
ČESKÝ SPOLOK V KOŠICIACH – ČESKÝ SPOLEK 
V KOŠICÍCH

STANOVY

§  1. Názov, sídlo, územná pôsobnosť, rokovacie jazyky
1.1 Názov:  ČESKÝ SPOLOK V KOŠICIACH  –  ČESKÝ SPOLEK V KOŠICÍCH 

(ďalej Spolok).
1.2 Spolok je občianske združenie, dobrovoľná, spoločensky-kultúrna záujmová 

organizácia  združujúca  obyvateľov  Slovenskej republiky  –  Čechov, 
Moravanov, Slezanov a ich priaznivcov.

1.3 Sídlom Spolku sú Košice, Hlavná 70, PSČ 040 01.
1.4 Územná pôsobnosť v okresoch: Bardejov, Gelnica, Humenné, Košice I.–IV., 

Košice–okolie, Medzilaborce, Michalovce, Prešov, Rožňava, Sabinov, Snina, 
Sobrance,  Spišská Nová Ves,  Stropkov,  Svidník,  Trebišov,  Vranov  nad 
Topľou.

1.5 Spolok je právnickou osobou.
1.6 Rokovacie jazyky: čeština, slovenčina.

§  2. Poslanie a ciele
2.1 Združovať  Čechov,  Moravanov  a Slezanov  žijúcich  na  Slovensku  a ich 

priaznivcov.  V každej  svojej  činnosti  zachovávať  princípy  demokracie, 
plurality, humanity a tolerancie.

2.2 Zastupovať regionálne záujmy českej národnostnej menšiny v Slovenskej re-
publike  pred  orgánmi  štátnej  správy,  regionálnej  a miestnej  samosprávy 
a pred inými orgánmi a inštitúciami v Slovenskej republike a v zahraničí.

2.3 Uchovávať  a kultivovať  materinský  jazyk,  českú kultúru  a tradície,  posilovať 
národnú a kultúrnu identitu českej menšiny na Slovensku.

2.4 Organizovať  a podporovať  činnosti,  ktoré  prispievajú  k rozvoju 
spoločenského,  kultúrneho  a vedeckého  života  Čechov,  Moravanov 
a Slezanov žijúcich na Slovensku.

2.5 Rozvíjať styky so združeniami podobného charakteru.
2.6 Pozdvihovať  občianske  uvedomenie  českej  národnostnej  menšiny 

v Slovenskej republike.
2.7 Podieľať sa v rámci zákonom daných možností na tvorbe legislatívy v súlade 

s potrebami obyvateľov Slovenskej republiky českej národnosti, formulovať ich 
potreby najmä na regionálnej úrovni.

2.8 Poskytovať,  ako  regionálne  združenie  českej  národnostnej  menšiny, 
verejnosti  kvalifikované  stanoviská,  odporúčania  a rady,  ktoré  sa  dotýkajú 
obyvateľov českej národnosti na Slovensku.

2.9 Prispievať k dobrým a priateľským vzťahom medzi Českou republikou a Slo-
venskou republikou a ich obyvateľmi.

§  3. Formy a spôsob činnosti
3.1 Vzájomné  rozvíjanie  spoločenských  a kultúrnych  kontaktov  členstva, 

nadväzovanie  spolupráce  s jednotlivými  inštitúciami  v Slovenskej republike, 
Českej republike i v zahraničí.
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3.2 Zastupovanie a obhajovanie regionálnych občianskych, spoločenských a kul-
túrnych  záujmov  členstva  smerom  k orgánom  štátnej  správy,  regionálnej 
a miestnej samosprávy prostredníctvom svojich volených orgánov.

3.3 Organizovanie záujmových, prípadne odborných skupín Spolku.
3.4 Pravidelná  kultúrna,  osvetová  a verejná  činnosť,  ktorá  pôsobí  na  rozvoj 

duchovnej  a hmotnej  kultúry,  všeobecnej  a odbornej  vzdelanosti  členov 
Spolku. Tieto ciele sa dosahujú:
a) usporadúvaním  besied,  prednášok,  konferencií,  priateľských stretnutí, 

výstav, koncertov a literárnych večerov, zájazdov a podobnej činnosti;
b) činnosťou vlastných umeleckých súborov;
c) publikačnou  činnosťou,  vydavateľskou  činnosťou  vydávaním  periodickej 

