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STANOVY

§ 1 Názov, sídlo a oblasť činnosti

1. Spolok nesie názov: IG24 - Zväz na podporu záujmov 24-hodinových opatrovateliek 
a opatrovateľov v Rakúsku.

2. Spolok má sídlo vo Viedni a pôsobí na celosvetovej úrovni.

3. Spolok nezamýšľa zakladanie ďalších pobočiek.

§ 2 poslanie

Činnosť spolku je nezisková a sleduje verejnoprospešné ciele v zmysle § 34 BAO 
(Federálny daňový zákonník). Jeho ciele sú právna, politická, sociálna podpora 
opatrovateliek a opatrovateľov, ako aj podpora pri ich organizovaní.

3 Činnosti a prostriedky na dosiahnutie účelu spolku

1. Na dosiahnutie účelu spolku sa vykonávajú nasledovné činnosti (ideové 
prostriedky):

a) poradenstvo, podpora a zastupovanie opatrovateliek a opatrovateľov

b) podpora opatrovateliek a opatrovateľov v presadzovaní ich pracovných a 
sociálnych práv

c) prijatie opatrení proti mzdovému dumpingu a sociálnemu podvodu
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d) zastupovanie ostatných záujmov opatrovateliek a opatrovateľov

e) podpora samoorganizovania opatrovateliek a opatrovateľov

f) organizovanie a účasť na zhromaždeniach, workshopoch, seminároch, stretnutiach, 
prednáškach, pódiových diskusiách, výstavách, spoločenských stretnutiach, politickej 
lobby, kampaniach, projektoch a na ďalších možnostiach šírena informácií slúžiacich 
účelu spolku

g) vydávanie periodických a neperiodických brožúrok, letákov a plagátov, 
informačných materiálov, webových stránok, filmov, videí a ďalších médií

tj vytváranie sietí a spolupráca so záujmovými zastúpeniami zamestnancov, 
spolkami migrantov, mimovládnymi organizáciami, subjektmi s rozhodovacou 
právomocou, aktivistami a ďalší multiplikátormi

i) organizovanie a implementácia opatrení na podporu ďalšieho vzdelávania pre 
opatrovateľky a opatrovateľov

j) styk s verejnosťou a dokumentácia

k) realizácia výskumných projektov, štúdií

l) zabezpečenie infraštruktúry (zvukový a svetelný systém ...)

2. Materiálne prostriedky potrebné na uskutočňovanie cieľov spolku: 

 vstupné poplatky
 členské poplatky
 dary
 príjmy z fundraisingu
 príjem z crowdfundingu
 zbierky
 dedičské závete
 štátne dotácie a granty
 podpora od jednotlivcov a spoločností
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 iná finančná podpora
 sponzorstvo
 blšie trhy
 príjmy z interných podujatí 
 predaj vlastných publikácií 
 príjmy z reklamy

§ 4 Druhy členstva

1. Členovia zväzu sa delia na riadnych a mimoriadnych členov.

2. Riadnymi členmi sú tí, ktorí sa aktívne zapájajú do života zväzu. Mimoriadnymi 
členmi sú tí, ktorí sa aktivne nezúčastňujú na živote zväzu, ale zväz podporujú 
prostredníctvom vyšších členských poplatkov.

3. Členmi  zväzu sú ostatné spolky, ktoré sledujú ciele zväzu.

§ 5 Nadobudnutie členstva

1. Členmi zväzu môže byť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba.

2. O prijatí riadnych a mimoriadnych členov rozhoduje Riadiaci orgán. Prijatie členov 
zväzu môže byť odmietnuté bez uvedenia dôvodu. Z členstva su výslovne vylúčené 
personálne agentúry alebo osoby, ktoré sú vo vzťahu s agentúrami s výnimkou 
samotných opatrovateliek a opatrovateľov.

