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Š T A T Ú T   
účelového zariadenia s právnou subjektivitou 

Agentúry opatrovateľskej starostlivosti „Simeon“ 
Cirkevného zboru  ECAV na Slovensku Bratislava Staré mesto 

poskytujúceho sociálne služby, schválený na zasadnutí 
zborového presbyterstva dňa ................a na konvente dňa ..................... v Bratislave. 

 
 Úvodné ustanovenia 

1. Zriaďovateľom účelového zariadenia Agentúry opatrovateľskej služby (AOS) „SIMEON“  je Cirkevný 
zbor ECAV na Slovensku  Bratislava Staré mesto (ďalej len „CZ“), so sídlom Konventná 11, 811 03 
Bratislava, IČO ..... 
2. AOS „SIMEON“ sa zriaďuje ako účelové zariadenie na základe rozhodnutia presbyterstva a konventu. 
Konvent na svojom zasadaní dňa  .....................  rozhodol o poskytovaní sociálnej pomoci formou 
sociálnych služieb prostredníctvom neziskovej organizácie. 
3. Vznik a riadenie účelových zariadení v nadväznosti na ustanovenie §6 ods. 1 písm. h) zákona č. 
308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v platnom 
znení  upravuje relevantná časť Cirkevného zákona 7/1997. 
4. AOS „SIMEON“ sa zakladá na čas neurčitý. 
5. AOS „SIMEON“ nadväzuje na diakonickú činnosť ECAV na Slovensku, prostriedkami, formami 
a metódami účelového zariadenia stavia tiež na dosiahnutých výsledkoch Slovenskej diakonie.    

 
§ 1  

 
Názov organizácie 

Agentúra opatrovateľskej starostlivosti (ďalej ako AOS) ako účelové zariadenie CZ   bude vykonávať 
svoju činnosť pod názvom “SIMEON“. 

§ 2 
Štatutárny orgán 

 
2.1. AOS „SIMEON“  má najmenej 2 štatutárnych zástupcov. 
2.2. Štatutárnymi zástupcami môžu byť: 
       - duchovný správca – farár CZ 
       - riaditeľ 
       - osoba určená zriaďovateľom 
2.3. Štatutárnych zástupcov volí a odvoláva zriaďovateľ. 

 
§ 3 

 
Sídlo 

Sídlo AOS „SIMEON“  je Konventná 11, Bratislava PSČ 811 03. 
 

§ 4  
 

Predmet činnosti   
4.1.Predmet činnosti AOS „SIMEON“ je sociálna pomoc - druh opatrovateľská služba  poskytovaná 
terénnou formou. 
4.2. Základnou motiváciou je diakonia – služba lásky na princípoch Kristovho učenia a príkladu. 
4.3. AOS „SIMEON“ používa logo , ktorým je znak  medzinárodnej a vnútornej misie diakonie – korunu 
a kríž. ( logo je prílohou tohto štatútu).  

§ 5 
 

Druh všeobecne prospešných služieb  
5.1. AOS „SIMEON“  odborne poskytuje všeobecne prospešné služby   sociálnej pomoci - opatrovateľské 
služby terénnou formou  na riešenie nepriaznivej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, 
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku prijímateľov. 
5.2. Opatrovateľskú službu bude  AOS „SIMEON“ poskytovať formou poskytovania sociálnej služby - 



 2/6 

terénna sociálna služba v domácom sociálnom prostredí klienta. 
5.3. AOS „SIMEON“ poskytuje opatrovateľskú službu v koordinácii s Cirkevným zborom  ECAV na 
Slovensku Bratislava Staré mesto  so zborovou diakoniou, najmä vtedy, ak je opatrovateľská služba 
v byte klienta indikovaná praktickým lekárom a na doliečenie po ústavnej liečbe. V súčinnosti so 
zdravotníckymi zariadeniami môže poskytovať nezisková organizácia opatrovateľskú službu aj osobám v 
ich  ústavnej starostlivosti. Tieto služby sú poskytované tak, aby bola možná spolupráca s príbuznými ( ak 
ich klient má), aby tak proces vplýval na obe zúčastnené strany s cieľom dosiahnuť optimálnu 
opatrovateľskú starostlivosť.  
5.4.AOS „SIMEON“ poskytuje opatrovateľské služby bez ohľadu na  vierovyznanie klienta. 
 

