Stanovy Slovenskej humanitnej rady

Časť I.

Úvodné ustanovenia
Článok 1
Základné ustanovenie
Slovenská humanitná rada /ďalej len SHR/ je spoločenstvom mimovládnych a neziskových organizácií
humanitného a charitatívneho zamerania, ktorých cieľom je chrániť práva, presadzovať záujmy a pomáhať
uspokojovať potreby zdravotne postihnutých a sociálne znevýhodnených občanov.
Článok 2
Poslanie
Poslaním SHR je zmierňovať ľudské nešťastie a utrpenie, podporovať uplatňovanie a ochranu ľudských
práv, podporovať integráciu zdravotne postihnutých a sociálne alebo inak znevýhodnených ľudí do
rodinného, pracovného, sociálneho a spoločenského života.
Článok 3
Ciele
Cieľom pôsobenia SHR je predovšetkým:
- pomáhať metodicky, organizačne, poradensky a edukatívne
- vykonávať publikačnú činnosť
- podporovať a zastrešovať programy, projekty a aktivity, ktoré napomáhajú rozvoju dobrovoľníctva
- podporovať a poskytovať služby s verejnoprospešným charakterom
- podporovať, realizovať a koordinovať programy, projekty a aktivity najmä v oblastiach humanity,
ľudských práv a sociálnej podpory
- poskytovať priame a sprostredkované služby najmä v sociálnom, právnom a psychologickom
poradenstve, v sociálnoprávnej ochrane, v informačno-komunikačnej a výchovno – vzdelávacej oblasti
- iniciovať a rozširovať vzájomnú pomoc a spoluprácu zainteresovaných subjektov pri napĺňaní poslania
SHR
Článok 4
Pri napĺňaní svojho poslania SHR spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami, so štátnymi,
samosprávnymi a zastupiteľskými orgánmi, inštitúciami a inými organizáciami v Slovenskej republike a
v zahraničí.
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Článok 5
1. Názov:
Slovenská humanitná rada
Skrátený názov:
SHR
2. Sídlo:
Budyšínska 1, 831 03 Bratislava
3. Pôsobnosť: Pôsobí a svoju činnosť vyvíja na celom území Slovenskej republiky.
Založená je na dobu neurčitú.
4. Právna forma:
Občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. Je samostatnou
právnickou osobou a nadobúda práva a povinnosti v súlade s právnym
poriadkom Slovenskej republiky.

Časť II.

Ustanovenia o členstve

Článok 6
1. Členom SHR môže byť právnická alebo fyzická osoba, ktorá sa stotožňuje s poslaním a cieľmi SHR.
Členstvo politických strán a hnutí, štátnych orgánov a inštitúcií je vylúčené.
2. Základné jednotky SHR predstavujú jej kolektívni členovia, ktorých právna subjektivita a nezávislosť
zostávajú plne zachované.
3. Členstvo v SHR nevylučuje členstvo v iných organizáciách, združeniach a iniciatívach, ak ich pôsobenie
nie je v rozpore s poslaním a cieľmi SHR.
Článok 7
Členstvo v SHR je riadne, pridružené, spolupracujúce a čestné.
1. Riadnym členom môžu byť len fyzické a právnické osoby, ktorých činnosť je v súlade s poslaním a
cieľmi SHR a požiadali o takéto členstvo v zmysle týchto stanov. Ich činnosť musí mať celoslovenskú
pôsobnosť, a musia mať sídlo na území Slovenskej republiky.
Právnické osoby musia byť registrované :
- podľa zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov na Ministerstve
vnútra SR,
- podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné
služby v znení neskorších predpisov na príslušnom krajskom úrade.
2. Pridruženým členom môže byť právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, registrovaná:
- podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách v znení neskorších predpisov na Ministerstve vnútra SR,
- podľa zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch v znení neskorších predpisov na
príslušnom krajskom úrade.
3. Pridruženým členom môže byť aj právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky
s regionálnou pôsobnosťou, registrovaná:
- podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov na Ministerstve vnútra
SR,
- podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
v znení neskorších predpisov na príslušnom krajskom úrade.
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4. Spolupracujúcim členom môžu byť len právnické a fyzické osoby, ktorých činnosť je v súlade
s poslaním a cieľmi SHR a požiadali o takéto členstvo v zmysle týchto stanov.
5. Čestné členstvo môže byť udelené právnickým alebo fyzickým osobám, ktoré sa mimoriadnym
spôsobom zaslúžili o realizáciu cieľov SHR. Čestné členstvo môže byť udelené aj zahraničným
subjektom.
Článok 8
Vznik členstva
1. Riadne a pridružené členstvo vzniká na základe podania prihlášky a podpísania zmluvy o združení
v SHR, ak od registrácie organizácie uplynulo najmenej 6 mesiacov. Členstvo uchádzača schvaľuje
dvojtretinovou väčšinou Predsedníctvo SHR /ďalej len P SHR/.
2. Spolupracujúce členstvo vzniká na základe podania prihlášky za člena, podpísania zmluvy o spolupráci
so SHR, ak od registrácie organizácie uplynulo najmenej 6 mesiacov. Členstvo uchádzača schvaľuje
dvojtretinovou väčšinou Predsedníctvo SHR.
3. Čestné členstvo udeľuje P SHR dvojtretinovou väčšinou, s písomným súhlasom právnickej či fyzickej
osoby, ktorej sa členstvo udeľuje, na základe podaných návrhov.

