STANOVY FÓRA ŽIVOTA
Preambula

My, jednotlivci a právnické osoby usilujúce o ochranu ľudského života,
majúc na zreteli dôstojnosť človeka, úctu k pravde a prirodzenému právu,
rešpekt voči ľudskému životu vo všetkých jeho formách,
venujúc osobitnú pozornosť rodine ako optimálnemu miestu vzniku a rozvoja ľudského života,
dieťaťu, ktoré potrebuje osobitné záruky a starostlivosť,
vrátane primeranej právnej ochrany pred i po narodení,
žene v ťažkostiach, najmä tehotnej,
starým a ostatným núdznym,
v snahe o etický a kultúrny pokrok jednotlivcov i celej spoločnosti,
vo vedomí zodpovednosti pred Bohom a pred ľuďmi
prijímame tieto stanovy:

Článok I
Základné ustanovenia
1.

Fórum života (ďalej len FŽ) je občianskym združením fyzických a právnických osôb vytvoreným
podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov pre spoločné
napĺňanie cieľov z týchto stanov.

2.

FŽ združuje odborníkov, osobnosti a organizácie s cieľom budovať spoločnosť, ktorá rešpektuje
ľudský život vo všetkých jeho formách a podporuje rodinu ako optimálne miesto vzniku a rozvoja
ľudského života.

3.

Názov občianskeho združenia: Fórum života
Anglický názov: Forum for Life

4.

Sídlo Fóra života : Heydukova 14, 811 08 Bratislava

Článok II
Ciele a činnosť
1.

Cieľom FŽ je chrániť každý ľudský život od počatia po prirodzenú smrť.

2.

Myslí sa tým najmä:

vo vzťahu k členom
a)

zabezpečovať komunikáciu medzi členmi a členskými organizáciami,

b)

podporovať ich spoluprácu, spoločné projekty a koordinovaný postup,

c)

poskytovať im poradenské, metodické a informačné služby,

d)

zastupovať ich vo vzťahu k iným organizáciám doma i v zahraničí,

vo vzťahu k občanom
e)

prispievať k tomu, aby každý občan bol dostatočne a pravdivo informovaný o hodnote ľudského
života a jeho ohrozeniach,

f)

prispievať k budovaniu zdravých rodín výchovou k zodpovednej láske, predmanželskej
čistote, manželskej vernosti, zodpovednému rodičovstvu a rešpektovaniu základných práv dieťaťa,
matky a otca,

g)

vytvárať a podporovať riešenie ťažkých životných situácií žien a ich detí, núdznych, chorých,
slabých - v súlade s kresťanskými etickými normami,

h)

snažiť sa o dialóg s osobami a zoskupeniami inej kultúry (iných názorov),

vo vzťahu k spoločnosti a médiám
i)

analyzovať situáciu ochrany ľudského života v SR a odporúčať zmeny v záujme komplexnosti
jeho ochrany,

j)

v súlade s právnym poriadkom a s cieľmi FŽ ovplyvňovať verejnú mienku, zákonodarnú a
výkonnú moc,

k)

zasadzovať sa o to, aby rodina založená na manželstve ako trvalom zväzku muža a ženy bola
spoločnosťou uznávaná a podporovaná,

l)

prezentovať celostný pohľad na človeka,

m)

odmietať každú formu teroru, diskriminácie, manipulácie a ponižovania ľudských bytostí.

Súčasne s vyššie uvedeným je FŽ oprávnené:
n)

organizovať semináre, školenia, vzdelávacie programy, konferencie, verejné zhromaždenia
v súlade s cieľmi združenia,

o)

rozvíjať vydavateľskú činnosť,

p)

vstupovať do medzinárodných organizačných štruktúr,

q)

vykonávať iné činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi združenia.

Článok III
Členstvo
1.

Členmi združenia môžu byť fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré dlhodobo a preukázateľne
vyvíjajú činnosť v intenciách cieľov FŽ, súhlasia so stanovami a cieľmi združenia a potvrdili tento
súhlas písomne.

2.

Fyzická alebo právnická osoba uchádzajúca sa o členstvo predloží Predsedníctvu písomnú žiadosť
o členstvo vo FŽ podpísanú oprávnenými zástupcami. Právnická osoba musí predložiť aj kópiu

zakladajúcich dokumentov a výročnú správu, pokiaľ takúto správu pripravuje. Predsedníctvo FŽ si
môže vyžiadať od uchádzača o členstvo písomné zdôvodnenie žiadosti, ktoré má preukázať jeho
doterajšie aktivity vykonané v intenciách cieľov FŽ.
3.

Predsedníctvo môže pre Snem pripraviť písomné stanovisko k uchádzačovi s odporúčaním prijať
ho (prípadne neprijať ho) za člena.

4.

