
STANOVY

Stanovy Občianskeho združenia na podporu radiačnej
onkológie RadOnko

Článok I.

Názov a sídlo
1.1. Občianske združenie na podporu radiačnej onkológie RadOnko je nezávislým, dobrovoľným občianskym
združením pôsobiacim na území Slovenskej republiky podľa zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov.
1.2. Občianske združenie na podporu radiačnej onkológie RadOnko používa pre svoje označenie skrátený názov
RadOnko.
1.3. Sídlom združenia je Veternicova 25, 841 05 Bratislava IV.

Článok II.

Poslanie a ciele združenia
2.1. Podpora vzdelávania a výskumu v oblasti onkologickej liečby.
2.2. Podpora a propagácia prevencie onkologických ochorení.
2.3. Metodické pôsobenie a vytváranie organizačného zázemia pre školenia v oblasti zníženia nežiaducich účinkov
liečby onkologických ochorení, využitia nových techník ožarovania, modernejších spôsobov liečby a psychologickej
podpory liečených pacientov.
2.4. Zlepšenie prístrojového vybavenia v radiačnej onkológii.
2.5. Skvalitnenie života pacienta počas a po onkologickej liečbe.
2.6. Spolupráca s inými združeniami, prípadne inými orgánmi a organizáciami v oblasti onkologického výskumu a
liečby onkologických ochorení.
2.7. Organizovanie kultúrnych, športových a spoločensko-súťažných programov a podujatí na podporu a propagáciu
cieľov združenia.

Článok III.

Členstvo
3.1. Členstvo v združení je riadne alebo čestné.
3.2. Riadnymi členmi združenia sú fyzické a právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami, poslaním a cieľmi
združenia a spĺňajú nasledovné podmienky pre prijatie a členstvo:

1. dosiahnutie veku 15 rokov (v prípade fyzických osôb),
2. podanie písomnej prihlášky,
3. zaplatenie členského príspevku na príslušný rok.

3.3. O výške členského príspevku v príslušnom roku rozhoduje členská schôdza na svojom prvom zasadnutí.
3.4. O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky správna rada. Členstvo vzniká dňom
schválenia prihlášky správnou radou.
3.5. Čestným členom sa môže stať domáca alebo zahraničná osobnosť z oblasti liečby, výskumu a prevencie pred
onkologickými chorobami, ktorá sa významnou mierou zaslúžila o rozvoj výskumu, prevencie alebo liečby
onkologických ochorení alebo každý, kto významnou mierou prispel k rozvoju združenia.
3.6. Čestné členstvo vzniká na základe návrhu správnej rady schválením členskou schôdzou.
3.7. Dokladom členstva je zápis člena v evidencii členov združenia, ktorý vedie správna rada.



3.8. Členstvo zaniká :
1. vystúpením člena dňom doručenia písomného oznámenia člena o jeho vystúpení zo združenia,
2. vylúčením člena, a to dňom rozhodnutia správnej rady o vylúčení,
3. úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,
4. zánikom združenia.

3.9. Vylúčenie člena zo združenia je možné z dôvodu vážneho porušenia stanov alebo hrubého poškodzovania
záujmov združenia alebo na základe právoplatného rozsudku súdu, ktorým bol člen združenia uznaný vinný zo
spáchania úmyselného trestného činu.
3.10. Pri zániku členstva je člen povinný vysporiadať všetky svoje záväzky a majetkové vzťahy voči združeniu.

Článok IV.

Práva a povinnosti členov
4.1. Každý člen združenia má rovnaké práva.
4.2. Člen združenia má právo najmä:

1. podieľať sa na činnosti združenia a využívať výhody, ktoré z členstva v združení vyplývajú,
2. zúčastňovať sa zasadania členskej schôdze,
3. voliť a byť volený do orgánov združenia,
4. obracať sa na orgány združenia s podnetmi, sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko vo vzťahu k činnosti

združenia.
4.3. Povinnosťou člena je najmä:

1. dodržiavať stanovy združenia a riadiť sa nimi,
2. riadiť sa vnútornými predpismi a uzneseniami príslušných orgánov,
3. aktívne sa podieľať na činnosti združenia a napĺňať jeho ciele,
4. platiť členské príspevky v stanovenej výške a včas,
5. riadne užívať a chrániť majetok združenia, ako aj majetok, ktorý združenie užíva na základe právneho

vzťahu s tretími osobami,
6. riadne vykonávať funkcie, ktorými bol člen poverený a ktoré prijal,
7. dodržiavať etické a morálne zásady.

