STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA ETHOS
§1
Sídlo, názov a ciele združenia
1. Základné údaje
a) Názov združenia: ETHOS
b) Sídlo združenia: Agátová 7, 052 01 Spišská Nová Ves
c) Občianske združenie ETHOS (ďalej len „združenie“) je právnickou osobou založenou v
zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov s
celoštátnou pôsobnosťou.
2. Cieľom združenia je:
a) budovanie a posilňovanie sekulárnej spoločnosti, ktorá sa neviaže na žiadne náboženstvo
ani ideológiu a je založená na svetonázorovej neutralite,
b) presadzovanie rovnosti všetkých občanov bez ohľadu na ich vieru alebo filozofické
presvedčenie, náboženské, názorové, rasové, etnické, rodové, politické, sociálne, kultúrne
alebo iné rozdiely a sexuálnu orientáciu,
c) ochrana práv ateistov, agnostikov, skeptikov a iných racionálne a slobodomyseľne
zmýšľajúcich ľudí,
d) všestranné rozvíjanie osobnosti človeka podľa zásad sekulárnej etiky a podpora dialógu
medzi nenábožensky a nábožensky založenými ľuďmi,
e) podpora a prehlbovanie princípov tolerancie, demokracie, pluralizmu, vzájomného rešpektu,
solidarity, udržateľného života a nenásilia,
f) pestovanie úcty k humanistickým hodnotám človeka a environmentálnym hodnotám Zeme.
3. Na uskutočnenie cieľov budú združeniu slúžiť najmä tieto činnosti:
a) vydavateľská, publikačná, informačná, mediálna a poradenská činnosť,
b) organizovanie okrúhlych stolov, seminárov, prednášok, besied, festivalov,
c) získavanie prostriedkov na uskutočnenie cieľov združenia,
d) účasť na konaniach pred štátnymi orgánmi,
e) vzdelávanie občanov, organizovanie školení, zvyšovanie právneho vedomia,
f) vytvorenie fóra a sieti občianskych iniciatív,
g) spolupracovať s záujmovo blízkymi organizáciami v Slovenskej republike a v zahraničí a
organizovať akcie na podporu tejto činnosti.

§2
Členstvo v združení
1. Členmi združenia sa môžu stať fyzické a právnické osoby, ktoré súhlasia s jeho cieľmi,

stanovami, etickým kódexom a majú záujem aktívne sa podieľať na jeho činnosti. Fyzické osoby
sa môžu stať členmi združenia po dovŕšení veku 15 rokov.
2. Členovia združenia, ktorí sú právnickými osobami, vykonávajú svoje práva a povinnosti v
združení prostredníctvom svojho zástupcu, ktorého členstvo v združení má z hľadiska výkonu
práv a povinností člena združenia rovnaký charakter ako u fyzických osôb. Zástupcom
právnickej osoby je člen jeho štatutárneho orgánu alebo fyzická osoba, ktorá predloží písomný
súhlas jej štatutárneho orgánu, ktorým jej udelil mandát zastupovať ju a konať v jej mene. Tento
mandát trvá do odvolania alebo do okamihu, keď iný zástupca predloží z chronologického
hľadiska novší súhlas štatutárneho orgánu. Zástupcom právnickej osoby nemôže byť fyzická
osoba, ktorá je členom združenia.
3. Členstvo v združení vzniká na základe písomnej, resp. elektronickej žiadosti o prijatie za člena
dňom jej schválenia Radou združenia a zaplatením členského príspevku určeného Radou
združenia. Na členstvo v združení neexistuje právny nárok.
4. Členstvo v združení zaniká:
a)
vystúpením – dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení na adresu
združenia alebo dňom doručenia elektronickej pošty,
b) vylúčením – dňom rozhodnutia Rady združenia o vylúčení,
c) nezaplatením členského príspevku najneskôr pred začiatkom prvého valného zhromaždenia
konajúceho sa po termíne splatnosti členského príspevku,
d) smrťou alebo zánikom člena združenia,
e) zánikom združenia.
5. Rada združenia môže rozhodnúť o vylúčení člena združenia na základe niektorého z
nasledovných dôvodov:
a) člen sa po dobu minimálne šiestich mesiacov aktívne nezúčastňuje na činnosti združenia bez
závažného dôvodu,
b) člen aj po upozornení Radou združenia porušuje stanovy, etický kódex alebo povinnosti
určené inými dokumentmi združenia,
c) člen spravil krok, ktorý by mohol ohroziť alebo sťažiť napĺňanie cieľov združenia alebo ktorý je
v priamom rozpore s nimi,
d) člen poškodzuje dobré meno združenia,
e) člen koná a vystupuje v mene združenia alebo bez zodpovedajúceho poverenia či
splnomocnenia.
6. Proti rozhodnutiu o vylúčení môže člen podať odvolanie, o ktorom rozhoduje najbližšie valné
zhromaždenie, bez odkladného účinku.
7. Člen združenia, ktorý začne vykonávať funkciu nezlučiteľnú s členstvom v združení,
ktorému/ktorej hrozí konflikt záujmov alebo ktorý má na to iné vážne dôvody, oznámi túto

