Stanovy
Asociácie hasičov na dôchodku

Článok I
Základné ustanovenia
1. Asociácia hasičov na dôchodku je založená v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov v znení neskorších predpisov.
2. Základné údaje:
2.1. názov:
2.2. oficiálna skratka názvu:
2.3. sídlo:

Asociácia hasičov na dôchodku
AHD
Stolárska 23, 831 06 Bratislava

1. Asociácia hasičov na dôchodku (ďalej len „asociácia″) je samostatnou právnickou osobou, ktorá
môže vo svojom mene nadobudnúť práva a povinnosti.
2. Asociácia je dobrovoľné, politicky, ekonomicky a organizačne nezávislé občianske
združenie bývalých príslušníkov hasičského a záchranného zboru, obecných, závodných hasičov
a záchranárov, ktorí sú v zmysle platných predpisov poberateľmi výsluhového, starobného alebo
invalidného dôchodku.
3. Asociácia pôsobí na území Slovenskej republiky.
Článok II
Ciele a činnosť asociácie
1. Asociácia:
a. združuje hasičov na výsluhovom, starobnom alebo invalidnom dôchodku s cieľom vytvoriť
vzájomnú spolupatričnosť a súdržnosť a vedie členov k vzájomnej pomoci a solidarite,
b. podporuje činnosť v zdravotnej oblasti, v oblasti vzdelávania, rozšírenia všeobecných
vedomostí, výmenu skúseností a vzájomnú pomoc,
c. chráni práva a oprávnené požiadavky členov asociácie, zjednocuje a obhajuje ich záujmy,
d. zabezpečuje právnu poradenskú pomoc, predkladá stanoviská, návrhy a petície,
e. zastupuje členov asociácie vo vzťahoch k štátnym orgánom Slovenskej republiky,
f. spolupracuje s výkonnými orgánmi štátnej správy, samosprávy, s odborovými organizáciami
a občianskymi združeniami na Slovensku a v zahraničí.
2. Na dosiahnutie svojich cieľov asociácia:
a. prostredníctvom svojich orgánov rokuje s ústavnými činiteľmi, s funkcionármi ústredných
orgánov, štátnych orgánov, s orgánmi samosprávy miest a obcí, so zamestnávateľskými
zväzmi a so zamestnávateľmi,
b. podporuje osobné stretnutia s príslušníkmi HaZZ, zamestnancami MV SR, členmi DPO SR,
s funkcionármi politických strán a so zástupcami médií,
c. pri tvorbe a zmenách legislatívnych noriem a ďalších predpisov týkajúcich sa sociálneho
a dôchodkového zabezpečenia hasičov spolupracuje s MV SR, Prezídiom HaZZ MV SR,
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Odborovým zväzom hasičov, Asociáciou policajtov vo výslužbe, Asociáciou vojakov vo
výslužbe a Jednotou dôchodcov Slovenska,
d. organizuje prednášky, kurzy, semináre, sympózia, kongresy a ďalšie odborné akcie
zamerané na problematiku sociálneho a dôchodkového zabezpečenia pre svojich členov, ale
aj iné osoby,
e. podľa možnosti vydáva neperiodickú tlač a informačné bulletiny.
Článok III
Členstvo v asociácii
1. Členom asociácie môže byť bývalý príslušník Hasičského a záchranného zboru MV SR, hasič
hasičského zboru obce, hasič závodného útvaru alebo závodného zboru, ktorý súhlasí
s programom a stanovami združenia.
2. Členom asociácie môže byť aj iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí s činnosťou
asociácie, s programom a stanovami asociácie, a ktorá požiada o členstvo.
3. Členstvo v iných organizáciách, združeniach alebo politických stranách nie je týmto
obmedzené.
4. Členstvo vzniká dňom schválenia predsedníctvom na základe písomnej prihlášky s odporučením
najmenej dvoch členov asociácie a zaplatením členského príspevku na bežný rok.
