
STAI{ovY
Spoločnosti rra ponloc r:sobánt s autizmom

Cllánrrl< 1.

Názrrv

1) Spoločnost'na pomoc osobám s autiznrotn (ďalej len skratka SPOSA, ktorá sa bežne
používa navonok a v právnych vzt'ahoch).

2) SPOSA je občianske združenie založené podl'a Zák.č. 8311990 Zb. o združovaní
občanov v znení neskorších predpisov.

článok 2.

Sídlo

Sídlo SPOSA je rra Galandovej ulici č. 7, 811 06 Bratislava.

článok 3.

ciel'činnosti

1) SPOSA je samostatný právny subjekt.
2) SPOSA je dobrovotné združenie občanov, ktorí sa združili za účelom zastupovania

záujnTov detí, nrládeže a dospelých postihnutých autistickým syndrómom.
3) Ciel'om SPOSA je presadzovanie a podpora všetkých opatrení, ktorých cii:i'om bude

zlepšerrie kval ity živ ota autizmom po sti lrnr-rtých j eclincov.

Článok 4.

Spósoby uskutočňovania ciel'a

1) SPOSA vyvíja informaěnú a osvetovú činnosť o problematike autizmu zarnerarrú rra
rodinných príslušníkov, odbornú i laickú verejnost' formou prednášok, setninarov,
publicistickej činnosti, spolupráce s masmédiami a pod.

2) SPOSA r,ydáva odborné publikácie s tematikou autizmu pre ďalšie vzdelávanie
odbomíkov i laickej verejnosti.

3) SPOSA spolupósobí pri zriaďovaní špecializovaných predškolských, škcrlských
a mimoškolských zaňaderu.

4) SPOSA poskytuje prostredie na reklamu, ktotej cieťom je zhtomaždenie finančných
prostriedkov určených k plneniu jej cieťov.

5) SPOSA organizuje stretnutia rodírr na spoločenských, kultúrnych a šponových
podujatiach a poskytuje im príležitosť k vlirrrene skúseností avzájomnej pomoci.

6) SPOSA vyvíja verejnoprospešnú činnosť na úseku humanitnej pomoci, osvety
a poradenstva podta zákona č. 83lI990 Zb, o združovatí občanov v znení neskorších
predpisov.

7) SPOSA prostredníctvom bankového nepodrrikateťského ..účtu financuje odbornú,
organizačnú, vzdelávaciu, rekreačr-ru. relrabilitačnú a športovú činnost' vykonávanú
členmi SPOSA alebo in;ými osobami v prospech SPOSA.
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8) SPOSA organizuje a financuje vzdelávarue a stážové pobyty a členov
SPOSA, ako aj účasť na odbomých autistických kongresoch,
a pod.

9) SPOSA pomáha zabezpečovať vzdelávanie, odbornú
postihnutých autizmom

l0)SPOSA pomtáha osobám postihnut}m autir:rnom kich
a nryšovaniu miery ich samostatnosti.

11) SPOSA napomáha k vytváraniu sebestačných komunít osób postihnutých autizmom
alebo k vzniku zariadení sociálnych služieb pre takéto osoby, prípadne spolupracuje so

vzniknuými subjektami s takouto náplňou činnosti.
12) SPOSA pósobí v oblasti:

a) ochrany ťudslqých práv osób postihnut/ch autizmom,
b) ochrany a podpory zdravia avzďelávanta osób postihnutých autizmom,
c) podpory športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnut}ch autizmom,
d) poskytovanie sociálnej pomoci občanom postihnut}ch autizmom.

13) SPOSA organizuje poradenskú činnosť, terapiu arehabilitáciu pre osoby s autizmom
a ich rodiny.

14) SPOSA pósobí v oblasti sociálnej pomoci v zmysle zák. č. l95ll998 Z.z. o sociálnej
pomoci v znení neskorších predpisov, a to sociálnou prevenciou (predchádzaním
a zabraňovaním príěin vzniku, prehlbovania alebo opakovania poruch psychického
qývinu, Szického rnývinu alebo sociálneho vývinu občana) pre maloletých občanov
s poruchami správania a plnolet}ch občanov s ťažlcým zdravotným postihnutím
a oběanov s nepriaznivým zdravotn;im stavom spočívajúcej vo forme vyhťadávacej,
rehabilitačnej, nápravnej aresocializačnej činnosti aorganizovania výchovno-
rekreačných táborov, pričom jednotlivé činnosti sú zamerané na:
a) vyhťadávacia ěinnosť na vyhl'adávanie maloletých s poruchami správania

a občanov, ktorí potrebujú pomoc SPOSA,
b) nápravná činnosť na dosiahnutie pozitívnej zmeny v konaní postihnutého občana

autizmom s ciel'om zmierniť alebo prekonať jeho hmotnú alebo sociálnu núdzu,
ktorú nem6že zobjektívnych alebo zo subjektívnych dóvodov zmierniť alebo
prekonať sám ani s pomocou rodiny; táto ěinnosť obsahuje aj výchovné
usmerňovanie najmá s cieťom odstrániť nedostatky vo výchovnýclr pomeroch
maloletého občana postihnutého autizmom,

c) rehabilitačná činnosť na obnovu najvyššie dosiahnuteťného individuálneho stupňa
osobnostného rnývinu, fyzickej wýkonnosti a pracovnej výkonnosti občana
postihnutého autizmom,

d) resocializačná činnosť na postupy prernýchovy občana postihnutého autizmom
zamerané rla zmiernenie, prekonanie azabránenie opakovania dlhodobo
pretrvávajúcej hmotnej alebo sociálnej núdze s cieťom zapoiiť takéhoto občana do
živ ota v prirodzenom pro stredí,

e) orgarizáciavýchovno-rekreačných táborov pre deti postihnuté autizmom
o občanov, ktorí sú v hmotnej núdzi,
o s poruchami správania,
o s ťažkým zdravotrrým postihnutím,
o v náhradnej starostlivosti.

spo1o

osób
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Clánok 5.

Clenstvo
"d.tta.§* 3Ě

1)

2)

4)

5)

Členstvo v SPOSA vznikátazákladeprvej úhracly ročného
osobe s autizmom do dovíšenia 18 roku životavznikáěl
dňom zaplatenia prvého roěného členského príspevku je
Uvedené sa týka aj osób s autizmclm po dovíšení 18 roku Ze
takáto osoba nemá spósobilosť na právne úkony alebo je plne že tieto
osoby sú oslobodené od platenia členských príspevkov.

3) Členmi SPOSA sa móžu stať:
. rodičia dieťat'a s autizmom,
. osoby s autizmom,
. odborníci, ktorí chcú podporovať záujmy postihnutých autizmom,
o iné fyzické a právnické osoby, ktoré majú záqem podporovať prácu sposA.

Zaplatenie členského príspevku je zátroveň vy,jadrením súhlasu so Stanovami
a programom SPOSA.
členswo sa končí:

o dobrovofným vystúpením, ktoré oznémi písomne predstavenstvu,
o úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,
o vylúěenim zvéřnych dóvodov, o ktorych roáoduje členská schódza, pričom

predstavenstvo písomne informuje ělena,
. zánikom združetia,
o vyčiarknutímzo zozíamu podťa čl. 5 ods. 7.

