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STANOVY KOLPINGOVHO DIELA  

NA SLOVENSKU 

I. Základné ustanovenia 

§ 1 
Názov a sídlo 

1. Kolpingovo dielo na Slovensku je spoločenským, dobrovoľným a demokratickým 
združením občanov, ktorí si vzali za príklad život a dielo sociálneho reformátora, 
kňaza Adolfa Kolpinga a sociálnu náuku cirkvi. Názov združenia je v slovenskom 
jazyku Kolpingovo dielo na Slovensku, oficiálna skratka je KDS, v jazyku 
nemeckom Kolpingwerk Slowakei, oficiálna skratka je KWS. KDS je súčasťou 
Medzinárodného Kolpingovho diela - Internationales Kolpingwerk so sídlom v 
Kolíne nad Rýnom. Medzinárodné  Kolpingovo dielo je právnym nástupcom 
Katolíckeho tovarišského spolku a pokračuje v jeho práci. 

2. Sídlom Kolpingovho diela na Slovensku sú Štiavnické Bane 

Adresa: 

Kolpingovo dielo na Slovensku 
Štiavnické Bane č. 76 

SK – 969 81 Štiavnické Bane 

§ 2 
Cieľ a činnosť 

1. Kolpingovo dielo na Slovensku podporuje trvalý rozvoj človeka v meniacej sa 
spoločnosti a prostredníctvom vzdelávacích projektov a sociálnymi aktivitami 
členov sa snaží o humanizáciu spoločnosti a všeobecné dobro. 

2. Vedie svojich členov k tomu, aby obohatili praktickými kresťanskými hodnotami 
prostredie, v ktorom žijú na všetkých úrovniach: v práci a povolaní, v manželstve a 
rodine, v spoločnosti a štáte, kultúre a vo voľnom čase. 

3. Ponúka svojim členom i nečlenom potrebnú sociálnu, charitatívnu a duchovnú 
pomoc v živote a podporuje bratské vzťahy medzi svojimi členmi. 

4. KDS sa riadi svojimi vlastnými stanovami, nekladú sa však medze kreativite a 
individuálnym aktivitám jednotlivých KR, ktoré aktuálnejšie zohľadňujú miestne 
spoločenské, kultúrne a hospodárske potreby. 
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5. V duchu tolerancie, ekumenizmu a otvorenosti KDS spolupracuje so štátnymi 
organizáciami, mimovládnymi združeniami a spolkami, ktoré majú príbuzné 
zameranie a činnosť. 

6. Vzhľadom na dlhoročnú medzinárodnú skúsenosť v sociálnej oblasti sa KDS chce 
vyjadrovať k aktuálnym sociálnym otázkam spoločnosti. 

II. Členstvo 

§ 3 
Vznik členstva 

1. Členom KDS sa môže stať každý, kto súhlasí so stanovami združenia, zoznámil sa 
s cieľmi a úlohami KDS a je pripravený ich v duchu sociálneho učenia cirkvi 
uplatňovať v praktickej činnosti v prospech dobra spoločnosti. 

2. Členov prijíma predsedníctvo základných organizačných jednotiek - KR na 
základe písomnej prihlášky. 

§ 4 
Zánik členstva 

1. Vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o 
vystúpení zo združenia predsedníctvu KR. 

2. vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení. Je 
potrebné však člena vopred o tom písomne vyrozumieť, rozhodnutie musí byť 
riadne odôvodnené a musí byť členovi doručené do vlastných rúk. Každý člen má 
právo na odvolanie proti rozhodnutiu predsedníctva v lehote do 30 dní od 
doručenia rozhodnutia orgánu, ktorý o vylúčení rozhodol. Odvolanie musí mať 
písomnú formu a má odkladný účinok. 

3. úmrtím člena. 

