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STANOVY 

Občianskeho združenia 
KREHKÉ SOVIČKY 

 
 
 

Čl. I  
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 
1. KREHKÉ SOVIČKY (ďalej len OZKS) je občianske združenie, charitatívna a humanitárna organizácia, 

ktorá združuje zdravotne a sociálne znevýhodnené osoby, ich priaznivcov a priateľov, rodičov 
zdravotne a sociálne znevýhodnených detí, bez ohľadu na pohlavie, náboženské vyznanie alebo 
vieru, rasový pôvod, národnostný alebo etnický pôvod, zdravotné postihnutie, vek, politickú 
príslušnosť alebo sexuálnu orientáciu. Pre zahraničné styky je oficiálny názov organizácie „FRAGILE 
OWLS“ v anglickom jazyku. 

 
2. OZKS pôsobí na území Slovenskej republiky. 

 
3. Sídlom občianskeho združenia: OZ KREHKÉ SOVIČKY J. Martáka 7, 03608 Martin. 

 
 

Čl. II  
POSLANIE, CIEĽ A ČINNOSŤ 

 
1. Poslaním OZKS je: 
a) obhajoba a podpora uplatňovania práv osôb so zdravotným a sociálnym znevýhodnením, podpora 

vytvárania rovnakých príležitostí, rovnakého zaobchádzania a pozitívnych opatrení na prekonávanie 
a kompenzáciu zdravotného a sociálneho znevýhodnenia. 

b) Aktivizácia osôb so zdravotným a sociálnym znevýhodnením a vytváranie podmienok na rozvoj ich 
vlastných zručností a znalostí potrebných na prekonávanie dôsledkov ich znevýhodnenia, na 
uspokojovanie záujmov a potrieb a na plnohodnotný život a prácu v spoločnosti. 

c) Pôsobenie na verejnosť a informovanie o problémoch a schopnostiach ľudí so zdravotným 
a sociálnym znevýhodnením ako prirodzenej súčasti spoločnosti. 

d) Poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnych služieb, vykonávanie sociálnej prevencie 
a sociálnej rehabilitácie a poskytovanie ďalších služieb pre osoby so zdravotným a sociálnym 
znevýhodnením podľa zákona 448/2008. 

 
2. Pri napĺňaní svojho poslania sa OZKS riadi princípmi humanizmu a demokracie, opiera sa 

o dobrovoľnú prácu členov a priaznivcov ako aj o profesionálnu prácu svojich zamestnancov 
a spolupracuje s orgánmi verejnej správy, odbornými inštitúciami, mimovládnymi organizáciami, 
firmami a jednotlivcami. 

 
1. Formy napĺňania poslania OZKS sú najmä: 
a) Obhajoba práv a záujmov osôb so zdravotným a sociálnym znevýhodnením a presadzovanie 

legislatívnych a ďalších predpisov a opatrení podporujúcich prekonávanie dôsledkov zdravotného 
a sociálneho znevýhodnenia a spoločenské začlenenie osôb so zdravotným a sociálnym 
znevýhodnením. 

b) Podpora odstraňovania a prevencia vytvárania architektonických, dopravných , informačných 
a ďalších bariér pre osoby so zdravotným a sociálnym znevýhodnením. 
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c) Organizovanie svojpomoci osôb so zdravotným a sociálnym znevýhodnením, ich rodín, priateľov 
a blízkych. 

d) Organizovanie klubovej činnosti, kultúrnych, spoločenských, športových, rekreačných 
a rehabilitačných aktivít pre osoby so zdravotným a sociálnym znevýhodnením a ich blízkych. 

e) Preventívne, vyhľadávacie a osvetové aktivity v oblasti včasnej diagnostiky a prevencie zhoršovania 
zdravotného alebo sociálneho stavu a jeho efektívneho využívania, propagácia života a práce osôb 
so zdravotným a sociálnym znevýhodnením, rozširovanie informácií súvisiacich s osobami so 
zdravotným a sociálnym znevýhodnením, organizovanie konferencií, seminárov, výstav, školení, 
vzdelávania a publikačná činnosť. 

f) Poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnych služieb, vykonávanie sociálnej prevencie 
a sociálnej rehabilitácie a poskytovanie ďalších služieb pre osoby so zdravotným a sociálnym 
znevýhodnením a ich rodiny. 