Článok 9
Zánik členstva
1. Členstvo v SHR môže zaniknúť:
a/ rozhodnutím člena,
b/ zánikom člena,
c/ vylúčením člena, ak poruší Stanovy SHR a ak o tom rozhodne dvojtretinová väčšina
členov P SHR.
2. Zánikom členstva nezanikajú vzájomné záväzky a pohľadávky medzi zmluvnými stranami.

Článok 10
Práva členov
1. Každý člen SHR má právo zúčastňovať sa všetkých aktivít a činností SHR a byť informovaný o činnosti
SHR a jej orgánov.
2. Člen má právo vystúpiť zo SHR.
3. Riadny člen má právo voliť a byť volený do orgánov SHR.
4. Pridružený člen má hlas poradný. Môže byť menovaný do poradných orgánov SHR.
5. Práva spolupracujúceho člena upravujú príslušné ustanovenia Zmluvy o spolupráci.

Článok 11
Povinnosti členov
Člen SHR je povinný:
1. konať v súlade s poslaním a cieľmi SHR,
2. dodržiavať Stanovy a interné predpisy SHR, Zmluvu o združení, alebo Zmluvu o spolupráci,
3. zúčastňovať sa zasadnutí tých orgánov a komisií, ktorých je členom,
4. predkladať správu o činnosti organizácie za uplynulý kalendárny rok,
5. poskytovať základné údaje do informačného systému SHR,
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6. v stanovených termínoch zúčtovávať všetky finančné prostriedky, ktoré členovi SHR poskytla,
7. aktívne sa zapájať do činnosti a spolupracovať pri plnení cieľov a spoločných programov SHR.

Článok 12
Dobrovoľník SHR
1. Dobrovoľníkom Slovenskej humanitnej rady (ďalej len dobrovoľník) je osoba ochotná aktívne pomáhať
pri praktickom uskutočňovaní cieľov SHR a jej členských organizácií, respektíve jednorazovo pomôcť,
alebo opakovanie pomáhať pri realizácii ich akcií.
2. Dobrovoľníkom môže byť každá bezúhonná fyzická osoba, ktorá prejaví záujem o dobrovoľnú prácu
v pôsobnosti Slovenskej humanitnej rady a chce tento vzťah verejne deklarovať.
3. Dobrovoľníkom sa záujemca stáva prostredníctvom písomnej prihlášky, v ktorej uvedie konkrétnu formu
a predpokladaný rozsah dobrovoľníckej spolupráce.
4. Podpisom prihlášky dáva dobrovoľník súhlas k spolupráci so Slovenskou humanitnou radou a jej
členskými organizáciami spôsobom, ktorý definoval v prihláške za dobrovoľníka.
5. Pre zaradenie do radov dobrovoľníkov neplatia žiadne ďalšie obmedzenia.
6. Vyradiť dobrovoľníka z evidencie možno na základe jeho písomnej žiadosti aj bez udania dôvodu.
7. Slovenská humanitná rada môže vyradiť dobrovoľníka z evidencie, ak jeho konanie nie je v súlade
s princípmi pôsobenia Slovenskej humanitnej rady.

Časť III.

