STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
DOMKA – ZDRUŽENIE SALEZIÁNSKEJ MLÁDEŽE
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Úvodné ustanovenia
(1) Názov občianskeho združenia znie Domka – Združenie saleziánskej mládeže.
(2) V anglickom jazyku jej pomenovanie znie Domka – Association of Salesian Youth.
(3) Názov je možné používať aj v skrátenej forme Domka vo všetkých gramatických tvaroch.
Článok 2
Právna subjektivita
(1) Domka je právnickou osobou. Domka má právnu subjektivitu.
(2) Predsedníctvo Domky môže udeliť právnu subjektivitu aj strediskám Domky a iným
organizačným jednotkám Domky v súlade s ustanoveniami týchto stanov.
Článok 3
Sídlo
Sídlom združenia je Miletičova 7, 821 08 Bratislava.
Článok 4
Územná pôsobnosť
(1) Domka (ďalej aj ako „združenie“) je nezávislým občianskym združením s celoslovenskou
pôsobnosťou.
(2) Domka pôsobí na území Slovenskej republiky najmä prostredníctvom organizačných jednotiek na
miestnej úrovni.
Článok 5
Cieľ
(1) Poslaním Domky je venovať sa výchove mladých.
(2) V centre pozornosti Domky sú predovšetkým mladí v kritickom období dospievania vo veku 12 25 rokov. Združenie svoju pozornosť venuje tiež deťom, „dospelým domkárom“ (DODO) a
mladým rodinám, spolu s ktorými vytvára viacgeneračnú výchovnú komunitu.
(3) Činnosťou a spoluúčasťou na živote ponúka združenie saleziánsku mládežnícku spiritualitu ako
štýl života založený na rodinnosti, optimizme, angažovanosti, vnímavosti na potreby chudobných,
osobnom vzťahu s Bohom a radostnom prežívaní každodennosti. Nadväzuje na výchovnú tradíciu
dona Bosca.
(4) Cieľom Domky je podporovať integrálny rast mladých v období dospievania tak, aby sa učili
prijímať svoj život ako dar a vedeli prevziať zodpovednosť za seba a svoje okolie.
(5) V duchu poslania združenie pozýva a vstupuje do spolupráce s tými, ktorým záleží na výchove
mladých. Prináša do spoločnosti témy mladých a výchovy. Kladie dôraz na prípravu a odbornosť
v týchto oblastiach.

Článok 6
Najbližší partneri
(1) Domka svoju činnosť vykonáva v úzkej spolupráci s katolíckou rehoľou Saleziáni dona Bosca
(SDB) a laickým Združením saleziánov spolupracovníkov (ASC), ktorých poslaním je
vychovávať z mladých ľudí dobrých kresťanov a angažovaných občanov.
(2) Domka bližšie spolupracuje aj s ďalšími saleziánskymi organizáciami - Laura, združenie mladých
a OZ SAVIO.

DRUHÁ HLAVA
ČLENSTVO
Článok 7
Úvodné ustanovenie
(1) Členstvo je riadne a čestné. Čestné členstvo môže udeliť predsedníctvo. Podrobnosti o čestnom
členstve ustanoví interná smernica združenia.
Článok 8
Podmienky a vznik riadneho členstva
(1) Riadnym členom združenia sa môže stať fyzická osoba, ktorá spĺňa všetky predpoklady
stanovené združením, stotožňuje sa s cieľom združenia a koná v súlade so stanovami združenia a
všeobecnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
(2) Členstvo je dobrovoľné. Členstvo v združení nevylučuje členstvo v iných organizáciách.
(3) Členstvo vzniká na základe dobrovoľne prejavenej vôle záujemcu o členstvo predsedovi strediska
a zaplatením členského príspevku.
(4) Členstvo sa každoročne obnovuje zaplatením členského príspevku.
Článok 9
Zánik riadneho členstva
(1) Členstvo zaniká
a) zánikom združenia,
b) neobnovením členstva,
c) úmrtím člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
d) vzdaním sa členstva písomným oznámením o vystúpení zo združenia štatutárnemu zástupcovi
strediska, v ktorom je člen evidovaný, prípadne štatutárnemu zástupcovi združenia,
e) rozhodnutím predsedníctva alebo valného zhromaždenia na základe návrhu štatutárneho
zástupcu strediska, v ktorej je člen vedený alebo bez návrhu v prípade, že konanie člena je
v rozpore s týmito stanovami alebo internými predpismi združenia.
