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Pravidlá pre členstvo v Platforme DCO 

Členstvo v Platforme je dobrovoľné a tvoria ho RIADNI ČLENOVIA a POZOROVATELIA. 

RIADNI ČLENOVIA - podmienky 

1. Riadnym členom Platformy môže byť každá právnická osoba, ktorej jedným z hlavných predmetov činnosti 
je rozvoj dobrovoľníctva a v súlade s ním vykonáva najmenej tri z nasledujúcich základných funkcií 
a činností dobrovoľníckych centier:  

a) rozvíja dobrovoľnícke príležitosti v komunite v úzkom partnerstve s ostatnými organizáciami, 
b) usiluje sa o pozitívny imidž dobrovoľníctva, 
c) stimuluje záujem verejnosti o dobrovoľníctvo,  
d) napomáha k rozvoju dobrovoľníckych programov a činností v organizáciách a v komunite a snaží sa 

o ich spoluprácu a sieťovanie, 
e) prepája ľudí so záujmom o dobrovoľníctvo a organizácie, ktoré dobrovoľníkov potrebujú  pre svoju 

činnosť,   
f) zaoberá sa tvorbou politickej stratégie smerom k vytváraniu priaznivej spoločenskej klímy pre 

dobrovoľníctvo.  
2. Riadnym členom Platformy môže byť každá fyzická osoba, ktorá má minimálne 18 rokov, a je obhajcom 

myšlienky rozvoja dobrovoľníctva.  
3. Fyzické a právnické osoby uchádzajúce sa o členstvo v Platforme predložia predsedníctvu žiadosť o riadne 

členstvo v Platforme. Ak ide o právnickú osobu, žiadosť musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom 
žiadajúceho člena. Žiadosť musí obsahovať:  

a) deklarovanie všetkých predpokladov pre riadne členstvo v zmysle čl.3, bodu 3 a 4., 
b) kontaktné údaje žiadateľa a osobu splnomocnenú zastupovaním v Platforme, 
c) podpis žiadateľa.  

4. O prijatie fyzickej a právnickej osoby uchádzajúcej sa o členstvo v Platforme rozhoduje valné zhromaždenie 
na základe žiadosti.  

5. Riadny člen sa stane pozorovateľom, ak neuhradí členský príspevok do 60 dní od upozornenia na túto 
povinnosť. 
 

RIADNI ČLENOVIA – práva a povinnosti 

1. Riadny člen má právo: 
a) byť informovaný o činnosti, plánoch a o hospodárení Platformy 
b) voliť a byť volený do orgánov Platformy a navrhovať kandidátov do volených orgánov, 
c) podávať návrhy, odporúčania a žiadosti orgánom Platformy, 
d) byť informovaný o výsledkoch rokovaní orgánov Platformy s inými mimovládnymi organizáciami, 

s podnikateľskou sférou, so samosprávnymi a štátnymi orgánmi, 
e) byť informovaný o možnostiach vzájomnej spolupráce alebo vzájomnej výmene skúseností 

s dobrovoľníckymi centrami a organizáciami v zahraničí, 
f) zúčastňovať sa akcií, ktoré organizuje Platforma a využívať všetky poznatky a výhody členov 

Platformy pre svoju činnosť. 
 

2. Riadny člen má povinnosť: 
a) usilovať sa o napĺňanie cieľov a poslania Platformy,  
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b) dodržiavať Stanovy Platformy, 
c) dodržiavať závery a uznesenia Platformy, 
d) prispievať svojimi poznatkami k naplňovaniu cieľov Platformy, zdieľať ich s ostatnými členmi a 

zavádzať nové poznatky podľa možností do výkonu svojich činností, 
e) vymenovať svojho zástupcu, ak bol člen zvolený do orgánov Platformy a podporovať ho vo 

vykonávaní funkcie, 
f) zúčastňovať sa zasadaní orgánov Platformy a  spolurozhodovať o činnosti a hospodárení Platformy,  
g) platiť členské príspevky, ktorých výšku a termín splatnosti schvaľuje valné zhromaždenie Platformy.  

 

RIADNI ČLENOVIA – zánik 

Riadne členstvo v Platforme zaniká: 

a) zánikom člena, ktorý bol právnickou osobou alebo smrťou člena, ktorý bol fyzickou osobou, 
b) vystúpením. Člen sa môže členstva vzdať z vlastného rozhodnutia, o ktorom písomne informuje 

Predsedníctvo. Vzdanie sa členstva je podpísané členom, prípadne štatutárnym zástupcom. 
Členstvo zaniká dňom doručenia tohto dokumentu,   

c) vylúčením, o ktorom rozhodne Valné zhromaždenie v prípade porušenia Stanov Platformy, ak člen 
koná proti dobrému menu Platformy alebo z iných vážnych dôvodov. O vylúčení člena rozhodne 
Valné zhromaždenie na návrh Predsedníctva. Pred rozhodnutím Valného zhromaždenia sa má člen 
právo ku konaniu o zrušení členstva vyjadriť,  

d) neuhradením členského príspevku riadneho člena, aj keď bol člen upozornený na povinnosť uhradiť 
členské a túto nesplnil do 60 dní od upozornenia. Od tejto lehoty sa riadny člen stáva 
pozorovateľom. O zrušení členstva rozhoduje Valné zhromaždenie na svojom zasadaní podľa 
písmena c), 

e) zánikom členstva nevzniká právo na vrátenie členského, ani jeho časti, ani iného majetkového 
vysporiadania. 

