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§1.  Názov a sídlo organizácie 
(1) Slovenská debatná asociácia so skratkou SDA (ďalej len „SDA“)  je nezávislé občianske 

združenie. 

(2) Anglický názov SDA je Slovak Debate Association. 

(3) Sídlom SDA je Ventúrska 1267/5, 811 01 Bratislava – Staré Mesto. 

 

§2. Poslanie SDA 
(1) Cieľom činnosti SDA je podporovať kritické myslenie, otvorenosť a demokratické občianstvo.  

(2) SDA si pravidelne kladie bližšie ciele na dosiahnutie všeobecného cieľa činnosti. 

(3) Predmetom činnosti SDA je podpora vzdelávania. SDA svoju činnosť vykonáva v neformálnom 

aj formálnom vzdelávaní a ako aktér občianskej spoločnosti. 

(4) SDA vykonáva najmä: 

(a) činnosti súvisiace s debatnými turnajmi, 

(b) činnosti súvisiace s verejnými debatami, diskusiami, prednáškami a inými zhromaždeniami, 

(c) ďalšiu vzdelávaciu činnosť, vrátane činnosti debatných klubov a debatných seminárov, 

školení kritického myslenia a mäkkých zručností, 

(d) publikačnú činnosť a ďalšie činnosti potrebné pre organizačné, finančné, materiálne 

a obsahové zabezpečenie, úspešné riadenie a propagáciu vyššie uvedených činností. 

(5) SDA pracuje s mladými ľuďmi. Jej ďalšími cieľovými skupinami sú najmä: 

(a) aktívni občania a občianky, 

(b) súčasní a nastávajúci učitelia a učiteľky, 

(c) verejnosť. 

(6) SDA spolupracuje: 

(a) so vzdelávacími inštitúciami každého druhu,  

(b) s aktérmi občianskej spoločnosti, 

(c) s orgánmi verejnej správy a samosprávy, 

(d) s ďalšími fyzickými a právnickými osobami, ktoré podporujú jej cieľ činnosti. 

(7) SDA je nestranícka organizácia. Nemôže v prezidentských, parlamentných, európskych, 

regionálnych alebo komunálnych voľbách vyzvať k podpore žiadneho kandidáta, kandidátky, 

politickej strany alebo koalície strán. Môže však prijať politické stanoviská v súlade so svojím 

poslaním vo veciach, ktoré súvisia s jej činnosťou. 

 

§3. Členstvo v SDA 
(1) Členom alebo členkou SDA sa môže na základe prihlášky stať každá fyzická osoba, ktorá 

podporuje jej poslanie a zaplatí členský poplatok. 

(2) Prihláška do SDA obsahuje najmä: 

(a) meno a priezvisko, 

(b) dátum narodenia, 

(c) poučenie o spracovaní osobných údajov a vytváraní obrazovo-zvukových záznamov, 

(d) podpis. 

(3) Prihlášku za neplnoletú osobu predkladá zákonný zástupca alebo zástupkyňa. Takáto prihláška 

obsahuje aj súhlas s účasťou osoby na podujatiach SDA a poučenie o spracovaní osobných údajov 

zákonného zástupcu alebo zástupkyne. 

(4) Členstvo vzniká registráciou riaditeľom alebo riaditeľkou SDA alebo ním povereným 

zamestnancom alebo zamestnankyňou SDA.. 

(5) Členstvo zaniká: 

(a) 31. decembrom roka, do ktorého bola osoba registrovaná, 

(b) doručením oznámenia o ukončení členstva do kancelárie SDA,  
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(c) rozhodnutím riaditeľa alebo riaditeľky o zrušení členstva, a to na základe: 

(i) závažného neplnenia si povinností voči SDA, 

(ii) neuhradenia členského poplatku v stanovenej lehote, 

(iii) poškodenia mena SDA. 

(6) Voči rozhodnutiu o zrušení členstva sa možno do 10 dní odvolať k správnej rade, ktorá príjme 

konečné rozhodnutie. 

(7) Členstvo možno obnoviť opätovnou registráciou do debatného klubu alebo registráciou do 

iného debatného klubu. Možno ho tiež obnoviť po pominutí dôvodov jeho zrušenia. 

(8) Členovia a členky SDA majú najmä právo: 

(a) informovať sa o činnosti SDA,  

(b) zúčastňovať sa činnosti svojho klubu a podujatí SDA, 

(c) dobrovoľnícky sa uplatniť pri činnosti SDA najmä ako: 

(i) vedúci, vedúce, zástupcovia a zástupkyne vedúcich debatných klubov, 

(ii) rozhodcovia a rozhodkyne, 

(iii) organizátori a organizátorky podujatí, 

(iv) lektori a lektorky, 

(v) členovia a členky orgánov zriadených vnútornými predpismi. 

(9) Členovia a členky SDA majú povinnosť: 

(a) uhradiť členský poplatok, 

(b) dodržiavať ustanovenia týchto stanov, vnútorných predpisov, pravidiel a iných rozhodnutí 

orgánov SDA. 

 

§4. Organizačná štruktúra SDA 
(1) Najnižšou organizačnou zložkou je debatný klub (ďalej len „klub“).  

