Stanovy Slovenskej národnej sekcie CIOFF
Preambula
1. CIOFF je Medzinárodná rada organizátorov folklórnych festivalov a ľudového umenia, ďalej
len pod skratkou CIOFF. CIOFF má mimovládny charakter.
2. CIOFF je medzinárodná, kultúrna, mimovládna organizácia definovaná Organizáciou
spojených národov pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO).
3. Slovenská národná sekcia CIOFF sa ustanovuje podľa stanov CIOFF, kapitola III: Členstvo,
článok 8 – 12 a v súlade s Deklaráciou UNESCO o ochrane tradičnej a ľudovej kultúry, ako
koncepčný, poradný, iniciatívny a koordinačný orgán CIOFF, združujúcich svojich členov
a udržujúci kontakty so všetkými organizáciami a jednotlivcami, ktorí požiadajú
o predmetnú pomoc.
4. Slovenská národná sekcia CIOFF (ďalej len SNS CIOFF) vznikla dňa 15. 6. 2018. Iniciátormi
vzniku boli Myjava – Medzinárodný folklórny festival, Mesto Myjava a Centrum tradičnej
kultúry v Myjave.
5. Zakladajúcimi členmi sú:
Myjava - Medzinárodný folklórny festival
Mesto Myjava
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Združenie priaznivcov tradičnej a ľudovej kultúry KOLIESKO
Čistý prameň – Tiszta Forrás n.f.
Celoslovenský ľudovo-umelecký festival maďarskej menšiny na Slovensku v Želiezovciach
Slovenská etnochoreologická spoločnosť
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach
Mesto Želiezovce
Cultura Ethnica o.z.
Folklórny súbor Kopaničiar
Folklórny súbor Ponitran
Ruthenia ensemble
Detský folklórny súbor Kopaničiarik
Mgr. Viera Feriancová
Mgr. art. Ing. Slavomír Ondejka
Článok 1 – Základné ustanovenia
1. Názov dobrovoľného združenia fyzických a právnických osôb je: Slovenská národná sekcia
CIOFF (ďalej uvádzané ako SNS CIOFF).
2. SNS CIOFF je mimovládna organizácia otvorená všetkým organizáciám, inštitúciám,
festivalom, podujatiam, kolektívom a individuálnym členom, ktorí akceptujú ciele a politiku
CIOFFu a majú záujem byť členmi SNS CIOFF. Každá takáto organizácia, inštitúcia, festival,
podujatie, kolektív a individuálny člen má možnosť stať sa členom SNS CIOFF bez
selektívnych kritérií.
3. SNS CIOFF je demokratická so zvolenými členmi predstavenstva: prezidentom,
viceprezidentom a delegátom.

4. Ústredným sídlom sekcie je Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Partizánska 290/17, 907
01 Myjava, Slovensko.
Článok 2 - Poslanie a úlohy sekcie
1.

