
STANOVY ZDRUŽENIA

ČLÁNOK I 
Názov a sídlo združenia 

1. Názov spoločnosti je Spoločnosť detskej onkológie Košice (ďalej Spoločnosť)
2. Sídlom Spoločnosti je Oddelenie detskej onkológie a hematológie (ODOH), Detská fakultná 

nemocnica, Tr. SNP č. 1, 040 01 Košice 

ČLÁNOK II 
Cieľ činnosti Spoločnosti 
Spoločnosť detskej onkológie Košice sa bude snažiť vyhovieť potrebám a zlepšovať komfort 
hospitalizovaných detí a ich rodičov. 

Cieľom Spoločnosti je: 
● vybaviť oddelenie a ambulancie ODOH prostriedkami slúžiacimi na spríjemnenie pobytu detských

pacientov
● uspokojovať špecifické potreby detských pacientov s onkologickými ochoreniami na ODOH, ktorých

vznik súvisí a vyplýva z diagnostiky a liečby (príspevok na nákup špeciálneho zdravotníckeho
zariadenia, materiálu a liečiv)

● finanče prispieť na exteriérové a interiérové úpravy na ODOH (zvýšenie kapacity lôžkovej časti, ako
aj ambulancií, ktoré patria k ODOH)

● organizovať pre členov edukačné akcie - prednášky, diskusie – na tému onkologických ochorení u
detí, o možnostiach ich liečby a o poliečebnej starostlivosti

● organizovať pre deti, ktoré absolvujú alebo absolvovali liečbu na ODOH DFN v Košiciach detské
letné a zimné pobyty

● realizovať charitatívne a benefičné akcie – koncerty, divadelné predstavenia a pod. – so zámerom
získať finančnú pomoc na zakúpenie vyhovujúcich kompenzačných pomôcok, ktoré si vyžaduje
charakter onkologického ochorenia

● pomáhať bývalým pacientom, ktorí boli liečení pre onkologické ochorenie, integrovať sa do
normálneho života

● finančne prispieť na ďalšie vzdelávanie členov Spoločnosti detskej onkológie Košice a
zdravotníckych pracovníkov Oddelenia detskej onkológie a hematológie Košice



 
 
 
ČLÁNOK III 
Vznik Spoločnosti 

1. Výbor Nadácie detskej onkológie Košice na svojom zasadnutí konanom v Košiciach dňa 14.5.1997 
rozhodol o transformácii Nadácie detskej onkológie na občianske združenie s názvom Spoločnosť 
detskej onkológie Košice (ďalej len Spoločnosť) 

2. Spoločnosť detskej onkológie Košice vznikla dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR 
16.09.1999 rozhodnutím č.VVS/1-900/90-13029-1 

3. Od registrácie na MV SR Spoločnosť disponuje účtom vo Všeobecnej úverovej banke Košice, 
číslo účtu: 5218946-512/0200 EUR, IBAN: SK44 0200 0000 0052 1894 6512, 

             BIC(SWIFT): SUBASKBX, ktorým predtým disponovala Nadácia detskej onkológie Košice. 
             Od 10.11.2010 Spoločnosť taktiež disponuje účtom v Československej obchodnej banke Košice. 

číslo účtu: 4012320915/7500 EUR, IBAN: SK88 7500 0000 0040 1232 0915 
BIC(SWIFT): CEKOSKBX. 

  

ČLÁNOK IV 
Členstvo v Spoločnosti 
Členom Spoločnosti sa môže stať každý občan SR spôsobilý na právne úkony a starší ako 18 rokov (napr. 
bývalí pacienti ODOH, rodičia rodinní príslušníci súčasných alebo bývalých pacientov ODOH, lekári, 
zdravotné sestry a iní zdravotnícki pracovníci). 
Členstvo vzniká zápisom do registra členov Spoločnosti na základe vlastnoručne podpísanej písomnej 
prihlášky záujemcu o členstvo. Register členov spoločnosti vedie a aktualizuje výbor Spoločnosti. 
Členstvo v SDOK je dobrovoľné a bez nároku na odmenu za výkon činnosti. 