(2) Ústrednými orgánmi sú: 

(a) valné zhromaždenie, 

(b) správna rada, 

(c) riaditeľ alebo riaditeľka, 

(d) výkonná rada, 

(e) dobrovoľnícky zbor 

(f) ombudsman alebo ombudsmanka. 

(3) Na návrh riaditeľa alebo riaditeľky schvaľuje správna rada vnútorné predpisy, ktoré určujú 

ďalšiu štruktúru orgánov a upravujú chod kancelárie. 

(4) Správna rada zriaďuje a obsadzuje kontrolné orgány. 

(5) Riaditeľ alebo riaditeľka, výkonná rada, správna rada, ombudsman alebo ombudsmanka, 

kontrolné orgány, dobrovoľníci, dobrovoľníčky, zamestnanci a zamestnankyne SDA si navzájom 

poskytujú súčinnosť pri plnení svojich úloh vyplývajúcich zo stanov a vnútorných predpisov.  

(6) Členovia a členky orgánov, dobrovoľníci, dobrovoľníčky, zamestnanci a zamestnankyne SDA 

zachovávajú mlčanlivosť ohľadom osobných údajov a ďalších dôverných skutočností, ktoré im boli 

počas výkonu funkcie zverené. Nešíria ich medzi osoby bez oprávneného záujmu oboznámiť sa 

s nimi, okrem prípadov vymedzených vnútornými predpismi ich neposkytujú tretím stranám, bez 

zbytočného odkladu ich odstránia, dbajú na ochranu dôstojnosti ľudí, ktorých sa týkajú. 

(7) Členovia a členky orgánov, dobrovoľníci, dobrovoľníčky, zamestnanci a zamestnankyne SDA 

pri svojich osobných aktivitách dbajú na to, aby ich konaním nebola spochybňovaná nezávislosť 

alebo nestraníckosť SDA. Nenavodzujú dojem, že SDA sa stotožňuje s ich konaním ani pri ňom 

nevyužívajú komunikačné kanály SDA. 

(8) Členovia a členky orgánov SDA podporujú dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov SDA. 
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(9) V otázkach dodržiavania stanov a vnútorných predpisov, poskytovania súčinnosti alebo  

konania v možnom rozpore s nezávislosťou a nestraníckosťou SDA môžu členovia a členky SDA 

podať podnet správnej rade, ktorá ho preskúma a o svojich zisteniach a prípadných opatreniach 

informuje autora alebo autorku podnetu a riaditeľa alebo riaditeľku. 

(10) Ustanovenia vnútorných predpisov, pravidiel a ďalších rozhodnutí orgánov SDA, ktoré nie sú 

v súlade s týmito stanovami, sú neplatné. 

(11) Zo zasadnutí valného zhromaždenia a dobrovoľníckeho zboru sa spolu s uzneseniami spisuje 

zápisnica. Predsedajúci alebo predsedajúca zasadnutia ju do mesiaca v elektronickej podobe zašle 

členom a členkám daného orgánu a riaditeľovi alebo riaditeľke. 

(12) Riaditeľ alebo riaditeľka stanoví spôsob hlasovania elektronicky alebo poštou, podľa ktorého 

môžu postupovať ústredné orgány. Ústredné orgány môžu stanoviť vlastný spôsob hlasovania 

elektronicky alebo poštou.  

 

§5. Debatný klub 
(1) Debatné kluby sú najnižšou organizačnou jednotkou SDA, bez právnej subjektivity. 

(2) Členom alebo členkou klubu sa môže stať osoba, ktorá spĺňa podmienky pre členstvo v SDA 

a podieľa sa na činnosti klubu. 

(3) Členstvo v klube zaniká: 

(a) doručením oznámenia o vystúpení z klubu do kancelárie SDA,  

(b) vstupom do iného klubu, 

(c) rozhodnutím riaditeľa alebo riaditeľky alebo ňou alebo ním povereným zamestnancom alebo 

zamestnankyňou SDA na žiadosť vedúceho alebo vedúcej klubu, 

(d) zánikom členstva v SDA. 

(4) Klub vedie plnoletý vedúci alebo vedúca klubu (ďalej len „vedúci alebo vedúca“). Jedna osoba 

môže viesť viacero klubov. 

(5) Funkcia vedúceho alebo vedúcej klubu zaniká: 

(a) registráciou nového vedúceho alebo vedúcej r riaditeľom alebo riaditeľkou alebo ňou alebo 

ním povereným zamestnancom alebo zamestnankyňou SDA., 

(b) doručením oznámenia o odstúpení z funkcie do kancelárie SDA,  

(c) zánikom členstva v klube. 

(6) Klub môže pri registrácii uviesť najviac troch zástupcov alebo zástupkyne vedúceho alebo 

vedúcej debatného klubu. Sú kontaktnými osobami pre orgány SDA a podieľajú sa na vedení klubu. 

