STANOVY
SPOLKU DETVAN
Preambula
My, slovenského rodu študenti, v matke všetkých miest po poznaní bažiaci,
uvedomujúc si, že len v súdržnosti mocní a viditeľní môžeme byť,
klaňajúc sa pred pokladmi a klenotmi svojho slovenského ako aj českého národa,
pokračujúc v tradícii slávneho Spolku slovenských akademikov Detvan, pôsobiaceho od roku 1882,
snažiac sa prostredníctvom nás, dobré meno Slovenska pestovať a šíriť,
majúc pri tom na zreteli hodnoty demokracie, tolerancie a mierového spolužitia národov,
teda my, slovenskí študenti, spoločne s našimi priaznivcami, dohodli sme sa,
že chceme pokračovať v diele našich predchodcov a otcov národa slovenského
pospolitou činnosťou v Spolku Detvan na základe týchto stanov:
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Čl. I
Názov a sídlo spolku
[1] Názov spolku je Spolok Detvan, z. s. (ďalej len „spolok“).
[2] Sídlom spolku je Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2, Česká republika, Dům národnostných menšin.
Čl. II
Postavenie spolku
[1] Spolok je samosprávnym dobrovoľným a nezávislým zväzkom členov vedených spoločným záujmom.
[2] Spolok je samostatnou právnickou osobou pôsobiacou na základe § 214 a nasl. občianskeho zákonníka.
[3] Vnútorná organizácia spolku, jeho činnosti, práva a povinnosti členov a orgánov spolku sa riadia zákonom a
týmito stanovami, ktoré sú uložené vo svojom úplnom znení v sídle spolku a sú vedené príslušným registrovým
súdom.
Čl. III
Účel spolku
[1] Poslaním spolku je udržiavať národné povedomie Slovákov žijúcich v Českej republike, najmä však študentstva
žijúceho v Prahe; budovať a rozvíjať vzťahy slovenských, českých a študentov iných národností, a tým prehlbovať
vzájomnosť Čechov, Slovákov a ďalších národov a prispievať tak k udržiavaniu nadštandardných vzťahov medzi
nimi.
[2] Medzi spoločné ciele spolku okrem iného patrí aj:
a) Pestovanie a všestranný rozvoj slovenskej reči, kultúry a vzdelanosti,
b) ochrana záujmov slovenských študentov v Českej republike a ich všestranná podpora,
c) uľahčenie integrácie Slovákov, najmä však nových študentov, do českej spoločnosti a adaptácie v novom
prostredí Prahy či inde v Českej republike.
Čl. IV
Hlavná činnosť spolku
[1] Hlavná činnosť spolku spočíva v naplňovaní a ochrane poslania i cieľov spolku prostredníctvom týchto aktivít:
a) príprava, propagácia a realizácia rôznych rozvojových projektov spojených s životom slovenskej národnostnej
menšiny v Českej republike na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni,
b) informačná, osvetová a konzultačná činnosť pre českú verejnosť a Slovákov,
c) poradenská činnosť v študijných a iných sociálne-právnych záležitostiach slovenským študentom v Českej
republike, najmä však členom a priaznivcom spolku,
d) poskytovanie finančnej pomoci Slovákom študujúcim v Českej republike,
e) organizovanie seminárov, prednášok, konferencií, tréningov, diskusných stretnutí a ďalšia vzdelávacia,
výskumná a výchovná činnosť,
f) organizovanie kultúrnych, športových a voľno časových podujatí,
g) vytváranie a prehlbovanie medzinárodných a miestnych partnerských vzťahov s tými organizáciami, ktoré
majú rovnaké alebo podobné ciele, prípadne s ďalšími organizáciami zastrešujúcimi zahraničných študentov
v Českej republike,
h) organizácia výmenných pobytov,
i) práca s deťmi a mládežou,
j) dobrovoľnícka činnosť.
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[2] Spolok podáva žiadosti o granty, dotácie, verejné zákazky, sponzorské dary a organizuje verejné zbierky s cieľom
získania finančných prostriedkov na podporu svojho účelu a činností.
[3] Spolok môže príležitostne vykonávať aj tieto ďalšie činnosti:
a) poskytovanie kultúrnych služieb;
b) poskytovanie ostatných služieb ako protihodnoty členského príspevku pre vlastných členov;
c) poskytovanie služieb úzko spojených so športom alebo telesnou výchovou.
