
Stanovy občianskeho združenia 

Domáce vzdelávanie na Slovensku 

Článok I. 

Názov a sídlo 
(1) Názov občianskeho združenia je: Domáce vzdelávanie na Slovensku (ďalej 

tiež „združenie“) 

(2) Oficiálna skratka združenia: OZ DVS 

(3) Sídlom združenia je: 

Igram 201 

900 84 

Slovenská republika 

(4) Občianske združenie Domáce vzdelávanie na Slovensku vzniklo dňa 
12. 09. 2002 pod pôvodným názvom „Spoločnosť priateľov domácej školy na 
Slovensku“. 

Článok II. 

Ciele združenia 
(1) Hlavným cieľom združenia je zasadzovať sa prostredníctvom dostupných 

prostriedkov o vytváranie a zlepšovanie podmienok pre domáce vzdelávanie 
na Slovensku na všetkých úrovniach. 

(2) Združenie má za cieľ vytvárať pre rodiny, ktoré svoje deti vzdelávajú doma, 
bezpečný priestor pre vzájomný dialóg a podporu, najmä prostredníctvom 
nadväzovania kontaktov, budovania vzájomných vzťahov, výmeny skúseností 
a informácií. Tento cieľ sa realizuje podporou rodín praktizujúcich domáce 
vzdelávanie, šírením povedomia o domácom vzdelávaní a spájaním všetkých 
aktérov, ktorí sú do oblasti domáceho vzdelávania zapojení, t.j. detí, rodičov, 
škôl, zriaďovateľov škôl, štátnych orgánov a iných.” 



(3) Združenie sa zasadzuje prostredníctvom dostupných prostriedkov o to, aby sa 
rodičia v zmysle princípu subsidiarity v čo najväčšej miere podieľali na 
vzdelávaní a formovaní osobností svojich detí. 

(4) Hodnoty združenia, princípy jeho fungovania, jeho ciele a zásady správania 
sa členov združenia upravuje etický kódex združenia. 

Článok III. 

Činnosti združenia 
(1) Deťom v domácom vzdelávaní chce združenie poskytovať zázemie, kde sa 

môžu všestranne rozvíjať, nadväzovať priateľstvá, prezentovať svoje 
zručnosti a vedomosti, zdieľať spoločné zážitky. Prostredníctvom 
organizovania a podpory organizovania sietí, platforiem a aktivít, vrátane 
pobytových.  

(2) Združenie spolupracuje s kmeňovými školami v Slovenskej republike. 

(3) Združenie zastupuje rodiny, ktoré svoje deti vzdelávajú doma, pred orgánmi 
štátnej správy, zúčastňuje sa tvorby štátnej legislatívy týkajúcej sa výchovy 
a vzdelávania tak, aby sa v Slovenskej republike zlepšovali podmienky 
domáceho vzdelávania. 

(4) Združenie môže vykonávať publikačnú, vzdelávaciu a konzultačnú činnosť, 
preklady cudzojazyčných textov, organizovanie kurzov, prednášok, seminárov 
a pod., informovať širokú laickú a odbornú verejnosť o existencii, 
možnostiach, spôsoboch, výhodách a rizikách domáceho vzdelávania a jeho 
prínosoch pri formovaní detí, rodín a spoločnosti.  

(5) Združenie organizuje výchovno-vzdelávacie ako aj voľnočasové činnosti, 
vrátane pobytových podujatí, pre deti, mládež a dospelých na Slovensku aj 
v zahraničí. 

(6) Združenie spolupracuje s inými organizáciami s podobným zameraním 
v Slovenskej republike i v zahraničí. 

Článok IV. 

Členstvo v združení 
(1) Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická osoba, 

ktorá súhlasí so stanovami a s etickým kódexom združenia. 

(2) Členstvo v združení môže byť riadne, podporné alebo čestné.  



