1. Názov, druh, sídlo organizácie

Stanovy
SLOVENSKÁ LIGA
ZA PREVENCIU A LIEČBU
KARDIOVASKULÁRNYCH CHOROB
„SRDCE SRDCU“
S NADÁCIOU

1.1 Slovenská
liga
za
prevenciu
a liečbu
kardiovaskulárnych chorôb „Srdce srdcu“ (ďalej
len liga) je dobrovoľné, humanitárne, charitatívne
a nezávislé združenie občanov, ktorí svojou
prácou, alebo finančne podporujú prevenciu,
liečbu a výskum v oblasti kardiovaskulárnych
chorôb.
1.2 Sídlom ligy je Bratislava.
1.3 Pôsobnosť ligy sa vzťahuje na celé územie SR.
1.4 Liga je právnickou osobou.
2. Úlohy a ciele ligy
2.1 Rast ochorení a úmrtnosti na kardiovaskulárne
choroby si žiada zainteresovať na účinnej
prevencii a podpore liečby a výskumu v tejto
oblasti celú spoločnosť a všetkých jej členov
prostredníctvom ligy.
2.2 Cieľom ligy je
- Kvalifikovane
informovať
obyvateľstvo
o rizikových faktoroch vzniku ochorení srdca
a ciev.
- Organizovať kampane proti škodlivým
návykom
životosprávy
a pôsobeniu
nevhodného prostredia a popularizovať nové
poznatky.

-

-

-

-

-

Uplatňovať v pregraduálnej, postgraduálnej
výchove a v kontinuálnom vzdelávaní lekárov
a zdravotných sestier primerané zaradenie
problematiky kardiovaskulárnych chorôb.
Zvyšovať úroveň kvality života pacientov
a získavať ich na podporu ideí ligy.
Napomáhať
rozvoj
vedeckých
a zdravotníckych inštitúcií a ich vzájomných
kontaktov v záujme cieľov ligy.
Organizovať odborné a inštruktážne akcie,
podporovať interdisciplinárnu spoluprácu
v kardiovaskulárnej
tematike
a spolu
s odbornými
spoločnosťami
Slovenskej
lekárskej
spoločnosti,
podporovať
a usporadúvať
semináre,
sympózia,
konferencie a kongresy.
Rozvíjať kontakty s odbornými organizáciami
a aktivitami v zahraničí a získané poznatky
využívať v SR.
Získavať finančné prostriedky na plnenie
cieľov ligy.

2.3 Úlohy a ciele plní liga prostredníctvom svojich
členov
a orgánov
ligy
a s pomocou
zainteresovaných priaznivcov a inštitúcií.
2.4 Vo výskume podporuje špecializované programy
vedeckých ústavov.

3

Členstvo, práva a povinnosti členov ligy

3.1 Členom ligy sa môže stať každý plnoletý občan
SR, ktorý má záujem podporovať prevenciu,
liečbu a výskum kardiovaskulárnych chorôb.
3.2 Čestným členom sa môže stať občan SR alebo
cudzinec, ktorý má zásluhy o realizáciu cieľov
ligy.
3.4 Členské príspevky sú dobrovoľné.
3.5 Členovia sa podľa svojho povolania, postavenia,
schopností a možností zúčastňujú na plnení úloh,
uvedených v článku 2.2.
3.6 Členstvo vzniká dňom prihlásenia sa u pobočky
ligy, ktorá vedie evidenciu svojich členov.
3.7 Člen má právo byť volený a voliť riadiace a
kontrolné orgány ligy.
3.8 Členstvo zaniká
- smrťou člena- písomným vyhlásením o vystúpení

4. Orgány hnutia
4.1 Vertikálna štruktúra je dvojstupňová
- centrálne orgány hnutia
- pobočky ligy
4.2 Centrálne orgány sú:
- zjazd delegátov
- generálna rada
- revízna komisia
4.3 Pobočky ligy sa zriaďujú v okresoch
4.4 Orgány pobočky ligy sú:
- plenárna schôdza pobočky
- rada pobočky
- revízna komisia pobočky

