Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky
Drieňová 22
821 03 Bratislava
VEC : Návrh
návrh na zápis do registra občianskych združení
podaný prípravným výborom
v zmysle ustanovení § 6 zák. č. 83/1990Zb. o združovaní občanov v platnom znení

„DEDIČSTVO BRATOV“ – občianske združenie
Prílohy:
- Stanovy (vo dvoch vyhotoveniach)
- správny poplatok v kolkoch (66,- €)
Členovia prípravného výboru
1. Doc. Ing. Ján Oparty, ArtD.
rodné číslo: 490521/107
trvale bytom: Žižkova ulica číslo 6319/30A, 811 02 Bratislava
2. Mons. František Rábek
rodné číslo: 490217/143
trvale bytom: Námestie 4. apríla 2/20, 900 33 Marianka
3. Doc. Mgr. art. Štefan Bučko
rodné číslo: 570702/6897
trvale bytom: Koreničova ulica číslo 3, 811 03 Bratislava
Osobou oprávnenou konať v mene prípravného výboru/splnomocnencom
a štatutárnym orgánom – predsedom občianskeho združenia je
Ing. Ján Oparty, Žižkova 6319/30A, 811 02 Bratislava, r. č.: 490521/107
V Bratislave, dňa 30. júna 2011
Doc. Ing. Ján Oparty, ArtD.

_______________

Mons. František Rábek

_______________

Doc. Mgr. art. Štefan Bučko

_______________

STANOVY
Občianskeho združenia
§1
Názov občianskeho združenia

„DEDIČSTVO BRATOV„ - občianske združenie
§2
Sídlo občianskeho združenia
Sídlom je: Hviezdoslavovo námestie 16, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
§3
Cieľ, ktorý bude občianske združenie podporovať
3.1 Cieľom je:
a.) dobrovoľné združovanie osobností kresťanského, duchovného a spoločenského
života za účelom šírenia cyrilo – metodských tradícií vo verejnosti;
b.) dobrovoľné združovanie ľudí za účelom podporovania zvyšovania úrovne
vzdelania o význame prínosu jedných z najvýznamnejších osobností v dejinách;
c.) pestovať myslenie a jednanie prekračujúce hranice jednotlivých štátov v duchu
cyrilo – metodských tradícií, iniciovanie kontaktov so zahraničnými odborníkmi
s cieľom napomáhať, aby získané poznatky prispievali k účinným
a kvalifikovaným pohľadom a rozhodnutiam v našom verejnom živote v súlade
s tým, aké významné postavenie majú Cyril a Metod v dejinách spoločnosti;
d.) dobrovoľné združovanie ľudí za účelom realizácie aktivít zameraných na podporu
a zachovanie kultúrnych pamiatok a kultúrneho dedičstva v rámci Slovenskej
republiky;
e.) vývoj a produkcia audiovizuálnych diel a programov s témou Cyrila a Metoda a
iného kultúrneho dedičstva.

3.2 Za účelom naplnenia cieľov združenia bude združenie najmä:
a.) združovať odborníkov, ktorí sa zaoberajú problematikou v najrôznejších oblastiach
dejín našej spoločnosti a umožňovať ich efektívnu a zmysluplnú spoluprácu;
b.) organizovať semináre, konferencie, diskusné fóra, interdisciplinárne okrúhle stoly,
tréningy a školenia;
c.) iniciovať a rozpracúvať projekty, podporujúce informácie o dejinách spoločnosti;
d.) vypracúvať oponentúry na rôzne projekty, návrhy a rozhodnutia, ako aj odborné
stanoviská k relevantným problémom;
e.) aktívne vstupovať do verejnej rozpravy, otvárať dôležité témy, podieľať sa na
formovaní verejného diskurzu;
f.) poskytovať konzultácie a odborné stanoviská organizáciám, ako aj jednotlivcom
v oblastiach spadajúcich do pôsobnosti združenia, prispievať k zvyšovaniu
odbornosti a k výchove mladých odborníkov;
g.) venovať sa výchovno-vzdelávacej činnosti;
h.) venovať sa publikačnej a vydavateľskej činnosti;
i.) vykonávať hospodársku činnosť v súlade s vyššie uvedenými cieľmi združenia.