5. Prispievajúcim členom je osoba finančne alebo materiálne podporujúca činnosť asociácie, na
schôdzach má poradný hlas.
6. Čestným členom sa môže stať ktorákoľvek osoba zo Slovenskej republiky alebo zo zahraničia,
ktorá významným spôsobom prispela k naplňovaniu cieľov asociácie. Členstvo týmto osobám
udeľuje valné zhromaždenie na návrh predsedníctva.
7. Členstvo v asociácii zaniká:
7.1. vystúpením,
7.2. vylúčením,
7.3. úmrtím člena, respektíve dňom zániku právnickej osoby,
7.4. zánikom asociácie.
8. Vylúčiť člena možno len za závažné porušenie stanov. O vylúčení člena rozhoduje valné
zhromaždenie na návrh predsedníctva. Podnet na vylúčenie môže podať člen predsedníctva
alebo predseda príslušnej oblastnej organizácie asociácie.
Článok IV
Práva a povinnosti členov
1. Práva člena asociácie:
1.1. člen má právo voliť a byť volený do orgánov asociácie,
1.2. člen má právo podieľať sa na príprave a realizácii projektov asociácie a dávať podnety,
1.3. členovia majú právo zúčastňovať sa na akciách organizovaných pre členov asociácie.
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2. Povinnosti člena asociácie:
2.1. dodržiavať stanovy asociácie,
2.2. platiť členský príspevok,
2.3. plniť program a rozhodnutia orgánov asociácie,
2.4. aktívne sa zapájať do činnosti asociácie,
2.5. obhajovať záujmy a meno asociácie.
Článok V
Orgány asociácie
1. Orgánmi asociácie sú:
1.1. valné zhromaždenie,
1.2. predsedníctvo,
1.3. predseda asociácie,
1.4. kontrolór,
1.5. členská schôdza oblastnej organizácie,
1.6. predseda oblastnej organizácie.
2. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom asociácie, je zasadnutím delegátov oblastných
organizácií asociácie.
2.1. Valné zhromaždenie:
2.1.1. rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku asociácie,
2.1.2. schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
2.1.3. volí a odvoláva členov predsedníctva, predsedu asociácie, kontrolóra a likvidátora,
2.1.4. schvaľuje štatút asociácie, smernicu pre kontrolnú činnosť a smernicu pre
hospodárenie asociácie,
2.1.5. schvaľuje plán činnosti a výročnú správu asociácie,
2.1.6. schvaľuje rozpočet a správu o jeho plnení,
2.1.7. berie na vedomie správu kontrolóra.
2.2. Valné zhromaždenie pripravuje a zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej však raz
ročne. Delegáti sa zúčastňujú na valnom zhromaždení osobne. Valnému zhromaždeniu
spravidla predsedá predseda asociácie.
2.3. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak sú na nej prítomní delegáti zastupujúci aspoň
30% všetkých členov asociácie.
3. Predsedníctvo riadi činnosť asociácie v období medzi valnými zhromaždeniami. Za svoju
činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu ako najvyššiemu orgánu združenia.
3.1. Predsedníctvo je 5 až 11 členné a jeho funkčné obdobie je 5 rokov.
3.2. V prípade odstúpenia niektorého člena predsedníctva v období medzi valnými
zhromaždeniami nominujú ostatní členovia predsedníctva nového člena. O kooptácii
nového člena musí rozhodnúť väčšina všetkých členov predsedníctva.
3.3. Ak z predsedníctva odstúpi predseda oblastnej organizácie, jeho miesto zaujme
novozvolený predseda oblastnej organizácie.
3.4. Zasadnutie predsedníctva zvoláva a vedie predseda asociácie.
3.5. Predsedníctvo volí z pomedzi svojich členov podpredsedu a tajomníka.
3.6. Predsedníctvo volí hospodára asociácie.
3.7. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát za štvrťrok.
3.8. Predsedníctvo rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov. Svoj hlas môže člen
predsedníctva poslať aj elektronickou formou.
