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Preambula 
 

1. Občianske združenie Aktívny život, o.z. je nezávislým občianskym združením fyzických 
osôb v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení 
neskorších predpisov. 

 
2. Je združením občanov, ktorých spoločným úsilím je žiť plnohodnotný aktívny život 

a spoločne rozvíjať možnosti kultúrneho, športového, spoločenského vyžitia, aktívneho 
oddychu a vzájomnej pomoci s dôrazom na kultúrne dedičstvo, tradície, spoločné hodnoty, 
potreby a záujmy. 

 
3. Poslaním združenia je vytvoriť zdravé jadro členskej základne, ktoré by ľudsky a duchovne 

formovalo a realizovalo aktivity pre členov a verejnosť, smerujúce k všestrannému rozvoju 
osobnosti, rozvíjaniu ducha vzájomnosti, zdieľania ľudských hodnôt a hmotných dobier.  

 
4. Je otvoreným združením pre každého občana bez rozdielu veku, pohlavia, rasy, politickej, 

či inej príslušnosti.   
 

5. Združenie bude aktívne spolupracovať s obcami, školskými zariadeniami, občianskymi 
združeniami a ďalšími organizáciami a inštitúciami, ktoré sa stotožňujú s činnosťou 
združenia a môžu napomôcť k naplneniu jeho cieľov. 

 
 

Článok 1 
Základné ustanovenia 

 
1. Názov občianskeho združenia: Aktívny život, o.z.  

 
2. Sídlo občianskeho združenia: Nová Ľubovňa 1, 065 11 Nová Ľubovňa. 

 
3. V zmysle ustanovenia § 2 ods. 3) zákona č. 83/1990 Zb. v platnom znení je právnickou 

osobou so samostatnou právnou subjektivitou. 
 

4. Občianske združenie Aktívny život, o.z. môže pri svojej činnosti používať aj skratku AZ. 
 

5. Pôsobnosť občianskeho združenia AZ nie je vymedzená špecifickým územím. 
 

6. Štatutárom združenia je predseda a podpredseda. 
 

 
Článok 2 

Zameranie a ciele združenia 
 

1. Hlavné zameranie združenia: 
- podporovať duchovnosť, kultúrnosť, vzdelanosť, tvorivosť, harmóniu osobnosti a fyzickú 

zdatnosť občanov organizovaním pravidelnej činnosti, realizáciou aktivít a podujatí 
a podporou samostatnej činnosti členov a vzájomnej pomoci,  

- vytvárať organizačné, materiálne a technické podmienky pre uspokojovanie duchovných, 
kultúrnych, športových, informačných, vzdelávacích, spoločenských, voľno-časových                          
a sociálno-ekonomických potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov.  
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2. Ciele v oblasti športu, turistiky a zvyšovania fyzickej a psychickej zdatnosti: 

- propagovať  pravidelnú pohybovú aktivitu, aktívny životný štýl a zdravú výživu, 
- organizovať vzdelávacie a osvetové podujatia v tejto oblasti, 
- podporovať členov združenia pri ich pohybových a športových aktivitách, vzdelávaní 

a účasti na športových podujatiach, 
- organizovať a podporovať športovú činnosť členov na amatérskej i profesionálnej úrovni, 

zúčastňovať sa športových podujatí na regionálnej, celoslovenskej i medzinárodnej 
úrovni,  

- vytvárať materiálne, technické a finančné podmienky pre uspokojovanie športových a 
pretekárskych potrieb vo všetkých športových odvetviach pre svojich členov, 

- rozvíjať vzťah k športu a pohybovej aktivite formou organizovania poznávacích zájazdov, 
súťaží, exhibícii, výletov, pobytov a ďalších podujatí.  

 
 
3. Ciele v oblasti prevencie sociálno-patologických javov: 

- organizovať aktivity pre deti a mládež zamerané na predchádzanie a elimináciu 
šikanovania, agresie, fajčenia, alkoholizmu a drogových závislostí, 

- spolupracovať s preventívnymi, poradenskými a inými odbornými zariadeniami a 
mimovládnymi organizáciami zaoberajúcimi sa prevenciou sociálno-patologických javov. 