§4
Členstvo
4.1 Členom združenia môže byť:
a.) fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná;
b.) právnická osoba, zastúpená štatutárnym orgánom, ktorý musí spĺňať podmienky
ako fyzická osoba podľa predchádzajúceho bodu.
4.2 O prijatí za člena združenia rozhoduje Výkonný výbor na základe písomnej
prihlášky.
4.3 Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.
4.4 Členstvo zaniká:
a.) úmrtím člena alebo dňom vyhlásenia člena za mŕtveho;
b.) pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti člena na právne úkony;
c.) právoplatným odsúdením člena za úmyselný trestný čin;

d.) právoplatným odsúdením člena za trestný čin, ktorého sa dopustil pri vykonávaní
činnosti v združení;
e.) vystúpením zo združenia – dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení
Výkonnému výboru;
f.) vylúčením – dňom rozhodnutia Výkonného výboru o vylúčení člena ;
g.) zánikom právnickej osoby, ktorá je členom združenia;
h.) zánikom združenia.
§5
Práva a povinnosti členov
5.1 Člen má právo:
a.) podieľať sa na činnosti združenia, najmä v oblasti obsahovej náplne činnosti so
zohľadňovaním cieľov združenia;
b.) voliť a byť volený do orgánov združenia;
c.) byť informovaný o zámeroch a aktivitách združenia.
5.2 Povinnosti člena sú:
a.) dodržiavať stanovy združenia a všetky platné právne predpisy a predpisy, ktoré sa
týkajú činností realizovaných v združení;
b.) zodpovedne plniť rozhodnutia orgánov združenia;
c.) nekonať v rozpore s cieľmi a oprávnenými záujmami združenia.

§6
Orgány občianskeho združenia
6.1 Orgánmi občianskeho združenia sú:
a.)
b.)
c.)
d.)

Členská schôdza
Výkonný výbor
Predseda
Revízor

Členská schôdza
6.2 Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia.
6.3 Členská schôdza je utvorená zo všetkých členov združenia:
a.) rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku združenia;
b.) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky;
c.) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu;

d.) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení;
e.) volí a odvoláva členov výkonného výboru a revízora.
Výkonný výbor
6.4 Výkonný výbor je najvyšší výkonný orgán.
6.5 Výkonný výbor má troch členov.
6.6 Výkonný výbor riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Členskej
schôdze. Volí spomedzi seba a odvoláva Predsedu. Zvoláva a obsahovo pripravuje
rokovania Členskej schôdze.

Revízor
6.7 Revízor je kontrolným orgánom združenia. Je zodpovedný Členskej schôdzi.
6.7 Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa
činnosti združenia.
Predseda
6.9 Predseda je štatutárnym orgánom združenia, ktorý riadi jeho činnosť a koná v jeho
mene. Za prvého predsedu občianskeho združenia bol zvolený doc. Ing. Ján
Oparty, ArtD., rodné číslo: 490521/107, trvale bytom: Žižkova ulica číslo
6319/30A, 811 02 Bratislava.
6.10 Predseda rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia a koná v mene združenia,
pokiaľ nie je rozhodovanie vyhradené iným orgánom, resp. osobne
nesplnomocní svojimi kompetenciami inú osobu. Predseda nesie zodpovednosť
za ekonomickú a finančnú činnosť združenia.
§7
Zásady hospodárenia
7.1 Výdavkami združenia sú:
a.) výdavky na podporu cieľov a účelu združenia,
b.) výdavky na správu združenia.

§8
Spôsob použitia výnosov z majetku a iných príjmov združenia
8.1 Príjmami združenia sú:
a.) výnosy z majetku združenia t.j. najmä príjmy z prenájmu, úroky z peňažných
vkladov, výnosy z cenných papierov;
b.) dary a príspevky od právnických a fyzických osôb, dotácie, nenávratné finančné
príspevky;
c.) výnosy z lotérií a iných hier;
d.) dedičstvo;
e.) výnosy z organizovania a realizovania vzdelávacích, odborných, propagačných,
informačných, kultúrnych, spoločenských aktivít, konferencií, workshopov,
seminárov (v súlade s cieľmi združenia) a pod. a dotácie zo štátneho rozpočtu,
rozpočtu obce, kraja, Vyššieho územného celku, Európskej únie alebo štátneho
fondu;
f.) príspevok z asignácie 2% dane z príjmov.
§9
Spôsob majetkového vyporiadania pri zániku združenia
9.1 Združenie zaniká dňom výmazu z registra. Jeho zániku predchádza zrušenie s
likvidáciou alebo bez likvidácie.
9.2 Pri zániku združenia s likvidáciou rozhodne Členská schôdza o menovaní
likvidačnej komisie a taktiež o tom, na ktorú neziskovú organizáciu bude
prevedený likvidačný zostatok.
§10
Záverečné ustanovenia
10.1 Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.
10.2 Tieto stanovy sú vyhotovené v štyroch rovnopisoch.
10.3 Občianske združenie vzniká zápisom do registra občianskych združení.
V Bratislave, dňa 30. júna 2011
Doc. Ing. Ján Oparty, ArtD.

_______________

Mons. František Rábek

_______________

Doc. Mgr. art. Štefan Bučko

_______________