g) Služby v oblasti rozvoja detí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením. 
h) Podpora vzdelávania osôb so zdravotným a sociálnym znevýhodnením. 
i) Podpora zamestnávania a vlastné rekvalifikačné a zamestnávateľské aktivity pre osoby so 

zdravotným a sociálnym znevýhodnením. 
j) Zoskupovanie záujemcov pre pomoc predčasne narodeným deťom, telesne, zdravotne a mentálne 

postihnutým deťom a dospelým, deťom a dospelým s viacnásobným postihnutím, deťom so 
špeciálnymi výchovnými potrebami a ich rodinám. 

k) Podporu a rozvoj poznania telesne, zdravotne a mentálne postihnutých detí, deťom s viacnásobným 
postihnutím. 

l) Organizovanie a hradenie nákladov rehabilitačnej starostlivosti, ktorá nie je hradená zdravotnými 
poisťovňami. 

m) Organizovanie a hradenie nákladov liečebno-pedagogickej intervencie, ktorá nie je hradená 
zdravotnými poisťovňami. 

n) Organizovanie a hradenie nákladov liečebných pobytov v tuzemsku a zahraničí, nad rámec hradený 
zdravotnými poisťovňami. 

o) Organizovanie a hradenie nákladov rehabilitačno-rekondičných-relaxačných pobytov nad rámec 
hradený zdravotnými poisťovňami. 

p) Organizovanie a hradenie nákladov za hipoterapiu a hipoterapeuticko - rehabilitačných pobytov, 
HRV a EEG biofeedbacku nad rámec hradený zdravotnými poisťovňami. 

q) Budovanie a rozvoj zázemia / základní terénnych a ambulantných sociálnych služieb ako napr.: denné 
centrá, rehabilitačné centrá, služby včasnej intervencie či zariadenia starostlivosti o deti a dospelých 
vychádzajúc z individuálnych potrieb prijímateľov a individuálnej miery podpory. 

r) Budovanie  mobilných odborných jednotiek, schopných poskytovať starostlivosť osobám odkázaným 
na starostlivosť inou fyzickou osobou najmä: rehabilitačné aktivity, pracovné terapie, sociálna 
rehabilitácia či iné záujmové činnosti. 

s) Budovanie zariadení zabezpečujúcich bytovú situáciu klientov najmä: domovy sociálnych služieb 
s týždenným pobytom či pobytové služby na komunitnej úrovni. 

t) Vstupovanie do medzinárodných organizačných štruktúr a podieľanie sa na projektoch pre zdravotne 
postihnutých občanov vrátane pomoci pri vytváraní medzinárodných kontaktov. 

u) Poradenstvo a vlastné aktivity v oblasti zabezpečovania kompenzačných pomôcok, ich optimálneho 
výberu a výcviku práce s nimi. 

v) Hospodárska činnosť zameraná na získavanie finančných a materiálnych prostriedkov najmä formou 
organizácie a realizácie projektov, lotérií, zbierok, benefičných a ďalších aktivít, ako aj vlastnou 
doplnkovou podnikateľskou a inou ekonomickou činnosťou. 

w) Organizovanie a poskytovanie vzdelávania pre osoby pracujúce s osobami so zdravotným 
a sociálnym znevýhodnením. 

x) Ďalšie formy napĺňania poslania OZKS  schválené ústrednou radou formou dodatku k stanovám. 
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Čl. III  
ČLENSTVO 

 
1. Členstvo je riadne, mimoriadne a čestné. Podmienkou pre vstup do OZKS je súhlas s jej stanovami 

a poslaním. 
2. Riadnym členom OZKS sa môže stať : 
a) Každá osoba, ktorej zdravotné alebo sociálne znevýhodnenie nepriaznivo ovplyvňuje životné 

podmienky a spoločenské a pracovné uplatnenie. 
b) Rodič alebo zákonný zástupca zdravotne alebo sociálne znevýhodneného dieťaťa alebo inej 

zdravotne alebo sociálne znevýhodnenej osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, 
alebo najbližší rodinný príslušník zdravotne alebo sociálne znevýhodnenej osoby (rodič, manžel, 
manželka). 

c) Mimoriadnym členom sa môže stať osoba, ktorá je odborníkom v oblasti zdravotného 
alebo sociálneho znevýhodnenia a súvisiacich činností alebo dobrovoľníkom, priaznivcom so 
záujmom aktívne sa podieľať na činnosti OZKS. 

d) Čestným členom môže byť fyzická i právnická osoba. Čestné členstvo je možné zlúčiť s riadnym 
i mimoriadnym členstvom. 
 

