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Stanovy občianskeho združenia 
Medzinárodná komunita Dzogčhenu - Wangdenling 

 
Článok 1 

Názov 
 
Názov občianskeho združenia: Medzinárodná komunita Dzogčhenu - Wangdenling  (ďalej len „Združenie“ 
alebo „Wangdenling“ a „Ling“). 
 

Článok 2 
Sídlo 

 
Sídlo združenia:  Španie 582, 91308 Nová Bošáca, Slovenská republika.  

 
Článok 3 

Doba trvania 
 
Združenie má časovo neobmedzené trvanie.  
 

Článok 4 
Definícia a zásady Wangdenlingu 

 
1. Wangdenling je neziskovou organizáciou, ktorá sa drží poslania a zásad Medzinárodnej komunity 

Dzogčhenu – International Dzogchen Community (ďalej „IDC“), založenej Čhögjal Namkhai Norboum, 
ktorá má sídlo v Arcidosso (GR) v Taliansku.  

2. Združenie je integrované v medzinárodnej organizačnej štruktúre IDC, ale zachováva si administratívnu 
autonómiu. Pokladá sa za jednu zo základných organizačných štruktúr IDC, ktoré sa volajú ling. 

3. Združuje ľudí, ktorí sa venujú štúdiu a praxi učenia Dzogčhen Ati po vedením majstra, ktorý má autentické 
poznanie stavu Dzogčhenu. Podporuje rozvoj jednotlivcov a presadzuje sociálne ciele. Nie je náboženským 
združením ani cirkvou, je nepolitické a nesektárske, je založené na princípoch náuky dzogčhenu, tak ako ich 
odovzdal Prahevadžra a v neprerušenej línii majstrov v tradíciách buddhizmu a bönu až k Čhögjal Namkhai 
Norbuovi, zakladateľovi a duchovnému majstrovi Medzinárodnej komunity Dzogčhen. 

4. Uznáva štyri vznešené pravdy, ktoré učil Buddha Gautama Siddhártha Šákjamuni (v 5. st. pred naším 
letopočtom) počas kázania v Sarnathe, ako neoddeliteľnú súčasť základných princípov náuky dzogčhenu. 

5. Presadzuje prostredníctvom výmeny názorov a vzájomného porovnávania bez predsudkov úctu k svetovej 
kultúrnej a duchovnej rozmanitosti. 

6. Podporuje prenos náuky dzogčhenu, ako bola odovzdávaná v línii Čhögjal Namkhai Norbua, a ochraňuje jej 
pravosť.  

7. Združenie má na základe vôle svojich členov vyjadrenej priatím týchto stanov zámer byť pridružené k IDC, 
založenej Čhögjal Namkhai Norbuom a riadiť sa jej poslaním, zásadami, stanovami a nariadeniami. 

8. Združenie prijíma podmienky Pridružovacieho protokolu (Affiliation Protocol) poskytnutého stranou IDC. 
Nedodržiavanie podmienok tohto Protokolu sa považuje za ukončenie pridruženia a stratu práva používať 
obchodné značky IDC. 

9. Správne, úradné a výkonné orgány Wangdenlingu sú v plnej miere zodpovedné za vznik akýchkoľvek 
pohľadávok voči Wangdenlingu; sú v plnej miere zodpovedné za ich vlastné finančné prostriedky a za svoje 
vlastné správne, úradné a výkonné orgány. 

10. Wangdenling uznáva neprenositeľnosť akýchkoľvek pohľadávok a požiadaviek pojatých Gakyilom Lingu na 
IDC, okrem tých špecifických a zdokumentovaných výnimiek, ktoré vzišli zo strany Medzinárodného 
Gakyilu. 
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Článok 5 
Účel, ciele a úlohy združenia 

 
1. Základným účelom združenia je podpora prenosu učenia Dzogčhenu a rozvoja jednotlivcov rešpektujúc 

dôstojnosť každého člena a jeho individuálnu dimenziu (vyhýbajúc sa pritom snahy o konvertovanie nových 
členov, či sektárstvo). 

