STANOVY
DETSKÉ CENTRUM
Spoločnosť pre pomoc deťom v SR odkázaným na náhradnú starostlivosť
Preambula
Dňa 28. 11.1990 bolo v Ružomberku na benefičnom koncerte Paľa Hammela a skupiny Prúdy založené združenie pod pracovným názvom „Spoločnosť pre pomoc postihnutým a opusteným deťom v Ružomberku“. Spoločnosť vznikla na základe dobrovoľného rozhodnutia priateľov z radov profesionálnych aj externých pracovníkov
detských domovov a z členov Komisie pre telesnú výchovu, šport a turistiku Sekcie
detských domovov v Stredoslovenskom kraji pri Krajskom pedagogickom ústave
v Banskej Bystrici. Úmysel založenia tejto Spoločnosti posilnili tiež problémy Ústavu
soc. starostlivosti pre deti a mládež v Ružomberku pri presadzovaní potrieb postihnutých detí v tomto meste. Hlavným dôvodom založenia uvedeného združenia občanov bolo získanie právnej subjektivity, ktorá im pomôže dôslednejšie presadzovať
potreby a práva postihnutých. Po uvážení väčšiny zakladajúcich členov bola spoločnosť premenovaná na Detské centrum.

PRVÁ ČASŤ
Základné ustanovenia
§1
Základné údaje
1. Názov združenia:

DETSKÉ CENTRUM

1.1.

Názov označuje:

prvú slovenskú spoločnosť pre pomoc deťom
v náhradnej starostlivosti.

1.2.

Skrátený názov:

DC

2. Sídlo združenia:

Detské centrum
ul. Karola Sidora 134
034 01 Ružomberok

3. Pôsobnosť združenia:

DC svojou činnosťou pôsobí na celom území
Slovenskej republiky. Založené je na dobu neurčitú.

4. Právna forma:

občianske združenie podľa zákona č. 83/1990
Z.z., je samostatnou právnickou osobou a nadobúda práva a povinnosti v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
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§2
Hlavný cieľ činnosti Detského centra
1. Hlavným cieľom DC je dosiahnutie optimálnych životných podmienok pre deti
a mládež odkázanú na náhradnú starostlivosť, pre ohrozené deti a mládež ako
prevencia pred nariadením náhradnej ústavnej starostlivosti a pre občanov po
ukončení náhradnej ústavnej starostlivosti.
§3
Hlavné úlohy Detského centra
1. DC presadzuje a pomáha realizovať potreby, záujmy a práva detí a mládeže odkázaných na náhradnú starostlivosť.
2. DC združuje profesionálnych a sympatizujúcich občanov pre pomoc na realizácii
hlavného cieľa Detského centra.
3. DC organizuje a vykonáva činnosť na prospech deťom a mládeži odkázaným na náhradnú starostlivosť, aj na pomoc ohrozeným, sociálne a čiastočne zdravotne postihnutým deťom a mládeži.
3.1 DC svojou činnosťou napomáha zariadeniam, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí, dosiahnuť optimálne podmienky pre život tam
umiestnených detí, aby tieto boli podľa možnosti čo najviac podobné normálnemu životu detí v zdravých rodinách.
3.2 DC vykonáva náhradnú ústavnú starostlivosť nariadenú súdom prednostne
v profesionálnych rodinách.
3.3 DC organizuje akcie pre kultúrne vyžitie a uplatnenie záujmov detí a mládeže
odkázaných na náhradnú starostlivosť.
3.4 DC organizuje ozdravovacie, rekondičné a reedukačné táborové pobyty pre deti
a mládež odkázanú na náhradnú starostlivosť a ich rodinných príslušníkov, deti
a mládež s uloženým výchovným opatrením, deti a mládež zo sociálne slabých
rodín, deti a mládež s poruchami správania a deti a mládež zdravotne oslabenú.
3.5 DC sleduje podmienky života detí a mládeže odkázaných na náhradnú starostlivosť.
3.6 DC upozorňuje kompetentné orgány na porušovanie práv detí, mládeže a na
nezdravé javy v ich výchove.
3.7 DC poskytuje sociálno-právnu pomoc deťom a mládeži odkázaným na náhradnú starostlivosť, ďalej občanom po ukončení náhradnej ústavnej starostlivosti.
3.8 DC hľadá možnosti pracovného uplatnenia pre mladých dospelých, ktorým
skončil pobyt v zariadení náhradnej ústavnej starostlivosti.
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3.9 DC vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí, prípravu na vykonávanie
náhradnej rodinnej starostlivosti a prípravu na vykonávanie náhradnej starostlivosti v profesionálnej rodine, podľa §11, §49, §47 ods. 3 písm. a) 1. až 3., 5. až
12. bodu, písm. b) 1. až 3. a 5. bodu, písm. c) 1., 2., 4. a 5. bodu, písm. d) 1. až
4. bodu, ods. 4 písm. c, § 53 ods. 7-9 Zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele.
4. DC organizuje a vykonáva činnosti na prospech deťom a mládeži, ako prevenciu
pred drogovými a inými závislosťami a pred zlyhávaním v bežnom živote.
5. Detské centrum presadzuje a svojou činnosťou napomáha:
5.1 Aby deťom a mládeži odkázaným na náhradnú starostlivosť, boli priznávané také práva, aké sú vyjadrené v Dohovore OSN o právach detí a mládeže.
5.2 Aby každé dieťa mohlo vyrastať v rodine.
5.3 Presadzovať zásadu maximálne možnej socializácie a integrácie detí a mládeže odkázaných na náhradnú starostlivosť v spoločnosti.
6. DC na zabezpečenie svojich cieľov používa dobrovoľnú angažovanosť svojich členov, získané finančné prostriedky, pomoc patronátnych organizácií a súkromných
osôb, spoluprácu so zariadeniami, ktoré vykonávajú opatrenia sociálno-právnej
ochrany detí a zariadeniami sociálnych služieb, spoluprácu s orgánmi štátnej správy
a miestnej samosprávy, oznamovacie prostriedky a iné zákonné prostriedky.