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3.9. Predsedníctvo rozhoduje o všetkých záležitostiach týkajúcich sa asociácie, pokiaľ nie sú
stanovami zverené do pôsobnosti iných orgánov.
4. Predseda asociácie:
4.1. je súčasne predsedom predsedníctva,
4.2. je štatutárnym orgánom asociácie, ktorý koná a podpisuje v jeho mene samostatne,
4.3. funkčné obdobie predsedu je 5 rokov,
4.4. v prípade dlhodobej neschopnosti alebo odstúpenia predsedu asociácie viest predsedníctvo
plní jeho povinnosti podpredseda, ktorého poverí predsedníctvo.
5. Hospodár asociácie je orgánom asociácie, ktorý za svoju činnosť zodpovedá predsedníctvu.
5.1. Hospodár asociácie zabezpečuje:
5.1.1. hospodárenie asociácie,
5.1.2. zákonné narábanie s prostriedkami asociácie,
5.1.3. metodicky riadi činnosť hospodárov oblastných organizácií.
5.2. Hospodár asociácie sa zúčastňuje na zasadaní predsedníctva s hlasom poradným.
5.3. Hospodára asociácie volí predsedníctvo na obdobie päť rokov.
6. Kontrolór asociácie je kontrolným orgánom asociácie, ktorý za svoju činnosť zodpovedá
valnému zhromaždeniu.
6.1. Kontrolór asociácie:
6.1.1. kontroluje hospodárenie asociácie,
6.1.2. upozorňuje orgány asociácie na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
6.1.3. kontroluje dodržiavanie stanov, vnútorných predpisov a plnenie prijatých uznesení,
6.1.4. predkladá valnému zhromaždeniu správu o vykonaných kontrolách,
6.1.5. predkladá valnému zhromaždeniu správu o hospodárení a plnení uznesení asociácie.
6.2. Kontrolóra asociácie volí valné zhromaždenie a je volený na obdobie 5 rokov.
6.3. Funkcia kontrolóra asociácie je nezlučiteľná s členstvom v iných orgánoch asociácie.
Článok VI
Oblastná organizácia asociácie
1. Oblastná organizácia asociácie je samostatná zložka asociácie s právnou subjektivitou. Združuje
členov asociácie spravidla v územnej pôsobnosti oblastnej organizácie.
2. Názov oblastnej organizácie je: Asociácia hasičov na dôchodku + názov oblasti.
3. Orgánmi oblastnej organizácie sú:
3.1. členská schôdza,
3.2. výkonný výbor,
3.3. predseda oblastnej organizácie.
4. Členská schôdza je najvyšším orgánom oblastnej organizácie asociácie, je utvorená zo všetkých
členov oblastnej organizácie.
4.1. Členská schôdza:
4.1.1. rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku oblastnej organizácie,
4.1.2. volí a odvoláva členov výkonného výboru, predsedu oblastnej organizácie a revízora
oblastnej organizácie,
4.1.3. schvaľuje plán činnosti a výročnú správu oblastnej organizácie,
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4.1.4. schvaľuje rozpočet oblastnej organizácie a správu o jeho plnení.
4.2. Členskú schôdzu zvoláva a vedie predseda oblastnej organizácie. Členovia sa zúčastňujú na
členskej schôdzi osobne.
4.3. Členská schôdza sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát ročne.
4.4. Členská schôdza je schopná uznášania, ak je na nej prítomných 30% všetkých členov
oblastnej organizácie.
5. Výkonný výbor riadi činnosť oblastnej organizácie v období medzi členskými schôdzami. Za
svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi ako najvyššiemu orgánu oblastnej organizácie.
5.1. Výkonný výbor je 3 až 5 členný a funkčné obdobie je 5 rokov.
5.2. V prípade odstúpenia niektorého člena výkonného výboru v období medzi konaním
členských schôdzí nominujú ostatní členovia nového člena. O kooptácii nového člena musí
rozhodnúť väčšina všetkých členov výkonného výboru.
