
STANOVY
Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR

Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR vzniká z nutnosti koordinovane 
presadzovať  práva  a oprávnené  požiadavky  občanov  so  zdravotným  postihnutím  vo 
vzťahu  k zákonodarným  orgánom,  k  orgánom  štátnej  správy  na  všetkých  stupňoch 
riadenia, k samosprávnym orgánom a k iným subjektom vo vnútri štátu.

Článok I.
Základné ustanovenia.

1) Asociácia organizácií  zdravotne postihnutých občanov SR je podľa § 16 Zákona č. 
83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov právnickou osobou, 
ktorá  sa  vytvára  dobrovoľne  na  základe  Zmluvy  o súčinnosti,  uzavretej  medzi 
organizáciami občanov so zdravotným postihnutím v SR.

2)  Názov  občianskeho  združenia  je  Asociácia  organizácií  zdravotne  postihnutých 
občanov SR v slovenskom jazyku,  Alliance  of  organizations  of  disabled  people in 
Slovakia v anglickom jazyku. Skrátený názov občianskeho združenia je AOZPO SR.

3)  Sídlom  občianskeho  združenia  je  hlavné  mesto  Slovenskej  republiky  Bratislava, 
Žabotova ul. č. 2, PSČ 811 04.

4)  Pôsobnosť občianskeho združenia je na celom území Slovenskej republiky.

Článok II.
Cieľ a činnosť.

1) Cieľom spoločnej  koordinovanej  aktivity  organizácií  združených  v AOZPO SR je 
účinnejšie presadzovať vytváranie rovnakých podmienok a príležitostí pre občanov so 
zdravotným postihnutím,  ako  majú  ostatní  občania  štátu  v duchu medzinárodných 
dokumentov  o ľudských  právach,  ktoré  boli  prijaté  členskými  štátmi  Organizácie 
spojených národov, ako aj Európskej únie.

2) Pri napĺňaní cieľa bude AOZPO SR vykonávať najmä tieto činnosti:
* Spolupracovať s medzinárodnými organizáciami občanov so zdravotným postihnutím, 
ako aj s inými medzinárodnými mimovládnymi organizáciami
*  spolupracovať  s národnými  partnerskými  organizáciami  občanov  so  zdravotným 
postihnutím, a s mimovládnymi organizáciami
*  zabezpečovať  výchovno-vzdelávaciu  činnosť  pre  orgány  samosprávy  a organizácie 
občanov so zdravotným postihnutím za účasti  zástupcov štátnej  správy o problematike 
vytvárania podmienok pre integráciu občanov so zdravotným postihnutím s prihliadnutím 
na dokumenty OSN, EÚ, DPI a na skúsenosti vo vyspelých krajinách Európy
*  zabezpečovať  pravidelnú  výmenu  informácií  medzi  organizáciami  občanov  so 
zdravotným postihnutím
* monitorovať aktuálnu situáciu podmienok života občanov so zdravotným postihnutím 
a plnenie  Národného  programu  rozvoja  životných  podmienok  občanov  so  zdravotným 
postihnutím vo všetkých oblastiach života v Slovenskej republike
*  vytvárať  analýzy  o  potrebách  občanov  so  zdravotným postihnutím  a cez  masmédiá 
informovať o nich verejnosť
* spolupracovať pri príprave legislatívnych návrhov a presadzovať oprávnené požiadavky 
občanov so zdravotným postihnutím na orgánoch štátnej správy ako aj cez poslancov vo 
výboroch NR SR
* poskytovať poradenstvo a pomáhať pri rozvoji mimovládnych organizácií občanov so 
zdravotným postihnutím



