
Detské ARO Košice 
Stanovy 

 
Článok I.  
Základné ustanovenia 
 
Názov občianskeho združenia je: „Detské ARO Košice“, ďalej len „združenie“. Združenie je 
nezisková organizácia združujúca ľudí, ktorí sa usilujú  realizovať ciele združenia uvedené 
v článku II. 
Sídlom združenia je III. KPAIM, DFN, Trieda SNP 1, 04001 Košice 
 
Článok II. 
Ciele 
 
Cieľom združenia bude: 

• Organizovať odborné výučbové semináre – prednášky, besedy, letáky a rozhovory 
s tématikou kritických stavov u detského pacienta v zdravotnej starostlivosti. 

• Realizovať osvetovú činnosť pri styku s verejnosťou (prevencia úrazov, otráv a pod.) 
• Organizovať odborné výučbové semináre – prednášky, besedy, letáky a rozhovory 

s tématikou poskytovania anestézie detskému pacientovi. 
• Organizovať spoločné podujatia pre pacientov III.Kliniky pediatrickej anestézie 

a intenzívnej medicíny (ďalej len „III.KPAIM ) Detskej fakultnej nemocnice (ďalej 
len „DFN“) Košice a ich rodiny. 

• Založiť internetovú stránku propagujúcu detskú anestéziu a zdravotnú starostlivosť 
o kriticky choré dieťa. 

• Umožniť prístup personálu III.KPAIM k najaktuálnejším informáciám v rámci 
odboru, aktívne sa podieľať na tvorbe najnovších diagnostických a terapeutických 
postupov a štandardov v rámci DFN Košice. 

• Využiť finančné a iné prostriedky na zvyšovanie vedomostnej úrovne lekárov 
a sestier III.KPAIM DFN Košice účasťou na tuzemských a zahraničných 
vzdelávacích akciách, konferenciách a kurzoch s cieľom skvalitniť poskytovanú 
zdravotnú starostlivosť na III.KPAIM DFN Košice. 

• Organizovať pre členov a širšiu verejnosť rôzne charitatívne akcie – koncerty, plesy, 
divadelné predstavenia, výstavy a pod. 

• Uspokojovať ďalšie špecifické potreby kriticky chorých detských pacientov 
III.KPAIM DFN Košice.  

• Nákup medicínskej techniky a zdravotníckych pomôcok v rámci skvalitnenia 
zdravotnej starostlivosti o pacientov III.KPAIM DFN Košice. 

• Nadobudnúť finančné prostriedky slúžiace pacientom na spríjemnenie pobytu na 
lôžkovom oddelení, operačných sáloch a anesteziologickej ambulancii DFN Košice 
(knihy, audiovizuálna technika). 

• Zlepšiť informovanosť a zdravotnú starostlivosť pre rodičov detí na domácej umelej 
pľúcnej ventilácii. 

• Zabezpečiť psychologickú pomoc rodičom detí v kritickom stave, a personálu 
starajúcemu sa o kriticky choré deti. 

• Organizovať akcie a verejné zbierky so zameraním na podporu fungovania združenia. 
 
 
Majetok, ktorý nadobudne združenie do vlastníctva, môže vypožičať III.KPAIM DFN Košice. 



Článok III. 
Vznik združenia 
 
Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.  
 
Článok IV. 
Členstvo 
 
Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá právnická a fyzická osoba nad 
18 rokov, ktorá súhlasí so stanovami združenia.  
Členstvo vzniká zápisom do registra členov združenia na základe vlastnej žiadosti záujemcu 
o členstvo.  
Register členov združenia vedie výbor združenia, ktorý prijíma nových členov združenia. 
 
Práva členov: 
- podieľať sa na činnosti združenia, 
- voliť a byť volený do orgánov združenia, 
- obracať sa na orgány združenia s námetmi, sťažnosťami a žiadať o stanovisko, 
- byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia. 
 
Povinnosti členov: 
- 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, konať v záujme združenia, 
- platiť členské poplatky, 
- ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia. 
 
Zánik členstva: 
- úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby, 
- zánikom združenia, 
- vzdaním sa členstva – členstvo zaniká dňom  doručenia písomného oznámenia člena 
o vystúpení zo združenia, 
- vylúčením zo združenia. O vylúčení rozhoduje výbor združenia. 
 
Článok V. 
Orgány združenia 
 
Orgánmi združenia sú: 

• zhromaždenie členov združenia, 
• výbor združenia, 
• kontrolór združenia. 

 
Článok VI. 
Zhromaždenie členov združenia 
 
Zhromaždenie je spoločné stretnutie členov združenia, je najvyšší orgán združenia. Tvoria ho 
všetci členovia združenia.  
 
 



Zhromaždenie: 
• volí a odvoláva výbor združenia, kontrolóra združenia, hospodára združenia, 
• schvaľuje rozpočet a  správu o hospodárení združenia,  
• rozhoduje o programe činnosti združenia, 
• schvaľuje stanovy združenia, zmeny a doplnenia stanov,  
• rozhoduje o zániku, zlúčení združenia alebo dobrovoľnom rozpustení. 
 

Zhromaždenie sa schádza minimálne 1 krát do roka. Zvoláva ho predseda združenia. Prvé 
stretnutie Zhromaždenia sa uskutoční v prvý mesiac po registrácii združenia Ministerstvom 
vnútra v sídle združenia. Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná 
väčšina všetkých členov.  
 
