Stanovy
občianskeho združenia
Únia Žien Slovenska

I.
Všeobecné ustanovenia
1. Občianske združenie Únia žien Slovenska (ďalej len "združenie") je nepolitické,
dobrovoľné združenie žien pôsobiacich na území Slovenskej republiky.
2. Únia žien Slovenska je nástupníckou organizáciou Slovenského zväzu žien, pričom do
novembra roku 1997 pôsobila pod názvom Demokratická únia žien Slovenska. Únia žien
Slovenska používa skratku ÚŽS, jej znakom je hlava ženy žltej farby umiestnená v strede
oblúkového horizontu modrej farby, nad ktorým je nápis Únia žien Slovenska.
3.Sídlom združenia je : Súbežná 2, 811 06 Bratislava
4. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobudnúť
práva a povinnosti.
5. Základným programovým cieľom Únie žien Slovenska a jej organizačných jednotiek, je
zabezpečiť všestranný osobnostný, vzdelanostný a kultúrny rozvoj ženy, zlepšenie jej
postavenia v spoločnosti, vytvorenie priestoru pre jej plnohodnotnú sebarealizáciu
v rodinnom, ekonomickom, politickom a spoločenskom živote.
Na splnenie tohto cieľa bude združenie a organizačné jednotky:
a) sledovať dodržiavanie všetkých práv žien, detí a rodín v súlade s už prijatými
medzinárodnými dohovormi, Listinou základných ľudských práv a slobôd, Národného
akčného programu žien v SR, Ústavou SR a ostatnými platnými predpismi a iniciovať
v prípade potreby ich novelizáciu, resp. tvorbu ďalších predpisov,
b) verejne vystupovať proti rôznym formám diskriminácie a intolerancie voči ženám
v politickom, ekonomickom, spoločenskom a rodinnom živote.
c) dbať o pozdvihnutie významu materstva a rodiny, prispievať k zachovaniu úplnej
a zdravej rodiny a reprodukčného zdravia ženy,
d) iniciovať právne normy riešenia sociálne – ekonomických potrieb žien a rodiny vôbec,
so zvláštnym zreteľom na osamelé ženy, neúplné rodiny, rodiny so zdravotne
postihnutými členmi,
e) aktivizovať ženy k spoluúčasti na verejnom živote štátu, miest a obcí a zapájania sa do
podnikateľských, charitatívnych a dobrovoľníckych aktivít
f) rozvíjať vlastenecké cítenie žien, úctu ku kultúrnemu dedičstvu a ľudovým tradíciám
v mieste ich bydliska,
g) v záujme primárnej prevencie vytvárať podmienky na poskytovanie poradenských a
právnych konzultácií vrátane uskutočňovania osvetových a vzdelávacích aktivít,

h) spolupracovať s ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi štátnej správy
a samosprávy pri riešení ekonomických, sociálnych a spoločenských potrieb, získať
podporu pre aktivity žien,
i) spolupracovať so ženskými, rodinnými a ďalšími programovo príbuznými
organizáciami, spolkami a združeniami v SR i v zahraničí, pri plnení vyššie
uvedených úloh.
6. Združenie vytvára nasledovné organizačné jednotky:




Základné organizácie bez právnej subjektivity
Okresné organizácie bez právnej subjektivity
Krajské organizácie s právnou subjektivitou

7. Vo vnútri a navonok združenie presadzuje základné princípy spolupráce, vzájomnej
pomoci a porozumenia. Združenie ako aj organizačné jednotky vo svojej činnosti sa riadia
zásadami kolektívneho vedenia a rozhodovania.
8. Stanovy sú záväzné pre všetky orgány združenia, pre všetky organizačné jednotky ako
aj pre všetky členky združenia.
9. Každá krajská organizácie sa riadi stanovami združenia a štatútom príslušnej krajskej
organizácie.
10. Združenie poskytuje svojim organizačným jednotkám odbornú a metodickú pomoc.
11. Združenie vedie Centrálny informačný register, ( ďalej len Register ) ktorý obsahuje
základné informácie o združení.