a neperiodickej  tlače,  vydávaním  CD  a DVD  nosičov  a tvorbou 
videodokumentov,  nie  za  účelom  zárobkovej  činnosti  alebo  na 
zabezpečenie  riadneho  výkonu  povolaní,  ďalej  poskytovaním  informácií 
tlači, rozhlasu a televízii;

d) zriaďovaním archívov zbierok a knižníc;
e) iniciovaním a podporou vedeckého bádania v česko-slovenskej spolupráci 

a zverejňovaním jeho výsledkov.
3.5 Spolupráca  so  spoločenskými  organizáciami,  ktoré  majú  záujem  pestovať 

kultúrne alebo tradičné česko-slovenské vzťahy (Kruh priateľov českej kultúry, 
Sokol, Masarykova spoločnosť a iné).

§  4. Finančné prostriedky a hospodárenie
4.1 Finančné prostriedky na zabezpečenie cieľov Spolku pozostávajú:

a) z členských príspevkov a zápisného, ktoré určí valné zhromaždenie;
b) z finančných príspevkov;
c) z darov;
d) z príjmov z vlastnej činnosti.

4.2 Finančné  prostriedky  Spolku  sa  môžu  použiť  výlučne  na  činnosť  Spolku. 
Hospodárenie Spolku sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi. Za 
hospodárenie  Spolku  zodpovedá  predsedníctvo  Spolku.  Hospodárenie  sa 
uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

4.3 Spolok spravuje svoj majetok.

§  5. Členstvo v Spolku
5.1 Členstvo  v Spolku  môže  byť  individuálne  a kolektívne.  Členom  Spolku  sa 

môže stať fyzická alebo právnická osoba. Členstvo Spolku pozostáva z členov 
riadnych, podporujúcich a čestných.

5.2 Riadnym individuálnym členom sa môže stať občan českej národnosti žijúci 
na Slovensku a starší 18 rokov.

5.3 Podporujúcim členom sa môže stať:
a) fyzická osoba, ktorá nespĺňa podmienku pre riadne členstvo a svojimi 

postojmi a činmi podporuje činnosť Spolku;
b) právnická osoba, ktorá podporuje Spolok.

5.4 Čestným členom sa môže stať  vynikajúca  osobnosť,  ktorá  sa  mimoriadne 
zaslúžila  o rozvoj  česko-slovenských  vzťahov,  o život  Čechov,  Moravanov 
a Slezanov na Slovensku a rozvoj Spolku.

§  6. Prijímanie členov
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6.1 Členstvo  v Spolku  vzniká  zápisom do  zoznamu členov  Spolku  na  základe 
riadne vyplnenej prihlášky člena a zaplatení členského príspevku a zápisného 
príspevku.

6.2 O prijatí riadneho a podporujúceho člena rozhodne predsedníctvo po splnení 
podmienok podľa § 6.1.

6.3 O čestnom členstve rozhoduje predsedníctvo Spolku na návrh člena Spolku 
dvojtretinovou väčšinou hlasov.

§  7. Práva členov
7.1 Riadny, podporujúci a čestný člen má tieto práva:

a) voliť a byť volený do orgánov Spolku, s výnimkou podporujúceho člena – 
právnickej osoby;

b) byť  informovaný  o každej  aktivite  Spolku  a zúčastniť  sa  každej  aktivity 
Spolku, využívať všetky informačné fondy Spolku;

c) podávať návrhy na činnosť Spolku a vyjadrovať sa ku všetkým otázkam 
riešeným v Spolku;

d) požadovať pomoc Spolku vo vymedzených oblastiach;
e) zrušiť členstvo bez udania dôvodov.

§  8. Povinnosti členov Spolku
8.1 Povinnosťou všetkých členov Spolku je:

a) podporovať záujmy Spolku;
b) dodržiavať stanovy Spolku;
c) riadne platiť členské príspevky.

8.2 S čestným členstvom sa nespájajú žiadne povinnosti okrem povinnosti podľa 
§ 8.1.a).

8.3 Splatnosť členského príspevku je vždy k 31.1., kalendárneho roka.

§  9. Ukončenie členstva
9.1 Členstvo v Spolku sa ukončí:

a) rozhodnutím člena;
b) zrušením členstva;
c) úmrtím člena;
d) zánikom právnickej osoby.

