
STANOVY 
DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže 

 
 
DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže (ďalej len „Združenie“) je dobrovoľné občianske 
združenie nezávislé od politických strán. Pôsobí na území Slovenskej republiky so sídlom: 
Miletičova 7, 821 08 Bratislava.. Má právnu subjektivitu.  Združenie participuje na 
medzinárodnom saleziánskom hnutí. 
Názov Združenia:    1. DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže 
   2. Združenie môže používať aj skrátený názov – DOMKA 
 

Článok I. 
Ciele 

 
Hlavným cieľom Združenia je rozvíjanie osobnosti mladých ľudí vytváraním podmienok a 
možností pre ich rast a sebarealizáciu, usilujúc sa podchytiť deti a mladých zo sociálne 
slabších vrstiev. Tie môžu, ale aj nemusia byť členmi Združenia. Združenie sa takto podieľa 
na výchove  čestných a statočných občanov, čím vytvára predpoklady pre budovanie 
stabilných mladých rodín. Združenie používa, propaguje a presadzuje preventívny výchovný 
systém v práci s deťmi a mládežou. Združenie úzko spolupracuje s katolíckou rehoľou 
Saleziáni dona Bosca (SDB) a s ostatnými zložkami saleziánskej rodiny  (FMA, ACS a pod.) 
a stotožňuje sa s ich cieľom vychovávať z mladých statočných občanov a dobrých kresťanov 
v duchu kresťanských zásad a noriem. 
 

Článok II. 
Členstvo Združenia 

 
1. Členom Združenia môže byť každý, kto súhlasí so stanovami Združenia a jeho konanie je 

v súlade s Ústavou SR a zákonmi SR, nepresadzuje rasistické, fašistické a iné násilné 
ideológie. Členstvo je dobrovoľné. 

2. Členstvo vzniká vyplnením členskej karty a jej odovzdaním štatutárnemu zástupcovi 
strediska resp. Združenia.  Členom Združenia sú osoby, ktoré majú preukázateľne 
zaplatený členský príspevok. Členstvo sa každoročne obnovuje. 

     V sídle Združenia je centrálna evidencia členov. 
3. Členstvo zaniká: 

- zánikom organizácie, 
- neobnovením členstva, 

 - na vlastnú žiadosť prostredníctvom štatutárneho zástupcu strediska, resp. Združenia 
vyňatím z centrálnej evidencie členov, 

- rozhodnutím predsedníctva Združenia (ďalej len „predsedníctva“) alebo Valného 
zhromaždenia na základe návrhu zástupcu strediska v prípade, že konanie člena je 
v rozpore so stanovami alebo štatútom Združenia. 
Členstvo v Združení nevylučuje členstvo v iných organizáciách. 
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Článok III. 
Organizačná štruktúra a orgány Združenia 

 
1. Organizačná štruktúra 
 
1.1 Spoločenstvá a krúžky 
1.2 Stredisko 
1.3 Regionálne stredisko 
1.4 Ústredie 
 
1.1 Spoločenstvá a krúžky 
Spoločenstvo je základnou organizačnou jednotkou Združenia.  
Vzniká slobodným rozhodnutím mladých ľudí pravidelne sa stretávať pre osobnostný rast 
a prehlbovanie viery.  
 
1.2 Stredisko 
Stredisko je organizačnou jednotkou Združenia. Vzniká rozhodnutím predsedníctva. Zaniká 
na vlastnú žiadosť so súhlasom predsedníctva alebo rozhodnutím predsedníctva. Stredisko 
plní rozhodnutia predsedníctva. 
Stredisko môže mať vlastnú právnu subjektivitu a môže rozhodovať v rámci svojej pôsobnosti 
v súlade so stanovami Združenia a inými internými predpismi, ak je počet jeho členov 
minimálne dvadsať. Ak je počet členov nižší, predsedníctvo môže dať výnimku. Právnu  
subjektivitu stredisko získava po schválení predsedníctvom. Stredisko môže mať záujmové 
skupiny, ktoré pôsobia v meste, v okolitých obciach alebo aj v inom okrese.  
Členovia Združenia, ktorí patria do strediska, si navrhnú spomedzi seba predsedu strediska, 
prípadne aj podpredsedu strediska.  Návrh na predsedu strediska a podpredsedu strediska musí 
byť potvrdený miestne prítomnými zložkami saleziánskej rodiny (SDB, FMA, ACS), ak je 
v stredisku prítomná niektorá z uvedených zložiek. Ak má stredisko právnu subjektivitu, 
predseda strediska a podpredseda strediska sú štatutárnymi zástupcami strediska. Stredisko si 
môže podľa potreby zriaďovať iné orgány. 
 