(3) Vznik riadneho členstva:  

a) Členom OZ DVS sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov, 
prostredníctvom zaslania vyplnenej elektronickej prihlášky za člena 
OZ DVS na adresu uvedenú na webovej stránke združenia. Prihláška 
musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a kontaktné 
údaje žiadateľa o členstvo v OZ DVS. 

b) Súčasťou prihlášky za člena OZ DVS je etický kódex združenia. Podaním 
prihlášky fyzická osoba vyjadruje svoj súhlas s obsahom etického kódexu 
a v prípade prijatia za člena OZ DVS sa ho zaväzuje dodržiavať. 

c) O prijatí členov do združenia rozhoduje Rada. 

d) Podmienkou platného riadneho členstva v OZ DVS je zaplatenie ročného 
členského príspevku. 

(4) Vznik podporného členstva: 

a) Podporné členstvo sa v združení označuje pojmom „priateľ domáceho 
vzdelávania“ (ďalej aj ako „priateľ DV“). Záujemca o takéto členstvo 
v združení postupuje podľa čl. III. bodu (3) písm. a) týchto stanov.  

b) Priateľ DV svojím členstvom v združení vyjadruje podporu domácemu 
vzdelávaniu a OZ DVS. Je informovaný o činnosti združenia a o dianí 
v oblasti domáceho vzdelávania, no nepožíva práva a výhody riadneho 
člena OZ DVS podľa týchto stanov, predovšetkým nemá v rámci združenia 
volebné a hlasovacie právo.  

c) Priateľ DV je oslobodený od platenia členského príspevku. 

d) Právnická osoba môže byť členom združenia len ako priateľ DV, a to 
prostredníctvom vyplnenej elektronickej prihlášky za priateľa DV, zaslanej 
na adresu uvedenú na webovej stránke združenia. Prihláška musí 
obsahovať názov právnickej osoby, adresu jej sídla, kontaktné 
a registračné údaje. Súčasťou prihlášky za priateľa DV je etický kódex 
združenia. Podaním prihlášky právnická osoba vyjadruje svoj súhlas 
s obsahom etického kódexu a zaväzuje sa ho dodržiavať. 

(5) O čestnom členstve rozhoduje Rada. Čestný člen je oslobodený od platenia 
členského príspevku. 

  

Článok V. 

Práva a povinnosti členov združenia 
(1) Každý člen združenia má právo informovať o domácom vzdelávaní a jeho 

možnostiach, o OZ DVS a jeho činnosti, ako aj ideách a cieľoch, za ktoré sa 
združenie zasadzuje. 



(2) Člen združenia sa môže aktívnym spôsobom podieľať na získavaní poznatkov 
a informácií o fungovaní a princípoch domáceho vzdelávania v zahraničí, 
o jeho histórii a tradícii a o jeho prínosoch k formovaniu osobnosti človeka, 
rodiny a celej spoločnosti. 

(3) Člen OZ DVS má ďalej právo byť oboznámený so všetkými materiálmi, 
ktorými disponuje združenie a ktoré vedú k vzdelávaniu a prehlbovaniu 
poznatkov súvisiacich s problematikou domáceho vzdelávania. 

(4) Člen združenia má právo byť oboznámený s činnosťou združenia. Člen  
združenia má právo podieľať sa na činnosti združenia a aktívne podporovať 
jeho ciele. 

(5) Riadny člen združenia má právo zúčastniť sa na Valnom zhromaždení, 
kandidovať za člena Rady a hlasovať. Riadny člen má pri voľbách jeden hlas. 

(6) Člen združenia je oprávnený oboznámiť sa s výročnou správou Rady 
a pripomienkovať ju. 

(7) Člen OZ DVS má tiež právo finančne a inými hmotnými darmi prispievať 
k chodu a dosahovaniu cieľov OZ DVS. 

(8) Čestní členovia, priatelia DV ani riadni členovia, ktorí nie sú členmi Rady, 
nemajú právo bez predchádzajúceho poverenia Rady vystupovať na 
verejnosti a v masovokomunikačných prostriedkoch v mene OZ DVS, ale iba 
ako súkromné osoby. 

(9) Člen združenia nesmie konať v rozpore so stanovami, etickým kódexom 
OZ DVS a dobrými mravmi takým spôsobom, ktorý by poškodzoval združenie 
a jeho členov v očiach verejnosti.  