§ 6 
 

Spôsob zverejnenia podmienok poskytovania jednotlivých druhov všeobecne prospešných 
služieb  

6.1. Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, jej formu a  rozsah zverejňuje AOS „SIMEON“   na  
webovom sídle  CZ, príp. AOS „SIMEON“  
6.2. AOS „SIMEON“   môže zverejňovať informácie o druhu a forme poskytovaných služieb aj v 
periodikách vydávaných ECAV na Slovensku, informačných tabuliach zdravotníckych zariadení  a ďalších 
vhodných miestach.  
6.3. Na webovom sídle AOS „SIMEON“   sa zverejňuje aj rozsah a výška úhrad (ďalej len „cenník“) za 
poskytovanú opatrovateľskú službu      
6.4. AOS „SIMEON“  zverejní na svojom webovom sídle aj informáciu o  uzavretí zmluvy o  zákonnom 
poistení  zodpovednosti za škodu. 

 
§ 7 

 
Rozsah činnosti 

7.1. V rámci sociálnej pomoci poskytovaním opatrovateľskej služby  pri odkázanosti fyzickej osoby na 
pomoc inej fyzickej osoby poskytuje AOS „SIMEON“  nasledovné  opatrovateľské činnosti :  
 − pomoc v domácnosti ( príprava jedla)  
 − pomoc pri nevyhnutných životných úkonoch 
 − poskytovanie spoločnosti 
 − sprevádzanie pri rôznych aktivitách ( nakupovanie, k lekárovi )  
 − ďalšie činnosti, pokiaľ si to vyžaduje zdravotný stav : 

a) pomoc pri jedení a pití 
b) pomoc pri telesnej hygiene a pri vykonávaní potreby 
c) pomoc pri obliekaní a vyzliekaní 
d) pomoc pri vstavaní, chôdzi, sadaní, líhaní 
e) úprava domáceho prostredia podľa povahy a stavu opatrovaného. 

7.2.  Ďalšími úlohami opatrovateľov/opatrovateliek sú:  
 vedenie dokumentácie súvisiacej s poskytovaním opatrovateľskej služby  v sídle AOS „SIMEON“  
 administratívne práce a výkazníctvo 
 koordinácia práce s ambulantnou a ústavnou starostlivosťou 
 zabezpečovanie pomôcok odkázaným zo skladu diakonie alebo poisťovne 
7.3. AOS „SIMEON“ spolupracuje pri poskytovaní opatrovateľských služieb  s 

-   diakoniou ECAV na Slovensku  
-   s miestnymi orgánmi štátnej správy a obecnej samosprávy 
-   s duchovnými a laickými členmi zborovej diakonie ECAV Bratislava 
-  poskytuje súčinnosť právnickým osobám v prípadoch, v ktorých jej táto povinnosť  vyplýva z 
osobitných právnych predpisov   
-   spolupracuje s inými fyzickými a právnickými osobami, s ktorými príde do kontaktu pri plnení úloh, 
cieľov a predmetu činnosti. 

§ 8 
 

Orgány AOS „SIMEON“  a ich právomoci 
Orgánmi AOS „SIMEON“  sú :  
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a) správna rada  
b) riaditeľ 
c) odborný garant  
d) dozorná rada 
e) zbor poradcov a aktivistov  
f) duchovný správca-farár CZ 

