
- 1 - 

 

Stanovy občianskeho združenia Priatelia Quo Vadis 

Článok I 

Názov a sídlo 

(1) Názov občianskeho združenia je „Priatelia Quo Vadis“ a skratka „PQV“.  Názov 

v anglickom jazyku je „Friends of Quo Vadis“, v nemeckom jazyku „Freunde von 

Quo Vadis“, vo francúzskom jazyku „Amis de Quo Vadis“. 

(2) Sídlo občianskeho združenia Priatelia Quo Vadis (ďalej len „združenie“) je Veterná 1, 

811 03 Bratislava. 

Článok II 

Ciele a činnosť  

(1) Cieľmi združenia sú najmä: 

a) vytvoriť a spravovať evanjelizačné a pastoračné centrum „Dom Quo Vadis“ 

v centre Bratislavy tak, aby bolo miestom nenúteného spoznávania 

kresťanskej viery a jej prehlbovania, 

b) vytvárať priestor pre stretnutia a spoluprácu spoločenstiev, hnutí a združení  

v Cirkvi v duchu jednoty, 

c) vytvárať priestor pre ekumenický a  medzi-náboženský dialóg v duchu 

porozumenia a hľadania pravdy, 

d) vytvárať priestor pre zdieľanie informácií najmä medzi kresťanmi (kresťanské 

infocentrum), 

e) vytvárať podmienky pre rozvoj dobrovoľníctva a práce s mládežou  

f) podporovať vzdelávanie, 

g) podporovať rozvoj a zachovanie kultúrnych hodnôt. 

h) spolupracovať s organizáciami, ktorých ciele nie sú v rozpore s cieľmi 

združenia 

(2) Pri napĺňaní svojich cieľov združenie: 

a) vybuduje a spravuje kaviareň, 

b) poskytuje poradenstvo, priestory na stretanie a inú pomoc kresťanským 

spoločenstvám, 

c) poskytuje informačno-poradenské služby, 

d) organizuje náboženské, kultúrne, mládežnícke a vzdelávacie podujatia 

a projekty, 

e) vykonáva iné činnosti smerujúce k napĺňaniu cieľov združenia. 



Stanovy občianskeho združenia Priatelia Quo Vadis 

- 2 - 

 

Článok III 

Orgány 

(1) Orgánmi združenia sú 

a) rada Quo Vadis (ďalej len „Rada“), 

b) riaditeľ, 

c) tajomník, 

d) kontrolór. 

Článok IV 

Rada Quo Vadis 

(1) Rada Quo Vadis je najvyšším orgánom združenia tvoreným všetkými členmi 

združenia. 

(2) Zasadnutia Rady zvoláva riaditeľ aspoň raz ročne. Častejšie zvoláva riaditeľ 

zasadnutie rady,  

a) ak to uzná za potrebné,  

b) ak ho požiada aspoň jedna tretina členov s uvedením veci, ktorú chcú 

prerokovať.  

(3) Zasadnutie podľa ods. 2 písm. b) sa uskutoční do dvoch týždňov od doručenia 

žiadosti, ak v žiadosti nie je uvedený neskorší termín, a riaditeľ bezodkladne oznámi 

členom čas, miesto a program zasadnutia. V ostatných prípadoch riaditeľ oznámi čas, 

miesto a program zasadnutia aspoň jeden mesiac pred konaním zasadnutia.  

(4) Ak riaditeľ nezvolá aspoň raz ročne  zasadnutie Rady, uskutoční sa zasadnutie rok 

od posledného zasadnutia v sídle združenia. Ak riaditeľ nezvolá zasadnutie podľa 

ods. 2 písm. b) v súlade s ods. 3, zvolá zasadnutie vekom najstarší člen, ktorý nie je 

riaditeľom. 

(5) Zasadnutiu predsedá riaditeľ alebo ním poverený člen. Ak je na programe voľba 

alebo odvolávanie riaditeľa, tento bod programu sa prejednáva prednostne 

a predsedá mu vekom najstarší prítomný člen, ktorý nie je riaditeľom. 

(6) Rada  

a) schvaľuje stanovy združenia a ich zmenu, 

b) môže vydávať, meniť a rušiť vnútorné predpisy združenia, 

c) schvaľuje návrh rozpočtu, plán činnosti,  správu o činnosti a správu o 

hospodárení združenia, 

d) volí riaditeľa, tajomníka a kontrolóra, 

e) odvoláva riaditeľa, tajomníka a kontrolóra, 

f) rozhoduje o prijatí a vylúčení členov združenia, 
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g) rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu o neprijatí žiadateľa za sympatizanta, 

odvolaní proti vylúčeniu člena alebo vyčiarknutí sympatizanta zo zoznamu 

sympatizantov, 

h) rozhoduje o zániku združenia a menovaní likvidátora, 

i) rozhoduje o ostatných záležitostiach, ktoré predloží na prerokovanie riaditeľ, 

tajomník, kontrolór alebo člen združenia. 