II.
Centrálny informačný register Únie žien Slovenska a Ústredie združenia
1. Združenie vedie Centrálny informačný register, ( ďalej len Register ) ktorý obsahuje
základné informácie o združení. Združenie vykonáva v rámci vedenia Registra
spracúvanie osobných údajov členiek združenia.
2. Register obsahuje:
 Zoznam členiek združenia usporiadaný podľa príslušnosti k jednotlivým
krajským organizáciám
 Členky orgánov združenia a krajských organizácií
 Pridelené evidenčné čísla krajským organizáciám
 Sídla krajských organizácií
 Zoznamy aktuálne platných interných dokumentov združenia
 Zoznamy aktuálne platných interných dokumentov krajských organizácií
 Účtovné závierky združenia a krajských organizácií
 Zoznam darcov združenia
3. Ústredie združenia vykonáva administratívne a organizačné zabezpečenie činnosti
orgánov združenia, vedenie a správu Registra ako aj metodické usmerňovanie

krajských organizácií. Činnosť Ústredia zabezpečuje predsedníčka združenia.
Podrobnosti o činnosti Ústredia upraví organizačný poriadok združenia.

III.
Orgány združenia
1. Orgánmi združenia sú:
a) Valné zhromaždenie
b) Predsedníčka združenia
c) Správna rada,
d) Dozorná rada.
2. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Ostatné orgány sú ním volené.
3. Orgánmi krajskej organizácie sú:
a) Krajské zhromaždenie,
b) Predsedníčka krajskej organizácie
c) Krajská rada,
d) Revízorka.
4. Krajské zhromaždenie je najvyšším orgánom krajskej organizácie. Ostatné orgány sú ním
volené.
5. Volebné obdobie orgánov združenia a organizačných jednotiek je päťročné.
6. Za výkon funkcie môže byť priznaná odmena.

IV.
Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie zvoláva predsedníčka združenia na základe rozhodnutia správnej rady
najmenej raz za jeden rok. Ak o to požiada 2/3 väčšina členiek Správnej rady, predsedníčka
združenia je povinná písomne zvolať Valné zhromaždenie do dvoch mesiacov.
2.Valné zhromaždenie tvoria:
a) predsedníčka a podpredsedníčka združenia
b) predsedníčka a podpredsedníčka príslušnej krajskej organizácie združenia
Členka Valného zhromaždenia môže písomne poveriť členku príslušnej Krajskej rady, aby ju
zastúpila na Valnom zhromaždení so všetkými jej kompetenciami.
3. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná 2/3 väčšina členiek. Na
platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členiek.
4. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých základných otázkach a to najmä:

a) volí a odvoláva predsedníčku a podpredsedníčku združenia, členky Dozornej rady
b) potvrdzuje interné dokumenty združenia, schvaľuje správu o stave a činnosti združenia,
c) môže rušiť alebo meniť rozhodnutia Správnej rady združenia,
d) schvaľuje rozpočet združenia, potvrdzuje schválený návrh ročného príspevku členiek na
činnosť jednotlivých krajských organizácií združenia,
e) schvaľuje výšku náhrady za činnosť vo funkciách v orgánoch združenia,
f) schvaľuje zmenu stanov združenia, rozhoduje o zániku združenia,
g) rozhoduje o odvolaní členiek, ktoré boli členkami orgánov združenia alebo príslušnej
krajskej organizácie,
h) schvaľuje nakladanie s nehnuteľným majetkom združenia a príslušnej krajskej organizácie,
i) schvaľuje ročnú účtovnú závierku združenia,
j) rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí.

V.
Predsedníčka združenia
1.Predsedníčka združenia :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Zvoláva Valné zhromaždenie združenia
Zodpovedá za vedenie Registra
Zastupuje združenie navonok a koná v jeho mene vo všetkých veciach
Zvoláva zasadnutia Správnej rady
Riadi činnosť Ústredia
Predkladá Správnej rade na schválenie raz ročne správu o stave a činnosti združenia
Vydáva poverenie a vykonáva poučenie oprávnených osôb v zmysle §4 ods.2 písm.e/
a §21 zákona č.122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

2.V prípade, ak predsedníčka nemôže vykonávať svoje úlohy, poverí písomne
podpredsedníčku jej zastupovaním po dobu svojej neprítomnosti. O tejto skutočnosti
informuje bez zbytočného odkladu všetky členky Správnej rady združenia.

