Stanovy
Čl. I.
Názov a sídlo občianskeho združenia
1. Občianske združenie s názvom Záchranný systém Košice je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb.
dobrovoľným združením občanov. Je samostatným, otvoreným apolitickým a nezávislým
združením.
2. Záchranný systém Košice je novovytvorenou dobrovoľnou spoločenskou organizáciou bez
právneho predchodcu. V zmysle ustanovenia § 2 ods. 3 zákona č. 83/1990 Zb. v platnom
znení je právnickou osobou so samostatnou právnou subjektivitou. Názov občianskeho
združenia: Záchranný systém Košice
3. Sídlom občianskeho združenia je Komenského 49, 040 01 Košice.
4. Občianske združenie má vlastnú symboliku, ktoré výkonná rada občianskeho združenia
schváli.

Čl. II.
Cieľ a činnosť
1. Občianske združenie s názvom Záchranný systém Košice združuje ľudí bez rozdielu štátnej
príslušnosti, národnosti a politickej príslušnosti, náboženského vyznania, ktorých cieľom je
spolupráca pri zabezpečení ochrany obyvateľstva a životného prostredia.
2. Občianske združenie je združením právnických a fyzických osôb.
3. Predmetom činnosti je:
• zvyšovanie povedomia a dôležitosti záchranárstva pôsobením na mládež a deti,
• poskytovanie pomoci pri pátraní a vyhľadávaní stratených a nezvestných osôb,
• získavanie a prehlbovanie vedomosti a schopnosti zvládať krízové situácie u detí, mládeže
a dospelých,
• spracovanie projektov EÚ v oblasti záchranárstva a prevencie, environmentálnych
činnosti,
• pomoc pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm a katastrof,
• spolupráca s inštitúciami, organizáciami, nadáciami, fondmi, združeniami, skupinami a
jednotlivcami, ktorých zameraním je záchranárstvo a prevencia, životné prostredie,
• spracovanie, vyhotovovanie, publikovanie materiálov s informačnou a náučnou tematikou
pre stavy ohrozenia, mimoriadnych udalosti,
• pomoc obciam na spracovaní havarijných plánov, mapovanie rizík, organizačných
predpisov pre činnosť pri mimoriadnych udalostiach,
• organizovanie školení v oblasti ochrany, bezpečnosti, záchranárstva a prevencie,
• poradenské činnosť (v oblasti záchranárstva, civilnej ochrany, vyhodnocovania možných
rizík),
• v prípade ohrozenia podľa svojich možnosti poskytuje pomoc orgánom štátnej správy,
samosprávy a iným subjektom, záchranárskym zložkám, dobrovoľným organizáciám
civilnej a požiarnej ochrany,
• po posúdení orgánov združenia organizuje súťaže, cvičenia, školenia, ukážky v oblasti
civilnej ochrany, požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia,
• podľa svojich možnosti sa zúčastňuje na záchranných prácach počas mimoriadnych
udalosti,
• spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy v oblasti ochrany, bezpečnosti,
záchranárskej prevencie,
• zabezpečuje technický rozvoj svojich síl a prostriedkov, ako aj napomáha k rozvoju
partnerských organizácii,
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•
•
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vyhľadáva partnerov v zahraničí a na Slovensku, s ktorými spolupracuje v oblasti
záchranárstva,
vypracúva návrhy, odporúčania a koordinácie spoločných projektov a programov,
získavanie finančných zdrojov na realizáciu zámerov a cieľov združenia,
podľa potreby písomne uzatvára zmluvy o súčinnosti podľa zákona 83/1990 Zb.
testuje zariadenia, prístroje a vybavenie v praxi, ktoré používa pri svojej činnosti
organizovanie verejných zbierok, ktorých obnos bude použitý na vopred určený účel
použitia
občianske združenie bude spolupracovať s partnerskými organizáciami a inými
organizáciami a s orgánmi štátnej správy a samosprávy v oblasti dopravnej zdravotnej
služby, prepravy orgánov určených k transplantácii a krvných derivátov, poskytovať
zdravotníkov na podujatiach, poskytovať kurzy prvej pomoci a prenajímať záchranársku
techniku

Čl. III.
Podmienky prijatia za člena
1. Členom občianskeho združenia sa môžu stať:
a) fyzické osoby staršie ako 15 rokov, ak s tým súhlasí zákonný zástupca maloletého
b) právnické osoby,
ak súhlasia so stanovami a vnútornými pravidlami občianskeho združenia.
2. O prijatí za člena na základe písomnej prihlášky rozhoduje výkonná rada OZ.
3. Dokladom členstva je vydaný členský preukaz.
4. Členský príspevok je dobrovoľný.
5. Členstvo v občianskom združení zaniká:
a) zrušením členstva (po predložení písomného oznámenia výkonnej rade OZ),
b) vylúčením (na základe rozhodnutia výkonnej rady),
c) úmrtím, resp. zánikom právnickej osoby,
d) zánikom občianskeho združenia.