Článok 10
Práva a povinnosti
(1) Riadny člen má právo
a) podieľať sa na činnosti združenia,
b) byť volený alebo menovaný do orgánov združenia v súlade s internými predpismi združenia,
c) prezentovať vlastný názor na valnom zhromaždení prostredníctvom delegáta svojho strediska,
d) byť informovaný o všetkých závažných skutočnostiach súvisiacich s činnosťou združenia,
e) podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti na orgány združenia.
(2) Riadny člen je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia týchto stanov a ostatných záväzných dokumentov združenia
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b) zachovávať dobré meno združenia,
c) pri výchove a práci s mládežou zohľadňovať preventívny výchovný systém dona Bosca,
d) ročne uhrádzať členský príspevok združenia.
Článok 11
Evidencia členov
(1) Združenie vedie evidenciu členov pozostávajúcu z evidencie
a) členov združenia,
b) členov jednotlivých orgánov združenia,
c) zaplateného členského príspevku.
(2) Vedenie evidencie členov združenia, evidencie zaplateného členského príspevku a vydávanie
členského preukazu zabezpečuje predseda strediska. Vedenie celkového počtu členov združenia
zabezpečuje ústredie združenia na základe podkladov jednotlivých stredísk. Vedenie evidencie
členov jednotlivých orgánov združenia zabezpečuje ústredie združenia.
(3) Dokladom preukazujúcim členstvo v združení je členský preukaz a podpis člena v evidencii
členov združenia vedenej príslušným predsedom strediska. Dokladom preukazujúcim členstvo v
orgáne združenia je potvrdenie o členstve v orgáne združenia, ktoré vydáva štatutár združenia
a v prípade členstva v rade strediska, štatutár strediska.
(4) Svojím podpisom v evidencii členov združenia člen súhlasí so spracovaním a evidenciou
poskytnutých osobných údajov.

TRETIA HLAVA
ORGANIZAČNÉ JEDNOTKY ZDRUŽENIA
PRVÝ ODDIEL
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 12
Organizačnými jednotkami združenia sú
a) stretko (rovesnícka skupina) a krúžok
b) stredisko
c) projekt s právnou subjektivitou
d) ústredie
DRUHÝ ODDIEL
STRETKO (ROVESNÍCKA SKUPINA) A KRÚŽOK
Článok 13
Stretko (rovesnícka skupina) a krúžok (ďalej len „stretko a krúžok“) sú základnými organizačnými
jednotkami združenia. Vznikajú slobodným rozhodnutím mladých ľudí pravidelne sa stretávať. Ich
cieľom je podporovať integrálny rast osobnosti. Stretko alebo krúžok vedie animátor – vedúci stretka
alebo krúžku, ktorý pôsobí ako dobrovoľník.
TRETÍ ODDIEL
STREDISKO
Článok 14
(1) Stredisko je organizačnou jednotkou združenia. Vzniká a zaniká rozhodnutím predsedníctva.
(2) Stredisko používa svoj názov tak, že k názvu Domka – Združenie saleziánskej mládeže sa pripojí
čiarka a dodatok určený pri založení strediska (napr. Domka - Združenie saleziánskej mládeže,
stredisko Trnava; Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava - Mamateyova).
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Názov je možné používať aj v skrátenej forme v súlade s čl. 1 ods. 3 stanov. (napr. Domka,
stredisko Trnava; Domka, stredisko Bratislava - Mamateyova).
(3) Stredisko môže mať vlastnú právnu subjektivitu a môže rozhodovať v rámci svojej pôsobnosti
v súlade so stanovami a inými internými predpismi združenia. Právnu subjektivitu stredisko
získava po schválení predsedníctvom. Stredisko s právnou subjektivitou má vlastné IČO a DIČ.
(4) Stredisko si môže podľa potreby zriaďovať iné orgány.

