
 

 
 

S T A N O V Y   

občianskeho združenia 

Lymfoma a Leukémia Slovensko 

 

Článok I. 

Názov a sídlo 

1. Názov občianskeho združenia je Lymfoma a Leukémia Slovensko. 

2. Skratka občianskeho združenia je LyL. 

3. Sídlom občianskeho združenia je Prešovská 346/39, 821 08 Bratislava. 

Článok II. 

Právne postavenie občianskeho združenia 

1. Občianske združenie Lymfoma a Leukémia Slovensko (ďalej v texte aj „združenie“) je 

dobrovoľné, nezávislé, apolitické združenie fyzických osôb v zmysle zákona č. 83/1990 

Zb. v znení neskorších predpisov. Členmi tohto občianskeho združenia môžu byť 

fyzické aj právnické osoby. 

2. Občianske združenie je právnickou osobou, ktoré vzniklo dňom registrácie 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 07.08.2008 pod registračným číslom 

VVS/1-900/90-28607 a týmto dňom nadobudlo práva a povinnosti vyplývajúce 

z príslušných právnych predpisov a týchto stanov. 

Článok III. 

Doba trvania 

Občianske združenie Lymfoma a Leukémia Slovensko je založené na dobu neurčitú. 

Článok IV. 

Ciele činnosti a aktivity 

1. Vízia: Moderná starostlivosť 21. storočia pre onkohematologických pacientov 

na Slovensku. 

2. Misia: Podporovať a presadzovať na pacienta orientovanú starostlivosť v oblasti 

onkohematológie. 

3. Ciele:  

a) zvýšené povedomie o ochorení a činnosti organizácie, 

b) inovácie v oblasti diagnostiky, personalizovanej liečby a starostlivosti 

o onkohematologických pacientov, 

c) dostatočná informovanosť a porozumenie pacientov a ich blízkych v otázkach 

možností prevencie, diagnostiky, liečby, starostlivosti a podpory, 

d) dostupné informácie a podpora pre pacientov a ich blízkych vo všetkých regiónoch 

Slovenska, 

e) vzájomná podpora a výmena skúseností medzi pacientami a ich blízkymi. 
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4. Aktivity: 

a) využívanie médii, online nástrojov, kampaní, sociálnych médií, 

b) spolupráca na spoločných projektoch s partnermi primárne v oblasti zdravotníctva 

a sociálnych vecí, 

c) monitorovanie a vyhodnocovanie potrieb, preferencií, hodnôt a pacientmi 

reportovaných výsledov onkohematologických pacientov využívaním prieskumov a 

rôznych online aj offline nástrojov, 

d) realizácia advokačných aktivít, rokovaní, petícií, spoluvytváraní programov, 

e) poskytovanie odbornej poradne pre pacientov a ich príbuzných, 

f) vzdelávanie pacientov a ich príbuzných, zamestnancov, dobrovoľníkov 

a manažmentu organizácie, 

g) poskytovanie emocionálno-psychologickej podpory, 

h) organizovanie skupinových stretnutí, pobytov, vzdelávacích, spoločenských, 

odborných a kultúrnych podujatí.  

5. Občianske združenie na účel dosiahnutia svojich cieľov spolupracuje s lekármi, inými 

odborníkmi alebo organizáciami zaoberajúcimi sa výskumom, diagnostikou a liečbou, 

taktiež s organizáciami, ktoré poskytujú podporu pre zdravotne znevýhodnených 

občanov, ale aj verejnými činiteľmi na parlamentnej, vládnej a samosprávnej úrovni 

a ďalšími osobami pôsobiacimi na Slovensku alebo v zahraničí, ktorých činnosť súvisí 

s cieľmi združenia. 

Článok V. 

Členstvo v združení 

1. Členstvo v združení je dobrovoľné. 

2. Členom združenia sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov a tiež právnická 

osoba.  

3. Členom združenia sa môže stať len osoba podľa bodu 2., ktorá súhlasí so stanovami 

občianskeho združenia Lymfoma a Leukémia Slovensko. 

4. O prijatí za člena združenia rozhoduje správna rada na základe podanej prihlášky.  

5. Členstvo v združení zaniká: 

a) vystúpením zo združenia (na základe písomného oznámenia doručeného správnej 

rade), 

b) vylúčením (na základe rozhodnutia správnej rady, ak člen opätovne aj napriek 

výstrahe porušuje členské povinnosti), 

c) smrťou člena, 

d) zánikom právnickej osoby, ktorá bola členom združenia, 

e) zánikom združenia. 

Článok VI. 

Práva a povinnosti členov 

1. Každý člen združenia má právo:  

a) voliť a byť volený do orgánov združenia, 

b) zúčastňovať sa členských zhromaždení, podujatí a podieľať sa na celkovej činnosti 

združenia, 

c) byť informovaný o všetkých zásadných otázkach združenia, jeho hospodárení 

a o výsledkoch rokovaní jeho orgánov, 
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d) obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko, 

e) využívať všetky výhody, ktoré zduženie poskytuje svojim členom a zapájať sa do 

jeho činnosti. 