Voči rozhodnutiu predstavenstva o vylúčení zo zdnůenta móže dotknu!ý člen
v zmysle § 15 zák. č. 83/1990 Zb. požiadať o súdnu ochranu tj. požiadať príslušný
súd o preskúmanie roáodnutia predstavenstva v lehote do 30 dní odo dňa, keď sa
o ňom dozvedel, najneskór však do 6 mesiacov.
Clenstvo spočíva v prípade, keď člen za príslušný kalendárny rok nezaplatí členský
príspevok, t, zn., že člen nemóže v tomto období uplatňovať svoje práva člena resp.
nebude mócť'poberať ýhody poslqrtujúce SPOSA. Doba spoěívania členstva m6že
byť najdlhšie 3 roky bez prerušenia. V prípade, že členstvo spočíva 3 roky, zaniká
členstvo automaticky, pričom predstavenstvo následne vyčiarkne takúto osobu zo
zoznamu členov zdnůeniak 31. decembru.

Čhnok 6.

Práva a povinnosti členov

Člen má právo:
o zúčastňovať sa podujatí usporiadaných zdtlůenim,
o zúČastniť sa na rokovaní predstavenstva v časti rokovania, v ktorom sa

prejednávajú jeho návrhy, podnety a pripomienky,
o zúčastňovať sa členských schódzí,

, . má aktívne:(voliť) a pasívne (byt' volený) volebné právo, pokiať dosiahol vek
18 rokov.

Člen má povinnosť:
o dodržiavať stanovy sposA,
. riadne vykonávať všetky prijaté fuŇcie v zdnůen|
o chrániť, opatrovať azveíaďovať majetok združenia,
. riadne a včas platiť členské príspevky a poplatky, na ktoré sazaviazal

6)

7)

1)

2)



1)

2)

3)
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ČHnok z.
Členské príspevky

O l}ške členského príspevku na príslušný kalendárny rok
Výška členského príspevku móže byt clifer:encovaná pre
členmi S P O S A, v r átane re gi onálnych občiansky ch zďnůení
Osamelí rodičia, osoby čiastočne invalidné a študenti platia
ělenského príspevku.
Osoby uvedené v č1. 5 ods. 2 sú oslobodené od členského
V odóvodnených prípadoch móže predstavenstvo členský prí
úplne odpustiť.

čHnok 8.

Orgány zdraženia

4)
5)

1)

2)

5)
6)

alebo

Orgtínmi združentasú:
. Členská schódza
o predstavenstvo

o Dozornáruda

ČHnok 9.

členst<.á schódza

Členská schódza je najvyšší orgán SPOSA.
Clenskú schódzu zvoláva predstavenstvo aspoň jeden krát vkalendárnom roku.
Zvolanie ělenskej schódze vykoná predstavenstvo písomne formou pozvánky, v ktorej
uvedie navrhovaný program. Členská schódza je ivolanáza podmiónky, že-pozvát,ký
sú doruČené každému členovi SPOSA s tYm, že sa doručujú len osobám, ktoré dosiahli
vek 18 rokov. Zákonrtým zástupcom dieťaťa- členom SPOSA sa doručuie len jedna
pozvánka.Pozvánka sa nedoručuje členom, ktoqirn členstvo spočíva.
Predstavenstvo je povinné zvolať, spósobom uvedeným vpredchádzajúcom odseku,
Členskú schódzu na základe písomnej žiadosti najmenej 1/3 členov SPOSA. Do tohto
podielu žiadateťov o zvolanie ělenskej schódze sa nezapočiÁvají členovia so
spoČÍvajúcim členstvom azrodičov - zákowých zástupcov sa započitava len jeden
Člen. Predstavenstvo je povinné v tomto prípade molať členskú schódzu najneskoršie
do 20 dní od doruěenia žiadosti. Žiadosť o zvolanie členskej schódze němusí byť
odóvodnená.
Členskú schódzu móže zvolať aj dozomá rada v prípade zistenia závažných
nedostatkov v Činnosti predstavenstva, zníženíapočtu členov predstavenstva na dvoch
alebo v prípade nečinnosti predstavenstva vo veci zvolania členskej schódze podťa
odseku 3.
Každá zvolaná členská schódza j e uznášania schopná.
Členská schódza rozhoduje formou uznesení. Uznesenia sa prijímajú hlasovaním, a to
verejným alebo tajným. Ospósobe hlasovania, ato q..vrátane kombinovaného
hlasovania, rozhoduje členská schódza na začiatku členskej schódze pred schválením
j_ej programu.

7) Clenská schódza rozhoduje nadpolovičnou váčšinou prítomných hlasov; pričom platí
zásada, žekažďý člen predstavuje jeden lrlas v nasledovnom:

3)

4)



a s vÝnimkou čl. 1 zapísaní
jednotky do S

o schvaťovať účtovnú závierku za predcháďzajúcí
príslušný rok,

o ukladať úlohy predstavenstvu a dozornej rade,
o schvaťovať program členskej schódze,
o voliť zapisovateťa členskej schódze, predsedajúceho členskej schódze

a overovateťov zápisnice členskej schódze,
. voliť skrutátorov členskej schódze pri voťbách do orgánov sposA,
o schvaťovať vstup alebo výsfup občianskeho združenia sposA do únie alebo

zv ázu občianskych združení, ako aj iných zdnĚeni právni c§ých o só b,
. rozhodovať o vylúčení ěIenaz oběianskeho zdrlůenía sposA.

8) Právnickú osobu zastupuje na členskej schódzi ňou poverený zástupca.
9) Splnomocnenia na zastupovanie fyzických osób sú neprípustné.
10)Členská schódza roáoduje nadpoloviěnou váčšinóu hlasov zo všetkých členov

SPOSA, ktod dosiahli vek 18 rokov amajú spósobilosť na právne úkony
v nasledovnom:

o schvaťovať zá.r;rík občianskeho zdr:uženía sposA,
. schvaťovať likvidátora resp, likvidátorov pri zániku sposA.

1 1) Pri rovnosti hlasov nieje uznesenie schválené.

