Stanovy Klubu slovenské kultury
Klub slovenské kultury je zájmové občanské sdružení Slováků žijících a působících v České republice,
Čechů i ostatních příznivců slovenské kultury. Hlásí se k odkazu dobrých tradic v česko-slovenských
vztazích a k odkazu krajanských spolků a sdružení působících zejména v Praze, jako byli Detvan,
Tatran, DAV, MOMS a další. Klub slovenské kultury chce navazovat na jejich činnost, především
v oblasti kultury, hodlá pokračovat v rozvíjení vztahů slovensko-české vzájemnosti a udržovat úzké
kontakty se Slovenskem, především v oblasti kultury a umění.

Článek 1
Název a charakteristika občanského sdružení

1. 1. Sdružení má název „Klub slovenské kultury“. Jako zkratka se používá označení
„KSK“ (dále jen KSK). Znak v závazném provedení je přílohou stanov KSK.
1. 2. KSK je občanské sdružení působící na celém území České republiky (dále jen
ČR).
1. 3. KSK je právnickou osobou a ve své činnosti se řídí zákonem č. 83/1990 Sb., o
sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2
Sídlo KSK

2. 1. Sídlo KSK je v Praze: ulice Lipanská 873/4, 130 00 Praha 3.

Článek 3
Poslání a cíle KSK

3. 1. Posláním KSK je rozvíjet a prohlubovat česko-slovenské vztahy v duchu
dobrých tradic vzájemného spolužití a principu česko-slovenské vzájemnosti a za
tímto účelem se soustřeďuje zejména na tyto činnosti:
3. 1. 1. propagovat a přibližovat kulturu, umění a život Slovenské republiky (dále jen
SR), čerpat z tradic a umělecké tvořivosti slovenského národa, zpřístupňovat
současnou slovenskou tvorbu, zejména v oblasti literatury, hudby, divadla, filmového
a výtvarného umění, jako i společenských, přírodních a technických věd. Navazovat
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kontakty s kulturními, vědeckými institucemi, občanskými sdruženími, spolky a
organizacemi v ČR i v zahraničí.
3. 1. 2. podporovat, organizovat a rozvíjet kulturu, umění a tvořivost vznikající
v rámci slovenské národní menšiny v ČR. Podporovat a rozvíjet spolupráci s dalšími
národnostními menšinami žijícími v ČR i s menšinami žijícími v zahraničí.
3. 2. Cílem KSK je:
3. 2. 1. vytvářet pro členy KSK podmínky k rozvíjení společenského a kulturního
života. Za tímto účelem organizovat kulturní, společenské, vzdělávací, sportovní a
další akce jako vlastivědné zájezdy, národopisné exkurze, tělovýchovné a turistické
akce apod.).
3. 2. 2. organizovat aktivity volného času (zájmové, vzdělávací) pro děti a mládež.
3. 2. 3. věnovat pozornost problematice slovenských vysokoškoláků v ČR.
3. 2. 4. vydávat vlastní periodické a neperiodické publikace KSK. Svoji činnost
propagovat v médiích v ČR i v zahraničí.
3. 2. 5. podporovat vznik a činnost regionálních poboček KSK a zapojit je do aktivit
KSK na celostátní úrovni.
3. 3. K výše uvedeným činnostem vytváří Rada KSK (dále jen R KSK) zájmové sekce.

