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Článok 1
Základné ustanovenia
1) Názov Občianskeho združenia je :

HĽA ČLOVEK EURÓPY – občianska advokácia
ECCE HOMO EURO – civil advocacy.
2) Sídlom združenia je : Hlinkova 33, 040 01 Košice, SR.
3) HĽA

ČLOVEK EURÓPY je dobrovoľné, mimovládne, politicky
nezávislé, neziskové združenie fyzických a právnických osôb. Združenie
bolo založené na dobu neurčitú.

4) Občianske združenie (ďalej len „združenie“) je samostatná právnická

osoba podľa § 2 ods.3 zákona o združovaní občanov č.83/1990 Zb.
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o združovaní), ktorá môže
vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti. Pôsobí na celom území
SR a v zahraničí.
Článok 2
Ciele a činnosť
1) monitorovanie, ochrana a obhajoba ľudských a občianskych práv, slobôd
a demokracie, vrátane práv osôb patriacich k menšinám, obhajoba proti
diskriminácii na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu,
náboženstva alebo viery
2) zachovávanie princípov demokracie, dodržovanie ľudských práv
a helsinských zásad, podpora európskej integrácie, tolerancie medzi
etnikami a náboženstvami, šírenie myšlienok slušnosti, ľudskosti
a znášanlivosti, dodržiavanie práva na spravodlivý proces
3) podpora kázania a šírenia kultúrnych a duchovných hodnôt, práva na
slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania a viery (pričom
toto právo zahrňuje v sebe aj voľnosť zmeniť svoje náboženstvo alebo
vieru, ako aj slobodu prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru sám alebo
spoločne s inými, či už verejne alebo súkromne, vyučovaním,
vykonávaním náboženských úkonov, Bohoslužbou a zachovávaním
obradov)
4) odmietanie prejavov totalitarizmu, nacionalizmu, šovinizmu, extrémizmu,
fašizmu, rasizmu, terorizmu, xenofóbie, každého izmu
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5) spolupráca

s inými

domácimi

a medzinárodnými

skupinami

a organizáciami, ktoré majú podobné ciele a zámery, výmenný program stáží
6) združovanie občanov v súlade s poslaním združenia
7) zastupovanie záujmov členov združenia pred orgánmi verejnej správy
Prostriedky, ktoré chce združenie využívať na dosiahnutie cieľov :
 využívanie nástrojov demokracie, ktoré majú za cieľ pripraviť a do života








uviesť normy a zákony, ktoré smerujú k vytvoreniu spravodlivej
spoločnosti,
informovanie a vzdelávanie občanov, semináre, diskusie, poradne,
petície, kampane, vyjednávanie, súdne akcie a pod.
spolupráca so všetkými verejnými inštitúciami – politické strany a hnutia,
štátna správa, samospráva, III.sektor – na princípe nadstraníckosti
formovanie verejnej mienky
publikačná činnosť – vydávanie časopisu, brožúr, informačných
materiálov rôzneho druhu a pod.
parlamentný lobing zameraný na presadzovanie potrebných
legislatívnych úprav ( zrušenie, zmena, presadenie konkrétneho zákona,
jeho časti, prípadne jeho podzákonej normy )

Na základe výsledkov svojej činnosti združenie najmä :
 vydáva pravidelné správy
 organizuje konferencie, semináre a workshopy a stretnutia s občanmi
i odborníkmi
Článok 3
Združenie pri plnení svojich cieľov podľa čl. 2 zameriava svoju činnosť do
sekcií :
a)
b)
c)
d)

ľudské práva
fundraising a medzinárodná spolupráca
semináre, konferencie a workshopy
public relations – vzťahy s verejnosťou, nadväzovanie kontaktov
a udržiavanie
e) marketing – materiálno technické zabezpečenie, chod združenia
f) Pro Bono Publico – bezplatné poradne
g) parlamentný lobing
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1) Valné zhromaždenie môže uznesením vytvoriť aj ďalšie sekcie,
ktorých podstata a obsahový význam nesmie odporovať cieľom
združenia. Valné zhromaždenie súčasne rozhodne, či ide o sekciu
ad hoc alebo stálu, pričom v uznesení vymedzí rozsah jej činnosti.
2) Sekcie sú nezávislé funkčné jednotky združenia. Zasahovať do
činnosti sekcie možno len na základe stanov a v nevyhnutnom
rozsahu.