ČHnok 10.
predstavenstvo

Predstavenstvo je kolektívnym štatutárnym zástupcom občianskeho združerna
SPoSA.
Predstavenstvo sa skladá najmenej ztroch členov anajviac zo siedmych členov, ktorí
sú volení členskou schódzou na obdobie dvoch rokov, a síce z predsedu, podpredsedu
ajedného až piatich členov. Celkoqý poěet ělenov predstavenstva nesmie počas
volebného obdobia klesnúť pod troch členov. V takomto prípade zvolá volebnú
členskú schódzu dozomárada do 30 dní od vzniku uvedenej skutočnosti.
Predstavenstvo si volí zo svojich radov predsedu a podpredsedu predstavenstva, ktorí
sú potom aj predsedom a podpredsedom občianskeho združenía.
Voťba predsedu apodpredsedu predstavenstva prebehne vpriebehu volebnej členskej
schódze s tým, že predstavenstvo oznární účastníkom členskej schódze qýsledky
volieb predsedu a podpredsedu občianskeho zdnlženia.
Predstavenstvo si samo určuje plán svojich zasadnutí. Každý člen predstavenstva
obdtží pl,ín zasadnutí s uvedením termínu a miesta zasadnutia. Neplánované
zasadnutie predstavenstva je možné zvo\ať qýlučne len formou písomného pozvania
podpísaného predsedom predstavenstva alebo podpredsedom.
Predstavenstvo je uznášania schopné, ak sú prítomní aspoň traja jeho členovia,
Predstavenstvo rozhoduje formou uznesení nadpolovičnou váčšinou prítomných
členov predstavenstva.
Zo zasadnutia predstavenstva sa spisuje zápisníca, ktoru podpisuje predseda alebo
podpredseda predstavenstva ajeden člen predstavenstva ako overovateť zápisnice.

5

o schvaťovať stanovy sposA a ich zmeny, s výni
SPOSA roáoduje predstavenstvo
alebo vyčiarknutí organizačnej
predstavenstvo,

. voliť a odvolávať predstavenstvo
členov,

keď o sídle

uje

a dozornú

1)

2)

3)

4)

6)
7)

8)

5)



9) V prípade, že niektorí člen predstavenstva nesúhlasí
predstavenstva a trvá na dóvodoch svojho nesúhlasu, zap,í na jeho
žiadosť dóvody jeho nesúhlasu s prrjatým uznesením s Sam
formuluje. Ak mu predstavenstvo z akéhokoťvek dó vnenv
podať z dóvodu porušenia stanov sťažnosť dozornej rade.

i0) Spósob hlasovania o uzneseniach predstavenstva si predsl
ll)Písomné právne úkony podpisujú spolu najmenej dvaja

pričom jedným znich musí byt'predseda alebo podpredseda predstavenstva.
12)Predseda predstavenstva zastupuje navonok oběianske združenie SPOSA voči tretím

osobám, a to ako jeho predseda.
13)Podpredseda predstavenstva zastupuje predsedu predstavenstva v čase jeho

neprítomnosti na íuemí SR alebo počas jeho práceneschopnoti alebo dovolenky.
l4)Predstavenstvo priamo vykonáva spravovanie občianskeho zdrlůenia vo všet§fch

oblastiach.
l5)Predstavenstvo určuje úlohy afunkčnú náplň ostatným trom až piatim členom

predstavenstva.
16) Predstavenstvo vedie evidenciu všet§ých členov SPOSA.
l7)Predseda alebo podpredseda predstavenstva zabezpeěujú, aby jedno vyhotovenie

zápisnice z členskej schódze azo zasadnutia predstavenstva bolo odovzdané dozornej
rade.

l8)Funkcia člena predstavenstva zaniká okrem uplynutia funkčného obdobia, odvolania
členskou schódzou ajeho smrti aj písomn;fm oznámením člena predstavenstvu, že
ukončuje ýkon svojej funkcie. Oznámenie zžroveň doručí dozornej rade na vedomie.
Výkon funkcie končí dňom doruěenia oznáttnenia predstavenstvu.

čtánok 11.

Dozarná rada

1) Dozorná rada je nezávislý orgán, zodpovedá sa iba členskej schódzi.
2) Dozorná rada sa skladá zttoch členov, ktorí sú volení členskou schódzou na 2 roky.
3) Dozorná rada volí zo svojich členov predsedu dozornej rady. Výsledok voťby oznámi

okamžite volebnej členskej schódzi.
4) Predseda dozornej rady sa zúčastňuje zasadnutí predstavenstva bez hlasovacieho

práva. Dostáva tiež plén zasadnutí predstavenstva a vďahuje sa na neho ustanovenie
ě1. 10 ods.5.

5) Dozorná ruda kontroluje dodržiavanie stanov, evidenciu členov, platenie členských
pdspevkov, plnenie uznesení členskej schódze apredstavenstva a hospodarenie
občianskeho zdrtůerua.

6) Zvlášť kontroluje čerpanie finančných prostriedkov získaných zgtariov alebo iných
dotácií a spósob ich vyúčtovania z pohl'adu ich prerozdelenia vo vďahu k členskej
zil<ladru,

7) Dozomá rada je oprávnená nahliadať do všetlqých dokladov úětormíctva, ako aj celej
korešpondencie vedenej v mene občianskeh o združenia SP O SA.

8) Zasadnutie dozornej rady zvoláva jej predseda na základe dozornou radou
odsúhlaseného plánu zasadnutí.

9) Dozomáraďazasadánajmenej dva krát v kalendárnom roku.'
l0)Dozorná rada sa vyjadruje kúčtovnej závíerke v správe pre členskú schódzu, ktorá

schval'uj e účtovnú závierku.
11) Dozorná rada je uznášania schopná v nadpolovičnej váčšine, v ktorej prijímajú svoje

uznesenia,.
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12) Člen dozornej rady nemó že bý členom predstavenstva.
manželov apríbuzných v priamom rade.

13)|ozom1 
,rada.pl!"."u ,sťažnosti na členov predsta

občianskeho'združénia, ktoré prešetruje- a 
" wriJr.""r,

a návrhy členskej schódzi.
l4)Vylúčenie člena zobčianskeho združenia SPOSA je

dozornej rady.
15)vprípade odvolania celého predstavenstva anásledného

v prípade

lenov

návrh

nového

skomPetenciami vzmYsle článku 10 stanov, p.ieo* však je povinné iritut ďalšiuČlenskú schódzu za Účelom zvolenia norréno predstavenstva najneskór do trochmesiacov, Táto Povinnosť jej opakovane pináteií až do úspešnéhó zlolenianovéhopredstavenstva v trojmesaeňYcn intervaloch.
16) Pre Člena dozornej radY vo veci ukončenia výkonu funkcie platí ustanovenie čltánku 11ods. 18 vplnomrozsahu.

,lv Y vtl\J

|f!:]Tstva členskou. sc.|9d_zóu, dočasne sprawje ouči*rt" združenie SPOSA

čHnok t2.
Hospodárenie združenia

ObČianske zdrlŮenie SPOSA je právnickou osobou, pričom svoj majetok vyrržíva naplnenie svojich úloh a cieťov.
Finančné a hmotné prostriedky získavanajmá prostredníctvom:o členských pdspevkov,

o darov od pnivnichých afyzických osób z tuzemska i zo zaltaničia,o ,qýnosov z majetku občianskeho združetia,. .rýnosov z verejných zbierok,
o rnfnosov z lotérii a iných hier,
o dedičstva,
o,qýnosov organizovaniakulturnych, vzdelávacích, spoločens§ýchalebo

športových akcií,
o dotácií zo štátneho rozpočfu, od vyšších uzemných celkov, od obcí alebo

štátneho fondu,
o grantov,
o prostredníctvom poukázania zákonom určenej percentuálnej \yšky zozaplatenej dane,
o pdjmov z činností pri naplňovaní cieťov občianskeh o združenia.sposA m6že vykonávať podnikateťskú činrrosť v súlade s cielmi združenia.ProstriedkY SPOSA. móžu bYť použité "len u..luae 

-. 
cieťom činnosti ana Éžiuspravovania občiansk eho združeiia.

clenovia volených.orgánov majú nárok na náhrady vzmysle právnych predpisovo cestovných náhradách.
HosPodárenie sa uskutoČňuje podťa schváleného rozpočtu a v zmysle právoplatnýchúčtovných predpisóv.
za hospodiárenie občianskeho združenia zodpovedá predstavenstvo.