*  zabezpečovať  konzultačnú  a sprostredkovateľskú  službu  pre  inštitúcie,  ktoré  sa 
zaoberajú problematikou občanov so zdravotným postihnutím
* spolupracovať s orgánmi štátnej správy, samosprávy a inými miestnymi autoritami pri 
riešení lokálnych a regionálnych problémov občanov so zdravotným postihnutím
* spolupracovať na aktualizácii Národného programu rozvoja životných podmienok pre 
integráciu občanov so zdravotným postihnutím do života spoločnosti
* spolupracovať s Radou vlády SR pre problematiku občanov so zdravotným postihnutím, 
s príslušnými  ministerstvami,  a  s ďalšími  štátnymi  orgánmi  ako  aj  s  Národnou radou 
občanov so zdravotným postihnutím
* vytvárať podmienky pre vydávanie samostatných publikácií so zameraním na spoločné 
problémy  občanov  so  zdravotným  postihnutím,  ako  aj  vytvárať  podmienky  pre 
publikovanie vlastných materiálov v publikáciách vydávaných inými subjektami

Článok III.
Členstvo.

1) Členstvo v AOZPO SR môže byť riadne alebo pridružené. Významným osobnostiam 
verejného  politického  a spoločenského  života  môže  byť  udelené  čestné  členstvo 
AOZPO SR. Riadnym členom AOZPO SR sa môže stať každé občianske združenie 
občanov so zdravotným postihnutím so štatútom právnickej osoby, ktoré súhlasí so 
Stanovami  a cieľom  združenia.  Za  občianske  združenia  občanov  so  zdravotným 
postihnutím  sa  pre  členstvo  v AOZPO  SR  považuje  organizácia,  ktorá  združuje 
občanov so zdravotným postihnutím a ich zástupcov a títo tvoria nadpolovičnú časť 
členstva.  Organizácia  musí  byť  zaregistrovaná  podľa  Zákona  č.  83/1990  Zb. 
o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Pridruženým členom AOZPO SR 
sa môže stať aj iný subjekt, ktorý je právnickou osobou majúci záujem na zlepšovaní 
životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím. Podmienky prijatia sa pre 
pridruženého  člena  použijú  primerane.  Pridružený  člen  ani  čestný  člen  nemajú 
hlasovacie  právo  a nemôžu  byť  volení  do  orgánov  AOZPO  SR.  Pridružený  člen 
a čestný člen sa na rokovaniach zúčastňujú ako hostia a pozorovatelia.

2) O členstvo v AOZPO SR žiada organizácia podaním prihlášky, ktorá musí obsahovať:
* Názov organizácie, adresu a telefónne číslo. V prípade ak organizácia je pripojená na 

Internet tiež e-mailovú adresu a internetovú stránku
*  určenie  zástupcu  a jeho  dvoch  náhradníkov  oprávnených  zastupovať  organizáciu  na 

Valnom zhromaždení AOZPO SR
*  vyhlásenie,  že  občania  so  zdravotným  postihnutím  alebo  ich  zástupcovia  tvoria 

nadpolovičnú časť členstva organizácie
* kópiu zaregistrovaných stanov organizácie
3)  O prijatí  za  člena  AOZPO  SR  rozhoduje  Predsedníctvo  AOZPO  SR,  v sporných 
prípadoch rozhoduje Valné zhromaždenie AOZPO SR. Po vyslovení súhlasu s členstvom 
vyzve  prezident  AOZPO SR štatutárneho  zástupcu  organizácie  na  podpísanie  Zmluvy 
o súčinnosti. Pridružený člen Zmluvu o súčinnosti nepodpisuje a pridruženým členom sa 
stáva  potvrdením  prijatia  prihlášky  Predsedníctvom  AOZPO  SR.  Čestným  členom  sa 
fyzická osoba stáva dňom jej písomného súhlasu s udelením čestného členstva.
4) Riadnym členom AOZPO SR sa organizácia stáva podpísaním Zmluvy o súčinnosti.
5) Zánik členstva:
* vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomnej výpovede Zmluvy o súčinnosti 
Predsedníctvu AOZPO SR a u pridruženého člena a čestného člena doručením písomného 
oznámenia o vystúpení Predsedníctvu AOZPO SR



*  vylúčením  člena  na  základe  uznesenia  Predsedníctva  AOZPO  SR  napr.  pre  hrubé 
a sústavné porušovanie stanov AOZPO SR, v sporných prípadoch o vylúčení rozhoduje 
Valné zhromaždenie AOZPO SR
* zánikom organizácie
* smrťou čestného člena

Článok IV.
Práva a povinnosti člena.

