STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
SIGNUM – Dúhoví kresťania
Článok I.
Základné ustanovenia
1.1 Názov občianskeho združenia: SIGNUM – Dúhoví kresťania (ďalej tiež ako „združenie“).
1.2 Skratka: SIGNUM, anglicky: SIGNUM – Rainbow Christians.
1.3 Sídlo občianskeho združenia: Bernolákova 176, 956 33 Chynorany.
1.4 Združenie je dobrovoľným združením fyzických osôb a právnických osôb.
1.5 Združenie je samostatnou, nezávislou, nepolitickou organizáciou zriadenou podľa zákona č.
83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „Zákon
o združovaní“).
1.6 Združenie má vlastnú právnu subjektivitu. Majetok združenia je oddelený od majetku členov
združenia. Členovia nezodpovedajú ani neručia za majetok združenia.
1.7 Združenie pôsobí na celom území Slovenskej republiky.

Článok II.
Poslanie a ciele občianskeho združenia a spôsoby ich dosahovania
2.1 Poslaním občianskeho združenia je obhajovať záujmy veriacich osôb menšinovej sexuálnej
orientácie, či rodovej identity (LGBT+ osôb), združovať ich a posilňovať vo viere, povzbudzovať k
slobode, kritickému mysleniu, tolerancii a k aktívnemu spoločenskému i náboženskému životu.
Združenie chce vytvárať bezpečný priestor, aby sa LGBT+ osoby nebáli byť sebou samými vo všetkých
sférach spoločnosti.
2.2 Združenie si k dosiahnutiu svojho poslania kladie nasledovné ciele:
-

-

-

-

-

viesť dialóg s cirkvami, náboženskými spoločnosťami a organizáciami, s ich predstaviteľmi
a členmi a prispievať k rozvoju teologickej diskusie v oblasti života LGBT+ osôb;
prispievať k vzniku a rozvoju inkluzívnych pastoračných aktivít v cirkevných spoločenstvách
pre rozvoj LGBT+ osôb v ich jedinečnosti a rôznorodosti v duchu ekumenizmu, nezávisle od
cirkevnej denominácie;
prehlbovať duchovný život LGBT+ osôb organizovaním duchovných aktivít, medzinárodných
stretnutí, konferencií, seminárov a iných podujatí vrátane slávenia náboženských obradov či
bohoslužieb;
vzdelávať a šíriť osvetu v oblasti demokracie, ľudských práv, náboženskej vierouky a ľudskej
sexuality v snahe predchádzať šíreniu dezinformácií či nepravdivých stereotypov a
predsudkov ako aj všetkým formám diskriminácie a prejavom intolerancie;
vyvíjať činnosť smerujúcu k podpore kultúrnych hodnôt;
podporovať vznik a spoluprácu modlitebných, kultúrno-spoločenských, športových,
dobrovoľníckych, charitatívnych, ľudsko-právnych a iných skupín na pôde združenia či
osobných iniciatív podobného charakteru;
sprostredkovať relevantné kontakty na odbornú lekársku, psychologickú, duchovnú, právnu,
sociálnu a inú pomoc;
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-

-

prekladať, vydávať a publikovať články, knihy, publikácie, propagačné a iné materiály;
šíriť pozitívne posolstvo o LGBT+ osobách, komunite, projektoch, cirkvách, spoločenstvách a
hnutiach a informovať o nich cez rôzne komunikačné kanály, spoluprácou s inštitúciami a
jednotlivcami podobného zamerania a tiež spoluprácou s masmédiami;
podporovať, organizovať a sprostredkovať dobrovoľnícku činnosť a rozvoj dobrovoľníckych
aktivít;
spolupracovať s národnými a medzinárodnými organizáciami pri aktivitách a projektoch v
súlade s poslaním združenia.