2. Základné ciele združenia sú: 
a) podporovať šírenie a pokračovanie troch sérií náuk dzogčhenu semde, longde a menngagde pod vedením 

duchovného majstra a zakladateľa Medzinárodnej komunity Dzogčhen, organizovaním workshopov, 
seminárov, konferencií a retreatov; 

b) podporovať transmisiu cyklu učení Longsal, súboru náuk, ktoré znovuobjavil Čhögjal Namkhai Norbu; 
c) podporovať rozvoj a pokračovanie výučby Santi mahá sanghy, ktorá obsahuje deväť úrovní štúdia a praxe 

troch sérií učení dzogčhenu: semde, longde a menngagde; 
d) podporovať a uľahčovať vzdelávacie aktivity duchovného majstra komunity dzogčhenu a inštruktorov 

ním určených na vysvetľovanie špecifických metód alebo aspektov náuky; 
e) podporovať šírenie a zlepšovať verejnú znalosť Jantra jógy, so zámerom zvýšiť povedomie o vzájomnej 

závislosti medzi telom, rečou a mysľou; 
f) podporovať šírenie tanca Vadžry a ďalších tancov spojených s náukou dzogčhenu; 
g) získať a zdokumentovať tradičné poznanie vzťahujúce sa k náukám dzogčhenu a buddhizmu; 
h) podporovať iniciatívy zamerané na rozšírenie znalosti tibetskej kultúry; 
i) zriadiť knižnice a dokumentačné centrum; 
j) podporovať a presadzovať preklad a publikáciu pôvodnej literatúry náuky dzogčhenu a buddhizmu a 

všeobecne tibetskej kultúry;  
k) podporovať konferencie, semináre a kurzy a prispievať k rozvoju medzinárodnej siete združenia; 
l) poskytovať školné a granty jednotlivcom, združeniam a inštitúciám, ktoré prispievajú k presadzovaniu a 

podpore cieľov Medzinárodnej komunity Dzogčhen; 
m) rozvíjať sieť vzťahov, aktivít a iniciatív na lokálnej aj medzinárodnej úrovni s komunitami a medzi 

komunitami, ktoré boli vytvorené všetkými ľuďmi a subjektmi,  zaujímajúcimi sa o rozvoj duchovného 
poznania; 

n) podporovať, organizovať, riadiť a zúčastňovať sa vzdelávacích aktivít vrátane školných a univerzitných - 
prostredníctvom výskumných projektov, koordinácie, výcvikov a kurzov, slúžiacich na získavanie 
znalostí zameraných na úplné využitie ľudského rozvoja a na porozumenie vlastnej podstate jednotlivca; 

o) realizovať, priamo alebo prostredníctvom iných organizácii založených na tento účel, projekty 
medzinárodnej spolupráce zamerané na ochranu tradičného poznania a podporu miestnych komunít; 

p) podporovať verejný dialóg na témy ako zachovanie tradičného poznania a lekárskych tradícií; 
q) podporovať prácu ľudí v združení a mimo združenia prispievajúcich k presadzovaniu týchto cieľov, 

pomocou odmeňovania, poskytovania grantov, šírením a zverejňovaním ich úspechov a ďalšími 
vhodnými spôsobmi; 

r) podporovať a propagovať vydavateľské iniciatívy súvisiace s poslaním združenia; 
s) vydávať vestníky, recenzie, informačné materiály a periodiká o aktivitách Medzinárodnej komunity 

Dzogčhenu; 
t) šíriť, prostredníctvom aktivít kvalifikovaných lekárov, využitie techník orientálnej medicíny, obzvlášť 

tibetskej, a ďalej zaisťovať prípravu a balenie potrebných liečiv, v súlade so súčasnými platnými 
právnymi predpismi a reguláciami v tejto oblasti; 

u) podporovať komerčné, remeselnícke a pracovné aktivity členov združenia; 
v) spravovať práva vyplývajúce z práva duševného vlastníctva a využitie týchto práv (najmä využívanie 

ochranných známok, log, autorských diel a pod.) patriacich k Medzinárodnej komunite Dzogčhenu a 
ďalších duševných a priemyselných práv komunity Dzogčhenu, pokiaľ také existujú; 

w) spravovať webové domény týkajúce sa poslania a aktivít združenia; 
x) charitatívna činnosť; 

3. Ciele združenia sú uskutočňované prostredníctvom jednotlivých záväzkov členov združenia študovať a 
aplikovať znalosti obsiahnuté v tantrách, lungoch a upadéšach učení dzogčhenu. Členovia komunity 
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dzogčhenu sa uznávajú ako vadžra bratia a sestry a spoločne spolupracujú v harmónii, v duchu učení 
dzogčhenu a na dobrovoľnej báze. 

4. Wangdenling môže spolupracovať s ďalšími entitami za účelom rozvoja iniciatív zlučiteľných s vlastnými 
inštitucionálnymi cieľmi. Ling za každých okolností ostáva úplne nezávislý na vládnych inštitúciách, 
verejných a súkromných podnikoch, náboženských organizáciách a všetkých ďalších orgánoch. 