9.2 Rozhodnutím  člena  sa  členstvo  ukončí  dňom  doručenia  písomného 
oznámenia člena.

9.3 Zrušením zaniká členstvo v Spolku, pokiaľ člen porušuje závažným spôsobom 
povinnosti člena Spolku podľa § 8.1 týchto stanov. Ak člen nezaplatí členský 
príspevok  do  termínu  určeného  v § 8.3  zaniká  jeho  členstvo  v Spolku. 
O zrušení členstva z dôvodu závažného porušovaní povinností člena, mimo 
neplatenia  členského  príspevku  a o zrušení  čestného  členstva,  rozhoduje 
predsedníctvo Spolku dvojtretinovou väčšinou.

§10. Organizačné členenie Spolku a jeho riadenie
10.1. Orgány Spolku:

a) valné zhromaždenie;
b) predseda;
c) predsedníctvo;

3



d) revízna komisia.
10.2. Spolok môže zriadiť:

a) miestne kluby;
b) záujmové skupiny;
c) odborné komisie.

10.3. Spolok môže zriadiť svoj sekretariát.
10.4. Činnosť vo volených funkciách je dobrovoľná. Pri výkone funkcie má osoba 

nárok  na  úhradu  priamych  výdavkov.  Pracovníci  sekretariátu  sú 
zamestnancami  Spolku  a sú  odmeňovaní  podľa  platných predpisov.  Výšku 
odmeny schvaľuje predsedníctvo Spolku.

10.5. Podmienkou výkonu funkcie v orgánoch Spolku je občianska bezúhonnosť.

§11. Rokovanie orgánov Spolku
11.1. Zasadnutie  orgánov  Spolku  je  uznášaniaschopné,  ak  sa  ho  zúčastní 

nadpolovičná  väčšina  členov,  s výnimkou  Valného zhromaždenia,  ktoré  je 
uznášaniaschopné pri akomkoľvek počte členov.

11.2. Rozhodnutie orgánov sa prijíma, ak nie je ustanovené inak, nadpolovičnou 
väčšinou prítomných členov.

§12. Voľby orgánov Spolku
12.1. Voľby sú priame, rovné a tajné.
12.2. Volebné obdobie orgánov je dvojročné.
12.3. Valné zhromaždenie volí  predsedu Spolku, predsedníctvo  Spolku a revíznu 

komisiu  s náhradníkom  na  návrh  predchádzajúceho  predsedníctva.  Počet 
navrhuje  predchádzajúce  predsedníctvo  a schvaľuje  Valné  zhromaždenie 
pred  realizovaním  volieb.  Členovia  Valného zhromaždenia  môžu  túto 
kandidátku doplniť návrhom iných členov. Z takto doplnenej kandidátky sa volí 
stanovený počet členov a náhradníkov. Volebné Iístky s vyznačeným väčším 
počtov kandidátov ako je stanovený počet volených členov sú neplatné.

§13. Valné zhromaždenie
13.1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spolku. Tvoria ho všetci členovia 

Spolku.
13.2. Valné zhromaždenie schvaľuje:

a) správu o činnosti Spolku a jeho predsedníctva za uplynulé obdobie;
b) správu o hospodárení;
c) stanovy a ich zmeny;
d) výšku členského a zápisného príspevku.

13.3. Valné zhromaždenie volí:
a) predsedu Spolku;
b) predsedníctvo Spolku;
c) revíznu komisiu, vrátane náhradníkov;
d) delegátov  Valného zhromaždenia  Českého spolku na Slovensku  vrátane 

náhradníkov.
13.4. Valné zhromaždenie má právo zrušiť nebo zmeniť rozhodnutie predsedníctva 

alebo predsedu Spolku.
13.5. Valné  zhromaždenie  sa  schádza  jedenkrát  za  rok.  Zvoláva  ho  predseda 

Spolku a to štyri týždne pred jeho konaním.
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13.6. Mimoriadne  Valné zhromaždenie  je  predseda  Spolku  povinný  zvolať  na 
žiadosť nadpolovičnej  väčšiny predsedníctva  Spolku a v prípade návrhu na 
zánik Spolku.

