
Stanovy občianskeho združenia CHIRURGICUS 
 

ČASŤ PRVÁ 
 

Článok 1  -  Názov, sídlo a založenie občianskeho združenia 
 
1. Názov občianskeho združenia : CHIRURGICUS  (v tomto dokumente ďalej uvádzané ako 
„občianske združenie alebo združenie“). 
2. Sídlo občianskeho združenia : Plzenská 3, 831 03 Bratislava  
3. Občianske združenie je v zmysle zákona číslo 83/1990 Zb. v znení jeho noviel dobrovoľ-
ným združením občanov a právnických osôb, právnickou osobou založenou na čas neurčitý.  
4. Pracovným jazykom združenia je slovenský a anglický jazyk. 
 

ČASŤ DRUHÁ  
 

Článok 2  - Cieľ činnosti 
 
1. Cieľom občianskeho združenia je podpora a pomoc pacientom s chirurgicky liečiteľným 
onkologickým ochorením. Prioritnou oblasťou je oblasť vzdelávania, poradenstva, ochrana 
a podpora zdravia, prevencia a osvetová činnosť.  
2. Občianske združenie sa snaží o vytvorenie a zlepšenie kvality podmienok pre získavanie 
informácií o chirurgicky liečiteľných onkologických ochoreniach v spoločnosti, o zvyšovanie 
zdravotnej vedomostnej úrovne a vedomostí v oblasti nových poznatkov o chirurgicky 
liečiteľných onkologických ochoreniach u zdravotníckeho personálu (lekári, sestry) formou 
prednášok, publikácií a s využitím internetu a iných informačných technológií.  
3. Cieľom občianskeho združenia je pomoc, poradenstvo a organizácia vzdelávacích podujatí 
prezentujúcich skúsenosti lekárov o nových lekárskych poznatkoch v oblasti zdravotnej 
výchovy, prevencie, diagnostiky a liečby chirurgicky liečiteľných onkologických ochorení.  
4. Cieľom občianskeho združenia je pomoc pri ďalšom vzdelávaní zdravotníckych 
pracovníkov, pomoc pri zhromažďovaní a šírení zahraničných poznatkov a skúseností, 
zhromažďovanie informácií, databáz v elektronickej, alebo tlačenej forme, vydávanie 
elektronických alebo tlačených periodík pre potreby členov a šírenie  cieľov združenia medzi 
odbornou aj laickou verejnosťou v oblasti zdravotnej výchovy, prevencie, diagnostiky a 
liečby chirurgicky liečiteľných onkologických ochorení. 
5. Cieľom občianskeho združenia je sprostredkovanie kontaktov na medzinárodné 
organizácie, na orgány štátu, samosprávy a tretieho sektora, v oblasti zdravotnej výchovy, 
prevencie, diagnostiky a liečby chirurgicky liečiteľných onkologických ochorení. 
6. Cieľom občianskeho združenia je vytváranie finančných, materiálnych a iných podmienok 
na zakúpenie prístrojovej techniky pre organizácie so zameraním sa na oblasť zdravotnej 
výchovy, prevencie, diagnostiky a liečby chirurgicky liečiteľných onkologických ochorení. 
7. Občianske združenie pri plnení svojich cieľov komunikuje a spolupracuje s príslušnými 
orgánmi štátnej správy. 
8. Občianske združenie pôsobí na celom území Slovenskej republiky a v zahraničí v súlade s 
právnymi predpismi konkrétneho štátu. Občianske združenie nadväzuje kontakty a spoluprácu 
s podobne zameranými domácimi a zahraničnými inštitúciami, organizáciami a združeniami. 
9. Cieľom združenia je poskytovať členskej základni ale najmä ostatnej verejnosti odborné 
poradenstvo – konzultačné služby v oblasti  podpory zdravia, prevencie, správnej životosprá-
vy a vzdelávania v boji proti civilizačným ochoreniam, najmä onkologickým chorobám. 



10 . Cieľom združenia je organizovať prednášky domácich a zahraničných lektorov v oblasti 
správnej  životosprávy, prevencii a liečbe civilizačných ochorení, najmä v súvislosti s onkolo-
gickými chorobami. 
11.  Podľa § 50 zákona o dani z príjmov, podľa ktorého sa registruje občianske združenie do 
Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb na prijímanie tzv. 2% 
- podpora vzdelávania  
- ochrana a podpora zdravia, prevencia  
 

ČASŤ TRETIA 
 

Článok 3  - Vznik členstva 
 

1. Členom občianskeho združenia sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba, spôsobilá na 
právne úkony a dosiahla vek 18 rokov alebo právnická osoba na základe ním podpísanej 
žiadosti, ak Rada schváli prijatie osoby za člena občianskeho združenia. V písomnej žiadosti 
záujemca o členstvo vyhlási, že súhlasí so stanovami občianskeho združenia, a že bude 
podporovať ciele občianskeho združenia a podieľať sa na jeho činnostiach. 
2. Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie občianskeho združenia stávajú jeho 
členmi a zároveň členmi prvej Rady občianskeho združenia. 
3. Členstvo je dobrovoľné a neprevoditeľné na inú osobu. 
 

