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STANOVY
§1
Názov spoločnosti
Spoločnosť Mikuláša LEXMANNA OP
§2
Sídlo združenia
webové sídlo : www.patermikulas.sk/pater-mikulas-lexmann/spolocnost-mikulasa-lexmanna-op/
emailová adresa : spolocnost.mikulasa.lexmanna@gmail.com
§3
Preambula
Spoločnosť Mikuláša LEXMANNA OP nadväzuje na činorodú životnú púť a výnimočný
duchovný odkaz, ktorý nám zanechal dominikánsky kňaz Mikuláš Lexmann. Spoločnosť rozvíja
a primerane do každodenného života uvádza morálne hodnoty jeho duchovného odkazu.
Páter Mikuláš, rodným menom Jozef Lexmann, sa narodil v Bobote pri Bánovciach nad Bebravou.
Nastúpil do dominikánskeho juvenátu v Budapešti, noviciát absolvoval v Grazi a roku 1917 zložil prvé
rehoľné sľuby. Dominikánske štúdiá filozofie a teológie absolvoval vo Viedni a Grazi. V júli 1923 bol
vysvätený za kňaza. Roku 1924 už pôsobil v Košiciach a od začiatku bol mimoriadne aktívny vo svojej
pastoračnej činnosti.
Roku 1933 sa stal priorom kláštora v Košiciach. Na Dominikánskom námestí z jeho iniciatívy
postavili prvú modernú krytú tržnicu v meste. Tesne pri dominikánskom kostole tiež postavili kultúrne
stredisko Veritas na dobovo špičkovej úrovni. Vo Veritase sa hrávalo divadlo, premietali sa filmy,
organizovali sa prednášky, recitácie, koncerty. Páter Mikuláš založil a viedol detský tamburášsky súbor,
založil skauting, pôsobil ako starosta združenia Orol. Jeho zámerom bolo, aby sa kresťanský život
neobmedzoval len na priestor chrámov, ale aby evanjeliová radosť zo života prenikla aj profánny kultúrny
svet. Bol vášnivým motoristom. V rámci Charity ako funkcionár Autoklubu zriadil a viedol šoférske
kurzy pre nemajetných občanov. Roku 1935 absolvoval v Košiciach pilotný výcvik a zložil skúšku pilota
ako 1. rehoľný kňaz v ČSR.
Celé generácie mládeže organizoval na báze Bratstva svätého ruženca a staral sa o ich vzdelávanie.
V duchu dominikánskej spirituality vštepoval svojim zverencom úctu k Panne Márii. Po vojne založil
časopis Ruženec. Páter Mikuláš bol silnou osobnosťou, ľudí si získaval svojím vzdelanostným
rozhľadom, vtipom, humorom a osobným šarmom. Rád žartoval a šíril kresťanský optimizmus. Žil
asketickým životom.
Po skončení funkčného obdobia priora v roku 1936 odišiel do Čiech, aby sa venoval ďalšiemu
štúdiu. Toto obdobie bolo prerušené 2. sv. vojnou, hrozilo mu zatknutie zo strany Gestapa pre
„vlastenecké kázne“, a preto sa utiahol do kláštorov v Šoproni a Vašvári.
Pred koncom vojny ho poslali naspäť do Košíc. Tu v krypte pod dominikánskym kostolom pod
jeho vedením vybudovali úkryt. Páter Mikuláš využil predovšetkým svoj technický talent, po vyčistení
krypty tam bolo nainštalované elektrické vedenie, osvetlenie a realizované aj odvetranie, aby sa tu mohli