Článok III.
Členstvo a práva a povinnosti členov
3.1 Členom sa môže stať každý bez ohľadu na pohlavie, národnosť, štátnu príslušnosť, rasu, politické
presvedčenie, náboženské presvedčenie a sexuálnu orientáciu a rodovú identitu, ak sa stotožňuje so
stanovami a cieľmi združenia. Na prijatie za člena združenia nie je právny nárok.
3.2 Členstvo v združení je individuálne a vzniká na základe vyplnenia online formulára na web stránke
združenia, po schválení Radou; členom môže byť aj právnická osoba.
3.3 Práva a povinnosti členov
a.) Člen má právo:
-

zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov združenia, ktorých je členom;
slobodne vyjadrovať svoje názory, predkladať návrhy a námety na zlepšenie;
byť informovaný o činnosti združenia.

b.) Člen je povinný najmä:
-

dodržiavať stanovy, sekundárne predpisy združenia a rozhodnutia orgánov
združenia;
platiť členské príspevky;
oznamovať príslušnému orgánu všetky potrebné skutočnosti dôležité z hľadiska
evidencie, vzniku, trvania alebo zániku svojho členstva;
podieľať sa na napĺňaní cieľov združenia, zúčastňovať sa činnosti v jeho orgánoch,
ktorých je členom;
riadne vykonávať zverenú funkciu v združení a z tejto činnosti sa zodpovedať orgánu,
ktorý ho do funkcie zvolil;
nepoškodzovať dobré meno združenia, ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

3.4 Členstvo zaniká:
-

-

dobrovoľným vystúpením člena momentom doručenia oznámenia o vystúpení
združeniu; člen je povinný pred zánikom členstva vysporiadať svoje záväzky voči
združeniu,
smrťou fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby,
vylúčením z dôvodu porušenia stanov alebo iných predpisov upravujúcich spolkové
pomery (ďalej len „sekundárne predpisy“); o vylúčení rozhoduje Rada.
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Článok IV.
Predpisy združenia
4.1 Najvyšším predpisom združenia sú stanovy.
4.2 Na základe stanov a v ich medziach schvaľuje Rada Organizačný poriadok a iné sekundárne
predpisy, ktoré rozvíjajú ustanovenia stanov a obsahujú podrobnosti najmä o vzniku členstva, právach
a povinnostiach členov, o priebehu schôdzí orgánov združenia, o vedení zoznamu členov a o ďalších
spolkových pomeroch.

Článok V.
Orgány združenia
Rada – najvyšší orgán
Predseda združenia – výkonný a štatutárny orgán
Riaditeľ združenia – výkonný orgán
Členská schôdza – poradný orgán
Ad hoc pracovné skupiny

Článok VI.
Rada
6.1 Rada je najvyšším orgánom združenia. Rada zabezpečuje riadne fungovanie a chod združenia a
jeho orgánov. Radu tvoria najmenej traja členovia.
6.2 Členovia Rady sú volení Členskou schôdzou na dva roky. V prípade, ak počet členov Rady klesne
na dvoch, Rada určí, ktorý člen združenia sa stane ďalším členom Rady. Ak Rada ani do dvoch
mesiacov nerozhodne o novom členovi Rady, kompetenciu voliť člena Rady nadobúda Členská
schôdza. V prípade, že v Rade zostane iba jeden člen, je povinný v čo najkratšom možnom čase
zvolať Členskú schôdzu, na ktorej členovia združenia zvolia nových členov Rady.
6.3 Zasadnutie Rady zvoláva niektorý z členov Rady najmenej jedenkrát za rok. Rada je
uznášaniaschopná za prítomnosti väčšiny jej členov. Ak nie je v predpisoch združenia ustanovené
inak, rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov.
6.4 Rada najmä:
-

schvaľuje zmeny a doplnenia stanov,
schvaľuje organizačný poriadok a iné sekundárne predpisy,
vykonáva výklad predpisov združenia,
navrhuje plán činnosti združenia,
prerokováva uznesenia členskej schôdze,
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-

schvaľuje uchádzačov o členstvo a vylučuje členov zo svojich radov,
volí a odvoláva spomedzi seba predsedu združenia a riaditeľa združenia,
volí a odvoláva spomedzi členov združenia hospodára združenia,
rozhoduje o zrušení a zániku združenia a o likvidácii jeho majetku,
kreuje ad hoc pracovné skupiny,
rozhoduje aj o iných veciach, ak ich rozhodovanie nie je zverené inému orgánu.

