
    
                                                 

   

 
 

 

 STANOVY   
 

Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom - Turiec 
     

 
 

Článok 1. 

NÁZOV 

 
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - Turiec (ďalej len skratka  SPOSA-Turiec) 
 

Článok 2. 

SÍDLO 

 
Boženy Němcovej 2, 036 01 Martin 
 

Článok 3. 

CIEĽ ČINNOSTI 
 

a) SPOSA-Turiec je samostatný právny subjekt. 
b) SPOSA-Turiec je dobrovoľné združenie občanov, ktoré zastupuje záujmy detí, 

mládeže a  dospelých postihnutých autistickým syndrómom – v regióne Turiec. 
c) Cieľom SPOSA-Turiec je presadzovanie a podpora všetkých opatrení, ktorých cieľom 
    bude zlepšenie kvality života autizmom postihnutých jedincov. 

 
 

Článok 4. 

SPÔSOBY USKUTOČŇOVANIA CIEĽA 
 
 

a) SPOSA-Turiec vyvíja informačnú a osvetovú činnosť o problematike autizmu 
zameranú na rodinných príslušníkov, odbornú i laickú verejnosť formou prednášok, 
seminárov, publicistickej činnosti, spolupráce s masmédiami  a pod. 

b) SPOSA-Turiec vydáva odborné publikácie s tematikou autizmu pre ďalšie 
vzdelávanie odborníkov i laickej verejnosti. 

c)  SPOSA-Turiec spolupôsobí pri zriaďovaní špecializovaných predškolských, školských 
a mimoškolských zariadení. 

d)  SPOSA-Turiec organizuje a vykonáva poradenskú činnosť, podporuje vykonávanie 
terapie a rehabilitácie pre osoby s autizmom a ich rodiny. 

e) SPOSA-Turiec poskytuje prostredie na reklamu, ktorej cieľom je zhromaždenie 
 finančných prostriedkov určených k plneniu jej cieľov. 
f) SPOSA-Turiec organizuje stretnutia rodín na spoločenských, kultúrnych a športových 

podujatiach a poskytuje im príležitosť k výmene skúseností a vzájomnej pomoci. 
g) SPOSA-Turiec vyvíja verejnoprospešnú činnosť na úseku humanitnej pomoci, osvety 

a poradenstva podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. 
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h) SPOSA-Turiec prostredníctvom bankového nepodnikateľské účtu financuje odbornú 
a organizačnú činnosť vykonanú pre prospech SPOSA-Turiec a autistickej populácie. 

i) SPOSA-Turiec organizuje a podľa možností financuje vzdelávanie a stážové pobyty 
odborníkov a účasť na odborných autistických kongresoch. 

j) SPOSA-Turiec pomáha pri financovaní vybavenia autistických tried a skupín. 
 
 

Článok 5. 

ČLENSTVO 
 
 

a) Členstvo v SPOSA-Turiec vzniká na základe písomnej prihlášky a po prvej úhrade 
ročného členského príspevku.. O prijatí rozhoduje predstavenstvo. 

b)  Členmi SPOSA-Turiec sa môžu stať: 
 - rodičia dieťaťa s autizmom 
 - osoby s autizmom nad 15 rokov svojho veku 
 - odborníci, ktorí chcú podporovať záujmy postihnutých autizmom 
 - iné fyzické  a právnické osoby, ktoré majú záujem podporovať prácu SPOSA-             
             Turiec 
     c)  Podmienkou pre vstup do SPOSA-Turiec je súhlas s jej stanovami a programom. 
     d)  Členstvo sa končí: 

- dobrovoľným vystúpením, ktoré sa oznámi písomne predstavenstvu 
- úmrtím člena 
- vylúčením z vážnych dôvodov, o ktorom rozhoduje predstavenstvo a informuje 

člena písomne 
- vyčiarknutím zo zoznamu členov, podľa článku 5, bod g. 

e)  Práva členov SPOSA-Turiec: 
- zúčastňovať sa na členských schôdzach a podujatiach organizovaných 

združením 
- byť oboznámený s hospodárením a aktivitami SPOSA-Turiec 
- navrhovať aktivity a činnosť SPOSA-Turiec 
- každý člen má hlasovacie právo pri schvaľovaní činnosti, hospodárení, voľby 

predstavenstva a v ďalších oblastiach, ktoré sú zakotvené v Stanovách SPOSA-
Turiec  

f) Povinnosti členov: 
- dodržiavať Stanovy SPOSA-Turiec 
- riadne vykonávať všetky funkcie volené alebo poverením získané, v SPOSA-