skutočnosť predsedovi/predsedníčke a požiada o pozastavenie svojho členstva. Po odpadnutí
prekážky, ktorá bola dôvodom pre pozastavenie členstva, oznámi túto skutočnosť predsedovi a
jeho členstvo sa dňom oznámenia v plnom rozsahu obnovuje. Člen s pozastaveným členstvom
nemá práva a povinnosti podľa ods. 10, 11 a 12 tohto článku.
8. Združenie môže udeliť štatút čestného člena osobe, ktorá sa významným spôsobom pričinila
o presadzovanie ľudských práv. O pridelení štatútu čestného člena rozhoduje Rada združenia.
9. Evidenciu členov vrátane evidencie členov s pozastaveným členstvom a evidenciu členov
Rady združenia a prípadne aj členov poradného výboru vedie a aktualizuje revízor združenia.
10. Člen združenia má najmä nasledovné práva:
a) zúčastňovať sa na valnom zhromaždení a na činnostiach združenia,
b) voliť a od 18 rokov byť volený do všetkých orgánov združenia, pričom každý disponuje
jedným hlasom,
c) obracať sa na orgány združenia s návrhmi, pripomienkami a sťažnosťami,
d) byť úplne a pravdivo informovaný o činnosti združenia, jeho orgánov, ako aj o jeho
hospodárení.
11. Člen združenia má najmä nasledovné povinnosti:
a) podľa svojich schopností a možností sa aktívne podieľať na činnosti združenia,
b) dodržiavať stanovy, etický kódex a povinnosti určené inými dokumentmi združenia,
c) chrániť majetok združenia a jeho dobré meno,
d) platiť členské príspevky vo výške určenej Radou združenia,
e) prispievať k naplneniu cieľov združenia a nečiniť kroky, ktoré by mohli ohroziť alebo sťažiť
napĺňanie cieľov združenia alebo ktoré sú v priamom rozpore s nimi,
f) konzultovať akékoľvek verejné vyhlásenie v mene združenia s Radou združenia, pokiaľ sa
netýka výlučne kampane alebo akcie, v ktorej sa členovia/členky angažujú.
12. Ustanovenia bodu 10. písm. b) a bodu 11. písm. a) a d)sa nevzťahujú na čestných členov
združenia.

§3
Zásady rokovania a rozhodovania
1. Nezávislé občianske združenie ETHOS má právnu subjektivitu. Štatutárnym zástupcom
združenia je predseda Rady združenia a podpredseda Rady združenia, pričom každý môže v
mene združenia konať samostatne.
2. Orgány združenia sú uznášania schopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov.
Uznesenie je platné, ak za jeho prijatie hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov.

§ 4
Orgány združenia
1. Orgánmi združenia sú:
a) Valné zhromaždenie
b) Rada združenia
c) Predseda Rady združenia a podpredseda Rady združenia
d) Revízor
2. Funkčné obdobie orgánov združenia je štvorročné.