[4] Pokiaľ nepôjde o výkon vedľajšej (hospodárskej) činnosti, spolok môže prijať protiplnenie v súvislosti s
poskytovaním niektorých služieb a za dodanie tovaru pri výkone týchto činností:
a) výchovné, vzdelávacie a voľnočasové aktivity poskytované deťom a mládeži,
b) poskytovanie kultúrnych služieb,
c) poskytovanie ostatných služieb ako protihodnoty členského príspevku pre vlastných členov,
d) poskytovanie služieb úzko spojených so športom alebo telesnou výchovou,
a to iba za predpokladu, že ide o príležitostné akcie organizované výlučne za účelom získania finančných
prostriedkov k činnostiam smerujúcim k naplneniu poslania spolku a spoločných cieľov podľa § 61 písm. f)
zákona o dani z pridanej hodnoty.
Čl. V
Vedľajšia činnosť spolku
[1] Za účelom získania finančných prostriedkov na podporu svojho účelu a činností (Čl. III a IV) môže spolok
vykonávať vedľajšiu (podnikateľskú alebo inú zárobkovú) činnosť hospodárskeho charakteru podľa
živnostenského zákona v týchto predmetoch podnikania patriacich pod živnosť voľnú „výroba, obchod a služby
neuvedené v prílohách 1 - 3 živnostenského zákona“:
a) veľkoobchod a maloobchod,
b) poradenská a konzultačná činnosť, spracovanie odborných štúdií a posudkov,
c) výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied alebo spoločenských vied,
d) reklamná činnosť, marketing, mediálne zastúpenie,
e) prekladateľská a tlmočnícka činnosť,
f) mimoškolská výchova a vzdelávanie, organizovanie kurzov, školení, vrátane lektorskej činnosti,
g) prevádzka kultúrnych, kultúrno-vzdelávacích a zábavných zariadení, prevádzka kultúrnych produkcií, zábav,
výstav, veľtrhov, prehliadok, predajných a obdobných akcií,
h) prevádzka telovýchovných a športových zariadení a organizovanie športovej činnosti.
[2] Zisk z vedľajšej hospodárskej činnosti spolok využíva výlučne na realizáciu činností smerujúcich k naplneniu
poslania spolku a spoločných cieľov vrátane správy spolku.
Čl. VI
Členstvo
[1] Členstvo v spolku môže byť riadne a čestné.
[2] S riadnym členstvom sú spojené všetky práva a povinnosti člena spolku tak, ako ich priznáva zákon, prípadne
tieto stanovy.
[3] Čestné členstvo sa udeľuje fyzickým osobám za mimoriadny prínos v rozvoji:
a) vzájomných vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou,
b) spoločenského a kultúrneho života Slovákov v Českej republike,
c) spolku.
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[4] Zoznam členov vedie Predsedníctvo, ktoré vykonáva zápis, zmenu alebo výmaz údajov v zozname bez
zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 15 dní po vzniku rozhodnej skutočnosti.
[5] Zoznam členov spolku nie je verejný;

na požiadanie je sprístupnený členom spolku (prípadne

zamestnancom spolku) v jeho sídle; ust. § 236 ods. 2 občianskeho zákonníku tým nie je dotknuté.
Čl. VII
Vznik a zánik členstva
[1] Riadnym členom spolku sa môže stať plnoletá fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá k právnym úkonom, a ktorá
prejaví súhlas s poslaním a spoločnými cieľmi i stanovami spolku, bez rozdielu pohlavia, vyznania, politického a
sociálneho zaradenia, národnosti a štátnej príslušnosti.
[2] Členstvo vzniká rozhodnutím Predsedníctva spolku alebo Snemu na základe odporúčania aspoň jedného člena
spolku a riadne vyplnenej a odovzdanej prihlášky, ktorá obsahuje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska
(vrátane prechodnej či doručovacej adresy), dátum narodenia, telefónne číslo a e-mail žiadateľa o členstvo a jeho
výslovný súhlas s poslaním spolku a spoločnými cieľmi i stanovami spolku. Podpisom a podaním prihlášky
záujemca o členstvo udeľuje spolku súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle príslušných
ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, a to pre účely
plnenia poslania spolku a jeho cieľov tak, ako vyplývajú z týchto stanov a povinností stanovených všeobecne
záväznými predpismi vrátane možného zverejnenia týchto údajov.