3. Vznik členstva: 
a) Riadne členstvo a mimoriadne členstvo v OZKS vzniká prijatím do OZKS na základe vlastnej žiadosti 

o prijatie alebo žiadosti zákonného zástupcu. O prijatí rozhoduje Ústredná rada (ďalej len ÚR) OZKS. 
b) Členstvo v OZKS nemôže byť odmietnuté z dôvodu veku, národnosti, rasy, vierovyznania, pohlavia, 

sexuálnej orientácie alebo politickej príslušnosti. 
c) Čestné členstvo vzniká rozhodnutím ÚR a je vyjadrením ocenenia zásluh o rozvoj OZKS, starostlivosti 

a ďalších aktivít v prospech osôb so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením. 
 

4. Zánik členstva: 
a) Úmrtím. 
b) Vystúpením. 
c) Zrušením členstva pre neplatenie členských príspevkov. ÚR môže zrušiť členstvo, ak člen, s výnimkou 

závažných dôvodov, a to ani po písomnom upozornení nezaplatí do konca prvého polroka bežného 
kalendárneho roka členské príspevky za predchádzajúci a bežný kalendárny rok. Za závažné dôvody 
sa považuje neschopnosť zúčastňovať sa na akciách organizácie zo zdravotných dôvodov. 

d) Automatickým ukončením členstva pre neplatenie členských príspevkov. Členstvo je automaticky 
ukončené ak napriek písomnému upozorneniu člen nezaplatí členské príspevky do konca prvého 
polroka bežného kalendárneho roka za bežný kalendárny rok. 

e) Vylúčením z dôvodu hrubého porušenia stanov alebo činnosti v rozpore s poslaním OZKS alebo proti 
záujmom OZKS. O vylúčení môže rozhodnúť ÚR. 

f) Osoba vylúčená z OZKS môže požiadať o prijatie do OZKS najskôr po dvoch rokoch od jej vylúčenia, 
ak s tým súhlasí ÚR. 
 

 
Čl. IV  

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV ZDRUŽENIA 
 
1. Práva riadneho a mimoriadneho člena: 
a) Zúčastňovať sa na živote OZKS podľa svojich schopností a možností. 
b) Predkladať pripomienky a návrhy týkajúce sa činnosti OZKS. 
c) Voliť a byť volený do orgánov OZKS s výnimkou ÚR. 
d) Vyjadrovať sa k dokumentom a návrhom OZKS. 
e) Využívať výhody, ktoré OZKS svojim členom poskytuje, ÚR  je oprávnená stanoviť doplňujúce 

kritéria, ktorých splnenie je podmienkou na poskytnutie výhod spolu financovaných z prostriedkov 
OZKS. 
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f) Žiadať právne poradenstvo pri ochrane svojich špecifických záujmov v oblasti sociálneho 
zabezpečenia a zdravotníckej starostlivosti, pracovného uplatnenia a pod. 

g) Zúčastňovať sa na rehabilitačnej a rekreačnej starostlivosti, kultúrnej, športovej a ďalších 
činnostiach rozvíjaných OZKS.. 

h) Odvolávať sa k ÚR OZKS. 
 

2. Povinnosti riadneho a mimoriadneho člena: 
a) Dodržiavať stanovy a ďalšie interné smernice OZKS a konať v súlade s princípmi humanizmu 

a demokracie. 
b) Zúčastňovať sa, podľa svojich možností na živote a zveľaďovaní OZKS. 
c) Platiť členské príspevky. O minimálnej výške členských príspevkov riadnych členov a mimoriadnych 

členov a o zápisnom rozhoduje ÚR. 
 

3. Práva a povinnosti čestného člena: 
a) Čestný člen má rovnaké práva ako riadny člen s tým rozdielom, že na rokovaniach sa zúčastňuje 

s hlasom poradným, nemá právo voliť a byť volený a neplatí členské príspevky. 
 