(7) Klub vzniká registráciou žiadosti o registráciu riaditeľom alebo riaditeľkou alebo ňou alebo ním 

povereným zamestnancom alebo zamestnankyňou SDA. Žiadosť obsahuje: 

(a) meno a priezvisko, rok narodenia, obec trvalého bydliska, telefonický a e-mailový kontakt 

vedúceho alebo vedúcej klubu,  

(b) mená a priezviská, roky narodenia, obce trvalého bydliska členov a členiek klubu, 

(c) podpisy členov a členiek klubu vyjadrujúce súhlas s členstvom v klube. 

(8) Klub vedie evidenciu svojich členov a členiek. Vedúci alebo vedúca klubu zašle zoznam členov 

a členiek klubu riaditeľovi alebo riaditeľke alebo ňou alebo ním poverenému zamestnancovi alebo 

zamestnankyni SDA.každý rok v termíne a formou určenou  riaditeľom alebo riaditeľkou. 

(9) Klub zaniká, ak: 

(a) všetkým jeho členom a členkám zanikne členstvo v SDA, 

(b) sa všetci jeho členovia a členky stanú členmi alebo členkami iného klubu, 

(c) nemá vedúceho alebo vedúcu viac ako jeden mesiac. 

 

§6. Valné zhromaždenie 
(1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SDA.  
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(2) Valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou všetkých hlasov rozhoduje o zrušení alebo 

zlúčení SDA s iným združením 

(3) Valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov schvaľuje zmenu stanov, pričom 

zmenu sídla môže na návrh riaditeľa alebo riaditeľky schváliť aj správna rada. 

(4) Valné zhromaždenie ďalej nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných: 

(a) schvaľuje správu o činnosti a hospodárení, strategický plán, plán činnosti a hospodárenia 

SDA na ďalšie obdobie, 

(b) môže schváliť vlastný organizačný a rokovací poriadok, vrátane jednorazových opatrení, 

(c) môže odvolať predsedu alebo predsedníčku správnej rady, člena alebo členku správnej rady, 

ktorého alebo ktorú do funkcia zvolilo valné zhromaždenie, ombudsmana alebo ombudsmanku, 

(d) môže nariadiť vykonanie auditu hospodárenia SDA, 

(e) môže prijať uznesenie v akejkoľvek otázke súvisiacej s činnosťou SDA. 

(5) Členmi valného zhromaždenia sú debatné kluby. Za ich zástupcov a zástupkyne sa považujú: 

(a) vedúci alebo vedúca klubu, 

(b) plnoletý zástupca alebo zástupkyňa vedúceho alebo vedúcej klubu, ak sa na zasadnutí 

nenachádza vedúci alebo vedúca klubu, 

(c) plnoletý člen alebo členka klubu, na základe písomného splnomocnenia vedúceho alebo 

vedúcej klubu, alebo plnoletého zástupcu alebo zástupkyne vedúceho alebo vedúcej debatného 

klubu, 

(d) zástupca alebo zástupkyňa iného klubu, na základe písomného splnomocnenia vedúceho 

alebo vedúcej klubu, alebo plnoletého zástupcu alebo zástupkyne vedúceho alebo vedúcej 

debatného klubu, 

(e) prítomný plnoletý člen alebo členka klubu, ak vedúci alebo vedúca nesplnomocní svojho 

zástupcu alebo zástupkyňu, na základe rozhodnutia predsedajúceho alebo predsedajúcej valného 

zhromaždenia na návrh riaditeľa alebo riaditeľky. 

(f) splnomocnenie vedúceho alebo vedúcej klubu má vždy prednosť pred splnomocnením 

plnoletého zástupcu  alebo zástupkyne vedúceho alebo vedúcej klubu. 

(6) Splnomocnenie pre zástupcu alebo zástupkyňu klubu zaniká ukončením zasadnutia valného 

zhromaždenia. 

(7) Jeden klub zastupuje len jedna osoba. Jedna osoba môže naraz zastupovať najviac tri kluby. 

(8) Zamestnanci a zamestnankyne SDA, ombudsman a ombudsmanka, predseda 

alebo predsedníčka správnej rady, členovia a členky výkonnej rady, orgánov zriadených výkonnou 

radou alebo kontrolných orgánov nemôžu vo valnom zhromaždení zastupovať debatný klub. Majú 

však právo zúčastniť sa zasadnutia valného zhromaždenia, spolu s ďalšími osobami pozvanými 

riaditeľom alebo riaditeľkou alebo správnou radou. 

(9) Debatný klub, ktorý má registrovaných: 

(a) Menej ako 6 členov a členiek, má jeden hlas, 

(b) od 6 do 10 členov a členiek, má dva hlasy, 

(c) od 11 do 20 členov a členiek, má tri hlasy, 

(d) od 21 do 35 členov a členiek, má štyri hlasy, 

(e) od 36 do 55 členov a členiek, má päť hlasov a  

(f) 56 a viac členov a členiek, má šesť hlasov vo valnom zhromaždení.  

(10) Riadne zasadnutie valného zhromaždenia sa koná raz za rok.  

(11) Valné zhromaždenie sa zíde na mimoriadnom zasadnutí, ak o to požiada najmenej štvrtina 

klubov alebo orgán, ktorému to umožňujú stanovy. 

(12) Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomné kluby disponujúce nadpolovičnou 

väčšinou hlasov. 