Článok 4 - Práva a povinnosti člena občianskeho združenia 
 
1. Každý člen má právo: 
- byť informovaný o činnostiach a riadení občianskeho združenia, informovanie sa 
o činnostiach a riadení združenia je záležitosťou každého člena podľa jeho uváženia, 
- voliť a byť zvolený  do  orgánov občianskeho združenia  v prípade, ak s takým zvolením 
súhlasí, 
- podieľať sa na činnosti občianskeho združenia, 
- obracať sa na orgány občianskeho združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko. 
2. Každý člen občianskeho združenia je povinný: 
- dodržiavať stanovy občianskeho združenia, 
- aktívne podporovať cieľ a činnosť občianskeho združenia podľa svojich možností a  schop-
ností, právnické osoby v rámci dovoleného rozsahu ich činnosti, 
- navrhovať uskutočňovanie projektov združenia v prípade, ak by mohli byť združeniu na 
prospech pri napĺňaní cieľa činnosti združenia, 
- ochraňovať a zveľaďovať majetok občianskeho združenia. 
 

Článok 5 - Zánik členstva 
 
Členstvo v občianskom združení zaniká nasledovným spôsobom: 
- rozhodnutím Rady o vylúčení člena pre neplnenie členských povinnosti. Rada určí deň 
zániku členstva v zápisnici z jej zasadnutia.  
- doručením oznámenia člena o jeho vystúpení na vlastnú žiadosť Rade združenia.  
- zánikom právnickej osoby, právnemu nástupcovi právnickej osoby nevzniká členstvo 
v občianskom združení, 
- úmrtím člena 

ČASŤ ŠTVRTÁ 
 

Článok 6 -  Orgány 



 
Orgány združenia sú: členská schôdza, Rada a kontrolná rada. 
 

Článok 7 - Členská schôdza 
 
1. Členská schôdza je najvyšším orgánom občianskeho združenia. Každý člen má jeden hlas. 
Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov a rozho-
duje väčšinou prítomných hlasov.  
2. Členská schôdza sa schádza najmenej raz za rok. V mimoriadnych situáciách môže Rada 
občianskeho združenia zvolať mimoriadnu členskú schôdzu. Mimoriadnu členskú schôdzu 
musí Rada zvolať aj vtedy, ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov občianskeho 
združenia. 
3. Členská schôdza: 
- schvaľuje stanovy občianskeho združenia, ich zmeny a dodatky, 
- rozhoduje o zániku občianskeho združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo 
dobrovoľným rozpustením, 
- schvaľuje plán činnosti občianskeho združenia a výšku členského príspevku, 
- schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení občianskeho združenia za uplynulé obdobie, 
- volí (okrem prvej) a odvoláva Radu a kontrolnú radu a určuje počet členov v orgánoch ob-
čianskeho združenia. 

Článok 8  - Rada 
 
1. Rada je štatutárnym  a výkonným orgánom občianskeho združenia, ktorá za svoju činnosť 
zodpovedá členskej schôdzi, riadi činnosť občianskeho združenia medzi zasadnutiami 
členskej schôdze. Funkčné obdobie Rady je päťročné. Rada zasadá podľa potreby, minimálne 
jedenkrát za štvrťrok a zvoláva ju ktorýkoľvek člen rady. Rada je uznášaniaschopná, ak je 
prítomná nadpolovičná väčšina jej členov a rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov 
prítomných členov.   
2. Rozhoduje o všetkých záležitostiach občianskeho združenia, pokiaľ nie sú týmito stano-
vami vyhradené do pôsobnosti členskej schôdze. 
3. Počet členov Rady určuje členská schôdza. 
4. Rada reprezentuje navonok občianske združenie. 
5. Každý člen Rady koná a podpisuje v mene občianskeho združenia samostatne.   
Prvá Rada, t.j.  členovia prípravného výboru, je trojčlenná.  
6. Rada: 
- rieši aktuálne problémy činnosti občianskeho združenia; 
- pripravuje ročný plán činnosti a rozpočet občianskeho združenia; zvoláva členskú schôdzu; 
predkladá členskej schôdzi správu o činnosti a správu o hospodárení občianskeho združenia 
za obdobie od posledného zasadnutia členskej schôdze; 
- vydáva interné smernice pre činnosť občianskeho združenia; 
- organizuje konferencie a stretnutia s odborníkmi; 
- chráni záujmy občianskeho združenia vo vzťahu k štátnym orgánom, združeniam a ďalším 
organizáciám a inštitúciám; 
- schvaľuje vstup občianskeho združenia do vyšších foriem občianskych združení a do 
medzinárodných organizácií; riadi praktickú a operatívnu činnosť občianskeho združenia. 
 