1.3 Regionálne stredisko  
Ak si to vyžadujú organizačné potreby, predsedníctvo môže z niektorého z existujúcich 
stredísk  vytvoriť regionálne stredisko. Územie pôsobnosti regionálneho strediska vymedzí 
predsedníctvo. Regionálne  stredisko koordinuje činnosť stredísk  na území jeho pôsobnosti  
v rozsahu, v akom ho poverí predsedníctvo. Úlohy regionálneho strediska sú zadefinované 
v Internej smernici Združenia. 
 
1.4 Ústredie 
Ústredie je výkonnou zložkou Združenia na celoslovenskej úrovni. Podlieha predsedníctvu. 
Riadi ho predseda Združenia, ak pracuje na ústredí alebo riaditeľ ústredia. Ústredie je tvorené 
zamestnancami a dobrovoľníkmi, ktorí môžu byť zároveň členmi stredísk Združenia alebo 
vôbec nemusia byť členmi Združenia. Zabezpečuje realizáciu rozhodnutí predsedníctva.  
 
 
 
 
 

 2



 
2. Orgány združenia        
 
2.1 Valné zhromaždenie 
2.2 Predsedníctvo  
2.3 Predseda Združenia 
2.4 Riaditeľ ústredia  
2.5 Predseda strediska 
2.6 Rada strediska 
2.7 Regrantingová komisia 
2.8 Kontrolná komisia  
2.9 Poradná rada 
 
2.1 Valné zhromaždenie      
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Združenia. Uznesenia valného zhromaždenia sú 
záväzné pre všetkých členov Združenia i pre všetky orgány. Valné zhromaždenie záväzne  
rozhoduje o všetkých dôležitých otázkach potrebných pre dobrý chod Združenia, a to najmä: 
prijíma a mení stanovy, kontroluje hospodárenie Združenia, volí predsedu Združenia, 
predsedníctvo, kontrolnú komisiu, regrantingovú komisiu, rozhoduje o zrušení organizácie a o 
majetkovom vysporiadaní, prijíma správu o činnosti predsedníctva a ostatných orgánov, 
schvaľuje rozpočet Združenia, rozhoduje o ďalších veciach, ktoré do jeho výlučnej pôsobnosti 
zverujú tieto stanovy.  
Stredisko deleguje do valného zhromaždenia jedného alebo dvoch  delegátov, z ktorých jeden 
je spravidla predseda strediska, so spoločným hlasovacím právom. Zasadá minimálne raz za 
rok. Zvoláva ho predsedníctvo. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak sú prítomní 
delegáti z nadpolovičnej väčšiny stredísk. Pokiaľ tieto stanovy alebo volebný poriadok 
valného zhromaždenia neurčujú inak, rozhoduje valné zhromaždenie  nadpolovičnou väčšinou 
prítomných hlasov.  
O zmene stanov, zániku Združenia a spôsobe jeho zániku rozhoduje valné zhromaždenie 
dvojtretinovou väčšinou hlasov zástupcov všetkých stredísk.  
Mimoriadne VZ zvoláva: 
a) predsedníctvo Združenia v naliehavých prípadoch, 
b) predsedníctvo Združenia na základne písomnej žiadosti aspoň nadpolovičnej časti stredísk 
Združenia, najneskôr však do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti, 
c) poradná rada, ktorá má právomoc zaviazať predsedníctvo zvolať mimoriadne VZ na určitý 
dátum. 
 