Článek 4
Členství KSK

4. 1. Členství v KSK je dobrovolné.
4. 2. Členem KSK může být fyzická i právnická osoba, která souhlasí s programem
KSK, je odhodlána respektovat stanovy KSK a hradit členské příspěvky.
4. 3. Členství v KSK vzniká přijetím členské přihlášky Sekretariátem KSK a potvrzuje
se doručením členského průkazu KSK.
4. 4. Člen KSK má právo:
4. 4. 1. aktivně se podílet na činnosti KSK,
4. 4. 2. volit a být volen do orgánů KSK podle volebního řádu KSK,
4. 4. 3. vyjadřovat své názory, předkládat náměty a návrhy na zlepšení činnosti a
práce orgánů KSK a požívat členských výhod, pokud se prokáže platným průkazem
KSK,
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4. 4. 4. účastnit se zasedání příslušných orgánů KSK.
4. 5. Člen KSK má tyto povinnosti:
4. 5. 1. dodržovat stanovy KSK,
4. 5. 2. respektovat rozhodnutí orgánů KSK,
4. 5. 3. platit pravidelně a včas členské příspěvky KSK.
4. 6. Členství v KSK zaniká:
4. 6. 1. vzdáním se členství (dnem doručení písemného oznámení o vzdaní se
členství R KSK),
4. 6. 2. zrušením (dnem odeslání písemného oznámení o zrušení členství) z důvodů
opakovaného poškozování pověsti KSK nebo maření jeho činnosti. O zrušení členství
rozhoduje R KSK. Proti její rozhodnutí se může dotčený člen odvolat do 30ti dnů
ke KaRK KSK nebo k nejbližšímu zasedání VS KSK,
4. 6. 3. nezaplacením členského příspěvku KSK v příslušném roce,
4. 6. 4. úmrtím člena, resp. dnem zániku právnické osoby, která je členem KSK,
4. 6. 5. zánikem KSK.

Čestné členství KSK

4. 7. Čestné členství KSK může být uděleno osobnosti, která se mimořádně
zasloužila o rozvoj KSK, o reprezentaci KSK a o rozvoj česko-slovenských, resp.
slovensko-českých vztahů.
4. 8. Čestné členství KSK se uděluje podle zvláštního statutu schváleného R KSK. Pro
udělení čestného členství není podmínkou členství v KSK.
4. 9. Z řad čestných členů jmenuje R KSK Čestné předsednictvo KSK. Členové
Čestného předsednictva reprezentují KSK navenek, patrónují významné akce KSK a
pomáhají prosazovat požadavky KSK u příslušných orgánů.
4. 10. Čestný člen KSK má právo:
4. 10. 1. zúčastnit se na Valném shromáždění KSK (dále jen VS KSK),
4. 10. 2. předkládat návrhy na rokovaní VS KSK,
4. 10. 3. zapojit se do diskuse na VS KSK, vyjádřit své názory a mít připomínky ke
všem materiálům předkládaným na VS KSK,
4. 10. 4. zúčastňovat se a podílet se na aktivitách KSK,
4. 10. 5. obracet se svými návrhy, připomínkami a stížnostmi na příslušné orgány
KSK.
4. 11. Čestní členství KSK zaniká:
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4. 11. 1. písemním prohlášením o vzdaní se čestného členství (dnem doručení
písemného oznámení R KSK),
4. 11. 2. zrušením (dnem doručení písemního oznámení o zrušení čestného členství).
O zrušení čestného členství KSK rozhoduje R KSK.

Článek 5
Orgány KSK

5. 1. Orgány KSK jsou:
valné shromáždění
rada
předsednictvo rady
kontrolní a revizní komise
zájmové sekce
sekretariát
5. 1. 1. Členy orgánů KSK mohou být členové KSK, který se ztotožňují s posláním a
cíly KSK. Členství v orgánech KSK je čestné.
5. 2. Orgány KSK rozhodují nadpoloviční většinou hlasů členů příslušných orgánů.
5. 3. Statutárními představiteli KSK jsou předseda KSK a tajemník KSK.
5. 3. Orgány KSK vykonávají svou činnost podle jednacího řádu KSK. Jednotlivé
orgány KSK ze svých zasedání vyhotovují zápisy, které ověřuje předseda příslušného
organu KSK nebo vedoucí příslušné organizační složky.
5. 4. Členové orgánů KSK jsou oprávnění odstoupit z funkce bez zdůvodnění a to
aktem písemného oznámení doručeného Sekretariátu KSK.
5. 5. Každý člen orgánů KSK je povinen při převzetí funkce prokazatelně se seznámit
se Stanovami KSK a důsledně je dodržovat.
Valné shromáždění KSK
5. 4. Valné shromáždění KSK je nejvyšším orgánem KSK. Řádné VS KSK svolává R
KSK nejméně jednou za dva roky. R KSK může v případě potřeby svolat mimořádné
VS KSK.
5. 5. VS KSK tvoří přítomní členové KSK. VS KSK rozhoduje nadpoloviční většinou
hlasů přítomných členů KSK.

