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Stanovy SAVIO o.z.  

 

I. Základné ustanovenia 

 

1.1. Názov občianskeho združenia je SAVIO o.z. /Slovak Activity Volunteer International 
Organization/ (ďalej len Združenie). 

 

1.2. Združenie je nepolitické, dobrovoľné, neziskové, záujmové združenie fyzických osôb. 

 

1.3. Sídlom Združenia je Miletičova 7, 821 08 Bratislava. Združenie vykonáva svoju činnosť na 
území Slovenska aj v zahraničí. 

 

II. Poslanie a ciele Združenia 

 

2.1. Hlavným poslaním Združenia je vyvíjať činnosť sociálneho a humanitárneho charakteru 
národného i medzinárodného dosahu, participovať na projektoch rozvojovej pomoci, 
napomáhať rastu solidárnosti medzi ľuďmi a vychovávať k zodpovednosti za osudy sociálne 
slabých a ohrozených v zmysle, ktorý určujú tieto Stanovy. 

 

2.2. Hlavné ciele 

            a) rozvoj solidárnosti medzi ľuďmi 

b) zvyšovanie zodpovednosti ľudí za osudy sociálne slabých a ohrozených 

c) pomoc v  ľudskom, kultúrnom, spoločenskom a hospodárskom pozdvihnutí, najmä    

    mládeže, v krajinách i oblastiach nachádzajúcich sa v hospodárskych a spoločensko- 

    politických ťažkostiach 

d) vypracovanie programov a spolupráca na projektoch rozvojovej pomoci miestneho  

    a medzinárodného charakteru 

e) zvyšovanie vzdelania, odbornosti, informovanosti cieľových skupín 

f) napĺňanie životných potrieb cieľových skupín v zmysle týchto Stanov 

g) prehĺbenie trvalej udržateľnosti spôsobu života 

h) zvyšovanie citlivosti verejnosti voči problémom ľudí, najmä detí a mládeže  

    v oblastiach a krajinách, v ktorých sa Združenie angažuje 

i)  tvorba, rozvoj, ochrana, obnova  a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt 

j)  vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry 

k) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva 

      l)  služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti 

m) pomoc pri zaraďovaní mladého človeka do dôstojného rodinného a spoločenského života 
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2.3. Združenie vykonáva prevažne nasledovnú činnosť 

a) príprava a realizácia projektov zameraných v prospech mládeže v sociálno–ekonomickom,   

    kultúrnom a mravnom ohrození, samostatne i v spolupráci s inými organizáciami  

    v národnom i medzinárodnom meradle  

b) vyhľadávanie ohrozených skupín obyvateľstva, najmä mládeže 

c) vzdelávacie projekty a informačné kampane za účelom zlepšenia informovanosti  

    o problémoch krajín a oblastí nachádzajúcich sa v hospodárskych a spoločensko-  

    politických ťažkostiach 

d) poradenstvo a organizovanie pomoci právnickým a fyzickým osobám 

e) príprava programov a plánov podľa požiadaviek krajín a oblastí s mládežou v núdzi  

    a v ohrození  

f) vyhľadávanie a vytváranie finančných zdrojov pre finančné a materiálne zabezpečenie  

    projektov a programov v zmysle týchto Stanov 

g) organizovanie a spolupodieľanie sa na medzinárodnej výmene dobrovoľníkov 

h) komplexná príprava, zabezpečenie a vysielanie dobrovoľníkov do určených krajín a oblastí  

i)  spolupráca s ďalšími organizáciami podobného zamerania vo svete a na Slovensku 

j)  spolupráca s fyzickými osobami pri napĺňaní cieľov Združenia 

 

III. Členstvo v Združení 

 

3.1. Členstvo v Združení je dobrovoľné. Môže byť riadne a čestné. Členom Združenia sa môže 
stať každá fyzická osoba, ktorá sa stotožňuje s cieľmi, činnosťou a poslaním Združenia.  

 

3.2. Riadne členstvo v Združení vzniká na základe prejavu vôle uchádzača o členstvo a 
rozhodnutia Správnej rady. 

 

3.3.     Čestným členom sa môže stať osoba, ktorá sa významným dielom zaslúžila o   realizáciu          

           poslania a cieľov Združenia. O prijatí čestného člena  rozhoduje Valné  zhromaždenie. 

 

3.4. Členstvo zaniká 

a) písomným prehlásením člena o vystúpení zo Združenia 

b) vylúčením člena 

c) úmrtím člena 

d) zánikom Združenia 
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3.5. O vylúčení riadneho člena rozhoduje Správna rada. O vylúčení čestného člena rozhoduje  

            Valné zhromaždenie. 

   

 

IV. Práva a povinnosti členov v Združení 

 

4.1. Členovia Združenia majú právo  

a) byť volení do orgánov Združenia 

b) podieľať sa na činnosti Združenia a byť o tejto činnosti informovaní 

c) vystúpiť zo Združenia 

 

4.2.       Riadni členovia majú právo voliť a hlasovať. Hlas čestného člena má charakter poradný, nie    

             rozhodujúci.      