DRUHÁ ČASŤ
Ustanovenia o členstve
§4
Členstvo v Detskom centre
1. Členom DC môže byť občan Slovenskej republiky po dovŕšení dvadsaťjedna rokov
veku, ktorý súhlasí so stanovami DC.
2. Členstvo v Detskom centre vzniká rozhodnutím Predsedníctva DC. Kritériom prijatia
za člena DC je dobrovoľná angažovanosť pre plnenie cieľov DC, dosiahnuté výsledky pri práci s deťmi a morálna bezúhonnosť pre prácu s deťmi a mládežou. Predsedníctvo DC o prijatí nového člena rozhoduje na návrh záujemcu o členstvo v DC
a doporučenie ktoréhokoľvek člena Predsedníctva DC.
3. Na základe významných zásluh v prospech DC, môže Grémium DC priznať občanovi s jeho súhlasom čestné členstvo. Funkcia čestného člena je nezrušiteľná, okrem
dobrovoľného rozhodnutia čestného člena a prípadov, kedy je čestný člen právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo úmyselne poškodzuje dobré meno
DC.
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4. Čestné členstvo udeľuje na základe podaných návrhov Grémium DC dvojtretinovou
väčšinou, s písomným súhlasom občana, ktorému sa členstvo udeľuje.
5. Člen DC vykonáva bežné činnosti v DC dobrovoľne bez nároku na odmenu.
6. Člen DC môže zabezpečovať zložitejšie úlohy, najmä úlohy odborné, úlohy s vyššími nárokmi na osobnú bezpečnosť aj bezpečnosť zverených osôb a hmotnú zodpovednosť, aj s nárokom na odmenu.
7. Člen DC sa zúčastňuje pravidelných zasadnutí Grémia DC len na pozvanie,
s hlasom poradným.
8. Členstvo v Detskom centre zaniká:
8.1 Dobrovoľným rozhodnutím člena DC.
8.2 Rozhodnutím Grémia DC o vylúčení člena DC, okrem čestného člena, na ktorého sa vzťahuje §4 ods. 3 týchto stanov.
8.3 Úmrtím člena DC.
8.4 Zánikom združenia.
8.5 Zánikom členstva nezanikajú vzájomné záväzky a pohľadávky vyplývajúce zo
zmluvných vzťahov.
§5
Práva a povinnosti člena Detského centra
1. Práva:
1.1

Člen DC má právo na základe svojej vôle a následného rozhodnutia Grémia
DC, alebo Predsedníctva DC, alebo Prezidenta DC zúčastňovať sa jednotlivých aktivít a činností DC.

1.2

Čestný člen DC má právo zúčastňovať sa všetkých aktivít a činností DC, aj
zasadnutí orgánov DC s hlasom poradným, bez rozhodnutia príslušných orgánov, okrem služobných pracovných ciest, na ktoré je nutný osobitný predchádzajúci súhlas Grémia DC, alebo Predsedníctva DC, alebo Prezidenta
DC.

1.3

Člen DC má právo byť volený za člena Grémia DC, okrem čestného člena
DC.

1.4

Člen DC má právo byť menovaný Grémiom DC, Predsedníctvom DC, alebo
Prezidentom DC za člena pomocných orgánov DC.