Sekcia spolupracuje na realizácii základných úloh a cieľov CIOFF. Aktívne sa zúčastňuje
práce Stredoeurópskeho sektoru CIOFF s cieľom podporiť priateľské vzťahy medzi
národmi, zvlášť medzi mladými ľuďmi a venovať pozornosť a vážnosť kultúrnym
tradíciám všetkých národov a národností.
2. Vysiela svojho delegáta na valné zhromaždenia, konferencie, festivaly a iné akcie CIOFF.
3. Pripravuje správy, materiály a iné dôležité dokumenty s pôsobnosťou pre celú Slovenskú
republiku.
4. Podľa možností sa zúčastňuje činnosti jednotlivých Komisií a Pracovných skupín CIOFF
a informuje svojich členov o aktivitách, ktoré sa v odbore tradičnej a ľudovej kultúry
uskutočňujú v iných štátoch.
5. Každoročne informuje Výkonný výbor CIOFF o stave tradičnej a ľudovej kultúry
v Slovenskej republike. Informuje o termínoch medzinárodných folklórnych festivalov,
konferencií, sympózií, kolokvií, výstav a o iných prakticko-metodických akciách, ktorých
sa môžu zúčastniť ostatní členovia CIOFF.
6. Spolupracuje na realizácii projektov zakotvených v pláne činnosti CIOFF a pomáha pri
priamej výmene folklórnych kolektívov, zájazdoch kolektívov na festivaly CIOFF,
vystúpeniach zahraničných kolektívoch pri prejazde Slovenskou republikou na iné
festivaly CIOFF a ich umeleckých turné v Slovenskej republike.
7. Popularizuje idey CIOFF, zaisťuje používanie jeho symbolov.
8. Poskytuje všestrannú pomoc folklórnym festivalom pri prvotnom styku s festivalmi
alebo súbormi v zahraničí a všestrannú pomoc folklórnym kolektívom pred výjazdom na
zahraničné festivaly.
9. Prispieva ku koordinácii medzinárodných aktivít svojich členov.
10. Sekcia odporúča folklórne kolektívy, expertov a pozorovateľov na festivaly a rôzne akcie
CIOFF v zahraničí.
11. Sekcia spolupracuje s inými organizáciami, inštitúciami a združeniami v Slovenskej
republike a v zahraničí.
Článok 3 – Členstvo v sekcii
1. Členstvo v sekcii je otvorené pre všetky orgány, organizácie, inštitúcie, dobrovoľné
združenia, folklórne festivaly, osoby a odborníkov, zaoberajúcich sa tradičnou a ľudovou
kultúrou v Slovenskej republike. Členovia sa stotožňujú so základnými cieľmi CIOFF.
2. Členstvo v sekcii je riadne, pridružené a čestné. Slovenská národná sekcia umožňuje aj
prítomnosť pozorovateľov, ktorí však nemôžu zasahovať do politiky SNS CIOFF a nemajú
hlasovacie právo. Táto kategória je určená najmä pre štátne organizácie, ktoré majú
záujem sledovať dianie na poli folklórneho hnutia na Slovensku.
3. Riadnymi členmi sekcie sú:
a) medzinárodné folklórne festivaly v SR, ktoré majú štatút CIOFF,
b) orgány, organizácie, inštitúcie, folklórne kolektívy a dobrovoľné združenia, ktoré majú
v náplni činnosti starostlivosť o ochranu a rozvoj tradičnej a ľudovej kultúry, ktorí o toto
členstvo požiadajú, podľa podmienok danými týmito stanovami.

4. Pridruženými členmi môžu byť orgány, organizácie, inštitúcie, dobrovoľné združenia,
folklórne združenia, folklórne kolektívy, osoby a odborníci z odboru tradičnej a ľudovej
kultúry, ktoré majú v náplni činnosti starostlivosť o ochranu a rozvoj tradičnej a ľudovej
kultúry a folklórne festivaly, ktoré nemajú štatút CIOFF, ktorí o toto členstvo požiadajú,
podľa podmienok danými týmito stanovami.
5. Čestné členstvo môže byť priznané konkrétnym osobám a odborníkom za zásluhy
o zachovanie a rozvoj tradičnej ľudovej kultúry, na návrhy riadneho alebo pridruženého
člena sekcie. O udelení čestného členstva rozhoduje Valné zhromaždenie sekcie.
6. Členstvo zaniká:
a) zánikom sekcie,
b) zánikom riadneho alebo pridruženého člena,
c) úmrtím pridruženého alebo čestného člena,
d) rozhodnutím Valného zhromaždenia sekcie pre: neplnenie povinností člena,
činnosť smerujúcu proti cieľom a záujmom sekcie, písomnou výpoveďou člena.
Článok 4 – Práva a povinnosti členov sekcie
1. Členovia sekcie majú právo:
a) podieľať sa prostredníctvom zasadaní členov sekcie na rozhodovaní o všetkých otázkach
vyplývajúcich z poslania a úloh sekcie za podmienok daných týmito stanovami,
b) vyjadrovať svoje názory, predkladať námety a návrhy na vylepšovanie činnosti sekcie a byť
najneskôr na najbližšom zasadaní sekcie informovaní, ako bolo s týmito námetmi naložené,
c) vyjadrovať sa ku kandidátom na funkcie v orgánoch sekcie a týchto kandidátov navrhovať,
d) byť pravidelne informovaní o problémoch, ktorými sa zaoberajú orgány sekcie a o prijatých
záveroch,
e) hlasovať v orgánoch sekcie, vyjmúc ustanovenie bodu 2, čl. 4, a podávať o nich alebo im
návrhy,
f) aby výsledky zadanej pracovnej činnosti boli prezentované pod hlavičkou sekcie
s uvedením člena, ktorý plnenie úloh zaistí,
g) mať prehľad o hospodárení sekcie.
2.
a)
b)
c)