2.2 Predsedníctvo 
Predsedníctvo je najvyšším orgánom Združenia v období medzi zasadnutiami valného 
zhromaždenia. Riadi sa rozhodnutiami valného zhromaždenia. Pozostáva z predsedu, 
a ďalších 3 – 6 členov, ktorí si spomedzi seba volia podpredsedu. Členovia predsedníctva sú 
volení na obdobie troch rokov. 
Predsedníctvo pôsobí najmä v nasledovných oblastiach: na základe voľby predsedníctva 
predseda menuje a odvoláva riaditeľa ústredia, predsedníctvo schvaľuje rozpočet a plán 
činnosti ústredia, rozhoduje o všetkých závažných veciach, ktoré sa týkajú smerovania 
a cieľov Združenia a svojimi rozhodnutiami vytvára predpoklady pre napĺňanie cieľov 
Združenia.  
Predsedníctvo zakladá a ruší strediská a rozhoduje o ich právnej subjektivite. Predsedníctvo 
schvaľuje zmenu predsedu strediska a podpredsedu strediska na základe spoločného návrhu 
členov strediska a vyjadrenia miestne prítomných zložiek saleziánskej rodiny.  
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Zvoláva zasadnutia valného zhromaždenia a predkladá mu správu o činnosti. V prípade 
potreby zriaďuje stále komisie a poradné skupiny. 
 
2.3 Predseda Združenia 

Predseda Združenia je štatutárnym zástupcom Združenia. Predseda  pôsobí najmä 
v týchto oblastiach: 
a) reprezentuje a rokuje v mene Združenia, 
b) pripravuje, zvoláva, rozpúšťa a vedie zasadnutia Predsedníctva, 
c) riadi ústredie, v prípade ak je jeho zamestnancom, 
d) predkladá Valnému zhromaždeniu správu o činnosti  Združenia, o činnosti   
   predsedníctva a o hospodárení Združenia za uplynulé obdobie, 
e) rozhoduje o iných závažných veciach v súlade s platnými Internými smernicami 
Združenia, 
f) menuje predsedu strediska a podpredsedu strediska na spoločný návrh členov 
strediska a miestne prítomných zložiek saleziánskej rodiny. 
 

2.4 Riaditeľ ústredia 
Riaditeľ ústredia je štatutárnym zástupcom Združenia. Zodpovedá za činnosť ústredia, plnenie 
jeho úloh a hospodárenie s prostriedkami v rozsahu jeho právomocí podľa platných Interných 
smerníc Združenia, v prvom rade predsedovi Združenia a následne predsedníctvu Združenia. 
Riadi ústredie Združenia podľa rozhodnutí VZ a predsedníctva. Zúčastňuje sa na zasadnutiach 
predsedníctva s poradným hlasom.  
 
2.5 Predseda strediska 
Predseda strediska vedie stredisko. Ak má stredisko právnu subjektivitu, predseda strediska 
vystupuje navonok ako štatutárny zástupca strediska. Za stredisko koná tak, že k odtlačku 
pečiatky strediska pridá svoj podpis. Je menovaný  na obdobie troch rokov. Do 30 dní od 
menovania predseda strediska je povinný vytvoriť radu strediska z osôb navrhovaných členmi 
strediska. Predseda strediska zodpovedá za hospodárenie a činnosť strediska. Predseda 
strediska je povinný predložiť ústrediu a rade strediska výročnú správu za každý rok. 
Predseda strediska je zodpovedný za propagáciu Združenia (napr. formou materiálov, 
plagátov, získavania nových členov) pri všetkých aktivitách, na ktorých sa stredisko 
Združenia spolu podieľa. Rada strediska si môže zvoliť ďalšieho štatutárneho zástupcu – 
podpredsedu strediska. Podpredsedu strediska menuje predseda Združenia.  
 
2.6 Rada strediska 
Rada strediska pozostáva z predsedu strediska a minimálne dvoch členov strediska. Ak 
v stredisku pôsobí niektorá zo zložiek saleziánskej rodiny (SDB, FMA, ACS), jeden člen rady 
strediska musí byť zástupcom niektorej z vyššie uvedených zložiek. Úlohou rady strediska je 
v spolupráci s predsedom strediska riadiť činnosť strediska. Členovia rady strediska sú 
menovaní predsedom strediska na obdobie troch rokov. 
 
2.7 Regrantingová komisia 
Regrantingová komisia  je orgánom Združenia, ktorý vypracúva návrh rozdelenia štátnych, 
 nadačných a iných dotácií získaných pre celé Združenie podľa platného regrantingového 
systému.  
Regrantingová komisia je zložená zo štyroch členov volených Valným zhromaždením, 
jedného zástupcu vymenovaného provinciálom SDB, jedného zástupcu vymenovaného 
predsedníctvom Združenia a riaditeľa ústredia. Funkčným obdobím členov regrantingovej 
komisie sú dva roky odo dňa zvolenia Valným zhromaždením. Činnosť, práva a povinnosti 
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regrantingovej komisie sú vymedzené  štatútom, uzneseniami Valného zhromaždenia a 
Internými smernicami Združenia. 
 
