
 

 

 

 

 

ŠTATÚT 
Slovenského domu v Prahe 

 
I. Preambula 

 

1. Cieľom Slovenského domu v Prahe je umožniť slovenskej menšine v Českej 
republike uspokojovať a napĺňať jej potreby v  kultúrnej, vzdelávacej a 
spoločenskej oblasti, a to vo vlastných reprezentačných priestoroch v centre 
hlavného mesta Českej republiky. 

2. Projekt Slovenského domu v Prahe vychádza z dlhodobých potrieb a požiadaviek 
Slovákov žijúcich v Českej republike, najpočetnejšej menšiny v ČR a najväčšej 
slovenskej krajanskej komunity v Európe. Nadväzuje na najlepšie tradície česko-
slovenskej a slovensko-českej vzájomnosti, ako na živý  a  životaschopný  princíp  
overený  históriou a hlboko zakorenený v kultúre oboch národov.  Inšpiruje sa aj 
podobnými inštitúciami z prostredia slovenských krajanských komunít v iných 
európskych krajinách. 

3. Idea Slovenského domu v Prahe bola podporená politickou dohodou prezidenta  
Českej republiky Miloša Zemana a prezidenta Slovenskej republiky Ivana 
Gašparoviča. Projekt bol realizovaný a priestory rekonštruované aj s finančnou 
podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Ministerstva kultúry Českej 
republiky. 

4. Slovenský dom v Prahe sídli na Soukenickej ulici 1199/3 v Prahe 1 v budove č. p. 
1199 na pozemku parc. č. 380, zapísanej v katastri nehnuteľností vedenom  
Katastrálnym úradom pre hl. m. Prahu so sídlom v Prahe, pracovisko Praha, pre k. 
ú. Nové Mesto, obec Praha, v priestoroch zakúpených Slovensko-českým klubom. 

 

II. Základné ustanovenia 

 

5. Slovenský dom v Prahe je organizačnou jednotkou Slovensko-českého klubu 
v zmysle hlavy VIII. stanov Slovensko-českého klubu. Táto organizačná jednotka 
sa zriaďuje schválením tohto štatútu. 

6. Slovenský dom v Prahe plní funkciu strediska zameraného na podporu národného 
povedomia, kultúrnej identity a kultúrneho života Slovákov žijúcich v Českej 



 

republike, na podporu ich inštitúcií zriadených na tento účel a na podporu vzťahov 
s materskou krajinou. 

7. Slovenský dom v Prahe poskytuje svoje priestory všetkým registrovaným 
subjektom, ktoré reprezentujú slovenskú krajanskú komunitu v Českej republike, 
a to iba za cenu prevádzkových a režijných nákladov. Priestory Slovenského 
domu v Prahe budú za primeraných podmienok k dispozícii aj významným 
osobnostiam a subjektom zo Slovenskej republiky zo všetkých oblastí 
spoločenského života. V oboch prípadoch je cieľom obohatiť kultúrny život 
slovenskej národnostnej menšiny v Českej republike, prezentovať slovenskú 
kultúru v Prahe a posilňovať česko-slovenské a slovensko-české vzťahy. 

8. Slovenský dom v Prahe súčasne realizuje jednotlivé vlastné aktivity  a programy 
samostatne, alebo v spolupráci s inými inštitúciami, osobitne so Slovenským 
inštitútom v Prahe.  

 

 

III. Organiza čné usporiadanie 

 

9. Činnosť Slovenského domu v Prahe riadi riaditeľ Slovenského domu v Prahe, 
ktorého menuje Výkonný výbor Slovensko-českého klubu v súlade s hlavou V., 
čl. 6 stanov Slovensko–českého klubu. Práva a povinnosti riaditeľa stanovuje 
hlava VIII. stanov Slovensko-českého klubu a môžu byť upresnené pracovnou 
zmluvou. 

10. Týmto štatútom sa zriaďujú v súlade s hlavou V., čl. 10 stanov Slovensko-českého 
klubu tieto orgány: 

a) Programová rada Slovenského domu v Prahe, 

b) Grémium Slovenského domu v Prahe.  