Riadni členovia sekcie majú naviac právo:
voliť výbor sekcie,
rozhodovať o hospodárení sekcie,
rozhodovať o zmenách stanov sekcie.

3. Členovia sekcie sú povinní
a) vynaložiť všetko úsilie, znalosti a skúsenosti v prospech sekcie, riadne a včas plniť svoje
povinnosti vyplývajúce z poslania a úloh sekcie a riadiť sa rozhodnutím Valného
zhromaždenia sekcie, nezneužívať získané informácie k inému účelu než vyplýva z poslania
CIOFF,
b) predávať si navzájom prednostne všetky materiály, informácie a služby potrebné na
plnenie spoločných cieľov a zámerov sekcie,
c) podieľať sa podľa svojich možností na činnosti sekcie,
d) dodržovať stanovy sekcie.
4. Riadni a pridružení členovia sú povinní hradiť stanovený členský príspevok v termíne do 31.
januára príslušného kalendárneho roku.

Článok 5 – orgány sekcie
1. Valné zhromaždenie sekcie
2. Výbor sekcie
1. Valné zhromaždenie:
a) tvoria jednotliví členovia sekcie. Každý kolektívny člen sekcie môže byť zastúpený iba
jedným delegátom s hlasovacím právom. Delegáta písomne menuje a odvoláva príslušný
kolektívny člen. Hlas delegáta riadneho člena, pri hlasovaní, sa počíta ako 5 hlasov
ostatných členov,
b) riadni členovia volia výbor sekcie, schvaľujú stanovy sekcie, rozpočet sekcie,
c) rozhoduje o všetkých otázkach, na ktorých sa na začiatku Valné zhromaždenie uznesie
d) uznáša sa vo forme odporúčaní svojím členom, Slovenskej komisii pre UNESCO
a ústredným orgánom štátnej správy,
e) je uznášaniaschopné, ak sú prítomné aspoň 2/3 riadnych členov sekcie. Návrh uznesenia je
prijatý, ak preň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov,
f) môže na pojednávanie a riešenie niektorých závažných otázok vytvoriť zo svojich členov
pracovné skupiny, prípadne prizvať ďalších odborníkov,
g) zvoláva prezident sekcie najmenej jedenkrát do roka na základe písomnej pozvánky,
doručenej najmenej desať dní pred konaním zasadnutia,
h) riadi prezident sekcie, alebo ním poverená osoba,
i) je povinný zvolať prezident sekcie, ak o to požiada aspoň 1/3 členov sekcie,
j) o každom zasadnutí členov sekcie je vyhotovený zápis, v ktorom sú uvedení prítomní,
program zasadnutia a presne formulované uznesenia s dátumom realizácie a konkrétnou
zodpovednou osobou,
k) rozhoduje v súlade so zásadami CIOFF o podmienkach zahraničných účinkujúcich,
zástupcov iných sekcií, členov komisií, pozorovateľov a ostatných členov CIOFF zo
zahraničia, ktorí sú po dobu konania akcie považovaní za zahraničných pracovníkov,
vyslaných na pracovnú cestu do SR,
l) stanovuje, v súlade s platnými zásadami pre festivaly so štatútom CIOFF, výšku vreckového
zahraničným účinkujúcim po dobu pobytu v SR a po dobu konania poriadanej akcie.
Cestovné na území SR, ubytovanie a stravovanie zaisťuje usporiadateľ na svoje náklady.
2. Výbor sekcie:
a) Riadi bežnú činnosť sekcie medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia. Za svoju činnosť sa
zodpovedá Valnému zhromaždeniu,
b) Skladá sa z: Čestného prezidenta
Prezidenta
Viceprezidenta
Hlavného delegáta
Tajomníka
Pokladníka
Prezident, viceprezident a delegát Výboru SNS CIOFF musia byť predstaviteľmi riadnych
členov sekcie.