bezpečne zdržiavať a chrániť ľudia ohrození na živote nacistickými predstaviteľmi Strany šípových
krížov. Celá záchrana bola veľmi sofistikovaná, v priebehu mesiacov december 1944 – 19. január 1945
nebola odhalená a podarilo sa zachrániť najmenej 20 ľuďom, bez rozdielu národnosti, vierovyznania či
politickej príslušnosti, zachránili sa tu Židia, Maďari, Slováci, kresťania, komunisti a iní.
Po vojne v ideáloch zbližovania sa národov páter Mikuláš propagoval esperanto a zorganizoval
esperantské školenie. Organizačne a technicky zabezpečil slávnosť zasvätenia východného Slovenska
Božskému Srdcu Ježišovmu, ktorá sa konala v júni 1947.
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Po roku 1948 bol opakovane prenasledovaný, obviňovaný, väznený a po barbarskej noci v apríli
1950 bol definitívne izolovaný ako tzv. „obzvlášť nebezpečný, reakčný a neprevychovateľný rehoľník“.
Bol internovaný vo viacerých internačných táboroch (kláštory v Pezinku, Báči, Podolínci), až napokon
posledným zastavením jeho krížovej cesty sa stal internačný Kláštor na Hore Matky Božej pri českých
Králikách. Prenasledovanie za vieru a utrpenie rozhodujúcim spôsobom podlomilo jeho telesné zdravie.
Nebola mu poskytovaná potrebná zdravotná starostlivosť a liečba vysokého krvného tlaku, naopak musel
fyzicky ťažko pracovať. Dôsledkom tejto tyranie a utrpenia bola jeho smrť na tomto mieste 17. júla 1952
vo veku nedožitých 53 rokov. Je pochovaný v rodnom Bobote.
§3
Predmet činnosti, účel a ciele Spoločnosti
Predmetom činnosti, účelom a cieľmi Spoločnosti sú najmä:
a) podporovať nové kňazské a rehoľné povolania;
b) podporovať projekty rozvíjajúce hodnoty sociálnej spravodlivosti, slobody, demokracie
a spolupráce medzi národnosťami a etnickými skupinami;
c) napomáhať rozvoju kresťanských duchovných hodnôt v spoločnosti prostredníctvom podpory
teologického myslenia, ekumenického i medzináboženského dialógu;
d) podporovať tvorbu, ochranu, obnovu a prezentáciu kresťanských duchovných a kultúrnych
hodnôt;
e) podporovať ochranu ľudských práv a základných slobôd; posilňovať iniciatívy vyjadrujúce postoje
osobnej, kresťanskej i občianskej odvahy a statočnosti;
f) podporovať šírenie informácií o období neslobody, ktoré pomôžu k odhaľovaniu pravdy
o totalitných režimoch a ich obetiach;
g) podporovať kultúrne, vzdelávacie, výchovné, vydavateľské, publikačné aktivity, ktoré budú
rozvíjať vyššie spomenuté ciele.
Za účelom dosiahnutia svojich cieľov Spoločnosť spolupracuje s cirkevnými, kultúrnymi,
školskými, zdravotníckymi, vzdelávacími, charitatívnymi, verejnoprospešnými, sociálnymi a ďalšími
organizáciami, s orgánmi verejnej moci a štátnej správy.

