STANOVY
Čl. I.
Základné ustanovenia
Názov občianskeho združenia je SPOĽACH, o.z.
Sídlom občianskeho združenia je Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica.
Čl. II.
Ciele a činnosť združenia
Poslaním SPOĽACH, o. z. je zlepšovať kvalitu života ľudí s ochorením Alzheimerovej choroby a
demencie rôznej etiológie prostredníctvom pomoci, podpory, vzdelávania a poskytovania služieb
týmto osobám, ich príbuzným, dobrovoľníkom, pomáhajúcim profesionálom a ďalším
zainteresovaným osobám.
Ciele SPOĽACH, o. z. sú:
a) zvyšovať informovanosť verejnosti o problematike Alzheimerovej choroby a iných
demenciách, o ich možnostiach prevencie, diagnostike a o formách pomoci
b) podporovať poskytovanie vzájomnej pomoci všetkým, ktorí sa o človeka s Alzheimerovou
chorobou starajú (príbuzní, opatrovatelia, pomáhajúci profesionáli)
c) zvyšovať kvalitu života ľudí s Alzheimerovou chorobou alebo iným typom demencie
d) predchádzať poruchám pamäti u ľudí v produktívnom veku a u aktívnych seniorov
e) podporovať vzdelávanie pomáhajúcich profesionálov, rodín a dobrovoľníkov, ktorí
poskytujú starostlivosť o ľudí s Alzheimerovou chorobou a demencie rôznej etiológie
Formy činnosti SPOĽACH, o. z.:
a) profesionálna starostlivosť o ľudí s Alzheimerovou chorobou alebo s demenciou rôznej
etiológie prostredníctvom individuálnej, skupinovej a komunitnej práce
b) aktivizácia, tréningy pamäti, kognitívna rehabilitácia a terapeutické intervencie za účelom
zvyšovania kvality života dotknutých osôb
c) príprava, výroba a predaj pomôcok pre aktivizačné činnosti
d) predaj výrobkov klientov
e) vzdelávanie pomáhajúcich profesionálov
f) príprava dobrovoľníkov na prácu s ľuďmi s Alzheimerovou chorobou a demenciou rôznej
etiológie
g) poradenstvo pre rodiny a opatrovateľov
h) publikačná, edičná a lektorská činnosť
i) organizovanie seminárov, prednášok
j) osvetová činnosť.
Čl. III.
Členstvo v združení
1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom združenia sa môže stať každá fyzická alebo
právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.
2. Členstvo v združení vzniká na základe písomnej prihlášky.
3. Členstvo v združení zaniká:
a) vystúpením člena dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení zo združenia;
b) úmrtím člena;
c) zánikom právnickej osoby;
d) rozhodnutím Rady o vylúčení člena, resp. pre neplnenie si členských povinností
Čl. IV.
Práva a povinnosti členov
1. Člen združenia má tieto základné práva:
a) podieľať sa na činnosti združenia;
b) voliť a byť volený do orgánov združenia;

c) obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko;
d) byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.
2. Člen združenia má tieto základné povinnosti:
a) dodržiavať stanovy združenia;
b) pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci;
c) platiť stanovené členské,
d) chrániť zverený majetok.
Čl. V.
Orgány združenia
Orgánmi SPOĽACH, o.z. sú:
a) Členská schôdza
b) Rada
c) Predseda a podpredseda združenia
d) Revízor
Čl. VI.
Členská schôdza
1. Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia. Je tvorená zo všetkých členov združenia.
Členská schôdza:
a) rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením
alebo
dobrovoľným rozpustením;
b) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky;
c) schvaľuje vnútorné organizačné predpisy združenia;
d) schvaľuje plán činnosti združenia a výročnú správu;
e) volí a odvoláva členov Rady;
f) volí a odvoláva Revízora;
g) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení.
2. Zasadnutie členskej schôdze zvoláva Rada podľa potreby. Zasadnutia sa zvolávajú spravidla
jedenkrát do roka. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých členov združenia. Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných
členov združenia.
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Čl. VII.
Rada
Rada je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný členskej schôdzi.
Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami členských schôdzí. Rada má najmenej 3
členov, ktorí sú volení členskou schôdzou. Schádza sa podľa potreby, najmenej raz za polroka.
Zasadnutia zvoláva a riadi Predseda združenia.
Členstvo v Rade zaniká:
a) písomným vzdaním sa funkcie doručeným Rade,
b) úmrtím člena,
c) odvolaním člena Rady členskou schôdzou.
Rada je uznášaniaschopná vtedy, keď je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhoduje
nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
Rada vykonáva najmä tieto činnosti:
a) riadi a zabezpečuje činnosť združenia;
b) vypracúva plány činnosti združenia, správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o
hospodárení združenia, spravuje majetok;
c) zvoláva rokovania Členskej schôdze, pripravuje obsahovú náplň rokovaní;
d) rozhoduje o prijatí nového člena združenia alebo o vylúčení člena združenia;
e) člen/členka Rady môže v prípade svojej neúčasti na zasadnutí písomne splnomocniť zástupcu,
ktorý sa môže zaňho zúčastniť rokovania Rady OZ.
f) Rada spomedzi svojich členov volí predsedu a podpredsedu združenia.

Čl. VIII.
Predseda a podpredseda
1. Predseda združenia a podpredseda združenia sú štatutárnymi orgánmi združenia. Sú volení Radou.
Podpisovanie za združenie uskutočňujú svojím vlastnoručným podpisom. Za svoju činnosť sú
zodpovední Rade.
2. Predseda zastupuje združenie navonok, zvoláva a riadi zasadnutia Rady a zabezpečuje realizáciu
rozhodnutí Rady.
3. V prípade neprítomnosti zastupuje predsedu združenia v plnom rozsahu jeho právomocí
podpredseda združenia.
Čl. IX.
Revízor
1. Revízor je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Členskej schôdzi, ktorá ho
volí, príp. odvoláva. Členstvo v kontrolnom orgáne je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch
združenia.
2. Revízor kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia
na ich odstránenie, kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.
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Čl. X.
Majetok a hospodárenie združenia
Majetkom združenia je všetok nadobudnutý hnuteľný a nehnuteľný majetok slúžiaci k
zabezpečeniu činnosti združenia.
Zdrojom majetku združenia sú najmä: sponzorské príspevky, dary, granty, dotácie, príspevky zo
štátnych fondov, členské príspevky, predaj výrobkov a zbierky.
Združenie môže získavať aj príjmy z vlastnej zárobkovej činnosti plne v súlade so stanovami
združenia a ostatnými právnymi predpismi. Príjmy získané takouto činnosťou slúžia na
dosiahnutie cieľov združenia.
Hospodárenie združenia sa uskutočňuje v súlade s platnými právnymi predpismi a podľa rozpočtu
schváleného Členskou schôdzou.
Čl. XI.
Zánik združenia

1. Združenie môže zaniknúť:
a) dobrovoľným rozpustením
b) zlúčením s iným OZ
c) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.
2. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie vykoná
likvidátor určený Radou združenia. Likvidátorom môže byť len člen združenia. Likvidátorom
môže byť len fyzická osoba. Likvidátor najskôr vyrovná záväzky a pohľadávky a s likvidačným
zostatkom naloží podľa rozhodnutia Členskej schôdze. Likvidačný zostatok bude venovaný
právnickej osobe, ktorá nie je založená za účelom zisku.
3. Predseda združenia je povinný oznámiť zánik združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.

Čl. XII.
Záverečné ustanovenia
1. Orgány združenia budú ustanovené na prvej členskej schôdzi. V mene združenia, až do
vytvorenia orgánov podľa čl. V. stanov, koná prípravný výbor.
2. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia Členskou schôdzou.
3. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