Článok 4
Vznik členstva
Členom združenia sa za podmienok ustanovených stanovami môže stať :
1)
a) fyzická osoba staršia nad 21 rokov, ktorá súhlasí so stanovami združenia
b) je spôsobilá na právne úkony
c) je bezúhonná
2) právnická osoba zastúpená štatutárom alebo ním poverenou osobou
3) osoba, ktorej bolo udelené členstvo Valným zhromaždením
Členstvo vzniká :
4) členstvo vzniká dňom odsúhlasenia členstva v združení vedením po prijatí
písomnej prihlášky záujemcu, pričom zaplatenie zápisného a členského
príspevku je podmienkou. Združenie vedie zoznam členov, v ktorom sa
uvádza meno a priezvisko člena, dátum vzniku a zániku členstva, sekcia,
v ktorej je činný, údaj o zaplatení členského poplatku, podpis člena a podpis
prezidenta združenia.
5) pri založení združenia členom prípravného výboru dňom registrácie

združenia
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Článok 5
1) Členstvo vzniká vydaním súhlasu Rady s členstvom, zápisom v zozname
členov a zaplatením členského poplatku. V prípade, že Rada ustanoví
nesúhlas s členstvom, možno sa odvolať na Valné zhromaždenie. Ak Valné
zhromaždenie odvolaniu nevyhovie, o členstvo možno požiadať najskôr
o 12 mesiacov. Valné zhromaždenie ustanoví uznesením podmienky,
ktorých splnenie si Rada vyžiada od uchádzača o členstvo pred vydaním
súhlasu o členstvo, a tiež kedy je možné od týchto podmienok upustiť.
Prezident dáva konečný súhlas alebo nesúhlas na prijatie nového člena a na
prijatie a prepustenie zamestnancov združenia.
Výšku členského poplatku určuje Valné zhromaždenie každoročne
uznesením.
2) Členstvo podľa čl.4. ods.3, vzniká udelením na základe uznesenia Valného
zhromaždenia. Čestné členstvo sa udeľuje najmä osobám, ktoré sa
významne zaslúžili o vznik a rozvoj združenia. O udelení čestného členstva
sa vykoná zápis v Zozname členov. Čestné členstvo je oslobodené od
všetkých poplatkov v rámci združenia.
3) Všetky druhy členstva vzniknuté podľa čl.4 sú si rovnocenné.
4) Členom vydá prezident združenia členský preukaz, ktorý obsahuje meno
a priezvisko člena, jeho fotografiu, odtlačok pečiatky združenia, dátum
vydania preukazu a podpis prezidenta.
Článok 6
Zánik členstva
1) Členstvo zaniká :
a) ak člen prestane spĺňať podmienky členstva ustanovené v čl.4 a čl.5,
b) vylúčením, o ktorom rozhodne Valné zhromaždenie uznesením v prípade,
že člen porušil stanovy združenia alebo poškodil dobré meno združenia,
c) vystúpením člena,
d) ak sa Valné zhromaždenie uznesie na návrh Rady, že člen si po dobu

dlhšiu ako dva mesiace bez závažných dôvodov a bez náležitého
ospravedlnenia neplní svoje povinnosti, najmä ak sa aktívne nezúčastňuje
na činnosti združenia a sekcií, v ktorých je zapojený, alebo ak sa bez
náležitého ospravedlnenia nezúčastní dvoch po sebe nasledujúcich
zasadaní Valného zhromaždenia,
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e) úmrtím člena resp.zánikom právnickej osoby,

f) ak člen združenia bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého sa
dopustil pri vykonávaní činnosti v združení,
g) ak člen združenia bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony.

2) Pri zániku členstva člen odovzdá členský preukaz, vykoná sa výmaz zo
Zoznamu členov a člen je povinný vyrovnať všetky záväzky voči združeniu.
Článok 7
Práva a povinosti členov
1)

Základným právom a povinnosťou člena združenia je aktívna účasť na
činnosti združenia, jeho orgánov a sekcií, v ktorých je zapojený
a dodržiavanie stanov združenia.