§14. Predsedníctvo
14.1. Predsedníctvo  Spolku  je  najvyšším  orgánom  Spolku  medzi  dvoma 

zasadnutiami Valného zhromaždenia.
14.2. Predsedníctvo Spolku tvorí predseda Spolku a členovia predsedníctva volení 

členmi  Valného zhromaždenia,  pričom väčšinu  členov predsedníctva  musia 
tvoriť  riadni  členovia  Spolku.  Predsedníctvo  volí  podpredsedu,  tajomníka 
a hospodára Spolku.

14.3. Predsedníctvo zodpovedá za:
a) činnosť a hospodárenie Spolku;
b) zriadenie sekretariátu a jeho organizačný poriadok;
c) prijímanie zamestnancov sekretariátu;
d) evidenciu a prípravu návrhov zmien stanov;
e) prípravu správy o činnosti a správy o hospodárení pre Valné zhromaždenie.

14.4. Predsedníctvo  zasadá  podľa  potreby,  najmenej  však  dvakrát  ročne. 
Zasadanie predsedníctva zvoláva predseda.

14.5. Pri odstúpení člena predsedníctva, prípadne pri inej prekážke výkonu funkcie, 
zvolí sa nový člen predsedníctva na najbližšom Valnom zhromaždení Spolku.

§15. Predseda
15.1. Predseda zastupuje Spolok navonok, riadi rokovanie Valného zhromaždenia 

a predsedníctva, zodpovedá za činnosť predsedníctva a za činnosť sekretariátu.
15.2. Predseda môže touto činnosťou poveriť niektorého z členov predsedníctva.
15.3. Predsedníctvo môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie predsedu Spolku.
15.4. Predsedovi,  podpredsedovi  a tajomníkovi  prislúcha  podpisové  právo  vo 

všetkých  záležitostiach  Spolku.  V záležitostiach  finančných  má  podpisové 
právo aj hospodár Spolku.

§16. Revízna komisia
16.1. Revízna komisia  Spolku  vykonáva  kontrolu  hospodárenia  s prostriedkami 

Spolku najmenej raz do roka. Výsledky revízie predkladá predsedníctvu a Val-
nému zhromaždeniu.

16.2. Revízna komisia má troch členov, ktorých volí valné zhromaždenie.
16.3. Pri  odstúpení  člena  revíznej  komisie,  prípadne  pri  inej  prekážke  výkonu 

funkcie nastupuje riadne zvolený náhradník.

§17. Záujmové skupiny, a miestne kluby
17.1. Miestny klub  je  organizačná  zložka  Spolku  v mieste,  ktorá  samostatne 

organizuje činnosť,  ale jej  hospodárenie je súčasťou hospodárenia Spolku. 
Miestne kluby zriaďuje a ruší predsedníctvo Spolku.

17.2. Záujmové skupiny tvoria členovia Spolku so špeciálnymi  stavovskými  alebo 
odbornými záujmami za účelom výmeny skúseností a zabezpečovania rozvoja 
v príslušnej oblasti.

17.3. Záujmové skupiny Spolku schvaľuje predsedníctvo Spolku.
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17.4. Záujmové skupiny  zvolia  svojho  predsedu,  ktorý  zodpovedá  za  činnosť 
záujmovej skupiny.

§18. Odborné komisie
18.1. Na  riešenie  špeciálnych  problémov  môže  predsedníctvo  Spolku  zriadiť 

odbornú komisiu.

§19. Sekretariát Spolku
19.1. Predsedníctvo Spolku môže v prípade potreby zriadiť sekretariát Spolku.
19.2. Sekretariát zaisťuje administratívnu a hospodársku činnosť Spolku a riadi sa 

organizačným poriadkom schváleným predsedníctvom. Vedúci sekretariátu je 
prijímaný vo výberovom konaní trojčlennou komisiou, ktorú menuje predseda 
Spolku.

§20. Logá Spolku
20.1. Spolok pre reklamné účely a rýchlu identifikáciu svojej činnosti môže používať 

tieto logá:
a) bez adresy Spolku:

b) s adresou Spolku:

§21. Zánik Spolku
21.1. Spolok zaniká uznesením valného zhromaždenia vtedy, ak za zánik hlasujú 

aspoň dve tretiny prítomných členov Valného zhromaždenia.
21.2. O majetku Spolku rozhodne Valné zhromaždenie a súčasne zriadi likvidačnú 

komisiu na vyrovnanie záväzkov.

§22. Záverečné ustanovenie
Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.apríla 2010.
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