(13) Vedúcim debatných klubov musí byť pozvánka na riadne zasadnutie doručená najmenej jeden 

mesiac vopred a na mimoriadne zasadnutie najmenej dva týždne vopred.  
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(14) Pozvánka na zasadnutie valného zhromaždenia obsahuje: 

(a) navrhovaný program zasadnutia, 

(b) pokyny pre stanovenie zástupcu alebo zástupkyne debatného klubu, 

(c) pokyny pre kandidátov a kandidátky na pozície volené na zasadnutí, 

(d) návrh zmien stanov, zrušenia alebo zlúčenia s iným združením, ak sa o nich bude rokovať, 

(e) ďalšie dokumenty, ktoré žiada priložiť iný ústredný orgán.  

 

§7. Správna rada 
(1) Správna rada sa podieľa na riadení SDA. Podporuje riaditeľa alebo riaditeľku, výkonnú radu 

a kanceláriu SDApri plnení ich úloh. 

(2) Správna rada: 

(a) sa aktívne podieľa na tvorbe strategického plánu a na riešení ďalších otázok, ku ktorým ju 

prizve riaditeľ alebo riaditeľka, 

(b) môže valnému zhromaždeniu predložiť vlastné stanovisko k správe o činnosti a hospodárení 

SDA, 

(c) pomáha získať finančné zdroje pre činnosť a rozvoj SDA, 

(d) môže preskúmať účtovníctvo SDA, 

(e) skúma súlad činnosti SDA s etickými zásadami vzdelávania, ochrany mladých ľudí a riadenia 

organizácie, platnými právnymi predpismi a zmluvami, ktoré uzatvára SDA, 

(f) skúma plnenie plánu činnosti a hospodárenia SDA schváleného valným zhromaždením, 

(g) upozorňuje orgány SDA na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie, 

(h) vypisuje otvorenú výzvu na pozíciu riaditeľa alebo riaditeľky SDA, 

(i) je oprávnená zvolať mimoriadne zasadnutia valného zhromaždenia alebo dobrovoľníckeho 

zboru. 

(3) Správna rada nadpolovičnou väčšinou prítomných členov a členiek: 

(a) schvaľuje účtovné závierky SDA, 

(b) schvaľuje  mzdu riaditeľa alebo riaditeľky, 

(c) navrhuje valnému zhromaždeniu zmenu stanov alebo úpravu znenia zmeny stanov SDA, 

(d) navrhuje valnému zhromaždeniu zrušenie alebo zlúčenie SDA s iným združením,  

(e) schvaľuje projektové zámery, z ktorých pre SDA vyplývajú záväzky nad 5 tisíc eur, 

(f) volí a môže odvolať riaditeľa alebo riaditeľku 

(g) môže na podnet niektorého zo svojich členov alebo členiek, alebo ombudsmana alebo 

ombudsmanky, zmeniť rozhodnutie riaditeľa alebo riaditeľky alebo zadať mu alebo jej  úlohu, 

ktorou sa predchádzajúce rozhodnutie riaditeľa alebo riaditeľky vráti do pôvodného stavu. 

(4) Predseda alebo predsedníčka správnej rady:  

(a) zvoláva, pripravuje a vedie zasadnutia valného zhromaždenia a po dohode s riaditeľom alebo 

riaditeľkou pripravuje ich program, 

(b) vedie zasadnutia správnej rady, 

(c) zoznamuje nových členov a členky správnej rady s jej činnosťou, 

(d) vyhodnocuje činnosť členov a členiek správnej rady, 

(e) informuje riaditeľa alebo riaditeľku o oznámeniach o vzdaní sa funkcie, ktoré dostane. 

(5) Predseda, predsedníčka, členovia a členky správnej rady sa môžu zúčastniť zasadnutia iného 

ústredného orgánu SDA. 

(6) Správna rada pozostáva z predsedu alebo predsedníčky a šesť až dvanásť ďalších členov 

a členiek. 

(7) Dobrovoľnícky zbor volí v tajných voľbách na jednoročné obdobie dvoch členov alebo členky 

správnej rady spomedzi členov a členiek dobrovoľníckeho zboru.  

(8) Valné zhromaždenie volí v tajných voľbách: 
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(a) predsedu alebo predsedníčku správnej rady na trojročné funkčné obdobie 

(b) každý rok jedného člena alebo členku správnej rady spomedzi vedúcich, zástupcov a 

zástupkýň vedúcich debatných klubov na jednoročné funkčné obdobie 

(c) dočasných členov alebo členky správnej rady za riadnych členov alebo členky správnej rady. 

(9) Kandidátov a kandidátky na dočasné členstvo v správnej rade schvaľuje správna rada na 

základe návrhu: 

(a) aspoň 5 vedúcich debatných klubov, 

(b) predsedu, predsedníčky, člena alebo členky správnej rady, 

(c) riaditeľa alebo riaditeľky. 

(10) Správna rada môže udeliť dočasné členstvo kandidátovi alebo kandidátke na dočasné členstvo 

po aspoň jednej jeho alebo jej osobnej účasti na zasadnutí správnej rady.  Takéto členstvo platí do 

ďalšieho riadneho zasadnutia valného zhromaždenia, na ktorom dočasný člen alebo členka správnej 

rady predstaví úlohy, ktorým sa plánuje venovať v prípade zvolenia za riadneho člena alebo členku 

správnej rady. 