1.5

Člen DC má právo podávať návrhy Predsedníctvu DC na prijatie nových členov DC a návrhy na vylúčenie člena DC.
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1.6

Členovi DC aj čestnému členovi DC môžu byť refundované cestovné náklady
a náklady na stravovanie podľa platných predpisov o cestovných náhradách,
pokiaľ vykonáva činnosti v prospech DC, na základe poverenia Grémiom DC,
Predsedníctvom DC, alebo Prezidentom DC.

1.7

Počas výkonu dobrovoľnej práce člena DC, na základe poverenia Grémiom
DC, Predsedníctvom DC, alebo Prezidentom DC, a pri dodržaní všeobecných
a určených zásad bezpečnosti, ochrany zdravia, všeobecných, zaužívaných
a dohodnutých pracovných postupov zo strany člena DC, zodpovedá Detské
centrum za dokázateľne vzniknuté škody na majetku alebo zdraví člena DC,
alebo na majetku alebo zdraví osoby, ktorej člen DC spôsobil ujmu pri výkone
dobrovoľnej práce na základe poverenia kompetentnými orgánmi.

1.8

Člen DC má právo na ďalšie zvýhodnenia podľa ďalších interných predpisov
DC, napr. na sociálny, rekreačno-rehabilitačný program platný pre zamestnancov DC a členov DC, na ochranný pracovný odev a pod.

1.9

Člen DC má právo dobrovoľne sa vzdať členstva v DC, a to aj bez udania dôvodu.

2. Povinnosti:
2.1

Člen DC je povinný konať v súlade s poslaním a cieľmi DC.

2.2

Člen DC je povinný dodržiavať Stanovy DC, interné predpisy DC a uznesenia
orgánov DC.

2.3

Člen DC je povinný, zúčastňovať sa na základe pozvania zasadnutí orgánov
DC, ktorých je členom a zapájať sa do ďalšej činnosti DC, podľa prijatých
uznesení orgánov DC.

2.4

Člen DC je povinný presadzovať ciele DC a zachovávať dobré meno DC.

2.5

Čestný člen je povinný dodržiavať stanovy DC ako riadny člen DC, okrem povinnosti vykonávať aktivitu v prospech DC, podľa § 5, ods. 2.3.

2.6

Člen DC je povinný zachovávať mlčanlivosť o vnútorných veciach DC, okrem
reprodukcie oficiálnych stanovísk DC, oficiálnych vyhlásení a iných oficiálnych tlačových a audiovizuálnych materiálov, vydaných kompetentnými orgánmi DC.

2.7

Člen DC pri styku s inými osobami, pri verejných vystúpeniach a iných príležitostiach dotýkajúcich sa detí odkázaných na náhradnú starostlivosť, na ktoré
bol vyslaný Detským centrom, vystupuje v mene DC. Vystúpenia členov DC
na verejných fórach, okrem prezidenta DC, podliehajú schváleniu orgánov
DC.

2.8

Člen DC má za povinnosť reagovať na signály a javy svedčiace o potencionálnej alebo skutočnej krivde dieťaťa okamžitým upozornením príslušných
orgánov DC.
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2.9

Člen DC je povinný informovať o svojich krokoch vo veciach DC Prezidenta
DC. V zásadných veciach člen DC nie je oprávnený konať bez vedomia Prezidenta DC, pokiaľ mu to nebolo priamo uložené uznesením Grémia DC,
alebo Predsedníctva DC.

2.10 Člen DC je povinný upozorňovať orgány DC na porušovanie práv, povinností
člena DC a porušovanie stanov ostatnými členmi DC.
2.11 Člen DC je povinný platiť členské príspevky vo výške stanovenej Predsedníctvom DC. Členský príspevok je možné nahradiť hodnotou odpracovanej
brigády, ktorej ročnú mieru určí Predsedníctvo DC.

TRETIA ČASŤ
Vnútorné usporiadanie
§6
Orgány združenia
1. Grémium DC:
1.1

Grémium DC (ďalej aj „G-DC“) je štatutárnym, najvyšším rozhodovacím orgánom DC.

1.2

Ďalších členov Grémia DC môže voliť Grémium DC, z radov členov DC, na
návrh ktoréhokoľvek člena Grémia DC a súhlasu voleného. Grémium DC tvorí
maximálne 33 a minimálne 9 členov, z radov členov DC.

1.3

Volebné obdobie členov Grémia DC nie je časovo obmedzené.

1.4

Grémium DC sa schádza podľa plánu minimálne dvakrát v kalendárnom roku,
ďalej podľa potreby prijímania neodkladných uznesení. Na základe rozhodnutia Predsedníctva DC zvoláva ho Prezident DC najneskôr dva týždne pred
termínom jeho konania. Zasadnutie Grémia DC vedie prezident, alebo iný poverený člen Predsedníctva DC.