§ 9 
 

Správna rada 
9.1. Správna rada je najvyšším orgánom AOS „SIMEON“ . Správna rada má 5 členov. Členom správnej 
rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony, bezúhonná. Členom správnej rady 
nemôže byť riaditeľ a člen dozornej rady.  
9.2. Členov správnej rady vymenúva zriaďovateľ. Členovia správnej rady na ďalšie funkčné obdobie musia 
byť vymenovaní v priebehu  posledných 30 dní funkčného obdobia pôvodnej  správnej rady. Funkčné 
obdobie nových členov  začína odo dňa nasledujúceho po dni skončenia funkčného obdobia 
predchádzajúcej správnej rady. 
9.3. Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou 
9.4. Dĺžka funkčného obdobia je 5 rokov. 
9.5 Správna rada volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu správnej rady. 
9.6. Predseda správnej rady zvoláva, pripravuje a riadi schôdze správnej rady. Predseda správnej rady 
zvolá správnu radu najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia návrhu na jej zvolanie  podpísaného tretinou 
členov správnej rady alebo   dozornou radou. Ak tak neurobí, správnu radu zvolá a predsedá jej 
podpredseda. 
9.7. Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však 2x ročne. 
9.8. Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov.  
9.9. Správna rada vykonáva najmä nasledovné činnosti: 
 - schvaľuje plán činnosti a rozpočet AOS „SIMEON“  
 - schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení 
 - rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí a rozdelení AOS „SIMEON“  
 - podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri  
 - volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho odmenu 
 - volí a odvoláva odborného garanta a určuje jeho odmenu 
 - schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku 
 - rozhoduje o zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení , ktoré si zriaďovateľ vyhradil -

   v zriaďovacej listine 
 - určuje výšku výdavkov na správu organizácie  
 - rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene organizácie. 
9.10. Členstvo v správnej rade zaniká : 

-  uplynutím funkčného obdobia 
-  dňom doručenia písomného odstúpenia člena doručeným štatutárnemu orgánu   
- odvolaním zakladateľom, ak člen správnej rady poruší ustanovenia zákona zákona č. 308/1991 Zb. 

o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, alebo ustanovenia 
tohto štatútu, alebo prestane spĺňať podmienky voliteľnosti za člena správnej rady 

- úmrtím člena  
- rozhodnutím zriaďovateľa o odvolaní v prípade poškodzovania dobrého mena a dobrej povesti 

organizácie. 
9.11 Člen správnej rady je povinný zúčastňovať sa schôdzí správnej rady. Neúčasť na troch po sebe 
nasledujúcich zasadaniach správnej rady sa považuje za nezáujem o výkon funkcie a neplnenie 
povinností člena správnej rady podľa tohto štatútu a je dôvodom na jeho odvolanie zakladateľom . 
 

§ 10 
 

Riaditeľ 
10.1. Riaditeľ: 

- riadi činnosť AOS „SIMEON“  
- koná v jej mene  
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- rozhoduje o záležitostiach organizácie, ak nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené do 
pôsobnosti iných orgánov 

- zabezpečuje vypracovanie plánu činnosti a návrh rozpočtu 
- zabezpečuje vypracovanie výročnej správy. 

10.2.  Riaditeľa volí a odvoláva správna rada na základe návrhu základe zriaďovateľa. 
10.3.  Riaditeľ je povinný  zúčastňovať sa rokovaní správnej rady s hlasom poradným. 
10.4. Rozhodnutie správnej rady alebo štatút môže obmedziť právo riaditeľa konať v mene organizácie. 
Toto obmedzenie nie je však účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo 
nemohli vedieť. 
10.5. Za riaditeľa môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá ja spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.   
10.6. Správna rada odvolá riaditeľa v zákonom stanovených prípadoch a: 
a) ak nie je schopný podľa lekárskeho posudku a zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu po 
dobu dlhšiu ako 6 mesiacov, 
b) koná v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo štatútom. 
9.7.  Riaditeľ za výkon svojej činnosti zodpovedá správnej rade. 
 

§ 11 
 

Odborný garant 
11.1. Odborného garanta – manažéra volí a odvoláva správna rada 
11.2. Odborný garant zodpovedá za odbornú úroveň poskytovanej činnosti. 
11.3. Odborného garanta môže správna rada odvolať :  
a) ak bol právoplatne odsúdený pre trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie, alebo za iný 
úmyselný trestný čin 
b) ak nie je schopný podľa zdravotného posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu po dobu 
dlhšiu ako 6 mesiacov  
c) ak koná v rozpore s ustanoveniami zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení 
cirkví a náboženských spoločností, inými právnymi predpismi, , alebo štatútom 
d) ak o to odborný garant  požiada písomnou žiadosťou doručenou predsedovi správnej rady. 
11.4.  Odborný garant za výkon svojej činnosti zodpovedá správnej rade. 
 