Vnútorné usporiadanie

Článok 13
Orgány SHR
Orgánmi SHR sú:
1. Valné zhromaždenie,
2. Predsedníctvo,
3. Revízna komisia.
Článok 14
Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie /ďalej len VZ SHR/ je najvyšším riadiacim a rozhodovacím orgánom SHR.
Zúčastňujú sa ho delegovaní zástupcovia všetkých členov SHR.
2. Schádza sa minimálne raz za päť rokov. Na základe rozhodnutia P SHR ho zvoláva Prezident SHR
najneskôr 21 dní pred termínom jeho konania. V odôvodnených prípadoch môže Valné zhromaždenie
prijímať rozhodnutia hlasovaním “per rollam”.
3. Mimoriadne valné zhromaždenie je povinný prezident zvolať na základe písomnej žiadosti dvojtretinovej
väčšiny riadnych členov SHR, P SHR, alebo Revíznej komisie SHR.
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4. Pridružení a spolupracujúci členovia sa zúčastňujú VZ len s hlasom poradným, čestní členovia sa
zúčastňujú VZ len s hlasom poradným ako jeho hostia.
5. Valné zhromaždenie SHR prerokúva a schvaľuje najmä:
a) správu P SHR o činnosti a hospodárení SHR od posledného valného zhromaždenia a správu revíznej
komisie SHR,
b) Stanovy SHR, Volebný poriadok SHR, Štatút a rokovací poriadok Revíznej komisie SHR a ich
zmeny a doplnky,
c) zásadné koncepčné otázky činnosti a programovú stratégiu SHR.
6. Valné zhromaždenie SHR volí a odvoláva:
a) členov Predsedníctva SHR
b) Prezidenta SHR
c) členov Revíznej komisie SHR /ďalej len RK SHR/
7. Funkčné obdobie volených orgánov trvá do ďalších volieb.
8. Valné zhromaždenie rozhoduje o zániku SHR, prípadne následníctve, spôsobe delenia majetku,
vysporiadaní pohľadávok a záväzkov.
Článok 15
Predsedníctvo SHR
1. P SHR riadi a zabezpečuje činnosť SHR medzi valnými zhromaždeniami a navonok vystupuje ako
kolektívny orgán SHR.
2. Predsedom P SHR je Prezident SHR.
3. Predsedníctvo má minimálne troch členov a jedného náhradníka, z radov zástupcov riadnych členov
SHR.
4. V prípade zníženia počtu členov P SHR pod troch je Prezident SHR povinný zvolať mimoriadne VZ
SHR.
5. Predsedníctvo sa schádza minimálne raz ročne. V odôvodnených prípadoch môže P SHR prijímať
rozhodnutia hlasovaním “per rollam”. Zvoláva a vedie ho prezident. v prípade potreby, alebo na žiadosť
nadpolovičnej väčšiny členov P SHR, je Prezident SHR povinný zvolať mimoriadne zasadnutie P SHR.
6. S hlasom poradným sa rokovaní P SHR zúčastňujú riaditeľ Úradu SHR /Ú SHR/, predseda Revíznej
komisie SHR.
7. Na základe návrhu prezidenta volí P SHR zo svojich členov viceprezidenta SHR.
8. Členstvo v P SHR je nezlučiteľné s výkonom iných funkcií v SHR.
9. Predsedníctvo SHR rozhoduje o zásadných otázkach praktickej realizácie cieľov a poslania SHR:
a) zvoláva a pripravuje rokovanie Valného zhromaždenia SHR a zabezpečuje plnenie jeho uznesení
b) prerokúva a schvaľuje najmä:
- interné predpisy, rozpočet a plán činnosti SHR
- hodnotenia činnosti a plnenia rozpočtu SHR
- zriaďovanie ďalších poradných orgánov a organizačných štruktúr SHR
- organizačný priadok Úradu SHR
spôsob nakladania s majetkom a majetkovými právami SHR a zásadné rozhodnutia v ekonomickej
činnosti SHR
- nových členov SHR, zánik členstva v SHR
- účasť na činnosti, členstvo a spoluprácu so zahraničnými organizáciami
c) menuje a odvoláva:
- riaditeľa Úradu SHR
- predsedov zriadených poradných a odborných orgánov SHR
10. Výkon funkcie v P SHR môže byť odmeňovaný na základe mandátnej zmluvy, ktorú v mene SHR
podpisuje prezident, výšku odmeny schvaľuje P SHR
Článok 16
Prezident
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1. Prezident je štatutárnym zástupcom SHR. Zastupuje SHR navonok, rokuje a koná v jej mene.
2. Na návrh P SHR je do funkcie volený priamo Valným zhromaždením a môže byť v pracovnoprávnom
vzťahu so SHR.
3. Zabezpečuje plnenie uznesení orgánov SHR a realizáciu činností zameraných na dosiahnutie cieľov a
poslania, ako aj na rozvoj SHR. Zvoláva zasadnutia a vedie rokovania P SHR.
4. V dobe neprítomnosti prezidenta ho v nevyhnutnom rozsahu práv a povinností zastupuje viceprezident,
ktorý o svojich rozhodnutiach informuje prezidenta a P SHR.
5. V nevyhnutných a neodkladných prípadoch môže prezident časť svojich kompetencií presunúť na
riaditeľa Úradu SHR.