[3] Predsedníctvo rozhoduje o prijatí za člena na svojom najbližšom zasadnutí od podania prihlášky. Predsedníctvo
môže odmietnuť prijatie žiadateľa za člena, ak dôjde k väčšinovému názoru, že prijatím žiadateľa za člena by
mohlo byť ohrozené riadne plnenie poslania spolku a jeho cieľov.
[4] Účinnosť vzniku členstva je podmienená rozhodnutím Predsedníctva spolku a zaplatením ročného členského
príspevku, pokiaľ nie je člen od zaplatenia príspevku zo závažných dôvodov oslobodený. Týmto okamihom
vznikajú práva člena spolku a súčasne sa člen zaväzuje plniť povinnosti pre neho z členstva vyplývajúce.
[5] Dokladom o členstve je potvrdenie alebo výpis zo zoznamu členov obsahujúci údaje o príslušnej osobe (ods. 3
tohto Článku) vydávaný Predsedníctvom spolku. V prípade pochybností sa dotyčná osoba považuje za člena
spolku, pokiaľ sa nepreukáže opak.
[6] Členstvo zaniká:
a) smrťou;
b) zánikom spolku alebo rozhodnutím o jeho premene na inú právnu formu;
c) vystúpením člena zo spolku písomným oznámením adresovaným Predsedníctvu spolku alebo ústnym
oznámením adresovaným Snemu počas jeho zasadnutia;
d) okamžitým zrušením, ak ide o riadneho člena (ods. 7 tohto Článku);
e) vylúčením z iných závažných dôvodov na základe písomného rozhodnutia Predsedníctva spolku, ktoré Snem
vezme na vedomie na jeho najbližšom zasadnutí.
[7] Riadnemu členovi je členstvo okamžite zrušené , ak:
a) sa trikrát v poradí osobne nezúčastní riadne zvolaného zasadnutia Snemu bez náležitého písomného
ospravedlnenia
b) sa napriek riadne doručenej písomnej upomienke ocitne v oneskorení so zaplatením členského príspevku o
viac než 60 dní od dátumu jeho splatnosti,
c) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.
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[8] Člen, ktorý bol Predsedníctvom spolku vylúčený zo závažných dôvodov (ods. 6 písm. e) tohto Článku), môže do
15 dní od doručenia rozhodnutia v písomnej forme navrhnúť, aby rozhodnutie o jeho vylúčení preskúmala
Revízna komisia. Vylúčený člen môže do 3 mesiacov od doručenia konečného rozhodnutia o vylúčení navrhnúť
príslušnému súdu, aby rozhodol o neplatnosti vylúčenia.
Čl. VIII
Členský príspevok
[1] Výšku a splatnosť ročného členského príspevku určí Snem spolku.
[2] Povinnosť zaplatiť ročný členský príspevok sa týka iba riadneho člena, ktorý je aspoň časť daného kalendárneho
roku členom spolku.
[3] Snem sa môže uzniesť na všeobecnej povinnosti zaplatiť mimoriadny členský príspevok bez ohľadu na ročnú
periodicitu.
[4] Predsedníctvo spolku môže na základe písomnej žiadosti člena znížiť alebo odložiť splatnosť jeho členského
príspevku, ak sú pre to závažné dôvody. Predsedníctvo spolku môže zo zvlášť závažných dôvodov úplne
oslobodiť člena od povinnosti zaplatiť členský príspevok.
Čl. IX
Práva a povinnosti členov
[1] Riadny člen má právo najmä:
a) podieľať sa na stanovovaní poslania spolku a jeho cieľov;
b) podieľať sa na činnosti spolku a jeho orgánov a byť o tejto činnosti informovaný;
c) podieľať sa na rozhodovaní Snemu hlasovaním;
d) voliť orgány spolku a byť do nich volený;
e) obracať sa na orgány spolku s návrhmi, podnetmi, pripomienkami a sťažnosťami týkajúcimi sa spolku a žiadať
od nich náležité vyjadrenie;
f) spoločne s ďalšími členmi požiadať o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Snemu, ak takú žiadosť podporí
aspoň 30% všetkých členov spolku;
g) spoločne s ďalšími členmi navrhovať zmeny stanov, ak taký návrh podporí aspoň 30% všetkých členov spolku,
a žiadať o zaradenie takého návrhu na program zasadnutia Snemu;
h) prednostne sa zúčastňovať na aktivitách usporiadaných spolkom.
