
 
 

  STANOVY 
                         občianskeho  združenia  LIGA  ZDRAVIA  SLOVENSKO 

 
 

Článok 1. 
Názov, sídlo, postavenie a územná pôsobnosť občianskeho združenia 

 
          Názov občianskeho združenia: Liga zdravia Slovensko, občianske združenie. 
          Oficiálna skratka názvu:  LZ SR, o.z.  

    Názov občianskeho združenia v anglickom jazyku: The Health League - Slovakia. 
    Sídlo občianskeho združenia:  
    Pôsobnosť: pôsobí a vyvíja činnosť na celom území Slovenskej republiky. 
    LZ SR, o.z. je právnickou osobou s vlastnou právnou subjektivitou registrovaná v zmysle 
zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. 
    LZ SR, o.z. sa zakladá na dobu neurčitú 
    LZ SR, o.z. je dobrovoľné, nezávislé občianske združenie zamerané na pomoc ľuďom 
všetkých vekových kategórií so zameraním na zdravú výživu a prevenciu pred chorobami. 

 
Článok 2. 

Symbolika občianskeho združenia 
 
           V písomnom styku sa bude používať názov Liga zdravia Slovensko, občianske 
združenie a oficiálne logo združenia. 
           Používať názov a logo občianskeho združenia zobrazené v záhlaví týchto stanov, sú 
oprávnené iba orgány LZ SR, o.z. 

 
Článok 3. 

   Cieľ, poslanie a činnosti občianskeho združenia 
 

Poslaním združenia je stimulovať verejnosť k aktívnemu záujmu o vlastné zdravie, k 
účasti na vytváraní zdravých životných podmienok a k podpore zdravého životného štýlu. 

 
Hlavnou aktivitou občianskeho združenia je združovať ľudí všetkých vekových kategórii 

a v spolupráci s odborníkmi z rôznych lekárskych odborov a organizácií prinášať témy z 
vybraných oblastí ľudského zdravia. 
 

K jednotlivým témam združenie zabezpečuje: 
§ Poskytovanie stanovísk a názorov k aktuálnemu vývoju zdravotnej politiky v relevantnej 

oblasti; 
§ Podieľanie sa, alebo vo vlastnom mene vydávanie publikácií (odbornej a informačnej 

literatúry pre členov združenia a verejnosť), prípadne audiovizuálnych diel z oblasti podpory 
zdravia v danej oblasti; 

§ Nadväzovanie a rozvíjanie spolupráce s inými združeniami a inštitúciami s podobným 
zameraním na národnej i medzinárodnej úrovni; 

§ Osveta, podpora vzdelávania a rozširovanie odborného poznania v oblasti medicíny 
a verejného zdravotníctva; 

§ Organizovanie odborných a vzdelávacích aktivít a podieľanie sa na realizácii výskumov 
v oblasti podpory zdravia a zdravého životného štýlu na národnej a medzinárodnej úrovni. 



§ Poskytovanie a zabezpečovanie odborného poradenstva, konzultačnej činnosť pre členov 
združenia a verejnosť; 

§ Získavanie finančných a materiálnych prostriedkov doma i zahraničí od 
fyzických, právnických osôb a dotačných a grantových programov za účelom podpory 
zabezpečenia činnosti združenia a jeho poslania; 

§ Aktívne podieľanie sa na organizovaní rehabilitačno-rekondičných aktivít s cieľom umožniť 
členom poznať aj iné prostredie, ako to v ktorom sa celý ostatný čas zdržujú; 

§ Sprostredkovanie kontaktov a výmenu skúseností medzi členmi navzájom formou 
organizovania kultúrnych a športových podujatí pre členov zduženia. 

 
                                                           Článok 4. 

 Členstvo   
 

Členstvo v Lige zdravia Slovensko, o.z. je dobrovoľné. 
Podmienky členstva:  

a) členom sa môže stať každý plnoletý občan SR, ktorý prejaví o členstvo záujem  
b) členom sa môže stať i právnická osoba, ktorá prejaví o členstvo záujem 
c)  podmienkou  vzniku  členstva  je  riadne  vyplnená a  podpísaná  písomná  prihláška za člena,  
   v ktorej  záujemca  prejaví  súhlas  so  stanovami  občianskeho  združenia  a  zaviaže  sa  plniť  
    povinnosti vyplývajúce z členstva v združení 
d) členstvo vzniká na základe vyplnenej prihlášky a zaplatením členského poplatku 
e) dokladom o členstve je členský preukaz, ktorý je majetkom LZ SR, o.z. 

Zánik členstva : 
- oznámením o ukončenie členstva v LZ SR, o.z. 
- úmrtím/zánikom člena 
- vážnym porušením stanov  
- nezaplatením členského príspevku do 31. decembra daného kalendárneho roka 
- vylúčením na základe rozhodnutia predsedníctva LZ SR, o.z. 
- opakovaným poškodzovaním záujmov združenia. 

Pri zániku členstva v občianskom združení nemá vystupujúci ani vylúčený člen právo na 
vrátenie členských príspevkov.  