ŠTVRTÝ ODDIEL
PROJEKT S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU
Článok 15
Projekt s právnou subjektivitou (ďalej len „PPS“) vzniká rozhodnutím predsedníctva. Predsedníctvo
s jeho vznikom ustanoví riaditeľa PPS a zástupcu riaditeľa PPS, ktorí sú zároveň štatutárnymi
zástupcami PPS. Podmienky pre vznik PPS ustanoví interná smernica Domky. PPS používa svoj
názov tak, že k názvu určenému pri vzniku PPS sa pripojí čiarka a dodatok „projekt Domky“. (napr.:
Lumen, projekt Domky).
PIATY ODDIEL
ÚSTREDIE
Článok 16
Ústredie je výkonnou zložkou združenia na celoslovenskej úrovni. Podlieha predsedníctvu. Riadi ho
riaditeľ ústredia. Ústredie je tvorené zamestnancami a dobrovoľníkmi. Zabezpečuje realizáciu
rozhodnutí predsedníctva.

ŠTVRTÁ HLAVA
ORGÁNY ZDRUŽENIA
PRVÝ ODDIEL
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 17
Orgánmi združenia sú
a) valné zhromaždenie
b) predsedníctvo
c) predseda združenia
d) podpredseda združenia
e) predseda strediska
f) podpredseda strediska
g) rada strediska
h) riaditeľ projektu s právnou subjektivitou (ďalej len „riaditeľ PPS“)
i) zástupca riaditeľa PPS
j) riaditeľ ústredia
k) poradná rada
l) kontrolná komisia
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DRUHÝ ODDIEL
VALNÉ ZHROMAŽDENIE
Článok 18
(1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Uznesenia valného zhromaždenia sú
záväzné pre všetkých členov združenia, organizačné jednotky združenia i pre všetky orgány
združenia. Valné zhromaždenie záväzne rozhoduje o všetkých dôležitých otázkach potrebných
pre dobrý chod združenia.
(2) Valné zhromaždenie je zvolávané predsedníctvom. Riadne zasadá minimálne raz za rok. Stredisko
deleguje do valného zhromaždenia jedného alebo dvoch delegátov, z ktorých jeden je spravidla
predseda strediska, so spoločným hlasovacím právom.
(3) Predsedníctvo zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie v naliehavých prípadoch alebo na
základne písomnej žiadosti nadpolovičnej väčšiny stredísk združenia, najneskôr však do dvoch
mesiacov od doručenia žiadosti.
(4) V odôvodnených prípadoch možno uskutočniť mimoriadne valné zhromaždenie elektronickou
formou. Podrobnosti o zvolaní, uskutočnení a hlasovaní na takomto mimoriadnom valnom
zhromaždení ustanoví interná smernica združenia, ktorú prijme valné zhromaždenie.
Elektronickou formou nemožno nahradiť riadne zasadnutie valného zhromaždenia v zmysle ods.
2.
Článok 19
Hlasovanie valného zhromaždenia
(1) Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní delegáti z nadpolovičnej väčšiny
stredísk združenia. Pokiaľ tieto stanovy alebo volebný poriadok valného zhromaždenia neurčujú
inak, rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov.
(2) O zmene stanov, zániku združenia a spôsobe jeho zániku rozhoduje valné zhromaždenie
dvojtretinovou väčšinou hlasov zástupcov všetkých stredísk.
Článok 20
Valné zhromaždenie najmä
a) prijíma a mení stanovy,
b) prijíma a mení interný organizačný poriadok združenia,
c) prijíma a mení rokovací poriadok valného zhromaždenia, volebný poriadok valného
zhromaždenia, štatúty orgánov združenia a iné dokumenty v súlade so stanovami,
d) kontroluje hospodárenie združenia,
e) volí a odvoláva predsedu združenia, predsedníctvo, kontrolnú komisiu,
f) prijíma správu o činnosti predsedníctva a ostatných orgánov,
g) schvaľuje rozpočet združenia,
h) rozhoduje o zrušení organizácie a o majetkovom vysporiadaní,
i) rozhoduje o ďalších veciach, ktoré do jeho výlučnej pôsobnosti zverujú tieto stanovy.