 

 

IV. Programová rada Slovenského domu v Prahe 

 

11. Na základe návrhu riaditeľa Slovenského domu v Prahe Programová rada najmä: 

a) prerokúva programové zameranie Slovenského domu v Prahe  



 

 

 

 

 

na nadchádzajúce obdobie, spravidla jednoročné 

b) schvaľuje návrhy programových plánov Slovenského domu v Prahe, 

spravidla na jeden štvrťrok,  

c) zabezpečuje koordináciu činnosti Slovenského domu v Prahe s aktivitami 
slovenských spolkov a spolupracujúcich inštitúcií, 

d) pravidelne hodnotí akcie a činnosť Slovenského domu v Prahe, 

e) prerokúva výročnú správu o činnosti Slovenského domu v Prahe. 

12. Programová rada Slovenského domu v Prahe predkladá z vlastnej iniciatívy 
riaditeľovi Slovenského domu v Prahe a Slovensko-českému klubu návrhy a 
pripomienky týkajúce sa činnosti a aktivít Slovenského domu v Prahe. 

13. Programová rada Slovenského domu v Prahe má nepárny počet členov, najmenej 
však jedenásť. Programovú radu Slovenského domu v Prahe tvoria primerane: 

a) zástupcovia slovenských spolkov v ČR, 

b) zástupcovia spolupracujúcich inštitúcií, vrátane orgánov SR a ČR, 

c) významné osobnosti -  predovšetkým slovenského pôvodu - žijúce v ČR, 

ktorých na návrh Výkonného výboru Slovensko-českého klubu schvaľuje 
Grémium Slovenského domu v Prahe; 

ďalej sú členmi Programovej rady Slovenského domu v Prahe: 

a) riaditeľ Slovenského domu v Prahe, 

b) nominovaný zástupca Slovensko-českého klubu. 

 

14. Programová rada Slovenského domu v Prahe si zo svojich členov volí predsedu a 
dvoch podpredsedov. Predsedom Programovej rady nemôže byť riaditeľ 
Slovenského domu v Prahe ani ekonomický riaditeľ Slovensko-českého klubu. 

15. Programová rada Slovenského domu v Prahe môže na základe vlastného 
rozhodnutia vytvárať vlastné poradné orgány alebo organizačné štruktúry.  

16. Programová rada Slovenského domu v Prahe sa zvoláva podľa potreby, najmenej 
však jedenkrát štvrťročne. Jej zasadnutia zvoláva predseda, a to najmenej 15 dní 
vopred. V prípade, že predseda nie je zvolený alebo nie je prítomný na území ČR, 



 

zasadnutia zvoláva podpredseda. V prípade, že nie je zvolený ani podpredseda, 
zasadnutia zvoláva riaditeľ Slovenského domu v Prahe. 

17. Riadne zvolané zasadnutie je uznášaniaschopné, ak na zasadaní je prítomná aspoň 
polovica členov Programovej rady Slovenského domu v Prahe.  Programová rada 
Slovenského domu v Prahe schvaľuje závery nadpolovičnou väčšinou všetkých 
prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho. 

18. Zasadnutia Programovej rady Slovenského domu v Prahe riadi jej predseda. 
V prípade, že predseda nie je zvolený alebo nie je prítomný na území ČR, riadi 
zasadnutia podpredseda. V prípade, že nie je zvolený ani podpredseda, zasadnutie 
riadi riaditeľ Slovenského domu v Prahe, a to až do zvolenia predsedu alebo 
podpredsedu. 