(11) Člen alebo členka správnej rady, ktorá bol zvolený do správnej rady podľa článku 8, písmeno 

(c) tohto paragrafu, môže bezprostredne po skočení svojho mandátu kandidovať iba na pozíciu 

predsedu alebo predsedníčky správnej rady.  

(12) Valné zhromaždenie môže na riadnom zasadnutí zvoliť najviac štyroch členov alebo členky 

správnej rady. 

(13) Členstvo v správnej rade sa vylučuje: 

(a) so stratou bezúhonnosti alebo spôsobilosti na právne úkony, 

(b) s funkciou riaditeľa alebo riaditeľky, ombudsmana alebo ombudsmanky a členstvom vo 

výkonnej rade. 

(c) s partnerským alebo priamym príbuzenským vzťahom, bývaním v spoločnej domácnosti alebo 

spoločnom podnájme s riaditeľom alebo riaditeľkou, 

(d) s pracovnoprávnym alebo obchodnoprávnym vzťahom s SDA, 

(e) s členstvom v politickej strane alebo hnutí, 

(f) s výkonom funkcie ústavného činiteľa, ústavnej činiteľky, poslanca alebo poslankyne 

Národnej rady Slovenskej republiky alebo Európskeho parlamentu a s členstvom vo Vláde 

Slovenskej republiky, 

(g) s kandidatúrou v regionálnych alebo komunálnych voľbách na kandidátnej listine politickej 

strany, hnutia alebo koalície strán alebo hnutí,  

(h) s kandidatúrou v prezidentských, parlamentných alebo európskych voľbách. 

(14) Správna rada sa schádza minimálne šesťkrát za rok a vždy na žiadosť predsedu, predsedníčky, 

člena alebo členky správnej rady, riaditeľa alebo riaditeľky. 

(15) Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov a členiek. 

(16) Ak sa predseda, predsedníčka, člen alebo členka správnej rady rozhodujú v otázkach, 

pri ktorých sa nachádzajú v konflikte záujmov, alebo ktoré môžu byť tak vnímané, vylúčia sa 

z rozhodovania. Ak to nie je možné, postupujú mimoriadne opatrne a riadia sa nezávislými alebo 

odbornými stanoviskami. 

(17) Správna rada môže vylúčiť predsedu, predsedníčku, člena alebo členku správnej rady 

z rozhodovania v otázkach, pri ktorých sa nachádzajú v konflikte záujmov. 

(18) Predsedu alebo predsedníčku správnej rady v neprítomnosti zastupuje poverený člen alebo 

členka správnej rady.  

(19) Predsedu alebo predsedníčku správnej rady zastúpi najstarší člen alebo členka správnej rady, 

ak: 

(a) správna rada nemá predsedu alebo predsedníčku, 

(b) dlhodobá prekážka jemu alebo jej bráni vykonávať svoju funkciu. 
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(20) Predseda alebo predsedníčka správnej rady môže byť na základe časovo obmedzeného 

rozhodnutia správnej rady štatutárnym orgánom samostatne konajúcim v mene SDA. Správna rada 

takéto rozhodnutie môže prijať najmä v prípade, ak SDA viac ako mesiac nemá dva štatutárne 

orgány. 

(21) Kým SDA nemá riaditeľa alebo riaditeľku ani štatutárneho zástupcu alebo zástupkyňu riaditeľa 

alebo riaditeľky, predseda alebo predsedníčka správnej rady je štatutárnym orgánom samostatne 

konajúcim v mene SDA a preberá úlohy riaditeľa alebo riaditeľky. 

(22) Na zánik členstva v správnej rade sa primerane použijú ustanovenia o zániku členstva 

vo výkonnej rade, pričom predseda alebo predsedníčka správnej rady doručuje oznámenie o vzdaní 

sa funkcie najstaršiemu zostávajúcemu členovi alebo členke správnej rady. 

 

§8. Riaditeľ alebo riaditeľka 
(1) Riaditeľ alebo riaditeľka riadi činnosť SDA. 

(2) Riaditeľ alebo riaditeľka musí byť plnoletá, byť spôsobilá na právne úkony a bezúhonná. 

(3) Riaditeľa alebo riaditeľku volí správna rada na trojročné funkčné obdobie. 

(4) Riaditeľ alebo riaditeľka: 

(a) je štatutárnym orgánom samostatne konajúcim v mene SDA, 

(b) prijíma stanoviská SDA, 

(c) riadi výkonnú radu a kanceláriu SDA, 

(d) podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri,  

(e) podáva žiadosť o zmenu stanov podľa návrhu schváleného valným zhromaždením, 

(f) plní ďalšie úlohy vyplývajúce z vnútorných predpisov. 