2.8 Kontrolná komisia 
Kontrolná komisia je najvyšším kontrolným orgánom Združenia, ktorý sa zodpovedá 
Valnému zhromaždeniu Združenia. Vykonáva kontrolu hospodárenia ústredia a stredísk 
Združenia. Členovia kontrolnej komisie sú volení Valným zhromaždením na obdobie dvoch 
rokov. Má minimálne troch členov. Správu o svojej činnosti každoročne podáva Valnému 
zhromaždeniu. Činnosť a náplň práce KK je určená štatútom, uzneseniami Valného 
zhromaždenia a Internými smernicami Združenia. 
 
2.9 Poradná rada  
Poradná rada je poradný orgán Združenia. Tvoria ju piati členovia.  
Všetci sú menovaní najvyššími orgánmi zložiek saleziánskej rodiny: dvoch členov menuje 
provinciálna rada SDB, jedného člena menuje provinciálna rada  ACS, jedného člena 
provinciálna rada FMA a jeden zástupca za mladých, ktorého menuje predseda Združenia na 
základe doporučenia predsedníctva. Členovia sú menovaní na obdobie dvoch rokov.  
Spomedzi seba si volia predsedu poradnej rady. Na zasadnutiach poradnej rady sa zúčastňuje 
predseda Združenia a riaditeľ ústredia s poradným hlasom.  
Poradnú radu zvoláva predseda poradnej rady.  
Poradná rada hodnotí obsah činnosti Združenia z hľadiska základných kresťanských  
a výchovných princípov. Vyjadruje sa ku koncepcii práce, k ročnému plánu, 
k programu a projektom Združenia. Môže predkladať návrhy na hlasovanie Valnému 
zhromaždeniu. Taktiež môže zaviazať vypracovaním a predložením návrhov predsedníctvo, 
ktoré ich predloží Valnému zhromaždeniu.  
Poradná rada spolu s predsedníctvom Združenia pripravuje dlhodobý strategický plán rozvoja 
Združenia a priorít na minimálne 2 až 5 rokov, ktorý schvaľuje Valné zhromaždenie. 
 

Článok IV. 
Činnosť 

 
Činnosť Združenia sa realizuje: športovými, kultúrnymi, spoločenskými, humanitnými a 
charitatívnymi, vzdelávacími, duchovnými, zahraničnými a pobytovými výchovnými 
programami. 
 
Krúžková a klubová činnosť 
• pravidelné stretávania sa spoločenstiev a krúžkov. 
 
Športová činnosť: 
• športové turnaje a súťaže regionálne, medziregionálne a celoslovenské, 
• dlhodobé športové podujatia, 
• účasť mladých na medzinárodných športových hrách, 
• zabezpečenie technických podmienok pre športové aktivity v rámci stredísk (príprava 

ľadových a športových plôch, výstavba a prevádzka vhodných priestorov), 
• turistické výlety a cyklovýlety doma i v zahraničí, splavy, 
• turistické pobyty doma i v zahraničí, 
• koordinovanie športových akcií, 
• zriaďovanie športových klubov. 
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Kultúrna činnosť: 
• organizovanie hudobných a divadelných festivalov na všetkých úrovniach, 
• podpora vznikajúcich hudobných a iných umeleckých telies, 
• organizovanie turné skupín a hudobných telies doma i v zahraničí, 
• príprava divadelných podujatí a vystúpení, 
• vytváranie agentúr podporujúcich kultúrnu činnosť, 
• vytváranie audio a videoštúdií, 
• podpora vzniku a výroby filmov a videozáznamov. 
 
Spoločenská činnosť: 
• prevádzkovanie alebo spolupráca pri prevádzke mládežníckych centier, 
• poskytovanie možností kultúrneho, spoločenského, športového využitia v mládežníckych 

centrách, 
• zabezpečenie spoločenských akcií a občerstvenia v mládežníckych centrách, 
• príprava plesov a zábav pre mladých, 
• organizovanie benefičných a iných akcií. 
 