[2] Čestný člen má všetky práva a povinnosti riadneho člena okrem práva spolurozhodovať na zasadnutiach Snemu,
voliť a byť volený do orgánov spolku (ods. 1 písm. c) a d) tohto Článku).
[3] Riadny člen má najmä tieto povinnosti:
a) konať v súlade so spoločným záujmom spolku;
b) dbať na to, aby neboli poškodzované záujmy a dobré meno spolku;
c) dodržovať stanovy spolku;
d) svedomite vykonávať funkcie v orgánoch spolku;
e) zúčastniť sa zasadnutí Snemu;
f) dbať na aktuálnosť hlásených osobných a kontaktných údajov (Čl. VII ods. 3).
Čl. X
Orgány spolku a zlučiteľnosť funkcií
[1] Orgánmi spolku sú:
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a) Snem,
b) Predsedníctvo.
[2] Spolok môže zriadiť Revíznu komisiu ako kontrolný a rozhodcovský orgán spolku. V prípade, že Revízna
komisia nie je zriadená:
a) jej právomoci primerane preberá Predsedníctvo,
b) táto skutočnosť sa zaznamená do záverečných a prechodných ustanovení týchto stanov (Čl. XVII).
[3] V prípade, že Revízna komisia je zriadená, člen Revíznej komisie nemôže byť zároveň členom Predsedníctva
alebo zamestnancom spolku.
Čl. XI
Snem
[1] Snem je najvyšším orgánom spolku, ktorý tvoria všetci členovia spolku.
[2] Snem zasadá na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach.
[3] Riadne zasadnutie Snemu sa koná raz za rok. Zvoláva ho Predsedníctvo na základe týchto stanov.
[4] Predsedníctvo, prípadne Revízna komisia, zvoláva mimoriadne zasadnutie Snemu podľa potreby alebo na
základe písomnej žiadosti 30 % všetkých členov Spolku (Čl. IX ods. 1 písm. f)).
[5] Pozvánka s programom, miestom a časom zasadnutia Snemu, musí byť doručená na e-mailové, prípadne
kontaktné, adresy všetkých členov spolku minimálne 14 dní pred termínom jeho konania.
[6] Snem najmä:
a) koncepčne určuje formy a náplň činností spolku na ďalšie obdobie a v tomto duchu zaväzuje Predsedníctvo,
b) rozhoduje o zmenách stanov spolku;
c) schvaľuje výročnú správu spolku a riadnu, prípadne mimoriadnu účtovnú závierku;
d) volí a odvoláva jednotlivých členov Predsedníctva a členov Revíznej komisie;
e) prijíma členov spolku na základe odporúčania aspoň jedného člena Spolku;
f) berie na vedomie rozhodnutie Predsedníctva o vylúčení člena zo závažných dôvodov (Čl. VII ods. 7 písm. e)),
pričom toto rozhodnutie môže zrušiť;
g) rozhoduje o výške a splatnosti ročného či mimoriadneho členského príspevku;
h) rozhoduje o dobrovoľnom zrušení spolku, fúzii s iným spolkom alebo o jeho rozdelení,
i) dohliada, či sú záležitosti spolku riadne spravované a či spolok vykonáva činnosti v súlade so stanovami,
právnymi predpismi a uzneseniami Snemu;
j) upozorňuje Predsedníctvo na zistené nedostatky;
k) rozhoduje o sporných záležitostiach, ktoré patria do spolkovej samosprávy v rozsahu, v akom o nich
rozhoduje Revízna komisia.
[7] Snem je uznášania schopný, ak je prítomná aspoň nadpolovičná väčšina všetkých členov. Ak sa nezistí
dostatočný počet prítomných členov najneskôr do

1 hodiny od ohláseného začiatku zasadnutia Snemu,

Predsedníctvo alebo Revízna komisia bezodkladne písomne zvolá náhradné mimoriadne zasadnutie Snemu tak,
aby sa konalo najneskôr do 30 dní

odo dňa, kedy sa malo konať pôvodné zasadnutie Snemu. Náhradné

mimoriadne zasadnutie Snemu je uznášania schopné bez ohľadu na počet prítomných členov spolku.
[8] Každý člen spolku má na zasadnutí Snemu jeden hlas. Hlasy čestných členov majú poradnú povahu a
nevyvolávajú právne účinky, inak sú hlasy rovné.
