
STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA ECIM 
 

EURÓPSKE CENTRUM INTEGRÁCIE MENŠÍN 
EUROPEAN CENTRE FOR INTEGRATION OF MINORITIES 

 
 

Prvá časť 
 

čl. 1 
 

Všeobecné ustanovenia 
 

1. Cieľom občianskeho združenia ECIM - Európske centrum integrácie menšín je 
združovať občanov SR, ktorí majú záujem pomáhať pri integrácii znevýhodnených skupín 
obyvateľstva. Hlavné poslanie 

-  pomoc pri začleňovaní sa do spoločensko - kultúrneho diania 
-  poradensko - informačné aktivity 
-  ochrana ľudských práv menšín a zabezpečenie právnej ochrany 

 
Činnosť občianskeho združenia ECIM - Európske centrum integrácie menšín smeruje k 

vytváraniu demokratickej otvorenej spoločnosti, formovaniu demokratického pluralitného 
povedomia občanov SR a vytváraniu podmienok pre život ľudí patriacich k minoritám, resp. ľudí s 
handicapom. Občianske združenie ECIM - Európske centrum integrácie menšín kooperuje s 
ostatnými združeniami ako i štátnymi a samosprávnymi orgánmi pri napĺňaní svojich 
programových zásad a cieľov. 
 

čl. 2 
 

Činnosť občianskeho združenia ECIM - Európske centrum integrácie menšín je upravená 
Stanovami a Vnútorným poriadkom (základné dokumenty). 
 

Druhá časť 
 

čl. 3 
 

Názov združenia 
 

Názvom občianskeho združenia je ECIM - Európske centrum integrácie menšín. 
 

čI. 4 
 

Sídlo združenia 
 

Sídlom združenia sú Košice, Komenského 29. Slovenská republika. 
 

čl. 5 
 

Členstvo 
 

Členstvo v občianskom združení ECIM - Európske centrum integrácie menšín je 
dobrovoľné. Členom občianskeho združenia ECIM - Európske centrum integrácie menšín sa 
môže stať každá fyzická a právnická SR. 
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O prijatí nového člena rozhoduje Predsedníctvo občianskeho združenia ECIM - Európske 
centrum integrácie menšín na základe prihlášky a na návrh alebo odporúčanie aspoň jedného 
člena Predsedníctva. 

 
Členstvo vzniká zaregistrovaním v kancelárii občianskeho druženia ECIM - Európske 

centrum integrácie menšín a zaplatením prvého členského príspevku. Dokladom o členstve je 
preukaz člena. 
 

Čenstvo zaniká:  
a) doručením písomného sa vzdania členstva s vlastnoručným.podpisom a 

vrátením preukazu člena v kancelárii občianskeho združenia ECIM - Európske 
centrum integrácie menšín. 

b) úmrtím 
c) vylúčením za hrubé porušenie základných dokumentov občianskeho združenia 

ECIM -Európske centrum integrácie menšín alebo pri právoplatnom odsúdení za 
úmyselný trestný čin 

 
Členstva môže byt' člen pozbavený ak: 

a) člen nezaplatil Členský poplatok do stanoveného termínu 
b) o pozastavenie požiada 
c) rada občianskeho združenia ECIM - Európske centrum integrácie menšín 

rozhodne, že jestvuje dôvodné podozrenie, že člen konal proti záujmom 
združenia a poškodzoval jeho dobré meno 

 
O pozastavení ako i zániku členstva rozhoduje rada občianskeho združenia ECIM - 

Európske centrum integrácie menšín. 
 