VI.
Správna rada
1. Správnu radu združenia tvoria:
a) predsedníčka a podpredsedníčka združenia
b) predsedníčky príslušnej krajskej organizácie združenia
2. Správna rada riadi činnosť združenia medzi Valnými zhromaždeniami. Je uznášania
schopná, ak sú prítomné dve tretiny členiek správnej rady. Na platnosť rozhodnutia je
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členiek správnej rady. V prípade rovnosti hlasov
rozhoduje hlas predsedníčky.
Správna rada :
a) priebežne kontroluje a vyhodnocuje činnosť združenia a krajských organizácií,

b) spravuje s odbornou starostlivosťou majetok združenia,
c) informuje členky o činnosti združenia,
d) chráni a presadzuje záujmy členiek združenia,
e) schvaľuje správu predsedníčky o stave združenia,
f) poveruje predsedníčku združenia úlohami, ktoré má realizovať medzi zasadnutiami
správnej rady, predkladá Valnému zhromaždeniu na schválenie správu o stave a činnosti
združenia,
g) preskúmava uznesenia Krajských rád príslušných krajských organizácií či sú v súlade so
stanovami a internými dokumentmi združenia a krajských organizácií a v prípade ich
nesúladu pozastaví ich výkon, o tejto skutočnosti informuje príslušnú krajskú radu,
h) vykonáva ďalšiu činnosť, pokiaľ nepatrí iným orgánom združenia.
3. Správna rada združenia sa schádza podľa potreby, minimálne raz za dva mesiace.

VII.
Dozorná rada
1. Dozornú radu tvoria tri členky, ktoré volí Valné zhromaždenie.
2. Dozorná rada:
a) kontroluje plnenie uznesení Valného zhromaždenia a Správnej rady združenia, plnenie
programových cieľov združenia, má prístup ku všetkým dokladom združenia,
b) dohliada na riadny výkon činností vykonávaných v rámci združenia,
c) kontroluje hospodárenie združenia, vyjadruje sa k správe o stave združenia, ktorú
predkladá predsedníčka združenia,
d) volí zo svojich členiek predsedníčku, ktorá riadi činnosť Dozornej rady
e) spolupracuje s Revízorkami krajských organizácií, poskytuje im súčinnosť v otázkach
hospodárenia krajskej organizácie,
f) môže podať návrh na odvolanie Revízorky príslušnej Krajskej rade krajskej organizácie, ak
porušuje svojou činnosťou ustanovenia stanov, interných dokumentov alebo vykonáva svoju
činnosť v rozpore s princípom odbornej starostlivosti.
3. Dozorná rada je oprávnená požiadať Správnu radu o zvolanie Valného zhromaždenia v
prípade, že v rámci svojej kontrolnej činnosti zistí také skutočnosti, ktoré sú dôležité pre
samotnú činnosť združenia. Ak Správna rada nezvolá Valné zhromaždenie do 1 mesiaca odo
dňa doručenia písomnej žiadosti Dozornej rady Správnej rade , Dozorná rada zvolá Valné
zhromaždenie do jedného mesiaca od dňa uplynutia lehoty pre zvolanie Valného
zhromaždenia Správnou radou.

VIII.
Organizačné jednotky združenia
1. Združenia vytvára organizačné jednotky s právnou subjektivitou a bez právnej
subjektivity. Krajská organizácia je organizačnou jednotkou s právnou subjektivitou ,
ktorá vzniká dňom vydania registračného listu.
2. Zoznam krajských organizácií s právnou subjektivitou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Únie žien Slovenska – krajská organizácia Bratislava
Únie žien Slovenska – krajská organizácie Trnava
Únie žien Slovenska – krajská organizácia Nitra
Únie žien Slovenska – krajská organizácia Trenčín
Únie žien Slovenska – krajská organizácia Žilina
Únie žien Slovenska – krajská organizácia Banská Bystrica
Únie žien Slovenska – krajská organizácia Prešov
Únie žien Slovenska – krajská organizácia Košice

3. Združenie zriaďuje krajské organizácie s právnou subjektivitou na základe uznesenia
Valného zhromaždenia a vydaním registračného listu, ktorý obsahuje:
a) názov organizačnej jednotky, ktorá musí vo svojom názve obsahovať názov občianskeho
združenia s uvedením, že ide o krajskú organizáciu v príslušnom meste,
b) pridelené evidenčné číslo
c) predsedníčku krajskej organizácie, ktorá koná za organizačnú jednotku
d) sídlo krajskej organizácie,
4. Vydaním registračného listu vzniká krajská organizácia, ktorá požiada Štatistický úrad
o pridelenie identifikačného čísla.
5. Krajská organizácia vystupuje vo svojom mene a nesie samostatnú majetkovú
zodpovednosť. Krajská organizácia môže nadobúdať práva a zaväzovať sa len
v rozsahu, pokiaľ to nie je v rozpore s plnením úloh podľa stanov.
6. Štatutárnym orgánom krajskej organizácie je predsedníčka krajskej organizácie, ktorá
koná samostatne.
7.
IX
Základná organizácia
Základnou organizačnou jednotkou krajskej organizácie je základná organizácia, na ktorej
vytvorenie je potrebný počet minimálne piatich členiek. Podrobnosti o vzniku, orgánoch, ako
aj iných dôležitých skutočnostiach jej fungovania upraví štatút krajskej organizácie.

