
Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z. – Stanovy – po novelizácii dňa 13.3.2015

Stanovy občianskeho združenia

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania

Čl. 1. Úvodné ustanovenia

1. Názov občianskeho združenia je Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania.

2. Sídlo združenia je Veličná 134, 027 54.

Čl. 2. Ciele združenia

 1. Ciele združenia sú:

 a) ustanovenie a udržanie slobody voľby očkovania,

 b) zabezpečenie úplného informovania o rizikách spojených s očkovaním,

 c) zabránenie diskriminácii a sankcionovaniu v súvislosti s odmietnutím očkovania,

 d) poskytovanie pomoci rodinám. 

 2. V zmysle ustanovenia a udržania slobody voľby očkovania združenie bude vyvíjať aktivity 
smerujúce k:

 a) ustanoveniu slobodnej voľby očkovania pre všetkých občanov,

 b) ustanoveniu práva rodičov rozhodnúť o očkovaní svojich detí a

 c) ustanoveniu práva lekárov odmietnuť vykonávanie očkovania.

 3. V zmysle zabránenia diskriminácii a sankcionovaniu v súvislosti s očkovaním združenie bude 
vyvíjať aktivity smerujúce k:

 a) zrušeniu uplatňovania akýchkoľvek sankcií voči občanom v prípade odmietnutia 
očkovania,

 b) zrušeniu uplatňovania akýchkoľvek sankcií voči lekárom v prípade  odmietnutia 
vykonávať očkovanie a

 c) odstráneniu podmieňovania akýchkoľvek práv občanov očkovaním,

 d) k dodržiavaniu ľudských práv a slobôd v očkovaní pre všetkých občanov.

 4. V zmysle zabezpečenia úplného informovania o všetkých aspektoch očkovania, združenie 
bude vyvíjať aktivity smerujúce k:

 a) ustanoveniu povinnosti lekárov informovať občanov o rizikách spojených s očkovaním ,

 b) zabezpečeniu informovania a vzdelávania samotných lekárov o rizikách očkovania 
a s tým spojených ľudských právach a slobodách,

 c) zabezpečeniu informovania a vzdelávania širokej verejnosti o rizikách očkovania a s tým 
spojených ľudských právach a slobodách.
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 5. V zmysle poskytovania pomoci rodinám, združenie bude vyvíjať nasledovné aktivity:

 a) podporovať rodiny v právnom povedomí a ich ľudských právach a slobodách,

 b) podporovať rodiny v sociálnej oblasti a

 c) podporovať a organizovať športové, pohybové a pobytové aktivity.

 6. Ochrana práv a záujmov spotrebiteľa:

 a) podporovať vnútroštátnu ochranu spotrebiteľa

 b) podporovať aj formy cezhraničnej ochrany európskeho spotrebiteľa

 c) hájiť práva a slobody spotrebiteľa

Čl. 3. Členstvo v združení

 1. Členstvo v združení je dvojúrovňové:

 a) radový člen a

 b) aktívny člen.

 2. O prijatí radového člena do združenia rozhoduje rada alebo zhromaždenie na základe podpísanej 
písomnej prihlášky. Kontaktná adresa uvedená na prihláške je záväznou pre komunikáciu v rámci 
združenia.

 3. Radový člen môže nadobudnúť postavenie aktívneho člena ak preukáže záujem o aktívny prístup 
k činnosti združenia a písomne požiada radu o zmenu svojho postavenia.

 4. O zmene postavenia člena na radového alebo aktívneho rozhoduje rada. Výnimkou je, ak aktívny 
člen písomne oznámi rade, že stráca záujem o postavenie aktívneho člena - rada berie oznámenie 
na vedomie a nie je potrebné jej rozhodnutie k zmene postavenia na radového člena.

 5. Členstvo v združení zaniká:

 a) oznámením o vystúpení,

 b) vylúčením na základe rozhodnutia rady alebo

 c) úmrtím člena.

 6. Každý člen združenia má právo:

 a) podieľať sa na činnosti združenia,

 b) zúčastňovať sa zhromaždení,

 c) vyjadrovať sa o otázkach riešených v združení,

 d) byť informovaný o činnosti orgánov združenia,

 e) podávať rade návrhy, podnety a sťažnosti a byť informovaný o ich riešení,

 f) predkladať na zhromaždení návrhy, vrátane návrhov určených na hlasovanie podľa čl. 5 
bodu 5.

 7. Člen združenia je povinný dodržiavať stanovy združenia a uznesenia orgánov združenia.

