Stanovy
združenia Slovak Crohn Clubu

1.

Všeobecné ustanovenia.
Čl.l

1I

Slovak Crohn Club I ďalej len klubl je dobrovoľné združenie jednotlivcov
nešpecifickým zápalovým ochorením tráviaceho traktu - crohnovou chorobou
ulceróznou kolitídou, a ich rodinných príslušníkov a sympatizantov klubu.
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Sídlom klubu je Bratislava, Jurigovo nám. č. 1, PSČ: 841 04.
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Čl.2

výskyt chronických nešpecifických črevných zápalov Id'alej len NČZ/, najmä dvoch hlavných
chorôb tejto skupiny-Crohnovej choroby a uiceróznej kolitídy-výrazne narastá. Táto skutočnosť
je o to významnejšia, že obidve choroby treba za určitých podmienok chápať ako prekancerózy.
Sú to navyše ochorenia prevažne mladého veku, dlhotrvajúce a s komplikáciami. Príčiny ich
vzniku a okolnosti častých recidív nie sú známe. Poznatky z rôznych svetových centier
pribúdajú, diagnostické a liečebné možnosti sa rozširujú, nie vždy sa dostatočne rýchlo dostávajú
do praxe, pričom informovanosť pacientov la často aj lekárovi je nedostatočná, čo zhoršuje
priebeh choroby a kvalitu života chorých. Tieto skutočnosti nastoľujú potrebu aktívnej
starostlivosti s ochrannými opatreniami tejto špecifickej skupiny pacientov.
Poslaním a úlohou klubu je :
organizovať spoluprácu všetkých, ktorí môžu prispieť k zlepšeniu zdravotnej a sociálnej
úrovne pacientov, vrátane rekondičných pobytov
zabezpečovať pacientom odbornú poradenskú službu,
zabezpečovať špeciálne diétetiká podľa individuálnej potreby,
písomne vydávať informácie o širokej problematike NČZ a o činnosti klubu
sprostredkúvať kontakty a výmenu skúseností medzi pacientami navzájom,
nadväzovať kontakty s inými národnými klubmi a inštitúciami s podobným zameraním.

ll.

Členstvo v klube, práva a povinnosti členov.

ČU

II

Členstvo v klube je individuálne. Riadnym členom sa môže stať kažký občan snešpecifickým
zápalovým ochorením tráviaceho traktu - crohnovou chorobou a uJceróznou kolitídou spôsobilý na právne úkony, pripadne jeho právny zástupca.
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Členstvo v klube je riadne, čestné a pridružené. Čestným členom alebo funkcionárom klubu
sa môže stať významná osobnosť, ktorá sa mimoriadne zaslúžila o rozvoj oblasti, ktorá 'je
predmetom činnosti klubu. Pridruženým členom sa môže stať každý rodinný príslušnik člena
a sympatizant klubu.

31

Členstvo je dobrovol né a vzniká dňom prijatia za člena, pridruženého
čestného člena! predsedníctvom klubu.
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Č1.2

1/

Členstvo v klube zaniká vystúpením, vylúčenim, zrušením čestného členstva alebo úmrtím.
Dôvodom na zrušenie členstva je neplatenie členských príspevkov v priebehu dvoch
kalendárnych rokov.

2/

Člen môže byť vylúčený, ak svojou činnosťou vážne poškodzuje záujmy klubu.

Čl.3

II

Každý člen klubu má právo:
a! voliť a byť volený do všetkých orgánov klubu, akje riadnym členom,
bl podávať návrhy a hlasovať na zasadaní príslušných orgánov klubu lčestni členovia a
pridružení členovia sa zúčatňujú na zasadaniach orgánov klubu s hlasom poradnými,
cl byť informovaný o činnosti klubu a zúčastňovať sa na všetkých podujatiach klubu,
dl byť ocenený za minoriadne plnenie úloh.
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Každý členje povinný
aj dodržiavať stanovy klubu,
bl podieľať sa podľa svojich možností na činnosti klubu a v prípade zvolenia do funkcie túto
riadne vykonávať,
cl platiť členské príspevky každý rok najneskôr do konca prvého štvrťroka.

III.

Štruktúra a orgány klubu.

ču
II
21

Klub sa člení na ústredné orgány a regionálne pobočky.
Ústredné orgány klubu sú:
al valné zhromaždenie,
bl predseda klubu,

cl predsedníctvo klubu,
dl revízna komisia.

Č\.2

II

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom klubu a tvoria ho všetci riadni členovia klubu.
Valné zhromaždenia zvoláva predsedníctvo klubu najmenej raz za dva roky. Mimoriadne
valné zhromaždenie zvoláva predsedníctvo z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť aspoň jednej
tretiny riadnych členov, a to najneskôr do dvoch mesiacov po predložení žiadosti.
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Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä
aj určovať hlavné smery činnosti a program klubu,
bl schval'ovať, doplňať a meniť stanovy,
cl schvaľovať rozpočet a výsledky hospodárenia klubu,
dl prerokovať a schváliť správy predsedníctva a revíznej komisie o činnosti a hospodárení
klubu,
el tajným hlasovaním voliť a odvolávať predsedu klubu,
ff tajným hlasovaním voliť a odvolávať členov predsedníctva,
gi tajným hlasovaním voliť a odvolávať členov revíznej komisie,
hl rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiu predsedníctva,
il rozhodnúť o zrušení klubu alebo o jeho zlúčení s iným združením.
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Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná najmenej jedna tretina riadnych
členov klubu. V prípade, že táto podmienka nie je splnená, je predseda povinný zvolať
mimoriadne valné zhromaždenie.
Rozhodnutia valného alebo mimoriadneho
valného
zhromaždenia sú platné, ak boli prijaté nadpolovičnou väčši.nou prítomných členov.