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)



1)

2)

3)

4)
5)

a

čtánok 13.

Organizačné jednotky

SPOSA vrftvátra svoje organizačné jednotky vjednotli
na pomoc autistom.
Zabezpečuje koordináciu medzi |imito organizaěný
a koordinuje prácu vo vďahu k orgánom štátnej správy a sa
SPOSA koordinuje aktivity svojich otganízačných

o
nska

zájom

vzťahu
k organizáciám a projektom tretieho sektora.
Organizaěná jednotka má právnu subjektivitu.
organizačnými jednotkami sposA a ich štatutárnymi zástupcami sú:

SPOSA - KYSUCKE NOVE MESTO, predseda Mgr. Alena Žabková,
Clementisova6I, O24 0I Kysucké Nové Mesto

SPOSA - MARTIN. predseda Peter Šufliarsky, Holého 87,036 01 Martin

SPOSA - BANSKÁ BYSTRICA, predseda PaedDr. Martin Golema,
Kollárova 12,974 01 Banská Bystrica

SPOSA - TRENČÍN, predseda Mgr. Pred anócza Xénia, Y. Štnka 12,
911 01 Trenčín

SPOSA - PRIEVIDZA, predseda Mgr. Eva Michalíková, 972 05 Sebedražie247

SPOSA - TRNAVA, predseda Sylvia Záůtorová, Čajkovského 55,9l7 08 Trnava

SPOSA - KOMÁRNO, predseda Mgr, Mafušová, Pevnostný rud,14,
945 0l Komárno

o SPoSA - LEVOČA, predseda Lubica Moravčíková, Kláštorská24la,
054 32 Levoča

o SPoSA -KOŠICE, predseda Mgr. Anna Uchnrárová, Jasuschova 24,
040 11 Košice

čHnok 14.

zánikzdruženia

združenie zaníká:
o dobrovoťnýmrozpustením,

Ak zariká združenie rozpustením, členská schódza 'ústanoví 
likuidáto.a resp.

likvidátorov.
pri likvidácii zdnňenia sa najprv uhradia všetky pohťadávky združenia.
Majetok združenia sa v prípade likvidácie použije výlučne na verejnoprospešné
alebo charitatívne účely.

1)

2)

3)
4)

8



5)

9

členská schódza roáodne, na ktoré občianske
zostatok

združenie ený likvidačný

1)

2)

Článok t5"
záverečlté ustanov

Občianske združenie SPOSA je založenéna dobu rr.*Ů
boli registrované Ministerstvom vnútra sR pod čís]om vv

SPoSA
14.

Predseda
občianskeho združenia sposA

ll"YY::dobúdajú Platnosť a účinnoď dňom sclrválenia členskou schódzou, a to dňa
YJ rruuvuuu4Ju Pr4LrrUĎt i1 u§lrulU§t onom scnvatenla clenskou schódzou, a to dňa29,3,2003 PriČom zároveň touto členskou schódzou sa zrušujú Stanovy ,,Spoločnostina Pomoc osobám s autizmom" registrované Ministerstvom vnúíra SR dňa 4,12. Igg8.

ár;.lftoo*"-n@-/ #,^;Xhur./
Podpredseda

občianskeho združenia sposA

_,tlr'J
^'','y*, ..
wI{"*y

JuDr, 0tga pliŠýÁKCIvÁ
riaditetka odboru

vnútOrných vecí

zmona stenov vrptÉ ng vedgmledňa: k- r. Jaa 3
čtsto sptsu: ?rí/ 7_ /o o,



Dodatok č.{

K stanovám Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom zareg
č.WS/1 -900/90-921 4-4 zo dňa 22.5.2003.

Na základe Článku 9, Členská schódza, ods.7
predstavenstva Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom zo
sa uznieslo na zmene sídla občianskeho združenia v súvislosti s prenájmom nových
príestorov sa menia stanovy tohto občianskeho združenia a to v ělánku 2, Sídlo,
ktoný znie:

,,Sídlo SPOSA je na Galandovej ulici č.7 , 811 06 Bratislava,"

a mení sa na znenie:

,,Sídlo SPOSA je na Lazareckej ulici č.3,811 08 Bratislava 1"

Ostatné ustanovenia v uvedených stanovách ostávajú bez zmeny.

V Bratislave dňa fiJa.20$4

Eva Trnačevičová
podpredseda SPOSA

%^nCr"---/

Bc. Zuzana Tichá
predseda SPOSA1 rř\

lt/,uMa\4ln,_ !/_ . r.t+;

JuDr,s'Ea Mrr^
tiaditelka odboru

vnútorných vecí

-lójbi

l
E-,_

:

zmena sta n ov vriii-nTřii gfri
dňa:

J . //. ,lao l
ělaoqsu.Wt/v§),



É*,::ňDodatok č. 2
k Stanovám Spoločnosti na pomoc osobám

zaregistrovaných n/TV SR pod č. WS/1

V súlade s Článkom 9, ods.7, bod prrný Stanov SPOSA a
predstavenstva ó.1 z 13.9,2006 sa mení oUsán Článkov 2. a 13. ods.S Stanov
SPOSA tak, že tieto znejú nasledovne:

článok 2.
§ídlo

Sídlo SPOSA je na Nám. 1.mája č.1,811 06 Bratislava.

Článok í3.
Organizačné jednotky

Organizačnýmijednotkami SPOSA a ich štatutárnymi zástupcami sú:

SPOSA - ŽR, predseda lng. lvana Adamicová, Republiky 34, 010 01
!.--
Lil|il'n.a

SPOSA-TRENČÍN, predseda Jana Mertanová, L.Štárka 12, 911 01
Trenčín

SPOSA - PRIEVIDZA, predseda Jana Stankovičová, Úzka 2,971 01
prievidza

§POSA - KOMÁRNO, predseda Alena Kajanová. Vodná 12t23,945 01
Komárno

SPOSA - MARTIN, predseda Ing. Edita Šufliarska, Hollého 87, 036 01
Martin

SPOSA - LEVOČA, predseda Mgr. Janka Dolanská, Kláštorná 24!a,
054 32 Levoča

SPOSA - TRNAVA, predseda Sylvia Záhorová, Hlavná 17,917 a0
Trnava

SPOSA - KOŠ|CE, predseda Mgr, Anna Uchnárová, Jasuschova24,
040 11 Košice

SPOSA - BANSKÁ BYSTRICA, predseda PaedDr. Martin Golema,
Kollárova 12, g74 01 Banská Bystrica

5)

+l §
,,l .§;y



SPOSA - NM, Bredseda Roman Uhrecký,
Nové Mesto nad Váhom

§PO§A - PE, predseda Jozef Mekyš, ul. Generála §vobodu 1271,
958 01 Partizánske

SPOSA - NZ, predseda Erika Andová, Zdravotnícka 5, 940 5,|

Nové Zámky

SPCISA - šaía, predseda Annamária Hakszerová, Jánošíkova 36, 927 a1
šaía

r §POSA - Dunajská Streda, predseda lng. Mária Lovasová, Rényska 8,
929 01 Dunajská Streda

Ostatné ustanovenia v uvedených stanovách zostávajú bez zmeny.

