
S t a n o v y
Ligy za duševné zdravie Slovenskej republiky

I.
Všeobecné ustanovenia

1. Liga  za  duševné  zdravie  SR  (ďalej  len  „Liga“)  je  nepolitické,  dobrovoľné,  charitatívne,  humanitárne, 
neprofesionálne,  nezávislé  záujmové  združenie  občanov  a  právnických  osôb  pôsobiacich  na  území 
Slovenskej republiky. Cieľom Ligy je aktívna podpora duševného zdravia.

2. Sídlom Ligy je : Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava

3. Názov Ligy v anglickom jazyku je : League for Mental Health in Slovakia

4. Liga je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobudnúť práva a povinnosti.

5. Cieľ činnosti Ligy :

a) Duševné zdravie predstavuje základnú hodnotu života. Vzhľadom k stále stúpajúcemu výskytu duševných 
ochorení, ktoré ťažko poškodzujú chorých aj ich sociálne okolie, je významnou úlohou celej spoločnosti bez 
rozdielu  veku,  národnosti,  viery,  profesie  či  profesionálneho  postavenia  rozvíjať,  podporovať,  chrániť 
duševné  zdravie  ako  aj  predchádzať  psychickým  ochoreniam  a  primerane  ich  liečiť.  Cieľom  Ligy  je 
poskytovať  v tejto  snahe  výdatnú  pomoc všade  tam,  kde  to  nie  je  povinnosťou štátnej  starostlivosti  a 
pôsobiť na štátne orgány a organizácie, aby duševnému zdraviu venovali primeranú pozornosť.

b)  Liga uskutočňuje svoje poslanie najmä :
- kvalifikovaným informovaním verejnosti o faktoroch podieľajúcich sa na vzniku psychických ochorení, o 

možnostiach ich prevencie a o vedeckých pokrokoch v oblasti duševného zdravia
- aktívnym vystupovaním proti zavádzajúcim a neodôvodneným informáciám v oblasti duševného zdravia
- pomocou pri organizovaní preventívnych akcií
- poskytovaním všestrannej pomoci duševne chorým a ich príbuzným
- snahou o skvalitnenie komplexnej starostlivosti o duševne chorých
- spoluprácou pri skvalitňovaní pre a postgraduálneho vzdelávania zdravotníckych a ostatných pracovníkov, 

pôsobiacich na poli duševného zdravia
- napomáhaním rozvoja inštitúcií, zapájajúcich  sa do starostlivosti o duševné chorých
- osvetovým  pôsobením  na  utváranie  porozumenia  pre  poslanie  psychiatrie  v oblasti  duševného  zdravia 

spoločnosti, na odstránenie diskriminácie duševne chorých, na zabránenie ich vylúčenia zo spoločnosti a 
vytváranie optimálnych podmienok pre ich reintegráciu

- pôsobením na utváranie zdravého spôsobu života
- podporou dobrých medziľudských vzťahov
- rozvíjaním kontaktov so zahraničnými organizáciami
- podpora vzniku a činnosti regionálnych pobočiek Liga
- spoluprácu so štátnymi orgánmi Slovenskej republiky a s organizáciami s podobným poslaním a cieľmi, 

pôsobiacimi na území Slovenskej republiky a v zahraničí

6. Liga plní svoje úlohy prostredníctvom svojich orgánov, členov a pomocou zainteresovaných priaznivcov a 
inštitúcií.

 
7. Členstvom v tomto združení nie je vylúčené členstvo v iných združeniach.

II.
Členstvo v Lige

1. Liga rozlišuje členov Ligy nasledovne: a) Riadnych členov:
• Riadnych členov Ligy – fyzické osoby
• Riadnych členov Ligy – právnické osoby

b) Čestných členov 

2. Riadnym členom Ligy – fyzickou osobou, môže byť fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto predpoklady :



- je plne spôsobilá na právne úkony,
- je bezúhonná
- je staršia ako 18 rokov. 

Riadnym členom Ligy  –  právnickou  osobou  môže  byť  právnická  osoba,  zastúpená  svojim  štatutárnym 
orgánom. 