§ 5 
Práva členov 

1. Člen združenia má právo najmä: 
a) podieľať sa na činnosti združenia, 
b) navrhovať kandidátov na volené funkcie 
c) voliť a od 18 rokov byť volený do orgánov KDS a kolpingovej rodiny, 
d) zúčastniť sa spoločenských akcií, projektov a využívať všetky služby a 

výhody poskytované združením, 
e) predkladať návrhy, pripomienky a podnety k činnosti, byť informovaný o 
činnosti predsedníctva KDS a spôsobe využitia získaných prostriedkov, 

§ 6 
Povinnosti členov 
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1. Dodržovať stanovy združenia, chrániť majetok združenia, zodpovedne vykonávať 
zverené úlohy a funkcie. 

2. Podieľať sa podľa svojich možností na tvorbe a uskutočňovaní cieľov združenia v 
súlade s podmienkami a potrebami miestnych KR. 

3. Platiť členské príspevky a pomáhať pri zakladaní ďalších kolpingových rodín 

III. Štruktúra združenia 

§ 7 
Organizačné jednotky 

Štruktúru združenia tvoria organizačné jednotky združenia, ktorými sú kolpingove 
rodiny, a to buď bez právnej subjektivity alebo s právnou subjektivitou získanou po 
udelení licencie predsedníctvom KDS. Ďalšími organizačnými jednotkami môžu byť 
podľa potreby napríklad diecézne zväzy a.p. 

§ 8 
Orgány združenia 

Orgánmi združenia sú: 

1. najvyšším orgánom KDS je centrálne zhromaždenie členov, 
2. výkonným a štatutárnym orgánom je predsedníctvo KDS. 

§ 9 
Centrálne zhromaždenie 

1. Centrálne zhromaždenie je najvyšším orgánom KDS. Je konštituované z členov 
predsedníctva a delegátov jednotlivých kolpingových rodín, pričom ak nie je 
rozhodnuté inak, deleguje každá KR maximálne 3 zástupcov. 

2. Centrálne zhromaždenie najmä: 
a) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky 
b) volí a odvoláva členov predsedníctva 
c) schvaľuje plán činnosti a rozpočet na nasledujúci rok 
d) určuje výšku členských príspevkov a ich rozdelenie medzi centrum a KR 
e) schvaľuje správu o činnosti a hospodárení za minulý rok 
f) rozhoduje o zrušení združenia a jeho likvidácii 

3. Zasadnutia centrálneho zhromaždenia zvoláva predseda podľa potreby, najmenej 
jedenkrát za rok a každé štyri roky spojené s voľbami. 

4. Predseda tiež zvoláva a riadi mimoriadne zhromaždenie vtedy, ak o to požiada 
písomne najmenej 1/3 kolpingových rodín. 

5. Centrálne zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 
oprávnených delegátov. 
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6. Z priebehu centrálneho zhromaždenia musí byť vyhotovená zápisnica, ktorú 
podpíšu dvaja overovatelia, zvolení na centrálnom zhromaždení. 

§ 10 
Predsedníctvo  

1. Predsedníctvo KDS je výkonným a štatutárnym orgánom združenia, ktoré sa za 
svoju činnosť zodpovedá centrálnemu zhromaždeniu. Spôsob oprávnenia 
podpisovať za KDS je nasledovný: Za KDS podpisujú vždy dvaja členovia 
predsedníctva. 

2. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami centrálneho zhromaždenia.  
3. Predsedníctvo má najmenej 7 členov (včítane predsedu a prézesa), ktorých funkčné 

obdobie je štvorročné. Centrálne zhromaždenie môže zvoliť aj čestných členov 
predsedníctva ale iba s poradným hlasom. 

4. Predsedníctvo sa schádza minimálne 3x do roka, je uznášaniaschopné, ak sú 
prítomní minimálne traja oprávnení členovia. 