2)

Člen má právo voliť a byť volený do orgánov združenia.

3)

Člen má právo byť informovaný o všetkých podujatiach organizovaných
alebo spoluorganizovaných združením.

4)

Člen má právo účasti na podujatiach organizovaných alebo
spoluorganizovaných združením, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené
združením. Podmienky stanovené združením určí Rada opatrením.

5)

Povinnosťou každého člena je aktívna účasť na činnosti aspoň v jednej
sekcii združenia. Príslušnosť člena k jednej alebo viacerým sekciám sa
vyznačí v Zozname členov.

6)

Členovia združenia sú povinný zúčastňovať sa na zasadnutiach Valného
zhromaždenia.

7)

Členovia sú povinný každoročne platiť členský poplatok v stanovenom
termíne a v stanovenej výške.

8)

Člen má aj ďalšie práva a povinnosti, pokiaľ tak ustanovujú tieto stanovy,
uznesenia Valného zhromaždenia a opatrenia Rady.

9)

Člen má právo byť zastupovaný združením pred orgánmi verejnej správy –
v súlade s poslaním združenia.
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10) Člen nemá povinnosť hlasovať. Odmietnutie výkonu hlasovacieho práva
sa nepovažuje za porušenie povinností, tým však nezaniká povinnosť
člena byť prítomný na hlasovaní v rokovacej miestnosti.
Ak člen odmietne hlasovať, vyznačí sa táto skutočnosť do zápisnice spolu
s dôvodmi, ktoré ho k tomu viedli.

Článok 8
Orgány združenia
1) Združenie ustanovuje tieto orgány :
a) Valné zhromaždenie,
b) Rada,
c) Prezident,
d) viceprezidenti,
e) kontrolór.
Funkčné obdobie volených orgánov sú 4 roky, skončí sa však až
zvolením
nových členov do týchto orgánov.
2) Valné zhromaždenie môže na návrh prezidenta podľa potreby združenia

ustanoviť aj ďalšie orgány uznesením.
3) Na čele sekcie stojí a za sekciu zodpovedá príslušný viceprezident
a v prípade, že ide o sekciu vytvorenú podľa čl.3ods.1, príslušný riaditeľ.
Článok 9
Valné zhromaždenie
1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia.
2) Valné zhromaždenie rozhoduje uznesením najmä o :
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a) prijatí, zmene a doplnení stanov združenia,
b) schválení opatrení Rady podľa čl.11 ods.3,
c) nevyhnutných zásahoch do činnosti sekcie,
d) voľbe a odvolaní orgánov uvedených v čl.8 písmeno c),d), a e),
e) voľbe a odvolaní riaditeľa podľa čl.3 ods. 1 a 2,
f) prijatí čestného člena podľa čl.4 ods.3 a čl.5 ods.2,
g) zániku členstva podľa čl.6 ods.1 písmeno b) a d),
h) zániku združenia.

3) Valné zhromaždenie berie na vedomie :
a) zánik členstva podľa čl.6 ods.1 písmena a) a c),
b) správu kontrolóra o vykonanej činnosti podľa čl.15 ods.5,
c) správu prezidenta o činnosti združenia podľa čl.13 ods.4,
d) správu viceprezidentov o činnosti sekcií podľa čl.14 ods.2
písmena d.

Článok 10
1) Valné zhromaždenie sa schádza najmenej jeden krát do roka a zvoláva
ho prezident združenia,ktorý mu aj predsedá.
2) Prezident zvolá Valné zhromaždenie aj vtedy, ak ho o to požiada Rada,

kontrolór alebo tretina členov združenia. Prezident môže zvolať aj
mimoriadne Valné zhromaždenie, ak to vyžadujú neodkladné alebo
vážne dôvody.
3) Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná
väčšina všetkých členov združenia.
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4) V prípade, že nie je Valné zhromaždenie uznášania schopné ani 20 minút

po zvolaní, môže prezident na návrh Rady zvolať mimoriadne Valné
zhromaždenie, ktoré sa uskutoční najneskôr o dva dni.
5) Hlasovanie počas schôdze sa realizuje aklamáciou zdvihnutím ruky,
alebo tajne.
6) Na

platné uznesenie Valného zhromaždenia je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Na prijatie stanov, alebo ich
zmeny a na schválenie zániku združenia podľa čl.20 ods.1 je potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov a prezidenta združenia.