§5
Valné zhromaždenie združenia
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Koná sa minimálne raz za rok. Zvoláva
ho Rada združenia.
2. Valné zhromaždenie:
a) prijíma a mení stanovy združenia, jeho rokovací a volebný poriadok,
b) prijíma koncepčné zámery o činnosti združenia a schvaľuje jeho program,
c) určuje počet členov Rady združenia, volí a odvoláva jej členov,
d) schvaľuje plán činnosti a rozpočet združenia.
3. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov.
4. Zvolať valné zhromaždenie je v mimoriadnych prípadoch možné na podnet 1/3 členov.
5. Delegátov valného zhromaždenia volia kluby združenia podľa kľúča stanoveného a
schváleného Radou združenia.
6. Valné zhromaždenie môže rozhodovať o všetkých záležitostiach združenia aj písomnou
formou, resp. prostredníctvom elektronickej pošty – per rollam. Návrh uznesenia spolu s lehotou
na vyjadrenie predkladá členom predseda Rady združenia alebo Rada združenia. Členovia zašlú
svoje vyjadrenie písomne alebo elektronickou poštou. Ak sa člen združenia nevyjadrí v lehote,
platí, že nesúhlasí. Na prijatie uznesenia je v tomto prípade potrebný súhlas dvojtretinovej
väčšiny všetkých členov združenia. Predseda Rady združenia alebo Rada združenia oznámia
výsledky hlasovania písomne alebo elektronickou poštou všetkým členom. Týmto spôsobom nie
je možné rozhodovať o rozpustení združenia, zlúčení s iným združením, voľbe a odvolaní
členov a členiek Rady združenia.

§6
Rada združenia
1. Rada je výkonným orgánom združenia, ktorá je za svoju činnosť zodpovedná Valnému
zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
2. Rada má minimálne troch členov, ktorých funkčné obdobie je 4 roky.
3. Rada volí a odvoláva predsedu Rady združenia a podpredsedu Rady združenia spomedzi
svojich členov.
4. Rada môže na zabezpečenie svojej činnosti:
a) zriaďovať sekretariát a oblastné kancelárie, ktoré realizujú základnú riadiacu, hospodársku a
kontrolnú činnosť,
b) odborné pracovné skupiny.
5. Rada združenia schvaľuje:
a) plán činnosti Rady združenia,
b) dohodu o spolupráci s inými organizáciami,
c) legislatívne návrhy a organizačné zmeny,
d) kľúč k voľbe delegátov valného zhromaždenia združenia,
e) vytvorenie poradných orgánov pre činnosť združenia a ich personálne zloženie
vedie:
f) evidenciu o stave členskej základne
g) správu o hospodárení, ktorá je prístupná všetkým členom združenia
h) zápisnice o činnosti Rady, ktoré sú prístupné všetkým členom združenia
6. Rada združenia sa schádza na podnet predsedu najmenej štyrikrát ročne. Členstvo v Rade
je nezastupiteľné.
7. Radu riadi predseda, alebo ním poverený člen Rady, ktorý:
a) pripravuje, zvoláva a vedie rokovanie Rady a valného zhromaždenia
b) pripravuje materiály na rokovanie Rady a valného zhromaždenia
c) vedie konzultácie k prerokovaným materiálom združenia
d) splnomocňuje na rokovania za združenie svojho zástupcu
e) vedie konzultácie k príprave dohôd s inými organizáciami
f) zabezpečuje vypracovanie a schvaľovanie projektov, ktorými sa združenie uchádza o
pridelenie grantov, dotácií a iných podpôr
g) zabezpečuje spoluprácu s inými organizáciami, poslancami NR SR, kompetentnými
pracovníkmi orgánov štátnej správy a samosprávy
h) pripravuje a poveruje prípravou odborných podujatí združenia členov alebo kluby združenia
i) zabezpečuje koordináciu činností odborných sekcií a všetkých poradných orgánov združenia

j) zastupuje združenie pri rokovaniach s inými organizáciami a inštitúciami, s masmédiami atď.
alebo poveruje touto úlohou členov a kluby združenia.
8. Rada združenia môže rozhodovať o všetkých jej prislúchajúcich veciach aj písomnou formou,
resp. prostredníctvom elektronickej pošty – per rollam. Návrh uznesenia spolu s lehotou na
vyjadrenie predkladá členom Rady združenia predseda Rady združenia alebo iný člen Rady
združenia. Členovia Rady združenia zašlú svoje vyjadrenie písomne alebo elektronickou poštou.
Ak sa člen Rady združenia nevyjadrí v lehote, platí, že nesúhlasí. Na prijatie uznesenia je v
tomto prípade potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Rady združenia.
Predseda Rady združenia alebo iný člen Rady združenia oznámi výsledky hlasovania písomne
alebo elektronickou poštou všetkým členom Rady združenia.

