
STANOVY 

občianskeho združenia Únie materských centier 
 

 

Článok I 

Základné ustanovenie 

 

1. Názov občianskeho združenia je Únia materských centier (ďalej len „únia“). 

2. Sídlom občianskeho združenia (ďalej len „združenie“)  je Čulenova 5, 811 09 Bratislava. 

 

 

Článok II 

Poslanie združenia 

 

Poslaním únie je dosiahnuť úctu a uznanie materstva v spoločnosti a spoluvytvárať 

podporujúce podmienky pre materstvo v najvyššom záujme dieťaťa, matky a rodiny. 

 

 

Článok III 

Ciele združenia 

 

1. Šíriť myšlienku materských centier – na lokálnej a celoslovenskej úrovni pomáhať 

vytvárať prostredie, v ktorom môžu matky a celá rodina aj so svojimi deťmi zmysluplne 

tráviť čas. 

2. Udržiavať informovanosť svojich členov, koordinovať spoločné aktivity, poskytovať im 

podporu pri vytváraní spoločných projektov, poskytovať informácie vedúce k získavaniu 

financií na realizáciu týchto projektov, pomáhať a podporovať začínajúce materské centrá 

a materské centrá v núdzi. 

3. Komunikovať s predstaviteľmi verejného života, médií, s ostatnými mimovládnymi 

organizáciami na Slovensku i v zahraničí a zvyšovať tak povedomie o materských 

centrách a situácii matiek a rodín. 

4. Na nediskriminačnom základe pomáhať pri ochrane práv a zlepšení situácie všetkých 

matiek, detí a rodín, a to najmä poradenstvom, publikačnou, informačnou a vzdelávacou 

činnosťou, organizovaním spoločenských kultúrnych podujatí a realizáciou iných služieb 

a aktivít. 

5. V záujme vytvárania vlastných zdrojov na podporu poslania únie vykonávať vo vzťahu 

k záujmovej činnosti zárobkovú činnosť v doplnkovom rozsahu. 

 

 

Článok IV 

Členstvo v združení 

 

1. Členom alebo členkou združenia (ďalej len „člen“) môže byť  

a) fyzická osoba, ktorá súhlasí s jeho stanovami a cieľmi, a riadne vyplní prihlášku alebo  

b) právnická osoba, ktorá spĺňa kritériá členstva definované vo vnútornom poriadku únie. 

2. Členstvo v únii je 

a) riadne (ďalej len „člen“), 



b) spriaznené (ďalej len „sympatizant“). 

c) čestné. 

3. Členstvo v združení vzniká a zaniká na základe konsenzu štatutárneho orgánu.  

4. Sympatizantom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so 

stanovami únie, a riadne vyplní prihlášku. Sympatizant nie je členom valného 

zhromaždenia. 

5. Čestné členstvo možno udeliť fyzickej osobe, ktorá sa významnou mierou podieľala na 

činnosti združenia, a s udelením  čestného členstva súhlasí. Čestného člena vymenúva 

valné zhromaždenie na návrh štatutárneho orgánu. 

6. Členstvo v združení zaniká: 

a) vystúpením – členstvo zaniká dňom určeným v písomnom oznámení člena alebo ak 

taký deň nie je určený, dňom doručenia písomného oznámenia člena združenia 

o vystúpení zo združenia, 

b) vylúčením, o ktorom rozhodne štatutárny orgán v prípade 

1. ak člen združenia opätovne a napriek výstrahe porušuje povinnosti člena 

2. dlhodobej neodôvodnenej nečinnosti člena združenia 

3. ak člen neuhradí členský príspevok ani po upomienke 

4. člen koná v rozpore s cieľmi činnosti združenia 

5. člen poškodzuje dobré meno združenia 

6. člen spôsobil svojím úmyselným konaním združeniu škodu; 

proti rozhodnutiu o vylúčení má člen právo podať odvolanie na najvyšší orgán združenia  

prostredníctvom dozornej rady,  

c) smrťou fyzickej osoby, 

d) zánikom združenia. 

7. Odsek 5 sa primerane použije aj na zánik členstva podľa odseku 2 písm. b) 

 

 

Článok V 

Práva a povinnosti členov 

 

1. Člen má právo najmä: 

a) podieľať sa na činnosti združenia, 

b) voliť a byť volený do orgánov združenia, 

c) navrhovať kandidátov do orgánov združenia, 

d) zúčastňovať sa zasadnutí valného zhromaždenia a ďalších orgánov združenia, 

e) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia, 

f) obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko. 

2. Člen je povinný najmä: 

a) dodržiavať stanovy združenia, vnútorný poriadok, Etický kódex člena únie a ostatné 

interné právne predpisy, 

b) plniť uznesenia a iné rozhodnutia orgánov združenia, 

c) dbať o hospodárenie a transparentné nakladanie s majetkom združenia, 

d) dbať o dobré meno združenia, 

e) platiť členský príspevok vo výške, ktorú ustanoví valné zhromaždenie na odporúčanie 

výkonného tímu združenia, 

f) aktívne sa podieľať na činnosti združenia, 

g) pravidelne informovať združenie o svojej činnosti, 



h) podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom 

združenia, 

i) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia. 