V Bratislave dňa 13.9,2006

I/ru,,Yrv,,w 
h ^ 

^}"J

Bc. Zuzana Tichá
podpredseda SPOSA

lng. Mária Štubňová
predseda SPO§A}/

", 
,\-

(.... ..,>

n(w"
Juilr uíga řt$frnrovn

riaditeíka odboru

vnútorných voc|

2

\/'{*
lcl4š" ..E--,l
iil7

Zme**ďaliň"ffiffiŤtr



Dodatok č. 3
K Stanovám Spoločnosti na pomoc

zaregistrovaných MV SR pod č. WS/1

V súlade s Člankom 9, ods.7, bod prr"ý Stanov SPOSA a uznesenia predstavenstva č.1
z31.5.2007 sa mení obsah Čtann 13 ods.5 Stanov SPOSA tak, žetento sa doplňuje
o nasledovnú organizačnú jednotku SPOSA:

. ŽIVOr S AUTIZMOM - LTK, občianske združenie, riaditel'JUDr. Ivan
Štobňa, 976 02 Motyčky č. 16

Ostatné ustanovenia v Stanovách SPOSA zostávajú bezzmeny.

V Bratislave dňa 31.5.2007

g
\l

Bc. Zuzana Tichá
podpredseda SPOSA

lv,/
w*,€_-.'

Ing. Mária Štubňová
predseda SPOSA

,ú,
JUDr, 0íga\ř|ÉílÁrovÁ

riaditelka odboru

vnútorných vecí

Minitl*r*ivo vnútra §!*venskej

číslo spisu: ťťSh-fuo,

lfuvuw r ,Jo'

zmena stanov vratá na vcdomie
dňa:

/§.€.,(nť

á*XnĎ



Dodatok č. 4
k Stanovám Spoločnosti na pomoc osobám s autizrnom
zaregistrovaných MV SR pod č. VVS/1-900Ba-92t4-4

V sulade s Článkom 9, ods.7, bod prví §tanov
schódze z 20.8.2009 a uanesenia predstavenstva č. 6 z Za.l

- obsah ČUnto 4 ods.14 tak, žedoterajšie zrrenie sa

14) SPO§A pósobí v oblasti sociálnej pomoci tak €
poslrytuje sociáIne služby v zmysle DRUIIEJ ČaSr

č. 1 členskej

tj. podl'a § 11 až § 61 zákona č. M8,DOa& Lz o sociálnych službách a o zmen€
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov.

- obsah ČHonu 4 sa dopíňa o ods.15, ktor,ý znie:

15) §POSA móže mat' yo výpožičke, v nájme, podnáime alebo m6že nadobudnút'
do vlastníctva nebytové priestoly a iné nehnutelhosti.

- obsah Čttnku 13 ods.S, ktory sa doplňuje o nasledovnú organizačnú jednotku
SPOSA:

o Klub rodičov autistických detí v Nitre {KRAD), predseda Róbert
Mikulášilí, Kollárova 4,949 01 Nitra

obsah ČUntu 13 ods.S, v ktorom sa menia údaje v organiza§nej jednotke SPOSA -
TRENČÍN tak,že ich nové menie je nasledovné:

r §POSA - TRENČÍN, predseda Renáúa Holbová, Strojárov 750t4,018 41
Dubnica nad váhom

Ostatné ustanovenia v Stanovách SPOSA zostávajú bez zmeny.

V Bratislave dňa 2a.8.20a9

Spabčnosť na

7Fá,ffi\ffi ffi,/-_§-.ryffi

pomoc osobán s autlznoln
P.o. Box 89

81a 0a Bratislava 1

Ing. Mária Štubřrová
predseda SPOSA9l V9{ L ,í

,i..?u
.J/'l.,/ 1*,L{dt-- ň
{.rl / /'

-1 JuDr. ol,ga ,rffi#,{r,
1 riaditel'ka odblr,.r vsóbecnei

íu Stoi

zmena stangv vzatl na,ledomie
dňa:

ta .r. too ?

Bc. Zuzana Tichá

tčo, 3tr 4r s7s

,,V VwLlJlt V5UU(J9cneJ
vnutorn;, správv

f^-,



Dodatok č. 5
k Stanovám Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom

zaregistrovaných MV SR pod č. WS/1-900l9a-9214-4

V súlade s Článkom 9, ods. 7, bod prqý Stanov
z l2.2.20I1 a uznesenia predstavenstva z 1a.2.2aLI sa

- obsah Článku 4 sa rozširuje o ods. 16, ods.
nasledovného zrenia:

schódze

19 aods.

16) SPOSA p6sobí a venuje §a práci s mládežou
poradenské služby pre mládež.

informačno

17) SPOSA pósobí ako primajúca, vysielajúca a koordinujúca organizácia v EYS
(európskej dobrovolhíckej službe).

ls) SPOSA p6sobí v oblasti zakladania a prevádzkovania chránených dielnÍ,
pracovís§ job coachingu, pdpravy pracovných asistentov, medzinárodnej
klasifikácie funkčnosti abiopsychoenvřomentálneho vyhodnocovania osób
s autisticlcým syndrómom vráúane Aspergerovho syndrómu a os6b s iným
zdravofným re§p. ťaňWm zdravotným postihnutím, ako aj v oblasti
vyhl'adávania zamestnávatePov.

19) SPOSA p6sobív oblasti íilantropie.

20) SposA p6sobí vo qýskume v oblasti sociálnej starostlivosti o l'udí s autizmom,
ich v-zdelávaniao zamestnávania, bývania a volho časových aktivít.

- obsa}r Čtánt r 8 samení azlie nasledovne:

Obligatórnymi orgánmi združenia sú:
o clenskí schódza
o predstayenstvo
o Dozorná rada

Fakultatívnymi orgánmi združenia sú:
o Výbor verejnej zbierky - vykonáva činnost'na základe uznesenia

Členskej schódze
. vedecká rada spoločnosti na pomoc osobám s autizmom

vykonáva činnosť na základe uznesenia Predstavenstva

- obsah ČHnao 10 ods. 2 sa v prvej vete mení a znie:

2) predstavenstvo sa skladá najmenej z troch členov a najviac zo siedmYch Členov,

ktod sú volení členskou sch6dzou na obdobie Štyroch'rokov, a síce z predsedu,

podpredsedu a jedného až piatich členov predstavenstva,

ši,h i ]

% od;
"':j 

'i
','1Ť. \
\. 'o__i,}",



- obsah ČUntru 11 ods. 2 sa mení a znie:

2) Dozorná rada sa skladá z troch členov, ktod sú
roky.

na štyri

- obsah Čbnku 13 ods. 5 sa v bode SPOSA -
o SPOSA - PRIEVIDZA, predseda Gabriela

26l

- obsah ČUnt<u 15 sa dopíňa o ods. 3 nrr.nía:

Čausa č.