4.5.2 Zjazd je uznášania schopný, keď sú prítomné
najmenej 2/3 zvolených delegátov. Uznesenie je
prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina
prítomných.
4.5.3
-

4.5 Zjazd delegátov
je najvyšším orgánom ligy. Koná sa spravidla každé
dva roky alebo mimoriadne, keď o to písomne požiada
aspoň jedna tretina pobočiek na základe uznesenia
plenárnej schôdze, alebo na podnet generálnej rady,
resp. revíznej komisie. Mimoriadny zjazd treba zvolať
najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia
požiadaviek sekretariátu ligy.
4.5.1 Delegáti na zjazd sú volení plenárnymi
schôdzami pobočiek podľa kľúča určeného volebným
poriadkom ligy.

Do právomoci zjazdu patrí:
schvaľovať a meniť stanovy ligy
voliť členov generálnej rady a revíznej komisie
určovať zásadné smernice a úlohy pre činnosť
ligy
hodnotiť aktivitu ligy za uplynulé obdobie
prerokovávať a schvaľovať rozpočet a správu
o hospodárení ligy
schvaľovať rokovací a volebný poriadok ligy
rozhodovať o veciach, ktoré si vyhradí do
svojej kompetencie a stanoviť organizačný
poriadok ligy
rozhodovať o zániku ligy

4.6 Generálna rada ligy
Je výkonným orgánom ligy, ktorý riadi činnosť ligy
medzi zjazdmi. Schádza sa podľa potreby, spravidla
raz za štvrťrok. Rada má členov volených zjazdom
(4.5.3).
4.6.1 Generálna rada si zvolí predsedu, jedného alebo
viac podpredsedov, tajomníka a hospodára, ktorí
tvoria užší výbor rady a riadia činnosť ligy medzi
zasadnutiami rady.

4.6.2 Generálna rada si môže zvoliť podľa potreby
komisie, ktoré poverí zodpovednosťou za určité
zverené úlohy.

rady a generálnej rady ligy a je oprávnená nahliadnuť
do všetkých dokladov a písomnosti.
4.7.1 Revízna komisia má 3 členov.

4.6.3 Do právomoci generálne j rady patrí:
- výkonná právomoc realizovať uznesenia
zjazdu
- hospodárenie s majetkom ligy, zabezpečovanie
zdrojov a prostriedkov na činnosť ligy
- zastupovanie ligy pred ústrednými orgánmi
a riadenia pobočiek
- príprava a organizácia zjazdov
4.6.4 Predseda generálnej rady ligy zastupuje
navonok a jedná menom ligy. V neprítomnosti ho
zastupuje podpredseda (podpredsedovia), tajomník
alebo poverený člen.
4.6.5 Písomnosti vydávané menom ligy podpisuje
predseda, podpredseda (podpredsedovia), tajomník,
hospodár alebo ďalší poverení členovia generálnej
rady.
4.6.6 Administratívnu, plánovaciu, organizačnú
a finančnú agendu generálnej rady ligy vykonáva
sekretariát, ktorý riadi predseda alebo poverený člen
rady. Na čele sekretariátu je riaditeľ.
4.7 Revízna komisia ligy
je objektívnym a nezávislým kontrolným orgánom
ligy. Zodpovedá za kontrolu činnosti a hospodárenia.
Má právo zúčastňovať sa zasadaní užšieho výboru