Čl. IV.
Práva a povinnosti člena
Každý člen má právo:
1. zúčastňovať sa na valných zhromaždeniach, podujatiach a na celkovej činnosti občianskeho
združenia,
2. vyjadrovať sa ku všetkým otázkam riešených v občianskom združení a byť informovaný o
jeho činnosti a výsledkoch rokovaní jeho orgánov,
3. podávať návrhy, podnety a sťažnosti a byť informovaný o ich riešení.
Povinnosti člena sú:
a) dodržiavať stanovy občianskeho zduženia,
b) plniť uznesenia orgánov občianskeho združenia,
c) dodržiavať vnútorné pravidlá

Čl. V.
Organizačné členenie
Najvyšším orgánom občianskeho združenia je valné zhromaždenie. Zasadnutie valného
zhromaždenia zvoláva výkonná rada podľa potreby, najmenej však jedenkrát do roka, mimoriadne

valné zhromaždenie zvoláva výkonná rada, ak o to požiada generálny riaditeľ, prípadne člen
výkonnej rady.
Valné zhromaždenie sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, na zmenu
stanov a na zrušenie OZ je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov členov.
Generálny riaditeľ:
1. má právo veta
2. má právo odvolať členov na základe porušenia vnútorných pravidiel a stanov
3. má právo zvolať valné zhromaždenie
4. má právo zvolať schôdze výkonnej rady alebo kontrolnej komisie
5. nakladá s majetkom OZ, podľa vopred dohodnutého postupu
6. má právo vymenovať členov do výkonnej rady a kontrolnej komisie
7. má právo prijať alebo vylúčiť členov OZ
Valné zhromaždenie:
1. schvaľuje stanovy OZ, ich zmeny a doplnky,
2. volí a odvoláva členov výkonnej rady,
3. volí a odvoláva členov kontrolnej komisii,
4. schvaľuje plán činnosti, výročnú správu o hospodárení,
5. rozhoduje o zrušení OZ.
Výkonným orgánom OZ je výkonná rada. Výkonná rada má najmenej 3 členov, ktorých funkčné
obdobie je stanovené na 5 roky. Výkonná rada sa schádza najmenej 2x ročne a zvoláva ho
generálny riaditeľ OZ. K právoplatnému uzneseniu výkonnej rady sa vyžaduje nadpolovičná
väčšina hlasov prítomných členov.
Výkonná rada za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu a zabezpečuje úlohy:
a) riadi činnosť OZ v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia,
b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania VZ,
c) vypracúva plán a správu o činnosti OZ, správu o hospodárení OZ,
d) rozhoduje o schválení členstva,
e) podáva návrh na zrušenie občianskeho združenia,
f) v prípade zrušenia občianskeho združenia navrhuje likvidátora.

Čl. VI.
Štatutárny orgán
1. Štatutárnym orgánom občianskeho združenia je generálny riaditeľ, ktorý ho zastupuje
navonok.
2. Generálny riaditeľ riadi zasadnutie výkonnej rady.
3. Generálny riaditeľ sa spolupodieľa na činnostiach OZ.
4. Generálny riaditeľ má právo určiť svojho nástupcu a svojho zástupcu.

Čl. VII.
Kontrolná komisia
Kontrolná komisia (KK) je kontrolným orgánom OZ volená valným zhromaždením, zodpovedá za
svoju činnosť valnému zhromaždeniu.
KK má 3 členov, ktorí si volia svojho predsedu komisie.
KK sa schádza podľa potreby, jej zvolanie a priebeh jednania riadi predseda komisie.
KK pripravuje a predkladá správu o hospodárení predsedníctvu OZ jedenkrát ročne.
KK upozorňuje na nedostatky v hospodárení a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.

Čl. VIII.
Hospodárenie
Hospodárenie OZ sa riadi podľa všeobecne platných predpisov a nariadení pre občianske
združenia.
Finančné prostriedky pre svoju činnosť nadobúda:
a) z členských príspevkov (dobrovoľných),
b) z grantov a dotácií od právnických osôb,
c) z darov a príspevkov fyzických a právnických osôb,
d) z edičnej, publikačnej a reklamnej činnosti,
e) z iných zdrojov,
f) v záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať vo vzťahu k záujmovej
činnosti v doplnkovom rozsahu podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov
a poslania združenia a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami ak o tom
rozhodne výkonná rada hlasovaním.
Rozpočet OZ na príslušný rok schvaľuje výkonná rada.

Čl. IX.
Zánik občianskeho združenia
1. Občianske združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.
2. Ak združenie zaniká rozpustením, výkonná rada navrhne likvidátora, ktorého schvaľuje
generálny riaditeľ.
3. V rámci likvidácie sa musia uhradiť všetky záväzky a pohľadávky OZ. Nadobudnutý majetok
sa môže použiť na vopred dohodnuté účely.

Čl. X.
Záverečné ustanovenia
1. Stanovy Záchranného systému Košice nadobúdajú platnosť dňom schválenia valným
zhromaždením.
2. Záchranný systém Košice vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