5. Pri svojom rozhodovaní predsedníctvo prihliada na oprávnené požiadavky a 
námety kolpingových rodín. 

6. V rámci svojej kompetencie vyplývajúcej zo stanov a uznesení centrálneho 
zhromaždenia predsedníctvo najmä: 

a) riadi a zabezpečuje činnosť združenia 
b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania centrálneho zhromaždenia 
c) vypracováva plán činnosti i správu o činnosti, návrh rozpočtu i správu o 

hospodárení združenia 
d) udeľuje a odníma licenciu potrebnú na získanie právnej subjektivity KR 

7. Z každého zasadania predsedníctva sa vyhotoví zápisnica, s ktorou sa oboznamujú 
predsedovia jednotlivých KR. 

§ 11 
Centrálny predseda 

1. Centrálny predseda KDS reprezentuje spoločenstvo navonok.  
2. Zvoláva schôdze predsedníctva a vedie ich osobne alebo prostredníctvom 

zástupcu.  
3. Medzi jednotlivými schôdzami riadi činnosť spoločenstva a dozerá na jeho 

aktivity. 
4. Predseda KDS je volený na štvorročné obdobie centrálnym zhromaždením. 

Zvolený môže byť aj na ďalšie obdobie. 
5. Za všetky svoje rozhodnutia je zodpovedný predsedníctvu a centrálnemu 

zhromaždeniu. 
6. Funkcia centrálneho predsedu KDS končí: 

a) uplynutím volebného obdobia 
b) odstúpením 
c) odvolaním podľa § 9, odst.2 b 
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§ 12 
Centrálny prézes 

1. Duchovným správcom - prézesom KDS je spravidla katolícky kňaz, ktorý v duchu 
zakladateľa Adolpha Kolpinga bratsky a partnersky vykonáva svoj úrad. Napĺňa 
svoju činnosť tak, že podporuje jednotlivca i celé združenia v ich úsilí plniť 
kresťanské povinnosti. Nesie osobnú zodpovednosť za duchovné vedenie KDS na 
základoch kresťanskej viery a sociálneho učenia katolíckej cirkvi. 

2. Duchovný správca - prézes je volený centrálnym zhromaždením na štvorročné 
obdobie. Môže byť zvolený aj na ďalšie volebné obdobie. 

3. Funkcia centrálneho prézesa KDS sa končí: 
a) uplynutím volebného obdobia 
b) odstúpením 
c) odvolaním podľa § 9, odst.2 b 

4. Prézes je v priamom kontakte s protektorom KDS, ktorým je spravidla biskup, člen 
Konferencie biskupov Slovenska. 

§ 13 
Centrálny sekretár 

1. Predsedníctvo na zabezpečenie svojej činnosti zriaďuje sekretariát a ustanovuje 
centrálneho sekretára. 

2. Centrálny sekretár je zodpovedný za realizáciu uznesení predsedníctva. 
3. Centrálny sekretár podpisuje všetky právne úkony a finančné transakcie spolu s 

centrálnym predsedom, alebo centrálnym prézesom, prípadne s ďalšou osobou, 
ktorú poverí predsedníctvo 

4. Centrálny sekretár rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, ktoré nie sú 
stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov a najmä: 

a) zodpovedá za vedenie centrálneho sekretariátu, za prípravu členskej 
schôdze a schôdzí centrálneho združenia 

b) pripravuje podklady pre spracovanie plánu činnosti, správy o činnosti, 
návrhu rozpočtu a správy o hospodárení združenia 

5. Centrálny sekretár sa po svojom vymenovaní stáva poradným členom 
predsedníctva bez hlasovacieho práva 

§ 14 
Kolpingova rodina 

1. Základnými organizačnými jednotkami KDS sú občianske spoločenstvá s názvom 
Kolpingova rodina v..., odlišujúce sa názvom obce, alebo farnosti, ku ktorej patria. 
Sídlom Kolpingovej rodiny je spravidla farský úrad. Kolpingove rodiny rozhodujú 
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o všetkých otázkach týkajúcich sa ich činnosti, ak stanovami nie je určené, že o 
veci rozhoduje predsedníctvo KDS, prípadne centrálne zhromaždenie. 

2. Kolpingova rodina je založená uznesením ustanovujúceho členského 
zhromaždenia o založení organizácie, voľbou orgánov a prijatím stanov KDS. 
Kolpingova rodina môže vzniknúť, ak počet jej zakladajúcich členov je aspoň 7. 

