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Stanovy    občianskeho   združenia

Liga za ľudské práva

v znení dodatkov číslo 1 až 6:
(platné od 13.12.2011)

Čl. 1
Názov a sídlo

1. Občianske združenie s názvom  Liga za ľudské práva  má svoje sídlo na Hurbanovom námestí č. 5,
811 03 Bratislava. Anglický ekvivalent názvu znie: The Human Rights League.

2. Občianske združenie má svoju pobočku so sídlom v Žiline, Makovického 15, 010 01 Žilina.

3. Občianske združenie má svoju pobočku so sídlom v Košiciach, Hlavná 68, 040 01 Košice.

Čl. 2
Charakter združenia

1. Združenie je dobrovoľným neziskovým občianskym združením, ktoré vzniklo a pôsobí v súlade so
zákonom  č. 83/190 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.  Združenie je
právnickou osobou, v rozsahu právnej  subjektivity občianskeho združenia je  oprávnené nadobúdať
práva a brať na seba záväzky vyplývajúce z právnych úkonov.

2. Akákoľvek činnosť združenia je založená na princípe nestrannosti, nezávislosti a nediskriminácie.

3. Združenie pôsobí na území Slovenskej republiky, kde presadzuje implementáciu medzinárodných
listín ľudských práv.

4. Združenie a jeho členovia  sa vo svojej činnosti  riadia Ústavou SR, zákonmi, ostatnými záväznými
predpismi, vlastnými stanovami, vnútorným poriadkom, ustanoveniami svojich orgánov.

 Čl. 3
Základné  ciele združenia

Základnými cieľmi  združenia sú  predovšetkým:

- posilnenie rešpektovania a ochrany ľudských práv a základných slobôd  v zmysle článku 1
Deklarácie OSN o ochrane a podpore  ľudských práv z roku 1998, ochrana ľudských práv
vyplývajúcich  zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv, Dohovoru o ochrane ľudských práv a
základných slobôd, Medzinárodného partu o občianskych a politických právach, Medzinárodného
paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Listiny základných práv a slobôd
a ďalších medzinárodných, európskych a vnútroštátnych ľudsko-právnych dokumentov,

- ochrana základných ľudských  práv zraniteľných skupín s dôrazom na využitie právnych
prostriedkov ochrany,

- upozorňovanie na jednotlivé prípady porušovania ľudských práv a  dožiadania v smere
odstraňovania nezákonnosti v činnosti príslušných orgánov, organizácií a inštitúcií,

- rozvoj právnych nástrojov ochrany ľudských práv  a iných verejných záujmov,
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- propagácia právnej ochrany ľudských práv medzi laickou  i odbornou verejnosťou,
- propagácia a presadzovanie princípov občianskej spoločnosti, právneho štátu, predovšetkým účasti

verejnosti na rozhodovaní týkajúceho sa ľudských práv a iných verejných záujmov,
- oboznamovanie občanov s  medzinárodnými listinami ľudských práv,  prehlbovanie ich úcty

k princípom právneho štátu, k ľudským právam a základným slobodám,
- byť nezávislým partnerom orgánov verejnej správy pri tvorbe a kontrole dodržiavania legislatívy

s dosahom na ľudské práva,
- predkladanie iniciatívnych návrhov na odstránenie nedostatkov v legislatívnej úprave a jej

zosúladenie so štandardmi medzinárodného práva a práva Európskej únie a jej uvádzanie do praxe
štátnych orgánov a ďalších organizácií a inštitúcií v súlade s medzinárodnými záväzkami,

- spolupráca s národnými, nadnárodnými zoskupeniami a organizáciami založenými za účelom
ochrany a presadzovania  základných ľudských práv a slobôd ako aj jednotlivými občanmi,
stotožňujúcimi sa s  princípmi ochrany ľudských práv,

- podporovať vzdelávanie študentov Právnických fakúlt formou výučby a poskytnutím možnosti
praxe v oblasti azylového práva a s ním súvisiacimi konaniami (správne konanie, súdne konanie),

- tvoriť, rozvíjať, ochraňovať, obnovovať a prezentovať duchovné a kultúrne hodnoty so zameraním
na zraniteľné skupiny.