1.5

S hlasom poradným sa Grémia DC na pozvanie zúčastňujú členovia DC, zamestnanci DC, prípadne ďalšie osoby, dôležité pre rozhodovanie G-DC.

1.6

Dôvodom na zvolanie neplánovaného zasadnutia Grémia DC je nutnosť prijatia neodkladných uznesení, o ktorých môže rozhodovať len Grémium DC, ako
najvyšší orgán DC.

1.7

Okrem plánovaného a neplánovaného zasadnutia Grémia DC sa môže uskutočniť aj mimoriadne zasadnutie. Mimoriadne zasadnutie Grémia DC je povinný Prezident DC, v prípade jeho nefunkčnosti poverený člen Predsedníctva DC, zvolať na základe písomnej žiadosti minimálne polovice členov Gré6

mia DC, alebo na základe uznesenia Predsedníctva DC. Právo na zvolanie
mimoriadneho zasadnutia Grémia DC má aj Prezident DC samostatne. V prípade nefunkčnosti Prezidenta DC aj Predsedníctva DC súčasne, mimoriadne
zasadnutie Grémia DC môže zvolať ktorýkoľvek člen Grémia DC s podporou
minimálne polovice všetkých členov Grémia DC.
1.8

Predmetom mimoriadneho zasadnutia Grémia DC môže byť nefunkčnosť
Prezidenta DC, Predsedníctva DC, alebo nefunkčnosť obidvoch orgánov súčasne, ďalej mimoriadne udalosti týkajúce sa ohrozenia dobrého mena DC,
neplnenie uznesení Grémia DC a podobne.

1.9

Za nefunkčnosť Prezidenta DC sa považuje jeho neospravedlnená neúčasť
na zasadnutí Predsedníctva DC, alebo Grémia DC, ďalej neodôvodnené neplnenie uznesení Grémia DC, alebo Predsedníctva DC, tiež neschopnosť dlhodobo plniť svoju funkciu zo zdravotných alebo iných dôvodov. Za nefunkčnosť Prezidenta DC sa považuje aj neospravedlnené nezvolanie mimoriadneho zasadnutia Grémia DC, z podnetu polovičného počtu členov Grémia
DC. Za nefunkčnosť Predsedníctva DC sa považuje neuznášaniaschopnosť
na maximálne troch po sebe idúcich zasadnutiach, ďalej prijímanie kontroverzných uznesení s uzneseniami Grémia DC a Stanovami DC, nerešpektovanie uznesení Grémia DC.

1.10 Grémium DC môže rozhodnúť aj o veciach, ktoré sú priamo v kompetencii
Predsedníctva DC a Prezidenta DC. Grémium DC môže zrušiť uznesenie prijaté Predsedníctvom DC alebo rozhodnutie Prezidenta DC, pokiaľ tieto sú
v rozpore s cieľmi DC a so Stanovami DC.
1.11 Grémium DC je odvolacím orgánom voči rozhodnutiam Predsedníctva DC,
prezidenta a Revíznej komisie DC.
1.12 Grémium DC prerokúva a schvaľuje:
1.12.1 programovú stratégiu DC s rámcovým ročným a viacročným plánom
činnosti DC,
1.12.2 koncoročné správy o hospodárení DC,
1.12.3 koncoročné správy o plnení programovej stratégie DC,
1.12.4 koncoročnú správu Revíznej komisie DC,
1.12.5 Stanovy DC, Volebný poriadok DC, Štatút a rokovací poriadok Revíznej komisie DC, ich zmeny a doplnky,
1.12.6 akýkoľvek prevod majetku DC na inú osobu, v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, v zostatkovej hodnote nad päťsto tisíc
korún slovenských.
1.13 Grémium DC volí a odvoláva:
1.13.1
1.13.2
1.13.3
1.13.4
1.13.5

čestných členov DC,
členov Grémia DC,
členov Predsedníctva DC,
Prezidenta DC,
členov Revíznej komisie DC.
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1.14 Grémium DC rozhoduje o zániku DC, prípadnom následníctve, spôsobe
delenia majetku, vysporiadaní pohľadávok a záväzkov.
1.15 Členstvo v Grémiu DC zaniká:
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6

dobrovoľným rozhodnutím člena Grémia DC,
rozhodnutím Grémia DC o zrušení členstva v G-DC
rozhodnutím Grémia DC o vylúčení člena DC,
úmrtím člena G DC,
zánikom združenia,
zrušením funkcie v Grémiu DC nezaniká členstvo v DC, okrem prípadu v bode 1.15.4 a 1.15.5.