4

5. 6. VS KSK má tyto pravomoci:
5. 6. 1 projednávat a schvalovat stanovy KSK, jejich změny a doplňky,
5. 6. 2. projednávat a schvalovat zprávy o činnosti orgánů KSK,
5. 6. 3. projednávat a schvalovat zprávy kontrolní a revizní komise KSK (dále jen
KaRK KSK) o činnosti a výsledcích hospodaření KSK za období mezi VS KSK,
5. 6. 4 stanovit koncepci činnosti a rámcové úkoly KSK na následující volební období,
5. 6. 5. volit členy R KSK a jejich náhradníky a odvolávat je z jejich funkcí,
5. 6. 6. volit členy KaRK KSK a jejich náhradníky a odvolávat je z jejich funkcí,
5. 6. 7. rozhodovat o zániku a likvidaci KSK, pokud bylo VS KSK svoláno s tímto
programem.
5. 7. Usnesení VS KSK jsou závazná pro všechny orgány KSK a členy KSK.
Rada KSK
5. 8. R KSK je řídícím orgánem KSK v období mezi zasedáními VS KSK.
5. 9. R KSK má maximálně 11 členů a 5 náhradních členů. Do R KSK jsou navrhováni
členové KSK, kteří se ztotožňují s posláním a cíly KSK a mají odborné předpoklady a
praktické zkušenosti pro naplňování poslání a cílů KSK.
5. 10. R KSK je volena VS KSK tajnými volbami.
5. 11. R KSK schvaluje:
volební řád orgánů KSK;
jednací řád KSK;
vnitřní zásady hospodaření KSK (po projednání s KaRK KSK).
5. 12. R KSK jmenuje tajemníka KSK a jmenuje, resp. odvolává vedoucích sekcí KSK.

5. 13. Funkční období R KSK je vymezeno mezi dvěma zasedáními VS KSK.
5. 14. R KSK tvoří pěti členné Předsednictvo R KSK a VS KSK zvolení členové R KSK.
5. 15. R KSK volí ze svého středu Předsednictvo R KSK: předsedu a tři místopředsedy
R KSK. Pátým členem Předsednictva R KSK je z titulu své funkce tajemník KSK.
Předsednictvo R KSK pověřuje členy R KSK odpovědností za jednotlivé oblasti činnosti
KSK.
5. 16. V případě, že člen R KSK přestane vykonávat svou funkci, má R KSK právo
kooptovat náhradního člena R KSK schváleného jako náhradníka VS KSK a v případě
vyčerpání počtu náhradníků R KSK může R KSK kooptovat kteréhokoliv člena KSK.
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5. 15. Rada KSK svolává VS KSK. Odstupující R KSK administrativně připravuje návrh
kandidátky nové R KSK, KaRK KSK z návrhů členů KSK a návrh kandidátky předkládá
VS KSK ke schválení.
5. 16. R KSK se schází podle potřeby, nejméně jednou za dva měsíce. Za rovnosti
hlasů při hlasování R KSK má předseda R KSK dva hlasy.
5. 17. R KSK ve své činnosti vychází z usnesení VS KSK. R KSK je povinna obecně
dohlížet na dodržování stanov KSK a je povinna dodržovat obecně platné právní
předpisy.
5. 18. R KSK schvaluje výši členských příspěvků, stanovuje způsob jejich placení a
způsob vydávaní členských průkazů KSK.
5. 19. R KSK na základě potřeby a finančních možností KSK může rozhodnut o přijetí
dalšího pracovníka v souladu se zákoníkem práce. R KSK rozhoduje o mzdových a
personálních náležitostech KSK. Tato rozhodnutí podepisuje předseda R KSK.
5. 20. R KSK schvaluje plány činnosti, zásady hospodaření, účetní směrnice, roční
rozpočty a účetní závěrky KSK a stanoví podpisová práva pro disponování
s prostředky a majetkem KSK.
5. 21. R KSK připravuje a projednává návrhy grantů a opatření na zabezpečení
činnosti KSK.
5. 22. R KSK hodnotí pravidelně publikační činnost KSK a ohlas činnosti KSK
v médiích. Usměrňuje vydávaní časopisu KSK, jeho základní orientaci, schvaluje
šéfredaktora časopisu a jmenuje redakční radu časopisu.
Předsednictvo Rady KSK
5. 24. Předsednictvo R KSK je výkonným orgánem KSK.
5. 25. Předsednictvo tvoří předseda R KSK a čtyři místopředsedové R KSK. Jedním
z místopředsedů KSK je tajemník KSK z titulu své funkce. Předsednictvo R KSK
rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů svých členů a schází se podle potřeby,
nejméně jednou za dva týdny. Za rovnosti hlasů při hlasování Předsednictva R KSK
má předseda R KSK dva hlasy.
5. 26. V případě, že člen Předsednictva R KSK přestane vykonávat svou funkci má R
KSK právo kooptovat náhradního člena Předsednictva R KSK z R KSK.
5. 27. Předsednictvo R KSK podle potřeby vytváří zájmové sekce KSK a jmenuje
vedoucí sekcí KSK.
5. 28. Předsednictvo R KSK schvaluje realizační návrhy jednotlivých akcí KSK a
schvaluje dílčí rozpočty těchto akcí na základě návrhů tajemníka KSK nebo vedoucích
zájmových sekcí KSK.
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5. 29. Předsednictvo R KSK rozhoduje o použití grantů, sponzorských darů a dalších
příjmů dle článku 6.
5. 30. Předsednictvo R KSK schvaluje text vnitřního periodika, týkající se programu
KSK.
5. 31. Předsednictvo R KSK sleduje a usměrňuje činnost Sekretariátu KSK.
5. 32. Předsednictvo R KSK čtvrtletně hodnotí kontakty s členy KSK.