(10)Riadny člen má povinnosť v termíne stanovenom OZ DVS zaplatiť ročný 
členský príspevok. 

Článok VI. 

Zánik členstva v združení 
(1) Členstvo v združení zaniká písomným oznámením o vystúpení zo združenia, 

zaslaným elektronickou poštou na adresu Rady OZ DVS. Členstvo ďalej 
zaniká pozbavením spôsobilosti na právne úkony, úmrtím člena, alebo jeho 
vylúčením z OZ DVS najvyšším orgánom združenia z dôvodu porušenia 
stanov združenia alebo takého konania, ktoré je v rozpore s etickým kódexom 
združenia. Rada môže členovi pozastaviť členstvo a najvyšší orgán združenia 
na najbližšom zasadnutí rozhodne o jeho definitívnom vylúčení, alebo 
o obnovení jeho členstva. 



(2) Člen s pozastaveným členstvom prichádza o práva členov združenia, okrem 
práva zúčastniť sa na zasadnutí najvyššieho orgánu združenia. 

(3) Vylúčený člen nemá právo na vrátenie členského príspevku. 

(4) Riadny člen, ktorý nezaplatí členský príspevok podľa čl. IV bodu 10), sa stáva 
priateľom DV. Riadne členstvo sa mu obnovuje zaplatením členského 
príspevku. 

Článok VII. 

Orgány združenia 
(1) Najvyšším orgánom združenia je Valné zhromaždenie (ďalej tiež „VZ“). Tvoria ho 

všetci členovia OZ DVS. Stretáva sa raz do roka, resp. po jeho zvolaní výkonným 
orgánom združenia, t.j. Radou. VZ má tieto právomoci: 

a) Schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky, plán činnosti, výročnú 
správu, správu o hospodárení a rozpočet. 

b) Volí, odvoláva a určuje počet členov výkonného orgánu, t. j. Rady. 

c) Rozhoduje o prípadnom zlúčení alebo zániku združenia. 

d) Volí a odvoláva predsedu združenia. 

e) Volí a odvoláva členov kontrolného orgánu. 

f) Má právo vylúčiť zo združenia člena, ktorý má pozastavené členstvo, alebo 
mu členstvo obnoviť. Má tiež právo vylúčiť člena z dôvodu porušenia stanov 
alebo etického kódexu združenia. 

g) VZ je uznášaniaschopné, ak je prítomná aspoň polovica riadnych členov, ktorí 
nemajú pozastavené členstvo. Uvedené platí aj v prípade konania valného 
zhromaždenia pomocou elektronických prostriedkov. Ak Valné zhromaždenie 
nie je uznášaniaschopné ani po uplynutí pätnástich minút od stanoveného 
začiatku zasadnutia, môže až do ukončenia zasadnutia prijímať rozhodnutia 
bez ohľadu na počet prítomných členov, pričom potrebná väčšina sa vždy 
stanovuje z počtu prítomných členov. V tomto prípade však musí byť na 
valnom zhromaždení prítomný aspoň jeden člen Kontrolnej komisie a aspoň 
dvaja členovia Rady. 

h) VZ rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. 

(2) Výkonným orgánom združenia je Rada. 

a) Rada sa za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu. 

b) Rada riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho 
orgánu a koordinuje všetky aktivity vedúce k dosiahnutiu cieľov. 

c) Rada prijíma členov združenia a pozastavuje členstvo v združení. 



d) Rada ďalej zvoláva a obsahovo pripravuje zasadnutie najvyššieho orgánu. Na 
tento účel zároveň vypracúva a koordinuje vypracovanie materiálov, ktoré 
podliehajú schvaľovaniu Valným zhromaždením. Termín a miesto zasadania 
najvyššieho orgánu oznámi členom združenia najmenej 30 dní vopred na 
webovej stránke združenia. 

e) Rada pozostáva z predsedu, dvoch podpredsedov a najmenej dvoch členov 
Rady, zásadne však z nepárneho počtu členov Rady, vrátane predsedu. Rada 
nemôže odvolať z funkcie člena Rady, zvoleného Valným zhromaždením. Na 
uvoľnené miesto člena Rady môže Rada vymenovať iného člena združenia, 
ktorý vykonáva funkciu len do najbližšieho zasadnutia Valného zhromaždenia. 

f) Rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov. 