1.16 Práva člena Grémia DC:
1.16.1
1.16.2
1.16.3
1.16.4
1.16.5

člen Grémia DC má práva ako člen DC,
člen Grémia DC má právo byť volený za prezidenta DC,
člen Grémia DC má právo byť volený za člena Predsedníctva DC,
člen Grémia DC má právo byť volený za člena Revíznej komisie DC,
člen Grémia DC má právo vzdať sa členstva v Grémiu DC, a to aj bez
udania dôvodu.

1.17 Povinnosti člena Grémia DC:
1.17.1 člen Grémia DC má povinnosti ako člen DC,
1.17.2 člen Grémia DC je povinný zúčastňovať sa pravidelne na zasadnutiach Grémia DC s hlasom rozhodujúcim.
2. Predsedníctvo DC:
2.1

Predsedníctvo DC riadi činnosť DC medzi zasadnutiami Grémia DC.

2.2

Predsedníctvo DC má sedem až deväť členov vrátane Prezidenta DC. Ak
počet členov Predsedníctva DC klesne dlhodobou neúčasťou jeho člena, okrem Prezidenta DC, doplní sa náhradníkom, ktorý bol volený súčasne s členmi predsedníctva. Pred konaním volieb, Grémium DC musí určiť presný počet
členov predsedníctva, ktorí majú byť zvolení na najbližšie volebné obdobie.

2.3

Členov Predsedníctva DC volí Grémium DC na štvorročné volebné obdobie.

2.4

V prípade zníženia počtu členov Predsedníctva DC pod 4, okrem Prezidenta
DC, je Prezident DC povinný zvolať mimoriadne zasadnutie Grémia DC.

2.5

Predsedníctvo DC sa schádza minimálne jedenkrát za dva mesiace. Zvoláva
a vedie ho Prezident DC. V prípade potreby alebo na žiadosť nadpolovičnej
väčšiny členov Predsedníctva DC, je Prezident DC povinný zvolať mimoriadne zasadnutie Predsedníctva DC.

2.6

S hlasom poradným sa Predsedníctva DC na pozvanie zúčastňujú členovia
DC, členovia Grémia DC, zamestnanci DC, prípadne ďalšie osoby, dôležité
pre rozhodovanie Predsedníctva DC. Stále pozvanie na zasadnutie Predsedníctva DC má predseda Revíznej komisie DC.
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2.7

Členstvo v Predsedníctve DC je nezlúčiteľné s výkonom funkcie v Revíznej
komisii DC.

2.8

Predsedníctvo DC rozhoduje o zásadných otázkach praktickej realizácie cieľov a poslania DC, zabezpečuje, prerokúva a schvaľuje:
2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4
2.8.5
2.8.6
2.8.7
2.8.8
2.8.9
2.8.10
2.8.11
2.8.12
2.8.13
2.8.14

2.9

ročný rozpočet DC,
čiastkové plány činnosti DC,
priebežné hodnotenie činnosti DC,
priebežné plnenie schváleného rozpočtu DC,
akýkoľvek prevod majetku DC na inú osobu, v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, v zostatkovej hodnote do päťsto tisíc
korún slovenských,
nadobúdanie majetku DC a investičné zámery,
organizačný poriadok a iné interné predpisy DC, ktoré sú v súlade so
Stanovami DC,
mzdové predpisy DC,
plat a mimoriadne odmeny Prezidentovi DC,
návrhy na pridelenie jednorázových finančných prostriedkov spolupracujúcim fyzickým a právnickým osobám, vrátane jednorázových finančných výpomocí klientom DC,
zriaďovanie účelových zariadení a organizačných jednotiek DC, ich
vnútorné organizačné predpisy, štruktúru personálneho obsadenia
a limity pracovníkov,
zriaďovanie poradných, odborných orgánov, organizačných štábov
a ďalších organizačných štruktúr DC, ich vnútorné organizačné predpisy, štruktúru personálneho obsadenia a limity členov,
účasť na činnosti, členstvo a spoluprácu s tuzemskými a zahraničnými
organizáciami,
zakladanie obchodných spoločností a s tým súvisiacich úkonov vyplývajúcich z úlohy zakladateľa podľa obchodného zákonníka.

Výkon funkcie v Predsedníctve DC môže byť odmeňovaný na základe mandátnej zmluvy, ktorú v mene DC podpisuje Prezident DC.

