Stanovy občianskeho združenia
Kultúra+

Článok I
Úvodné ustanovenia
Názov združenia: Kultúra+
Sídlo: Orešianska 9, 917 01 Trnava
Občianske združenie Kultúra+ (ďalej len "združenie") je nezávislá a dobrovoľná záujmová
organizácia.
Združenie pôsobí na území Slovenskej republiky, svoje aktivity môže vyvíjať aj v zahraničí.
Vykonáva svoju činnosť v súlade s Chartou ľudských práv, princípmi humanity a demokracie,
ústavou a zákonmi Slovenskej republiky.
Článok II
Ciele
Združenie dobrovoľnou aktivitou svojich členov vykonáva činnosti v oblasti tvorby, rozvoja,
ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt.
Ciele združenia sú:
- podieľať sa na organizovaní a aj samostatne organizovať rôzne typy podujatí (školenia,
kurzy, besedy, prezentácie, relaxačné a tvorivé programy, outdoorové programy, semináre
a konferencie),
- organizovať kultúrne, spoločenské, osvetové podujatia, výstavy, výmenné pobyty,
záujmové aktivity s cieľom rozvíjať vedomosti a zručnosti,
- pôsobiť v oblasti výskumu, vývoja a poskytovania informácií,
- spracovávať analýzy, rozbory, prieskumy v oblasti vedy, výskumu a kultúry,
- spracovávať a realizovať projekty s cieľom získavania finančných prostriedkov z rôznych
zdrojov,
- poskytovať konzultácie a poradenstvo v oblasti autorského práva, Open Access,
informačných zdrojov, projektového a personálneho manažmentu,
- poskytovať výkon kolektívnej správy pre vedecký segment,
- podieľať sa na tvorbe kultúrnych politík,
- vyvíjať činnosť v oblasti uchovávania kultúrneho dedičstva a realizovať projekty zamerané
na záchranu kultúrneho dedičstva,
- podporovať kreatívne aktivity,
- podporovať inklúziu menšín a znevýhodnené skupiny (kohézia),
- zabezpečovať vzdelávanie, stážové pobyty a účasť odborníkov a členov združenia na
odborných kongresoch, seminároch, prednáškach,
- vykonávať certifikačné a akreditačné aktivity,
- propagovať slovenskú literatúru a kultúru, kultúrne a vedecko-výskumné činnosti,
- prezentovať Slovenskú republiku v zahraničí,
- spolupracovať s organizáciami podobného zamerania v Slovenskej republike a v zahraničí,
- vykonávať publikačnú a vydavateľskú činnosť,
- prevádzkovať samostatnú hospodársku činnosť.
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Článok III
Členstvo
1. Členstvo v združení je dobrovoľné.
2. Členom môže byť každá fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov a aj právnické osoby.
3. Žiadnemu členovi združenia nesmie byť na ujmu, že je členom združenia, alebo že sa
zúčastňuje na jeho činnosti alebo ho podporuje, alebo že stojí mimo neho.
4. Členstvo v združení vzniká prijatím člena orgánom združenia na základe písomnej žiadosti
o členstvo a uhradením členského príspevku. V žiadosti o členstvo musí osoba žiadajúca o
členstvo súhlasiť so stanovami združenia a prehlásiť, že sa s nimi oboznámila.
5. Členovia každoročne uhrádzajú členský príspevok. Zaplatené členské príspevky sa
nevracajú. Združenie vedie aktuálny zoznam svojich členov.
6. Členovia združenia majú právo najmä:
- zúčastňovať sa na zasadnutiach, podieľať sa na aktivitách občianskeho združenia,
- voliť a byť volený do orgánov a za funkcionárov občianskeho združenia, ako aj byť na
vlastnú žiadosť z týchto funkcií uvoľnený,
- žiadať informácie a vysvetlenia od všetkých orgánov a funkcionárov občianskeho
združenia,
- byť informovaný o činnosti združenia a podávať návrhy na zlepšenie činnosti združenia,
- využívať majetok a služby združenia v poskytovanom rozsahu a vyvíjať činnosť v zmysle
stanov a cieľov združenia,
- používať symboliku združenia v súlade so stanovami, cieľmi a vnútornými predpismi.
7. Členovia združenia majú povinnosť najmä:
- uhradiť členský príspevok za príslušný kalendárny rok vo výške a v termíne určenom
rozhodnutím príslušného orgánu združenia,
- dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy združenia,
- zodpovedne a s plnou vážnosťou vykonávať funkcie v orgánoch združenia, do ktorých bol
zvolený a ktoré prijal,
- pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho činnosti,
- podľa svojho svedomia, svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
- ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia a chrániť jeho záujmy.