3} Funkčné obdobie volených orgánov, kúoré boli zvolené na Členskej schódzi dňa
23. januára 2010 sa predlžuje do 28. februára 2014 s týmrŽe vol'by do volených
orgánov SPOSA sa m6žrr na nasledujúce volebné obdobie vykonat'v období od
20. januára2014 do 28. februára 2014.

Ostatné ustanovenia v Stanoviich SPOSA zostiávajú beznrrcny,

Y Žiaňnad Hronom dňa 12.2.2a11

(\)&,

_ťD

fu{r*u ['ďh,
Bc. ZwamTichá

podpredseda SPOSA

L-/ .----1
tt!, /

rLé"lž
Ing. Mária Stubňová

predseda SPOSA

ffiď n. po;lrr ombá a t auáanom

ffi r,ia"o'š?"ť,ťi,",
Y;F tčo:3tzl7gzs

/?|

,"/ -rl,/-W -.-
JuDr. olga duffiovl

riadite|'ka odboru všeobecnej

vnútornej správy

ó ?,"ň

zmena slangv vralá na vedomiedňa: 
//. 3. Io n

čtsto Etau:-ltíf|.?afto - ?! |t - ?

llnlsterstvo vnúlra §lovengkel tepubllkt



Dodatok č. 6
k Stanovám Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom

zaregistrovaných MV SR pod č. WS/1-900|90-92I4-4

V súlade s Článkom 9, ods. 7, bod prqý Stanov ej schódze
z I2.2.20l1 a uznesenia predstavenstva z 10.2.2aLl a z 29.6.
sa dopÍňa obsah Čtann 13, ods. 5 Stanov SPOSA o

o SPOSA - Žinr nad Hronom, predseda Mgr.
32D5,965 01 Žiar nad Hronom

r SPOSA - Považská Bystrica, predseda Mgr. Martina Rojková, Hliny
13a3l126, 017 01 Považslcí Bystrica

a mení sa obsah ČUntu 13, ods. 5 Stanov SPOSA u organizačnej jednotky SPOSA - Banská
Bystrica nasledovne:

o SPOSA - Banská Bystrica, predseda Doc. PaedDr. Martin Golema, PhD.,
Kollárova 421974 01 Banská Bystrica

Ostatné ustanovenia v Stanovách SPOSA v mení Dodatkov č. 1,2,3,4 a 5 zostrávajú
bez nleny.

V Bratislave dňa 11.7.201 1

ď"

{r,^/rr^ f.rh"
Bc. Zuzana Tichá

podpredseda SPOSA

(-l "-*""J
tra"/--*rt,-'

lng. Mária Stubňová
predseda SPOSA

JuDr ol,ga ,r,Ma'
riadrlelka odborU Všeobecnej

, i vni{iornei sprá,r}

*':Ě

i uir,isterrtvo ynJtta Sloy§:i§koi
.-,--:-----_-.,-_-
rmina §iiji!]il 

,ťf ;'!* frn,n,i'di;:iti€

Tajovského

ř-4



Dodatok č. 7
k Stanovám Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom

zaregistrovaných MV SR pod č. WSl1-900/90-9214-4

§*u
V súlade s ČLínkom 9, ods. 7, bod prqý Stanov

z 21.4.2012 a uzrresenia predstavenstlta z 24.I0.20ll,

sa dopíňa obsa}r ČUntu 13, ods. 5 Stanov SPOSA o

i schódze;-.

ffi
Lí}

'*y,
SPOSKA, občianske združenieo predseda Ing.
16,010 01 Žilina

a

dopíňa sa obsah ČUntu 4 o ods. 21 a ods. Z2,ktoréznejú:

21) SPOSA uskutočňuje akreditované vzdelávanie na základe získanej akreditácie
vzdelávacieho programu v zmysle Zákona é. 44812008 Lz. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 45511991 7,b. o živnostenskom podnikaní
(živnostenslrý ákon) v znení neskoŇích predpisov.

22) SPO§A uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program na základe splnenia
- @ých Zrfikonom č. 56,8/2009 Lz. o celoživotnom vzdelávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

O statré ustanovenia v Stanovách S P O S A zo sáv aju bez nrteny .

V Terchovej dňa 2t.4.20I2

r Adamicová, Hlavátková

#**o f, ;Cn'
Bc. Zuzana Tichá

podpredseda SPOSA

.1(.; /
l.} t
// l
f !ut. u7*

Ing. Mária Stubňová
predseda SPOSA

Slclúnď na gomoc osobám s autizlom

@ *i;|,j!ói:,:L

Ť,?l;ťií,iiW
vnútornej správy

fr hGliffiffiŇenskcl repullikl

ffie*_m*ítan6Ý vzatá na

dňal /6. E, lo/2
člslo spisu: Yl(//:fua/ W,



Dodatok č. 8
k Stanovám Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom

zaregistrovaných MV SR pod č. WS/1-900|90-92I4-4

V sulade s Čkínkom 9, ods. 7, bod prqý Stanov
SPOSA č. t2 z3.4.20L3, sa dopíňa obsah Čhnku 13,
or gatůzačné j ednotky S P O SA :

SPOSA a
ods. 5 Stanov

o SPOSA - Turiec, predseda MUDr. Iveta Bujňáková,
Martin

o SPOSA - Ružomberok, predseda Bibiana Ondrejková, Na ohrady 107l43o
034 01 Liptovská Stiavnica

Ostatré ustanovenia v Stanovách SPOSA v zrrení Dodatkov č. I, 2, 3, 4,5, 6 a 7
zostávajíbeznneny.

V Bratislave dňa 17.12.2013

§řolaěaoďda

@

V,^^* C.lŇ
Bc. Zlvana Tichá

podpredseda SPOSA

.,r, n/,- - /l/ / !ř /-,./ ^ ,
/ llLl- |_

Ing. Mária Stubňová
predseda SPOSA

poaoc owbdn s autlztttom
P.o. BoX89

810 0O Bratislava 1

}a zii7í6ň

/l,tfu^ť
JUDrtoriffi,f0.