2.10 V prípade, že sa člen Predsedníctva DC nezúčastní troch po sebe nasledujúcich zasadnutí a nepredloží v tomto období písomnú správu o plnení stanovených úloh, alebo pri trvalej pasivite člena, doplní Predsedníctvo DC do počtu náhradníka. Na najbližšom zasadnutí Grémia DC podá Prezident DC návrh
na pozastavenie výkonu funkcie pasívneho člena Predsedníctva DC do ukončenia volebného obdobia a podá návrh na voľbu ďalšieho náhradníka. Na pozastavenie výkonu funkcie je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny členov
Grémia DC.
2.11 Predsedníctvo DC plní úlohu člena správnej rady v obchodných spoločnostiach, ktorých je DC zakladateľom, s obmedzením meniť ustanovenia zakladateľskej listiny, nakladania s majetkom a majetkovými právami obchodnej
spoločnosti, menovania, odvolávania konateľov a prokuristov, podávania návrhov na zápis zmien v obchodnom registri. Predsedníctvo DC v úlohe člena
správnej rady sa riadi osobitným predpisom, ktorý schvaľuje Grémium DC.
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2.12 Predsedníctvo DC prijíma, menuje členov odborných orgánov DC a ďalších
organizačných štruktúr DC, ktorých je zriaďovateľom.
2.13 Predsedníctvo DC odvoláva členov poradných, odborných orgánov DC a ďalších organizačných štruktúr DC, ktorých je zriaďovateľom.
3. Prezident DC:
3.1

Prezident DC je štatutárnym zástupcom Grémia DC. Zastupuje DC navonok,
rokuje a koná v mene DC, Grémia DC a Predsedníctva DC.

3.2

Rozhoduje o opatreniach, ktoré neznesú odklad, a o ktorých následne informuje Predsedníctvo DC, prípadne Grémium DC.

3.3

Do funkcie je volený priamo Grémiom DC na štvorročné volebné obdobie a je
v pracovno-právnom vzťahu s DC.

3.4

Zabezpečuje plnenie uznesení orgánov DC a realizáciu činností zameraných
na dosiahnutie cieľov a poslania, ako aj na rozvoj DC. Je členom Predsedníctva DC. Zvoláva zasadnutia a vedie rokovania Predsedníctva DC a Grémia
DC podľa plánu zasadnutí, alebo uznesení týchto orgánov.

3.5

V rozhodovacom a schvaľovacom konaní Predsedníctva DC a Grémia DC má
Prezident DC rovnocenné postavenie s ostatnými členmi Predsedníctva DC
a Grémia DC. V prípade rovnosti hlasov môže Prezident DC použiť ešte jeden rozhodujúci hlas.

3.6

V dobe neprítomnosti Prezidenta DC ho v nevyhnutnom rozsahu práv a povinností zastupuje ním poverený člen Predsedníctva DC, ktorý o svojich rozhodnutiach informuje prezidenta, prípadne Predsedníctvo DC.

3.7

V nutných a neodkladných prípadoch môže Prezident DC časť svojich kompetencií presunúť aj na niektorého vedúceho organizačnej jednotky DC, ktorý
je v pracovno-právnom vzťahu s DC.

3.8

Na realizáciu špecifických programov, riešenie vybraných úloh, na skvalitňovanie činnosti a prehlbovanie pôsobenia DC, môže Prezident DC zriadiť ďalšie poradné orgány, organizačné štáby, pracovné komisie, odborné sekcie
a expertné tímy úseku Prezidenta DC.

3.9

Prezident DC zastupuje DC v pracovno-právnych vzťahoch, uzatvára pracovné zmluvy a určuje mzdové ohodnotenie jednotlivých zamestnancov organizačných jednotiek DC, podľa interných predpisov DC, Zákonníka práce
a iných súvisiacich právnych predpisov.

3.10 Prezident DC menuje a odvoláva členov poradných orgánov, pracovných komisií, odborných sekcií expertných tímov a organizačných štábov, ktorých je
zriaďovateľom.
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4. Revízna komisia DC (ďalej len RK DC):
4.1

RK DC vykonáva revíznu činnosť v rámci DC, s dôrazom na kontrolu nakladania s finančnými a inými prostriedkami, poskytnutými darmi, grantami, dotáciami a využívanie majetku DC v kontexte napĺňania cieľov a poslania DC.

4.2

RK DC má minimálne 3 členov a 2 náhradníkov. Predseda RK DC je volený
spomedzi členov RK DC.

4.3

Výkon funkcie v RK DC môže byť odmeňovaný na základe mandátnej zmluvy, ktorú v mene DC podpisuje Prezident DC. Výšku odmeny schvaľuje
Predsedníctvo DC.

4.4

Práca RK DC sa riadi Štatútom a rokovacím poriadkom RK DC, ktorý je
schvaľovaný Grémiom DC.