Čl.3

II

Predseda klubu je volený a odvolávaný valným zhromaždením klubu. Je štatutárnym
zástupcom klubu a v mene klubu koná vo všetkých jeho veciach. Je zodpovedný za napÍňanie
poslania a úloh klubu. Riadi sa rozhodnutiami
a uzneseniami valného zhromaždenia
a väčšinovými
rozhodnutiami
predsednictva
klubu počas funkčného obdobia medzi
zasadnutiami valného zhromaždenia.

ČI.4

II

Predsedníctvo
roky.

klubu je volené tajným hlasovaním valným zhromaždením

spravidla na dva
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Predsedníctvo klubu je výkonným orgánom valného zhromaždenia,
v období medzi zasadaniami valného zhromaždenia.

31

Predsedníctvo klubu sa skladá maximálne z II členov vrátane predsedu klubu, ktorí sú
zvolení valným zhromaždením spravidla na dva roky. Predsedníctvo klubu volí a odvoláva
svojho podpredsedu, tajomníka, hospodára a podľa potreby predsedov odborných komisií,
ktoré sú iniciatívnymi, výkonnými a poradnými orgánmi predsedníctva. Predsedníctvo je
oprávnené počas svojho funkčného obdobia meniť operatívne adresu sídla klubu hlasovaním
nadpolovičnou väčšinou všetkých členov predsedníctva.
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V neprítonmosti predsedu klubu koná podpredseda, príp. iný člen predsedníctva poverený
predsedom klubu. Predsedníctvo môže splnomocniť svojich jednotlivých členov, prípadne aj
iné osoby, aby v rozsahu, ktorý určí, konali v mene klubu.
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Schôdze predsedníctva klubu zvoláva predseda podľa potreby, najmenej raz za polrok alebo
do mesiaca, ak o to požiada najmenej tretina členov predsedníctva.

61

Predsedníctvo klubu je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
Rozhodnutia predsedníctva sú platné, ak boli prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných
členov.
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Členstvo v predsedníctve zaniká uplynutím funkčného obdobia, odvolaním alebo na vlastnú
žiadosť jeho člena. Predsedníctvo doplňa počet svojich členov kooptovaním riadnych členov
klubu z náhradníkov podľa poradia z posledných volieb.

ktorý riadi činnosť klubu
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V prípade dvoch neospravedlnených účastí člena predsedníctva na zasadnutiach predsedníctva
má predsedníctvo právo nahradiť tohto člena predsedníctva novým členom z náhradníkov
podľa poradia z posledných volieb. Členmi predsedníctva sa stávajú kandidáti, ktorí získali
najvyšší počet hlasov, náhradníkmi do predsedníctva sa stávajú kandidáti podľa najvyššieho
počtu získaných hlasov podľa poradia.

ČL5

II

Revízna komisia vykonáva kontrolu hospodárenia
valnému zhromaždeniu.
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Revízna komisia sa skladá z 3 členov, ktorých
Komisia si zo svojich členov volí predsedu.
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Predseda, alebo ním poverený člen revíznej komisie, sa môže zúčastňovať na zasadaniach
predsedníctva klubu s hlasom poradným.

klubu. O jej výsledkoch podáva správu

Sl

volí valné zhromaždenie

na dva roky.

Č1.6

II

V regiónoch,

ktorých obvody určí predsedníctvo klubu, môžu pôsobiť regionálne pobočky,
ktoré vyvíjajú činnosť v súlade s programom a cieľmi schválenými príslušnými orgánmi
klubu.

IV.
Hospodárenie klubu.

Čl.1

II

Zdrojom prostriedkov pre materiálne zabezpečenie činnosti klubu sú členské príspevky,
výnosy z dobročinných podujatí usporiadaných pod záštitou klubu, príspevky a dary inštitúcií
a jednotlivcov a štátne dotácie.

21

Finančné a hmotné prostriedky sú účelovo určeným majetkom klubu, ktoré sa môžu použiť
len na ciele určené poslaním a úlohami obsiahnutými v stanovách klubu.
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Návrh rozpočtu klubu a správu o jeho plnení predkladá predsedníctvo
valnému zhromaždeniu.

klubu na schválenie

V.

Záverečné ustanovenia.

ču
1/

Klub zaniká:
aj dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
/"
bl právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.

/'

,,-

2/

O zániku klubu dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením rozhoduje valné
zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov riadnych členov klubu. Pri dobrovoľnom
rozpustení rozhodne valné zhromaždenie aj o naložení s majetkom klubu.

3/

V spore o výklad stanov prislúcha oprávnenie podať záväzný výklad stanov predsednictvu
klubu.

4/

Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením klubu.
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