(7) Vo veciach podľa ods. 3 písm. a), e) a h) rozhoduje rada dvojtretinovou väčšinou 

všetkých členov. V ostatných veciach nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. 

(8) Vo veciach podľa ods. 3 písm. a), d), e), f) a h), tiež vtedy keď sa na tom dohodne, 

rozhoduje Rada tajným hlasovaním. Ak hlasovanie nie je tajné, môže sa uskutočniť aj 

korešpondenčne. 

Článok V 

Riaditeľ 

(1) Riaditeľ je výkonným orgánom  a najvyšším riadiacim orgánom združenia medzi 

dvoma zasadnutiami Rady. Za svoju činnosť sa riaditeľ zodpovedá Rade. 

(2) Riaditeľ je štatutárnym orgánom združenia, zastupuje združenie v právnych 

vzťahoch. Má právo poveriť zastupovaním združenia v právnych vzťahoch iné 

osoby, najmä tajomníka. 

(3) Riaditeľ je volený Radou na obdobie troch rokov. Zvolená osoba sa stáva riaditeľom 

v deň nasledujúci po zániku funkcie predchádzajúceho riaditeľa alebo ihneď, ak 

v čase voľby funkcia riaditeľa bola uprázdnená. Zvolením sa osoba stáva členom 

združenia, ak ním predtým nebola. 

(4) Návrh kandidáta na riaditeľa môže predložiť člen združenia. K návrhu je potrebné 

priložiť písomný súhlas kandidáta. 

(5) Funkcia riaditeľovi zaniká 

a) uplynutím doby, na ktorú bol zvolený, 

b) odstúpením z funkcie, 

c) odvolaním Radou, 

d) zánikom členstva v združení, 

e) zánikom združenia. 

(6) Rada môže riaditeľa odvolať, ak 

a) riaditeľ opakovane koná v rozpore s cieľmi, stanovami, ostatnými vnútornými 

predpismi združenia a rozhodnutiami Rady, 

b) riaditeľ opakovane nedodržiava rozhodnutia Rady, 

c) riaditeľ svojim konaním ohrozuje dobré meno združenia, 

d) riaditeľ nie je schopný vykonávať svoju funkciu. 

(7) Riaditeľ  

a) zodpovedá za napĺňanie cieľov združenia v súlade s plánom činnosti, 
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b) zodpovedá za hospodárenie a správu majetku združenia, 

c) zodpovedá za propagáciu združenia  a jeho činnosti v Cirkvi a spoločnosti 

d) predkladá Rade návrh plánu činnosti na nasledujúci rok, 

e) predkladá Rade návrh  správy o činnosti združenia, 

f) plní ostatné povinnosti, vyplývajúce z týchto stanov, ostatných vnútorných 

predpisov združenia a rozhodnutí Rady, 

g) vydáva, mení a ruší vnútorné predpisy. Rada si môže rezervovať právo 

niektoré vnútorné predpisy schváliť. 

h) v súlade s týmito stanovami a ostatými vnútornými predpismi združenia 

rozhoduje o všetkom, čo nie je vyhradené inému orgánu združenia.  

(8) Ak riaditeľ nie je schopný vykonávať svoju funkciu, tajomník bezodkladne zvolá 

Radu. Na základe jej písomného poverenia bude tajomník alebo osoba poverená 

Radou vykonávať funkciu riaditeľa na nevyhnutne potrebné obdobie. Poverená 

osoba alebo tajomník v najbližšom možnom termíne zvolá Radu, aby rozhodla 

o odvolaní a voľbe nového riaditeľa. 

Článok VI 

Tajomník 

(1) Tajomník je výkonným orgánom združenia podriadeným riaditeľovi. Za svoju 

činnosť sa tajomník zodpovedá Rade, ak v týchto stanovách nie je stanovené inak.  

(2) Tajomník je volený Radou na obdobie troch rokov. Zvolená osoba sa stáva 

tajomníkom v deň nasledujúci po zániku funkcie predchádzajúceho tajomníka, alebo 

ihneď, ak v čase voľby funkcia tajomníka bola uprázdnená. Zvolením sa osoba stáva 

členom združenia, ak ním predtým nebola. 

(3) Návrh kandidáta na tajomníka môže predložiť člen združenia. K návrhu je potrebné 

priložiť písomný súhlas kandidáta. 

(4) Funkcia tajomníkovi zaniká 

a) uplynutím doby, na ktorú bol zvolený, 

b) odstúpením z funkcie, 

c) odvolaním Radou, 

d) zánikom členstva v združení, 

e) zánikom združenia. 