X.
Okresná organizácia
Základné organizácie pôsobiace na úrovni príslušného okresu vytvárajú okresnú organizáciu.
Podrobnosti o vzniku, orgánoch, ako aj iných dôležitých skutočnostiach jej fungovania upraví
štatút krajskej organizácie.

XI.
Orgány krajskej organizácie
1. Orgánmi krajskej organizácie sú:
a) Krajské zhromaždenie,
b) Predsedníčka krajskej organizácie
b) Krajská rada,
c) Revízorka.
2. Krajské zhromaždenie je najvyšším orgánom krajskej organizácie. Ostatné orgány sú ním
volené, ak stanovy neurčujú inak.
3. Volebné obdobie orgánov je päťročné.
4. Za výkon funkcie môže byť priznaná odmena.

XII.
Krajské zhromaždenie
1. Krajské zhromaždenie zvoláva písomne predsedníčka krajskej organizácie na základe
rozhodnutia Krajskej rady najmenej raz za jeden rok. Ak o to požiada Krajská rada alebo
Správna rada združenia, je povinná zvolať Krajské zhromaždenie do dvoch mesiacov.
2. Krajské zhromaždenie tvoria:
a) predsedníčka a podpredsedníčka príslušnej krajskej organizácie,
b) členky ustanovené v súlade s vnútornými predpismi krajskej organizácie.
Členka krajskej organizácie môže písomne poveriť členku Krajskej rady, aby ju zastúpila na
Krajskom zhromaždení so všetkými jej kompetenciami.
3. Krajské zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná 2/3 väčšina členiek. Na
platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členiek.
4. Krajské zhromaždenie rozhoduje o všetkých základných otázkach a to najmä:
a) volí a odvoláva predsedníčku a podpredsedníčku krajskej organizácie, členky Krajskej
rady, revízorku a členky ostatných orgánov v súlade s internými dokumentmi,
b) schvaľuje rozpočet Krajskej organizácie, odporúča na schválenie interné dokumenty
krajskej organizácie, ak Krajská rada neurčí inak,

c) môže rušiť alebo meniť rozhodnutia Krajskej rady, schvaľuje správu o stave a činnosti
krajskej organizácie,
d) rozhoduje o vylúčení členiek evidovaných v príslušnej krajskej organizácie,
e) môže odvolať predsedníčku a podpredsedníčku krajskej organizácie, ak stratila dôveru
členiek krajskej organizácie,
f) rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí.

XIII.
Predsedníčka krajskej organizácie
1.Predsedníčka krajskej organizácie :
a) Zvoláva Krajské zhromaždenie krajskej organizácie,
b) Zodpovedá za správne a úplné vedenie informácie o príslušnej krajskej organizácií v
Centrálnom informačnom registri,
c) Zastupuje krajskú organizáciu navonok a koná v jej mene vo všetkých veciach
d) Zvoláva zasadnutia Krajskej rady,
e) Riadi činnosť krajskej organizácie medzi zasadnutiami Krajskej rady, zodpovedá
Krajskej rade za riadne hospodárenie krajskej organizácie,
f) Predkladá Krajskej rade na schválenie raz ročne správu o stave krajskej organizácie.
2.V prípade, ak predsedníčka nemôže vykonávať svoje úlohy, poverí písomne
podpredsedníčku jej zastupovaním po dobu svojej neprítomnosti. O tejto skutočnosti
informuje bez zbytočného odkladu všetky členky Krajskej rady a predsedníčku združenia.

XIV.
Krajská Rada
1.Krajská rada riadi činnosť medzi Krajským zhromaždením. Počet členiek Krajskej rady
určí štatút krajskej organizácie.
2. Krajská rada je uznášania schopná, ak sú prítomné 2/3 tretiny členiek. Na platnosť
rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členiek. V prípade rovnosti hlasov
rozhoduje hlas predsedníčky.
Krajská rada :
a) zvoláva Krajské zhromaždenie,
b) spravuje majetok krajskej organizácie ,
c) informuje členky o činnosti krajskej organizácie,
d) chráni a presadzuje záujmy členiek krajskej organizácie,
e) vyjadruje sa pre Krajské zhromaždenie k odvolaniu Revízorky na základe návrhu Dozornej
rady združenia odvolať Revízorku krajskej organizácie,
f) ukladá disciplinárne opatrenie pre obzvlášť hrubé porušenie povinnosti členky združenia.
g) vykonáva ďalšiu činnosť pokiaľ nepatrí iným orgánom krajskej organizácie.