3. Riadnym členom Ligy môže byť na základe písomnej žiadosti žiadateľa o riadne členstvo v Lige fyzická 
alebo právnická osoba, ktorá spĺňa náležitosti uvedené v bode 2 tohto článku  a bude za riadneho člena 
prijatá na základe rozhodnutia Správnej rady Ligy. Liga zapíše riadneho člena Ligy do zoznamu riadnych 
členov Ligy do jedného mesiaca odo dňa schválenia jeho členstva Správnou radou Ligy. Správna rada Ligy 
rozhoduje aj o odvolaní riadneho člena Ligy.

 

4.   Čestným členom Ligy môže byť právnická osoba, ktorú za čestného člena prijme Správna rada Ligy.. Čestný 
člen Ligy je  povinný podporovať Ligu a pomáhať jej  v činnosti,  či  už finančne,  materiálne resp.  inou 
formou. Čestný člen nemá právo byť členom orgánov Ligy, ani nemá právo sa zúčastňovať na ich rokovaní 
alebo hlasovaní. Správna rada rozhoduje aj o odvolaní čestného člena Ligy.

5.   Členstvo v Lige riadne/čestné zaniká: 
• ak člen Ligy zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
• ak člen Ligy bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola 

obmedzená,
• ak člen Ligy oznámi Správnej rade Ligy, že sa vzdáva svojho členstva v Lige,
• ak člen Ligy bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
• ak člen Ligy bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého sa dopustil pri vykonávaní činnosti v Lige,
• ak Správna rada Ligy rozhodne o jeho odvolaní z dôvodu porušenia ustanovení stanov Ligy. 

6. O výške a spôsobe platenie členských príspevkov rozhoduje Zhromaždenie Riadnych členov Ligy pričom 
ich platba je dobrovoľná.

7. V prípade zániku členstva nemá člen nárok na vrátenie peňažného vkladu, ktorý vložil pri vstupe do Ligy, 
členských poplatkov, ani iného vkladu vo forme hnuteľného a nehnuteľného majetku. 

III.
Práva a povinnosti riadnych členov Ligy

1. Riadni členovia Ligy sú povinní najmä:
• všestranne usilovať o realizáciu cieľov Ligy, 
• aktívne podporovať činnosť Ligy v rámci vlastnej pôsobnosti,
• pri výkone činností v rámci Ligy dodržiavať všetky platné právne normy a predpisy,
• dodržiavať stanovy a ďalšie predpisy a rozhodnutia Ligy. 

2. Riadni členovia Ligy majú právo najmä:
• plnohodnotne sa zúčastňovať činnosti Ligy,
• zúčastňovať na zasadnutí Zhromaždenia členov Ligy v súlade s týmito stanovami,
• voliť a byť volení do orgánov Ligy,
• byť informovaní o zámeroch a aktivitách Ligy.

IV.
Práva a povinnosti čestných členov Ligy

1. Čestní členovia Ligy sú povinní najmä:
• všestranne usilovať o realizáciu cieľov Ligy, 
• aktívne podporovať činnosť Ligy v rámci vlastnej pôsobnosti,
• pri výkone činností v rámci Ligy dodržiavať všetky platné právne normy a predpisy,
• dodržiavať stanovy a ďalšie predpisy a rozhodnutia Ligy. 



2. Čestní členovia Ligy majú právo najmä:
• plnohodnotne sa zúčastňovať činnosti Ligy,
• byť informovaní o zámeroch a aktivitách Ligy.

V.
Orgány Ligy

1. Orgánmi Ligy sú :

a) Zhromaždenie Riadnych členov Ligy (ďalej len „Zhromaždenie“),
b) Správna rada Ligy, Predseda správnej rady Ligy, výkonný riaditeľ,
c) Dozorná rada.

2. Volebné obdobie orgánov Ligy je štvorročné.

3. Funkcie v orgánoch Ligy sú čestné. Za výkon funkcie môže byť priznaná primeraná odmena a náhrada 
hotových výdavkov.

VI.
Zhromaždenie 

1. Zhromaždenie je najvyšším orgánom Ligy. Zhromaždenie sa schádza podľa potreby. Zhromaždenie zvoláva 
Predseda správnej rady Ligy alebo ním poverená osoba spravidla raz za kalendárny rok, najmenej však raz 
za štyri roky. Rokovania Zhromaždenia vedie Predseda správnej rady Ligy alebo ním poverená osoba. Ak o 
to  požiada  najmenej  polovica  Riadnych  členov  Ligy,  Predseda  správnej  rady  Ligy  je  povinný  zvolať 
Zhromaždenie členov Ligy do dvoch mesiacov.