 
Čl. V 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 
 

1. Organizačná štruktúra OZKS a postavenie jej orgánov: 
a) Najvyšším orgánom je Valné zhromaždenie  
b) Najvyšším orgánom OZKS medzi konaniami Valného zhromaždenia je Ústredná rada OZKS. 
c) Štatutárnymi zástupcami OZKS sú predseda OZKS a riaditeľ OZKS. Štatutárni zástupcovia môžu konať 

samostatne a za svoju činnosť sa zodpovedajú ÚR OZKS. 
d) Organizačnú štruktúru OZKS tvorí spolková, výkonná a kontrolná zložka. 
e) Spolkovú organizačnú štruktúru tvorí ÚR a zástupcovia regionálnych orgánov.  
f) Výkonnú organizačnú štruktúru organizácie tvoria Úrad OZKS vo vedení s riaditeľom OZKS a 

zástupcovia regionálnych orgánov.  
g) Kontrolnú organizačnú štruktúru tvorí Ústredná kontrolná komisia. 

 
2. Ústredná rada OZKS 
a) Najvyšším predstaviteľom Ústrednej rady je Predseda OZKS. 
b) Ústrednú radu ďalej tvoria prvý a druhý podpredseda. 
c) Predsedu a dvoch podpredsedov volí a odvoláva Valné zhromaždenie. 

 
3. Predseda organizácie 
a) Predseda organizácie je štatutárnym zástupcom OZKS. 
b) Predseda OZKS je najvyšším predstaviteľom OZKS. Pre zahraničné styky je jeho oficiálny názov 

„president“ v anglickom jazyku. 
c) Zastupuje a reprezentuje OZKS navonok v súvislosti s napĺňaním poslania OZKS a za svoju činnosť 

zodpovedá ÚR. 
d) Zvoláva ÚR najmenej 2-krát ročne. ÚR musí byť zvolaná, ak o to požiada najmenej jedna tretina jej 

členov. 
e) Zostavuje program zasadnutí ÚR, vedie ich a pozýva hostí na jej zasadnutia.  
f) Zriaďuje dočasné komisie pri ÚR na riešenie konkrétnych úloh a riadi ich činnosť, menuje a odvoláva 

členov. 
 

4. Regionálny orgán 
a) Regionálne orgány sú organizačné jednotky bez právnej subjektivity, zriaďuje ich valné 

zhromaždenie 
b) Je článkom organizačnej štruktúry OZKS. 
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c) Je vytváraný na územnom princípe tak, aby sa ich územné pôsobnosti navzájom neprekrývali a aby 
zasahovali do pôsobnosti len jedného kraja. 

d) Regionálny orgán bude založený ak o tom rozhodne ÚR. 
e) Do funkcie vedúceho regionálneho orgánu môže byť podľa členských práv zvolený každý člen 

v príslušnom kraji. 
f) Vedúci regionálneho orgánu zastupuje OZKS v súvislosti s napĺňaním poslania združenia a za svoju 

činnosť zodpovedá ÚR. 
 

5. Úrad OZKS 
a) Najvyšším predstaviteľom Úradu OZKS je Riaditeľ OZKS. 
b) Úrad OZKS je výkonný orgán OZKS, ktorého poslaním je zabezpečovať všetky činnosti organizácie na 

celoslovenskej úrovni najmä s: 
c) Poslaním OZKS. 
d) Zastupovaním OZKS ako celku navonok. 
e) Koordinovaním a organizovaním činností jednotlivých zložiek OZKS v súlade s požiadavkami a cieľmi 

OZKS na celoslovenskej úrovni. 
f) Poskytovaním služieb a informácií. 
g) Ekonomickým riadením OZKS. 
h) Vonkajšou a vnútornou komunikáciou OZKS. 
i) Publikačnou činnosťou. 
j) Realizáciou strategických a ročných plánov organizácie. 
k) Realizuje programy rozvoja a dlhodobej stratégie OZKS. 
l) Koordinuje činnosť a metodicky riadi OZKS. 

 
6. Riaditeľ OZKS 
a) Riaditeľ OZKS je štatutárnym zástupcom organizácie. 
b) Riaditeľ je najvyšším predstaviteľom Úradu OZKS. Pre zahraničné styky je jeho oficiálny názov 

„executive director“ v anglickom jazyku. 
c) Zastupuje a reprezentuje OZKS navonok v súvislosti s napĺňaním poslania OZKS a za svoju činnosť 

zodpovedá ÚR. 
 