3. Až do vzniku zväzu vykonávajú predbežné prijatie riadnych a mimoriadnych členov 
zakladatelia zväzu. V prípade vymenovania Riadiaceho orgánu, rozhoduje tento 
orgán o prijatí členov. Členstvo nadobúda účinnosť založenín zväzu. Ak bol Riadiaci 
orgán vymenovaný až po vzniku zväzu, rozhodujú zakladatelia až do vymenovania 
Riadiaceho orgánu o prijatí riadnych a mimoriadnych členov.
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§ 6 Zánik členstva

1. Členstvo zaniká smrťou, v prípade právnických osôb stratou právnej subjektivity, 
dobrovoľným odstúpením alebo vylúčením.

2. Dobrovoľné odstúpenie môže prebehnúť kedykoľvek.

3. Riadiaci orgán môže člena vylúčiť, ak sa tento aj po zaslaní dvoch písomných 
pripomienok s predĺžením lehoty splatnosti omešká s platbou členských príspevkov o 
viac ako šesť mesiacov. Povinnosť uhradiť splatné členské poplatky týmto zostáva 
nedotknutá.

4. Riadiaci orgán môže člena zo zväzu vylúčiť z dôvodu hrubého porušenia ostatných 
povinností vyplývajúcich z členstva a za nečestné správanie.

§ 7 Práva a povinnosti členov

1. Členovia sú oprávnení zúčastňovať sa všetkých podujatí zväzu. Hlasovacie právo v 
rámci Valného zhromaždenia, ako aj aktívne a pasívne volebné právo majú iba riadni 
členovia.

2. Členovia sú povinní chrániť záujmy zväzu, ako najlepšie vedia, a zdržať sa 
čohokoľvek, čím by sa poškodila povesť a účel zväzu. Členovia sú povinní dodržiavať 
stanovy a uznesenia orgánov zväzu. Riadni a mimoriadni členovia sú povinní zaplatiť 
členské poplatky v lehote a vo výške, ktorú stanovilo Valné zhromaždenie.

§ 8 Orgány zväzu sú 

1. Valné zhromaždenie (pozri § 9 a § 10)

2. Riadiaci orgán (pozri § 11 až § 13)

3. Audítori (pozri § 14) a

4. Rozhodcovský súd (pozri § 15)
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§ 9 Valné zhromaždenie

1. Riadne Valné zhromaždenie sa koná každoročne.

2. Mimoriadne Valné zhromaždenie sa uskutoční na základe rozhodnutia Riadiaceho 
orgánu, riadneho Valného zhromaždenia alebo na základe písomnej, odôvodnenej 
žiadosti najmenej jednej desatiny členov alebo na žiadosť audítorov do štyroch 
týždňov.

3. Pozvanie na riadne alebo mimoriadne Valné zhromaždenie je všetkým členom 
odoslané písomne listom, faxom alebo emailom najmenej dva týždne vopred na 
posledne oznámenú adresu. Valné zhromaždenie sa uskutoční na základe 
predbežného programu. Valné zhromaždenie zvoláva Riadiaci orgán.

4. Návrhy týkajúce sa Valného zhromaždenia sa predkladajú najmenej dva týždne 
vopred Riadiacemu orgánu. 

5. Všetci členovia sú oprávnení zúčastniť sa Valného zhromaždenia. Hlasovať môžu 
iba riadni členovia. Každý člen má jeden hlas. Právnické osoby sú zastúpené 
splnomocneným zástupcom. Prevod hlasovacích práv na iného člena skupiny je 
možný prostredníctvom písomného splnomocnenia. 

6. Valné zhromaždenie je nezávisle od počtu prítomných členov s hlasovacím 
právom uznášaniaschopné.

7. Voľby a uznesenia vo Valnom zhromaždení sa zvyčajne uskutočňujú jednoduchou 
väčšinou hlasov.

8. Predsedníctvo Valného zhromaždenia vykonáva osoba schválená Riadiacim 
orgánom.

§ 10 rozsah povinností Valného zhromaždenia

Pre Valné zhromaždenie sú vyhradené nasledujúce úlohy:
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1. Príjatie a schválenie správy o činnosti a finančnom riadení zväzu

2. Uznesenie o rozpočte

3. Voľba, vymenovanie a odvolanie členov Riadiaceho orgánu a audítorov; 
schvaľovanie právnych úkonov medzi členmi Riadiaceho orgánu alebo audítormi 
a zäzom 