Kontrolní a revizní komise KSK
5. 33. KaRK KSK je kontrolním a revizním orgánem KSK a je oprávněná kontrolovat
veškerou činnost KSK. Za svou činnost odpovídá pouze VS KSK.
5. 34. KaRK KSK má 3 členy a 2 náhradníky. Na prvním zasedání po volbách si volí
ze svého středu předsedu KaRK KSK. Její členové nesmí zastávat jiné funkce v KSK.
V případě vyčerpání počtu náhradníků má KaRK KSK právo kooptovat dalšího člena
z řad členů KSK.
5. 35. KaRK KSK volí VS KSK na období do dalšího zasedání VS KSK. V případě, že
některý ze členů KaRK KSK přestane vykonávat svou funkci, KaRK KSK má právo
v dohodě s R KSK kooptovat dalšího člena KaRK KSK zvoleného na VS KSK jako
náhradníka KaRK KSK.
5. 36. KaRK KSK zejména:
5. 36. 1. kontroluje plnění usnesení VS KSK a dodržování platných právních předpisů
v činnosti KSK; nejméně pololetně kontroluje čerpání rozpočtu KSK, grantů a
sponzorských darů, s kterými KSK hospodaří,
5. 36. 2
kontroluje účelnost vynakládaných finančních prostředků a jejich
efektivnost, včetně hospodaření s dotacemi a granty od ministerstev a jiných
právnických osob,
5. 36. 3. prověřuje stížnosti členů KSK, projednává a navrhuje řešení jejich námětů,
5. 36. 4. má právo kontrolovat činnost a hospodaření všech orgánů KSK, inventární
knihy a správnost dokladů.
5. 37. KaRK KSK má právo nahlédnout do všech dokladů a materiálů KSK.
5. 38. KaRK KSK má právo zúčastnit se na zasedáních R KSK. Na zasedáních R KSK
má hlas poradní.
5. 39. KaRK KSK se vyjadřuje k rozpočtu KSK a předkládá R KSK stanovisko k roční
účetní závěrce.
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5. 40. KaRK KSK vypracuje a předkládá VS KSK kontrolní a revizní zprávu o stavu
hospodaření KSK za minulé volební období.
5. 41. KaRK KSK za svou činnost se zodpovídá pouze VS KSK.

Zájmové sekce KSK
5. 42. Zájmové sekce KSK (dále jen ZS KSK) v jednotlivých oblastech naplňují vlastní
činnost KSK.
5. 43. V čele jednotlivých ZS KSK stojí vedoucí sekce.
5. 44. Vedoucí jednotlivých ZS KSK odpovídají za jejich činnost R KSK.
5. 45. Vedoucí jednotlivých ZS KSK mají právo přizvat k práci v sekci členy KSK.
5. 46. Plány činnosti ZS KSK ověřuje Předsednictvo R KSK a vedoucí jednotlivých ZS
KSK předkládají Předsednictvu R KSK návrhy na potřební finanční a materiální
požadavky svých ZS KSK ke schválení.
5. 47. Jako jedna ze ZS KSK pracuje Dokumentační středisko slovenské národní
menšiny v ČR při KSK (DSSM KSK), které dokumentuje minulý i současný život
Slováků na území ČR a ochraňuje památky s ním spojené. Rada KSK respektuje
právní subjektivitu této sekce.