(3) Štatutárnymi zástupcami združenia sú predseda Rady a podpredsedovia Rady. 
Sú oprávnení, každý jednotlivo, konať v mene združenia a zastupovať ho 
navonok, a to na základe poverenia Radou. Rada môže v prípade potreby určiť aj 
dočasného štatutárneho zástupcu. 

(4) Kontrolným orgánom združenia je Kontrolná komisia. 

a) Kontrolná komisia má povinnosť kontrolovať hospodárenie združenia. 
Kontroluje činnosť združenia, upozorňuje na nedostatky a dáva návrhy na ich 
odstránenie. 

b) Kontrolná komisia sa skladá z troch členov, ktorí nie sú členmi Rady. 

c) Kontrolná komisia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov. 

(5) Rada môže poveriť člena združenia založením a vedením Poradného orgánu, 
ktorý aktívne pracuje na určenej téme v rámci združenia, je k dispozícii združeniu 
a Rade v danej oblasti, zúčastňuje sa ako relevantný poradný hlas rozhodovania 
združenia v danej oblasti a má právo v oblasti, pre ktorú je poverený Radou, 
vystupovať v mene združenia. Vedúci Poradného orgánu sa zodpovedá Rade. 
Členov Poradného orgánu menuje vedúci Poradného orgánu. 

(6) Člen Rady alebo Kontrolnej komisie nesmie byť zároveň členom politickej strany. 

Článok VIII. 

Zásady hospodárenia združenia 
(1) Hospodárenie združenia sa riadi všeobecne platnými právnymi predpismi 

o hospodárení občianskych združení. 

(2) Uskutočňuje sa podľa schváleného rozpočtu. 

(3) Združenie je financované: 

a) z dobrovoľných príspevkov členov. 



b) z darov, dotácií a grantov fyzických a právnických osôb. 

c) z podielu zo zaplatenej dane fyzických a právnických osôb. 

d) z príjmov za organizovanie podujatí. 

e) z členského príspevku, ktorého výšku určí najvyšší orgán združenia. 

f) V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať doplnkovú 
podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečením cieľov združenia 
a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a týmito stanovami. 

(4) Majetkom združenia môžu byť nehnuteľné a hnuteľné veci, finančné prostriedky 
a ostatné veci potrebné pre existenciu a výkon správy združenia. 

(5) Peňažné prostriedky združenia sú vedené na bežnom účte v niektorej z bánk 
pôsobiacich v Slovenskej republike. 

(6) Výnosy z majetku a vlastnej činnosti združenia budú použité len na podporu 
cieľov združenia v zmysle platných stanov. 

(7) Hospodárenie združenia riadi Rada. Kontrolu hospodárenia združenia vykonáva 
Kontrolná komisia. 

Článok IX. 

Zánik združenia 
(1) O zániku, dobrovoľnom rozpustení alebo o zlúčení s iným združením rozhoduje 

Valné zhromaždenie, ktoré vymenúva likvidátora (likvidačnú komisiu). Tento 
najskôr vyrovná všetky pohľadávky a záväzky združenia a s likvidačným 
zostatkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia. Zánik združenia 
bude do 15 dní po ukončení likvidácie oznámený Ministerstvu vnútra SR. 
Vyrovnanie sa so zmluvnými vzťahmi zanikajúceho združenia sa riadi legislatívou 
SR.  

Článok X. 

Záverečné ustanovenia 
(1) Tieto stanovy boli prijaté na zasadnutí Valného zhromaždenia dňa 15. 10. 2022 

a nadobúdajú účinnosť dňom, v ktorom Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky 
podľa zákona zoberie zmeny na vedomie. 
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