Turiec 
- prezentovať činnosť a ciele SPOSA-Turiec v súlade so schválenými dokumentmi 

členskej schôdze, alebo predstavenstva 
- každú novú aktivitu alebo verejné vystúpenie je potrebné prekonzultovať na 

členskej schôdzi, alebo so súhlasom minimálne 3 členov predstavenstva 
- finančné alebo hmotné sponzorské príspevky, ako i povinnosti plynúce u ich 

poskytnutia, je potrebné vopred prekonzultovať s celým predstavenstvom 
SPOSA-Turiec  

g) Spočívanie členstva: 
- členstvo spočíva v prípade, keď člen za príslušný kalendárny rok nezaplatí 

členský príspevok, tzn., že člen nemôže v tomto období uplatňovať svoje práva 
člena resp. nebude môcť poberať výhody poskytujúce SPOSA-Turiec. Doba 
spočívania členstva môže byť najdlhšie 3 roky bez prerušenia. V prípade, že 
členstvo spočíva 3 roky, zaniká členstvo automaticky, pričom predstavenstvo 
následne vyčiarkne takúto osobu zo zoznamu členov združenia k 31. decembru. 

 
 
(Spočívať – znamená, že členstvo trvá, bez využívania výhod, práv a povinností člena) 
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Článok 6. 

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY 
 
 

a) Od rodičov detí s autizmom sa vyberajú jedenkrát ročne členské príspevky, ktorých 
výška sa určí na členskej schôdzi. Ich výška je nezávislá od toho, či sú členmi obaja, 
alebo len jeden z rodičov, pri osamelých rodičoch činí polovicu. 

b)  V jednotlivých prípadoch môže predstavenstvo členský príspevok čiastočne alebo 
úplne odpustiť – na základe písomnej žiadosti a po schválení predstavenstvom 
SPOSA-Turiec. 

Článok 7. 

ORGÁNY 
 

Orgánmi SPOSA-Turiec sú: 
- členská schôdza  
- predstavenstvo 
- kontrolná komisia 

 
 

Článok 8. 

ČLENSKÁ SCHÔDZA 
 

 

a) Členská schôdza je najvyšší orgán SPOSA-Turiec. 
b) Zvoláva ju písomne predstavenstvo jedenkrát do roka. 
c) Na žiadosť najmenej 1/3 členov sa zvoláva členská schôdza aj častejšie. 
d) Každá riadne zvolaná členská chôdza je uznesenia schopná. 
e) Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov. Pri nerozhodnom počte 

hlasov sa návrh považuje za zamietnutý. 
f) Členská schôdza má za úlohu: 

 - voliť a odvolávať predstavenstvo 
 - voliť  a odvolávať kontrolnú komisiu 
 - prerokovávať a schvaľovať správu o činnosti a hospodárení 
 - určovať úlohy na ďalšie obdobie 
 - stanovovať výšku členských príspevkov 
 - rozhodovať o zmene stanov, alebo zániku SPOSA-Turiec. 
 

Článok 9. 

PREDSTAVENSTVO 
 
 

a) Predstavenstvo sa skladá z minimálne troch členov a maximálne piatich, a to z 
predsedu, podpredsedu a jedného až troch členov. 

b) Členovia predstavenstva sa volia na členskej schôdzi nadpolovičnou väčšinou hlasov 
na trojročné obdobie. Skrátenie volebného obdobia predstavenstva môže na základe 
závažných skutočností iniciovať členská základňa SPOSA-Turiec za predpokladu 
získania 1/3 členov k tomuto úkonu. 

c) Predstavenstvo si následne volí zo svojich radov predsedu a podpredsedu počas 
volebnej členskej schôdze.  

d) Predstavenstvo sa  schádza jedenkrát za 3 mesiace, v prípade potreby aj častejšie. 
e) Predstavenstvo je uznesenia schopné keď sú prítomní najmenej traja jeho členovia. 
f) Hlasovanie predstavenstva sa uskutočňuje nadpolovičnou väčšinou hlasov. Pri 

nerozhodnom počte hlasov sa návrh považuje za zamietnutý. 
g) Predstavenstvo sa za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu – členskej 

schôdzi. 
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h) Predstavenstvo má za úlohu riadiť prevádzkové záležitosti a spravovať majetok 
SPOSA-Turiec.  

i) Náklady na vedenie administratívy  a výdavky na činnosť SPOSA-Turiec sú hradené 
z prostriedkov SPOSA-Turiec. 

j) V mene združenia konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom 
jedným z nich musí byť predseda alebo podpredseda.. 

k) Predseda predstavenstva vystupuje v mene celého občianskeho združenia. 
Podpredseda predstavenstva ho zastupuje v čase jeho neprítomnosti.  