(5) Rada môže tajomníka odvolať, ak 

a) tajomník opakovane koná v rozpore s cieľmi, stanovami, ostatnými 

vnútornými predpismi združenia a rozhodnutiami Rady alebo riaditeľa, 

b) tajomník svojim konaním ohrozuje dobré meno združenia, 

c) tajomník nie je schopný vykonávať svoju funkciu. 

(6) Tajomník 

a) vykonáva najmä úlohy spojené s hospodárením a správou majetku združenia, 
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b) zodpovedá za vedenie účtovníctva združenia, 

c) predkladá Rade návrh rozpočtu na nasledujúci rok, 

d) predkladá Rade návrh  správy o hospodárení združenia, 

e) vedie zoznam členov a zoznam sympatizantov, 

f) plní ostatné povinnosti, vyplývajúce z týchto stanov, ostatných vnútorných 

predpisov združenia a rozhodnutí Rady, 

g) plní ostatné povinnosti, ktorými ho poverí riaditeľ. 

(7) Za svoju činnosť podľa ods. 10, písm. g) sa tajomník zodpovedá riaditeľovi. 

(8) Ak tajomník nie je zvolený alebo nie je schopný vykonávať svoju funkciu, vykonáva 

ju riaditeľ. 

Článok VII 

Kontrolór 

(1) Kontrolór je kontrolným orgánom združenia. Za svoju činnosť sa kontrolór 

zodpovedá Rade. 

(2) Kontrolór je volený Radou na obdobie troch rokov. Zvolená osoba sa stáva 

kontrolórom v deň nasledujúci po zániku funkcie predchádzajúceho kontrolóra, 

alebo ihneď, ak v čase voľby funkcia kontrolóra bola uprázdnená. 

(3) Funkcia kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou riaditeľa. 

(4) Funkcia kontrolórovi zaniká 

a) uplynutím doby, na ktorú bol zvolený, 

b) odstúpením z funkcie, 

c) odvolaním Radou, 

d) smrťou kontrolóra, v prípade fyzickej osoby, alebo zánikom kontrolóra, 

v prípade právnickej osoby, 

e) zánikom združenia. 

(5) Rada môže kontrolóra odvolať, ak 

a) kontrolór opakovane koná v rozpore s cieľmi, stanovami, ostatnými 

vnútornými predpismi združenia a rozhodnutiami Rady, 

b) kontrolór svojim konaním ohrozuje dobré meno združenia, 

c) kontrolór nie je schopný vykonávať svoju funkciu. 

 

(6) Kontrolór 

a) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje Radu na nedostatky a 

navrhuje riešenia na ich odstránenie, 

b) kontroluje dodržiavanie stanov a ostatných vnútorných predpisov združenia, 

c) o výsledkoch vykonaných kontrol a o svojej činnosti podáva správu Rade raz 

ročne za obdobie kalendárneho roka.  
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Článok VIII 

Členstvo 

(1) Členom združenia sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov, spôsobilá na 

právne úkony, ktorá súhlasí s cieľmi a stanovami združenia, a ktorú za člena 

združenia prijme Rada. 

(2) Členom združenia sa môže stať aj právnická osoba, ktorá súhlasí s cieľmi a stanovami 

združenia, a ktorú za člena združenia prijme Rada. 

(3) Návrh na prijatie za člena so súhlasom žiadateľa predkladá Rade člen združenia.  

(4) Členstvo vzniká rozhodnutím Rady o prijatí. Riaditeľ oznámi žiadateľovi 

rozhodnutie, a ak bol prijatý, zapíše ho do zoznamu členov. 

(5) Členstvo v združení zaniká: 

a) vzdaním sa členstva, 

b) vylúčením člena Radou, 

c) odsúdením za úmyselný trestný čin, 

d) smrťou člena, v prípade fyzickej osoby, alebo zánikom člena, v prípade 

právnickej osoby, 

e) zánikom združenia. 

(6) Členstvo podľa ods. 5 písm. a) zaniká doručením písomného oznámenia o vzdaní sa 

členstva riaditeľovi. 

(7) Členstvo podľa ods. 5 písm. b) zaniká rozhodnutím Rady o vylúčení. Rada môže 

člena vylúčiť, ak 

a) člen opakovane koná v rozpore s cieľmi, stanovami a ostatnými vnútornými 

predpismi združenia, 

b) člen opakovane nedodržiava rozhodnutia orgánov združenia, 

c) člen svojim konaním ohrozuje dobré meno združenia. 