§ 12 
 

Dozorná rada  
12.1.  Dozorná rada je kontrolný orgán AOS „SIMEON“ , ktorý dohliada na činnosť AOS „SIMEON“ .  
12.2. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa 
činnosti AOS „SIMEON“  a kontrolujú, či je účtovníctvo riadne vedené v súlade s osobitnými predpismi 
a či AOS „SIMEON“ uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a štatútom.  
12.3. Dozorná rada:  
a) skúma ročnú účtovnú uzávierku a výročnú správu a predkladá správnej rade a zakladateľovi svoje 
vyjadrenie k nim  
b) kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov 
c) upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie 
12.4. Dozorná rada je oprávnená :  
a) navrhnúť zvolanie mimoriadneho rokovania správnej rady, ak si to vyžaduje záujem AOS „SIMEON“  
b) navrhnúť obmedzenie práva riaditeľa konať v mene AOS „SIMEON“  
c) zúčastniť sa prostredníctvom svojich členov na rokovaní správnej rady s hlasom poradným 
d) upozorniť správnu radu na zistené porušenie právnych predpisov alebo štatútu 
e) navrhnúť odvolanie riaditeľa 
12.5 Dozorná rada za výkon svojej činnosti zodpovedá zriaďovateľovi. 
 

§13 

Zloženie dozornej rady  

13.1. Dozorná rada má 3 členov, ktorých navrhuje zriaďovateľ. 
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13.2. Členov dozornej rady volí a odvoláva zriaďovateľ. Členom dozornej rady môže byť fyzická osoba, 
ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná 
13.3. Členom dozornej rady nemôže byť riaditeľ ani člen správnej rady 
13.4. Na zánik členstva v dozornej rade sa primerane použije ustanovenie § 8, odsek 10   tohto štatútu 
o zániku členstva v správnej rade. 
13.5. Funkčné obdobie dozornej rady je päťročné. 

 

§ 14 

Duchovný správca – farár CZ 

Duchovný správca – farár CZ zabezpečuje duchovno pastiersku starostlivosť a zodpovedá za prepojenie 
diakonickej činnosti CZ s  AOS „SIMEON“.  
 

§ 15 
 

Zbor poradcov a aktivistov  
Zbor poradcov a aktivistov volí a odvoláva správna rada. Zasadnutia poradcov je poradným orgánom  
riaditeľa, ktorý zvoláva podľa potreby. Zbor aktivistov vedie koordinátorka v súčinnosti s duchovným 
správcom – farárom CZ.   

 
§ 16 

Zákaz konkurencie 

Člen štatutárneho orgánu, správnej rady, riaditeľ a člen dozornej rady nesmie : 
1. vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzavierať obchody ani iné  dohody, ktoré súvisia s činnosťou 
AOS „SIMEON“  
2. sprostredkúvať pre iné osoby obchody AOS „SIMEON“. 
 

§17 

Zápisnice z rokovaní orgánov AOS „SIMEON“  a čas ich uchovávania 
16.1. Z každého rokovania  orgánov AOS „SIMEON“  sa vyhotovujú písomné zápisnice, ktoré obsahujú 
dátum, čas a miesto konania rokovania, program rokovania, priebeh rokovania, pripomienky  a námietky 
členov orgánu,   zoznam osôb, prítomných na rokovaní , výsledky hlasovania a prijaté rozhodnutia na 
rokovaní. 
16.2. Zápisnicu podpisujú  zapisovateľ a overovateľ.   
16.3. AOS „SIMEON“  uchováva zápisnice z rokovaní jej orgánov po dobu  10 rokov odo dňa konania 
rokovania orgánu, na ktorom bola zápisnica zapísaná.  
 

