STANOVY
OBČIANSKÉHO ZDRUŽENIA ICOMOS SLOVENSKO
Úvodné ustanovenia
Občianske združenie ICOMOS Slovensko (ďalej len “združenie”) je združením členov
Medzinárodnej rady pre pamiatky a sídla (ICOMOS) v Paríži, ktorí sú občanmi Slovenskej
republiky. Združenie pracuje ako nevládna organizácia so zameraním na ciele, ktoré sú
definované v stanovách ICOMOS z 22. mája 1978, najmä na ochranu kultúrneho dedičstva
Slovenskej republiky: individuálnych kultúrnych pamiatok, historických sídiel, ich
prostredia a kultúrnej krajiny.
Článok I
Názov a sídlo združenia
Názov združenia v slovenskom jazyku znie : ICOMOS Slovensko.
Názov združenia v anglickom jazyku znie: ICOMOS Slovakia.
Sídlom združenia je Bratislava.
Článok II
Ciele a aktivity združenia
Cieľom združenia je najmä:
a) podporovať na národnej a medzinárodnej úrovni poznávanie, užívanie, evidenciu,
ochranu, obnovu a prezentáciu kultúrnych pamiatok, ich súborov, sídiel a krajiny
b) spolupracovať v rámci medzinárodných vedeckých komitétov a programov
ICOMOS.
c) podporovať a podieľať sa na vypracovaní a prijatí medzinárodných doporučení a
dokumentov z oblasti starostlivosti o kultúrne dedičstvo, sprístupňovať,
sprostredkovávať a vysvetľovať ich obsah. Prispievať k rozvoju teórie a praxe
ochrany kultúrneho dedičstva, tvorbe výchovných a vzdelávacích programov a
posilňovaniu informovanosti a vnímavosti verejnosti k hodnotám kultúrneho
dedičstva.
d) vytvárať podmienky pre koordináciu občianskych aktivít zameraných na ochranu,
využitie a prezentáciu kultúrneho dedičstva.
Na národnej úrovni združenie vypracováva a realizuje svoj vlastný program činnosti v
súlade s cieľmi a aktivitami ICOMOS. Snaží sa o realizáciu doporučení a rezolúcií
prijatých Generálnym zhromaždením ICOMOS a doporučení Konzultatívneho a
Exekutívneho komitétu tejto medzinárodnej nevládnej organizácie. Vyhľadáva, navrhuje a
odporúča vhodných odborníkov do medzinárodných vedeckých výborov ICOMOS.
Podieľa sa na úlohe ICOMOS ako odborného poradcu UNESCO vo veciach kultúrneho
dedičstva. Na národnej úrovni podáva svoje odporučenia k návrhom na zápis lokalít
Slovenskej republiky na Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva a na žiadosť
medzinárodného sekretariátu ICOMOS navrhuje svojich členov, príp. ďalších vhodných