Sociálna, humanitná a charitatívna činnosť: 
Združenie vykonáva aj sociálnu, humanitnú a charitatívnu činnosť. Ide najmä o pravidelnú 
(dennú) prácu s deťmi a mládežou pochádzajúcou z etnických minorít (napr. Rómovia) a 
subkultúr a s marginalizovanými, znevýhodnenými deťmi a mládežou (napr. deti ulice, 
drogovo závislí, nezamestnaná mládež, deti a mládež zo sociálne slabších a narušených rodín 
a pod.). V tejto práci sa Združenie riadi podľa platných právnych noriem upravujúcich 
obdobnú činnosť (Zákon o sociálnej pomoci a pod.). V prípade potreby Združenie vytvára pre 
konkrétny projekt práce s konkrétnou cieľovou skupinou štatút projektu, ktorý schvaľuje 
Valné zhromaždenie, resp. do času najbližšieho zasadnutia Valného zhromaždenia ho 
schvaľuje predsedníctvo. Štatút projektu vychádza z platných právnych noriem pre 
vykonávaný typ práce a je záväzný pre všetkých pracovníkov i dobrovoľníkov participujúcich 
na projekte. 
 
Vzdelávacia činnosť: 
• zabezpečovanie cyklu vzdelávacích kurzov pre vedúcich skupín, 
• podpora účasti na vzdelávacích seminároch, 
• organizovanie vzdelávacích seminárov, výcvikov a workshopov, 
• podpora vzdelávania a vydávanie literatúry a časopisov pre mladých, 
• organizovanie a podporovanie prevencie sociálnopatologických javov (drogové a iné 

závislosti, AIDS, zanedbávanie a zneužívanie detí a pod.), 
• organizovanie vzdelávacích seminárov, výcvikov, workshopov pre iné organizácie. 

 
Duchovná činnosť: 
• organizovanie duchovných cvičení a obnov pre mladých, 
• organizovanie pútí a iných podujatí. 
 
Pobyty: 
• príprava a zabezpečenie letných, zimných a prímestských táborov, 
• organizovanie výletov do prírody, lyžiarskych kurzov. 
 
Zahraničná činnosť: 
• sprostredkovanie účasti na medzinárodných akciách, 
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• vyhľadávanie partnerov a realizovanie medzinárodných výmen, 
• vysielanie mladých do zahraničia na kurzy, školenia, pobyty, 
• členstvo v medzinárodných organizáciách. 
 
Združenie vykonáva aj inú činnosť, ktorá napomáha uskutočňovaniu jeho cieľov. 
 

Článok V. 
Hospodárenie Združenia 

 
Združenie je dobrovoľná organizácia. Jej hmotné zabezpečenie tvoria členské príspevky, 
akékoľvek právom dovolené príspevky od právnických i fyzických osôb, štátne dotácie a 
príjmy z vlastnej činnosti. 
Združenie pre svoje hmotné zabezpečenie vykonáva aj podnikateľskú činnosť. Za 
podnikateľskú činnosť zodpovedá predsedníctvo Združenia, ktoré predkladá správu Valnému 
zhromaždeniu. 
Rozdelenie dotácií získaných pre celé Združenie navrhuje regrantingová komisia a schvaľuje 
predsedníctvo. Správu Združenia zabezpečuje predsedníctvo. Kontrolu hospodárenia 
vykonáva kontrolná komisia. 

 
Článok VI. 

Zánik Združenia 
 
1. Združenie môže rozhodnúť o vlastnom zániku rozhodnutím valného zhromaždenia. 
2. Pri zániku Združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie 

vykoná likvidátor, ktorého určí 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. 

 
Článok VII. 

Záverečné ustanovenie 
 
Nultý zjazd Združenia sa konal v októbri r. 1991 v Košiciach. Zmenené stanovy prijala 
Hlavná rada Združenia dospievajúcej mládeže dňa 12.8.1994 v Košiciach.  
Dňa  19.4.1997 prijala Hlavná rada v Žiline nové stanovy a rozhodla o zmene názvu zo 
Združenia dospievajúcej mládeže na Združenie saleziánskej mládeže. 
Hlavná rada sa dňa 22.3.1998 premenovala na valné zhromaždenie a prijala zmeny 
v stanovách organizácie. Valné zhromaždenie dňa 10.4.1999 upravilo názov Združenia zo 
Združenie saleziánskej mládeže – DOM na DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže. 
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