 
 
4. Ciele v oblasti zachovávania kultúrneho dedičstva, tradícii a rozvoja folklóru: 

- šíriť a propagovať prejavy duchovnej a materiálnej kultúry vo všetkých jej formách, 
- uchovávať a rozvíjať tradície ľudového umenia, folklóru, zvykov a nárečí,  
- pôsobiť a vytvárať odborné a organizačné zázemie pre naplňovanie činnosti kultúrnych 

subjektov a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti rozvoja miestnej kultúry a aktivizovať ich 
tvorivú činnosť v oblasti tradičnej ľudovej kultúry a ľudovoumeleckej výroby, 

- udržiavať, rozširovať a prezentovať ľudové tradície v Slovenskej republike i v zahraničí, 
- organizovať vlastné kultúrne, spoločenské programy a podujatia, vrátane propagačnej 

činnosti. 

5. Ciele v oblasti sociálnej integrácie a pomoci: 
- prispievať aj k prekonávaniu sociálnych, informačných a komunikačných bariér              

pri integrácii zdravotne znevýhodnených a osôb vystavených sociálnej a kultúrnej izolácii 
a rôznym formám diskriminácie, 

- napomáhať naplneniu kultúrnych, spoločenských a sociálno-ekonomických potrieb 
znevýhodnených skupín, 

- spolupracovať so zariadeniami poskytujúcimi služby a starostlivosť chorým, zdravotne 
znevýhodneným a seniorom, 

- prispieť k zlepšeniu situácie znevýhodnených skupín formou organizovania spoločných 
podujatí so zameraním na integráciu, zlepšenie postavenia, vzájomné  pochopenie a 
toleranciu. 
 
 

6. Ciele v oblasti vzájomnej spolupráce a podpory členov: 
- motivovať a organizovať vzájomnú pomoc a spoluprácu členov združenia vo všetkých 

oblastiach života,  
- podporovať a organizovať aktivity členov zamerané na rozvoj a prezentáciu ich 

záujmovej činnosti, umeleckého nadania, formovanie osobnosti a naplnenie cieľov a 
zámerov uvedených v preambule a stanovách občianskeho združenia. 
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Článok 3 

Činnosť združenia 
 

1. Činnosť združenia v oblasti organizovania podujatí a pravidelnej činnosti: 
- realizácia športových, kultúrnych, spoločenských, vzdelávacích a iných podujatí          

pre členov združenia a širokú verejnosť, vrátane propagačnej činnosti, 
- organizovanie voľnočasových aktivít formou pravidelnej činnosti a nepravidelnej činnosti,  

ako sú tréningy, zápasy, tvorivé dielne, workshopy, súťaže, výstavy, preteky, semináre a 
stretnutia klubového typu,  

- organizovanie rekreačných a kondičných aktivít, táborov, poznávacích výletov a ďalších 
aktivít pre všetky vekové kategórie. 
 

2. Činnosť združenia v oblasti osobnostného rozvoja a tvorivej činnosti  členov: 
- propagácia, organizovanie a koordinácia aktivít členov v oblasti ich záujmovej činnosti, 

umeleckého alebo športového nadania pre členov združenia, verejnosť alebo iné osoby 
a organizácie,  

- podpora činnosti členov a organizačných jednotiek združenia formou príspevkov           
na úhradu nákladov, súvisiacich s ich činnosťou, 

- vytváranie podmienok a samotné poskytovanie materiálnej a nemateriálnej pomoci 
členom a organizačným jednotkám AZ, smerujúce k napĺňaniu poslania a cieľov 
združenia.  
 

3. Činnosť združenia v oblasti vzájomnej pomoci a dobrovoľníctva: 
- vytváranie podmienok pre vzájomnú pomoc členov a ľudí, ktorí o pomoc požiadajú, 
- realizácia a podpora aktivít členov a verejnosti, smerujúce k všestrannému rozvoju 

osobnosti, rozvíjaniu ducha vzájomnosti, zdieľania ľudských hodnôt a hmotných dobier.  
 

4. Vydávanie neperiodických publikácií, audio a video nahrávok, verejná prezentácia             
na podujatiach a prostredníctvom internetu. 
 

5. Podporovanie a participácia na aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších komunít 
obdobného zamerania. 
 

Článok 4 
Členstvo v združení 

 
1. Členstvo v združení AZ je riadne alebo čestné. 