[9] Člen spolku sa môže nechať zastupovať na zasadnutí Snemu iným členom spolku iba na základe písomnej plnej
moci.
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[10] Snem rozhoduje na základe hlasovania. Rozhodnutie je prijaté, ak preň hlasovala prostá väčšina prítomných
členov.
[11] Rozhodnutie o:
a) zmene stanov spolku,
b) dobrovoľnom zrušení spolku, fúzii s iným spolkom alebo rozdelení spolku, transformácii na inú právnickú
osobu alebo
c) odvolaní člena Predsedníctva alebo člena Revíznej komisie,
d) zriadení Revíznej komisie,
je prijaté, ak zaň hlasujú aspoň dve tretiny všetkých členov spolku.
[12] Kandidát na členstvo v Predsedníctve, Revíznej komisii je do funkcie zvolený podľa poradia v počte
odovzdaných hlasov.
Čl. XII
Princípy rokovacieho poriadku
[1] Všetci zúčastnení členovia dbajú na to, aby bol priebeh zasadnutia Snemu efektívny, rýchly, konštruktívny a aby
prispel k dosahovaniu účelu spolku. Dbajú pritom na zásadu rešpektovania rozdielnych názorov, primeranosti
časového priestoru vystupujúcich členov a efektívnosti zasadnutia Snemu.
[2] Ten, kto zvoláva zasadnutie Snemu, zašle spoločne s pozvánkou na toto zasadnutie aj návrh programu
zasadnutia vrátane prípadných podkladov týkajúcich sa jednotlivých bodov programu.
[3] Na začiatku každého zasadnutia Snemu sa schvaľuje jeho program.
[4] Zasadnutie Snemu vedie člen Predsedníctva alebo Predsedníctvom poverený člen Revíznej komisie.
[5] Zo zasadnutia Snemu sa vyhotovuje zápisnica, ktorú potvrdia svojím podpisom aspoň jeden člen Predsedníctva
a aspoň jeden člen Revíznej komisie.
[6] Podrobnosti upravuje rokovací poriadok, ktorý schvaľuje Snem.
Čl. XIII
Predsedníctvo
[1] Predsedníctvo je kolektívnym výkonným (štatutárnym) orgánom spolku.
[2] Predsedníctvo je trojčlenné a skladá sa z predsedu, dvoch podpredsedov.
[3] Členmi Predsedníctva sa môžu stať iba fyzické osoby, ktoré neboli odsúdené za úmyselný trestný čin a majú
morálny predpoklad, že budú svoje povinnosti plniť riadne a zodpovedne. Za členov Predsedníctva môžu byť
volení iba členovia spolku.
[4] Funkčné obdobie členov Predsedníctva je trojročné. Členovia Predsedníctva môžu zastávať svoju funkciu
opakovane.
[5] Členstvo v Predsedníctve zaniká:
a) skončením funkčného obdobia,
b) smrťou,
c) vzdaním sa funkcie písomným oznámením Predsedníctvu,
d) zánikom členstva v spolku,
e) odvolaním (Čl. XI ods. 6 písm. d) a ods. 11 písm. c)).
[6] V prípade, že členovi Predsedníctva zanikne členstvo predčasne (ods. 5 písm. b) až e) tohto Článku),
Predsedníctvo v lehote do 60 dní zvolá zasadnutie Snemu za účelom doplňujúcej voľby nového člena
Predsedníctva.
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[7] Predsedníctvo koná v mene spolku a zastupuje ho navonok i dovnútra vo všetkých záležitostiach. Predsedníctvu
náležia práva a povinnosti zverené mu týmito stanovami, zákonom alebo rozhodnutím orgánu verejnej moci.
[8] Pokiaľ nie je určené inak, členovia Predsedníctva konajú za spolok samostatne tak, že k názvu spolku a označeniu
svojej funkcie pripoja svoj podpis. Pri právnych úkonoch sú viazaní uzneseniami Predsedníctva či Snemu,
zákonom, týmito stanovami a vlastným svedomím. Predsedníctvo pritom dbá, aby bol podpisový vzor všetkých
jeho členov založený do zbierky listín bez zbytočného odkladu.
[9] Člen Predsedníctva môže splnomocniť ďalšiu osobu, aby ho zastupovala, iba na základe písomnej plnej moci, kde
bude určený rozsah zastupovania. Takéto splnomocnenie sa udeľuje na nevyhnutnú dobu, resp. iba na určité
úkony. O udelení plnej moci podľa tohto odseku splnomocniteľ bez zbytočného odkladu informuje ďalších
členov Predsedníctva.