2. Na  rokovaniach  Zhromaždenia  sa  zúčastňujú  všetci  Riadni  členovia  Ligy  –  právnické  osoby,  ktorých 
zastupujú ich štatutárni zástupcovia, alebo iné osoby na základe písomnej plnej moci udelenej oprávnenými 
štatutárnymi  zástupcami,  pričom  každý  Riadny  člen  –  právnická  osoba  má  jeden  hlas.  Účasť  na 
Zhromaždení nie je povinná, avšak patrí k základným právam Riadnych členov Ligy – právnických osôb. 

3. Na  rokovaniach  zhromaždenia  sa  môžu  zúčastniť  Riadni  členovia  Ligy-  fyzické  osoby,  ktorí  nie  sú 
registrovaní  v pobočkách.  Na  hlasovaní  sa  však  títo  členovia  Ligy  zúčastňujú  prostredníctvom  svojho 
voleného zástupcu (ďalej len Zástupca). Na každých,  aj začatých desať riadnych členov – fyzických osôb je 
zvolený  jeden  Zástupca.  Zástupca  je  zvolený  pred  rokovaním  zhromaždenia  z kandidátov,  určených 
správnou radou Ligy, a to tak, že zvolený je ten kandidát, ktorý získa najväčší počet hlasov riadnych členov 
–  fyzických osôb.  V prípade  rovnosti  počtu  hlasov prebehne ďalšie  kolo  volieb.  Voľba  zástupcu  môže 
prebehnúť aj “per rolam”. Zástupca má na rokovaní zhromaždenie jeden hlas. 

4. Ak Liga zriadi pobočku/y, na rokovaniach Zhromaždenia sa zúčastňuje jeden zástupca z každej pobočky 
(ďalej len „Zástupca pobočky“). Zástupca pobočky je volený Riadnymi členmi Ligy – fyzickými osobami, 
ktorí sú členmi pobočky (ďalej len „členovia pobočky“) spôsobom obdobným ako je uvedený v bode 4 
tohto článku avšak kandidátov navrhuje výbor pobočky. Zástupca pobočky má na rokovaní Zhromaždenia 
jeden hlas. 

5. Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak bolo riadne a včas zvolané Zhromaždenie je zvolané riadne a včas 
ak bola pozvánka naň riadnym členom Ligy odoslaná aspoň tri týždne  pred Zhromaždením. Zhromaždenie 
prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných.   

6. Zhromaždenie rozhoduje o všetkých základných otázkach a to najmä:
- volí a odvoláva členov Správnej rady Ligy a ostatných orgánov Ligy a určuje ich počty,
- môže rušiť alebo meniť rozhodnutia Správnej rady Ligy,
- schvaľuje ročný príspevok členov na činnosť Ligy,
- schvaľuje výšku primeranej náhrady za činnosť vo funkciách v orgánoch Ligy,
- rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí.



VII.
Správna rada Ligy, Predseda správnej rady Ligy, výkonný riaditeľ

1. Správna rada Ligy má päť členov a riadi činnosť Ligy medzi Zhromaždeniami. Členov správnej rady Ligy 
volí a odvoláva Zhromaždenie. 

2. Správna rada Ligy je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov Správnej rady Ligy. 
Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov Správnej rady Ligy. 
V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas Predsedu správnej rady Ligy, v prípade jeho neprítomnosti hlas 
výkonného riaditeľa. 

3. Správna rada Ligy:
• zvoláva Zhromaždenie,
• rozhoduje o prijatí nových členov a vedie zoznam Riadnych a čestných členov Ligy,
• rozhoduje o zmene stanov,
• spravuje majetok Ligy,
• informuje členov o činnosti Ligy,
• chráni a presadzuje záujmy členov Ligy,
• vykonáva ďalšiu činnosť pokiaľ nepatrí iným orgánom Ligy.

4. Správna rada volí a odvoláva spomedzi svojich členov Predsedu správnej rady Ligy. Správna rada menuje 
výkonného riaditeľa Ligy. Predseda správnej rady Ligy a výkonný riaditeľ zastupujú Ligu navonok a konajú 
v jej mene vo všetkých veciach. Vykonávajú neodkladné rozhodnutia v čase medzi zasadnutiami Správnej 
rady Ligy a riadia činnosť Ligy. Predseda správnej rady Ligy a výkonný riaditeľ konajú samostatne. 