Práva a povinnosti členov: 
- podieľať sa na akejkoľvek činnosti LZ SR, o.z. 
- byť informovaný o činnosti LZ SR, o.z. 
- konať v súlade s poslaním a cieľmi LZ SR, o.z. 
- zúčastňovať sa na členskej schôdzi LZ SR, o.z. 
- dodržiavať stanovy, interné predpisy a rozhodnutia 
- navrhovať kandidátov do orgánov - volených funkcií LZ SR, o.z. 
-  byť volený do orgánov - volených funkcií LZ SR, o.z. 
- podávať námety, pripomienky a sťažnosti k činnosti LZ SR, o.z. 
- využívať služby a výhody, ktoré LZ SR, o.z. zabezpečuje pre členov 
- obhajovať záujmy LZ SR, o.z. a nepoškodzovať jej dobré meno 
- riadne a včas platiť ročné členské príspevky. 

Členské príspevky: 
- o výške základného členského príspevku rozhoduje predsedníctvo LZ SR, o.z. 
- členský príspevok sa platí jednorázovo za príslušný kalendárny rok  
- členský príspevok sa platí v plnej výške za celý kalendárny rok aj v prípade, ak členstvo  
   vznikne v priebehu kalendárneho roka. 
 

Článok 5. 
    Orgány združenia 

 
Členská schôdza je najvyšším orgánom LZ SR a jej členmi sú všetci registrovaní členovia 

OZ: 



- členovia OZ majú právo zúčastniť sa na rokovaní členskej schôdze a hlasovať o rozhodnutiach  
   ním  prijatých 
-  rozhodnutia členskej schôdze sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných členov 
- členskú  schôdzu zvoláva predsedníctvo  min.1x ročne písomne alebo mailom zaslaním  
  všetkým členom združenia aspoň 10 dní vopred 
- 1. ustanovujúca členská schôdza sa uskutoční do 30 dní po registrácií združenia Ministerstvom  
  vnútra SR, v sídle združenia. 

Do pôsobností členskej schôdze patrí: 
-  prijímať a meniť stanovy OZ  
-  voliť a odvolávať členov predsedníctva  
-  voliť a odvolávať revízora  
-  stanoviť mu úlohy v súvislosti s kontrolnou činnosťou hospodárenia združenia a dodržiavania  
   stanov združenia 
-  schvaľuje plán činnosti a výročnú správu 
-  schvaľuje rozpočet a účtovnú uzávierku združenia 
-  prijímať ročnú správu o činnosti  združenia, rozpočet a správu združenia 
-  môže rozhodnúť o dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení s iným OZ 
-  potvrdzuje vylúčenie člena zo združenia 
-  rozhoduje o nakladaní majetku združenia po zániku združenia. 
 

Výkonný orgán - predsedníctvo:  
-  riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami členskej schôdze 
-  volí z pomedzi členov predsedníctva predsedu, ktorý koná v mene OZ 
-  rozhodovať o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou združenia 
-  zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie členskej schôdze a pripravuje základné materiály na  
   tieto rokovania 
-  rozhoduje o prijatí nových členov združenia 
-  ustanovujem likvidátora pri zániku združenia 
-  rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré nespadajú do pôsobnosti členskej schôdze 
-  pripravuje ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a hospodárení združenia, ktorú  
   predkladá členskej schôdzi 

Štatutárnymi orgánmi združenia sú predseda a podpredseda, ktorí: 
-  zastupujú navonok LZ SR a konajú v jej mene samostatne 
-  dokumenty za LZ SR podpisujú každý samostatne.  

 
Kontrolný orgán - revízor: 

- kontroluje hospodárenie OZ, dodržiavanie stanov OZ a minimálne 1x ročne vypracúva správu 
o výsledku kontroly (revízna správa), upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na 
ich odstránenie 
-  zodpovedá členskej schôdzi 
-  členstvo v kontrolnom orgáne OZ je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch OZ. 

 
                                                              Článok 6. 

                                                           Zásady hospodárenia 
 

Združenie hospodári s nadobudnutým majetkom podľa zásad ekonomickej samostatnosti. 
Hospodárenie združenia sa riadi podľa rozpočtu schváleného členskou schôdzou 

a v súlade s platnými právnymi predpismi. 
     Majetok združenia tvoria: 

-  členské príspevky 
-  príspevky ,dary, granty a dotácie od fyzických a právnických osôb z tuzemska a zo zahraničia 
-  sponzorské dary a finančná podpora 
-  príjmy získané pri organizovaní aktivít združenia 
-  príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti pri napĺňaní cieľov združenia. 



Združenie je samostatnou účtovnou jednotkou, ktorá účtuje v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 
 
                                                                     Článok 7. 
                                                                Zánik združenia 

 
Združenie zaniká: 

-  dobrovoľným rozpustením 
-  zlúčením z iným OZ 
-  právoplatným rozhodnutím príslušného ministerstva  o rozpustení združenia. 

Predsedníctvo oznámi zánik združenia príslušnému ministerstvu do 15 dní. 
 
 Tieto stanovy Ligy zdravia Slovensko, občianske združenie, boli vyhotovené a schválené 
prípravným výborom občianskeho združenia.  
                                                    
 V Trnave dňa 21.03.2013.       
 
 
 