3. Kópiu uznesenia, žiadosť o vydanie zakladateľskej listiny podpísanú členmi zašle 
kolpingova rodina predsedníctvu KDS, ktoré v prípade kladného stanoviska vydá 
a kolpingovej rodine odošle zakladateľskú listinu KR. 

4. KR, ktorá sa rozhodla mať právnu subjektivitu, vypracuje svoje vlastné stanovy 
korešpondujúce so stanovami KDS, schvaľuje ich predsedníctvo KDS. KR potom 
požiada o registráciu príslušný registračný úrad. KR s právnou subjektivitou si 
vedú svoje samostatné účtovníctvo. 

5. KR bez právnej subjektivity tvoria organizačnú súčasť KDS, riadia sa stanovami 
KDS, internými predpismi KDS a hospodária v rámci rozpočtu, schváleného 
predsedníctvom KDS. 

6. Predsedníctvo KDS môže navrhnúť vzorové stanovy pre jednotlivé KR s vlastnou 
právnou subjektivitou 

§ 15 
Hospodárenie KDS 

1. KDS hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom, ktorý je nedotknuteľným 
vlastníctvom združenia a slúži výhradne na plnenie jeho cieľov. Majetok združenia 
musí byť spravovaný v súlade so zásadami riadneho hospodárenia. Hospodárenie a 
účtovanie združenia sa uskutočňuje v súlade s platným právnym poriadkom 
Slovenskej republiky. 

2. Zdrojmi majetku sú zákonom dovolené finančné a iné prostriedky vo forme: 
a) členských príspevkov 
b) príspevkov darov od právnických a fyzických osôb z tuzemska i zo 

zahraničia 
c) výnosov z verejných zbierok, lotérii, zo vzdelávacích a spoločenských akcií 
d) príjmov z činností pri naplňovaní cieľov zruženia ako je: 
• rozvíjanie charity - distribúcia obnoseného šatstva a opatrovateľská služba 
• organizovanie vzdelávacích seminárov, prezentácií a výstav 
• poradenské, sprievodcovské a prekladateľské služby 
• vydavateľská činnosť (tlač, MG a CD nosiče a multimediálne CD-ROM) 
• poskytovanie služieb výpočtovej techniky a intranetovej siete 
• spolupráca so zahraničnými partnerskými organizáciami - zabezpečovanie 

výmenných pobytov 
• ochrana životného prostredia - recyklácia surovín 
• predaj pamiatkových predmetov vyrobených členmi KDS 
e) úrokov z finančných prostriedkov v peňažných ústavoch, 
f) dotácii zo štátneho rozpočtu, 
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g) dedičstva, 
h) výnosov z majetku združenia. 

3. KDS ako celok i jednotlivé KR s vlastnou právnou subjektivitou hospodária podľa 
vlastných schválených rozpočtov a vedú si vlastné účtovníctvo. 

IV.  Spoločné a záverečné ustanovenia 

§ 16 
Spoločné ustanovenia o funkcionároch KDS 

1. Všetky funkcie v združení s výnimkou funkcie centrálneho sekretára KDS sú 
funkciami čestnými 

§ 17 
Zánik KDS 

1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením. Na zánik združenia sa primerane 
použijú ustanovenia § 70 a §75 Obchodného zákonníka. 

2. Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora. 
3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok 

sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na všeobecne prospešné a 
charitatívne ciele a činnosti. 

§ 18 
Záverečné ustanovenia 

1. Združenie bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 29.03.1995 pod 
číslom spisu: VYS/1 - 900/90 - 10526. 

2. Zmena stanov bola schválená centrálnym zhromaždením Kolpingovho diela na 
Slovensku dňa 14.06.1997 v Trnave, centrálnym zhromaždením Kolpingovho 
diela na Slovensku dňa 10.03.2001 na Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí,  
centrálnym zhromaždením KDS dňa 30.04.2005 na Spišskej Kapitule v Spišskom 
Podhradí a centrálnym zhromaždením KDS dňa 30.06.2012 v Štiavnických 
Baniach. Týmto strácajú platnosť stanovy registrované MV SR 07.06.2005 pod 
číslom VVS/1-900/90 – 10526 - 4 
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