TRETÍ ODDIEL
PREDSEDNÍCTVO
Článok 21
(1) Predsedníctvo je najvyšším orgánom združenia v období medzi zasadnutiami valného
zhromaždenia. Riadi sa uzneseniami valného zhromaždenia.
(2) Pozostáva z predsedu, štyroch členov volených valným zhromaždením združenia, jedným členom
menovaným provinciálom SDB a jedným členom menovaným provinciálnou radou ASC.
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Predsedníctvo si na návrh predsedu spomedzi seba volí podpredsedu, ktorý je podpredsedom
združenia. Funkčným obdobím volených členov predsedníctva sú tri roky.

Článok 22
Hlasovanie predsedníctva
Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov predsedníctva. Pokiaľ
tieto stanovy neurčujú inak, rozhoduje predsedníctvo nadpolovičnou väčšinou všetkých členov
predsedníctva.
Článok 23
Predsedníctvo najmä
a) volí a odvoláva riaditeľa ústredia, riaditeľa PPS a zástupcu riaditeľa PPS,
b) menuje a odvoláva členov poradnej rady
c) schvaľuje rozpočet a plán činnosti ústredia,
d) rozhoduje o všetkých závažných veciach, ktoré sa týkajú smerovania a cieľov združenia a
svojimi rozhodnutiami vytvára predpoklady pre ich napĺňanie,
e) prijíma, mení a ruší interné smernice združenia s výnimkou tých, ktoré sú ustanoveniami
týchto stanov výslovne určené do kompetencie valného zhromaždenia,
f) zakladá a ruší strediská a rozhoduje o ich právnej subjektivite,
g) zakladá a ruší projekty s právnou subjektivitou,
h) rozhoduje o vymenovaní a odvolaní predsedu strediska a podpredsedu strediska na základe
návrhu zo strany členov strediska a vyjadrenia prítomnej zložky saleziánskej rodiny,
i) zvoláva zasadnutia valného zhromaždenia a prostredníctvom predsedu mu predkladá správu
o činnosti. V prípade potreby zriaďuje stále komisie a poradné skupiny.
ŠTVRTÝ ODDIEL
PREDSEDA
Článok 24
Predseda združenia je štatutárnym zástupcom združenia.
Článok 25
Predseda najmä
a) reprezentuje a rokuje v mene združenia,
b) pripravuje, zvoláva, rozpúšťa a vedie zasadnutia predsedníctva,
c) predkladá valnému zhromaždeniu správu o činnosti združenia, o činnosti predsedníctva a
o hospodárení združenia za uplynulé obdobie,
d) rozhoduje o iných závažných veciach v súlade s platnými internými smernicami združenia,
e) na základe rozhodnutia predsedníctva menuje a odvoláva predsedu strediska a podpredsedu
strediska
f) na základe rozhodnutia predsedníctva menuje a odvoláva riaditeľa ústredia, riaditeľa PPS
a zástupcu riaditeľa PPS.
PIATY ODDIEL
PODPREDSEDA
Článok 26
Podpredseda združenia je štatutárnym zástupcom združenia a zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti
vo všetkých veciach.
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ŠIESTY ODDIEL
PREDSEDA STREDISKA
Článok 27
(1) Predseda strediska vedie stredisko. Predsedu strediska menuje predseda združenia po rozhodnutí
predsedníctva na základe návrhu členov strediska a potvrdenia miestne prítomnou zložkou
saleziánskej rodiny. Funkčným obdobím predsedu strediska sú tri roky. Po uplynutí funkčného
obdobia vykonáva predseda strediska svoju funkciu do vymenovania nového predsedu strediska.
(2) Ak má stredisko právnu subjektivitu, predseda strediska je štatutárnym zástupcom strediska.
(3) Do 30 dní od menovania je predseda strediska povinný vytvoriť radu strediska z osôb
navrhovaných členmi strediska. Zoznam členov strediskovej rady zašle predseda strediska ústrediu
združenia do 15 dní od ich vymenovania. Predseda strediska zodpovedá za hospodárenie, plnenie
záväzkov a činnosť strediska.
SIEDMY ODDIEL
PODPREDSEDA STREDISKA
Článok 28
(1) Podpredseda strediska zastupuje predsedu strediska v jeho neprítomnosti vo všetkých veciach.
