
STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 
 

 
Článok 1 

Názov a sídlo 
 
1.1 Názov občianskeho združenia:  Pro Senium et Cultura , občianske združenie 
 
1.2 Sídlo občianskeho združenia: Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina 
 
 

Článok 2 
Ciele 

 
2.1  Cieľom združenia je podpora spoločenského dialógu, občianskej participácie a rozvoja 

občianskej spoločnosti na regionálnej a miestnej úrovni a zároveň podpora zachovania 
kultúrneho dedičstva a  folklórnych tradícií Slovenska. 

 
a) podpora spoločenského dialógu, občianskej participácie a rozvoja občianskej spoločnosti 
na regionálnej a miestnej úrovni: 
1. spolupráca s regionálnymi a miestnymi subjektami verejnej správy a mimovládnymi 
organizáciami 
2. zapájanie občanov do regionálnych, miestnych rozvojových aktivít 
3. podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti regionálnych a miestnych rozvojových aktivít 
4. poskytovanie informácií prostredníctvom internetu, publikačná a vydavateľská činnosť 
5. organizovanie besied, workshopov, osvetových a vzdelávacích podujatí 
6. organizovanie výstav, kultúrnych a spoločenských podujatí 

 
 b) podpora zachovania kultúrneho dedičstva a regionálnych folklórnych tradícií Slovenska: 
 1. pomoc pri uchovávaní a prezentácií duchovných a hmotných hodnôt jednotlivých regiónov 

Slovenska  
2. mapovanie a prezentácie a publikovanie ľudového folklóru jednotlivých regiónov Slovenska 
3. výskum a prezentácia života a kultúry ľudu jednotlivých regiónov Slovenska v minulosti 
4. zvyšovania povedomia obyvateľov jednotlivých regiónov Slovenska o historických 
i kultúrnych tradíciách 

 
 
2. 2 Za účelom naplnenia tohto cieľa bude združenie: 

a) organizovať, zabezpečovať a vykonávať výchovno-vzdelávacie kurzy a ďalšie vzdelávacie a 
informačné podujatia, semináre, školenia a pod., 
b) participovať na organizovaní vzdelávacích programov (školy ľudových remesiel) 
zameraných na revitalizáciu remesiel, tradičných v jednotlivých regiónoch Slovenska, ktoré 
môžu zvýšiť atraktivitu vo vzťahu k cestovnému ruchu 
c) v súčinnosti s odbornými organizáciami v jednotlivých regiónoch Slovenska a pod ich 
metodickým vedením spolupracovať na záchrane a obnove kultúrneho dedičstva 
a regionálnych folklórnych tradícií Slovenska 
d)  spolupracovať s folklórnymi skupinami a súbormi z jednotlivých regiónov Slovenska, ktorí 
sú pokračovateľmi ľudových tradícií našich predkov 
e) organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávacie,  spoločenské a kultúrne aktivity a 
podujatia, 
f) realizovať publikačné a konzultačné aktivity,  



g) presadzovať legislatívne zmeny na regionálnej a celoštátnej úrovni a  
h) uskutočňovať iné podporné aktivity. 

 
 

Článok 3 
Členstvo 

 
3.1 Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá 

súhlasí so stanovami združenia. 
 
3.2 Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe žiadosti uchádzača 

o členstvo.  
 
3.3 Členovia združenia majú právo: 

- podieľať sa na činnosti združenia, 
- voliť a byť volený do orgánov združenia, 
- obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko, 
- byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia. 
 

3.4 Členovia združenia majú povinnosti 
- dodržiavať stanovy združenia, 
- pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci, 
- podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom 
združenia, 
- platiť členské príspevky, 
- ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia. 
 

3.5 Zánik členstva 
- vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo 
združenia, alebo dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí najvyššieho orgánu 
- úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby, 
- zánikom združenia, 
- vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena, 
- vylúčením najvyšším orgánom združenia, ak člen opätovne porušuje členské povinnosti, 
alebo z iných dôležitých dôvodov.  

 
Článok 4 

Orgány združenia 
 
4.1 Orgánmi združenia sú  

- najvyšší orgán – Rada členov 
- štatutárny orgán - Predseda 
 

4.2 Najvyšší orgán  
- schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky 
- volí a odvoláva všetky ostatné orgány, vrátane štatutárneho orgánu 
- schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení 
- schvaľuje prijatie nových členov, pokiaľ túto funkciu nedelegovalo inému orgánu  
- rozhoduje o zrušení združenia, zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením 
alebo dobrovoľným rozpustením a podobne. 
- schádza sa minimálne raz do roka. Zvoláva ho štatutárny orgán, a to najmenej 10 dní 
vopred. 



 
4.4  Najvyšší orgán je uznášaniaschopný, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov. 
 
4.5 Štatutárny orgán zabezpečuje a riadi činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami 

najvyššieho orgánu.  
 
4.6 Funkčné obdobie štatutárneho orgánu je 5 rokov. 
 
4.7 Štatutárny orgán koná v mene združenia tak, že ku svojmu menu uvedie svoju funkciu 

a názov združenia. 
 

Článok 5 
Zásady hospodárenia 

 
5.1 Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. 
 
5.2 Zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od 

právnických osôb alebo orgánov verejnej správy. 
 
5.3 Podnikateľská činnosť môže byť vykonávaná v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej 

činnosti a v súlade s platnými právnymi  predpismi.  
Výnosy z majetku a vlastnej podnikateľskej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa 
združenia.  

 
 
 