odborníkov, do hodnotiacich misií a na zaistenie reaktívneho monitoringu lokalít
zapísaných na tento zoznam.
Na uskutočnenie týchto cieľov organizuje združenie porady, kolokviá, konferencie,
exkurzie, výstavy a stretnutia so širokou verejnosťou. Publikuje a všestranne rozširuje
informácie z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva.
Článok III
Členstvo a jeho podmienky v združení
1. Členmi združenia môžu byť fyzické osoby a právnické osoby.
2. Fyzická osoba alebo právnická osoba sa môže stať členom združenia po vyplnení
prihlášky, v ktorej vyjadrí slobodnú vôľu dobrovoľne plniť ciele združenia a
ustanovenia stanov združenia, po doručení prihlášky do sídla združenia. Fyzická osoba
alebo právnická osoba sa stáva členom združenia po schválení doručenej prihlášky
Národným komitétom združenia a zaplatení výšky ročného členského príspevku
združeniu.
3. Výšku ročného členského príspevku je fyzická alebo právnická osoba povinná zaplatiť
do 10 dní od doručenia oznámenia o prijatí za člena združenia.
4. Dĺžka členstva je na dobu neurčitú.
5. Členstvo fyzickej osoby alebo právnickej osoby zaniká:
a)
na vlastnú písomnú žiadosť, po doručení žiadosti do sídla združenia,
b)
úmrtím fyzickej osoby,
c)
zánikom právnickej osoby,
d)
nezaplatením členského príspevku do 31. januára príslušného kalendárneho roku,
resp. do termínu požadovaného centrálou ICOMOS.
e)
likvidáciou združenia.
6. Člen združenia má právo:
a)
navrhovať a voliť orgány združenia a Valného zhromaždenia s jedným
rozhodujúcim hlasom a od 18 rokov veku byť volený do orgánov združenia a
národného komitétu, v prípade osobnej neúčasti na Valnom zhromaždení poveriť
svojim zastupovaním iného člena združenia,
b)
využívať majetok združenia a služby združenia v poskytovanom rozsahu,
c)
na informácie o činnosti združenia a poskytnutie poradenstva združením,
d)
vytvárať v rámci združenia záujmové skupiny na plnenie cieľov združenia a
žiadať národný komitét združenia o poskytnutie finančných prostriedkov,
organizačnej pomoci a usmernenia k jeho iniciatívam a aktivitám.
7. Člen združenia je povinný:
a) aktívne sa zúčastňovať na plnení cieľov združenia a ustanovení stanov združenia,
b) uhrádzať do 31. januára kalendárneho roku (resp. termínu stanoveného ICOMOS)
ročný členský príspevok v určenej výške združením.
8. Výška ročného členského príspevku sa odvíja od členského poplatku ICOMOS v Paríži
a môže byť navýšená o poplatok na krytie režijných výdavkov združenia.
Článok IV
Orgány združenia
1. Orgánmi združenia sú:
a) valné zhromaždenie

b)
c)
d)
e)

národný komitét
prezident národného komitétu
viceprezidenti národného komitétu
generálny sekretár plniaci aj funkciu pokladníka

2. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Zhromaždenie zahŕňa všetkých
členov združenia, ktorí sa schádzajú najmenej raz za tri roky. Zhromaždenie zvoláva
prezident združenia, alebo môže byť zvolané mimoriadne na žiadosť aspoň tretiny
členov komitétu. Je uznášaniaschopné, ak je prítomná na jeho rokovaní aspoň tretina
všetkých členov združenia (vrátane neprítomných členov, ktorí sú zastupovaní iným
členom združenia na základe splnomocnenia). Zhromaždenie prijíma závery a uznesenia
z rokovania nadpolovičnou väčšinou všetkých prítomných členov združenia .
Zhromaždenie je oprávnené najmä :
a)
voliť členov národného komitétu združenia
b)
schvaľovať program, rokovací poriadok zhromaždenia, predsedu a členov
volebnej komisie a zapisovateľa zhromaždenia
c)
schvaľovať zmeny a doplnky stanov združenia
d)
schvaľovať plán činnosti združenia na nastávajúce obdobie a správu o činnosti
združenia za uplynulé obdobie,
e)
schvaľovať rozpočet združenia na nastávajúce obdobie a správu o výsledkoch
hospodárenia za uplynulé obdobie,
f)
schvaľovať výšku ročného členského poplatku združenia
g)
prijať záver o zániku združenia s likvidáciou alebo bez likvidácie, ak to navrhne
2/3 väčšina všetkých členov združenia.
3. Národný komitét združenia, ktorý má počet členov v závislosti od počtu členov
združenia (v zmysle stanov ICOMOS, čl. 9, a, 1), je výkonným orgánom združenia, ktorý
za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu. Vykonáva činnosť združenia v období medzi
zasadnutiami zhromaždenia a napĺňa prijatý program činnosti, rozhoduje o členstve v
združení a jeho zániku. Zastupuje združenie pri medzinárodných rokovaniach a jeho
členovia majú hlasovacie právo pri Generálnom zhromaždení ICOMOS. Je volený na 3
roky.
Členovia komitétu sú volení na základe návrhu komitétu alebo členov združenia.
Právnickú osobu zastupuje v komitéte jej štatutárny zástupca. Členstvo a funkcia v
komitéte sú dobrovoľné a neplatené. Členovia komitétu majú nárok na úhradu všetkých
oprávnených nákladov spojených s vykonávaním svojej funkcie podľa vnútorných
smerníc, ak to umožní hospodárenie združenia.
Komitét sa schádza podľa potreby, najmenej raz za rok. Je uznášaniaschopný pri
prítomnosti aspoň polovice svojich členov, rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných
členov. Hlasovanie komitétu sa môže uskutočniť aj per roll am (písomne alebo emailom).
Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta. Jednanie komitétu zvoláva prezident alebo
nim poverený viceprezident, príp. môže byť zvolané mimoriadne na základe žiadosti aspoň
tretiny členov komitétu.
Komitét je oprávnený:
a) voliť prezidenta, viceprezidentov a generálneho sekretára združenia,
b) schvaľovať právne úkony do výšky 75% finančných aktív na účte v peňažnom
ústave združenia,