Podpredsedu strediska menuje predseda združenia po rozhodnutí predsedníctva na základe návrhu
členov strediska a potvrdenia prítomnou zložkou saleziánskej rodiny. Funkčné obdobie
podpredsedu strediska uplynie spolu s funkčným obdobím predsedu strediska, s ktorým bol
vymenovaný, alebo počas výkonu funkcie, ktorého bol vymenovaný.
(2) Ak má stredisko právnu subjektivitu, podpredseda strediska je druhým štatutárnym zástupcom
strediska.
ÔSMY ODDIEL
STREDISKOVÁ RADA
Článok 29
(1) Stredisková rada pozostáva z predsedu strediska, podpredsedu strediska a minimálne ďalších troch
členov strediska. Ak v stredisku pôsobí niektorá zo zložiek saleziánskej rodiny, jeden člen rady
strediska musí byť zástupcom niektorej z uvedených zložiek.
(2) Členov strediskovej rady s výnimkou predsedu a podpredsedu strediska menuje predseda strediska
na základe návrhu členov strediska a návrhu príslušného orgánu miestne prítomnej zložky
saleziánskej rodiny. Členstvo v strediskovej rade s výnimkou podpredsedu strediska zaniká
skončením funkcie predsedu strediska, ktorým boli menovaní do rady strediska.
(3) Úlohou strediskovej rady je v spolupráci s predsedom strediska hľadať víziu a riadiť činnosť
strediska.
Článok 30
Hlasovanie Strediskovej rady
Stredisková rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Stredisková
rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
DEVIATY ODDIEL
RIADITEĽ PPS
Článok 31
(1) Riaditeľ PPS je štatutárnym zástupcom PPS.
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(2) Riaditeľa PPS menuje a odvoláva predseda združenia na základe rozhodnutia predsedníctva.
(3) Zodpovedá predsedníctvu združenia za činnosť PPS, plnenie jeho úloh a hospodárenie
s prostriedkami v rozsahu jeho právomocí podľa platných interných smerníc združenia.
DESIATY ODDIEL
ZÁSTUPCA RIADITEĽA PPS
Článok 32
Zástupca riaditeľa PPS je druhým štatutárnym zástupcom PPS a zastupuje riaditeľa PPS v jeho
neprítomnosti vo všetkých veciach. Zástupcu riaditeľa PPS menuje a odvoláva predseda združenia na
základe rozhodnutia predsedníctva.
JEDENÁSTY ODDIEL
RIADITEĽ ÚSTREDIA
Článok 33
(1) Riaditeľ ústredia je štatutárnym zástupcom združenia. Riaditeľa ústredia menuje a odvoláva
predseda združenia na základe rozhodnutia predsedníctva.
(2) Riaditeľ ústredia riadi ústredie združenia v súlade s rozhodnutiami valného zhromaždenia
a predsedníctva. Za činnosť ústredia, plnenie úloh ústredia a hospodárenie s prostriedkami
v rozsahu jeho právomocí podľa platných interných smerníc združenia sa zodpovedá
predsedníctvu združenia. Na požiadanie poskytne predsedovi združenia akékoľvek jemu známe
informácie týkajúce sa združenia. Zúčastňuje sa na zasadnutiach predsedníctva s poradným
hlasom.
DVANÁSTY ODDIEL
PORADNÁ RADA
Článok 34
Poradná rada vypracúva návrh rozdelenia štátnych, nadačných a iných dotácií a ostatných finančných
prostriedkov získaných pre celé združenie podľa platného regrantingového systému. Poradná rada je
menovaná predsedníctvom združenia. Činnosť, práva a povinnosti poradnej rady sú vymedzené
štatútom poradnej rady, uzneseniami valného zhromaždenia a internými smernicami združenia.
TRINÁSTY ODDIEL
KONTROLNÁ KOMISIA
Článok 35
Kontrolná komisia je najvyšším kontrolným orgánom združenia, ktorý sa zodpovedá valnému
zhromaždeniu združenia. Vykonáva kontrolu hospodárenia ústredia, PPS a stredísk združenia.