7) Z každého zasadnutia Valného zhromaždenia sa vyhotoví zápisnica,
ktorá obsahuje program zasadnutia, zoznam uznesení prijatých Valným
zhromaždením a podpisy prítomných členov, ako aj náležitosti podľa
čl.7 ods.10.

Článok 11
Rada
1) Výkonným orgánom združenia je Rada.
2) Rada je kolegiátny orgán.
3) Rade predsedá prezident, na ktorého môže Rada opatrením preniesť

výkon niektorých oprávnení podľa ods.4. Rada zároveň v opatrení
uvedie rozsah a čas oprávnenia.
4) V čase keď Valné zhromaždenie nezasadá, vykonáva jeho funkcie
s výnimkou právomocí uvedených v čl.9 ods.2 písmena a), b), a h) Rada
opatrením. Valné zhromaždenie na svojom najbližšom zasadnutí tieto
opatrenia schváli alebo zruší.
5) Rada rozhoduje opatrením o rozpočte združenia.
6) Rada ďalej rozhoduje opatrením najmä o :

a) pláne činnosti združenia,
b) projektoch združenia,
c) bežných veciach týkajúcich sa činnosti združenia.
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Článok 12
1) Radu tvoria prezident, viceprezidenti a riaditelia.
2) Rada sa zíde vždy, keď o to požiada prezident alebo ktorýkoľvek
viceprezident.
3) Rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina

všetkých jej členov.
4) Na platné opatrenie Rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny

všetkých jej členov. Na opatrenie Rady podľa čl.11 ods.3 je potrebný
súhlas najmenej troch pätín všetkých jej členov.
5) Riaditeľ nemá právo hlasovať. Má iba poradný hlas. Pri výpočte väčšiny
podľa odsekov 3 a 4 sa na účasť riaditeľa neprihliada.
6) Z každého zasadnutia Rady sa vytvorí zápisnica, ktorá obsahuje program

zasadnutia, zoznam opatrení prijatých Radou a podpisy prítomných
členov.
Článok 13
Prezident
1) Štatutárnym a výkonným orgánom združenia je jeho prezident.
2) Prezident najmä :
a) zastupuje združenie navonok
b) riadi a koordinuje činnosť združenia a koná v jeho mene vo všetkých
veciach
c) podpisuje uznesenia Valného zhromaždenia a opatrenia Rady.
3) Právomoci prezidenta v čase jeho neprítomnosti vykonáva ním poverený
viceprezident. Konanie povereného viceprezidenta v majetkovoprávnych
veciach podlieha kontrasignácii ďalšieho viceprezidenta.
3) Prezident podáva Valnému zhromaždeniu správu o činnosti združenia
vždy, keď ho o to požiada Rada alebo Valné zhromaždenie.
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Článok 14
Viceprezident
1) Na čele každej sekcie stojí viceprezident.
2) Viceprezident najmä :
a) riadi činnosť sekcie,
b) riadi a koordinuje projekty sekcie,
c) predkladá návrh projektu združenia Rade,
d) predkladá Valnému zhromaždeniu správu o činnosti sekcie, ktorú
vedie, vždy keď ho o to požiada prezident, Rada alebo Valné
zhromaždenie.
Článok 15
Kontrolór
1) Kontrolór je kontrolným orgánom združenia.
2) Kontrolóra volí Valné zhromaždenie. Kandidáta môže navrhnúť prezident
alebo viceprezident.
3) Kontrolór pri svojej kontrolnej činnosti skúma najmä :
a) dodržiavanie účtovných a mzdových predpisov, ako aj interných
predpisov,
b) dodržiavanie rozpočtových zásad, vrátane zásad hospodárenia a
nakladania s majetkovými hodnotami inej právnickej osoby alebo
fyzickej osoby, ktoré boli združeniu zverené do užívania,
c) reálnosť, správnosť a súlad návrhu rozpočtu združenia so zákonom. Za
týmto účelom vypracováva kontrolór stanovisko k návrhu rozpočtu,
ktoré predkladá na rokovanie o tomto návrhu ako jeho príloha,
d) súlad vypracovaného daňového priznania so zákonom,
e) úspešnosť výberu členského poplatku vyberaného podľa čl.5ods. 1
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a čl.7 ods.7 vrátane stanovenia nedoplatkov.
4) kontrolór je v rámci výkonu svojej funkcie oprávnený vyžadovať od
orgánov združenia poskytnutie súčinnosti pri kontrole, najmä požadovať
vysvetlenia a vydanie účtovných alebo iných listín dotýkajúcich sa
predmetu kontroly.
5) kontrolór raz ročne predkladá Valnému zhromaždeniu správu
o hospodarení združenia a o svojej činnosti. Správu však predloží vždy,
keď ho o to požiada prezident, Rada alebo Valné zhromaždenie.
Článok 16
Hospodárenie združenia
1)

