Stanovy občianskeho združenia Anténa – sieť pre nezávislú kultúru
Čl. 1
Základné ustanovenia
1. Názov občianskeho združenia je Anténa – sieť pre nezávislú kultúru (ďalej len „združenie“).
2. Sídlom združenia je Gorkého 1068/2, 040 01 Košice.
3. Združenie je organizáciou dobrovoľne združujúcou členov – právnické a fyzické osoby, ktoré
pôsobia v oblasti nezávislého súčasného umenia a kultúry na Slovensku.
4. Združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja v
súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.
5. Anténa – sieť pre nezávisú kultúru je novovytvorenou dobrovoľnou organizáciou bez právneho
predchodcu.
Čl. 2
Ciele združenia
1. Zlepšovať pozíciu nezávislého umenia a kultúry v spoločnosti.
2. Zastupovať záujmy svojich členov voči orgánom štátnej a verejnej správy.
3. Byť odborným partnerom pre Ministerstvo kultúry SR a Fond na podporu umenia.
4. Podporovať vzájomnú spoluprácu členov.
5. Podporovať vytváranie profesionálnych podmienok pre fungovanie nezávislej kultúrnej scény.
6. Iniciovať a podporovať medzinárodné spolupráce v oblasti nezávislej kultúry a umenia.
Čl. 3
Činnosti združenia
1. Organizovanie odborných konferencií, verejných fór a vzdelávacích aktivít.
2. Výskum v oblasti nezávislého umenia a kultúry.
3. Zastupovanie členov v komunikácii s orgánmi štátnej správy a samosprávy v otázkach týkajúcich
sa postavenia nezávislej kultúry a umenia v kontexte štátnej kultúrnej politiky a regionálnych
kultúrnych politík.
4. Propagácia nezávislého umenia ako súčasti profesionálnej kultúrnej scény na Slovensku.
5. Distribúcia umeleckých produkcií.
6. Podpora kultúrnych podujatí a umeleckých aktivít členských organizácií.
7. Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače.
Čl. 4
Členstvo a podmienky prijatia
1. Členstvo môže byť riadne alebo pridružené.
2. Riadnym členom sa môže stať taká právnická osoba, ktorá vykonáva svoju činnosť v oblasti
nezávislej kultúry na Slovensku a spĺňa nasledovné kritériá:
– nebola zriadená za účelom vytvárania zisku a jej hlavná činnosť nie je vykonávaná za
účelom zisku,
– vykonáva aktivity kontinuálne počas celého roka a nevenuje sa iba jednorázovým akciám,
– prevádzkuje stály priestor, určený primárne na realizáciu aktivít v oblasti nezávislej kultúry,
– vykonáva svoju činnosť na profesionálnej báze,

–

vznikla ako občianska iniciatíva a nie je zriaďovaná orgánmi štátnej správy ani samosprávy.

3. Pridruženým členom sa môže stať taká právnická osoba, ktorá vykonáva svoju činnosť v oblasti
nezávislej kultúry na Slovensku a spĺňa nasledovné kritériá:
– nebola zriadené za účelom zisku a jej hlavná činnosť nie je vykonávaná za účelom zisku,
– vykonáva svoju činnosť na profesionálnej báze.
4. Valné zhromaždenie môže v odôvodnených prípadoch udeliť výnimku z kritérií podľa bodu 2.
5. Právnická osoba sa môže stať členom združenia na základe prihlášky (príloha č. 1), ktorú spolu s
výročnou správou za ostatný rok doručí Koordinátorovi.
6. O prijatí za riadneho alebo pridruženého člena rozhoduje Valné zhromaždenie nadpolovičnou
väčšinou hlasov.
7. Pridružený člen môže požiadať o riadne členstvo po splnení podmienok riadneho členstva. O
pridelení riadneho členstva rozhoduje Valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov
Čl. 5
Práva a povinnosti členov
1. Riadny člen združenia ma právo:
a) zúčastňovať sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia a stretnutiach členov združenia,
b) podieľať sa na činnosti združenia a byť ním zastupovaný v oblastiach jej pôsobenia,
c) rozhodovať o aktivitách združenia,
d) byť informovaný o rozhodnutiach Valného zhromaždenia a činnosti združenia,
e) vyjadrovať sa k činnosti orgánov združenia,
f) podávať návrhy na zlepšenie činnosti združenia,
g) voliť a byť volený do orgánov združenia,
h) byť informovaný o finančnej situácii združenia.
2. Pridružený člen združenia ma právo:
a) zúčastňovať sa na stretnutiach členov združenia,
b) podieľať sa na činnosti združenia a byť ním zastupovaný v oblastiach jej pôsobenia,
c) podávať návrhy na zlepšenie činnosti združenia.
3. Povinnosti riadneho a pridruženého člena združenia sú:
a) aktívne sa podieľať na činnosti združenia,
b) platiť členské príspevky vo výške a periodicite stanovenej Valným zhromaždením,
c) dodržiavať stanovy združenia.
Čl. 6
Pozastavenie a zánik členstva
1. Členstvo v združení je automaticky pozastavené, ak sa naplní aspoň jedna z týchto podmienok:
a) absencia na troch po sebe nasledujúcich stretnutiach riadnych členov,
b) nezaplatenie členského príspevku za ostatný rok,
c) zmeny na strane riadneho člena, dôsledkom ktorých už nespĺňa všetky podmienky
členstva.