Čl.  4
Formy činnosti združenia

Na naplnenie cieľov a svojho poslania združenie najmä :

- monitoruje stav  dodržiavania  ľudských práv v SR, prípady porušovania ľudských práv,
- v rámci svojich možností a projektov  poskytuje pomoc jednotlivcom, ktorých ľudské práva

a slobody boli porušené a zasadzuje sa o ich plnú obnovu prostredníctvom právnych
prostriedkov ochrany,

- analyzuje, komentuje a propaguje právne prostriedky ochrany ľudských práv,
- usporadúva verejné zhromaždenia, tlačové konferencie, besedy, diskusie a semináre

k problematike ľudských práv,
- realizuje projekty na presadzovanie a efektívnejšiu ochranu základných ľudských práv

a osobných slobôd podľa horeuvedených dokumentov najmä vo vzťahu k zraniteľným
skupinám,

- zúčastňuje sa na konzultačných a rozhodovacích procesoch týkajúcich sa ochrany ľudských
práv,

- vydáva stanoviská k stavu ľudských práv v Slovenskej republike,
- vydáva a rozširuje informačné materiály o činnosti združenia a o problematike

medzinárodných listín ľudských práv,
- poradenská a konzultačná činnosť,
- pripravuje a publikuje dokumenty (najmä ale nie výlučne: štúdie, výskumy, analýzy a pod.).

Čl. 5
Členstvo v združení

1. Členstvo v združení  je čestné.
2. Členstvo politických strán a hnutí, ako i štátnych orgánov je vylúčené.
3. Členom združenia sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov, bez ohľadu na politickú

príslušnosť, náboženské presvedčenie, sociálny pôvod, povolanie a pod., ktorá súhlasí so
stanovami a s poslaním združenia, hlási sa k princípom obsiahnutých v medzinárodných
listinám o ľudských právach a chce sa aktívne podieľať  na presadzovaní a ochrane ľudských
práv v spoločnosti .

4. Členstvo v združení  vzniká  prijatím za člena  na základe rozhodnutia správnej rady, a  to za
podmienky, že člen s udelením členstva súhlasí. O prijatí za člena  sa rozhoduje na základe
písomnej prihlášky alebo na návrh na prijatie za člena  podaný minimálne troma riadnymi
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členmi združenia . Členovia prípravného výboru sa stávajú členmi združenia dňom vzniku
združenia.

5. Členstvo nie je  viazané na žiaden členský poplatok. Dokladom o členstve je potvrdenie
o členstve vydané správnou radou.

6. Člen združenia má právo:
- účasti na valnom zhromaždení a podieľať sa na rozhodovaní hlasovaním
- voliť ďalšie orgány a  byť volený do orgánov združenia  v zmysle stanov
- predkladať návrhy , podnety, pripomienky orgánom združenia
7. Člen má povinnosť:
- dodržiavať stanovy, plniť uznesenia orgánov
- aktívne hájiť záujmy združenia , nepodnikať žiadne kroky , ktoré by boli v rozpore so

záujmami združenia

8. Členstvo v združení   zaniká :
a)  vystúpením
b)  vylúčením
c)  úmrtím
d)  zánikom združenia

9. Vystúpením zaniká členstvo na základe písomného  oznamu ku dňu,   ktorý  uvedie člen vo
svojom oznámení. Vystúpením nezaniká zodpovednosť člena za záväzky voči združeniu,
ktoré vznikli do ukončenia jeho členstva.

10. Člen môže byť vylúčený na základe rozhodnutia Správnej rady, ak hrubo porušil povinnosti
vyplývajúce zo stanov združenia alebo opakovane a napriek výstrahe konal  v rozpore so
základnými princípmi a cieľmi združenia.