6.5 Členstvo v Rade zaniká:
-

zverejnením výsledkov volieb po členskej schôdzi,
dobrovoľným vystúpením člena po doručení písomného oznámenia o vystúpení Rade;
člen Rady je povinný pred zánikom členstva vysporiadať svoje záväzky voči združeniu,
smrťou člena,
vylúčením z dôvodu porušenia Stanov alebo sekundárnych predpisov; o vylúčení
rozhoduje Rada. Podrobnosti ustanovia sekundárne predpisy.

6.6 Hlasovanie Rady sa môže uskutočniť aj per rollam. Podrobnosti ustanovia sekundárne predpisy.

Článok VII.
Funkcionári združenia
7.1 Predseda združenia je štatutárnym orgánom združenia, ktorý reprezentuje združenie navonok aj
dovnútra. Predseda koná v mene združenia tak, že k svojmu podpisu pripojí svoje meno, priezvisko
a funkciu.
7.2 Riaditeľ združenia riadi združenie dovnútra a rozhoduje o celom jeho vnútornom riadení tam, kde
nie je zo stanov, či sekundárnych predpisov jasné, ktorému inému orgánu združenia bola zverená
kompetencia. Je volený a odvolávaný Radou. V prípade, ak sa Rada rozhodne funkciu riaditeľa
neobsadiť vôbec, kompetencie riaditeľa vyplývajúce z predpisov združenia prechádzajú na predsedu
združenia.
7.3 Hospodár združenia je volený a odvolávaný Radou. Hospodár najmä spravuje financie združenia a
vyberá členské príspevky.
7.4 Predseda združenia, riaditeľ združenia a hospodár združenia sú oprávnení nakladať s účtom
združenia samostatne.
7.5 Ak bola do niektorej funkcie zvolená žena, označenie jej funkcie automaticky preberá ženskú
gramatickú podobu, t. j. predsedkyňa, riaditeľka a hospodárka, resp. členka.

Článok VIII.
Členská schôdza
8.1 Členská schôdza je poradným orgánom združenia zloženým zo všetkých členov združenia. Koná
sa aspoň raz za 2 roky. Členskú schôdzu zvoláva spravidla riaditeľ združenia a môže na ňu pozvať aj
hostí.
8.2 Členská schôdza je uznášaniaschopná za prítomnosti najmenej polovice všetkých členov
združenia. Členovia môžu predkladať návrhy a námety na zlepšenie činnosti združenia, ako aj
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prijímať uznesenia jednoduchou väčšinou prítomných členov. Uznesenia prijaté členskou schôdzou
majú odporúčací charakter okrem uznesení týkajúcich sa voľby členov Rady.
8.3 Členská schôdza alebo niektorá jej časť, napr. voľby členov Rady, sa môže vo výnimočnom
prípade konať aj per rollam, ak o tom rozhodne Rada. Podrobnosti ustanovia sekundárne predpisy.

Článok IX.
Ad hoc pracovné skupiny
9.1 Rada môže v prípade potreby vytvoriť ad hoc pracovné skupiny, ktoré následne personálne
obsadzuje. Podrobnosti ustanovia sekundárne predpisy.

Článok X.
Zásady hospodárenia združenia
10.1 Združenie hospodári podľa zámeru schváleného členskou schôdzou. Rozpočet sa zostavuje
a schvaľuje na kalendárny rok.
10.2 Majetok združenia tvoria predovšetkým:
-

členské príspevky,
dary od fyzických osôb a právnických osôb,
granty,
dotácie,
2 % z dane,
príjem z vlastnej činnosti,
príjem z prenájmu nehnuteľností.

10.3 Združenie môže vykonávať aj doplnkovú podnikateľskú činnosť v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi.

Článok XI.
Prechodné a záverečné ustanovenia
11.1 Pokiaľ v dôsledku zmeny právnych predpisov niektoré ustanovenia týchto stanov stratia platnosť,
nahradia sa príslušnými zákonnými ustanoveniami, ktoré sú im svojou povahou a významom
najbližšie, so zreteľom na ciele združenia.
11.2 Stanovy boli prerokované a schválené dňa 22. 11. 2021 a nadobúdajú účinnosť registráciou na
Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