Sekretariát KSK
5. 48. Sekretariát KSK (dále jen S KSK) je realizační složkou KSK garantující
operativní a hospodářské fungování KSK a vytváří podmínky pro práci orgánů KSK.
5. 49. S KSK organizuje styk s členstvem a vede členskou evidenci, zodpovídá za
hmotný majetek KSK a stará se o archiv a knihovnu KSK.

Tajemník KSK
5. 50. V čele S KSK je tajemník KSK, který je v pracovním vztahu ke KSK a pobírá
plat.
5. 51. Tajemník KSK je z titulu své funkce členem Předsednictva R KSK a R KSK.
5. 52. Tajemník KSK se za svou činnost zodpovídá R KSK.
5. 53. Tajemník KSK zodpovídá za dodržování stanov KSK v náplni práce S KSK,
právních předpisů a usnesení VS KSK a R KSK v činnosti S KSK.
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5. 54. Tajemník KSK zabezpečuje organizační, technicko-administrativní, agenturní,
dramaturgickou a produkční činnost KSK.
5. 55. Tajemník KSK zodpovídá za organizační, správní a ekonomický chod S KSK.
5. 56. Tajemník KSK řídí činnost ostatních pracovníků S KSK.
5. 57. Tajemník KSK realizuje personální a mzdovou agendu pracovníků S KSK.
5. 58. Tajemník KSK zodpovídá za pořádek v účetní evidenci a řádné financování
činnosti KSK.
5. 59. Tajemník KSK navenek zastupuje KSK a jedná jeho jménem v rozsahu
zmocnění od R KSK.

Článek 6
Zásady hospodaření KSK

6. 1. KSK je nevýdělečnou právnickou osobou. Není založena za účelem podnikání.
6. 2. Finanční hospodaření KSK se řídí obecně závaznými právními předpisy a
zásadami hospodaření, které schvaluje R KSK.
6. 3. Podpisové dispoziční právo, kterým se ověřuje věcná správnost účetních a
finančních dokladů má tajemník KSK, přičemž předseda R KSK, resp. pověřený
místopředseda, schvaluje svým podpisem správnost těchto dokladů a hospodárnost
použití finančních prostředků a majetkových dispozic KSK.
6. 4. Zdroje finančního zabezpečení činnosti KSK jsou zejména:
6. 4. 1. vybrané členské příspěvky,
6. 4. 2. tržby z prodeje tiskovin, případně dalších účelových materiálů,
6. 4. 3. výnosy a příjmy z organizovaní kulturních, vzdělávacích, společenských,
sportovních a jiných akcí.
6. 4. 4. výnosy z veřejných sbírek,
6. 4. 5. výnosy z majetku KSK, tj. příjmy z pronájmu, úroky z peněžních vkladů,
výnosy z cenných papírů a pod.,
6. 4. 6. granty a projekty,
6. 4. 7. dary a příspěvky od právnických a fyzických osob,
6. 4. 8. sponzorské dary a sponzorské příspěvky od právnických a fyzických osob,
6. 4. 9. dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu obce a městských častí nebo státního
fondu,
6. 4. 10. dědictví.
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6. 5. Výdaje KSK jsou zejména:
6. 5. 1. výdaje na podporu poslání a cílů KSK,
6. 5. 2. výdaje na správu KSK.

Článek 7
Způsob majetkového vypořádání při zániku KSK

7. 1. KSK zaniká rozhodnutím Valného shromáždění KSK.
7. 2. Jeho zániku předchází zrušení s likvidací na základě rozhodnutí VS KSK.

Článek 8
Závěrečné ustanovení

8. 1. KSK je oprávněn navenek používat vlastní logo, tiskové materiály označené
svým znakem a razítkem.
8. 2. Tyto doplňky stanov KSK schválilo VS KSK v Praze, dne 6. 4. 2006, čím
současně zaniká platnost stanov KSK registrovaných na Ministerstvu vnitra ČR ze dne
9. 12. 2003.
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