4. Rozpustenie Riadiaceho orgánu

5. Stanovenie výšky členského príspevku pre riadnych a mimoriadnych členov 

6. Uznesenie o zmenách stanov a dobrovoľnom rozpustení zväzu

7. Konzultácia a uznesenie k iným bodom programu

11 Riadiaci orgán

1. Riadiaci orgán sa skladá najmenej z dvoch členov.

2. Riadiaci orgán je volený Valným zhromaždením. Pri vylúčení člena má Riadiaci 
orgán právo kooptovať na jeho miesto iného voliteľného člena, ktorý bude následne 
schválený v ďalšom Valnom zhromaždení. Ak sa Riadiaci orgán rozpustí bez možnosti 
kooptovania členov na nepredvídateľne dlhý čas, je audítor  povinný bezodkladne 
vyhlásiť mimoriadne Valné zhromaždenie za účelom nového zvolenia Riadiaceho 
orgánu. Ak audítori nemôžu konať alebo sú neprítomní, má každý riadny člen, ktorý 
rozpozná núdzovú situáciu, ihneď konaktovať kurátorku/kurátora na príslušnom súde, 
ktorá/ý musí zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie.

3. Funkčné obdobie Riadiaceho orgánu trvá tri roky, jeho opätovné zvolenie je možné.

4. Riadiaci orgán môže byť zvolaný ktorýmkoľvek členom Riadiaceho orgánu.

5. Riadiaci orgán je uznášaniaschopný, ak všetci jeho členovia boli pozvaní a 
prítomná je najmenej polovica z nich. Ak Riadiaci orgán pozostáva iba z dvoch ľudí, je 
uznášaniaschopný, keď sú prítomní obaja členovia.
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6. Hlasovanie Riadiaceho orgánu sa uskutočňuje na základe princípu jednoduchej 
väčšiny. V prípade rovnosti hlasov, rozhodne predseda Riadiaceho orgánu. Ak sa 
Riadiaci orgán skladá iba z dvoch členov, alebo ak sa zasadnutia Riadiaceho orgánu 
zúčastnili iba dvaja ľudia, rozhodnutia sa prijímanjú jednohlasne.

7. Predsedníctvo Riadiaceho orgánu zastáva najstarší člen zo zúčastnených členov. 

8. S výnimkou smrti a uplynutia funkčného obdobia, končí funkcia člena Riadiaceho 
orgánu odvolaním (pozri § 11 ods. 9) a odstúpením (pozri § 11 ods. 10).

9. Valné zhromaždenie môže kedykoľvek odvolať celý Riadiaci orgán alebo niektorých 
jeho členov. Odvolanie nadobúda platnosť zvolením nového Riadiaceho orgánu 
alebo zvolením nového člena Riadiaceho orgánu.

10. Členovia Riadiaceho orgánu môžu kedykoľvek vyhlásiť ich odstúpenie písomnou 
formou. Vyhlásenie o odstúpení je adresované Riadiacemu orgánu. V prípade ak 
odstúpi celý Riadiaci orgán, tak Valnému zhromaždeniu.

§ 12 Povinnosti Riadiaceho orgánu

Riadiaci orgán je zodpovedný za riadenie záležitostí zväzu. Zodpovedá za všetky 
úlohy, ktoré v stanovách nie sú priradené inému orgánu zväzu. Ide najmä o tieto 
záležitosti:

1. Príprava ročného rozpočtu a správy o činnosti a finančnom riadení zväzu v zmysle 
zákona o spolkoch z roku 2002 (Vereinsgesetz)

2. Zvolanie a príprava riadneho a mimoriadneho Valného zhromaždenia

3. Správa majetku zväzu

4. Prijímanie a vylučovanie členov zväzu

5. Prijímanie a prepúšťanie zamestnancov zväzu

6. Riadiaci orgán môže vedením zväzu poveriť inú osobu. Vhodné osoby sú uvedené v 
§ 13 ods. 1, ktoré je nutné splnomocniť. 
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§ 13 Zastupovanie zväzu navonok

1. Každý člen Riadiaceho orgánu má právo zastupovať zväz navonok (individuálne 
zastúpenie).

2. Aby boli právne záležitosti prebiehajúce medzi členmi Riadiaceho orgánu a zväzu 
(vnútorné záležitosti) platné, musí ich schváliť člen Riadiaceho orgánu, ktorý sa na 
vnútorných transakciách nezúčastňuje. Ak sa všetici členovia Riadiaceho orgánu 
zhodnú na tom, že sa jedná o vnútorné záležitosti zväzu, tak je potrebný súhlas 
Valného zhromaždenia. 

