
 
 

STANOVY 
 
 
 

Článok 1 
 

Zakladné ustanovenia 
 
1.1 Názov občianskeho združenia je MAJME SRDCE, (ďalej len OZ)  
1.2 Sídlom OZ je Furdekova 1617/10, 851 03 Bratislava - Petržalka 
1.3 OZ združuje ľudí sympatizujúcich s jeho myšlienkami, je dobrovoľné, neziskové, nepolitické, 
nenáboženské, ekologické a environmentálne, založené pre ochranu zvierat a všetkého živého na 
Zemi v zmysle zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní sa občanov v zmysle neskorších predpisov. 
1.4 OZ sa dištancuje od všetkých nezákonných aktivít a extrémizmu. 
1.5 OZ je založené na dobu neurčitú.  
 

Článok 2 
 

Cieľ a činnosť OZ 
 
2.1 Podieľať sa na ochrane zvierat, pomáhať túlavým, týraným a opusteným zvieratám. 
2.2 Vytvárať materiálne podmienky pre zabezpečenie poskytovania starostlivosti o život a zdravie 
zvierat a o ich výchovu.  
2.3 Spolupracovať s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri plnení úloh na úseku ochrany životného 
prostredia a v spolupráci s týmito orgánmi aktívne napomáhať k zlepšovaniu životného prostredia. 
2.4 Vplývať na zmenu legislatívneho stavu v súvislosti s ochranou zvierat. 
2.5 Podporovať súkromných ochrancov zvierat, ktorí vytvárajú podmienky pre záchranu, liečenie 
a ďalšie umiestnenie opustených alebo nechcených zvierat. 
2.6 Podporovať vznik ďalších depozitov, ktoré by mohli plniť funkciu prechodnej karantény pred 
začlenením zvieraťa do prostredia zdravých zvierat čí už formou priamej adopcie alebo dočasnej 
starostlivosti u súkromných ochranárov. 
2.7 Podporovať a spolupracovať s organizáciami a združeniami podobného zamerania. 
2.8 Podporovať a zastrešovať internetovú stránku www.majmesrdce.sk 
2.9 Podporovať kastračný program pre zvieratá. 
2.10  Informovanie verejnosti o danej problematike formou osvety – informačné letáky, internet, médiá, 
vydávanie brožúr, infostánky. 
2.11 Organizovanie spoločensko – športových a kultúrnych podujatí. 
2.12 Poradenská činnosť v oblasti problematiky opustených a nechcených zvierat, v oblasti výchovy, 
výcviku a starostlivosti. 
2.13 Prispievanie osvetovou a výchovnou činnosťou k budovaniu zdravého a pevného vzťahu 
obyvateľov k prírode ako celku a k zvieratám osobitne. 
2.14 Denne ochraňovať zdravie občanov, hlavne detí, tým že okamžite izoluje túlavé, agresívne 
a choré zvieratá, ktoré umiestňuje v príslušných zariadeniach.  

 
 

Článok 3 
 

Členstvo 
 
3.1 Členom OZ môžu byť fyzické osoby staršie ako 16 rokov alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so 
stanovami a cieľom OZ. 
3.2 Členstvo vzniká podaním písomnej prihlášky a jej zaregistrovaním prostredníctvom OZ. 
3.3 Členstvo vzniká dňom zaregistrovania prihlášky predsedníctvom. 
3.4 Dokladom členstva je predsedníctvom zaregistrovaná prihláška za člena. 
3.5 Zánik členstva: 
3.5.1 Vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z OZ 
predsedníctvu. 



3.5.2 Vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení. 
3.5.3 Úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby. 
3.5.4 Zánikom OZ. 
3.6 Pri zániku členstva je člen povinný odovzdať doklad o členstve. 

 
Článok 4 

 
Práva a povinnosti členov 

 
4.1 Všetci členovia majú právo na: 
4.1.1 Podieľať sa na činnosti OZ 
4.1.2 Voliť a byť volený do orgánov OZ od 18 rokov. 
4.1.3 Obracať sa na orgány OZ s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko. 
4.1.4 Byť informovaný o rozhodnutiach orgánov OZ, zúčastňovať sa zasadnutí orgánov OZ, podávať 
návrhy a zmeny vnútorných poriadkov OZ. 
4.1.5 Požadovať od OZ výkon služby, ktorá je v jeho náplní činnosti. 
 
4.2 Všetci členovia sú povinní: 
4.2.1 Dodržiavať stanovy OZ a jeho vnútorné predpisy. 
4.2.2 Plniť uznesenia orgánov OZ. 
4.2.3 Aktívne sa podieľať na činnosti OZ. 
4.2.4 Platiť príslušný členský poplatok vo výške a na dobu stanovenú vnútorným predpisom OZ, ak od 
jeho platenia nie sú oslobodení. 
4.2.5 Prednostne poskytovať služby a informácie pre potreby OZ o svojej činnosti. 
4.2.6 Zdržiavať sa akéhokoľvek konania, ktorým by mohli poškodiť dobré meno OZ. 
4.3 Všetci členovia majú zakázané: 
4.3.1 Spochybňovať zmysel existencie OZ alebo mariť ciele OZ a činnosti smerujúce k ich 
dosiahnutiu. 
 