3. Sympatizant má právo najmä: 

a) podľa svojho uváženia podieľať sa na činnosti združenia, 

b) po predchádzajúcom súhlase jednotlivých orgánov zúčastňovať sa na zasadnutí 

valného zhromaždenia a ďalších orgánov združenia s hlasom poradným bez možnosti 

hlasovania, pričom znáša náklady súvisiace s účasťou na zasadnutiach v plnej výške, 

c) obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko. 

4. Sympatizant je povinný najmä: 

a) dodržiavať stanovy, vnútorný poriadok, Etický kódex člena únie a ostatné interné 

právne predpisy únie, 

b) dbať o dobré meno združenia, 

c) platiť príspevok sympatizanta vo výške, ktorú ustanoví valné zhromaždenie na 

odporúčanie výkonného tímu združenia, 

d) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia. 

 

5. Čestný člen má právo zúčastňovať sa na zasadnutí valného zhromaždenia a zasadnutí 

výkonného tímu s hlasom poradným bez možnosti zasahovania do hlasovania 

6. Čestný člen je povinný dbať o dobré meno združenia. 

 

 

Článok VI 

Orgány združenia 

 

Orgánmi združenia sú: 

a) valné zhromaždenie, 

b) dozorná rada,  

c) výkonný tím,  

d) štatutárne orgány – riaditeľ Centra advokácie a koordinácie a riaditeľ Centra 

ekonomiky a projektov.  

 

 

Článok VII 

Valné zhromaždenie 

 

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi 

združenia  podľa čl. IV ods. 2 písm. a). Každý člen podľa čl. IV ods. 2 písm. a) má vo 

valnom zhromaždení jeden hlas. V prípade, že členom valného zhromaždenia je 

právnická osoba, hlasuje za neho štatutár, resp. osoba poverená štatutárom. Ďalšie 

podrobnosti o spôsobe hlasovania valného zhromaždenia môžu byť upravené vo 

vnútornom poriadku únie. 

2. Do kompetencie valného zhromaždenia patrí najmä: 

a) rozhodovať o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo 

dobrovoľným rozpustením, 

b) schvaľovať stanovy, ich zmeny a doplnky, 

c) schvaľovať vnútorný poriadok únie, jeho zmeny a doplnky, 



d) vymenovať a odvolávať štatutárne orgány združenia; na účel výberu uchádzačov 

vymenovať výberovú komisiu, ktorá bude spĺňať podmienky ustanovené všeobecne 

záväznými právnymi predpismi ako aj vnútorným poriadkom únie; podrobnosti 

výberového konania upraví vnútorný poriadok únie.  

e) schvaľovať smernicu o platoch a platových triedach výkonného tímu, 

f) voliť a odvolávať členov dozornej rady, 

g) schvaľovať účtovnú uzávierku, 

h) schvaľovať  správu o činnosti združenia  

i) schvaľovať ročné plány činnosti a výročnú správu, 

j) schvaľovať správu o vykonaní kontroly hospodárenia, 

k) prijímať a schvaľovať dlhodobé smerovanie združenia vo forme vízií, 

l) ustanoviť likvidátora v prípade zániku združenia, 

m) schvaľovať štatút dozornej rady,  

n) ako druhostupňový orgán rozhodovať o odvolaní proti rozhodnutiu štatutárneho 

orgánu o vylúčení člena; na ten účel zriadi trojčlennú odvolaciu komisiu. 

3. Ak sa medzi zasadnutiami valného zhromaždenia vyskytne nevyhnutná potreba 

hlasovania členov valného zhromaždenia, je možné hlasovať per rollam, ktoré 

organizačne zabezpečí výkonný tím. Hlasovanie per rollam je vylúčené v prípade 

hlasovania podľa odseku 2 písm. a). Hlasovanie per rollam je platné, ak sa do hlasovania 

zapojí nadpolovičná väčšina všetkých členov. Podrobnosti ustanovuje vnútorný poriadok 

únie. 

4. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva štatutárny orgán podľa potreby,  minimálne 

raz za rok alebo na podnet aspoň 1/3 členov podľa čl. IV ods. 2 písm. a). 

5. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých 

jeho členov. Ak valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné, zvolá štatutárny orgán 

náhradné valné zhromaždenie, ktoré je schopné uznášať sa aj vtedy, ak nie je prítomná 

nadpolovičná väčšina členov. Náhradné valné zhromaždenie nie je možné zvolať 

v prípade, ak sa rozhoduje podľa odseku 2 písm. a). Ak nie je v stanovách uvedené inak, 

valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. 