(g) schvaľuje zmeny v rozpočte SDA oproti plánu hospodárenia schváleného valným 

zhromaždením a zdôvodňuje ich valnému zhromaždeniu, pričom pre zmeny nad hranicu 5 tisíc 

eur je nutný súhlas správnej rady, 

(h) zodpovedá za hospodárenie SDA a za to, aby mala SDA prostriedky na svoju činnosť a rozvoj, 

(i) predkladá valnému zhromaždeniu správu o činnosti a hospodárení SDA, z ktorej následne 

vypracuje výročnú správu SDA, 

(j) predkladá valnému zhromaždeniu strategický plán, plán činnosti a hospodárenia SDA na 

ďalšie obdobie, a v dostatočnom predstihu prizýva k ich tvorbe správnu radu, 

(k)  je oprávnení alebo oprávnená vykonať zmeny v stanovách oproti návrhom na zmenu stanov 

schválených valným zhromaždením, ak ich príslušný orgán štátnej správy označí za závady 

v zmysle zákona, pričom tieto zmeny zdôvodní na najbližšom zasadnutí valného zhromaždenia, 

(l) prijíma vnútorné predpisy a pravidlá, ktoré okrem iného určia: 

(i) zásady debatných formátov,  turnajov a líg,   

(ii) úlohy orgánov zriadených riaditeľom alebo riaditeľkou,  

(iii) spôsob evidencie členov a členiek,  

(iv) hmotnú zodpovednosť dobrovoľníkov, dobrovoľníčok, zamestnancov a zamestnankýň, 

(v) zásady preplácania cestovných nákladov, organizovania podujatí, ochrany osobných údajov, 

bezpečnosti a správania sa na podujatiach, 

(m)  rozhoduje o všetkých ostatných záležitostiach SDA, ktoré nie sú zákonom alebo stanovami 

právomocou iných orgánov SDA, pričom rozhodnutia o činnosti SDA, ktoré sa odlišujú oproti 

plánu činnosti schválenému valným zhromaždením, zdôvodní správnej rade a valnému 

zhromaždeniu,  

(n) môže zvolať mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia, dobrovoľníckeho zboru alebo 

zasadnutie výkonnej alebo správnej rady, 

(o) môže menovať štatutárneho zástupcu alebo zástupkyňu riaditeľa alebo riaditeľky a stanoviť 

rozsah úloh, v ktorom samostatne koná v mene SDA,  
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(p) môže prizvať správnu radu alebo dobrovoľnícky zbor k riešeniu akejkoľvek otázky súvisiacej 

s činnosťou SDA.  

(5) Riaditeľ alebo riaditeľka sa môže zúčastniť zasadnutia iného orgánu SDA, pričom správna rada 

ho alebo ju môže vylúčiť z časti svojho zasadnutia. 

(6) SDA zamestná riaditeľa alebo riaditeľku. 

(7) Riaditeľ alebo riaditeľka môže niektoré svoje úlohy delegovať na člena alebo členku SDA s jeho 

alebo jej súhlasom alebo na orgán, ktorý zriadi. Za plnenie týchto úloh stále zodpovedáriaditeľ alebo 

riaditeľka.  

(8) Funkcia riaditeľa alebo riaditeľky SDA sa vylučuje: 

(a) s členstvom v politickej strane alebo hnutí, 

(b) s funkciou poslaneckého asistenta alebo asistentky, 

(c) s pracovnoprávnym alebo obchodnoprávnym vzťahom s politickou stranou alebo hnutím, 

(d) s kandidatúrou alebo verejným vyjadrením podpory kandidatúry v prezidentských, 

parlamentných, európskych, regionálnych alebo komunálnych voľbách. 

(9) Mandát riaditeľovi alebo riaditeľke zaniká: 

(a) uplynutím funkčného obdobia,  

(b) doručením oznámenia o odstúpení predsedovi alebo predsedníčke správnej rady, 

(c) odvolaním, 

(d) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na 

právne úkony, 

(e) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin. 

(10) Správna rada riaditeľa alebo riaditeľku odvolá ak: 

(a) riaditeľ alebo riaditeľka ukončí pracovný pomer 

(b) existuje dlhodobá prekážka brániaca výkonu funkcie, 

(c) podľa právoplatného rozhodnutia súdu poruší ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o 

združovaní občanov v znení neskorších predpisov, 

(d) prestane spĺňať podmienky pre výkon funkcie riaditeľa alebo riaditeľky, 

(e) v čestnom prehlásení pri voľbe neuvedie pravdivo, že spĺňa všetky podmienky na výkon 

funkcie riaditeľa alebo riaditeľky. 

(11) Ak riaditeľovi alebo riaditeľke zanikne funkcia pred uplynutím funkčného obdobia, správna rada 

bezodkladne vypíše výzvu na nového riaditeľa alebo riaditeľku.  

 

§9. Výkonná rada 
(1) Výkonná rada sa podieľa na organizácii aktivít SDA a pomáha riaditeľovi alebo riaditeľke 

s riadením programov SDA, najmä celoročných debatných súťaží, jednorázových debatných 

turnajov a vzdelávacích podujatí. 

(2) Rozsah a oblasť kompetencií výkonnej rady upravia vnútorné predpisy SDA. 

(3) Výkonná rada pozostáva z troch až piatich členov alebo členiek. Všetci musia byť plnoletí a 

spôsobilí na právne úkony.  

(4) Členov alebo členky výkonnej rady menuje riaditeľ alebo riaditeľka na ročné funkčné obdobie. 