1.
2.
3.

4.

5.

Článok IV.
Spoločnosť, členstvo v Spoločnosti, práva a povinnosti členov
Spoločnosť Mikuláša LEXMANNA OP nie je právnickou osobou, nemá spôsobilosť na práva
a povinnosti.
Zakladateľmi spoločnosti sú MUDr. Juraj Lexmann, MVDr. Danica Nagyová, rod. Lexmannová
a Mgr. Andrea Dúcka, rod. Fialová - Lexmannová.
Členom Spoločnosti sa môže stať fyzická osoba vo veku od 18 rokov s trvalým pobytom
v Európskej únii, ktorá súhlasí so stanovami Spoločnosti a zašle internetovú prihlášku z webovej
podstránky www.patermikulas.sk/pater-mikulas-lexmann/spolocnost-mikulasa-lexmanna-op/ na
webové sídlo Spoločnosti. Po obdržaní prihlášky na email Spoločnosti bude v priebehu
niekoľkých hodín až dní príjem prihlášky a členstvo v Spoločnosti záujemcovi potvrdené spätnou
emailovou odpoveďou.
Každý člen Spoločnosti je povinný vyvíjať činnosť na dosiahnutie dohodnutého účelu a cieľov
Spoločnosti v zmysle čl. III. a zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla znemožniť alebo
sťažiť dosiahnutie tohto účelu.
Popri pracovnej činnosti môžu členovia Spoločnosti dobrovoľne poskytnúť peniaze alebo iné veci
ako dar na účely a ciele Spoločnosti. Takto nadobudnuté finančné prostriedky budú Spoločnosťou
spravované a budú uložené výlučne na transparentom účte. Tieto finančné prostriedky sa nestanú
majetkom žiadneho z členov Spoločnosti a ani Spoločnosti ako takej; Spoločnosť ich bude
výlučne iba spravovať za účelom zabezpečenia a dosiahnutia svojich účelov a cieľov.
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6. Členovia Spoločnosti poverujú MUDr. Juraja Lexmanna zriadením transparentného účtu
a disponovaním s finančnými prostriedkami na ňom sústredenými pre dosiahnutie účelov a cieľov
Spoločnosti.
7. Finančné prostriedky z transparentného účtu môžu byť použité len na dosahovanie účelov a cieľov
Spoločnosti. Každý člen Spoločnosti, aj keď nevykonáva správu, má právo sa presvedčiť
o nakladaní s financiami, ktoré Spoločnosť spravuje.
8. Spoločnosť nie je založená s cieľom získavať majetok, je neziskovou spoločnosťou. Pokiaľ
Spoločnosť prípadne dostane finančný dar na transparentný účel od tretej osoby – nečlena
spoločnosti, tento dar sa nestáva majetkom Spoločnosti a ani jej členov, bude Spoločnosťou
spravovaný za účelom napĺňania jej poslania.
9. Spoločnosť nesmie vytvárať záväzky voči tretím osobám.
10. O konkrétnej realizácii cieľov a účelov Spoločnosti rozhoduje Rada Spoločnosti v zložení MUDr.
Juraj Lexmann, MVDr. Danica Nagyová a Mgr. Andrea Dúcka jednomyseľne. Za radu vo vzťahu
k členom Spoločnosti je poverený komunikáciou Juraj Lexmann.
11. Každý člen Spoločnosti sa môže stať členom rady, pokiaľ o to prejaví záujem a ak to schvália
zakladajúci členovia.
12. Rada Spoločnosti bude pracovať na dobu neurčitú, pokiaľ nebude členom rady vyslovená
nedôvera nadpolovičnou väčšinou členov Spoločnosti, pričom každému členovi patrí jeden hlas.
Za člena rady, ktorý odstúpi, nastúpi iný člen Spoločnosti, ktorého určia zakladatelia Spoločnosti.
13. Ak to povaha veci a technické aspekty pripúšťajú, môže komunikácia medzi členmi Spoločnosti,
medzi členmi rady, medzi členmi a radou (komunikáciou povereným členom) navzájom prebiehať
v elektronickej forme. V elektronickej forme môžu byť vedené aj hlasovanie, ak sa taká potreba
vyskytne.
14. Rada Spoločnosti vedie zoznam členov Spoločnosti, ktorý obsahuje nasledujúce údaje: meno
a priezvisko, emailovú adresu, číslo mobilného telefónu a kontaktnú adresu.
15. Členovia Spoločnosti boli pri vstupe do nej informovaní „Podľa článku 13 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov v spojení s § 19 a 20 zákona č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení (ďalej ako „GDPR“). Materiál o ochrane osobných údajov (GDPR) členov je prílohou
týchto stanov a je umiestnený v elektronickej forme na webovom sídle spoločnosti.
16. Členovia Spoločnosti sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť Rade
Spoločnosti do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku.
17. Potrebné informácie o Spoločnosti budú dostupné na podstránke webového portálu
www.patermikulas.sk/pater-mikulas-lexmann/spolocnost-mikulasa-lexmanna-op/
18. Každý člen môže zo Spoločnosti kedykoľvek vystúpiť. O vystúpení primerane informuje radu.
Článok V.
Záverečné ustanovenia
1. O rozpustení Spoločnosti Mikuláša LEXMANNA OP rozhodujú zakladajúci členovia.
2. Členovia Spoločnosti sa dohodli, že v prípade jej rozpustenia budú finančné prostriedky v správe
Spoločnosti ku dňu rozpustenia darované Rímskokatolíckej cirkvi, Farskému úradu v Bobote.
V Trenčíne 6. januára 2020