 
Členstvo v Spoločnosti zaniká: 

● smrťou 
● vzdaním sa členstva 
● vylúčením zo Spoločnosti v prípade porušenia povinností člena 

 
Práva člena Spoločnosti: 

● zúčastňovať sa zhromaždení Spoločnosti 
● voliť orgány Spoločnosti 
● byť volený do orgánov Spoločnosti 

 
Povinnosti člena Spoločnosti 

● konať v záujme Spoločnosti a v súlade so stanovami Spoločnosti 
● zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach získaných v súvislosti s členstvom v Spoločnosti 

 
  
 
 
 
 



ČLÁNOK V 
Zdroje a hospodárenie Spoločnosti 

  
1. Hospodárenie Spoločnosti prebieha na základe plánu činnosti schváleného zhromaždením 

Spoločnosti. 
2. Spoločnosť získava prostriedky na svoju činnosť: 

● z darov a príspevkov fyzických a právnických osôb 
● z príspevkov orgánov samosprávy a štátnej správy 
● zo zahraničných a domácich podporných fondov a nadácií 
● z možnosti asignovať čiastku dane v súlade s platnou legislatívou  

3. Finančné prostriedky Spoločnosti sú sústredené na účtoch v peňažných ústavoch uvedených v 
článku III ods. 3 stanov. 

4. O použití finančných prostriedkov a vecných príspevkov rozhoduje výbor Spoločnosti v súlade s 
cieľom a stanovami Spoločnosti, a to nadpolovičnou väčšinou všetkých členov výboru. 

E. Majetok, ktorý nadobudne Spoločnosť do vlastníctva, môže vypožičať po schválení nadpolovičnou 
väčšinou všetkých členov výboru Spoločnosti, Oddeleniu detskej onkológie a hematológie DFN 
alebo darovať Detskej fakultnej nemocnici Košice. 

F. Spoločnosť môže uzatvárať pracovnoprávne vzťahy, v ktorých bude vystupovať ako zamestnávateľ. 
  
ČLÁNOK VI 
Orgány spoločnosti 
Orgánmi spoločnosti sú: 

● zhromaždenie členov v Spoločnosti 
● výbor Spoločnosti 
● kontrolór Spoločnosti 

 
ČLÁNOK VII 
Zhromaždenie členov Spoločnosti 
Najvyšším orgánom Spoločnosti je zhromaždenie členov Spoločnosti. Tvoria ho všetci členovia Spoločnosti. 
  
Zhromaždenie: 

● rozhoduje o zániku a zlúčení Spoločnosti 
● schvaľuje stanovy Spoločnosti, ich zmeny a doplnky 
● schvaľuje plán činnosti a správu o hospodárení 
● volí a odvoláva zvolených členov výboru Spoločnosti 

 
Zhromaždenie členov Spoločnosti sa schádza najmenej raz ročne a zvoláva ho prezident Spoločnosti. 
Prezident Spoločnosti je povinný zvolať zhromaždenie na návrh nadpolovičnej väčšiny všetkých členov 
výboru Spoločnosti, a to do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti o zvolanie zhromaždenia. 
 
 
ČLÁNOK VIII 
Výbor Spoločnosti 

1. Spoločnosť je spravovaná výborom Spoločnosti. Výbor Spoločnosti má 11 členov. 
2. Výbor Spoločnosti volí Zhromaždenie členov Spoločnosti, pričom 6 členov výboru je zvolených 

spomedzi členov - zamestnancov ODOH DFN Košice a 5 členovia výboru sú zvolení spomedzi 
ostatných členov Spoločnosti, a to nadpolovičnou väčšinou prítomných členov zhromaždenia. 
Členovia výboru Spoločnosti sú volení na obdobie jedného kalendárneho roka.  