Článok 9 - Kontrolná rada 
 

1. Kontrolná rada je kontrolným orgánom združenia, ktorá za svoju činnosť zodpovedá 
členskej schôdzi. Členstvo v kontrolnej rade je nezlučiteľné s členstvom v Rade. 



2. Kontrolná rada je minimálne trojčlenná, jej členovia sú  volení členskou schôdzou. 
3. Kontrolná rada je nezávislá na Rade. 
4. Funkčné obdobie Kontrolnej rady je päťročné.  Kontrolná rada sa zasadá podľa potreby, 
minimálne jedenkrát za rok a zvoláva ju ktorýkoľvek člen kontrolnej rady. Rada je uzná-
šaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov a rozhoduje jednoduchou 
väčšinou hlasov prítomných členov.   
5. Kontrolná rada kontroluje jedenkrát ročne hospodárenie občianskeho združenie a na 
členskej schôdzi o tom predkladá správu. 
 

ČASŤ PIATA 
 

Článok 10 - Zdroje činnosti 
 
Občianske združenie bude financovať svoju činnosť z nasledujúcich zdrojov: 
- prijaté dary od fyzických a právnických osôb, 
- členské príspevky, v prípade, ak tak určí členská schôdza 
- príjmy občianskeho združenia z jeho vlastnej činnosti, 
- finančné prostriedky od sponzorov, z reklám a od iných  združení, 
- príjmy z finančných prostriedkov uložených v bankových inštitúciách, 
- príjmy z účelových fondov, 
- výnosy z dobročinných akcií, zo zbierok a pod., 
- ostatné zdroje podľa rozhodnutia rady občianskeho združenia a členskej schôdze. 
 

Článok 11 - Použitie zdrojov 
 

1. Zdroje občianskeho združenia možno použiť len v súlade s cieľom činnosti občianskeho 
združenia uvedeným v druhej časti týchto stanov a na úhradu nákladov spojených s bežnou 
činnosťou občianskeho združenia. 
2. Občianske združenie bude mať uložené svoje finančné prostriedky na účtoch v bankových 
inštitúciách a v hotovosti pre jednotlivé výdavky. 
3. Všetky hmotné a nehmotné aktíva, ktoré občianske združenie nadobudne, sú majetkom 
občianskeho združenia. 
4. O použití zdrojov rozhoduje Rada, ktorá zodpovedá za hospodárenie občianskeho 
združenia a za vedenie účtovnej evidencie. 
5. Občianske združenie zodpovedá sa svoje záväzky celým svojim majetkom. Členovia 
občianskeho združenia neručia za záväzky občianskeho združenia. 
 

ČASŤ ŠIESTA 
 

Článok 12 - ZMENA STANOV 
 

1. Stanovy môžu byť zmenené len trojštvrtinovou väčšinou hlasov všetkých členov. 
 

Článok 13 - Zánik združenia 
 

1. Združenia zaniká: 
- dobrovoľným rozpustením, 
- zlúčením s iným združením, 
- právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra o rozpustení združenia. 



Ak zaniká občianske združenia dobrovoľným rozpustením, členská schôdza určí likvidátora. 
Pri likvidácii sa najprv uhradia všetky záväzky občianskeho združenia. Majetok občianskeho 
združenia sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na charitatívne alebo školské  účely. 
2. O dobrovoľnom rozpustení a o zlúčení občianskeho združenia s iným združením rozhoduje 
členská schôdza trojštvrtinovou väčšinou hlasov všetkých členov.  
 3. Pri zániku občianskeho združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie, ktoré sa vykoná 
v súlade s cieľmi združenia. O spôsobe majetkového vysporiadania rozhodne členská schôdza 
dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov. 
 

ČASŤ SIEDMA 
 

Článok 14 - Oznámenia 
 
Oznámenia o činnosti a záležitostiach občianskeho združenia sa členom oznamujú ústnou 
alebo písomnou formou. Z  rokovania členskej schôdze,  Rady a kontrolnej rady sa robia 
zápisnice. 

 
Článok 15 - Nadobudnutie účinnosti 

 
1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia na ustanovujúcej členskej schôdzy.  
2. Občianske združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