 

POZOROVATELIA - podmienky 

1. Pozorovateľom Platformy môže byť každá právnická osoba, ktorej jedným z hlavných predmetov činnosti je 
rozvoj dobrovoľníctva a v súlade s ním vykonáva najmenej tri z nasledujúcich základných funkcií a činností 
dobrovoľníckych centier:  

a) rozvíja dobrovoľnícke príležitosti v komunite v úzkom partnerstve s ostatnými organizáciami, 
b) usiluje sa o pozitívny imidž dobrovoľníctva, 
c) stimuluje záujem verejnosti o dobrovoľníctvo,  
d) napomáha k rozvoju dobrovoľníckych programov a činností v organizáciách a v komunite a snaží sa 

o ich spoluprácu a sieťovanie, 
e) prepája ľudí so záujmom o dobrovoľníctvo a organizácie, ktoré dobrovoľníkov potrebujú  pre svoju 

činnosť,   
f) zaoberá sa tvorbou politickej stratégie smerom k vytváraniu priaznivej spoločenskej klímy pre 

dobrovoľníctvo.  
2. Pozorovateľom Platformy môže byť každá fyzická osoba, ktorá má minimálne 18 rokov, a je obhajcom 

myšlienky rozvoja dobrovoľníctva.  
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3. Fyzické a právnické osoby uchádzajúce sa o členstvo Pozorovateľa v Platforme predložia predsedníctvu 
žiadosť o členstvo Pozorovateľa v Platforme. Ak ide o právnickú osobu, žiadosť musí byť podpísaná 
štatutárnym zástupcom žiadajúceho člena. Žiadosť musí obsahovať:  

a) deklarovanie všetkých predpokladov pre členstvo Pozorovateľa v zmysle čl.III, bodu 9 a 10., 
b) kontaktné údaje žiadateľa a osobu splnomocnenú zastupovaním v Platforme, 
c) podpis žiadateľa.  

 
POZOROVATELIA – práva a povinnosti: 
 

1. Pozorovateľ má právo: 
h)  byť informovaný v elektronickej forme o činnosti Platformy,  
i)  byť informovaný v elektronickej forme o výsledkoch rokovaní orgánov Platformy s inými 

mimovládnymi organizáciami, s podnikateľskou sférou, so samosprávnymi a štátnymi orgánmi,  
j) byť informovaný v elektronickej forme o možnostiach vzájomnej spolupráce, alebo vzájomnej 

výmene skúseností s dobrovoľníckymi centrami a organizáciami v zahraničí, 
k)  zúčastňovať sa Valného zhromaždenia bez práva hlasovať, bez práva navrhovať kandidátov a byť 

volený do volených funkcií s výnimkou revíznej komisie,  
l) zúčastňovať sa akcií, ktoré organizuje Platforma a využívať všetky poznatky Platformy, 
m) podávať návrhy a odporúčania orgánom Platformy. 

 
2. Pozorovateľ má povinnosť: 

n) dodržiavať Stanovy Platformy podľa rozsahu pôsobnosti pre pozorovateľa, 
o) dodržiavať uznesenia a závery Platformy podľa rozsahu pôsobnosti pre pozorovateľa 
p) platiť členské príspevky Pozorovateľa, ktorých výšku a termín splatnosti schvaľuje Valné 

zhromaždenie Platformy.  
 

POZOROVATELIA - zánik 
Členstvo Pozorovateľa v Platforme zaniká: 

a) zánikom Pozorovateľa, ktorý bol právnickou osobou alebo smrťou Pozorovateľa, ktorý bol fyzickou 
osobou, 

b) vystúpením. Pozorovateľ sa môže členstva vzdať z vlastného rozhodnutia, o ktorom písomne 
informuje Predsedníctvo. Vzdanie sa členstva Pozorovateľa je podpísané členom, prípadne 
štatutárnym zástupcom. Členstvo Pozorovateľa zaniká dňom doručenia tohto dokumentu,   

c) vylúčením, o ktorom rozhodne Valné zhromaždenie v prípade porušenia Stanov Platformy, ak 
Pozorovateľ koná proti dobrému menu Platformy alebo z iných vážnych dôvodov. O vylúčení 
Pozorovateľa rozhodne Valné zhromaždenie na návrh Predsedníctva. Pred rozhodnutím Valného 
zhromaždenia sa má Pozorovateľ právo ku konaniu o zrušení členstva vyjadriť,  

d) neuhradením členského príspevku Pozorovateľa, aj keď bol Pozorovateľ upozornený na povinnosť 
uhradiť členské a túto nesplnil do 60 dní od upozornenia. O zrušení členstva Pozorovateľa 
rozhoduje Valné zhromaždenie na svojom zasadaní podľa písmena c), 

e) zánikom členstva Pozorovateľa nevzniká právo na vrátenie členského, ani jeho časti, ani iného 
majetkového vysporiadania. 
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