O prijatí nového člena rozhodne Snem FŽ na svojom najbližšom zasadnutí nasledujúcom po
doručení žiadosti o prijatie za člena.

5.

Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.

6.

Členstvo zaniká:
-

úmrtím fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby, alebo

-

dňom vystúpenia fyzickej osoby alebo právnickej osoby z FŽ, alebo

-

dňom rozhodnutia Snemu FŽ o vylúčení z FŽ.

Článok IV
Práva a povinnosti členov
1.

Člen má právo najmä:
-

vystupovať ako člen FŽ,

-

zúčastňovať sa aktivít FŽ a využívať výhody, ktoré FŽ svojim členom ponúka,

-

hlasovať na Sneme FŽ,

-

navrhovať kandidátov do volených funkcií,

-

byť volený do funkcií združenia vo veku nad 18 rokov,

-

na všeobecnú informovanosť o činnosti združenia a na požiadanie aj na špecifickú
informovanosť o jednotlivých oblastiach činnosti združenia

-

podať Kontrolnej komisii FŽ akúkoľvek sťažnosť na činnosť FŽ so žiadosťou o prešetrenie
a nápravu (napr. sťažnosť o nepravdivosti údajov v zápisnici zo Snemu).

2.

Počas pozastavenia členstva si člen nemôže uplatňovať práva uvádzané v bode 1 tohto článku.

3.

Povinnosti člena sú najmä:
-

dodržiavať Stanovy FŽ a od nich odvodené vnútorné predpisy,

-

dodržiavať závery vyplývajúce z rozhodnutí Snemu FŽ,

-

platiť členské príspevky podľa podmienok stanovených na Sneme FŽ.

Článok V
Orgány združenia
Orgánmi združenia sú:
1.

Snem Fóra života,

2.

Predsedníctvo Fóra života,

3.

Predseda Fóra života,

4.

Kontrolná komisia Fóra života.

Článok VI
Snem
1.

Snem je zhromaždením členov FŽ. Snem FŽ je najvyšším orgánom združenia.

2.

Rozhodnutie Snemu FŽ sú záväzné pre všetkých členov a všetky orgány a pracovné skupiny FŽ.

3.

Pri hlasovaní na Sneme má fyzická osoba aj právnická osoba jeden hlas.

4.
Za právnickú osobu môže na Sneme hlasovať štatutárny orgán alebo ním písomne splnomocnený
zástupca.
5.
Rozhodnutia na Sneme prijímajú prítomní členovia jednomyseľne. Ak nie je možné dosiahnuť
zhodu, rozhodnutia sa prijímajú väčšinou hlasov prítomných fyzických osôb (viac ako 50% z fyzických
osôb) a zároveň väčšinou hlasov prítomných právnických osôb (viac ako 50% z právnických osôb).
6.

7.

Snem FŽ najmä:
-

schvaľuje stanovy, ich zmeny, doplnky,

-

schvaľuje ďalšie vnútorné dokumenty,

-

volí a odvoláva členov Predsedníctva,

-

volí a odvoláva Predsedu FŽ,

-

volí a odvoláva členov Kontrolnej komisie,

-

schvaľuje plán činnosti FŽ,

-

schvaľuje rozpočet, výročnú správu a správu o hospodárení,

-

rozhoduje o prijatí nových členov,

-

rozhoduje o vylúčení členov,

-

rozhoduje o výške členského poplatku,

-

rozhoduje o zrušení združenia,

-

rozhoduje o ďalších dôležitých otázkach.

Snem FŽ zvoláva Predsedníctvo:
-

minimálne 1x za rok,

-

ak o to požiada skupina členov disponujúca minimálne 1/3 všetkých hlasov,

-

ak si to vyžadujú vážne okolnosti.

Článok VII
Predsedníctvo
1.

Predsedníctvo FŽ je výkonným orgánom združenia, ktorý sa za svoju činnosť zodpovedá Snemu

FŽ. Riadi činnosť združenia medzi Snemami FŽ.
2.

Predsedníctvo sa skladá z Predsedu, podpredsedu a ďalších členov.

3.

Predsedníctvo má najmenej piatich, najviac siedmich členov.

4.
Predsedníctvo môže spomedzi svojich členov zvoliť podpredsedu, ktorý zastupuje Predsedu v jeho
neprítomnosti. Podpredseda robí v neprítomnosti Predsedu všetky úkony, na ktoré nebola Predsedom
splnomocnená tretia osoba.
5.