Kontrolná komisia je volená valným zhromaždením. Má minimálne troch členov. Funkčným obdobím
členov komisie sú dva roky. Správu o svojej činnosti každoročne podáva valnému zhromaždeniu.
Činnosť, práva a povinnosti kontrolnej komisie sú vymedzené štatútom kontrolnej komisie,
uzneseniami valného zhromaždenia a internými smernicami.
ŠTRNÁSTY ODDIEL
SPOLOČNÉ USTANOVENIA K ŠTVRTEJ HLAVE
Článok 36
Konanie a podpisovanie za združenie a za organizačné jednotky
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(1) Za združenie koná štatutár združenia tak, že k napísanému, alebo inak zobrazenému názvu
združenia pripojí svoje meno, názov funkcie a svoj vlastnoručný podpis.
(2) Za organizačnú jednotku združenia s právnou subjektivitou koná jej štatutár tak, že k napísanému,
alebo inak zobrazenému názvu príslušnej organizačnej jednotky pripojí svoje meno, názov funkcie
a svoj vlastnoručný podpis.
Článok 37
Nezlučiteľnosť funkcií
(1) Funkcia štatutára združenia je nezlučiteľná s inou štatutárnou funkciou združenia a so štatutárnou
funkciou organizačnej jednotky združenia.
(2) Funkcia štatutára organizačnej jednotky združenia je nezlučiteľná s inou štatutárnou funkciou tej
istej alebo inej organizačnej jednotky združenia.
(3) Funkcia člena kontrolnej komisie je nezlučiteľná s funkciou člena predsedníctva a s funkciou
riaditeľa ústredia.
Článok 38
Zánik členstva v orgáne združenia
(1) Členstvo v orgáne združenia zaniká
a) zánikom členstva v združení,
b) doručením písomného vzdania sa členstva v orgáne združenia štatutárovi združenia,
c) uplynutím funkčného obdobia na ktoré bol člen do orgánu zvolený alebo menovaný,
d) vznikom nezlučiteľnosti funkcií podľa čl. 37 týchto stanov,
e) odvolaním príslušným kompetentným orgánom, ktorým bol do funkcie zvolený alebo
menovaný,
(2) Podľa ods. 1 písm. d) zaniká členstvo v orgáne združenia, do ktorého bola osoba zvolená alebo
vymenovaná pred vznikom nezlučiteľnosti.

PIATA HLAVA
ČINNOSŤ ZDRUŽENIA
Článok 39
(1) Základným prostriedkom napĺňania cieľa združenia je dlhodobá, pravidelná stretková a krúžková
činnosť.
(2) Typickými činnosťami združenia sú:
a) tábory, výlety, šport a športové aktivity,
b) spoločenské podujatia, kultúra a umenie (hudba, divadlo a pod.),
c) duchovné obnovy, duchovné cvičenia, iné duchovné aktivity,
d) vzdelávanie (kurzy, školenia, semináre, vedomostné súťaže),
e) tvorba metodík.
(3) Ďalšími činnosťami, ktoré vykonáva združenie sú:
a) podnecovanie diskusie v spoločnosti o výchove, rodine, mladých a pod.
b) mediálna tvorba mladých a pre mladých (audiovizuálne, tlačové, zvukové, zvukovoobrazové,
internetové a iné diela)
c) aktivity mediálnej výchovy zvyšujúce mediálnu gramotnosť
d) preventívna činnosť (vykonávaná v SR aj v zahraničí) – ohrozené, rizikové a marginalizované
skupiny, saleziánska terénna práca, programy primárnej prevencie, peer to peer programy
e) sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti v zahraničí a prijímanie zahraničných
dobrovoľníkov na Slovensku
f) organizovanie podujatí so zahraničnými partnermi
g) zriaďovanie a prevádzkovanie školských zariadení v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
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Článok 40
Tieto činnosti podporujú integrálny rozvoj osobnosti cieľových skupín Domky podľa štyroch
základných dimenzií výchovného systému dona Bosca:
Dom – fyzická dimenzia – miesto prijatia a pokojného rastu,
Ihrisko – sociálna dimenzia – miesto stretnutia s priateľmi,
Kaplnka – spirituálna dimenzia – miesto stretnutia s Bohom,
Škola – intelektuálna dimenzia – miesto, kde sa učí umeniu života.