Predseda združenia je povinný zvolať Zhromaždenie na návrh aspoň jednej polovice členov 
združenia, a to do 15.dní odo dňa doručenia žiadosti o zvolanie Zhromaždenia. 
 
Článok VII. 
Výbor združenia 
 
Výbor združenia zabezpečuje činnosť združenia. Má piatich členov. Členovia výboru sú 
volení na obdobie jeden rok. Prvá voľba výboru sa uskutoční do 30. dní odo dňa 
zaregistrovania na  Ministerstve vnútra SR. Prvé zasadnutie výboru združenia sa uskutoční do 
7 dní po zvolení volených členov výboru. Výbor sa schádza na pravidelných rokovaniach 
jeden krát štvrťročne. Mimoriadne rokovanie výboru sa uskutoční na návrh najmenej troch 
členov výboru združenia. Mimoriadne rokovanie výboru je povinný zvolať predseda 
združenia do 7 dní od doručenia návrhu. 
Výbor  združenia rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov výboru. Výbor združenia je 
uznášania schopný za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru. 
 
Výbor spoločnosti: 

• riadi činnosť združenia v období medzi jednotlivými Zhromaždeniami členov 
združenia, 

• volí a odvoláva predsedu a podpredsedu združenia, 
• rozhoduje v období medzi Zhromaždeniami o použití prostriedkov združenia v súlade 

s jej cieľmi, 
• zvoláva a pripravuje Zhromaždenie členov združenia, 
• schvaľuje organizačný poriadok výboru, jeho zmeny a doplnky, 
• udeľuje čestné členstvo významným osobnostiam spoločenského, kultúrneho a 

profesionálneho života. 
 

Členstvo vo výbore zaniká:  
• vzdaním sa funkcie,  
• odvolaním zhromaždením členov združenia,  
• zánikom členstva v združení, 
• smrťou. 

 
Po zániku členstva vo výbore predseda združenia do 30 dní zabezpečí vykonanie 
doplňujúcich volieb. 
Združenie podľa potreby vytvára svoje pracovné komisie a pracovné skupiny. O ich zložení, 
cieľoch a úlohách rozhoduje výbor združenia. 



Článok VIII. 
Konanie v mene združenia 
 
V mene združenia koná vo všetkých právnych vzťahoch predseda združenia. V jeho 
neprítomnosti zastupuje predsedu združenia v plnom rozsahu podpredseda združenia. 
Predseda a podpredseda sú volení nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov výboru. 
Do zvolenia predsedu a podpredsedu združenia koná v mene združenia splnomocnenec 
prípravného výboru  združenia.  
 
Článok IX. 
Kontrolór združenia 
 
Zhromaždenie členov združenia volí spomedzi svojich členov kontrolóra združenia a to na 
obdobie 1 roka. Výkon funkcie kontrolóra je nezlúčiteľný s členstvom vo výbore združenia.  
 
Kontrolór: 

• kontroluje hospodárenie spoločnosti, 
• upozorňuje jej orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie, 
• kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov, 
• za svoju činnosť zodpovedá Zhromaždeniu členov združenia, 
• má právo zúčastňovať sa zasadnutí výboru združenia, bez práva hlasovania. 

 
Článok X. 
Hospodárenie 
 
Majetok združenia tvoria: 

• členské príspevky, dary a iné príjmy od fyzických a právnických osôb, 
• príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia, 
• dotácie, granty, príspevky zo zahraničných a domácich podporných fondov a nadácií, 
• reklamná a propagačná činnosť, 
• príspevky orgánov samosprávy a miestnej štátnej správy 

dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi. 
 
Majetok a príjmy združenia môže byt použitý len na dosahovanie cieľov združenia, na 
zabezpečenie jeho vlastnej činnosti, príp. na iné aktivity v súlade so stanovami združenia. 
Finančné prostriedky združenia sú sústredené na účte v peňažnom ústave. 
Hospodárenie združenia sa uskutočňuje na základe schváleného rozpočtu Zhromaždením 
členov združenia. O použití finančných prostriedkov a vecných príspevkov rozhoduje výbor 
združenia v súlade s cieľmi združenia. 
 
Hospodár združenia je volený výborom združenia na 1 rok, eviduje finančný a iný majetok 
združenia. Ochrana majetku, jeho evidencia a hospodárenie s ním sa vykonáva v súlade 
s všeobecne záväznými predpismi a podlieha kontrole kontrolórom združenia. 
Pri zániku združenia rozhoduje o použití jeho majetku Zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou 
hlasov všetkých členov. 
 
 
 
 
 



Článok XI. 
Zánik združenia    
 
Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením. 
Zhromaždenie členov združenia svojou nadpolovičnou väčšinou rozhodne o dobrovoľnom 
rozpustení, alebo zlúčení s iným združením.  
Zhromaždenie menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky 
a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Zhromaždenia v súlade s cieľmi 
združenia.  
Združenie zaniká právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení. 
 
Článok XII. 
Záverečné ustanovenia 
 
Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra SR, tieto stanovy nadobúdajú platnosť a 
účinnosť dňom schválenia Zhromaždením členov združenia. 
Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona 83/1990 Zb. 
o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 