 

 

Článok VIII 

Dozorná rada 

 

1. Dozorná rada má troch členov, ktorých volí valné zhromaždenie na obdobie dvoch rokov. 

Členovia dozornej rady môžu byť zvolení aj opakovane, najviac však na tri po sebe 

nasledujúce funkčné obdobia. Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie 

je členom združenia podľa čl. IV. Dozorná rada si spomedzi seba volí predsedu a 

podpredsedu. Dozorná rada za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. 

Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výkonnom tíme.  

2. Dozorná rada je kontrolný orgán, do ktorého kompetencie patrí najmä: 

a) kontrolovať hospodárenie združenia, 

b) upozorňovať orgány na nedostatky a navrhovať opatrenia na ich odstránenie, 

c) kontrolovať plnenie uznesení valného zhromaždenia, 

d) kontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, stanov, 

vnútorného poriadku a ostatných vnútorných právnych predpisov, 

e) vypracovať správu o vykonaní kontroly hospodárenia, ktorú predkladá valnému 

zhromaždeniu na schválenie, 



f) predseda alebo podpredseda dozornej rady má právo zúčastňovať sa na zasadnutí 

výkonného tímu s hlasom poradným. 

3. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. 

V prípade neúčasti predsedu dozornej rady na jej zasadnutiach alebo na zasadnutiach 

ďalších orgánov ho zastupuje podpredseda dozornej rady. Dozorná rada zasadá 

minimálne raz ročne. Zasadnutie dozornej rady zvoláva predseda dozornej rady. Činnosť 

dozornej rady upravuje štatút, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie. 

 

 

Článok IX 

Výkonný tím 

 

1. Výkonný tím je výkonný a riadiaci orgán, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný valnému 

zhromaždeniu. Výkonný tím tvorí: 

a) riaditeľ Centra advokácie a koordinácie - štatutárny orgán, 

b) riaditeľ Centra ekonomiky a projektov - štatutárny orgán,  

c) poradný orgán, ktorý tvoria zástupcovia jednotlivých regiónov s hlasom poradným; 

podrobnosti a zloženie poradného orgánu upraví vnútorný poriadok únie, 

d) zamestnanci, mandatári a externí spolupracovníci v priamej podriadenosti riaditeľa 

podľa písmena a) alebo b). 

 

2. Riaditeľ Centra advokácie a koordinácie a riaditeľ Centra ekonomiky a projektov sú 

štatutárnymi orgánmi združenia. Ak stanovy alebo vnútorný poriadok združenia 

nestanovujú inak, každý štatutárny orgán je oprávnený konať samostatne. Funkčné 

obdobie štatutárnych orgánov sú dva roky. Štatutárny orgán môže byť do funkcie 

vymenovaný aj opakovane. Podrobnosti o obsadzovaní miest vo výkonnom tíme vrátane 

pozícií štatutárnych orgánov upravuje vnútorný poriadok únie. 

3. Do kompetencie štatutárneho orgánu patrí najmä: 

a) riadiť činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia, 

b) pripravovať a predkladať materiály na rokovanie valného zhromaždenia, 

c) pripravovať a schvaľovať interné smernice, 

d) zastupovať združenie navonok a konať v mene združenia vo všetkých veciach, 

e) pripravovať dlhodobé smerovanie združenia vo forme vízií  a predkladať tieto vízie na 

schválenie valného zhromaždenia, 

f) pripravovať strategický plán a stanovovať ciele združenia, 

g) pripravovať ročné plány a predkladať ich na schválenie valnému zhromaždeniu, 

h) vymenovať a odvolať členov poradného orgánu. 

 

 

Článok X 

Hospodárenie združenia 

 

1. Združenie hospodári so svojim majetkom v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, etickým kódexom únie, so stanovami, vnútorným poriadkom a ostatnými 

internými právnymi predpismi. 

2. Príjmy združenia tvoria najmä granty a dotácie, dary tuzemských i zahraničných 

fyzických a právnických osôb, príjmy z členských príspevkov, príjmy z majetku, príjmy 

z poskytnutého podielu zaplatenej dane fyzických osôb alebo právnických osôb a príjmy 

zo zárobkovej činnosti vykonávanej za účelom plnenia poslania a cieľov združenia 



3. Všetky finančné prostriedky združenia sú vedené na bežných účtoch v bankách alebo 

pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike 

4. Prostriedky združenia možno použiť výlučne za účelom dosahovania cieľov združenia 

 

 

Článok XI 

Zánik združenia 

 

1. Združenie zaniká na základe rozhodnutia valného zhromaždenia dobrovoľným 

rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením alebo na základe 

právoplatného rozhodnutia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho rozpustení. 

2. Pri zániku združenia zlúčením prechádza jeho majetok na právneho nástupcu, ktorým 

môže byť iba občianske združenie zriadené na podobný účel, ktorého cieľom nie je 

dosahovanie zisku. 

3. Pokiaľ pri zániku neprechádza celý majetok na právneho nástupcu, menuje dozorná rada  

likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu. Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na 

mimovládnu organizáciu zriadenú na podobný účel, ktorej cieľom nie je dosahovanie 

zisku. 

 

 

 

V Demänovskej doline, 27. október  2012 