2. Každý člen združenia má povinnosť: 

a) dodržiavať stanovy združenia, 

b) hájiť záujmy združenia, 

c) plniť uznesenia orgánov združenia. 

Článok VII. 

Orgány združenia 

1. Orgánmi združenia sú: 

a) valné zhromaždenie, 

b) správna rada, 

c) predseda správnej rady, 

d) výkonný manažér, 

e) revízor. 

2. Členmi orgánov združenia môžu byť len fyzické osoby, ktoré sú členovia združenia, 

pričom čestným členom správnej rady a výkonným manažéron môže byť aj osoba, 

ktorá nie je členom združenia. 

Článok VIII. 

Valné zhromaženie 

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. 

2. Členom valného zhromaždenia je každý člen združenia. 

3. Valné zhromaždenie: 

a) prijíma dokumenty a rozhodnutia koncepčnej a strategickej povahy týkajúce sa 

ďalšieho smerovania a činnosti združenia, 

b) rozhoduje o zmene stanov združenia, vnútroorganizačných predpisoch, ich 

zmenách a doplnkoch, 

c) volí členov správnej rady, 

d) volí revízora, 

e) môže preskúmať rozhodnutie správnej rady o zániku združenia a jeho likvidácii, 

f) môže preskúmať rozhodnutie správnej rady o vylúčení člena združenia, 

g) môže prijímať iné uznesenia odporúčacieho charakteru. 

4. Valné zhromaždenie zvoláva predseda správnej rady minimálne raz ročne (tzv. riadne 

valné zhromaždenie), alebo kedykoľvek na základe vlastného uváženia alebo ak o to 

požiada aspoň tretina členov (tzv. mimoriadne valné zhromaždenie). Predseda 

správnej rady zvoláva valné zhromaždenie zaslaním písomnej pozvánky všetkým 

členom združenia najmenej mesiac pred dňom jeho konania. 

5. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná aspoň polovica členov. 

6. Ak valné zhromaždenie nie je uznášania schopné v čase, ktorý bol určený v pozvánke 

ako čas začiatku valného zhromaždenia, predseda správnej rady odloží začiatok 

valného zhromaždenia o jednu hodinu. Po uplynutí jednej hodiny od času, ktorý bol 

určený ako čas začiatku valného zhromaždenia sa ustanovenie bodu 4. tohto článku 

nepoužije. 
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7. Valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia hlasovaním. Hlasovanie je verejné. Na prijatie 

rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov, ak tieto 

stanovy výslovne neustanovujú inak. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu 

správnej rady.  

8. Z rokovania valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda 

správnej rady a dvaja overovatelia, ktorých valné zhromaždenie volí na začiatku 

schôdze.  

Článok IX. 

Správna rada, predseda správnej rady a výkonný manažér 

1. Správna rada je výkonným orgánom združenia, ktorý riadi jeho činnosť. 

2. Správna rada má piatich riadnych členov. Riadni členovia správnej rady sú predseda 

správnej rady a ďalší štyria členovia, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie. 

Čestní členovia správnej rady sú osoby, ktoré v minulosti preukázali prínos pre 

združenie a ktorých volí a odvoláva valné zhromaženie. 

3. Funkčné obdobie členov správnej rady je päťročné. Ak po uplynutí funkčného obdobia 

nie sú zvolení noví členovia správnej rady, vykonávajú funkciu člena správnej rady 

doterajší členovia, a to až do doby, kým nie sú zvolení noví členovia správnej rady. 

4. Správna rada: 

a) riadi a zabezpečuje činnosť združenia, 

b) rozhoduje o zásadných otázkach praktickej realizácie cieľov združenia, 

c) rozhoduje o zvolaní valného zhromaždenia a navrhuje jeho program, zvoláva 

a pripravuje rokovanie valného zhromaždenia, 

d) vypracúva a schvaľuje rozpočet združenia, 

e) vypracúva a schvaľuje výročnú správu o činnosti a hospodárení združenia, ktorej 

súčasťou je záverečný účet združenia, 

f) rokuje a uznáša sa o zásadných otázkach týkajúcich sa činnosti združenia 

a v týchto otázkach je oprávnená vydávať odporúčacie stanoviská pre predsedu 

správnej rady a výkonného manažéra,  

g) rozhoduje o prijatí za člena združenia a vylúčení člena združenia, 

h) vedie zoznam členov združenia, 

i) schvaľuje štatút národného fóra, 

j) rozhoduje o zániku združenia a jeho likvidácii. 

5. Správna rada volí predsedu správnej rady z členov správnej rady.   

6. Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za rok. 

7. Správna rada rozhoduje v zbore. Správna rada prijíma rozhodnutia konsenzom alebo 

hlasovaním. Hlasovanie o voľbe a odvolaní člena orgánu združenia alebo o vylúčení 

člena združenia je vždy tajné. V ostatných prípadoch sa hlasovanie koná tajné len 

v prípade, ak o tom rozhodne správna rada na návrh riadneho člena správnej rady. 