(5) Výkonná rada prijíma rozhodnutia v otázkach jej zverených vnútornými predpismi 

nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov, pričom v prípade rovnosti hlasov požiadajú o vyjadrenie 

riaditeľa alebo riaditeľku, ktorej alebo ktorého hlas rozhodne. 

(6) Výkonná rada sa schádza najmenej raz mesačne a vždy na žiadosťčlena alebo členky výkonnej 

rady alebo riaditeľa alebo riaditeľky. 

(7) Výkonná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov a členiek. 

(8) členovia a členky výkonnej rady sa môžu zúčastniť zasadnutia iného orgánu SDA, pričom 

správna rada ich môže vylúčiť z časti svojho zasadnutia. 
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(9) Členstvo vo výkonnej rade sa vylučuje: 

(a) s členstvom v politickej strane alebo hnutí, 

(b) s funkciou poslaneckého asistenta alebo asistentky, 

(c) s pracovnoprávnym alebo obchodnoprávnym vzťahom s politickou stranou alebo hnutím, 

(d) s kandidatúrou alebo verejným vyjadrením podpory kandidatúry v prezidentských, 

parlamentných, európskych, regionálnych alebo komunálnych voľbách. 

(10) Členstvo vo výkonnej rade zaniká: 

(a) uplynutím funkčného obdobia,  

(b) doručením oznámenia o odstúpení riaditeľovi alebo riaditeľke, 

(c) odvolaním riaditeľom alebo riaditeľkou, 

(d) zrušením členstva v SDA, 

(e) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na 

právne úkony, 

(f) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin. 

(11) Riaditeľ alebo riaditeľka odvolá člena alebo členku výkonnej rady ak: 

(a) v prípade existenciedlhodobej prekážky brániacej výkonu funkcie, 

(b) v prípade opakovaného porušenia vnútorných predpisov alebo pokynov riaditeľa alebo 

riaditeľky, 

(c) podľa právoplatného rozhodnutia súdu poruší ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o 

združovaní občanov v znení neskorších predpisov, 

(d) prestane spĺňať podmienky členstva vo výkonnej rade. 

 

§10. Dobrovoľnícky zbor 
(1) Členmi a členkami dobrovoľníckeho zboru sú všetci členovia a všetky členky orgánov 

zriadených podľa vnútorných predpisov a členovia a členky výkonnej rady. 

(2) Riadne zasadnutie dobrovoľníckeho zboru sa koná raz za rok. 

(3) Mimoriadne zasadnutie dobrovoľníckeho zboru môže zvolať 10 členov alebo členiek 

dobrovoľníckeho zboru, riaditeľ alebo riaditeľka, správna alebo výkonná rada. 

(4) Zasadnutie dobrovoľníckeho zboru: 

(a) je uznášaniaschopné, ak je prítomná aspoň polovica všetkých členov alebo členiek. 

(b) predsedá mu najstarší člen výkonnej rady, 

(c) ak o to požiadajú aspoň traja členovia alebo členky, musí byť umožnené účastniť sa ho aj 

elektronicky prostredníctvom online platforiem, 

(d) sa ako pozorovatelia môžu účastniť členovia a členky správnej rady, riaditeľ alebo riaditeľka, 

ombudsman alebo ombudsmanka a zamestnanci a zamestnankyne SDA, ak dobrovoľnícky zbor 

nerozhone inak. 

(5) Dobrovoľnícky zbor môže odvolať nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov a členiek 

člena alebo členku správnej rady, ktorý alebo ktorá bola zvolená dobrovoľníckym zborom. 

(6) Dobrovoľnícky zbor nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov a členiek: 

(a) volí spomedzi svojich členov a členiek dvoch členov alebo členky správnej rady na 

jednoročné funkčné obdobie, 

(b) môže schváliť vlastný organizačný a rokovací poriadok, vrátane jednorazových opatrení, 

(c) môže navrhnúť riaditeľovi alebo riaditeľke zmeny alebo doplnenia vnútorných predpisoch 

SDA,  

(d) môže prijať stanovisko k akejkoľvek oblasti činnosti SDA.  
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§11. Ombudsman a ombudsmanka 
(1) Ombudsman a ombudsmanka sa aktívne podieľaú na tvorbe bezpečného a inkluzívneho 

prostredia v SDA. Obhajujú práva a záujmy členov a členiek SDA. Zaoberajú sa konaním alebo 

nečinnosťou orgánov, členov a členiek SDA. 

(2) Ombudsman a ombudsmanka môžu konať samostatne alebo spoločne, na základe podnetu 

alebo z vlastnej iniciatívy. 