4.5

Revízna komisia DC vykonáva aj funkciu Dozornej rady v obchodnej spoločnosti, ktorej je DC zakladateľom, pokiaľ zriadenie tohto orgánu je uvedené
v zakladateľskej listine.
§7
Kancelária DC

1. Kancelária DC zabezpečuje praktické plnenie úloh DC vyplývajúce z uznesení Grémia DC, Predsedníctva DC a nariadení Prezidenta DC.
2. Kancelária DC vykonáva administratívnu, organizačnú, ekonomickú agendu a správu majetku DC.
3. Kancelária DC sa riadi Stanovami DC, všeobecne platnými predpismi, organizačnými, pracovnými a ďalšími internými predpismi DC, ktoré po schválení Predsedníctva
DC vydáva Prezident DC. V súlade so všeobecnými právnymi úpravami a internými
predpismi môže riaditeľ Kancelárie DC vydať príkaz, ktorý je záväzný pre pracovníkov Kancelárie DC.
4. Za činnosť Kancelárie DC a za účelné a hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov podľa rozpočtu zodpovedá riaditeľ Kancelárie DC, ktorého menuje a odvoláva Predsedníctvo DC.
5. Riaditeľ Kancelárie DC rokuje so štátnymi orgánmi, obchodnými spoločnosťami, finančnými ústavmi a inými právnickými a fyzickými osobami.
6. Riaditeľ Kancelárie DC a ďalší pracovníci kancelárie DC sú v pracovno-právnom
vzťahu s DC.
7. Na základe splnomocnenia Prezidentom DC môže riaditeľ Kancelárie DC uzatvárať
zmluvy, uvoľňovať finančné prostriedky zo schváleného rozpočtu DC, metodicky riadiť účelové zariadenia DC, vykonávať iné úkony na základe splnomocnenia prezidentom.
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ŠTVRTÁ ČASŤ
Hospodárenie s majetkom
§8
Majetok
1. DC je vlastníkom hmotného majetku, nehmotného majetku, finančných prostriedkov
a majetkových práv, ktorých správu vykonáva Kancelária DC s dôrazom na jeho
efektívne využívanie.
2. DC sa môže zúčastňovať svojim majetkom, finančnými prostriedkami, na činnosti
iných subjektov, prednostne však v oblastiach súvisiacich s napĺňaním poslania DC.
3. Z majetku DC sú poskytované aj finančné výpomoci na plnenie spoločného cieľa
spolupracujúcim fyzickým a právnickým osobám, tiež klientom DC.
4. Orgány, pracovníci a všetci členovia DC sú povinní nakladať s majetkom DC vždy
hospodárne a účelne.
§9
Hospodárenie
1. Hospodárenie DC sa riadi všeobecne záväznými právnymi normami a predpismi pre
neziskové organizácie. DC hospodári na základe ročného rozpočtu, ktorý schvaľuje
Predsedníctvo DC. Konkrétny spôsob hospodárenia a pravidlá pre jeho vykonávanie
upravujú interné predpisy.
2. DC môže v rámci ekonomického zabezpečenia činnosti zakladať a riadiť obchodné
spoločnosti.
3. Hlavnými zdrojmi príjmov DC sú:
3.1
3.2
3.3

dary a príspevky od právnických a fyzických osôb,
výnosy z povolených verejných zbierok,
výnosy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských a iných verejnoprospešných podujatí,
3.4 dotácie zo štátneho rozpočtu a účelových fondov,
3.5 výnosy z podujatí a služieb v rámci poslania DC,
3.6 príspevky z rozpočtov obcí a miest,
3.7 výnosy z majetku DC,
3.8 výnosy z vyťaženia voľných kapacít účelových zariadení DC,
3.9 výnosy z odpredaja detských prác, zhotovených v rámci záujmových aktivít
DC,
3.10 zisk z obchodných spoločností, ktorých je DC zakladateľom,
3.11 iné zdroje v súlade s platnou právnou úpravou v Slovenskej republike,
z ktorých môžu čerpať občianske združenia s humanitným zameraním.
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4. Výdavky DC sú:
4.1

výdavky na činnosť Detského centra a aktivity podporujúce plnenie cieľov DC
v súlade so Stanovami DC a internými predpismi DC,

4.2

výdavky na správu DC a jeho majetku,

4.3

výdavky na metodickú prípravu a starostlivosť o členov DC a ďalších dobrovoľníkov, ktorí vypomáhajú na aktivitách DC,

4.4

výdavky na poskytovanie služieb v zmysle zákona NR SR č. 195/1998 Z.z., aj
v znení neskorších predpisov,