[10] Zmluvy, projektové žiadosti, grantové žiadosti, žiadosti o dotácie vyššie než 30 000,- Kč, a ďalej akékoľvek iné
občianskoprávne úkony vedúce k vzniku, zmene alebo zániku záväzku, ktorého hodnota celkom zjavne
presahuje 30 000,- Kč, podpisujú aspoň 2 členovia Predsedníctva. Zakladanie a rušenie bankových účtov a
určovanie, kto bude s účtami disponovať, taktiež podpisujú aspoň 2 členovia Predsedníctva Spolku.
[11] Predsedníctvo najmä:
a) reprezentuje spolok a koná v jeho mene;
b) riadi činnosť spolku medzi jednotlivými zasadnutiami Snemu;
c) okrem členov (Čl. IX ods. 1 písm. g)) navrhuje Snemu zmenu stanov spolku;
d) najneskôr do 30 dní zasiela písomnú upomienku členovi spolku, ak je v oneskorení so zaplatením členského
príspevku;
e) rozhoduje o prijatí zamestnancov do pracovného pomeru a schvaľuje ich platový rámec;
f) navrhuje Snemu schválenie koncepcie nových projektov či programu aktivít na ďalšie obdobie;
g) spracúva podklady pre rozhodovanie Snemu vrátane výročnej správy spolku;
h) spracúva podklady pre kontrolnú činnosť Revíznej komisie;
i) rozhoduje o termíne riadneho zasadnutia Snemu, prípadne o termíne mimoriadneho zasadnutia Snemu, ak ho
samo zvoláva;
j) zúčastňuje sa zasadnutia Snemu a vedie ho prostredníctvom člena vopred určeného zo svojho stredu;
k) vedie zoznam členov a vydáva potvrdenie o členstve;
l) udeľuje členstvo v spolku;
m) rozhoduje o vylúčení člena zo spolku zo závažných dôvodov (Čl. VII ods. 7 písm. e));
n) rozhoduje o žiadosti o oslobodenie od povinnosti zaplatiť členský príspevok, o žiadosti o jeho zníženie či
odloženie jeho splatnosti, ak sú pre to vážne dôvody (Čl. VIII ods. 4);
o) zodpovedá za hospodárenie spolku (Čl. XV) a vypracováva riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku.
[12] Predsedníctvo deleguje na svojich členov primerané právomoci.
[13] Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát mesačne. Rokovania Predsedníctva sú
spravidla neverejné. Z každého rokovania sa vyhotovuje zápisnica, ktorá je podkladom pre ďalšiu činnosť
Predsedníctva.
[14] Predsedníctvo je uznášania schopné, ak je prítomný aspoň nadpolovičný počet jeho členov. Rozhodnutia
Predsedníctva sú platné, ak ich schválil nadpolovičný počet členov Predsedníctva. Hlasovanie môže prebiehať
metódou per rollam prostredníctvom e-mailu alebo SMS.
Čl. XIV
Revízna komisia
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[1] Revízna komisia je kontrolným a rozhodcovským orgánom spolku v období medzi zasadnutiami Snemu.
[2] Revízna komisia má troch členov.
[3] Členmi Revíznej komisie sa môžu stať iba fyzické osoby, ktoré neboli odsúdené za úmyselný trestný čin a majú
morálny predpoklad, že budú svoje povinnosti plniť riadne a zodpovedne. Za členov Revíznej komisie môžu byť
volení iba členovia spolku.
[4] Funkčné obdobie členov Revíznej komisie je dvojročné. Členovia Revíznej komisie môžu zastávať svoju funkciu
opakovane.
[5] Členstvo v Revíznej komisii zaniká:
a) skončením funkčného obdobia,
b) smrťou,
c) vzdaním sa funkcie písomným oznámením Predsedníctvu,
d) zánikom členstva v spolku,
e) odvolaním (Čl. XI ods. 6 písm. d) a ods. 11 písm. c)).
[6] V prípade, že členovi Revíznej komisie zanikne členstvo predčasne (ods. 5 písm. b) až e) tohto Článku),
Predsedníctvo v lehote do 60 dní zvolá zasadnutie Snemu za účelom doplňujúcej voľby nového člena Revíznej
komisie.