2. Člen stráca po pozastavení členstva všetky práva v združení a tento stav trvá dokým nezanikne
dôvod na postastavenie členstva alebo Valné zhromaždenie nerozhodne o obnovení členstva.
3. Člen združenia s pozastaveným členstvom bude bezodkladne informovaný Koordinátorom o
pozostavení členstva a dôvodoch, ktoré k tomu viedli.
4. Po pozastavení členstva Valné zhromaždenie na svojom najbližšom zasadnutí rozhodne o
vylúčení člena alebo obnovení jeho členstva.
Čl. 7
Priateľstvo
1. Priateľstvo je mimoriadna forma členstva pre fyzické osoby, o ktorú nemožno požiadať.
2. Priateľstvo navrhuje a po súhlase fyzickej osoby schvaľuje Valné zhromaždenie.
3. Priateľ združenia má právo:
a) zúčastňovať sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia a stretnutiach členov združenia,
b) podieľať sa na činnosti združenia,
c) byť informovaný o rozhodnutiach Valného zhromaždenia a činnosti združenia,
d) vyjadrovať sa k činnosti orgánov združenia,
e) podávať návrhy na zlepšenie činnosti združenia,
f) byť volený do orgánov združenia.
4. Priateľstvo zaniká doručením písomnej žiadosti priateľa alebo rozhodnutím Valného
zhromaždenia.
Čl. 8
Orgány združenia
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva
predsedníctvo podľa potreby, najmenej však raz za jeden rok. Mimoriadne zasadnutie valného
zhromaždenia sa uskutoční, ak o to požiada viac ako 1/3 členov združenia.
2. Valné zhromaždenie:
a) schvaľuje plán činnosti, správu o činnosti a hospodárení za uplynulý rok,
b) volí a odvoláva členov predsedníctva,
c) rozhoduje o vylúčení členov, ktorí konajú v rozpore so stanovami združenia,
d) rozhoduje o prijatí nových členov,
e) rozhoduje o zrušení združenia.
3. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovična väčšina členov.
4. Na zrušenie združenia je potrebný súhlas dvoch tretín členov združenia.
5. Predsedníctvo je riadiacim orgánom združenia, tvoria ho dvaja členovia, pokiaľ Valné
zhromaždenie nerozhodne inak. Členovia predsedníctva sú volení Valným zhromaždením na
obdobie troch rokov. Tvoria ho predseda a podpredseda združenia.
6. Predsedníctvo:
a) plní uznesenia valného zhromaždenia a úlohy súvisiace so zabezpečením činnosti
združenia,
b) kontroluje prácu koordinátora,

c) pripravuje výročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení
združenia, ktorú predkladá na schválenie Valnému zhromaždeniu,
d) podáva návrh na zrušenie občianskeho združenia,
e) v prípade likvidácie občianskeho združenia ustanovuje likvidátora.
7. Zasadnutie predsedníctva zvoláva predseda podľa potreby.
8. Koordinátor je výkonným orgánom združenia. Je to fyzická osoba, ktorú do tejto funkcie menuje
Valné zhromaždenie na obdobie dvoch rokov, pokiaľ nerozhodne inak.
9. Koordinátor:
a) pripravuje predsedníctvu podklady pre výročnú správu o činnosti združenia, návrh
rozpočtu a správu o hospodárení združenia,
b) pripravuje dokumenty a výstupy v zmysle uznesení Valného zhromaždenia,
c) zabezpečuje propagačné aktivity združenia,
d) organizuje zasadnutia Valného zhromaždenia a stretnutia členov združenia,
e) reprezentuje združenie na výzmaných domácich a zahraničných podujatiach,
f) koordinuje mobility umeleckých prodkucií v rámci združenia,
g) rozvíja spolupráci s podobnými združeniami v zahraničí,
h) plní ďalšie úlohy zverené predsedníctvom a Valným zhromaždením,
i) podáva Valnému zhromaždeniu informácie o stave zverených úloh, ako aj o iných
relevantných skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť činnosť združenia.
10. Štatutárnymi zástupcami združenia sú predseda, podpredseda a koordinátor, ktorí ho
reprezentujú navonok a konajú menom združenia v celom rozsahu pôsobnosti v súlade s
rozhodnutiami orgánov združenia samostatne.
Čl. 9
Zásady hospodárania
1. Zdrojom príjmov sú :
a) členské príspevky,
b) granty a dotácie od právnických osôb,
c) dary a príspevky fyzických a právnických osôb,
d) príjmy z činností pri naplňovaní cieľov združenia a súvisiacich činností.
2. Príjmy združenia môžu byť použité len na dosahovanie cieľov združenia, prípadne iné súvisiace
aktivity v súlade so stanovami.
3. Združenie môže v doplnkovom rozsahu vykonávať podnikateľskú činnosť na základe
živnostenského oprávnenia a prijímy z takejto činnosti môžu byť použité výlučne len na dosiahnutie
a podporu cieľov združenia uvedených v Čl. 2.
Čl. 10
Zánik združenia
1. Občianske združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.
2. Ak združenie zaniká rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.
3. V rámci likvidácie sa musia uhradiť všetky záväzky občianskeho združenia. Nadobudnutý
majetok sa môže použiť výlučne na verejnoprospešné účely.

4. Štatutár oznámi zánik združenia najneskôr do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra
SR a požiada o výmaz z registra občianských združení.
Čl. 11
Záverečné ustanovenia
1. Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra SR, stanovy nadobúdajú účinnosť dňom
registrácie.
2. Výklad stanov združenia vykonáva predsedníctvo. Platnosť Stanov združenia sa ruší prijatím
nových stanov a ich registráciou na Ministerstve vnútra SR.