§7
Kluby združenia
1. Členovia združenia sa organizujú v kluboch, ktoré nemajú právnu subjektivitu a tvoria sa podľa
odborných cieľov združenia.
2. Klub vzniká združením najmenej 3 členov združenia a jeho registráciou Radou združenia.
Zaniká, ak počet členov klesne pod 3 alebo podaním žiadosti o jeho zrušenie Rade združenia.

§8
Predseda Rady združenia , podpredseda Rady združenia a ich voľba
1. Predseda Rady združenia je štatutárom združenia. Za predsedu Rady združenia možno
zvoliť len člena združenia.
2. Predseda Rady združenia je volený a odvolávaný väčšinou členov Rady združenia.
3. Podpredseda Rady združenia je štatutárom združenia. Za podpredsedu Rady združenia
možno zvoliť len člena združenia.
4. Podpredseda je volený a odvolávaný väčšinou členov Rady združenia.
5. Predseda Rady združenia a podpredseda Rady združenia sú štatutári združenia, pričom
každý môže konať v mene združenia samostatne.

§9
Hospodárenie združenia
1. Združenie hospodári podľa ročného rozpočtu schváleného valným zhromaždením.

2. Príjmy združenia tvoria:
a) členské príspevky
b) dobrovoľné príspevky
c) príjmy z reklamy a propagačnej činnosti
d) účelové príspevky a dary
e) granty od právnických osôb
3. Hospodárenie združenia sa riadi všeobecne platnými právnymi predpismi.

§ 10
Revízor
1. Revízor je kontrolným a revíznym orgánom združenia.
2. Revízora volí valné zhromaždenie spomedzi členov a členiek združenia, vrátane členov a
členiek, ktorí/é sú zástupcami/zástupkyňami právnických osôb. Revízor nesmie byť členom
Rady združenia a hospodárom združenia.
3. Funkčné obdobie revízora je trojročné; do tejto funkcie môže byť zvolený opakovane.
4. Revízor najmä:
a) vykonáva kontrolu hospodárenia združenia, plnenia uznesení orgánov združenia, dodržiavania
stanov združenia, etického kódexu, vnútorného poriadku a ostatných vnútorných predpisov,
b) kontroluje činnosť združenia a jeho orgánov,
c) preskúmava správu predsedu Rady združenia o hospodárení združenia,
d) zúčastňuje sa rokovaní Rady združenia bez hlasovacieho práva,
e) informuje Radu združenia o zistených nedostatkoch a podáva návrhy na ich odstránenie,
f) podáva valnému zhromaždeniu správy o kontrolnej činnosti a navrhuje opatrenia na
odstránenie zistených nedostatkov.
5. K výkonu svojej funkcie si môže prizvať, resp. na výkon konkrétnych kontrolných úkonov
splnomocniť aj iných členov združenia.
6. Revízora môže valné zhromaždenie odvolať v prípade, ak konal v rozpore s týmito stanovami,
najmä s cieľmi činnosti združenia, etickým kódexom alebo porušil predpisy o hospodárení
združenia.
7. Revízor je čestná, dobrovoľná a neplatená funkcia.

§ 11
Zánik združenia
1. Združenie môže zaniknúť:
a) rozhodnutím valného zhromaždenia o dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení s iným
združením,
b) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.
2. Pred zánikom združenia rozpustením, Rada združenia ustanoví likvidátora.
3. Likvidátor najskôr vyrovná všetky pohľadávky a záväzky združenia a likvidačný zostatok
použije podľa rozhodnutia Rady združenia, avšak výlučne na všeobecno-prospešné a
charitatívne účely.
v Bratislave, 10. mája 2013

