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2. Základné údaje občianskeho združenia ETHOS
ETHOS je občianske združenie zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa
31.05.2013, záznam číslo VVS/1-900/90-41637.

Korešpondenčná adresa: ETHOS, o.z.
Agátová 7
052 01 Spišská Nová Ves
Mobil: +421 917 168 088
E-mail: ethos@sekularisti.sk
Internet: www.sekularisti.sk
Facebook: facebook.com/ethos.sk

IČO: 42323053
DIČ: 2023821569

Číslo účtu: 2700556834/8330, Fio banka, a.s.
IBAN: SK1083300000002700556834, BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX

Rada združenia: Ivan Hamráček, Radovan Medovič, Viola Macková, Metod Rybár,
Ján Šajban
Stanovy: stanovy sú dostupné online
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3. Občianske združenie ETHOS
Nezávislé občianske hnutie ETHOS je dobrovoľným občianskym združením so zameraním na
etiku, humanizmus a sekularizmus.

Cieľom združenia je:
-

-

budovanie a posilňovanie sekulárnej spoločnosti, ktorá sa neviaže na žiadne
náboženstvo ani ideológiu a je založená na svetonázorovej neutralite
presadzovanie rovnosti všetkých občanov bez ohľadu na ich svetonázor, náboženské,
názorové, rasové, etnické, rodové, politické, sociálne, kultúrne alebo iné rozdiely a
sexuálnu orientáciu
ochrana práv ateistov, agnostikov, skeptikov a iných racionálne a slobodomyseľne
zmýšľajúcich ľudí
všestranné rozvíjanie osobnosti človeka podľa zásad sekulárnej etiky a podpora
dialógu medzi nenábožensky a nábožensky založenými ľuďmi
podpora a prehlbovanie princípov tolerancie, demokracie, pluralizmu, vzájomného
rešpektu, solidarity, udržateľného života a nenásilia
pestovanie úcty k humanistickým hodnotám človeka a environmentálnym hodnotám
Zeme
presadzovanie racionálneho, vedeckého, skeptického prístupu pri riešení otázok
spoločnosti

Tieto ciele sú tiež uvedené v stanovách združenia.

Čo je to sekularizmus?
Sekularizmus je svetonázor požadujúci oddelenie spoločnosti a verejného života – najmä
štátu – od cirkví. Inými slovami, politický priestor má byť neutrálny, ale rešpektujúci všetky
náboženstvá. Opakom sekulárneho štátu je teokrácia, ktorej poňatie vlády sa odvodzuje od
údajnej božskej moci. Na Slovensku sekularisti presadzujú dodržiavanie ústavy Slovenskej
republiky, podľa ktorej sa štát neviaže na žiadne náboženstvo ani ideológiu. Podrobnejšie
informácie nájdete tu.
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4. Členstvo a orgány združenia
Členstvo
V prípade záujmu o členstvo v občianskom združení ETHOS sa môžete prihlásiť pomocou
online prihlášky. Pred odoslaním formulára prosíme vytlačiť prvú stranu a podpísanú ju
zaslať na adresu združenia. Členmi ETHOSu môžu byť fyzické osoby staršie ako 15 rokov
alebo právnické osoby, ktoré súhlasia s jeho cieľmi a chcú sa podieľať na jeho pôsobení.

Rada združenia
Rada združenia, ktorej funkčné obdobie je 4 roky, bola zvolená Valným zhromaždením dňa
22. Júna 2013.

Štatutári
Štatutármi volenými Radou združenia sú:
-

predseda Rady: Ivan Hamráček
podpredseda Rady: Radovan Medovič
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5. Správa o činnosti za rok 2014
Medzi dlhodobé aktivity o.z. ETHOS patrí:
-

informovanie verejnosti o postoji prezidentských kandidátov voči sekularistom a
občanom bez náboženského vyznania
monitorovanie nevyváženého spravodajstva
preklad medzinárodných správ a materiálov o ľudských právach
informovanie verejnosti o stave ľudských práv v našej krajine a vo svete
prezentovanie názorov v otvorených diskusiách k témam ktoré sa snaží naše
združenie propagovať
podpora aktivít iných občianskych združení snažiacich sa chrániť ľudské práva

V roku 2014 vyvíjalo o.z. ETHOS tieto aktivity:
-

účasť na svetovom kongrese humanistov (08-10.08.2014 Oxford)
účasť na valnom zhromaždení EHF (09.05.2014, Brusel)
účasť na konferencii Humanists and the challenge of rising extremism in Europe
(10.05.2014, Brusel)
prieskum názorov prezidentských kandidátov v oblasti vzťahov cirkví a štátu
zapojenie sa do iniciatívy Slovensko pre všetkých
podpora pripomienok k stratégii pre ľudské práva
registrácia za prijímateľa podielu z dane
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6. Hospodárenie združenia
Nikto z občianskeho združenia ETHOS nie je za svoju činnosť v jeho prospech platený. Naša
činnosť je financovaná výhradne z vlastných zdrojov a preto ju môžeme ďalej rozvíjať iba
vďaka podpore členov a sympatizantov. Finančné prostriedky sa používajú iba na vydávanie
informačných materiálov, poštovné, telefón a iné náklady priamo spojené s činnosťou
združenia.
K tomu všetkému môže prispieť každý, kto sympatizuje s týmito zámermi, ak sa stane členom
združenia, osobne alebo finančne podporí naše aktivity, prípadne ak sa rozhodne venovať 2%
z dane na túto činnosť.
Preto vás prosíme o podporu činnosti občianskeho združenia ETHOS, ak sú vám naše ciele
blízke, pomôžete tým sebe a podporíte rozvoj demokracie na Slovensku.
Príjmy vo forme členského a darov v roku 2014 boli vo výške 326,61€.
Tieto príjmy boli použité na tieto účely:
-

doména & hosting: 14,76 + 28,22 = 42,98€
účasť na svetovom kongrese humanistov, Oxford: 100€
potvrdenie o vedení účtu: 1,2€
registrácia za prijímateľa 2%: 55,39€
celkové výdaje v roku 2014 boli 199,57€.

Prevod zostatku z roku 2013 bol 140€. Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2014:
v peňažnom ústave: 267,04€, v pokladnici: 0€.
ETHOS účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
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