8. Na prijatie rozhodnutia správnej rady hlasovaním je potrebný súhlas nadpolovičnej 

väčšiny všetkých jej riadnych členov, ak nie je ustanovené inak. Pri rovnosti hlasov 

rozhoduje hlas predsedu správnej rady. 

9. Z rokovania správnej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisujú všetci zúčastnení 

členovia správnej rady.  
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10. Výkonný manažér je fyzická osoba, ktorá vo výberovom konaní preukáže odbornú 

spôsobilosť vykonávať túto funkciu, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je členom 

združenia. Výkonný manažér je v pracovnoprávnom vzťahu ku združeniu.  

11. Štatutárnymi orgánmi združenia sú predseda správnej rady a výkonný manažér, ktorí 

zastupujú združenie navonok a konajú v jeho mene. Predseda správnej rady 

a výkonný manažér môžu konať aj jednotlivo, ale len po vzájomnej dohode pri 

jednotlivých akciách. Takéto obmedzenie však nie je záväzné pre tretie osoby. 

Podpisovanie dokumentov združenia sa uskutočňuje tak, že k názvu združenia alebo 

k oficiálnej pečiatke združenia pripoja svoje podpisy predseda správnej rady a/alebo 

výkonný manažér s uvedením svojho mena a funkcie. 

Článok X. 

Revízor 

1. Revízor je nezávislým kontrolným orgánom združenia. Revízor združenia nemôže byť 

zároveň členom správnej rady. Revízora volí do funkcie valné zhromaždenie 
na funkčné obdobie päť rokov. 

2. Revízor kontroluje činnosť orgánov združenia a dodržiavanie ustanovení týchto 

stanov. Je oprávnený nahliadať do účtovných a ostatných dokladov združenia 

a zúčastňovať sa na rokovaní správnej rady s hlasom poradným 

3. Revízor podáva správnej rade jedenkrát ročne správu o kontrolnej činnosti a navrhuje 

opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. 

4. Funkcia revízora je dobrovoľná neplatená funkcia. 

Článok XI. 

Spoločné ustanovenia k orgánom združenia 

Na realizáciu špecifických programov, riešenie vybraných úloh a skvalitňovanie činnosti 

združenia môže správna rada zriadiť poradné orgány alebo pracovné komisie. Ich členmi 

môžu byť aj osoby, ktoré nie sú členmi združenia. Výsledky práce týchto orgánov majú pre 

orgány združenia odporúčací charakter. 

Článok XII. 

Hospodárenie združenia 

1. Finančným rokov združenia je kalendárny rok. 

2. Združenie hospodári na základe rozpočtu schváleného správnou radou. Ak správna 

rada rozpočet neschváli, hospodári združenie podľa rozpočtu na predchádzajúci 

finančný rok až do doby, kým správna rada neschváli nový rozpočet. 

3. Zdrojmi finančných a materiálnych prostriedkov združenia sú najmä: 

a) dary, príspevky, granty, subvencie a dotácie do fyzických a právnických osôb 

z tuzemska aj zahraničia, 

b) výnosy z majetku združenia (napr. úroky z finančných prostriedkov združenia 

v peňažných ústavoch), 

c) príjmy z predaja produktov prostredníctvom internetového obchodu, 

d) výnosy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských a iných podujatí, 

e) poukázané podiely zaplatenej dane z príjmu, 

f) dotácie zo štátneho rozpočtu, samosprávy, 



Stanovy občianskeho združenia Lymfoma a Leukémia Slovensko 

Strana 6 z 6 

g) prostriedky získané dedičstvom, 

h) prostriedky z vlastnej podnikateľskej činnosti vyvíjanej na zabezpečenie cieľov 

združenia a slúžiacej na rozvoj činnosti združenia; táto činnosť sa vykonáva 

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

i) iné príjmy, ktoré zachovávajú nezávislosť združenia. 

4. Výdavkami združenia sú najmä výdavky na činnosť a aktivity smerujúce k napĺňaniu 

cieľov združenia. 

5. Orgány združenia nakladajú s finančnými a materiálnymi prostriedkami čo 

najhospodárnejšie a najefektívnejšie a s prihliadnutím na napĺňanie cieľov združenia. 

Článok XIII. 

Zánik združenia 

1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym 

združením, ak o jeho zániku rozhodne správna rada. Na likvidáciu združenia sa 

primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka týkajúce sa likvidácie 

obchodným spoločností. 

2. Ak zanikne združenie rozpustením, valné zhromaždenie ustanoví likvidátora. 

3. V rámci likvidácie združenia sa musia uhradiť všetky pohľadávky združenia. 

4. Likvidačný zostatok sa podľa rozhodnutia správnej rady buď rozdelí medzi členov 

združenia alebo sa použije na podporu projektov vyhovujúcich cieľov združenia. 

5. Združenie zaniká po skončení likvidácie výmazom z registra občianskych združení. 

Článok XIV. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Na účely určenia väčšiny potrebnej na rozhodnutie orgánu združenia sa použije 

zaokrúhľovanie smerom nadol. 

2. Výklad ustanovení týchto stanov nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi a nesmie byť 

v rozpore s cieľmi združenia. 