3. Krajská rada sa schádza podľa potreby, minimálne raz za dva mesiace, ak interné
dokumenty neustanovia inak.
4. Na zasadnutiach Krajskej rady sa môže zúčastniť aj predsedníčka a podpredsedníčka
združenia. V prípade, ak o to požiadajú, musí im byť udelená možnosť vystúpiť pred
členkami Krajskej rady.

XV.
Revízorka
1. Revízorku volí Krajské zhromaždenie.
2. Revízorka:
a) kontroluje plnenie uznesení Valného zhromaždenia združenia dotýkajúce sa príslušnej
krajskej organizácie, Krajského zhromaždenia a činnosť Krajskej rady, má prístup ku všetkým
dokladom krajskej organizácie,
b) dohliada na riadny výkon činností vykonávaných v rámci krajskej organizácie,
c) kontroluje hospodárenie krajskej organizácie,
d) vyjadruje sa k správe o stave krajskej organizácie, ktorú predkladá predsedníčka krajskej
organizácie,
e) spolupracuje s členkami Dozornej rady združenia a poskytuje im súčinnosť v otázkach
hospodárenia krajskej organizácie.
3. Revízorka je oprávnená požiadať Krajskú radu o zvolanie Krajského zhromaždenia v
prípade, že v rámci svojej kontrolnej činnosti zistí také skutočnosti, ktoré sú dôležité pre
samotnú činnosť krajskej organizácie. Ak Krajská rada nezvolá Krajské zhromaždenie do 1
mesiaca odo dňa doručenia písomnej žiadosti Revízorky Krajskej rade, Revízorka zvolá
Krajské zhromaždenie do jedného mesiaca od dňa uplynutia lehoty pre zvolanie Krajského
zhromaždenia Krajskou radou.

XVI.
Interné dokumenty
1. Združenie vydáva interné dokumenty, ktorými sú najmä:
a) Organizačný poriadok združenia,
b) Volebný poriadok združenia ,
c) Smernica o hospodárení združenia.
2. Krajská organizácia vydáva interné dokumenty, ktorými sú najmä:
a) Štatút ako základný vnútroorganizačný dokument,
b) Zoznam členiek evidovaných príslušnou krajskou organizáciou,
c) Volebný poriadok krajskej organizácie.

3. Interné dokumenty združenia a interné dokumenty krajskej organizácie schvaľuje
Správna rada združenia a v úplnom znení sa stávajú súčasťou Registra.

XVII.
Členstvo
1. Členstvom v združení sa rozumie členstvo v príslušnej krajskej organizácií. Členstvo
je dobrovoľné. Žiadna z členiek nesmie byť nútená, aby sa stala členkou združenia.
Trvanie členstva je viazané na zaplatenie členského poplatku.
2. Členstvo ( členské práva a povinnosti ) je viazané na osobu členky. Nie je možné
členstvo previesť dedením. Výkon členstva nesmie byť prenechaný inej osobe.
3. Členkou môže byť fyzická osoba - žena:
a) ktorá je spôsobilá na právne úkony,
b) ktorá písomne požiadala o členstvo príslušnú základnú organizáciu,
c) ktorá zaplatila členský poplatok na príslušný kalendárny rok.
4. Krajská organizácia prijme a zapíše do zoznamu členiek fyzické osoby - ženy, ktoré
spĺňajú vyššie uvedené predpoklady v lehote do jedného mesiaca odo dňa podania
písomnej žiadosti. Každej prijatej členke bude vydaný evidenčný list, ktorý potvrdzuje
jej členstvo v združení.
5. Výšku členského a lehotu jeho splatnosti určí príslušná Krajská organizácia na
nasledujúci kalendárny rok vždy do 30.októbra príslušného kalendárneho roka.
6. Členka združenia môže byť organizovaná len v jednej krajskej organizácií. Prestup
z jednej krajskej organizácie do inej krajskej organizácie bez prerušenia členstva je
možný len na základe písomnej žiadosti členky, po vyjadrení pôvodnej krajskej
organizácie a po súhlase krajskej organizácie, do ktorej má záujem prestúpiť. Zápis
o zmene v evidencií členiek sa vyznačí v Registri.
7. Členstvo zaniká v týchto prípadoch:
a) ak členka združenia zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu,
b) ak členka združenia bol pozbavená spôsobilosti na právne úkony,
c) ak členka združenia bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin,
d) ak jej bolo uložené disciplinárne opatrenie pre obzvlášť hrubé porušenie povinnosti (
bližšie špecifikované v organizačnom poriadku združenia) členky združenia.
8. Členstvo v združení zaniká doručením písomného oznámenia členky o ukončení členstva
alebo márnym uplynutím primeranej lehoty na zaplatenie členského na príslušný kalendárny
rok určenej Krajskou radou krajskej organizácie.
9. Vylúčená členka, alebo členka, ktorú Krajská rada neprijala za členku združenia, sa môže
do 60 dní od zrušenia členstva alebo odo dňa odmietnutia prijatia za členku odvolať na Valné
zhromaždenie. V prípade vylúčenia sa po dobu rozhodnutia o odvolaní jej členstvo
v združení pozastavuje. V prípade odvolanie členiek z orgánov združenia ako aj krajskej
organizácie, je každá členka oprávnená odvolať sa na najvyšší orgán združenia – Valné
zhromaždenie.