Článok 17
Revízna komisia
1. Revízna komisia SHR vykonáva revíznu činnosť v rámci SHR, s dôrazom na kontrolu nakladania
s finančnými a inými prostriedkami, poskytnutými darmi, grantami a dotáciami a využívania majetku
SHR v kontexte napĺňania cieľov a poslania SHR.
2. RK SHR má minimálne troch členov a jedného náhradníka. Predseda je volený spomedzi členov RK
SHR.
3. RK SHR sa schádza minimálne raz za rok, alebo podľa potreby. Zasadnutia zvoláva a vedie jej predseda.
4. RK SHR má právo nahliadnuť do ekonomickej agendy SHR a vyžadovať informácie od členov orgánov
a pracovníkov SHR.
5. O výsledku svojej činnosti informuje VZ a priebežne P SHR. V prípade potreby požaduje nápravu
daného stavu, alebo odstránenie zistených nedostatkov.
6. RK SHR má svoj štatút a rokovací poriadok, ktorý schvaľuje VZ SHR.
7. Výkon funkcie v RK SHR môže byť odmeňovaný na základe mandátnej zmluvy, ktorú v mene SHR
podpisuje prezident. Výšku odmeny schvaľuje P SHR.
Článok 18
Zriaďovanie ďalších orgánov
Na realizáciu špecifických programov, riešenie vybraných úloh, na skvalitňovanie činnosti a prehlbovanie
pôsobenia SHR zriaďuje P SHR ďalšie poradné orgány, pracovné komisie, odborné sekcie, expertné tímy,
organizačné štruktúry a podobne.
Článok 19
Úrad SHR
1. Administratívnu, organizačnú, ekonomickú agendu a správu majetku SHR vykonáva Úrad SHR /ďalej
len Ú SHR/, ktorý zriaďuje P SHR.
2. Ú SHR prednostne realizuje hlavné úlohy a plán činnosti SHR a zabezpečuje plnenie uznesení všetkých
orgánov SHR. Vykonáva najmä poradenskú, organizačnú, školiacu, metodickú a informačno –
propagačnú činnosť a poskytuje priame a sprostredkované služby v zmysle článku 3 Stanov SHR.
3. Úrad SHR sa riadi Stanovami SHR, všeobecne platnými predpismi, organizačnými, pracovnými a
ďalšími internými predpismi SHR, ktoré po schválení P SHR vydáva riaditeľ Ú SHR. V súlade so
všeobecnými právnymi úpravami a internými predpismi môže riaditeľ Ú SHR vydať písomný príkaz,
ktorý je záväzný pre pracovníkov Ú SHR.
4. Činnosť Ú SHR riadi a koordinuje riaditeľ.
5. Riaditeľ Ú SHR na rokovaniach so štátnymi orgánmi, obchodnými spoločnosťami, finančnými ústavmi a
inými právnickými a fyzickými osobami na základe poverenia Prezidenta SHR koná v mene SHR.
6. Na základe rozhodnutia P SHR má riaditeľ právo:
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- uzatvárať zmluvy,
- uvoľňovať finančné prostriedky zo schváleného rozpočtu SHR a pod.

Časť IV.

Hospodárenie s majetkom

Článok 20
Majetok
1. SHR je vlastníkom hmotného majetku, nehmotného majetku, finančných prostriedkov a majetkových
práv, ktorých správu vykonáva Úrad SHR s dôrazom na jeho efektívne zhodnocovanie.
2. SHR sa môže zúčastňovať na činnosti iných subjektov, prednostne však v oblastiach súvisiacich
s realizáciou cieľov činnosti a napĺňaním poslania SHR.
3. Orgány, pracovníci a všetci členovia SHR sú povinní nakladať s majetkom SHR vždy hospodárne a
účelne.
Článok 21
Hospodárenie
1. Na zabezpečenie poslania a cieľov SHR :
- zhromažďuje finančné a materiálové prostriedky,
- vykonáva podnikateľskú činnosť v oblasti reklamy, propagácie a public relacions,
- vykonáva aj iné podnikateľské činnosti s cieľom získania finančných prostriedkov na humanitné
projekty, ako aj na správu a administratívny chod Úradu SHR.
2. Hospodárenie SHR sa riadi všeobecne záväznými právnymi normami a predpismi pre neziskové
organizácie. SHR hospodári na základe ročného rozpočtu, ktorý schvaľuje
P SHR. Konkrétny
spôsob hospodárenia a pravidlá pre jeho vykonávanie upravujú interné predpisy.
3. Hlavnými zdrojmi príjmov SHR sú:
a) dary a príspevky od právnických a fyzických osôb,
b) výnosy z majetku,
c) výnosy z lotérií a iných povolených hier,
d) výnosy z povolených verejných zbierok.
Príjmami môžu byť aj:
e) výnosy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských a iných podujatí,
f) dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtov obcí a miest a z účelových fondov,
g) výnosy z poskytovaných služieb.
4. Výdavkami SHR sú:
a) výdavky na činnosť a aktivity, podporujúce plnenie cieľov SHR v súlade so Stanovami SHR a
internými predpismi SHR,
b) výdavky na správu a administratívny chod Úradu SHR.
5. SHR môže vykonávať činnosti a poskytovať služby, v rozsahu primeranom potrebám a cieľom SHR. Ide
najmä o reklamnú činnosť, propagačné služby, služby public relations, ako aj iné služby napomáhajúce
plneniu cieľov SHR.
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Časť V.