1) Členská organizácia má prostredníctvom svojich zástupcov právo najmä:
* zúčastňovať sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia AOZPO SR a podieľať sa na 
činnosti AOZPO SR
* voliť a byť volená do orgánov AOZPO SR. Toto právo sa netýka pridruženého člena 
a čestného člena
* byť informovaná o rozhodnutiach orgánov AOZPO SR
* predkladať pripomienky a návrhy týkajúce sa činnosti a života AOZPO SR
* vyjadrovať sa k predkladaným dokumentom
*  zúčastňovať  sa  na  zasadnutiach  Predsedníctva  a Revíznej  komisie  AOZPO  SR  pri 
prerokovávaní svojich problémov
*  žiadať  orgány  AOZPO  SR  o pomoc  pri  riešení  svojich  problémov,  ako  aj  pri 
presadzovaní práv a oprávnených požiadaviek svojich členov ak sa nedajú riešiť na úrovni 
členskej organizácie
2) Povinnosti členskej organizácie a jej zástupcov v AOZPO SR:
* dodržiavať Stanovy AOZPO SR a Zmluvu o súčinnosti
*  zúčastňovať  sa  aktívne  života  AOZPO  SR  a podľa  svojich  možností  pomáhať  pri 
zveľaďovaní jej majetku
* informovať orgány AOZPO SR o všetkých závažných zmenách údajov o organizácii

Článok V.
Orgány AOZPO SR.

Orgánmi AOZPO SR sú:
* Valné zhromaždenie AOZPO SR
* Predsedníctvo AOZPO SR
* štatutárny orgán-prezident AOZPO SR
* Revízna komisia AOZPO SR

Článok VI.
Valné zhromaždenie AOZPO SR.

1) Valné  zhromaždenie  AOZPO  SR  je  najvyšším  orgánom  AOZPO  SR  a tvoria  ho 
zástupcovia všetkých organizácií združených v AOZPO SR.

2) Každý člen AOZPO SR je zastúpený na zasadnutí Valného zhromaždenia AOZPO SR 
jedným štatutárnym zástupcom svojej organizácie alebo ním písomne splnomocneným 
zástupcom  a má  právo  jedného  hlasu.  Hlasovacie  právo  nemá  pridružený  člen 
ani čestný člen, ktorí sa zasadnutia zúčastňujú ako hostia a pozorovatelia.

3) Zasadnutie Valného zhromaždenia AOZPO SR najmä: 
* schvaľuje Stanovy AOZPO SR ich zmeny a doplnky a Zmluvu o súčinnosti
*  volí  a odvoláva  9  členov  Predsedníctva  AOZPO SR a najmenej  3  členov  Revíznej 

komisie  AOZPO  SR.  Na  návrh  Predsedníctva  AOZPO  SR  volí  a odvoláva  tiež 
čestného  prezidenta  AOZPO  SR.  Štatutárnym  orgánom  AOZPO  SR  je  prezident 
AOZPO SR alebo ním písomne splnomocnená osoba z radov členov Predsedníctva 
AOZPO SR.



* rozhoduje o dlhodobom smerovaní činnosti  AOZPO SR a hlavných smeroch činnosti 
pre najbližšie obdobie

* schvaľuje dlhodobý program činnosti Predsedníctva AOZPO SR a rozpočet
* schvaľuje správu Predsedníctva AOZPO SR o činnosti, správu o hospodárení a správu 

Revíznej komisie AOZPO SR
* rozhoduje o zrušení AOZPO SR
4) Zasadnutie Valného zhromaždenia AOZPO SR zvoláva prezident AOZPO SR alebo 

ním poverený štatutárny zástupca z  členov Predsedníctva AOZPO SR podľa potreby, 
najmenej raz za 3 roky. Zasadnutie Valného zhromaždenia AOZPO SR môže zvolať 
tiež  Predsedníctvo  AOZPO  SR  rozhodnutím  nadpolovičnej  väčšiny  členov 
Predsedníctva AOZPO SR.  