Článok  č. 6
Orgány združenia

1. Orgánmi združenia  sú :
a) valné zhromaždenie
b) správna rada
c) predseda združenia

A/ Valné zhromaždenie

1. Najvyšším orgánom je valné zhromaždenie, ktoré sa skladá zo všetkých na ňom prítomných
členov združenia.  Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých dôležitých otázkach týkajúcich
sa združenia ako celku , najmä

- volí  a odvoláva  členov správnej rady
- schvaľuje správu činnosti za predchádzajúci rok a schvaľuje  správu o hospodárení a plán

činnosti na nasledujúce obdobie
- rozhoduje o zrušení združenia  a o návrhu správnej rady o  naložení s  majetkom
2. Valné zhromaždenia zvoláva na základe rozhodnutia správnej rady podpredseda správnej rady

alebo správnou radou poverená osoba podľa potreby, minimálne raz ročne. Ak písomne
požiada najmenej 1/3 členov združenia, podpredseda správnej rady  je povinný zvolať valné
zhromaždenie najneskôr do 30  dní od podania žiadosti.

3. Termín konania valného zhromaždenia oznámi podpredseda alebo správnou radou poverená
osoba členom združenia písomnou pozvánkou najneskôr dva týždne pred termínom konania
valného zhromaždenia. V pozvánke musí byť uvedený návrh programu rokovania.
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4. Valné zhromaždenie je schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých
členov združenia.

5. Valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných členov združenia , ak
ďalej stanovy neurčia inak.

6. Pokiaľ valné zhromaždenie nebolo v riadnom zvolanom termíne uznášaniaschopné, zvolá
správna rada do 14 dní náhradné valné zhromaždenie, ktoré je uznášaniaschopné bez ohľadu
na počet prítomných. Pozvánka podľa bodu 3 na náhradné valné zhromaždenie musí byť
doručená najneskôr týždeň pred termínom konania.

B/  Správna rada

1. Správna rada  je riadiacim a výkonným orgánom združenia. Za svoju činnosť je zodpovedná
valnému zhromaždeniu. Správna rada riadi činnosť  združenia, rozhoduje o všetkých otázkach
činnosti o ktorých podľa stanov nerozhoduje valné zhromaždenie.

2. Správna rada má najmenej troch členov, ktorých funkčné obdobie je päť rokov. Členov
správnej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie z členov združenia.

3. Správna rada má svojho predsedu a podpredsedu. Predsedu a podpredsedu volí a odvoláva
správna rada z pomedzi svojich členov.

4. Členstvo v správnej rade  je funkcia dobrovoľná a neplatená. Člen má nárok na náhradu
výdavkov , ktoré mu vznikli pri výkone tejto funkcie.

5. Schôdzu správnej rady zvoláva podpredseda na základe poverenia predsedu. Schôdzu
správnej rady   riadi predseda.  V prípade neprítomnosti predsedu riadi rokovanie správnej
rady podpredseda alebo iný poverený člen. Predseda je zodpovedný za vedenie a uchovanie
zápisnice, najmenej 5 rokov po termíne konania správnej rady.

6. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná  nadpolovičná väčšina jej členov.
V prípade, že  správna rada nie je uznášania schopná, zvolá ju  podpredseda opakovane do
desať dní. Ak sa opätovne nedosiahne požadované kvórum, rozhodujú prítomní členovia
predsedníctva, ak sú prítomní aspoň dvaja členovia správnej rady.

7. Rozhodnutie sa prijíma väčšinou hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov
rozhoduje hlas predsedajúceho.

8. Správna rada zasadá minimálne 4x ročne, prípadne častejšie podľa potreby.
9. V prípade, ak sa uvolní  miesto člena správnej rady,  správna rada zvolí náhradníka na čas  až

do uplynutia riadneho funkčného obdobia člena uvolneného miesta tak aby správnu radu
tvorili minimálne traja členovia.