  
3. Výbor Spoločnosti sa schádza na rokovania podľa potreby, najmenej raz štvrťročne. Prvé 

zasadnutie výboru Spoločnosti sa uskutoční do 7 dní po zvolení členov výboru. 
Mimoriadne rokovanie výboru spoločnosti sa uskutoční na návrh najmenej 3 členov výboru 
spoločnosti. Mimoriadne rokovanie je povinný zvolať prezident spoločnosti do 7 dní od doručenia 
návrhu. 

4. Výbor Spoločnosti rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov výboru, okrem prípadov 
uvedených v čl.V ods. 4 a čl. IX ods. 2 stanov. Výbor Spoločnosti je uznášaniaschopný za 
prítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru. 

5. Výbor Spoločnosti: 
● riadi činnosť spoločnosti 
● volí a odvoláva prezidenta, viceprezidenta a kontrolóra Spoločnosti 
● rozhoduje v období medzi zhromaždeniami o použití prostriedkov Spoločnosti v súlade s jej 

cieľom a stanovami 
● zvoláva a pripravuje zhromaždenie členov Spoločnosti 
● udeľuje čestné členstvo Spoločnosti detskej onkológie Košice významným osobnostiam 

spoločenského, kultúrneho a profesionálneho života. 
6. Členstvo vo výbore Spoločnosti zaniká 

● vzdaním sa funkcie 
● odvolaním voličmi (volebným zhromaždením rozhodnutím nadpolovičnej väčšiny 

prítomných členov) 
● Smrťou 
● zánikom členstva v spoločnosti 

7. Po zániku členstva vo výbore Spoločnosti prezident spoločnosti do 30 dní zvolá zhromaždenie 
členov Spoločnosti za účelom vykonania doplňujúcich volieb do výboru Spoločnosti. 

  
ČLÁNOK IX 
Konanie v menej Spoločnosti 

A. V mene Spoločnosti koná vo všetkých právnych vzťahoch prezident Spoločnosti. Počas jeho 
dlhodobej neprítomnosti zastupuje prezidenta Spoločnosti v plnom rozsahu viceprezident 
Spoločnosti. 

B. Prezident a viceprezident Spoločnosti sú volení nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov 
výboru. 

C. Do zvolenia prezidenta a viceprezidenta Spoločnosti koná v mene Spoločnosti splnomocnený člen 
prípravného výboru Spoločnosti. 

 
ČLÁNOK X 
Kontrolór Spoločnosti 
Výbor Spoločnosti volí spomedzi svojich členov kontrolóra Spoločnosti, a to na obdobie 1 roka. Výkon 
funkcie kontrolóra je nezlučiteľný s členstvom vo výbore Spoločnosti. 
  
Kontrolór: 

● kontroluje hospodárenie Spoločnosti, upozorňuje jej orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na 
ich odstránenie 

● minimálne raz ročne predkladá písomnú správu o kontrolnej činnosti. 
● má právo zúčastňovať sa zasadnutí výboru Spoločnosti 
● má povinnosť zúčastniť sa zasadnutia výboru Spoločnosti v prípade pozvania prezidentom 

Spoločnosti, resp. najmenej 3 členov výboru 



  
ČLÁNOK XI 
Zánik Spoločnosti 

A. Spoločnosť zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením. Rozhodnutie o 
dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení sa prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov zhromaždenia 
členov Spoločnosti.  

B. Po prijatí rozhodnutia o zániku spoločnosti podľa ods. 1 je výbor Spoločnosti povinný rozhodnúť o 
použití zostatku prostriedkov Spoločnosti v súlade s jej cieľom. Zostatok prostriedkov musí byť 
vyčerpaný do dňa zániku spoločnosti. 

  
ČLÁNOK XII 
Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia Ministerstvom vnútra SR. 
 
Posledná zmena stanov vzatá na vedomie Ministerstvom vnútra SR dňa: 8.7.2016 
 