4.5

výdavky na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí, prípravy na
vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti a prípravy na vykonávanie náhradnej starostlivosti v profesionálnej rodine, podľa §11, §49, §47 ods. 3
písm. a) 1. až 3., 5. až 12. bodu, písm. b) 1. až 3. a 5. bodu, písm. c) 1., 2., 4.
a 5. bodu, písm. d) 1. až 4. bodu, ods. 4 písm. c, § 53 ods. 7-9 Zákona č.
305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

PIATA ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
§10
Rozhodovanie
1. Orgány DC sú uznášaniaschopné, ak je na ich zasadnutiach prítomná nadpolovičná
väčšina členov.
2. Uznesenia sa prijímajú verejným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov orgánu DC, okrem uznesení, na ktorých prijatie je nutný dvojtretinový počet hlasov prítomných členov orgánu DC. Každý člen Grémia DC, Predsedníctva DC, prípadne ďalšieho orgánu DC má jeden hlas.
3. Prezident DC má v prípade nerozhodného výsledku hlasovania alebo volieb do orgánov DC k dispozícii ešte jeden hlas.
4. O Stanovách DC, ich zmenách a doplnkoch rozhoduje dvojtretinová väčšina hlasov
prítomných členov Grémia DC.
5. O vzniku členstva v DC rozhoduje Predsedníctvo DC nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov verejným hlasovaním.
6. O vylúčení člena DC rozhoduje Grémium DC dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov verejným hlasovaním.
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7. O vzniku členstva v Grémiu DC rozhoduje Grémium DC dvojtretinovou väčšinou
hlasov prítomných členov verejným hlasovaním.
8. O zániku členstva v Grémiu DC rozhoduje Grémium DC dvojtretinovou väčšinou
hlasov prítomných členov verejným hlasovaním.
9. Členovia Predsedníctva DC sú volení do tejto funkcie tajným hlasovaním. Rozhodujúce je pritom poradie najvyššieho počtu dosiahnutých hlasov.
10. Členovia Predsedníctva DC môžu byť zo svojej funkcie odvolaní len dvojtretinovou
väčšinou hlasov prítomných členov Grémia DC tajným hlasovaním.
11. Voľby Prezidenta DC sa v prípade viacerých kandidátov uskutočnia tajným hlasovaním. Voľby sú platné za podmienky platnosti všetkých hlasov prítomných členov.
Rozhodujúci je najvyšší počet dosiahnutých hlasov.
12. V prípade jediného kandidáta na Prezidenta DC sa uskutočnia voľby verejným hlasovaním. Prezident DC je zvolený dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov
Grémia DC. Voľby sa opakujú až do zvolenia prezidenta DC.
13. Voľba členov Revíznej komisie DC sa uskutoční verejným hlasovaním. Členovia do
tejto funkcie môžu byť zvolení len nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov Grémia DC.
14. Ďalší postup volieb do orgánov DC je stanovený volebným poriadkom DC.
§11
Riešenie sporov
1. Spory medzi členmi DC, členmi a orgánmi DC rieši Predsedníctvo DC, predovšetkým rokovaním.
2. Ak rokovanie nevedie k urovnaniu sporu, Predsedníctvo DC predloží spor Grémiu
DC. Rozhodnutie Grémia DC je konečné.
§12
Zánik DC
1. DC zaniká
1.1

ak o tom rozhodne Grémium DC dvojtretinovou väčšinou všetkých členov,

1.2

ak počet členov Grémia DC klesne pod sedem členov,

1.3

ak o tom rozhodne súd.

2. Pri zániku DC musí byť ustanovené jeho následníctvo, naloženie s majetkom a spôsob vysporiadania jeho záväzkov a pohľadávok.
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§13
Záverečné ustanovenie
1. Zmeny a doplnky v týchto stanovách môže vykonať jedine Grémium DC.
2. Tento návrh nového znenia Stanov DC bol prerokovaný a schválený uznesením
Grémia DC zo dňa 4. apríla 2008, pričom týmto dňom nadobudli svoju platnosť.
Účinnosť nadobudnú dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
3. Schválením týchto stanov DC strácajú platnosť a účinnosť všetky dovtedy vydané
právne úpravy postavenia, činnosti, usporiadania a fungovania DC. Orgány Detského centra sú povinné do 30 dní po ich registrácii na MV SR uviesť súčasný stav
v rámci DC do plného súladu s obsahom týchto stanov. Výsledky volieb členov
Predsedníctva DC, Prezidenta DC a Revíznej komisie DC súčasného volebného
obdobia uskutočnené podľa predchádzajúceho znenia Stanov DC ostávajú v platnosti až do skončenia tohto volebného obdobia, to je najskôr 31. decembra 2008.
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