5. Správna rada Ligy môže spomedzi svojich členov zvoliť čestného predsedu Ligy. Čestný predseda Ligy 
bude spravidla osoba, ktorá sa mimoriadne pričinila o činnosť Ligy alebo o dosahovanie jej cieľov. Čestný 
predseda nemá žiadne osobitné postavenie alebo oprávnenia vo vzťahu k Lige okrem tých, ktoré mu ako 
riadnemu členovi Ligy vyplývajú z týchto stanov.

6. Správna rada Ligy sa schádza spravidla trikrát do roka. Schôdze Správnej rady zvoláva Predseda správnej 
rady Ligy alebo ním splnomocnená osoba.

7. Správna rada Ligy môže svojím rozhodnutím vytvoriť poradné a výkonné orgány Ligy. Postavenie takýchto 
orgánov a ich kompetencie v rámci Ligy ako aj navonok určí Správna rady Ligy vo svojom rozhodnutí. 
Rovnako  Správna  rady  Ligy  rozhodne  aj  o počte  členov  týchto  orgánov, spôsobe  ich  menovania 
a odvolávania, funkčnom období členov týchto orgánov ako aj období na ktoré sa dané orgány zriaďujú. 
Okrem uvedeného Správna rada Ligy rozhodne pri  zriadení poradných orgánov aj o všetkých ostatných 
otázkach činnosti týchto orgánov.

VIII.
Dozorná rada

1. Dozorná rada má najmenej 7 a najviac 11 členov, ktorých volí Zhromaždenie Ligy.

2. Dozorná rada :
• kontroluje plnenie uznesení Zhromaždenia členov Ligy a činnosť Správnej rady Ligy. Za týmto účelom má 

prístup ku všetkým dokladom Ligy.
• Dohliada na riadny výkon činností vykonávaných v rámci Ligy,
• Kontroluje hospodárenie Ligy,
• Volí zo svojich členov predsedu, ktorý riadi činnosť Dozornej rady
• Je oprávnená požiadať Predsedu správnej rady Ligy o zvolanie Zhromaždenia v prípade, že v rámci svojej 

kontrolnej  činnosti  zistí  také  skutočnosti,  ktoré  sú  dôležité  pre  samostatnú  činnosť  Ligy.  Ak  Predseda 
správnej rady Ligy nezvolá Zhromaždenie do 1 mesiaca odo dňa doručenia písomnej žiadosti Dozornej rady 
Predsedovi správnej rady Ligy, Dozorná rada zvolá Zhromaždenie do jedného mesiaca od dňa uplynutia 
lehoty pre zvolanie Zhromaždenia Predsedom správnej rady Ligy.



IX.
Pobočka Ligy a jej orgány

1. Liga môže zriadiť pobočku. Pobočka musí mať minimálne troch členov. 

2. Pobočka  je  základná  organizačná  jednotka  Ligy.  Je  zapísaná  v Centrálnom  registri  Ligy  na  základe 
prihlášky. Pobočka je organizovanou zložkou Ligy, opiera sa o jej právnu subjektivitu a v rozsahu určenom 
stanovami je oprávnená konať vo svojom mene. Používa meno Ligy s dodatkom, že ide o pobočku. Názov 
pobočky znie : Liga za duševné zdravie, pobočka a pripojí sa názov miesta pobočky.

3. Kompetencie pobočky sú delegované z kompetencie Ligy. Metodická, organizačná i hospodárska činnosť 
pobočky je riadená jej orgánmi. V rozsahu svojej pôsobnosti  plní poslanie Ligy a v rámci neho vytvára 
program činnosti adekvátny podmienkam a zdrojom.

4. Pobočka je povinná rešpektovať ciele Ligy a napomáhať ich dosahovaniu.

5. Pobočka  prispieva  na  činnosť  orgánov Ligy  príspevkom vo výške  podľa  rozhodnutia  Zhromaždenia  a 
predkladá svoje návrhy na zlepšenie činnosti Ligy v Správnej rade Ligy.