čl. 6 
 

Práva a povinnosti člena 
 

Člen má právo využívať výhody spojené s členstvom v občianskom združení ECIM - 
Európske centrum integrácie menšín, prednostne sa zúčastňovať na podujatiach organizovaných 
občianskym združením ECIM - Európske centrum integrácie menšín, voliť a byť volený do 
orgánov občianskeho združenia ECIM - Európske centrum integrácie menšín, byť informovaný o 
rozhodnutiach a aktivitách občianskeho združenia ECIM - Európske centrum integrácie menšín, 
žiadať vysvetlenie postupu a rozhodnutí občianskeho združenia ECIM - Európske centrum 
integrácie menšín, podávať návrhy, pripomienky a žiadosti. 
 

Člen má povinnosť dodržiavať základné dokumenty, platiť do stanoveného dátumu členský 
poplatok, konať v záujme združenia a šíriť jeho dobré meno, podľa svojho najlepšieho svedomia 
a vedomia plniť úlohy vyplývajúce z funkcie, do ktorej bol zvolený a ktorú dobrovoľne prijal. 
 

Tretia časť 
 

čl. 7 
 

Cieľ činnosti 
 

Cieľom občianskeho združenia ECIM - Európske centrum integrácie menšín je pomáhať pri 
integrácii národnostných a iných menšín, etnických skupín a ľudí s telesnými a psychickými 
handicapmi a to: 
 

1. podporou vzdelávania 
-   základné informácie občanov právneho charakteru (žiadosti sociálneho charakteru, 
matrika, rodinné právo) 
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2. zdravotnou osvetou 
-   prevencia chorôb detí predškolského a mladšieho školského veku 
-   plánované rodičovstvo 
-   prevencia pohlavných chorôb 
-   prevencia drogovej závislosti 
-   dodržiavame osobnej hygieny a hygieny domáceho prostredia 

 
Formy: besedy s detským lekárom, sexuológom a inými odbornými lekármi 

 
3. rozvíjaním kultúry a jazykových tradícií menšín 
-   vytvoriť záujmové krúžky pri ZŠ spevácky, tanečný krúžok a literárny krúžok.  
 
Občianske združenie ECIM - Európske centrum integrácie menšín sa snaží vhodnou 

formou medializovať kultúru a spôsob života príslušníkov národnostných a iných menšín, 
príslušníkov etnických menšín a občanov s rôznymi druhmi handicapov. 
 

Štvrtá časť 
 

čl. 8 
 

Orgány občianskeho združenia ECIM - Európske centrum integrácie menšín 
 

Orgánmi občianskeho združenia sú valné zhromaždenie rada i predsednictvo. 
 

čl. 9 
 

Valné zhromaždenie 
 

Valné zhromaždenie členov občianskeho združenia ECIM - Európske centrum integrácie 
menšín je najvyšší orgánom. 
 

Do jeho pôsobnosti patrí: 
a) voľba a odvolanie predsedu občianskeho združenia ECIM - Európske centrum 

integrácie menšín 
b) voľba a odvolanie predsedníctva občianskeho združenia ECIM - Európske 

centrum integrácie menšín 
c) voľba a odvolanie členov rady občianskeho združenia ECIM - Európske centrum 

integrácie menšín 
d) schvaľovanie plánu činnosti občianskeho združenia ECIM - Európske centrum 

integrácie menšín 
e) schvaľovanie základných dokumentov občianskeho združenia ECIM - Európske 

centrum integrácie menšín 
f) rozhodnutie o zlúčení občianskeho združenia ECIM - Európske centrum 

integrácie menšín s inou organizáciou 
g) rozhodnutie o zániku občianskeho združenia ECIM - Európske centrum 

integrácie menšín 
 

Členmi valného zhromaždenia sú všetci členovia občianskeho združenia ECIM - Európske 
centrum integrácie menšín. Valné zhromaždenie sa schádza podľa potreby, minimálne však raz 
do roka. Zvoláva ho predseda občianskeho združenia ECIM - Európske centrum integrácie 
menšín podľa svojho zváženia alebo ak o to požiada minimálne polovica členov občianskeho 
združenia ECIM - Európske centrum integrácie menšín. 
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čl. 10 
 

Rada občianskeho združenia ECIM - Európske centrum integrácie menšín 
 

Rada občianskeho združenia ECIM - Európske centrum integrácie menšín riadi činnosť 
združenia medzi jednotlivými valnými zhromaždeniami. Schádza sa minimálne raz za dva 
mesiace. Zvoláva ju predseda podľa vlastného uváženia, alebo ak o to požiada minimálne 
polovica členov rady. 