ňaditefl<a odborrr

všeobecnej vnúlomej správy

l Ministerstvo vnútra Slovenskcj repttbliky

IZmena síattov vzatá na vedolnie

|nr' ?ť ut, Jn /:ifilllr: /r.fl/, /2/J
,W:i|W('q ,?_4,



Dodatok č. 9

k Stanovám Spoločnosti na pomoc

zaregistrovaných MV SR pod č. WS/

V súlade s Článkom 9, ods.7, bod prrný Stanov SPOSA,

z 26.5.2Ot7 a uznesenia predstavenstva z 24.5.20L7 ,

skej schódze

l.

sa zrušuie článok 8 ,,orgány združenia", Článok 10 ,,Predstavenstvo" a Č|ánok LL ,,Dozorná

rada" ku dňu konania v,ýročnej čtenskej schódze v roku 2O!8, ktorá bude zároveň volebnou

členskou schódzou pre nasledujúce štvorročné volebné obdobie na roky 2OL8 aŽ 2a22 s tým,

že

v deň konania v,,ýročnej volebnej členskej schódze v roku 2018 nadobúdajú ÚČinnosť nové

Članky 10 a 11s nasledovnými názvami a obsahom:

článok g

Orgány združenia

Orgánmizdruženia sú:

o členská schódza
o správna rada občianskeho združenia

o Riaditeíobčianskehozdruženia

Volené orgány občianskeho združenia sa volia na funkčné obdobie Štyroch rokov.

V celých Stanovách OZ SPOSA sa prípadné slová ,,predstavenstvo" a ,,dozorná rada" mimo

článkov 10. a 11. menia v príslušnom gramatickom a obsahovom slova zmysle na slová

,,Správna r ada" alebo,,Riaditer".

Óánok to.
Správna rada občianskeho združenia

1) Správna rada je nezávislý orgán, zodpovedá sa iba členskej schódzi,

2! Správna rada kontroluje činnosť riaditeta OZ, dodrŽiavanie stanov, platenie

členských príspevkov, plnenie uznesení členskej schódze, ako aj vlastných

uznesení, d'alej hospodárenie OZ, čerpanie finančných prostriedkov získaných

z grantov alebo iných dotácií, ako aj spósob ich vyúčtovania.
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3) Správna rada je oprávnená nahliadať do všetkých dokladov
celej korešpondencie vedenej v mene OZ.

4| Správna rada zvoláva členskú schódzu.

5) Správna rada sa vyjadruje k návrhu účtovnej závierky v
ktorá schvaíuje účtovnú závierku.

6) Správna rada prijíma sťažnosti na riaditeía OZ a čl je

a o rnýsledkoch prešetrenia podáva správu a návrhy členskei ucenle

člena OZ je možné vykonať len na návrh Správnej rady.

7| Správna rada vedie evidenciu členov OZ.

8) Správna rada rozhoduje svojím uznesením o zmene sídla.

9) 5právna rada sa skladá z troch členov. Zo svojho stredu vo!í predsedu Správnej

rady. Výs|edoktejto vohy oznámiokamžite volebnej členskej schódzi, ktorá zvolila

členov Správnej rady.

10)Správna rada zasadá najmenej trikrát v kalendárnom roku, pričom si sama urČuje

plán zasadnutí a ich program. Jej zasadnutie zvoláva pozvánkou v e-mailovej forme
jej predseda. Svoje rozhodnutia prijíma formou prijatého uznesenia nadpoloviČnou

váčšinou svojich členov. Zasadnutí Správnej rady sa zúčastňuje na základe

pozvánky aj riaditer OZ.

Óánok 11.

Riaditer občianskeho združenia

r.) Riaditer zodpovedá za celú činnosť občianskeho združenia (OZ}. Organizuje, riadi

a zabezpečuje činnosť OZ.

Z| Riaditeí uzatvára v mene OZ pracovné zmluvy a obdobné zmluvy.

3) Riaditel zodpovedá najmá za hospodárenie, účtovníctvo, platenie odvodov, daní

a predkladanie rnýkazov účtovnej závierky OZ.

4) Riaditer samostatne podpisuje písomné právne úkony. Pokiaí ide o kúpu alebo predaj

nehnuteíností a závázky nad 100 000,00 € vyžaduje sa tiež podpis jedného zástupcu

Správnej rady občianskeho združenia, a to na základe uznesenia Správnej rady.

5) Riaditeízastupuje navonok OZvoč: tretím osobám, a to ako jeho Štatutárny zástupca

s rnýnimkou uvedenou v druhej vete ods. + Článku tt.
6) Riaditeía v čase jeho dlhodobej neprítomnosti t.j. viac ako 15 pracovných dnÍ, a to

z dóvodu jeho práceneschopnosti alebo dovolenky zastupuje predseda Správnej rady

alebo ňou poverený čIen Správnej rady.

7) Funkcia riaditeía vzniká jeho volbou členskou schódzou a zaniká uplynutím volebného

obdobia, jeho odvolaním členskou schódzou, jeho smrťou alebo jeho písomným

oznámením Spiávnej rade, že ukončuje rnýkon svojej funkcie. Výkon funkcie konČÍ

dňom zvolenia nového riaditeía oz členskou schódzou.
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ll.

Sa dopíňa obsah Óánku 13, ods 5 Stanov SPOSA o organizačnú j

o spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
združenie, predseda Renáta Droščínová, Krásno nad
nad Kysucou

§lffifr,.fríffiffi?É
-23 "

Minisierslvo vnútra Slovenskei republiky

llilctla siailov vzillá rta vlrjonlie'':: te . Ť. lp|V
i.l..,, spi,,,l, tlft /r/ -Qgg/qg- 7l I

lřfuÍ
JUDr. Jana Vatlová, PhD,

riaditeíka odbcru

všeobecne! vnútornej správy
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Dodatok č. 10

k Stanovám Spoločnosti na pomoc osobám

zaregistrovaných MV SR pod č. VVS/1

V súlade s Článkom 9, ods. 7, bod prvý Stanov

ztL.S.20L8,

lj schódze

sa Články 4,5,6,7 a 13 ods.5 Stanov SPoSA menia a dopíňalú nasledovne:

Článok 4, sa dopÍňa o ods. 23) nasledovného znenia:

článok a.

Spósoby uskutočňovania ciel'a

23) sposA móže nadobúdať práva k autorskému dieIu, pričom tieto práva móŽe postúPiť

tretej osobe, ako aj ticenčné právo s tým, že toto právo móže poskytnúť ako sublicenciu.

V Článku 5. sa zrušujú doterajšie znenia ods. ]., ods. 2, ods, 3 a ods. 7 s tým, že ich

znenie je:

článok s.

, členstvo

členstvo v sposA vzniká:

a} od 1.1.2019 zapísaním do zoznamu členov SPOSA na základe uznesenia

správnej rady,

b) Do 3t.L2.2018 uhradením do tohto termínu Členského príspevku za rok

2oL8,
c) Automaticky maIoletej osobe s autizmom alebo osobe s autizmom

pozbavenej spósobitosti na právne úkony (aj čiastočne} v prípade spInenia

aspoň jednej z predchádzajúcich podmienok iei rodičom alebo súrodencom.

Plnoletá osoba s autizmom nadobúda členstvo v SPOSA podía čl. 5 ods. 1, písm. a)

a b).

členmiSPOSA sa m6žu stať:

a) Osoby s autizmom
b) Rodičia a súrodenci osoby s autizmom

c) Fyzické osoby zamestnané v SPOSA v pracovnom pomere

d) právnická osoba na základe jej zápisu do stanov SPOSA ako organizaČnej

jednotky

nove

1)

2|

3)
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7| Pokiať člen združenia neuhradí za príslušný

3L.t2., je ex offo vyčiarknutý zo zoznamu

kalendárneho roka.

