripomienky od
ostatných členov OZ, prípadne vlastné a upozorňovať na porušenie
stanov OZ.
4. Zasadnutia Rady sa môžu ako pozorovatelia zúčastniť aj iní členovia,
ak
s tým súhlasia všetci prítomní členovia Rady. Nemajú však
hlasovacie právo.
5. Rada nie je povinná vopred oznamovať ostatným členom termín
svojho zasadnutia, je však povinná zverejniť všetky prijaté
rozhodnutia na oficiálnej webovej stránke OZ. Každý člen má právo

podávať prostredníctvom oficiálnej webovej stránky podnety k prijatým
rozhodnutiam.
d) Činnosť Rady
Rada:
1. rieši aktuálne problémy činnosti OZ a prijíma rozhodnutia v súvislosti s
riešením týchto problémov, ak nie sú týmito Stanovami určené do
rozhodovacej právomoci Členskej schôdze,
2. pripravuje a schvaľuje ročný plán činnosti,
3. predkladá Členskej schôdzi na schválenie rozpočet OZ,
4. zvoláva Členskú schôdzu,
5. vydáva interné smernice pre činnosť OZ,
6. organizuje konferencie a stretnutia členov OZ s odborníkmi a inými
fyzickými a právnickými osobami,
7. chráni záujmy OZ vo vzťahu k štátnym orgánom, orgánom
samosprávy a iným združeniam, organizáciám a inštitúciám,
8. schvaľuje vstup OZ do vyšších foriem občianskych združení a do
medzinárodných organizácií,
9. riadi praktickú a operatívnu činnosť OZ,
10. prijíma nových členov OZ,
11. informuje členov OZ o činnosti OZ,
III. Kontrolná komisia
1. Kontrolná komisia je kontrolným orgánom OZ. Za svoju činnosť
zodpovedá Členskej schôdzi.
2. Kontrolná komisia je dvojčlenná a je vedená a volená Členskou
schôdzou.
3. Za člena Kontrolnej komisie môže byť zvolený ktorýkoľvek člen OZ,
okrem členov Rady, ktorý na túto funkciu dobrovoľne kandiduje a ktorý
počas Členskej schôdze získa najvyšší počet hlasov.
4. Ak niektorý z členov Kontrolnej komisie rezignuje na svoju funkciu,
alebo je niektorý z členov Kontrolnej komisie odvolaný Členskou
schôdzou, môže byť volený len jeden člen Kontrolnej komisie na
doplnenie Kontrolnej komisie do dvoch členov.
5. Odvolať člena Kontrolnej komisie môže Členská schôdza svojou
dvojtretinovou väčšinou.
6. Kontrolná komisia je nezávislá na Rade a kontroluje jej činnosť.
7. Kontrolná komisia raz ročne kontroluje hospodárenie OZ a predkladá
o tom správu Členskej schôdzi.
8. Rozhodnutia Kontrolnej komisie sú platné, ak ich odsúhlasia obaja jej
členovia.

5. ZÁSADY HOSPODÁRENIA
I. Finančné zdroje
OZ bude financovať svoju činnosť z nasledujúcich zdrojov:
1. prijaté dary od fyzických a právnických osôb,
2. podiel zo zaplatenej dane fyzických a právnických osôb,
3. členské príspevky, ak tak určí Rada,

4. finančné prostriedky z grantov a dotácií,
5. príjmy z vlastnej činnosti OZ,
6. finančné prostriedky od sponzorov, z reklám a od iných združení,
7. príjmy z finančných prostriedkov uložených v bankových inštitúciách,
8. príjmy z účelových fondov,
9. výnosy z dobročinných akcií, zbierok a pod.,
10. výnosy z činnosti vlastných, alebo občianskym združením založených
chránených dielní,
11. ostatné zdroje podľa rozhodnutia Rady.
II. Použitie zdrojov
1. Zdroje OZ môžu byť použité len v súlade s cieľmi činnosti OZ
uvedenými v druhej časti týchto stanov a na úhradu nákladov
spojených s bežnou činnosťou OZ.
2. OZ bude mať uložené finančné prostriedky na účtoch v bankových
inštitúciách a v hotovosti na jednotlivé výdavky.
3. Všetky hmotné a nehmotné aktíva, ktoré OZ nadobudne, sú majetkom
OZ.
4. O použití zdrojov rozhoduje Rada, ktorá zodpovedá za hospodárenie
OZ a za vedenie účtovnej evidencie.
5. OZ zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Členovia
OZ neručia za záväzky OZ.

6. ZMENA STANOV
1. Stanovy OZ môžu byť zmenené len dvojtretinovou väčšinou hlasov
členov zúčastnených na Členskej schôdzi.
2. Cieľ a účel OZ môžu byť zmenené len dvojtretinovou väčšinou hlasov
členov zúčastnených na Členskej schôdzi.

7. ZÁNIK ZDRUŽENIA
1. OZ môže zaniknúť:
- dobrovoľným rozpustením,
- zlúčením s iným združením,
- právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o rozpustení OZ.
2. O dobrovoľnom rozpustení a o zlúčení OZ s iným združením
rozhoduje Členská schôdza dvojtretinovou väčšinou hlasov členov
zúčastnených na Členskej schôdzi.
3. Pri zániku OZ sa v súlade s cieľmi OZ vykoná majetkové
vysporiadanie. O spôsobe majetkového vysporiadania rozhodne
Členská schôdza dvojtretinovou väčšinou hlasov členov zúčastnených
na Členskej schôdzi.

8. ĎALŠIE USTANOVENIA
1. Oznámenia o činnosti a záležitostiach OZ sa členom oznamujú
ústnou, písomnou, alebo elektronickou formou prostredníctvom
oficiálnej webovej stránky OZ.
2. Zo zasadnutí Členskej schôdze sa vyhotovujú zápisnice, ktoré sú

zverejnené na oficiálnej webovej stránke OZ.
3. Oficiálna webová stránka OZ je www.up-down.sk.
4. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia Členskou
schôdzou.

9. PRECHODNÉ USTANOVENIA
1. Na členskej schôdzi, ktorá schváli tieto Stanovy prebehne voľba
nových členov Rady a Kontrolnej komisie. Členovia kandidujúci na
členstvo v Rade a Kontrolnej komisii môžu byť zvolení aj v prípade
svojej neprítomnosti.
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