7. Sekretariát 
a) Pri Úrade OZKS sa zriaďuje sekretariát, ktorý pomáha pri plnení úloh Úradu OZKS. 

 
8. Kontrolný orgán 
a) Je nezávislá činnosť, ktorou sa overuje súlad vnútorných predpisov s platnými právnymi predpismi 

SR, overuje dodržiavanie vnútorných predpisov OZKS a overuje hospodárenie všetkých 
organizačných zložiek OZKS. 

b) Kontroluje hospodárenie všetkých zložiek OZKS, upozorňuje na neúčelné využívanie majetku, 
metodicky riadi činnosť zložiek OZKS. 

c) Spolupracuje s príslušnými štátnymi a odbornými inštitúciami. 
 

 
Čl. VI 

ROKOVANIE A ZLOŽENIE ORGÁNOV 
 

1. Zloženie orgánov 
a) Do orgánov OZKS s výnimkou ÚR môžu byť volení a môžu v nich pracovať len členovia, ktorí nie sú 

členmi orgánov v iných organizáciách, občianskych združeniach, nadáciách a pod., ktorých poslanie 
je zhodné s poslaním OZKS. 

b) Výnimku z ustanovenia môže vo vzťahu ku konkrétnej organizácii alebo na základe písomnej žiadosti 
funkcionára povoliť ÚR. 

c) Orgány všetkých stupňov sú uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov. 
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2. Hlasovanie a voľby 
a) Hlasovanie a voľby do orgánov združenia OZKS s výnimkou ÚR môžu byť verejné alebo tajné. 

O spôsobe volieb rozhoduje ÚR. 
b) Uznesenie je platné, ak zaň hlasujú dvaja členovia ÚR z jej troch členov. 

 
 

Čl. VII 
HOSPODÁRENIE 

 
1. OZKS v zmysle platného právneho poriadku: 
a) Je právnickou osobou. V hospodárskych a občiansko-právnych vzťahoch vystupuje vo vlastnom 

mene, vlastnými právnymi úkonmi nadobúda práva a prijíma záväzky. 
b) Za OZKS konajú jej štatutárni zástupcovia alebo poverení pracovníci a členovia alebo iné poverené 

osoby v rozsahu ich plnomocenstva. 
c) OZKS vlastní hnuteľný i nehnuteľný majetok, zdrojom ktorého sú členské príspevky, účelové dotácie, 

podiely a výnosy z vlastnej hospodárskej činnosti, dary a odkazy, verejné zbierky a benefičné akcie. 
Môže vlastniť účastnícke podiely v iných podnikoch, v hospodárskych a účelových organizáciách. 

d) OZKS samostatne hospodári so svojím majetkom a finančnými prostriedkami. Všetok majetok 
používa na plnenie cieľov a úloh v súlade s poslaním OZKS, na rozvíjaní nových služieb a činností pre 
osoby so zdravotným a sociálnym znevýhodnením a na zveľaďovanie OZKS. 

e) OZKS využíva rôzne formy doplnkového podnikania, zriaďuje a riadi špecializované podniky pre 
výrobu a služby v súlade s poslaním OZKS. 

f) Orgány OZKS spravujú vlastný a im zverený majetok a zodpovedajú za riadne hospodárenie s ním 
v súlade s internými a všeobecne platnými hospodárskymi smernicami. 

g) Pravidlá získavania prostriedkov a ich využívania vrátane verejných zbierok, benefičných akcií 
a sponzorských darov, určuje ÚR formou interných predpisov.    

 
 

Čl. VIII 
ZDRUŽOVANIE 

 
1. OZKS sa môže združovať s inými občianskymi združeniami za účelom koordinácie činnosti, správy 

majetku a zabezpečovania služieb v prípadoch, kde je to pre OZKS účelné. 
2. Vstupom do združenia nesmú byť narušené práva a kompetencie OZKS podľa týchto stanov. 
3. O vstupe OZKS do združení, o majetkových otázkach a reprezentácii organizácie v združeniach 

rozhoduje ÚR. 
 
 

Čl. IX 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Právo výkladu Stanov prislúcha ÚR OZKS. 
2. Spory medzi orgánmi OZKS rieši ÚR OZKS. 
3. Zánik OZKS – OZKS ukončí svoju činnosť na základe uznesenia prijatého najmenej dvoma členmi ÚR 

OZKS. Spôsob zániku, majetkové vysporiadanie, práva a záväzky určí ÚR OZKS. 
4. Tieto Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia. 

 
Stanovy boli schválené Valným zhromaždením dňa 24. júna 2020 

 
Týmto sa rušia stanovy združenia, ktoré vzalo Ministerstvo vnútra SR na vedomie dňa 16.2.2017 pod 

č. VVS/1-900/90-48131-1 
 

 