Článok 6. sa dopíňa o ods. 3 a ods. 4 v znení:

Článok o.

Práva a povinnosti členov

zástupca právnickei osoby nemá právo hlasovať vo veciach určených č!. 9 ods. 10

v plnom rozsahu a č!. 9 ods. 7 nasledovne:

r Schvalbvať Stanovy SPOSA a ich zmeny

. Voliť a odvolávať správnu radu a riaditeťa SPOSA

r Schvalbvať účtovnú závierku za predchádzajúci hospodársky rok a audítora

. Ukladať úlohy správnej rade a riaditelbvisPosA
právnické osoby, ktoré sú členmi SPOSA sú oprávnené pouŽÍvať logo SPOSA a názov

SPOSA vrátane rozpísaného znenia.

článok 7. sa zrušuje v póvodnom znení, s tým, že jeho nové znenie je:

Článok z.

Členské príspevky

1} o výške členského príspevku na príslušný kalendárny rok rozhoduje správna rada

do 31.12. predchádzajúceho roku. Ak do tohto termínu správna rada neprijme

rozhodnutie, č!enský príspevok na nasledujúci rok zostáva v posledne Platnej výŠke.

Nová výška členského príspevku sa oznamuje Členom zdruŽenia e-mailovou

formou.
2| osoby uvedené v čl. 5 ods. 1, písm. c) sú oslobodené od platenia Členského

príspevku.

3) pre právnické osoby móže byť diferencovaná v,ýška Členského PrísPevku.

4| pre účely uptatnenia čl. 5 ods. 1, písm. b) sú urČené sumy Členských prísPevkov

nasledovné:
a} Pre fyzickú osobu 20 €

b) Pre právnickú osobu 35 €

článok 1_3. ods.5 sa dopíňa o novú organizačnú jednotku SPOSA SNV: a zároveň sa zaPisuje

u SpoSA Banská Bystrica, sposA Nové Zámky a SPOSA - Trnava nový predseda zdruŽenia:

. sposA SNV, predseda Jana Kleščová, Gaštanová !,05201 SpiŠská Nová Ves

Zároveň sa zapisujú v Článku 13. ods. 5 noví predsedovia nasledovných zdruŽenÍ:

kalendárny
čIenov

i

3)

4)

i Slov6-

fitri\P\6\

§
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SPOSA - Banská Bystrica, predseda Mária Helexová,

Banská Bystrica

SPOSA - NZ, predseda lng. Jozef Hučka, J, Král'a 30,942Ota

a SPOSA - Trnava, predseda Mgr. Soňa Fúlópová, Nám

Senec

SPOSA - Prievidza, predseda lng. Petra Gordíková, Lúčky 7/5,

SPOSA - Trenčín, predseda Mgr, lana Bachorcová, Rozvadzě 913 Ll

Trenčianske stankovce
r KRAD Nitra, predseda lng. lvan Berta, Vodná 7,949 01 Nitra

o SpoSA_ žR, predseda Jana Jarinová, Bystrická 107, 015 01 Rajec

lllfulrutintsterstvo vnútra §R
s e r,ci áQ66FlBr}tpgp ff p$pa zz
gzo se4ff#tEl,iF 

^vÁ2rtg

Ministerstvo vnútra Slovenskei republiky

zmena stanov vzatá na vodcmie

dňa: 34. Í. lpů{
e:,x- rwi, řttJ/ l - íai lqo - ? U q -

JUDr. Jana Vallová, PhD"

riaditel'ka odboru

všeobeenei vnútornej správÝ
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Dodatok č. 11

k Stanovám SpoIočnosti na pomoc osobám

zaregistrovaných MV SR pod č. VVS/1-

V súlade s Článkom 9, ods.7, bod prvý Stanov SPOSA,
z 24,5.2OL9,

l.

dopíňa sa obsah Článku 4 Stanov OZ SPOSA,,Spósoby uskutočňovania ciel'a" v znení Dodatkov
č. 4, č. 5 a č,7 o ods. 23, ktorý znie:

čtánok +.

Spósoby uskutočňovania cie!'a

23) SPOSA uskutočňuje neformálne vzdelávanie rodičov, pedagógov a d'alšej odbornej
verejnosti, ako aj zamestnávatelbv a inej verejnosti v oblasti praktických skúseností
s autizmom a s prácou s osobami postihnutými autizmom.

ll.

zruŠuje sa póvodný obsah Článku 5. ods. 3, písm. d) Stanov oZ sposA v znení Dodatku č. 10
s tým, že nové znenie tohto Článku je nasledovné:

článok s.

č!enstvo

3) členmi SPOSA sa móžu stať:,

d) Právnické osoby

lll.

dopíňa sa Článok 6, ,,Právaa povinnosti členov" Stanov OZ SPOSA v znení Dodatku č. 10 o d'alší
odsek, a to ods. 5) a ods. 6), ktorý znie:

článok s.

Práva a povinnosti

5) Právnické osoby, ktoré nie sú členmi SPOSA nie sú oprávnené používať logo SPOSA
a názov SPOSA vrátane rozpísaného znenia.

,ffititŘ
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6) OZ SPOSA má zapísané na svoje meno

ako aj ,,Spoločnosť na pomoc osobám s

,,sPosA"

ako slovné ochranné zn
autizmom" a obrazovú

lV.

sa zrušuje póvodný obsah Článku 13, ,,Organizačné jednotky"

Dodatkov č.2,č.3,č.4, č. 5, č, 6,č.7, č. 8, č.9 a č. 10 stým, že

Článku ].3 nasledovne:

stanov oz sposA v znení
sa ustanovuje nový obsah

článok rl.

Podmienky členstva právnických osób v SPOSA

Podmienky členstva právnickej osoby v SPOSA:

a) Novej právnickej osobe vzniká členstvo v OZ SPOSA na základe Článku 5. ods. 1, písm.

a) Stanov OZ SPOSA v znení ich Dodatku č. 10.

b) Pre právnickú osobu zapísanú do 24.5.20].9 v Stanovách aZ SPOSA ako organizačná
jednotka uhradením členského príspevku podl'a Článku 7. ods. 4, písm. b) Stanov OZ

SPOSA v znení Dodatku č. 10, a to do 31,.1,2.201,9 trvá nad'alej členstvo pokial' má

príslušná organizačná jednotka riadne vysporiadané závázky na členských príspevkoch

za predchádzajúce účtovné roky
Pokial' právnická osoba uhradila príslušný členský príspevok za rok 2019 ako

organizačná jednotka (35 €), má sa zato, že členský príspevok uhradila ako právnická

osoba - člen OZ SPOSA.

d) V prípade, že právnická osoba zapísaná v Stanovách OZ SPOSA ako organizačná
jednotka k24,5.2OL9 má dlh na členskom príspevku resp. príspevkoch za
predchádzajúci účtovný rok resp. roky je úhrada členského príspevku započítaná na

najskór zročnú pohl'adávku OZ SPOSA z nezaplateného členského príspevku za účtovný
rok, v ktorom dlh prv vznikol.
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