(3) Ombudsman a ombudsmanka: 

(a) skúmajú podnety, ktoré sú im doručené, a o svojich následných zisteniach informujú ich 

autorov alebo autorky, 

(b) sa osobne zúčastňujú alebo zabezpečujú účasť svojich zástupcov a zástupkýň na podujatiach 

SDA, 

(c) zriaďujú komunikačný kanál na priame, prípadne anonymné, podávanie podnetov, ktorý 

výkonná rada, organizátori a organizátorky podujatí zviditeľnia, 

(d) zabezpečujú dôvernosť podnetov a riešených otázok, 

(e) vypočujú všetky strany sporu, 

(f) upozorňujú orgány SDA na zistené nedostatky a môžu podávať návrhy na ich odstránenie, 

(g) môžu ponúkať relevantné rady autorom a autorkám podnetov alebo osobám, ktoré sa môžu 

vyskytnúť v podobnej situácii, 

(h) podávajú správu o svojej činnosti valnému zhromaždeniu, 

(i) môžu odložiť podnety, ktoré: 

(i) postúpia inému orgánu SDA, 

(ii) sa týkajú udalostí spred viac ako roka, 

(iii) sa týkajú otázok, ktoré už v minulosti riešili, 

(iv) nepochádzajú od členov alebo členiek SDA, 

(v) sú nepodstatné alebo nespadajú do ich pôsobnosti. 

(4) Ombudsman a ombudsmanka nemôžu zároveň viesť klub alebo byť členom alebo členkou 

orgánu SDA.  

(5) Ombudsmana alebo ombudsmanku môže zvoliť valné zhromaždenie v tajných voľbách na 

obdobie jedného roka. Následne, ak valné zhromaždenie zvolí ombudsmana, menuje riaditeľ alebo 

riditeľka ombudsmanku, a ak valné zhromaždenie zvolí ombudsmanku, menuje riaditeľ alebo 

riditeľka ombudsmana. Ak valné zhromaždenie nezvolilo ombudsmana ani ombudsmanku, môže 

riaditeľ alebo riditeľka menovať oboch. Pri menovaní ombudsmana alebo ombudsmanky prihliada 

riaditeľ alebo riditeľka na vyváženosť dvojice. 

(6) Funkcia ombudsmana alebo ombudsmanky zaniká: 

(a) uplynutím funkčného obdobia,  

(b) doručením oznámenia o odstúpení správnej rade, 

(c) zrušením členstva v SDA, 

(d) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na 

právne úkony, 

(e) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin. 

(7) Ak SDA nemá ombudsmana ani ombudsmanku z dôvodu zániku funkcie, riaditeľ alebo riditeľka 

menuje ombudsmana alebo ombudsmanku s mandátom do najbližšieho riadneho zasadnutia valného 

zhromaždenia. 

 

§12. Hospodárenie SDA 
(1) SDA hospodári s vlastným majetkom a môže užívať majetok, ktorý je jej zverený na základe 

zmluvy alebo zákona. 

(2) Majetok SDA tvoria: 
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(a) dary, dotácie a granty,  

(b) pôžičky, úvery a úroky,  

(c) členské poplatky, 

(d) iné príjmy, vrátane príjmov z vlastnej činnosti. 

(3) Fiškálny rok začína 1. januárom a končí 31. decembrom daného roku.  

(4) Prostriedky SDA nesmú byť použité na financovanie činnosti politických strán a hnutí, ani na 

prospech kandidátov a kandidátok na verejnú funkciu. SDA nemôže prijímať dary od politických 

strán a hnutí, ani s nimi vstupovať do obchodnoprávneho vzťahu. 

(5) SDA nemôže prevziať zodpovednosť za podnikateľskú činnosť iných osôb a nemôže uzatvárať 

zmluvu o tichom spoločenstve.  

 

§13. Zrušenie a likvidácia 
(1) Ak valné zhromaždenie rozhodne o zrušení SDA, zvolí likvidátora alebo likvidátorku a určí jeho 

alebo jej odmenu. 

(2) Likvidátor alebo likvidátorka môže previesť likvidačný zostatok len na občianske združenie, 

neziskovú organizáciu alebo nadáciu so sídlom na území Slovenskej republiky. 

 

§14. Záverečné ustanovenia 
(1) Pokiaľ dôjde k sporu o význam ustanovení týchto stanov, ich výklad podá správna rada.  

(2) Členovia a členky správnej rady k 11. septembru 2021 dokončia svoje mandáty v dĺžke, na 

ktoré boli zvolení a zvolené. 

(3) Riadne zasadnutie dobrovoľníckeho zboru v roku 2021 zvolí iba jedného člena alebo členku 

správnej rady. 

(4) Riadne valné zhromaždenie v roku 2021 a v roku 2022 nevolí člena alebo členku správnej rady 

spomedzi vedúcich a zástupcov alebo zástupkýň vedúcich klubov. 

(5) Členovia a členky výkonnej rady k 11. septembru 2021 dokončia svoje mandáty v dĺžke, na 

ktoré boli zvolené alebo zvolení. 

(6) Predseda alebo predsedkyňa výkonnej rady k 11. septembru 2021 dokončí svoj mandát vo 

funkcii riaditeľa alebo riaditeľky. 

(7) Tieto stanovy boli schválené valným zhromaždením 11. septembra 2021 v Hutách. Stanovy 

nadobúdajú účinnosť dňom ich vzatia Ministerstvom vnútra SR na vedomie a v plnom rozsahu 

nahrádzajú stanovy vzaté Ministerstvom vnútra SR na vedomie dňa 12.10.2020 pod č. VVS/1-

900/90-15873-12. 

 