c) schvaľovať všetky právne úkony o hnuteľnom a nehnuteľnom majetku združenia,
d) zriadiť ďalšie poradné orgány a komisie (trvalé alebo ad hoc) pre riešenie vybraných
problémov. K ich práci môžu byť pozvaní aj odborníci, ktorí nie sú členmi
komitétu.
e) navrhovať zmeny a doplnky v stanovách, v súlade so zmenami právnych predpisov a
potrebami združenia,
f) schvaľovať a registrovať doručené písomné prihlášky o členstvo v združení a viesť
evidenciu členov zduženia,
g) predkladať zhromaždeniu návrh plánu činnosti na budúce obdobie a správu o
činnosti a hospodárení združenia za uplynulé obdobie,
h) meniť a dopĺňať vnútorné smernice združenia ( rokovací poriadok komitétu,
smernica o hospodárení združenia a pod.) (ďalej len “vnútorné smernice”),
i) schvaľovať príp. odmenu generálneho sekretára združenia za jeho činnosť,
j) ustanoviť likvidátora pre likvidáciu združenia, ak nebolo rozhodnuté inak.
4. Prezident národného komitétu združenia je štatutárnym zástupcom združenia.
Prezident zvoláva a riadi jednania Valného zhromaždenia a Národného komitétu.
Zastupuje ICOMOS Slovensko na verejnosti v Slovenskej republike a v zahraničí.
Zastupuje združenie v právnych vzťahoch ustanovených alebo vymedzených v
stanovách a vnútorných smerniciach.
5. Viceprezidenti národného komitétu pomáhajú prezidentovi zaisťovať základné činnosti
združenia a zastupujú ho v prípade poverenia alebo v jeho neprítomnosti na
zasadnutiach Národného komitétu.
6. Generálny sekretár vybavuje bežnú agendu ICOMOS, pripravuje organizačne
zasadnutia Národného komitétu, zaisťuje zverejnenie správy o činnosti zhromaždenia a
správu webových stránok komitétu. Sekretár plní aj úlohu pokladníka zhromaždenia.
Generálny sekretár môže mať vyplatenú odmenu za svoju činnosť.
Článok V
Tvorba zdrojov združenia
1. Majetok združenia tvoria:
a) členské príspevky,
b) príjmy z vlastnej činnosti združenia,
c) príjmy z účelových dotácií a grantov,
d) dary a sponzorské príspevky,
e) dedičstvo zo závetu člena,
f) získané nehnuteľné a hnuteľné veci.
Finančné prostriedky združenia používa združenie na úhrady nákladov spojených s
realizovaním cieľov združenia a režijné náklady združenia.
Článok VI
Hospodárenie združenia

1. Združenie hospodári a vedie účtovníctvo podľa platných zákonov Slovenskej republiky
a vnútornej smernice.
2. Podpisové právo na disponovanie s peňažnými prostriedkami na účte v peňažnom
ústave združenia majú prezident a generálny sekretár komitétu, vždy spolu s obidvomi
podpismi.
3. Za hospodárenie s majetkom a finančnými prostriedkami združenia, za správne vedenie
účtovných dokladov a účtovanie v združení zodpovedá generálny sekretár podľa
právnych predpisov a vnútorných smerníc.

Článok VII
Zánik združenia
1. O zániku združenia rozhoduje valné zhromaždenie 2/3 väčšinou hlasov prítomných
členov združenia.
2. Likvidátora združenia menuje pred vstupom združenia do likvidácie komitét, ak iný
orgán nerozhodne inak.
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