(8) Členovia združenia majú právo: 

a) voliť a byť volený do orgánov združenia (ak tieto stanovy nestanovujú inak), 

b) osobne alebo prostredníctvom písomne povereného zástupcu hlasovať v 

Rade, pričom každý člen disponuje jedeným hlasom, 

c) podávať návrhy, pripomienky, odporúčania a sťažnosti všetkým orgánom 

združenia, 

d) zúčastňovať sa na aktivitách združenia, 

e) byť informovaný o činnosti a hospodárení združenia. 

(9) Členovia združenia sú povinní dodržiavať stanovy a rozhodnutia orgánov združenia 

a podľa svojich možností a schopností prispievať k napĺňaniu cieľov združenia. 

Článok IX 

Sympatizanti 
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(1) Sympatizantom sa môže stať fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá súhlasí 

s cieľmi a stanovami združenia a chce sa podieľať na ich uskutočňovaní. 

(2) Sympatizantom sa môže stať aj právnická osoba, ktorá súhlasí s cieľmi združenia 

a chce sa podieľať na ich uskutočňovaní. 

(3) Sympatizanti sa na uskutočňovaní cieľov združenia podieľajú najmä 

a) aktívnou pomocou pri príprave a realizácii podujatí a projektov združenia, 

b) poskytovaním finančných a iných darov. 

(4) O prijatí sympatizanta rozhoduje riaditeľ alebo tajomník na základe písomnej 

prihlášky žiadateľa. Tajomník sympatizanta bezodkladne zapíše do zoznamu 

sympatizantov. Žiadateľ sa stáva sympatizantom zapísaním do zoznamu 

sympatizantov. 

(5) Riaditeľ alebo tajomník rozhodne o neprijatí žiadateľa za sympatizanta, ak žiadateľ 

spĺňa dôvody, pre ktoré by bol vyčiarknutý zo zoznamu sympatizantov. 

(6) Osoba prestáva byť sympatizantom združenia vyčiarknutím zo zoznamu 

sympatizantov. Tajomník vyčiarkne sympatizanta, ak 

a) ho o to sympatizant požiada, 

b) sa sympatizant dlhšie ako dva roky nepodieľa na uskutočňovaní cieľov 

združenia podľa ods. 3, 

c) bol sympatizant odsúdený za úmyselný trestný čin, 

d) sympatizant svojim konaním ohrozuje dobré meno združenia, 

e) sympatizant zomrel, v prípade fyzickej osoby, alebo zanikol, v prípade 

právnickej osoby, 

f) zaniklo združenie. 

(7) Sympatizanti združenia majú právo: 

a) podávať návrhy, pripomienky, odporúčania a sťažnosti všetkým orgánom 

združenia, 

b) zúčastňovať sa na aktivitách združenia, 

c) byť informovaný o činnosti a hospodárení združenia. 

 

 

Článok X 

Zásady hospodárenia 

(1) Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom podľa schváleného 

rozpočtu. 

(2) Majetok združenia tvoria príspevky, dary, odkazy, granty, dotácie, výnosy a úroky z 

majetku a príjmy z obchodnej činnosti. 

(3) Združenie využíva svoj majetok na uskutočňovanie svojich cieľov.  
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(4) Združenie môže na krytie nákladov spojených s uskutočňovaním jeho cieľov vyvíjať 

hospodárku činnosť. Na tento účel zriaďuje vlastné obchodné spoločnosti, nadácie 

a iné hospodárske subjekty, ktorým sa môže na tento účel prenechať správa časti 

majetku združenia. 

(5) Zriadenie týchto hospodárskych subjektov podlieha schváleniu Rady. Zisk 

z podnikania právnických osôb založených združením sa používa výhradne na 

plnenie cieľov združenia. 

Článok XI 

Zánik 

(1) Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením. 

(2) Ak združenie zaniká zlúčením s iným združením, majetok združenia sa stáva 

majetkom nástupníckeho združenia. 

(3) Ak združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, Rada vymenuje likvidátora. 

Likvidátor sa menovaním stáva jediným štatutárnym orgánom združenia. 

(4) Likvidátor vykonáva iba činnosť smerujúcu k uhradeniu všetkých záväzkov 

združenia. Ostatný majetok bude použitý v súlade s cieľmi združenia. 

(5)  Likvidátor do pätnástich dní od vysporiadania všetkých záväzkov združenia oznámi 

Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky zrušenie združenia. 

Článok XII 

Prechodné ustanovenia 

(1) Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie združenia stávajú členmi 

združenia. 

(2) Splnomocnenec oprávnený konať v mene prípravného výboru bezodkladne po 

registrácii združenia zvolá zasadnutie Rady, na ktorom členovia zvolia riaditeľa. Do 

zvolenia riaditeľa jeho funkciu vykonáva splnomocnenec. 

Článok XIII 

Záverečné ustanovenia 

(1) Výklad týchto stanov náleží Rade. 

(2) Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie a v prípade ich zmeny 

schválením zmeny stanov Radou Združenia. 