 8. Rada oboznámi člena o zmene jeho postavenia, zániku jeho členstva alebo vylúčení, vrátane 
zdôvodnenia.
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Čl. 4. Organizačné členenie

 1. Orgány združenia sú:

 a) zhromaždenie,

 b) rada,

 c) predseda a

 d) dozorná rada.

Čl. 5. Zhromaždenie

1. Zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia.

2. Zhromaždenie pozostáva zo všetkých aktívnych členov združenia.

3. Zhromaždenia zvoláva rada. Rada musí zvolať zhromaždenie ak ju o to písomne požiada 
dozorná rada alebo najmenej tretina aktívnych členov združenia, a to najneskôr do troch 
mesiacov od doručenia takejto žiadosti. Ak rada nezvolá zhromaždenie do troch mesiacov, 
zhromaždenie zvolá dozorná rada do štyroch mesiacov od doručenia pôvodnej žiadosti na 
zvolanie zhromaždenia.

4. Zhromaždenia vedie predseda združenia alebo ním poverený člen rady. Ak niektorý prítomný 
aktívny člen združenia navrhne poveriť vedením zhromaždenia niektorého prítomného 
aktívneho člena, a ak zhromaždenie právoplatne rozhodne podľa čl. 5 bodu 5 v prospech 
návrhu, tak zhromaždenie vedie schválený aktívny člen.

5. Zhromaždenie rozhoduje verejne väčšinou hlasov prítomných členov.

6. Zhromaždenie rozhoduje o zmenách stanov združenia.

7. Zhromaždenie rozhoduje o zániku združenia.

8. Zvolávateľ zhromaždenia je povinný informovať každého aktívneho člena združenia o 
zvolaní.

9. Zhromaždenie, ktoré bolo právoplatne zvolané, sa musí uskutočniť, a to v stanovenom 
termíne.

Čl. 6. Rada

1. Rada je výkonným orgánom združenia.

2. Členov rady volí zhromaždenie z aktívnych členov na obdobie päť rokov. 

3. Člena rady alebo celú radu môže odvolať zhromaždenie.

4. Ak zhromaždenie nerozhodne inak, rada má päť členov.

5. Pre právoplatné uznesenie rady je potrebná prítomnosť väčšiny jej členov a väčšina hlasov 
prítomných členov.

6. Rada stanovuje výšku a periodicitu vyberania členského poplatku. Rada môže členovi 
odpustiť členský poplatok. Súčasťou rozhodnutia rady je vydanie smernice, s ktorou členov 
včas oboznámi a zverejní ju na internetovej stránke združenia.
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Čl. 7. Predseda

1. Predseda reprezentuje združenie a koná v jeho mene.

2. Predseda je členom rady.

3. Predsedu volí zhromaždenie na obdobie päť rokov. 

4. Predsedu môže odvolať zhromaždenie.

5. Predsedu môže zastúpiť ním poverený člen rady.

6. V prípade, že predseda v neprítomnosti neurčil zástupcu, tak jeho zástupcu určí rada.

Čl. 8. Dozorná rada

1. Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia.

2. Dozorná rada má troch členov.

3. Dozornú radu volí zhromaždenie z aktívnych členov na obdobie päť rokov.

4. Člena dozornej rady alebo celú dozornú radu môže odvolať zhromaždenie.

5. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v rade.

6. Dozorná rada kontroluje činnosť združenia, upozorňuje na prípadné nedostatky a navrhuje 
opatrenia na ich odstránenie.

Čl. 9. Zásady hospodárenia

1. Majetkom združenia hospodári rada.

2. Právo disponovať finančnými prostriedkami združenia majú osoby, ktoré určí rada.

3. Zdrojmi pre činnosť združenia sú členské príspevky, dary a príspevky, príjmy z publikačnej a 
hospodárskej činnosti a iné príjmy dosiahnuté v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

4. O odmenách za vykonávanie činnosti v združení rozhoduje rada.

Čl. 10. Zánik združenia

1. Združenie zaniká podľa § 12 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších 
predpisov a jeho majetkové vysporiadanie sa vykoná podľa § 13 citovaného zákona.

2. O zániku združenia rozhoduje zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov.

Čl. 11. Prechodné ustanovenia

1. Členovia prípravného výboru sú aktívni členovia.

2. Prípravný výbor plní úlohy rady a dozornej rady po prvé zhromaždenie.

3. Prípravný výbor volí spomedzi svojich členov predsedu.

4. Prípravný výbor musí zvolať zhromaždenie do šiestich mesiacov od vzniku združenia.
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