 
Členov rady občianskeho združenia ECIM - Európske centrum integrácie menšín volí valné 

zhromaždenie. Rade predsedá predseda občianskeho združenia ECIM - Európske centrum 
integrácie menšín. 

 
Kontrolným orgánom občianskeho združenia ECIM - Európske centrum integrácie menšín 

je Kontrolná komisia, ktorá sa skladá z dvoch členov občianskeho združenia ECIM - Európske 
centrum integrácie menšín. ktorých volí valné zhromaždenie. Je oprávnená nahliadať do 
všetkých dokladov a záznamov - týkajúcich sa činnosti občianskeho združenia. 
 

čl. 11 
 

Predsedníctvo občianskeho združenia ECIM - Európske centrum integrácie menšín 
 

Predsedníctvo občianskeho združenia ECIM - Európske centrum integrácie menšín je 
najvyšším výkonným orgánom. Schádza sa minimálne raz mesačne. 
 

Členmi predsedníctva občianskeho združenia ECIM - Európske centrum integrácie menšín 
sú  predseda, prvý podpredseda a tajomník. Volí ich valné zhromaždenie. Ďalších členov 
predsedníctva môže navrhnúť a schváliť valné zhromaždenie. 
 

Do právomoci predsedníctva občianskeho združenia ECIM - Európske centrum integrácie 
menšín patrí prijímať operatívnych rozhodnutí pri napĺňaní cierov činnosti občianskeho združenia 
ECIM - Európske centrum integrácie menšín.                                                                                                    
 

Piata časť 
 

čl. 12 
 

Hospodárenie 
 

Občianske združenie ECIM - Európske centrum integrácie menšín je právnickou osobou. 
 

Občianske združenie ECIM - Európske centrum integrácie menšín môže vykonávať 
hospodársku činnosť v súlade s platnými predpismi za účelom dosiahnutia stanovených cieľov a 
skvalitnenia činnosti združenia. 
 

Zdrojmi majetku občianskeho združenia ECIM - Európske centrum integrácie menšín sú: 
a) členské príspevky 
b) štátne príspevky 
c) dary 
d) vlastná hospodárska činnosť 
e) dedičstvá zo závetu 

 
S finančnými a materiálnymi prostriedkami disponuje občianske združenie ECIM - 

Európske centrum integrácie menšín v súlade s platnými právnymi predpismi. 
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čI. 13 
 

O narábaní s prostriedkami rozhoduje predsedníctvo občianskeho združenia ECIM - 
Európske centrum integrácie menšín. Za hospodárenie občianskeho zdraženia ECIM - Európske 
centrum integrácie menšín zodpovedá poverený člen rady občianskeho združenia ECIM - 
Európske centrum integrácie menšín. Poverený člen predsedníctva občianskeho združenia ECIM 
- Európske centrum integrácie menšín predkladá raz za rok predsedníctvu občianskeho 
združenia ECIM - Európske centrum integrácie menšín správu o hospodárení. 
 

Šiesta časť 
 

čl. 14 
 

Občianske združenie ECIM - Európske centrum integrácie menšín zaniká: 
a) dobrovoľným rozpustením 
b) zlúčením s iným združením 
c) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení  

 
O zániku v zmysle bodov a), b) a c) rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou 

väčšinou hlasov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
   
                                                                                                      JUDr. Stanislav BEČICA 
                                                                                                                                     riaditeľ odboru všeobecnej  
                                                                                                                                             vnútornej správy 
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