Predsedníctvo najmä:
-

pripravuje Snem FŽ,

-

vypracúva podklady na rokovanie Snemu FŽ,

-

predkladá správu o činnosti FŽ a správu o hospodárení FŽ na výročnom Sneme FŽ,

-

vypracúva Výročnú správu,

-

vypracúva vnútorné dokumenty FŽ v súlade so Stanovami FŽ,

-

môže rozhodnúť o vytvorení pracovných komisií pre dosahovanie cieľov a plnenie úloh FŽ,

-

rozhoduje o zriadení a systematizácii sekretariátu,

-

podáva Snemu návrhy na vylúčenie členov z FŽ,

-

-

v prípade hrubého porušenia Stanov a v prípade, kedy zotrvávanie nejakej osoby vo FŽ
môže vážne poškodzovať dobré meno FŽ, má Predsedníctvo právo pozastaviť členstvo; na
najbližšom Sneme FŽ nasledujúcom po pozastavení členstva podá Predsedníctvo návrh na
odvolanie člena,
riadi nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom FŽ.

6.

Funkčné obdobie Predsedníctva sú dva roky.

7.

Z každej členskej právnickej osoby môžu byť do Predsedníctva zvolené najviac dve fyzické osoby.

8.

Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak sa na jeho zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina členov.

9.

Každý člen Predsedníctva má jeden hlas.

10.
Rozhodnutia prijímajú prítomní členovia jednomyseľne, ak nie je možné dosiahnuť zhodu, tak
minimálne 2/3 väčšinou hlasov.

Článok VIII
Predseda
1.

Štatutárnym orgánom združenia je Predseda FŽ.

2.

K povinnostiam Predsedu patrí najmä:
-

reprezentovať a zastupovať FŽ navonok,

-

pripravovať, zvolávať a viesť zasadnutia Predsedníctva FŽ,

-

riadiť prácu Predsedníctva.

3.
Predseda môže svojím zastupovaním poveriť inú osobu. Mandát tejto osobe musí svojím
uznesením potvrdiť aj Predsedníctvo.

Článok IX
Kontrolná komisia
1.
FŽ.

Kontrolná komisia je najvyšším kontrolným orgánom FŽ, za svoju činnosť sa zodpovedá Snemu

2.

Členstvo v Kontrolnej komisii je nezlučiteľné s členstvom v Predsedníctve.

3.

Členov Kontrolnej komisie volí a odvoláva Snem FŽ.

4.

Kontrolná komisia sa skladá minimálne z troch členov.

5.

Členovia Kontrolnej komisie spomedzi seba volia predsedu.

6.

Funkčné obdobie Kontrolnej komisie sú dva roky.

7.

Kontrolná komisia najmä:
-

kontroluje hospodárenie združenia,

-

kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.

8.
Kontrolná komisia má povinnosť upozorniť na zistené nedostatky a navrhovať opatrenia na ich
odstránenie.
9.
Kontrolná komisia prešetruje sťažnosti členov FŽ a podáva Snemu alebo Predsedníctvu návrhy
opatrení na nápravu.
10.

Kontrolná komisia predkladá správu o svojej činnosti na výročnom zasadaní Snemu FŽ.
Článok X
Hospodárenie združenia

1.

Združenie hospodári v súlade s platnými právnymi predpismi, stanovami a internými predpismi.

2.

Príjmy FŽ tvoria najmä:

3.

-

dary,

-

granty,

-

členské príspevky,

-

príjmy spojené s napĺňaním cieľov FŽ,

-

iné príspevky z verejných a súkromných zdrojov,

-

príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti,

-

príjmy z podielu zaplatenej dane,

-

iné príjmy.

Za hospodárenie a vedenie účtovníctva združenia zodpovedá Predsedníctvo.

Článok XI
Zánik združenia
1.

Fórum života môže zaniknúť dobrovoľným rozpustením, zlúčením s iným združením s podobným
poslaním alebo inak v zmysle platných právnych predpisov. Pred zánikom združenia dôjde k likvidácii,
ak imanie združenia nebude prechádzať na právneho nástupcu.

2.

O spôsobe zániku združenia rozhoduje Snem FŽ svojím rozhodnutím. Zároveň Snem rozhodne o
majetkovom vysporiadaní a menuje likvidátora.

Článok XII
Záverečné ustanovenia
1.
2.

Podrobnosti o organizácií združenia upravuje vnútorný poriadok združenia.
Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom podpisu prípravným výborom a účinnosť dňom vzniku FŽ
(registrácie na Ministerstve vnútra SR).

Článok XIII.
Prechodné ustanovenia
1.

Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie združenia stávajú automaticky členmi
združenia . Takisto sú povinní :
-

2.

oznámiť verejnosti vznik združenia spolu s podmienkami pre prijatie potenciálnych
členov,
zvolať Snem združenia do troch mesiacov odo dňa registrácie združenia.

Členovia prípravného výboru sa do konania I. Snemu FŽ stávajú členmi prvého Predsedníctva
združenia. Ich funkčné obdobie končí dňom konania I. Snemu.

V Bratislave dňa 3. 12. 2003