Hospodárenie združenia sa riadi rozpočtom združenia, ktorý schvaľuje
Rada na dobu jedného roka.

2) Zo schváleného rozpočtu sa podľa potreby a finančných možností hradia
výdavky združenia a jeho jednotlivých sekcií.
3) Zdroje príjmov združenia sú :
a) zápisné a členské príspevky členov združenia
b) vecné alebo
a organizácií

finančné

dary

jednotlivcov,

spolkov,

nadácií

c) granty, dotácie, dary a príspevky fyzických a právnických osôb,
tuzemských a zahraničných
d) príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia
e) úroky z finančných prostriedkov v peňažných ústavoch
f) dedičstvo
g) iné príjmy
4) Výdavky združenia sú :
a) úhrady výdavkov za vedenie agendy združenia, nájom miestností,
ostané režijné faktúry
b) úhrady výdavkov na nákup materiálu, technického vybavenia

a zariadení pre činnosť združenia
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c) úhrady výdavkov na mzdy zamestnancov združenia, odvody do
fondov a náklady výdavkov členom orgánov združenia
d) odmeny funkcionárov a členov združenia
e) úhrada poistného
f) úhrady za vynaložené náklady pri realizácii programov združenia
g) úhrady nákladov na služobné cesty pracovníkov združenia
h) náklady na výročnú správu a audit ak sa vykonáva
i) vizitky a prezentačné materiály
j) reprezentačné
k) úhrada poplatkov za poštové služby a telefóny
l) úhrada nákladov na pohonné hmoty
m) úhrada výdavkov členov združenia spojená s ich členstvom v iných

organizáciách, ak je to v záujme združenia
n) úhrada pokút, penálov a škôd,ktoré činnosťou združenia vznikli
o) súdne a správne poplatky v súlade s činnosťou a cieľmi združenia
p) servisné náklady, náklady na nevyhnutnú opravu a rekonštrukciu
majetku združenia
q) iné náklady

5)
Finančné
zabezpečenie a hospodárenie združenia riadi sekcia
Marketing,
ktorá vedie účtovnícvo združenia. Za správnosť účtovných postupov
a spravovanie financií združenia osobne zodpovedá viceprezident sekcie
Marketing.
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Článok 17
Zánik združenia
Združenie zaniká :
1) Dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.
2) Právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra o jeho rozpustení.
3) Združenie zaniká uznesením Valného zhromaždenia, Valné
zhromazdenie oznámi zánik združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.
4) Majetkovo-právne vyrovnanie vykoná osobitná 3-členná
Likvidačná komisia, ktorá ukončenie likvidácie oznámi do 15dní
Ministerstvu vnútra SR. Likvidátor môže byť len člen združenia.
Likvidátor môže byť len fyzická osoba.

Článok 18
Záverečné a prechodné ustanovenia
1)

Stanovy združenia nadobúdajú platnosť ich schválením prípravným
výborom pre založenie združenia.

2)

Stanovy nadobúdajú platnosť ich schválením a účinnosť dňom ich
registrácie.

3)

Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými
právnymi normami SR.