3. Splnomocnenie zastupovať zväz navonok v právnych úkonoch alebo podpisovať sa 
v mene zväzu môžu obdržať len osoby vymenované v § 13 ods. 1. 

4. V prípade rizika prieťahov je Riadiaci orgán oprávnený rozhodovať aj v záležitostí, 
ktoré sú v pôsobnosti Valného zhromaždenia. Tieto však vyžadujú následné 
schválenie zo strany Valného zhromaždenia. 

§ 14 Audit 

1. Valné zhromaždenie vymenuje dvoch audítorov, ktorí sú zvolení na neurčitý čas. 
Opätovné zvolenie audítorov je možné.

2. Audítori sú zodpovední za priebežnú kontrolu ekonomických aktivít zväzu, 
účtovníctvo a správne použitie finančných prostriedkov v súlade so stanovami zväzu.  
Audítori sú povinní informovať Valné zhromaždenie o výsledkoch kontroly. 

3. Ďalej platia pre audítorov ustanovenia vzťahujúce sa na vymenovanie, odvolanie 
a odstúpenie členov Riadiaceho orgánu (§ 11 ods. 3, 8, 9 a 10). 

§ 15 Rozhodcovsky súd
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1. Vnútorný Rozhodcovský súd rozhoduje o všetkých sporoch, ktoré môžu vzniknúť vo 
zväze. 

2. Rozhodcovský súd sa skladá z troch nestranných riandych členov zväzu. Vymenuje 
sa takým spôsobom, že každá sporná strana vymenuje jedného nestranného člena 
za rozhodcu a svoj písomný návrh pošle v lehote jedného týždňa Riadiacemu orgánu. 
Dvaja vymenovaní rozhodcovia zvolia do 14 dní ďaľšieho riadneho člena za predsedu 
Rozhodcovského súdu. V prípade rovnosti hlasov sa hlasuje prostredníctvom lósu. 
Pokiaľ pre funkciu rozhodcov nie sú k dispozícii riadni členovia zväzu, je možné do 
tejto funkcie vymenovať aj osoby, ktoré nie sú členmi spolku. 

3. Rozhodcovský súd rozhoduje za prítomnosti všetkých svojich členov jednoduchou 
väčšinou hlasov. Súd rozhoduje podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Jeho 
rozhodnutia sú v rámci zväzu konečné. Tento Rozhodcovský súd nie je 
Rozhodcovským súdom v zmylse  §§ 577 ZPO (Občiansky súdny poriadok).

§ 16 Dobrovoľné rozpustenie zväzu

1. O dobrovoľnom rozpustení zväzu hlasuje Valné zhromaždenie dvojtretinovou 
väčšinou predložených platných hlasov. 

2. Povinnosťou Valného zhromaždenia je rozhodnúť o vyrovnaní, ak je vo zväze 
k dispozícii majetok. Za týmto účelom musí vymenovať likvidátora a rozhodnúť 
o osobe, na ktorú bude majetok po uhradení záväzkov prevedený. 

3. Poslednou úlohou Riadiaceho orgánu je do 4 týždňov po uznesení písomne 
oznámiť zodpovednému orgánu (Vereinsbehörde) dobrovoľné rozpustenie zväzu. 

§ 17 Používanie majetku zväzu pri odchode členov

V prípade rozpustenia zväzu alebo straty poslania zväzu je v zmysle §§ 34 BAO 
(Federálny daňový zákonník) všetok majetok, ktorý zostal po uhradení záväzkov 
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určený na verejnoprospešné, charitatívne alebo cirkevné účely. Pokiaľ je to možné, 
majetok by mal pripadnúť inštitúciám, ktoré sledujú podobné ciele ako tento zväz.
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