 
2. Riadnymi členmi združenia sú fyzické alebo právnické osoby, na základe písomnej 

prihlášky, v ktorej záujemca o členstvo zároveň prejaví súhlas so stanovami, poslaním 
a činnosťou združenia. O prijatí za člena združenia rozhodne výkonný výbor AZ. 
 

3. Maloletí do 15. roku života a iné nespôsobilé osoby sa môžu stať členom združenia iba        
na základe písomnej prihlášky podpísanej ich zákonnými zástupcami. 

 
4. O výške zápisného a členského rozhoduje valné zhromaždenie. 

 
5. Čestným členom sa môže stať domáci alebo zahraničný dejateľ, ktorý sa významnou 

mierou zaslúžil o rozvoj činnosti združenia alebo jeho podpora vyjadrená členstvom 
v združení môže prispieť k napĺňaniu cieľov, motivovať k členstvu a aktívnej spolupráci       
so združením. Čestný člen nie je povinný platiť členské príspevky a jeho členstvo schvaľuje 
výkonný výbor združenia.  
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6. Zánik členstva je podmienený 

- vystúpením zo združenia, 
- vylúčením, o ktorom rozhoduje valné zhromaždenie, 
- úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby, 
- zánikom združenia. 

 
Článok 5 

Práva a povinnosti členov 
 

1. Člen združenia má právo: 
- podieľať sa na činnosti združenia, 
- predkladať návrhy, pripomienky a podnety k činnosti združenia, 
- voliť a byť volený do príslušných orgánov združenia. 

 
2. Člen združenia má povinnosť: 

- dodržiavať stanovy združenia a plniť uznesenia orgánov, 
- aktívne sa podieľať na činnosti združenia, 
- riadne a zodpovedne vykonávať funkciu, ktorú prijal, 
- chrániť a zveľaďovať majetok združenia. 

 
Článok 6 

Orgány združenia 
 

1. Orgánmi združenia sú: 
- valné zhromaždenie 
- predsedníctvo /predseda a podpredseda/ 
- výkonný výbor 
- kontrolná komisia 
- koordinátor 

 
2. Na zabezpečenie činnosti môžu orgány občianskeho združenia AZ zriaďovať profesionálne 

pracoviská a ďalšie právne subjekty. 
 

Článok 7 
Valné zhromaždenie 

 
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom občianskeho združenia Aktívny život, o.z. a je 

tvorené všetkými členmi združenia.  
 
2. Zasadanie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej však 

jeden krát ročne. Predsedníctvo zvoláva valné zhromaždenie aj vtedy, ak o to požiada 
nadpolovičná väčšina členov. Pri rozhodovaní o zániku, zlúčení, alebo zmene stanov 
združenia rozhoduje dvojtretinová väčšina prítomných členov.  
 

3. Valné zhromaždenie najmä: 
- schvaľuje stanovy združenia, resp. zmeny a doplnky, 
- volí a odvoláva členov predsedníctva, 
- volí a odvoláva členov kontrolnej komisie, 
- schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení združenia, 
- schvaľuje plán činnosti združenia, 
- rozhoduje o zániku združenia. 
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Článok 8 

Predsedníctvo združenia 
 

1. Predseda a podpredseda združenia sú štatutármi združenia. V mene združenia konajú 
samostatne. 

 
2. Predseda a podpredseda sú riadnymi členmi združenia a sú volení valným zhromaždením      

na obdobie piatich rokov. Funkciu predsedu a podpredsedu je možné zastávať opakovane.  
 

3. Predseda a podpredseda tvoria predsedníctvo združenia. 
 

4. Predsedníctvo najmä: 
- riadi a zabezpečuje činnosť združenia, plní rozhodnutia valného zhromaždenia 

a výkonného výboru, 
- koordinuje činnosť organizačných jednotiek združenia, 
- zastupuje združenie navonok a zabezpečuje spoluprácu združenia s inými 

organizáciami. 
 

 
Článok 9 

Výkonný výbor 
 

1. Výkonný výbor riadi a koordinuje činnosť združenia, tvoria ho predseda, podpredseda a 
administrátori združenia. Administrátorov si vyberá predsedníctvo z riadnych členov 
združenia.  