8. Členstvo v združení zaniká:
- vystúpením – dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia,
- vylúčením – z dôvodu nečinnosti, za vážne a opakované porušenie stanov, poškodzovanie
záujmov združenia alebo z iných vážnych dôvodov. O vylúčení rozhodujú všetci členovia
združenia hlasovaním.,
- zánikom združenia,
- úmrtím člena alebo zánikom právnickej osoby.
Zánikom členstva v združení zanikajú aj všetky mandáty, poverenia a funkcie v združení alebo
mimo neho, ak bol člen nominovaný združením.
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Článok IV
Orgány združenia
1. Orgány združenia
Najvyšší orgán:
Výkonný orgán:
Štatutárne orgány:
Kontrolný orgán:

Zhromaždenie
Rada združenia
predseda, podpredseda
Kontrolná komisia

2. Zhromaždenie
a) Zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Zhromaždenie tvoria všetci členovia
združenia. Každý člen združenia má jeden hlas. Zhromaždenie rozhoduje hlasovaním.
Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina členov.
Rozhodnutia prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.
b) Na schvaľovanie zmeny stanov alebo návrhu na rozpustenie združenia je potrebná
dvojtretinová väčšina hlasov prítomných členov.
c) Rozhodnutia zhromaždenia sú záväzné pre všetkých členov a orgány združenia.
d) Riadne zhromaždenie sa koná minimálne jedenkrát do roka, najneskôr do konca
kalendárneho roka. Zvoláva ho predseda združenia alebo niektorý člen Rady združenia na
podnet Rady združenia aspoň 4 týždne pred jeho konaním. O mieste a termíne konania
informuje všetkých členov združenia.
e) Mimoriadne zhromaždenie zvoláva predseda alebo niektorý člen Rady združenia na podnet
Rady združenia, Kontrolnej komisie, pätiny členov združenia alebo po odstúpení predsedu
združenia aspoň 4 týždne pred jeho konaním. O mieste a termíne konania informuje všetkých
členov združenia.
f) Zhromaždenie najmä:
- schvaľuje plán činnosti a rozpočet združenia na príslušný rok,
- prerokováva a schvaľuje správu o činnosti a hospodárení za príslušný rok,
- schvaľuje zmenu stanov,
- určuje výšku a termín uhradenia členských príspevkov,
- rozhoduje o schválení žiadosti o prijatie nových členov,
- rozhoduje o zániku združenia zlúčením, dobrovoľným rozpustením,
- rozhoduje o vstupe do iného združenia, organizácie a tiež o vystúpení z takéhoto združenia
alebo organizácie,
- volí do funkcie členov orgánov združenia hlasovaním,
- odvoláva z funkcie členov orgánov združenia,
- rozhoduje o všetkých ostatných záležitostiach nezverených iným orgánom združenia.
3. Rada združenia
a) Rada združenia je výkonným orgánom združenia.
b) Pozostáva z minimálne troch členov a za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu a
štatutárnemu orgánu. Štatutárny orgán je aj členom Rady združenia. Funkčné obdobie je od
zvolenia do nasledujúceho riadneho zhromaždenia.
c) Zasadanie Rady združenia je uznášaniaschopné, ak je na ňom prítomná nadpolovičná
väčšina jej členov. Na schválenie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
prítomných členov Rady združenia. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho.
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d) Okrem členov Rady združenia môžu byť na jej zasadnutia prizvané aj iné osoby. O ich účasti
rozhoduje podľa povahy prerokúvanej problematiky Rada združenia na základe
predchádzajúcej dohody, resp. v odôvodnených prípadoch predseda združenia.
e) Z rokovania Rady združenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá sa rozošle do štrnástich dní
všetkým členom Rady združenia, účastníkom rokovania a ďalším určeným osobám,
orgánom a organizáciám. Originál zápisnice sa spolu s prezenčnou listinou ukladá do
archívnych materiálov združenia.
f) Rada združenia najmä:
- riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Zhromaždenia,
- pracuje podľa plánu činnosti schválenom Zhromaždením,
- zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Zhromaždenia a pripravuje základné materiály
na rokovanie Zhromaždenia,
- na každý rok vypracuje plán hospodárenia a rozpočet združenia spoločne s Kontrolnou
komisiou.