6. Všetku svoju činnosť si  pobočka organizuje  samostatne v   rámci  jej  práv a povinností priznaných jej 
týmito Stanovami. Svoju činnosť je však Pobočka povinná konzultovať so správnou radou Ligy. Správna 
rada  je  povinná  sa  vyjadriť  k návrhu  plánu  činnosti  pobočky  do  14  dní  od  jeho  doručenia.  Bez 
predchádzajúceho súhlasu správnej rady Ligy nie je pobočka oprávnená vykonávať plánovanú činnosť.

7. Orgánmi pobočky sú :
• plenárna schôdza pobočky
• výbor pobočky
• revízna komisia pobočky

8. Plenárna  schôdza  pobočky  je  najvyšším  orgánom  pobočky.  Zasadá  pravidelne  jedenkrát  za  dva  roky. 
Mimoriadne zasadnutie sa koná na požiadanie aspoň jednej tretiny počtu členov pobočky, revíznej komisie 
pobočky,  alebo  ak  o  tom rozhodne  Výbor  pobočky,  a  to  najneskôr  do  jedného  mesiaca  od  doručenia 
požiadavky do rúk predsedu Výboru pobočky. Termín zasadnutia je treba oznámiť vopred, pri pravidelnom 
zasadnutí jeden mesiac, pri mimoriadnom zasadnutí v primeranom termíne.
Plenárna schôdza pobočky má tieto práva a povinnosti :
• volí Zástupcov pobočky na Zhromaždenie Ligy
• volí a odvoláva členov Výboru pobočky a Revíznu komisiu pobočky
• schvaľuje výsledky hospodárenia pobočky za uplynulé obdobie, návrh činnosti a rozpočtu na ďalšie 

obdobie, vrátane návrhu finančných právomoci funkcionárov Výboru pobočky
• môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie Výboru pobočky
• rokuje o členských príspevkoch pre svojich členov nad rámec príspevkov schválených Zhromaždením
• uznáša sa na ďalších veciach, ktoré si vyhradí

9. Výbor pobočky je 3 až 5 členný.  Zvolení  členovia výboru volia predsedu,  hospodára a ďalších členov 
Výboru pobočky. Výbor pobočky vedie zoznam členom pobočky a uvádza ich vo svojej výročnej správe.
Výbor pobočky má tieto práva a povinnosti:
• je výkonným orgánom pobočky
• predkladá  správnej  rade  Ligy  na  posúdenie  plánu  činnosti,  návrh  rozpočtu  a  použitia  finančných 

prostriedkov pobočky a výročnú správu o činnosti a hospodárení pobočky
• hospodári s majetkom pobočky
• aktívne sa zúčastňuje na plnení celoštátnych akcií Ligy
• vedie zoznam členov pobočky (fyzických a právnických osôb) a uvádza ich vo svojej výročnej správe

10. Revízna komisia pobočky je trojčlenná a má vo vzťahu k činnosti pobočky analogické postavenie, práva a 
povinnosti ako Dozorná rada Ligy vo vzťahu k činnosti a Ligy.



X.
Hospodárenie Ligy

1. Majetok Ligy tvoria :
• členské príspevky,
• dotácie štátnej správy,
• dary sponzorov,
• hmotný majetok Ligy,
• prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci cieľov činnosti Ligy
• získanie grantov a finančnej podpory
• príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti v súlade s vyššie uvedeným účelom vzniku Ligy.

2. Za hospodárenie a vedenie účtovníctva Ligy zodpovedá Správna rada Ligy.

XI.
Zánik Ligy

1. Liga zaniká :
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jej rozpustení.

2. Pri zániku Ligy sa vykoná likvidácia. Likvidáciu vykoná likvidátor určený Správnou radou Ligy. 

XII.
Prechodné a Záverečné ustanovenia

1. Tieto stanovy, schválené Zhromaždením Ligy dňa 27.04.2006 nahrádzajú v plnom rozsahu Stanovy Ligy 
registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 07.11.2001 pod číslom VVS/1-900/90-18000-1 
v zmysle  ich  zmeny  registrovanej  Ministerstvom  vnútra  Slovenskej  republiky  dňa  14.05.2004  pod  č. 
VVS/1-900/90-18000-2. Odo dňa schválenia týchto Stanov Ligy sú tieto stanovy základným dokumentom, 
ktorý upravuje postavenie a činnosť Ligy, jej členov a orgánov.

V Bratislave dňa, 27.04. 2006
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