 

4.3. Členovia Združenia majú povinnosť 

a) dodržiavať stanovy Združenia 

b) aktívne sa zúčastňovať plnenia úloh a hájiť záujmy Združenia 

 

V. Orgány Združenia  

 

5.1. Orgánmi Združenia sú 

1. Valné zhromaždenie  

2. Správna rada 

3. Predseda 

4. Revízor 

 

5.2. Valné zhromaždenie  

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Združenia a tvoria ho všetci riadni členovia 
Združenia.  

Valné zhromaždenie 

a) schvaľuje Stanovy Združenia, ich zmeny a doplnky  

b) volí a odvoláva predsedu a členov Správnej rady  

c) schvaľuje plán činnosti na najbližšie obdobie 

d) rozhoduje o zrušení Združenia 

e) rozhoduje o čestnom členstve 
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Valné zhromaždenie zvoláva Správna rada najmenej 1 krát do roka. Mimoriadne valné 
zhromaždenie zvoláva Správna rada, ak o to požiada aspoň jedna tretina riadnych členov.  
Valné zhromaždenie môže zvolať aj predseda Združenia.      

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina riadnych 
členov. O prijatí návrhov rozhoduje nadpolovičná väčšina prítomných riadnych členov, na 
zmenu Stanov a na zrušenie Združenia je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných 
riadnych členov.  

 

5.3. Správna rada 

Správna rada je výkonným orgánom Združenia a za svoju činnosť zodpovedá  Valnému     
zhromaždeniu. Má najmenej troch členov volených na obdobie dvoch  rokov Valným  
zhromaždením. Jej členom je aj predseda Združenia. Schádza sa aspoň  trikrát  do roka a je  
uznášaniaschopná, ak sa jej zúčastní aspoň polovica členov.  Uznesenia prijíma  
nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. V prípade  rovnosti hlasov rozhoduje hlas  
predsedu.   

Správna rada  

a)  rozhoduje o činnosti Združenia medzi jednotlivými Valnými zhromaždeniami 

b)  navrhuje  plán činnosti Združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu   

     o hospodárení Združenia 

            c) rozhoduje o schválení a zrušení riadneho členstva v Združení 

 

5.4.     Predseda 

Predseda je štatutárnym zástupcom Združenia s kompetenciami podpisovať a  rozhodovať vo     
veciach, ktoré vyplývajú z poslania a plánu činnosti. Predseda zvoláva a vedie zasadnutia  
Správnej rady. Predsedu volí Valné zhromaždenie na obdobie troch rokov. 

 

5.5. Revízor  

Revízor je kontrolným orgánom Združenia, ktorý dohliada na jeho činnosť. Revízor môže byť 
fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Revízorom nemôže byť 
člen Správnej rady. Funkčné obdobie revízora je dva roky. Revízora menuje a odvoláva 
Správna rada. 

      Revízor  

      a) kontroluje hospodárenie Združenia, vedenie účtovníctva a iných dokladov  

      b) aspoň raz ročne predkladá správu z revízie Správnej rade, upozorňuje na  zistené    

          nedostatky,  navrhuje opatrenia  

      c) je oprávnený nahliadať do príslušných záznamov a dokladov týkajúcich sa činnosti   

          a účtovníctva Združenia 

      d) sa môže zúčastňovať Valného zhromaždenia a zasadaní Správnej rady  
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VI. Kancelária Združenia 

 

6.1.    Správna rada môže na zabezpečenie úloh Združenia zriadiť kanceláriu, ktorá  realizuje    

          program Združenia a rozhodnutia Správnej rady. O jej personálnom obsadení              

          rozhoduje predseda organizácie.  

 

VII. Zásady hospodárenia Združenia 

 

7.1. Združenie hospodári so svojím majetkom podľa schváleného rozpočtu, v súlade so všeobecne     
záväznými predpismi. 

 

7.2. Príjmy Združenia tvoria 

a) dotácie štátnej správy, samosprávy, atď. 

b) dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátnych fondov, rozpočtov a fondov mesta a obce 

c) dary sponzorov, granty z európskych a svetových inštitúcií 

d) verejné zbierky  

e) dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia 

f) dedičstvo 

g) hmotný majetok Združenia  

h) prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci cieľov činnosti Združenia, 

i) príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti v súlade s vyššie uvedeným účelom vzniku    

   Združenia  

j) pôžičky, úvery a úroky 

 

7.3. Za hospodárenie Združenia zodpovedá Správna rada. 

 

7.4. Združenie môže vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonávať aj podnikateľskú 
činnosť za účelom dosiahnutia zisku za predpokladu, že touto činnosťou dosiahne účelnejšie 
využitie svojho majetku a zisk z tejto činnosti v celom rozsahu použije na dosiahnutie svojich 
cieľov v súlade so Stanovami Združenia. 

Združenie hospodári podľa rozpočtu, ktorý schvaľuje Valné zhromaždenie. 
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Zánik Združenia 

 

8.1. Združenie zaniká  

a) zlúčením s iným občianskym združením  

b) dobrovoľným rozpustením 

c) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení 

 

8.2. O zániku Združenia rozhoduje Valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou, pričom súčasne 
rozhoduje aj o prechode práv a povinností k majetku Združenia. 

V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje Valné zhromaždenie likvidátora. Likvidátor 
vyrovná záväzky Združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia Valného 
zhromaždenia.  

 

VIII. Záverečné ustanovenia 

 

9.1. Podrobnosti o organizácii Združenia upravuje vnútorná smernica. 

 

 