Článok V.

Orgány združenia
Orgánmi združenia sú:

1. členská schôdza,
2. správna rada,
3. riaditeľ,
4. kontrolór.

Článok VI.

Členská schôdza
6.1. Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia a je vytvorená zo všetkých členov združenia.
6.2. Členská schôdza:

1. schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
2. volí a odvoláva členov správnej rady,
3. spomedzi členov správnej rady volí a odvoláva riaditeľa,
4. volí a odvoláva kontrolóra,
5. schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
6. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
7. prerokováva správy kontrolóra,
8. schvaľuje udelenie čestného členstva združenia,



9. rozhoduje o zániku združenia podľa článku XII. bod 12.1. písm. a), b).
6.3. Zasadnutie členskej schôdze zvoláva riaditeľ združenia podľa potreby, najmenej raz do roka. Riaditeľ je povinný
zvolať členskú schôdzu, ak o to požiada najmenej jedna tretina členov združenia alebo kontrolór. Členská schôdza je
uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia.
6.4. Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov združenia s výnimkou rozhodnutí podľa
bodu 6.2. písm. a) a i) tohto článku, kedy členská schôdza rozhoduje trojpätinovou väčšinou prítomných členov.

Článok VII.

Správna rada
7.1. Správna rada je výkonným orgánom, ktorý schvaľuje a kontroluje činnosť združenia v období medzi
zasadnutiami členskej schôdze a má všetky právomoci súvisiace s touto činnosťou.
7.2. Správna rada:

1. riadi a kontroluje činnosť združenia,
2. vedie evidenciu členov združenia,
3. pripravuje plán činnosti, výročnú správu, návrh rozpočtu i správu o hospodárení združenia a predkladá ich

na zasadanie členskej schôdze,
4. pripravuje a realizuje projekty združenia smerujúce k naplneniu poslania združenia,
5. rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,
6. rozhoduje o odmene, resp. o mzdových náležitostiach, náhradách súvisiacich s výkonom funkcie člena

správnej rady,
7. zriaďuje, zlučuje a ruší organizačné jednotky združenia a vydáva vnútorné predpisy na ich činnosť,
8. ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia,
9. rozhoduje o všetkých ostatných otázkach združenia, ak tieto nepatria do právomoci členskej schôdze a

kontrolóra.
7.3. Členov správnej rady volí členská schôdza na obdobie troch rokov. Správna rada má troch členov a členská
schôdza spomedzi nich volí riaditeľa, ktorý predsedá správnej rade a koná v jej mene a v mene združenia navonok.
Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát mesačne. Jej rokovanie zvoláva a vedie riaditeľ.
Správna rada je uznášania schopná, ak je prítomná väčšina jej členov.
7.4. Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, v prípade rovnosti rozhoduje hlas riaditeľa.
7.5. Členovia majú nárok na náhradu výdavkov, ktoré im pri vykonávaní tejto funkcie vznikli.
7.6. Členstvo v správnej rade zaniká:

1. uplynutím funkčného obdobia,
2. odstúpením,
3. odvolaním členskou schôdzou,
4. úmrtím.

Článok VIII.

Riaditeľ
8.1. Riaditeľ je štatutárny orgánom združenia, ktorý koná v mene združenia a zastupuje ho navonok.
8.2. Riaditeľ najmä:

1. koordinuje činnosť organizačných jednotiek združenia s cieľom napĺňania poslania a cieľov združenia,
2. kompletizuje a zabezpečuje podklady pre plán činnosti, výročnú správu, návrh rozpočtu a správu o

hospodárení a predkladá tieto materiály na rokovanie správnej rade,
3. zabezpečuje nadväzovanie vzťahov s ďalšími subjektmi pôsobiacimi v oblasti prevencie, výskumu a liečby

onkologických ochorení,
4. zabezpečuje prezentáciu združenia navonok a vzťah s verejnosťou,
5. v prípade potreby na zabezpečenie činnosti uzatvára s fyzickými a právnickými osobami dohody resp.

zmluvy za účelom dosiahnutia cieľov združenia.