5.3. Zasadnutie výkonného výboru zvoláva a vedie predseda oblastnej organizácie.
5.4. Výkonný výbor zvoláva a pripravuje členskú schôdzu podľa potreby, najmenej však
jedenkrát za rok.
5.5. Výkonný výbor volí zo svojich členov podpredsedu a hospodára.
5.6. Výkonný výbor sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát za štvrťrok.
5.7. Výkonný výbor rozhoduje o všetkých záležitostiach týkajúcich sa oblastnej organizácie,
pokiaľ nie sú stanovami zverené do pôsobnosti iných orgánov.
6. Predseda oblastnej organizácie:
6.1. je súčasne predsedom výkonného výboru oblastnej organizácie,
6.2. je štatutárnym orgánom oblastnej organizácie, ktorý koná a podpisuje v jeho mene
samostatne,
6.3. predseda oblastnej organizácie je členom predsedníctva asociácie,
6.4. funkčné obdobie predsedu oblastnej organizácie je 5 rokov.
7. Hospodár oblastnej organizácie zodpovedá za svoju činnosť výkonnému výboru.
7.1. Hospodár oblastnej organizácie zabezpečuje:
7.1.1. hospodárenie oblastnej organizácie,
7.1.2. zákonné narábanie s prostriedkami oblastnej organizácie.
7.2. Hospodára oblastnej organizácie volí výkonný výbor na obdobie päť rokov spravidla
spomedzi svojich členov.
Článok VII
Zásady hospodárenia
1. Asociácia hospodári s vlastným hnuteľným a nehnuteľným majetkom a majetkom, s ktorým má
právo hospodáriť, respektíve s majetkom mu zvereným.
1.1. Príjmy asociácie tvoria:
1.1.1. výnosy z majetku asociácie
1.1.2. dary a príspevky fyzických a právnických osôb
1.1.3. granty a dotácie od právnických osôb, zo štátneho rozpočtu alebo štátneho fondu
1.1.4. príjmy z účasti na kultúrnych a spoločenských podujatiach
1.1.5. príjmy z hospodárskej činnosti, ktorá neslúži zárobkovým cieľom a je v súlade so
stanovami asociácie.
2. Výdavkami asociácie sú všetky výdavky a úhrady na činnosť orgánov asociácie (napr. náklady
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na: činnosť predsedníctva, prípravu valného zhromaždenia asociácie), za náklady na podporu
cieľov a realizáciu programov asociácie.
3. Hospodárenie asociácie sa riadi všeobecne záväznými predpismi platnými pre občianske
združenia a smernicou pre hospodárenie v asociácii.
Článok VIII
Členský príspevok
1. Výška ročného členského príspevku člena je 10,- €.
2. Členský príspevok sa platí raz ročne do 31. marca kalendárneho roka. Za platenie členských
príspevkov sú zodpovední jednotliví členovia a sú povinní rešpektovať spôsob ich platenia
určený ich oblastnou organizáciou.
3. Oblastná organizácia odvádza 30% z vybratých príspevkov predsedníctvu asociácie, ktoré
hospodári s týmito prostriedkami v súlade s povinnosťami a cieľmi určenými stanovami. 70% z
vybratých príspevkov ostáva oblastnej organizácii na vlastnú činnosť.
Článok IX
Zánik asociácie
1. Asociácia zaniká zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením. O zániku asociácie jeho zlúčením
alebo dobrovoľným rozpustením, rozhoduje valné zhromaždenie.
2. V prípade rozhodnutia o likvidácii asociácie valné zhromaždenie menuje likvidátora, ktorý
vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným majetkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho
orgánu.
Článok X
Záverečné ustanovenia
1. Stanovy asociácie boli schválené na valnom zhromaždení v Žiline dňa 15.2.2018
2. Stanovy asociácie nadobúdajú účinnosť ich schválením.

za predsedníctvo asociácie
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