Článok 5 
 

Organizačná štruktúra OZ 
  
5.1. Výbor 
5.1.1 Výbor OZ je najvyšším orgánom OZ a prijíma najzávažnejšie rozhodnutia o zameraní a činnosti 
OZ. Do pôsobnosti Výboru patrí: 
5.1.1.1 schválenie  stanov, ich zmien a doplnkov, 
5.1.1.2 voľba a odvolávanie predsedu a podpredsedu, Dozornú radu, 
5.1.1.3 kontrola práce predsedníctva a OZ a určenie ďalšieho programu činnosti OZ, 
5.1.1.4 voľba a odvolávanie podpredsedu navrhnutého predsedom OZ, 
5.1.1.5 prijímanie nových členov do Výboru. 
5.1.2 Výbor je vytvorený z 3 členov prípravného výboru. Horná hranica počtu členov Výboru nie je 
ohraničená. O členstvo vo Výbore sa môže uchádzať ktokoľvek z členov a jeho prijatie musí 
odsúhlasiť dvojtretinová väčšina prítomných členov Výboru. 
5.1.3 Výbor sa stretáva podľa potreby na podnet ktoréhokoľvek člena Výboru, najmenej však raz za 
šesť mesiacov ho zvoláva predseda OZ. Výbor je uznášania schopný pri počte najmenej 3 členov. 
5.1.4 Výbor prijíma rozhodnutia hlasovaním. Hlasuje sa verejne zdvihnutím ruky. Rozhodnutie je 
prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých prítomných členov. 
5.1.5 Zasadnutia Výboru sú verejné a môže sa ich zúčastniť ktorýkoľvek člen. 
5.1.6 Výbor schvaľuje plán činnosti a výročnú správu. 
5.1.7 Výbor schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení. 
5.2 Predsedníctvo 
5.2.1 Predsedníctvo OZ je štatutárnym orgánom organizácie, na jeho čele stojí predseda organizácie. 
Predsedníctvo má za úlohu zastupovanie na najvyššej úrovni. 
5.2.2 Pozostáva z jedného predsedu a jedného podpredsedu. Členovia predsedníctva sú volení 
Výborom. 
5.2.3 Predseda vykonáva a riadi operatívnu činnosť organizácie v súlade a na základe rozhodnutí 
Výboru. Predseda má právo rozhodovať                  , jeho rozhodnutiam podlieha činnosť organizácie. 
Predseda má právo rozhodovať o všetkých otázkach, ktoré nepodliehajú rozhodovacej právomoci 



Výboru. Predsedu v prípade jeho neprítomnosti zastupuje a riadi činnosť organizácie podpredseda 
alebo nim splnomocnený zástupca. 
5.2.4 Predseda aj podpredseda môžu byť aj členmi Výboru.  
 
 
5.3 Dozorná rada 
5.3.1 Kontrolným orgánom OZ je Dozorná rada, ktorá má 3 členov. Členstvo v nej je dvojročné a 
vylučuje sa s členstvom v Predsedníctve. Volená a odvolávaná je Výborom. Schádza sa najmenej 
jedenkrát za rok. 
5.3.2 Dozorná rada je uznášania schopná, len ak sú prítomní všetci jej členovia. Rozhodnutia prijíma 
jednoduchou väčšinou hlasov. 
5.3.3 Kontroluje plán činnosti a výročnú správu, kontroluje rozpočet a správu o hospodárení, 
upozorňuje Predsedníctvo na nedostatky a navrhuje jej riešenia na ich odstránenie, tiež dohliada na 
dodržiavanie stanov a Vnútorného poriadku, ich zmien a doplnkov.  
 
 

Článok 6 
 

Hospodárenie OZ 
 
6.1 Majetok OZ tvoria: 
6.1.1 Členské príspevky. 
6.1.2 Príjmy z predaja benefičných výrobkov. 
6.1.3 Dotácie. 
6.1.4 Dary. 
6.1.5 Hmotný majetok OZ. 
6.1.6 2 % z dane fyzických a právnických osôb.  
6.1.7 Prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci cieľov združenia. 
6.1.8 Granty a finančná podpora od fyzických a právnických osôb. 
6.2 Výšku členských príspevkov určí Výbor OZ každý rok. 
6.3 Za hospodárenie a vedenie účtovníctva OZ ako aj organizačných zložiek zodpovedajú orgány OZ. 
6.4 Príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti budú použité na účely uvedené v čl.2. 
 
 

Článok 7 
 

Zánik OZ 
 
7.1 OZ zaniká: 
7.1.1 dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením sa s iným OZ. 
7.1.2 právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení. 
7.2 O zániku OZ rozhoduje na základe vyššie uvedených skutočností Predsedníctvo. 
7.3 Pri zániku OZ vykoná majetkové vysporiadanie likvidátor určený Predsedníctvom. 
7.3.1 Likvidátorom môže byť len fyzická osoba. 
7.4 Pri likvidácii OZ sa najprv uhradia všetky pohľadávky OZ. Majetok sa v prípade likvidácie môže 
použiť výlučne na verejno-prospešné a charitatívne účely. 
7.5 Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu OZ do 15 dní Ministerstvu vnútra. 
7.6 Pri likvidácii OZ sa primerane postupuje podľa §70 – 75 Obchodného zákonníka.  

 
 

Článok 8 
 

Záverečné ustanovenia 
 

8.1 Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia výborom. 
8.2 OZ vzniká dňom registrácie na ministerstve vnútra. 
 