8.3. Riaditeľa volí členská schôdza spomedzi členov správnej rady na obdobie troch rokov. Riaditeľ predsedá
správnej rade a je jej členom. V čase neprítomnosti riaditeľa alebo v prípade jeho odstúpenia alebo odvolania,
riaditeľa zastupuje a koná v plnom rozsahu jeho práv poverený člen správnej rady.

Článok IX.

Kontrolór
9.1. Kontrolór je kontrolným orgánom združenia, ktorého volí a odvoláva členská schôdza. Funkčné obdobie
kontrolóra je trojročné. Funkcia kontrolóra je nezlučiteľná s členstvom v správnej rade a vedením organizačnej
jednoty v prípade ak takáto jednotka bude zriadená. O zániku funkcie kontrolóra platia obdobne ustanovenia článku
VII. bod 7.6. týchto stanov.
9.2. Kontrolór najmä:

1. kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov združenia, pričom za týmto účelom je oprávnený
nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti združenia, kontrolovať, či účtovné
záznamy sú v súlade so skutočnosťou a či sa činnosť združenia uskutočňuje v súlade so stanovami a s
všeobecne záväznými právnymi predpismi,

2. preveruje ročnú účtovnú závierku, výročnú správu a správu o hospodárení, svoje vyjadrenia k nim
predkladá správnej rade a členskej schôdzi,

3. kontroluje vedenie účtovných a iných dokladov,
4. informuje správnu radu o zistených nedostatkoch a predkladá návrhy na ich odstránenie,
5. vypracováva správu o kontrole hospodárenia združenia a predkladá ju na rokovanie členskej schôdze,

9.3. Kontrolór má nárok na náhradu výdavkov, ktoré mu pri vykonávaní tejto funkcie vznikli.

Článok X.

Ustanovenie o organizačných jednotkách
10.1. Organizačné jednotky zriaďuje, zlučuje a ruší správna rada.
10.2. Organizačné jednotky združenia sa na činnosti združenia podieľajú jednotlivo i spoločne.
10.3. Činnosť organizačných jednotiek sa riadi vnútornými predpismi, ktoré v prípade ich zriadenia vydá správna
rada.

Článok XI.

Hospodárenie združenia
11.1. Združenie hospodári so svojim majetkom tak, aby zabezpečilo svoju činnosť a napĺňanie jeho poslania a cieľov.
11.2. Majetok združenia tvorí hmotný a nehmotný majetok, ku ktorému má združenie vlastnícke alebo iné majetkové
právo.
11.3. Zdrojmi majetku združenia sú najmä:

1. členské príspevky,
2. dary a granty od fyzických a právnických osôb,
3. dotácie a príspevky zo štátneho rozpočtu, rozpočtu vyšších územných celkov a obcí,
4. podiel zaplatenej dane podľa osobitného zákona,
5. dedičstvo a výnosy zo zdedeného majetku,
6. výnosy z majetku združenia,
7. príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia.

11.4. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu a na základe ustanovení príslušných právnych
predpisov.
11.5. Za hospodárenie združenia zodpovedá správna rada a poverené osoby zodpovedné za hospodársku činnosť.
Kontrolu hospodárskej činnosti vykonáva kontrolór.



11.6. Na zabezpečenie činnosti združenia môže riaditeľ v mene združenia prijímať do pracovného pomeru fyzické
osoby alebo uzatvárať dohody a zmluvy s tretími osobami.

Článok XII.

Zánik a likvidácia združenia
12.1. Združenie zaniká:

1. dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia členskej schôdze,
2. zlúčením s iným občianskym združením na základe rozhodnutia členskej schôdze,
3. rozpustením na základe právoplatného rozhodnutia Ministerstva vnútra SR.

12.2. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie primerane podľa príslušných ustanovení Obchodného
zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností.
12.3. Ak združenie zaniká dobrovoľným rozpustením podľa bodu 12.1. písm. a), správna rada ustanoví likvidátora.

Článok XIII.

Záverečné ustanovenie
Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR.
V Bratislave, dňa 5.12. 2005.