XVIII.
Práva a povinnosti členiek združenia
1. Členky združenia pri výkone činností v združení:
a) sú povinné dodržiavať platné právne normy a predpisy týkajúce sa výkonu činnosti
realizovaných v združení,
b) zaväzujú sa dodržiavať stanovy a ďalšie predpisy, ktoré podrobne ukladajú povinnosti
členkám združenia,
c) majú právo plnohodnotne sa zúčastňovať činnosti združenia,
d) majú právo voliť a byť volené do orgánov združenia a byť informovaní o zámeroch a
aktivitách združenia,
e) môžu podávať návrhy, podnety a sťažností vo všetkých otázkach činnosti združenia,
f) majú povinnosť platiť členské príspevky v stanovenom termíne,
g) zaväzujú sa chrániť majetok združenia a krajskej organizácie,
h) zaväzujú sa efektívne a zodpovedne vykonávať funkcie, do ktorých boli zvolené,
i) majú právo byť informované o činnosti združenia a príslušnej krajskej organizácie.

XIX.
Hospodárenie
1. Majetok združenia môžu tvoriť:
a) dotácie verejnej správy,
b) dary sponzorov,
c) hmotný majetok združenia,
d) prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci cieľov činnosti združenia,
e) granty a finančné podpory,
f) príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti v súlade s vyššie uvedeným účelom vzniku
združenia.
2. Majetok krajskej organizácie môžu tvoriť:
a) členské príspevky členiek,
b) dotácie verejnej správy,
c) dary sponzorov,
d) hmotný majetok krajskej organizácie,
e) prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci cieľov činnosti združenia,
f) granty a finančné podpory,
g) príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti v súlade s vyššie uvedeným účelom vzniku
združenia
3. Za hospodárenie a vedenie účtovníctva združenia zodpovedá Správna rada združenia. Za
hospodárenie a vedenie účtovníctva krajskej organizácie zodpovedá Krajská rada.

XX.
Zánik združenia
1. Združenie zaniká:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení.
2. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vyrovnanie. Majetkové vyrovnanie vykoná
likvidátor určený Správnou radou združenia. Likvidátorom môže byť členka združenia.
Likvidátorom môže byť len fyzická osoba.

XXI.
Zánik Krajskej organizácie
1. Krajská organizácia zaniká:
a) Rozhodnutím Správnej rady združenia na základe návrhu Krajskej rady krajskej
organizácie,
b) Rozhodnutím Valného zhromaždenia združenia,
2. Pri zániku krajskej organizácie sa vykoná majetkové vyrovnanie. Majetkové
vyrovnanie vykoná likvidátor určený Správnou radou združenia. Majetok krajskej
organizácie, ktorý zostal po vykonaní majetkového vyrovnania, prejde dňom
ukončenia majetkového vyrovnania do vlastníctva združenia.

XXII.
Prechodné ustanovenia
Zmena stanov zo dňa 1.januára 2005 vykonaná Valným zhromaždením dňa
3.novembra 2011. Úplné znenie stanov zo dňa 3.novembra 2011 schválené Valným
zhromaždením združenia.
Zmena stanov zo dňa 3.novembra .2011 vykonaná Valným zhromaždením dňa
17.novembra 2013 . Úplné znenie stanov zo dňa 17.11.2013 schválené Valným
zhromaždením združenia.