Spoločné a záverečné ustanovenia

Článok 22
Rozhodovanie
1. Hlavnými zásadami práce v rámci SHR sú:
- kolektívne rozhodovanie,
- osobná zodpovednosť členov orgánov.
2. Rozhodnutia sa prijímajú verejným hlasovaním. Každý riadny člen SHR má jeden hlas.
3. Orgány SHR sú uznášaniaschopné, ak je na ich zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina členov.
Rozhodnutia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.
4. Podrobnosti prijímania rozhodnutí orgánov na základe hlasovania "per rollam" upravuje osobitný predpis
SHR.
5. V prípade, že valné zhromaždenie nie je uznášania schopné, predsedajúci ho z tohto dôvodu ukončí.
6. Po 30 minútovej prestávke môže predsedajúci vyhlásiť nové valné zhromaždenie, ktoré bude uznášania
schopné vtedy, ak sa ho zúčastní jedna tretina riadnych členov.
7. O Stanovách SHR, ich zmenách a doplnkoch rozhoduje dvojtretinová väčšina prítomných členov VZ
SHR.
8. Spôsob a postup volieb je stanovený Volebným poriadkom SHR.
9. O vzniku členstva rozhoduje P SHR dvojtretinovou väčšinou prítomných členov.
Článok 23
Riešenie sporov
1. Spory medi členmi SHR, členmi a orgánmi SHR rieši Predsedníctvo SHR, predovšetkým rokovaním.
2. Ak rokovanie nevedie k urovnaniu sporu, P SHR predloží spor Valnému zhromaždeniu SHR.
Článok 24
Zánik SHR
1. SHR zaniká,
- ak o tom rozhodne Valné zhromaždenie SHR dvojtretinovou väčšinou,
- ak počet riadnych členov klesne pod päť,
- ak o tom rozhodne súd.
2. Pri zániku SHR musí byť ustanovené jej následníctvo, naloženie s majetkom a spôsob vysporiadania jej
záväzkov a pohľadávok.
Článok 25
Osobitné ustanovenia
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1. SHR bude aj naďalej všestranne, cieľavedome a rozhodne napomáhať rozširovaniu a popularizácii
programových ideí, myšlienok humanity a sociálnej podpory. Bude iniciovať celospoločenskú osvetu
v prospech vyššej kvality života všetkých znevýhodnených ľudí.
2. SHR sa bude usilovať o maximálne sprehľadnenie svojej činnosti. O výsledkoch svojho pôsobenia bude
pravidelne informovať širokú verejnosť a svojich donátorov, spolupracovníkov a priaznivcov.
3. Snahou SHR je byť členom zahraničných organizácií, v ktorých členstvo a spolupráca je prínosom pri
napĺňaní cieľov a poslania SHR.
Článok 26
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky v týchto stanovách môže vykonať jedine VZ, a to na návrh P SHR vo forme
písomných a číslovaných dodatkov.
2. Tieto Stanovy SHR boli prerokované a schválené Uznesením Valného zhromaždenia SHR konaného dňa
20. 11. 2017 v bode 3, časť II, pričom týmto dňom nadobudli platnosť. Účinnosť nadobudnú dňom ich
registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
3. Schválením týchto Stanov SHR strácajú platnosť a účinnosť Stanovy Slovenskej humanitnej rady
registrované dňa 30. 10. 2006 pod číslom VVS/1-900/90-7717-8, ako aj ich dodatky, č.1 registrovaný
dňa 31.5.2013 pod číslom VVS/1-900/90-7717-9 a č.2 registrovaný dňa 23.2.2015 pod číslom VVS/1900/90-7717-10.
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