 

Článok 10. 

KONTROLNÁ KOMISIA 

 
a) Kontrolná komisia je nezávislý orgán, zodpovedá sa iba členskej schôdzi. 
b) Kontrolná komisia sa skladá z 3 členov, ktorí sú volení členskou schôdzou na 3 roky. 
c) Predseda kontrolnej komisie sa zúčastňuje na zasadnutiach predstavenstva bez 

hlasovacieho práva. Dostáva plán zasadnutí predstavenstva. 
d) Kontrolná komisia kontroluje dodržiavanie stanov, evidenciu členov, platenie 

členských príspevkov, plnenie uznesení členskej schôdze a predstavenstva 
a hospodárenie občianskeho združenia. 

e) Zvlášť kontroluje čerpanie finančných prostriedkov získaných grantov alebo iných 
dotácií a spôsob ich vyúčtovania z pohľadu ich prerozdelenia vo vzťahu k členskej 
základni a smerniciam, ktoré tieto pravidlá určujú. 

f) Kontrolná komisia  má právo nahliadnuť do všetkých dokladov účtovníctva, ako aj 
celej korešpondencie vedenej v mene SPOSA-Turiec. 

g) Člen kontrolnej komisie nemôže byť členom predstavenstva, uvedené platí aj 
v prípade manželov a príbuzných v priamom rade. 

 
Článok 11. 

HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA 
 
 

a) SPOSA-Turiec je právnickou osobou a svoj majetok využíva na plnenie svojich úloh a 
cieľov. 

b) Finančné a hmotné prostriedky získava prostredníctvom: 
- členských príspevkov 
- darov od právnických a fyzických osôb z tuzemska i zo zahraničia 
- výnosov z majetku občianskeho združenia 
- výnosov z verejných zbierok 
- výnosov z lotérií a iných hier 
- dedičstvo 
- výnosov organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových 

akcií 
- dotácií zo štátneho rozpočtu, rozpočtu obce alebo štátneho fondu 
- grantov 
- prostredníctvom poukázania zákonom určenej percentuálnej výšky zo zaplatenej 

dane 
- príjmov z činností pri naplňovaní cieľov občianskeho združenia 

c) SPOSA-Turiec môže vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s cieľmi združenia. 
d) Prostriedky SPOSA-Turiec môžu byť použité len v súlade s jej cieľom činnosti a ich 

poskytovanie musí byť účelovo viazané. 
e) Dodržiavanie hospodárskej a finančnej disciplíny sleduje kontrolná komisia. 
f) Pri zániku SPOSA-Turiec o zostatku majetku a finančných prostriedkoch rozhodne 

členská schôdza. 
g) Za hospodárenie občianskeho združenia zodpovedá predstavenstvo SPOSA-Turiec. 
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Článok 12. 

VZŤAH SO SPOLOČNOSŤOU NA POMOC OSOBÁM S AUTIZMOM 
 
 

a) SPOSA-Turiec spolupracuje so Spoločnosťou na pomoc osobám s autizmom 
(SPOSA) so sídlom v Bratislave a s jej organizačnými zložkami. Ich vzájomná činnosť 
je koordinovaná prostredníctvom SPOSA.  

b) SPOSA-Turiec koordinuje svoju činnosť vo vzťahu k organizáciám a projektom 
tretieho sektora so  SPOSA . 

c) SPOSA-Turiec priamo komunikuje s orgánmi regionálnej miestnej správy. 
Komunikáciu s orgánmi štátnej správy koordinuje prostredníctvom SPOSA. 

 
 

Článok 13. 

DOBA TRVANIA 
 
 

SPOSA-Turiec je založená na dobu  neurčitú. 
 
 

Článok 14. 

ZÁNIK 
 

a) Združenie zaniká: 
- Dobrovoľným rozpustením, keď o tom rozhodne nadpolovičná väčšina členov - 

členská schôdza SPOSA-Turiec. 
- Zlúčením s iným združením 
- Právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení. 

b) Ak zaniká združenie rozpustením, členská schôdza ustanoví likvidátora resp. 
likvidátorov. 

c) Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. 
d) Majetok združenia sa v prípade likvidácie použije výlučne na verejnoprospešné alebo 

charitatívne účely. 
e) Členská schôdza rozhodne, na ktoré občianske združenie bude prevedený likvidačný 

zostatok. 
 
 
 
 

         Článok 15. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
 

Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra SR a stanovy nadobúdajú účinnosť 
dňom registrácie.  
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