§ 18 

                                           Spôsob zverejnenia výročnej správy 

17.1. AOS „SIMEON“    zverejňuje výročnú správu na  webovom sídle CZ prípadne AOS „SIMEON“ . 
17.2. Jeden exemplár výročnej správy za každý kalendárny rok zasiela AOS „SIMEON“  najneskôr do 15. 
júla nasledujúceho kalendárneho roka registrovému úradu. 
17.3.   Verejnosť má právo nahliadať do výročnej správy aj v sídle AOS „SIMEON“ .  
 

§19 

Hospodárenie  AOS „SIMEON“  

18.1. AOS „SIMEON“  hospodári na základe rozpočtu, schváleného správnou radou na kalendárny rok. 
18.2.  Príjmami AOS „SIMEON“ sú príjmy 
a) z vlastnej činnosti 
b) dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu a rozpočtu obce 
c) získané darovaním od fyzických alebo právnických osôb 



 6/6 

d) získané dedením 
e) ďalšie príjmy. 
18.3.  Príjmy získané darovaním od fyzických alebo právnických osôb môže použiť AOS Simeon iba na 
účel, vymedzený  v darovacej zmluve a v súlade s predmetom činnosti AOS „SIMEON“  
18.4. Výdavky vynakladá AOS „SIMEON“  na splnenie úloh a cieľov, vyplývajúcich z predmetu jej 
činnosti.      
18.5. Návrh plánu činnosti a rozpočtu na kalendárny rok spracováva a predkladá správnej rade a 
dozornej rade na schválenie riaditeľ  AOS „SIMEON“ najneskôr do 30. novembra kalendárneho roka, 
predchádzajúceho kalendárnemu roku, na ktorý  rozpočet spracováva. 
18.6. Výročnú správu predkladá riaditeľ správnej a dozornej rade do 15. januára kalendárneho roka. 
18.7. Správna rada schvaľuje plán činnosti, rozpočet a výročnú správu za predchádzajúci rok do 
31.januára  kalendárneho roka. 
18.8.   AOS „SIMEON“  vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu. 
18.9.  Nehnuteľný majetok nadobudnutý AOS „SIMEON“ do jej majetku môže  AOS „SIMEON“  scudziť 
iba na  základe predchádzajúceho písomného rozhodnutia zriaďovateľa.  
18.10.  AOS „SIMEON“    vykonáva inventarizáciu majetku 1x ročne. Inventarizáciu vykonáva 
inventarizačná komisia menovaná riaditeľom.  
 

§ 20 

Zrušenie AOS „SIMEON“   

AOS „SIMEON“  sa ruší:  
a) dňom uverejneným v rozhodnutí správnej rady o zrušení  AOS „SIMEON“  
b) ak v rozhodnutí nie je uvedený  iný dátum, dňom prijatia rozhodnutia správnej rady o zrušení  
c) rozhodnutím správnej rady o zlúčení, splynutí alebo rozdelení  AOS „SIMEON“  
d) dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení AOS „SIMEON“  inak dňom, kedy toto rozhodnutie 
nadobudne právoplatnosť. 
             

§ 21 

Spôsob majetkového vysporiadania pri zrušení AOS „SIMEON“  

20.1. Ak správna rada rozhodne o zrušení AOS „SIMEON“ s právnym nástupcom, prechádza majetok na 
právneho nástupcu. 
20.2.  V prípade zrušenia bez právneho nástupcu, vykoná sa  jej likvidácia. Na likvidáciu sa primerane 
použijú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 
20.3. Likvidačný zostatok  prevedie likvidátor na inú organizáciu alebo nadáciu, založenú Cirkevným 
zborom  ECAV na Slovensku Bratislava Staré mesto alebo zborovú diakoniu CZ.  

 
§22 

Záverečné ustanovenia 

22.1. Tento štatút v plnom rozsahu nahrádza štatút schválený na konvente CZ ECAV na Slovensku 
Bratislava, dcérocirkev Konventná dňa 23.10.2011. 
22.2.  Tento štatút nadobúda účinnosť dňom .............................................. 
 
Schválené v Bratislave dňa :          .............................. 

Za CZ ECAV na Slovensku Bratislava Staré mesto     
 
 
 
Predsedníctvo  CZ:                                                     …...................................                              
Predseda správnej rady :                                            .......................................     


	Názov organizácie