5) Valné zhromaždenie AOZPO SR je uznášania schopné ak je na zasadnutí prítomná 1/3 
riadnych  členov.  V prípade  ak  je  na  zasadnutí  prítomných  menej  ako  1/3  riadnych 
členov,  po  márnom  uplynutí  30  minútovej  čakacej  doby  je  Valné  zhromaždenie 
AOZPO  SR  uznášania  schopné  s počtom  prítomných  riadnych  členov.  Uznesenie 
prijíma  hlasovaním.  K platnosti  uznesení  je  potrebný  súhlas  nadpolovičnej  väčšiny 
prítomných riadnych členov.

Článok VII.
Predsedníctvo AOZPO SR.

1) Predsedníctvo je výkonným orgánom AOZPO SR. Za svoju činnosť je zodpovedné 
Valnému zhromaždeniu AOZPO SR. Riadi a koordinuje činnosť AOZPO SR v období 
medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia AOZPO SR.

2)  Predsedníctvo má 9 členov, ktorých funkčné obdobie je 3 roky.
3)  Predsedníctvo zvoláva a riadi Prezident AOZPO SR alebo ním poverený zástupca. 

Schádza  sa  podľa  potreby  najmenej  raz  štvrťročne.  Predsedníctvo  je  uznášania 
schopné  za  prítomnosti  nadpolovičnej  väčšiny  počtu  jeho  členov.  Predsedníctvo 
rozhoduje  nadpolovičnou  väčšinou  prítomných  členov.  V prípade  rovnosti  hlasov 
rozhoduje  hlas  Prezidenta  AOZPO  SR.  Hlasovanie  sa  môže  vo  výnimočných 
prípadoch uskutočniť aj elektronickou poštou e-mailovou správou, faxovou správou 
alebo telefonicky. Telefonické hlasovanie musí byť do 2 dní potvrdené elektronickou 
poštou e-mailovou správou alebo faxovou správou.

4)  Predsedníctvo AOZPO SR si pre plnenie konkrétnych úloh vytvára odborné komisie 
a skupiny.

5)  Predsedníctvo AOZPO SR najmä:
*  volí  a odvoláva  spomedzi  svojich  členov  prezidenta,  3  viceprezidentov  a predsedov 
odborných  komisií.  Predsedníctvo  AOZPO  SR  môže  tiež  navrhnúť  Valnému 
zhromaždeniu AOZPO SR kandidáta na čestného prezidenta AOZPO SR.
* zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania Valného zhromaždenia AOZPO SR
* vypracováva plán činnosti  i správu o činnosti,  návrh rozpočtu i správu o hospodárení 
AOZPO SR
* rozhoduje o prijatí a vylúčení člena AOZPO SR
* udeľuje čestné členstvo AOZPO SR
*  rozhoduje  o zástupcoch  AOZPO  SR  pre  spoluprácu  s orgánmi  štátnej  správy, 
samosprávy a inými subjektmi, ako aj s partnerskými organizáciami doma i v zahraničí
6) Predsedníctvo môže na svoje zasadnutie prizvať zástupcov organizácií,  ktoré nie sú 
členmi  AOZPO  SR,  alebo  pridružených  členov  AOZPO  SR  ak  sa  bude  prejednávať 
problematika  týkajúca  sa  ich  organizácie,  resp.  môže  prizvať  odborných  expertov  na 
prejednávanú problematiku. Prizvané subjekty nemajú hlasovacie právo.



Článok VIII.
Štatutárny orgán – prezident AOZPO SR.

1) Štatutárnym orgánom AOZPO SR je prezident AOZPO SR ktorý zastupuje AOZPO 
SR vo všetkých veciach, alebo prezidentom AOZPO SR písomne splnomocnený člen 
Predsedníctva AOZPO SR. Prezident  AOZPO SR tiež reprezentuje AOZPO SR na 
podujatiach  v Slovenskej  republike  a v zahraničí  a v  účastiach  na  národných 
a medzinárodných projektoch.