19. Programová rada Slovenského domu v Prahe schvaľuje svoj rokovací poriadok, 
ktorým sa riadia jej zasadnutia. 

 

 

V. Grémium 

 

20. Grémium Slovenského domu v Prahe: 

a) prerokúva koncepčné otázky týkajúce sa činnosti a aktivít Slovenského domu 
v Prahe a prijíma záväzné usmernenia pre Programovú radu a riaditeľa 
Slovenského domu v Prahe, 

b) schvaľuje programové zameranie Slovenského domu v Prahe, 

c) schvaľuje Výročnú správu o činnosti Slovenského domu v Prahe (čím nie je 
dotknutá povinnosť Slovensko-českého klubu vypracovať písomnú informáciu  
o činnosti Slovenského domu v Prahe za predchádzajúci kalendárny rok v 
zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v 
zahraničí, prípadne iné príbuzné povinnosti Slovensko-českého klubu), 

d) schvaľuje ročný plán činnosti Slovenského domu v Prahe, 

e) informuje príslušné orgány ČR a SR, ako aj Slovensko-český klub, o napĺňaní 
cieľov Slovenského domu v Prahe, a to písomne jedenkrát ročne (Výročná 
správa o činnosti Slovenského domu v Prahe),  

f) má právo požadovať informácie od riaditeľa Slovenského domu v Prahe, 



 

 

 

 

 

g) prerokúva návrhy a pripomienky verejnosti aj iných subjektov k činnosti 
Slovenského domu v Prahe. 

 

21. Grémium Slovenského domu v Prahe je trojčlenné. Členstvo v Grémiu je 
nezlučiteľné s členstvom v Programovej rade Slovenského domu v Prahe. Členmi 
Grémia pre konkrétne zasadnutie sú: 

a) predseda Slovensko-českého klubu; v prípade, že nie je zvolený, alebo 
v prípade jeho neprítomnosti je členom jeho zástupca v zmysle Stanov 
Slovensko-českého klubu, 

b) zástupca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR alebo 
Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí,  

c) zástupca Ministerstva kultúry ČR. 

22. Grémium Slovenského domu v Prahe sa zvoláva podľa potreby, najmenej však 
dvakrát ročne. Jeho zasadnutia zvoláva predseda Slovensko-českého klubu 
najmenej 30 dní vopred. Na zasadnutiach Grémia Slovenského domu v Prahe sa 
zúčastňuje aj riaditeľ Slovenského domu v Prahe, a to bez hlasovacieho práva. 

23. Riadne zvolané Grémium Slovenského domu v Prahe je uznášaniaschopné len za 
prítomnosti všetkých troch jeho členov. Grémium Slovenského domu v Prahe 
schvaľuje závery jednohlasne.  

24. Členovia Grémia sa môžu vyjadrovať k plneniu funkcií strediskom. Konštatovanie 
o neplnení funkcií strediska sa má za potvrdené, ak dvaja členovia Grémia túto 
skutočnosť oznámia písomne a elektronickou poštou ostatným dvom členom 
Grémia dvakrát, a to s odstupom minimálne šiestich mesiacov najviac do jedného 
roka. 

25. Zasadnutia Grémia Slovenského domu v Prahe riadi predseda Slovensko-českého 
klubu; v prípade, že nie je zvolený, alebo v prípade jeho neprítomnosti, zasadnutia 
Grémia Slovenského domu v Prahe riadi jeho zástupca v zmysle Stanov 
Slovensko-českého klubu. 

26. Grémium Slovenského domu v Prahe schvaľuje svoj rokovací poriadok, ktorým sa 
riadi. 

  

 



 

VI. Záverečné ustanovenia 

 

27. Tento Štatút Slovenského domu v Prahe schválil Výkonný výbor Slovensko-
českého klubu 24. februára 2014. 

28. Štatút Slovenského domu v Prahe môže v zmysle Stanov Slovensko-českého 
klubu zmeniť Výkonný výbor Slovensko-českého klubu nadpolovičnou väčšinou 
prítomných členov, a to po predchádzajúcom písomnom súhlase Ministerstva 
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstva kultury ČR. 

29. Výkonný výbor Slovensko-českého klubu schválil 12. novembra 2013 zámer 
zapracovať ustanovenia o Slovenskom dome v Prahe priamo do Stanov 
Slovensko-českého klubu. 

 

V Prahe dňa 24. februára 2014  

 

 

 

Naďa Vokušová, 

predsedníčka Slovensko-českého klubu 

 

 

Vladimír Skalský, 

1. podpredseda Slovensko-českého klubu 