[7] Revízna komisia dohliada, či sú záležitosti spolku riadne spravované, či spolok vykonáva činnosť v súlade so
stanovami a právnymi predpismi a kontroluje riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku a hospodárenie spolku.
Revízna komisia taktiež rozhoduje o sporných záležitostiach spadajúcich do spolkovej samosprávy.
[8] Revízna komisia okrem uvedeného:
a) sleduje činnosť a hospodárenie spolku prostredníctvom kontroly Predsedníctva;
b) ak zistí v činnosti Predsedníctva či jeho jednotlivých členov akékoľvek nedostatky, upozorňuje na ne
Predsedníctvo, prípadne členov spolku;
c) v prípade nejasnosti alebo sporu podáva záväzný výklad stanov;
d) preskúmava rozhodnutie Predsedníctva o vylúčení člena zo spolku, ak ju o to vylúčený člen požiada (Čl. VII
ods. 6 písm. e);
e) má právo nahliadať do všetkých dokumentov týkajúcich sa činnosti Predsedníctva či jeho členov;
f) môže zvolať mimoriadne zasadnutie Snemu (Čl. XI ods. 4).
[9] Revízna komisia sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za rok. Z každého rokovania sa vyhotovuje
zápisnica, ktorá je podkladom pre ďalšiu činnosť Revíznej komisie.
[10] Revízna komisia je uznášania schopná, ak je prítomný aspoň nadpolovičný počet jej členov. Rozhodnutia
Revíznej komisie sú platné, ak ich schválil nadpolovičný počet jej členov. Hlasovanie môže prebiehať metódou
per rollam prostredníctvom e-mailu alebo SMS.
Čl. XV
Zásady hospodárenia
[1] Spolok hospodári s majetkom (hmotné a finančné prostriedky), ktoré získal pri svojom vzniku a v priebehu svojej
činnosti. Hospodárenie spolku sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
[2] Zdrojom príjmov spolku sú najmä členské príspevky (čl. VIII), granty, dotácie, verejné zákazky, sponzorské dary
a výťažky z verejných zbierok, príspevky z verejných rozpočtov, výťažky z akcií usporiadaných spolkom, výnosy
z vedľajšej hospodárskej činnosti spolku a výnosy z majetku spolku.
[3] Spolok využíva akékoľvek príjmy iba na realizáciu činností smerujúcich k naplneniu účelu spolku vrátane správy
spolku. Členovia spolku nemajú žiadny podiel na príjmoch spolku. Spolok je neziskovou korporáciou.

9

[4] Za hospodárenie spolku zodpovedá Predsedníctvo, ktoré každoročne predkladá na schválenie Snemu riadnu,
prípadne mimoriadnu, účtovnú závierku. Zjednodušená podoba účtovnej závierky je súčasťou výročnej správy
spolku.
[5] Účtovným obdobím spolku je kalendárny rok.
[6] Výročná účtovná závierka musí byť schválená Snemom a založená do zbierky listín príslušného registrového
súdu najneskôr do konca bezprostredne nadchádzajúceho účtovného obdobia.
[7] Prostriedky nevyužité do konca účtovného obdobia sa prevádzajú do nasledujúceho účtovného obdobia.
Čl. XVI
Zánik a likvidácia spolku
[1] Spolok zaniká právoplatným rozhodnutím orgánu verejnej moci, rozhodnutím Snemu o dobrovoľnom zrušení
spolku, fúzii s iným spolkom alebo o jeho rozdelení.
[2] V prípade zániku spolku s likvidáciou povolá Snem likvidátora. Majetok spolku sa v tomto prípade vyporiada
v súlade s účelom spolku.
Čl. XVII
Záverečné a prechodné ustanovenia
[1] Revízna komisia nie je zriadená. Právomoci Revíznej komisie primerane preberá Predsedníctvo spolku.
[2] Písomná forma doručovania medzi spolkom, členmi, jednotlivými orgánmi spolku a tretími osobami sa považuje
za zachovanú, ak je zaslaná na e-mailovú adresu, o ktorej nie sú pochybnosti, že patrí príslušnému adresátovi a
tento ju pravidelne používal alebo používa, alebo ju dotyčný adresát v súlade s týmito stanovami nahlásil.
[3] Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia Snemom; voči tretím stranám dňom uloženia do verejne
prístupnej časti zbierky listín príslušného registrového súdu.

V Prahe dňa 01. 07. 2015
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