2)  Prezident AOZPO SR alebo ním poverený člen Predsedníctva AOZPO SR zvoláva 
a riadi zasadnutia Predsedníctva AOZPO SR.

3)  Prezident AOZPO SR môže menovať a odvolať tajomníka AOZPO SR.

Článok IX.
Čestný prezident AOZPO SR.

Čestný prezident AOZPO SR je volený z  občanov, ktorý sa mimoriadnym spôsobom 
dlhodobo zaslúžili o presadzovanie a obhajobu záujmov občanov so zdravotným 
postihnutím v SR. Čestný prezident AOZPO SR môže reprezentovať AOZPO SR na 
významných verejných a spoločenských podujatiach, medzinárodných stretnutiach a tiež 
v účasti AOZPO SR v národných a medzinárodných projektoch.

Článok X.
Revízna komisia.

1) Revízna komisia je kontrolným orgánom AOZPO SR. Za svoju činnosť zodpovedá 
Valnému zhromaždeniu AOZPO SR.

2)  Revízna komisia sa volí na 3 roky.
3)  Členstvo v Revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v Predsedníctve AOZPO SR.
4)  Revízna komisia má najmenej 3 členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Schádza 

sa najmenej dvakrát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda. Revízna komisia je 
uznášania  schopná  ak  je  prítomná  nadpolovičná  väčšina  jej  členov.  Rozhodnutia 
prijíma nadpolovičná väčšina jej prítomných členov.

5)  Revízna komisia najmä:
* kontroluje hospodárenie AOZPO SR podľa platných právnych predpisov, upozorňuje 
Predsedníctvo AOZPO SR na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie
* kontroluje dodržiavanie Stanov
* podáva komplexnú správu Valnému zhromaždeniu AOZPO SR.

Článok XI.
Hospodárenie AOZPO SR.

1) AOZPO SR hospodári s finančným, hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
2)  Zdrojmi majetku sú:
*  dary  od  fyzických  a právnických  osôb,  dotácie  štátnych  a samosprávnych  orgánov, 
granty  od  právnických  osôb  z tuzemska  a zahraničia,  príjem  z časti  dane  poukázanej 
daňovými  subjektmi  podľa  zákona  o dani  z príjmu,  výnosy  z organizovania  verejných 
zbierok a organizovania benefičných spoločenských podujatí
*  príjmy z činností pri napĺňaní cieľa AOZPO SR
3) Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.



Článok XII.
Zánik AOZPO SR.

1) AOZPO zaniká dobrovoľným rozpustením.
2)  O zániku  AOZPO  SR  rozhoduje  Valné  zhromaždenie  AOZPO  SR  3/5  väčšinou 

riadnych  členov AOZPO SR. Hlasovania sa musí  zúčastniť  najmenej  3/5 riadnych 
členov AOZPO SR.

3)  Ak zaniká AOZPO SR rozpustením, Predsedníctvo AOZPO SR ustanoví likvidačnú 
komisiu.

4)  Pri likvidácii AOZPO SR sa najprv uhradia všetky pohľadávky. Majetok sa v prípade 
likvidácie môže použiť výlučne na všeobecne prospešné a charitatívne účely.

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia.

1) Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia Radou AOZPO SR a účinnosť dňom 
ich registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

2) Stanovy registrované 18.4.1997 strácajú účinnosť dňom registrácie nových stanov na 
Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

DODATOK č. 1
Stanov Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR, registrovaných 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 25.10.2006 pod číslom VVS/1-900/90-9435.

Článok I. Základné ustanovenia, bod 3) znie:

3) Sídlom občianskeho združenia je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, 
Benediktiho ul. č. 5, PSČ 811 05.

Ostatné časti Stanov zostávajú naďalej v platnosti bez zmien.

V Bratislave dňa 1.9.2007.