 
2. Výkonný výbor zasadá podľa potreby, najmenej však 2 krát ročne.  

 
3. Do pôsobnosti výkonného výboru patrí: 

- rozhoduje o prijatí nových členov, 
- pripravuje na schválenie plán činnosti a rozpočet, 
- navrhuje stratégiu činnosti, pripravuje a schvaľuje projekty, 
- obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia, 
- pripravuje správu o hospodárení a činnosti, 
- zriaďuje, zlučuje a ruší organizačné jednotky združenia. 

 

 
Článok 10 

Kontrolná komisia 
 

1. Kontrolná komisia je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému 
zhromaždeniu. Kontrolná komisia má hlavného kontrolóra a dvoch kontrolórov, ktorých       
na návrh výkonného výboru volí valné zhromaždenie na obdobie 5 rokov.  
 

2. Člen kontrolnej komisie nesmie byť členom predsedníctva a výkonného výboru združenia. 
 

3. Kontrolná komisia: 
- kontroluje hospodárenie združenia,  
- upozorňuje orgány združenia na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie, 
- kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov. 
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Článok 11 

Koordinátor 
 

1. Pre jednotlivé projekty, oblasti a činnosti občianskeho združenia môže výkonný výbor 
menovať koordinátora.  
 

2. Koordinátor riadi určitú činnosť v rámci združenia, podujatí a realizovaných projektov, 
v rozsahu určenom výkonným výborom. 
 

3. Koordinátor sa zúčastňuje na rokovaní výkonného výboru s hlasom poradným. 
 
 

Článok 12 
Organizačná štruktúra 

 
1. Organizačné jednotky zriaďuje, zlučuje a ruší výkonný výbor. 

 
2. Organizačné jednotky združenia sa na činnosti združenia podieľajú jednotlivo i spoločne. 

 
3. Činnosť organizačných jednotiek sa riadi vnútornými predpismi. 

 

4. Organizačná jednotka, ktorej výkonný výbor schváli zriadenie s delegovanou právomocou, 
môže ako samostatná zložka konať vo vlastnom mene. Takúto organizačnú jednotku 
zastupuje štatutár, ktorého si členovia organizačnej jednotky zvolia spomedzi seba a je       
na základe zvolenia oprávnený konať v jej mene. 

 

 
Článok 13 

Majetok a zásady hospodárenia 
 

1. Združenie hospodári s majetkom vlastným i zapožičaným tak, aby zabezpečilo činnosť 
a napĺňanie jeho poslania a cieľov. 
 

2. Majetok združenia tvorí hmotný a nehmotný majetok, ku ktorému má združenie majetkové 
právo. Zdrojmi majetku sú najmä: 
- členské príspevky, 
- príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb, 
- dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu obcí alebo zo štátneho fondu, 
- výnosy z verejných zbierok, 
- výnosy z lotérií a iných podobných hier, 
- dedičstvo, 
- výnosy z majetku združenia, 
- príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia. 

 
3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu a zodpovedá za neho 

predsedníctvo, výkonný výbor a osoby zodpovedné za hospodársku činnosť. 
 

4. Na zabezpečenie činnosti združenia môže predsedníctvo prijímať do pracovného pomeru 
občanov alebo uzatvárať dohody a zmluvy s fyzickými alebo právnickými osobami. 
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Článok 14 

Zánik združenia 
 

1. Združenie zaniká podľa § 12 zákona č. 83/1990 Zb. 
 

2. O dobrovoľnom rozpustení, resp. zlúčení s iným združením rozhoduje valné zhromaždenie 
2/3 väčšinou hlasov prítomných členov. 

 
3. Pri zániku združenia dobrovoľným rozpustením vykoná majetkové vysporiadanie likvidátor 

menovaný valným zhromaždením. Pri likvidácii sa uhradia najprv všetky záväzky združenia, 
o použití likvidačného zostatku rozhodne valné zhromaždenie.  

 

 
Článok 15 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením. 
 

2. Zmeny a doplnky nadobúdajú účinnosť dňom registrácie týchto zmien a doplnkov 
Ministerstvom vnútra SR. 

 
3. Na vykonanie jednotlivých ustanovení týchto stanov môžu orgány združenia prijať ďalšie 

vnútorné predpisy, ktoré však nesmú byť v rozpore so stanovami. 
 