ŠIESTA HLAVA
HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA
Článok 41
(1) Príjmami združenia sú najmä
a) členské príspevky,
b) dary, dotácie a granty,
c) výnosy z majetku združenia,
d) príjmy z vlastnej činnosti,
e) poukázané podiely zaplatenej dane v zmysle zákona o dani z príjmov,
f) iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami, ostatnými internými predpismi združenia
a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(2) Združenie a organizačná jednotka združenia s právnou subjektivitou v súvislosti so
zabezpečovaním svojho cieľa môže vykonávať v doplnkovom rozsahu aj podnikateľskú činnosť.
Za podnikateľskú činnosť združenia zodpovedá predsedníctvo združenia, ktoré predkladá správu
valnému zhromaždeniu. Za podnikateľskú činnosť organizačnej jednotky združenia s právnou
subjektivitou zodpovedá jej štatutár.
(3) Výdavkami združenia sú najmä výdavky na
a) realizáciu jednotlivých aktivít združenia v súvislosti s uskutočňovaním jeho cieľa,
b) správu združenia,
c) iné výdavky v súlade so stanovami, ostatnými internými predpismi združenia a všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
(4) Rozdelenie finančných prostriedkov získaných pre celé združenie navrhuje poradná rada
a schvaľuje predsedníctvo.
(5) Správu o hospodárení združenia zabezpečuje predsedníctvo.
(6) Kontrolu hospodárenia vykonáva kontrolná komisia.

SIEDMA HLAVA
ZÁNIK ZDRUŽENIA
Článok 42
(1) Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením občanov. O zániku
združenia rozhoduje valné zhromaždenie.
(2) Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie vykoná
likvidátor, ktorého ustanoví valné zhromaždenie.
(3) Likvidátor zabezpečí z majetku združenia úhradu záväzkov združenia. Ak majetok združenia
nebude postačovať, zabezpečí likvidátor postup v súlade so všeobecne záväznými predpismi
upravujúcimi konkurz a vyrovnanie.
(4) Ak vysporiadanie záväzkov združenia skončí prebytkom, zabezpečí likvidátor rozdelenie zostatku
majetku podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.
(5) Likvidátor oznámi zánik združenia Ministerstvu vnútra SR v lehote do 15 dní od ukončenia
likvidácie.
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ÔSMA HLAVA
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 43
Spoločné ustanovenia
(1) Rozhodnutia sa vydávajú spravidla v písomnej forme.
(2) Výklad týchto stanov musí byť v súlade s účelom založenia tohto združenia.
Článok 44
Prechodné ustanovenia
Príslušné orgány združenia sú povinné zosúladiť interné predpisy združenia nimi vydané pred
19.03.2011 do najbližšieho riadneho valného zhromaždenia v roku 2012 s týmito stanovami. Tie časti
interných predpisov, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami týchto stanov, sú po uplynutí tejto lehoty
neplatné.
Článok 45
Záverečné ustanovenia

(1) Nultý zjazd združenia sa konal v októbri r. 1991 v Košiciach. Združenie vzniklo dňom registrácie
zakladajúcich stanov združenia, t.j. 30. 10. 1991.
(2) Zmenené stanovy prijala Hlavná rada Združenia dospievajúcej mládeže dňa 12. 8. 1994
v Košiciach.
(3) Dňa 19. 4. 1997 prijala Hlavná rada v Žiline nové stanovy a rozhodla o zmene názvu zo
Združenia dospievajúcej mládeže na Združenie saleziánskej mládeže.
(4) Hlavná rada sa dňa 22. 3. 1998 premenovala na valné zhromaždenie a prijala zmeny v stanovách
organizácie.
(5) Valné zhromaždenie dňa 10. 4. 1999 upravilo názov Združenia zo Združenie saleziánskej mládeže
– DOM na DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže.
(6) Zmena stanov bola schválená valným zhromaždením dňa 14. 09. 2006.
(7) Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením 19 .03.
2011. Účinnosťou týchto stanov zároveň strácajú účinnosť stanovy zo dňa 14. 09. 2006
registrované Ministerstvom vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-4507-7.
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