4.7.2 Revízna komisia usmerňuje činnosť revíznych
komisií pobočiek, jej členovia majú právo
zúčastňovať sa na ich schôdzach a starajú sa najmä
o dodržiavanie stanov a právnych noriem v činnosti
ligy.
4.8 Plenárna schôdza pobočky
je najvyšším orgánom pobočky. Koná sa spravidla raz
za dva roky alebo mimoriadne, ak o to požiada aspoň
tretina členov pobočky. Vtedy sa musí zísť do mesiaca
od doručenia žiadosti rade (výboru) pobočky.
4.8.1 Do právomoci plenárnej schôdze pobočky patrí
- voliť delegátov na zjazd a mimoriadny zjazd
a voliť členov rady (výboru) pobočky
a revíznej komisie pobočky
- stanoviť dlhodobý plán činnosti v zmysle
uznesení zjazdu a kontrolovať jeho plnenie
- schvaľovať rozpočet pobočky a správu
o hospodárení za uplynulé obdobie
- rozhodovať a ďalších veciach, ktoré jej zveria
nadriadené orgány alebo organizačný
poriadok ligy.
4.9 Rada pobočky
Je výkonným orgánom pobočky, ktorý plánuje a riadi
jej činnosť. Má 5 členov, ktorí si volia predsedu,

tajomníka, hospodára, prípadne predsedov komisií
pre osobitné úlohy.
4.9.1 Do právomoci rady pobočky patrí agenda, ktorá
nie je vyhradená vyšším orgánom, menovite
organizácia aktivít ligy na území pôsobnosti pobočky,
získavanie prostriedkov pre potreby pobočky
v miestnom
rámci,
hospodárenie
s nimi
a rozhodovanie o ich použití.
4.9.2 Pobočky si môžu zriaďovať v okresoch
sekretariáty podľa organizačného poriadku.
4.10 Revízna komisia pobočky
je kontrolným orgánom pobočky. Dozerá na činnosť
a hospodárenie pobočky. Jej členovia majú právo
zúčastňovať sa na zasadnutiach rady pobočky a majú
prístup ku všetkým dokladom. Revízna komisia má
troch členov.
5. Volebný, organizačný a rokovací poriadok
schvaľuje zjazd delegátov a je záväzný pre všetky
orgány ligy.
5.1 Volebné obdobie je štvorročné.

6. Právne vzťahy hnutia
6.1 Liga je právnickou osobou v zmysle zákona č.
83/90 Zb.
6.2 Členom ligy môže byť i právnická osoba.
6.3 Liga môže uzatvárať s inými združeniami zmluvy
o spolupráci k dosiahnutiu spoločného cieľa.
7. Majetok a hospodárenie
7.1 Majetok ligy tvoria dobrovoľné členské príspevky
(3.3), príspevky právnických osôb (6.2), dotácie a dary
(i zo zahraničia), výnosy akcií organizovaných ligou,
účelovo určené dary sponzorov.
7.2 Liga si môže zriadiť účelové fondy, na ktorom sa
zhromažďujú finančné prostriedky.
7.3 S majetkom a finančnými prostriedkami ligy
hospodári generálna rada ligy a rady pobočiek podľa
zásad, stanovených v organizačnom poriadku.
7.4 Majetok a finančné prostriedky ligy smú byť
použité len pre ciele ligy a treba s nimi nakladať
hospodárne.
7.5 V prípade zániku ligy (4.5.3) pripadne majetok
ligy Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky
na účely, ktorým mal slúžiť podľa stanov.

8. Záverečné ustanovenie
8.1 Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom 23.7.1991
8.2 Záväzný výklad stanov patrí do kompetencie
generálnej rady ligy.
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RIZIKOVÉ FAKTORY INFARKTU SRDCA,
KTORÉ MOŽNO OVPLYVNIŤ
Fajčenie
Cigaretový dym
Vysoký krvný tlak
Vysoká hladinakrvnéhocholest
erolu
Malá fyzická aktivita

HLAVNÉ RIZIKOVÉ FAKTORY
Dedičnosť
Mužské pohlavie
Vyšší vek

VEDĽAJŠIE RIZIKOVÉ FAKTORY
Cukrovka
Obezita
Stres