c) prezident, viceprezident, delegát SNS CIOFF a prípadní ďalší členovia Výboru sú volení na
štvorročné funkčné obdobie na Valnom zhromaždení nadpolovičnou väčšinou prítomných
riadnych členov sekcie,
d) tajomníkom výboru sekcie je spravidla odborný pracovník Centra tradičnej kultúry
v Myjave, pri ktorom je sídlo sekcie. Na návrh prezidenta sekcie je menovaný výborom
sekcie. Viceprezidentom je spravidla odborný pracovník Centra tradičnej kultúry v Myjave,
pri ktorom je sídlo sekcie. Čestným prezidentom je primátor mesta Myjava, alebo ním
delegovaný zamestnanec mesta.
e) funkcia vo výbore sekcie je funkcia čestná,
f) prezident sekcie je štatutárnym predstaviteľom sekcie a túto zastupuje na všetkých
jednaniach, pokiaľ k tomu nepoverí iného člena výboru.
Článok 6 – Náklady na činnosť sekcie
1. Náklady na činnosť sekcie sú hradené z: príspevkov iniciátora a zakladajúceho člena Mesta Myjavy, príspevkov členov sekcie, darov, sponzorských príspevkov a dotácií.
2. Výška členských príspevkov je určovaná dohodou riadnych členov pri tvorbe rozpočtu
sekcie pre daný kalendárny rok. Na hospodárenie SNS CIOFF bude osobitne zriadený účet.
Členský príspevok a iné finančné príspevky a dary budú zasielané na tento účet a účelne
použité v súlade s cieľmi SNS CIOFF.
3. Hospodárenie sekcie je vedené v rámci ročného rozpočtu Medzinárodného folklórneho
festivalu MYJAVA, ktorý je súčasťou ročného rozpočtu príjmov a výdavkov Mesta Myjava
a je vedené v rámci platnej legislatívy.
Pre náhrady výdajov, ktoré vzniknú ako členom sekcie, tak i osobám delegovaným sekciou
s ich účasťou na plnení úloh sekcie, ako i honoráre za objednané príspevky, platia predpisy
o cestovných náhradách a iných výdajoch.
Článok 7 – Zánik sekcie
Sekcia zaniká ak:
a) zanikne CIOFF,
b) Slovenská republika vystúpi z CIOFF,
c) prestane plniť svoje úlohy.
Likvidáciu sekcie zaistí Výbor SNS CIOFF na základe uznesenia Valného zhromaždenia SNS
CIOFF. K rozhodnutiu o zániku sekcie je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny riadnych
členov sekcie.
Článok 8 – Záverečné ustanovenia
1. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia a prijímajú sa na dobu neurčitú.
2. Stanovy, ich doplnky a zmeny musí schváliť nadpolovičná väčšina riadnych členov SNS
CIOFF.
3. Tieto stanovy SNS CIOFF boli prejedané a schválené na ustanovujúcom zhromaždení členmi
sekcie dňa 15. júna 2018 v Myjave.