4. Predseda a podpredseda
a) Štatutárnym orgánom združenia sú predseda a podpredseda združenia. Zastupujú združenie
navonok a sú oprávnení vystupovať v mene združenia, každý samostatne.
b) Predsedu a podpredsedu združenia volí najvyšší orgán. Funkčné obdobie štatutárneho
orgánu je trojročné.
c) Predseda združenia môže odstúpiť písomným oznámením niektorému z členov výkonného
orgánu. Predseda je oprávnený poveriť inú osobu konkrétnymi úkonmi v mene združenia,
na zabezpečenie kontinuity fungovania združenia.
d) Predseda združenia najmä:
- zvoláva, riadi a kontroluje činnosť Rady združenia,
- vyhodnocuje činnosť združenia a jeho členov,
- kontroluje činnosť a hospodárenie združenia a jeho orgánov,
- zvoláva Zhromaždenie členov združenia,
- vykonáva činnosti podľa poverenia Zhromaždenia,
- predkladá Zhromaždeniu na schválenie výročnú správu, návrh rozpočtu a plán činnosti,
- zodpovedá za svoju činnosť Zhromaždeniu.
e) Podpredseda musí byť aspoň jeden. Preberá povinnosti predsedu počas jeho neprítomnosti,
alebo ak nie je z rôznych dôvodov schopný dočasne vykonávať svoju funkciu.
Akékoľvek zmeny stanov alebo funkcionárov oprávnených konať v mene združenia oznamuje
štatutárny orgán Ministerstvu vnútra SR do 15 dní od ich schválenia, zvolenia alebo odvolania.
5. Kontrolná komisia
a) Kontrolná komisia je kontrolným orgánom združenia.
b) Všetci členovia, orgány a funkcionári združenia jej musia poskytnúť všetky informácie,
dokumenty a podklady na vypracovanie správy o hospodárení združenia za príslušný
kalendárny rok.
c) Kontrolná komisia je volená a odvolávaná Zhromaždením, pričom musí mať vždy
minimálne dvoch členov.
d) Kontrolná komisia najmä:
- dohliada na činnosť výkonného orgánu,
- dohliada na realizáciu cieľov a na hospodárenie s prostriedkami a majetkom združenia,
- dohliada na dodržiavanie rozhodnutí Zhromaždenia a Rady združenia,
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- kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov združenia,
- má právo zúčastňovať sa na zasadnutí Rady združenia,
- je oprávnená nahliadať do všetkých dokumentov, dokladov a záznamov súvisiacich s
činnosťou združenia a kontroluje účtovníctvo,
- kontroluje, či je činnosť združenia v súlade so stanovami a poslaním,
- preskúmava ročnú závierku a predkladá vyjadrenie Rady združenia,
- upozorňuje na zistené nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
- zvoláva mimoriadne zhromaždenie a zasadnutie Rady združenia, ak je to v záujme
združenia,
- podieľa sa na vypracovaní plánu hospodárenia a návrhu rozpočtu spolu s Radou združenia,
- za svoju činnosť zodpovedá Zhromaždeniu.
Člen Kontrolnej komisie nesmie byť členom štatutárnych orgánov a Rady združenia.
Článok V
Zásady hospodárenia
Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom získaným z darov, grantov,
fondov, členských príspevkov, z dotácií od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií,
príjmov z hlavnej činnosti alebo z podielu dane. Združenie môže mať aj iné príjmy.
Majetok združenia slúži len na napĺňanie cieľov združenia a na jeho ďalší rozvoj.
Hospodárenie združenia sa plánuje a realizuje vždy len v súlade s platnými právnymi predpismi
Slovenskej republiky.
Za hospodárenie je zodpovedný výkonný orgán, ako aj každý člen združenia, ktorému boli
zverené prostriedky alebo majetok združenia.
Článok VI
Zánik združenia
Združenie zaniká uznesením Zhromaždenia, ak je na ňom zastúpená aspoň polovica členov a
ak za návrh na jeho rozpustenie hlasovali najmenej dve tretiny prítomných členov.
V rozhodnutí o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným
rozpustením vymenuje Zhromaždenie likvidátora.
Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží
podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik združenia oznámi likvidátor do 15 dní po
ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.
Združenie zaniká právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení ak zistí,
že združenie vyvíja činnosť, ktorá je v rozpore so všeobecne-záväzným predpisom.
Článok VII
Záverečné ustanovenia
Všetky špecifické činnosti združenia upravujú vnútorné predpisy, ktoré schvaľuje
Zhromaždenie. Vnútorné predpisy musia byť v súlade so stanovami a nesmú im protirečiť.
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Práva a povinnosti členov a činnosť združenia neupravené stanovami a vnútornými predpismi
sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
Registráciou združenia na Ministerstve vnútra SR nadobúdajú tieto stanovy účinnosť.

V Trnave dňa 22.mája 2018
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