10. Správna rada najmä :
- zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia a zabezpečuje výkon jeho

uznesení
- schvaľuje   stanovy združenia a ich  zmeny
- prijíma riadnych členov a odoberá im členstvo
- volí a odvoláva zo svojich členov predsedu a podpredsedu správnej rady
- volí a odvoláva štatutárneho zástupcu združenia
- vypracováva a schvaľuje plán činnosti, správu o činnosti,  rozhoduje o smerovaní a obsahu

projektov a aktivitách  združenia
- rozhoduje vo veciach ohľadne hospodárenia združenia
- rozvíja spoluprácu so všetkými organizáciami a inštitúciami zaoberajúcimi sa otázkami

ľudských  práv a základných slobôd a prerokúva s príslušnými štátnymi orgánmi,
organizáciami a inštitúciami opatrenia na efektívnejšie uplatňovanie  medzinárodných listín
ľudských práv v praxi

C/ Predseda združenia

1. Predseda združenia je štatutárnym zástupcom združenia,  reprezentuje a zastupuje  združenie
navonok. V mene združenia je oprávnený konať  aj každý  člen správnej rady na základe
poverenia predsedu združenia.
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2. Ak predseda združenia odstúpi z funkcie alebo je odvolaný správnou radou , alebo  z iných
dôvodov nemôže vykonávať svoju funkciu, správna rada je povinná do 30 dní vymenovať
nového predsedu združenia.

3. Za svoju činnosť   predseda združenia zodpovedá správnej rade a správnu radu pravidelne
informuje o svojich konaniach.

Čl. 7
Kancelária združenia

1. Kancelária  združenia organizuje každodennú činnosť združenia, zabezpečuje operatívnu   a
administratívnu  a technickú prácu združenia.

2. Kancelária združenia rozvíja projekty v súlade s cieľmi združenia a zabezpečuje ich
realizáciu .

3. Kancelária združenia vedie evidenciu členov združenia .
4. Kancelária združenia vydáva informačné materiály o činnosti združenia.

Čl. 8
Hospodárenie združenia

1.  Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom,  ktorý  má  vo  svojom
vlastníctve  alebo  ho užíva  na    základe  nájomnej  zmluvy.

2. Zdroje majetku sú najmä :
a) finančné prostriedky získané na úhradu nákladov spojených s činnosťou združenia
b) príspevky, dary, dotácie, granty fyzických alebo právnických osôb, od neštátnych a štátnych

subjektov
c) výnosy majetku, príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti
d) príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia, z prednáškovej činnosti, vydavateľskej činnosti a

inej propagačnej činnosti, z kultúrnych podujatí a rôznych iných akcií
e) príjmy z verejných zbierok
f)  iné príjmy

3. Výdavky združenia sú zamerané na uskutočňovanie cieľov združenia uvedených v čl.3
a v súlade s formami činnosti uvedenými v čl.4 týchto stanov. Za hospodárenie zodpovedá
správna rada.

4. Pri zániku združenia rozhodne valné zhromaždenie na návrh správnej rady o ďalšom využití
majetku, ktorý zostane po vysporiadaní záväzkov združenia.   Združene je samostatnou
účtovnou jednotkou,  ktorá  účtuje  v  súlade  so  všeobecne záväznými  právnymi  predpismi.

5. V  záujme  vytvárania  vlastných  zdrojov môže združenie vykonávať  doplnkovú aj
podnikateľskú činnosť  súvisiacu  so zabezpečovaním cieľov  a poslania združenia a v súlade
so všeobecne záväznými  predpismi a týmito stanovami.

Čl. 9
Zánik združenia

1. Združenie  zaniká :

a) rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením
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b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR  podľa § 12 zákona č. 83/1990  Zb.
o združovaní  občanov v znení neskorších predpisov.

2. O rozpustení alebo zlúčení s iným občianskym združením rozhoduje  valné zhromaždenie 3/5
väčšinou prítomných členov združenia,  pričom takéto uznesenie o rozpustení  je  potrebné
oznámiť  do  15  dní   Ministerstvu  vnútra  SR.

3. Ak zaniká združenie rozpustením, správna rada ustanoví likvidátora.

4. Pri zániku združenia   zlúčením,  prechádza  jeho majetok na novovzniknuté združenie.