Zakladajúci členovia: MUDr. Juraj Lexmann, MVDr. Danica Nagyová a Mgr. Andrea Dúcka

Príloha: Informácia o ochrane osobných údajov (GDPR)

Spoločnosť Mikuláša LEXMANNA OP
Informácie pre dotknuté osoby podľa GDPR
Informácie poskytnuté dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej
osoby
Podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 27.04.2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov
v spojení s § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „GDPR“).
Informačná povinnosť prevádzkovateľa podľa GDPR je splnená tým, že je v písomnej forme
dostupná u Juraja Lexmanna, v elektronickej forme na webovom sídle spoločnosti a tým, že
predmetné informácie boli podané členom spoločnosti pri ich vstupe do spoločnosti.

1. Prevádzkovateľ: Spoločnosť Mikuláša Lexmanna OP, združenie občanov bez
právnej subjektivity
2. Zodpovedná osoba: Prevádzkovateľ v zmysle § 44 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
zodpovednú osobu neurčuje.
3. Kategórie osobných údajov: Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie
osobných údajov: meno a priezvisko, emailovú adresu, číslo mobilného telefónu
a kontaktnú adresu. Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané v informačných
systémoch prevádzkovateľa v listinnej aj v elektronickej podobe.
4. Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov je
vedenie zoznamu členov spoločnosti.
5. Právny základ spracúvania osobných údajov: Právnym základom spracúvania
osobných údajov v informačnom systéme prevádzkovateľa je:
• čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonných
povinností, ktoré prevádzkovateľovi vyplýva z príslušných právnych
predpisov, ktorými sú občiansky zákonník a stanovy spoločnosti.
6. Príjemcovia alebo kategória príjemcov: Príjemcom osobných údajov dotknutých
osôb je Rada Spoločnosti, a to v rámci svojej pôsobnosti vymedzenej Stanovami
Spoločnosti, keďže vedie zoznam členov spoločnosti.
7. Informácia podľa §20 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov v platnom znení: Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje
dotknutých osôb do tretej krajiny (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácie.
8. Doba uchovávania osobných údajov: Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať
osobné údaje dotknutej osoby do doby, kým trvá účel spracúvania osobných údajov
určený prevádzkovateľom vzhľadom na zásadu minimalizácie uchovávania. Je
nevyhnutné uchovávať osobné údaje dotknutej osoby počas doby trvania členstva
dotknutej osoby v spoločnosti.

9. Práva dotknutej osoby:
• dotknutá osoba má podľa čl. 15 GDPR právo na prístup k osobným údajom,
• dotknutá osoba má podľa čl. 16 GDPR právo na opravu osobných údajov.
V zmysle stanov spoločnosti členovia spoločnosti sú povinní všetky zmeny
evidovaných skutočností nahlásiť spoločnosti do dvoch mesiacov odo dňa ich
vzniku.
• dotknutá osoba nemá podľa čl. 17 ods. 3 písm. b) GDPR právo na výmaz
osobných údajov z informačných systémov prevádzkovateľa,
• dotknutá osoba má podľa čl. 18 GDPR právo na obmedzenie spracúvania
osobných údajov. Uvedené právo je limitované zákonnými povinnosťami
prevádzkovateľa stanovenými osobitnými právnymi predpismi a stanovami,
• dotknutá osoba nemá podľa čl. 20 GDPR právo na prenosnosť osobných
údajov vzhľadom na právny základ spracúvania osobných údajov podľa čl. 6
ods. 1 písm. c) GDPR,
• dotknutá osoba nemá podľa čl. 21 GDPR právo namietať spracúvanie
osobných údajov vzhľadom na právny základ spracúvania osobných údajov
podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
• každá dotknutá osoba má právo sa obrátiť na dozorný orgán, ktorým je
v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky so sídlom Hraničná 12, Bratislava s návrhom na začatie konania
podľa §100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

10. Osobné údaje spracúvané v informačnom systéme prevádzkovateľa sú spracúvané na
právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Prevádzkovateľ je pri spracúvaní
osobných údajov dotknutých osôb viazaný rozsahom spracúvania, ktorý určujú
osobitné právne predpisy.

11. Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane
profilovania.

Trenčín 06.01.2020