5. Organizačná štruktúra Wangdenlingu, aktivity a spolupráca medzi jeho členmi sú inšpirované a vedené 
pochopením princípov náuky dzogčhenu. 

6. Vzťahy medzi jeho členmi a vzťahy združenia s ostatnými jednotlivcami a inštitúciami sú riadené na základe 
pochopenia princípu špecifických záväzkov nazývaných samaje, tak ako sú vysvetlené v systéme 
vadžrajánového buddhizmu a náuk dzogčhenu. 

7. Na dosiahnutie svojich primárnych cieľov môže Wangdenling okrem vyššie uvedených špecifických aktivít 
ďalej podniknúť akúkoľvek aktivitu, vrátane komerčnej aktivity či podnikania, pokiaľ sa vzťahuje k vyššie 
uvedeným alebo ich doplňuje, a tiež vykonať všetky aktivity a uzavrieť akékoľvek transakcie týkajúce sa 
hnuteľného či nehnuteľného majetku a financovania, ktoré môžu byť nutné alebo užitočné pre dosiahnutie 
cieľov združenia alebo v súvislosti s účelom združenia. 

8. Na dosiahnutie stanovených cieľov, sa môže združenie ako súčasť Medzinárodnej komunity Dzogčhenu 
zapojiť do verejných a súkromných projektov na národnej či medzinárodnej úrovni, podporovať skupiny a 
stretnutia a pričleniť sa k inštitúciám a organizáciám v súlade so stanovami Medzinárodnej komunity 
Dzogčhenu, vrátane podnikania, pokiaľ to pokladá za užitočné pre splnenie svojich spoločenských cieľov. 
Môže propagovať alebo podporovať nadácie, študijné centrá, nakladateľstvá a propagačné iniciatívy, a 
všeobecne podniknúť akúkoľvek aktivitu, ktorá nie je v rozpore s povahou združenia alebo zákonom. 

9. Združenie ako súčasť Medzinárodnej komunity Dzogčhenu sa na dosiahnutie cieľov zaväzuje podporovať 
získavanie finančných zdrojov na zabezpečenie úspešnej realizácie aktivít neziskovej organizácie ASIA a 
medzinárodného inštitútu Shang Shung Institute. 

10. Wangdenling ako súčasť Medzinárodnej komunity Dzogčhenu sa zaväzuje, že bude podporovať myšlienky 
smerujúce k zaisteniu vzájomnej koordinácie jednotlivých orgánov, združení a skupín pomocou 
Medzinárodného Gakyilu a ďalej uľahčeniu ich komunikácie s akýmkoľvek ďalším subjektom kdekoľvek na 
svete majúcim rovnaké a zdieľané ciele. 

11. Združenie ako súčasť Medzinárodnej komunity Dzogčhenu je súčasťou siete združení tvorených skupinami 
jednotlivcov, ktorí zdieľajú ich zásady a poslanie a ktorí plánujú rozvíjať spoločné kultúrne a duchovné 
záujmy. Hlavné sídla medzinárodného združenia v konkrétnej geografickej oblasti sa nazývajú Gar. Základné 
sídla združenia sa nazývajú ling. 

12. Úlohy lingu v súlade so stanovami Medzinárodnej komunity Dzoghčenu sú predovšetkým: 
a) propagácia poslania združenia Medzinárodnej komunity Dzogčhenu, 
b) podpora a uľahčenie odovzdávania učení, štúdia a praktikovanie náuk dzogčhenu a súvisiacich disciplín, 
c) podpora a uľahčenie práce duchovného učiteľa Medzinárodnej komunity Dzogčhenu a ďalších 

inštruktorov v mieste, kde je ling ustanovený, 
d) rozvíjať okolo seba miestnu sieť jednotlivcov, ktorí zdieľajú princípy Medzinárodnej komunity 

Dzogčhenu a spoločne spolupracujú na podpore dzogčhenových učení, 
e) hľadanie vhodných miest na uskutočnenie aktivít združenia, 
f) organizovanie udalostí, kurzov a seminárov súvisiacich s poslaním združenia, 
g) vytáranie vzťahov a spolupráce s verejnými orgánmi, súkromnými združeniami a komunikačnými 

médiami za účelom prispenia k naplneniu poslania Medzinárodnej komunity Dzogčhenu, 
h) spolupráca s ostatnými združeniami, či inými entitami v iniciatívach s cieľom podporiť tibetskú kultúru 

a ciele Združenia.  
i) vytváranie a udržiavanie vzťahov na báze spolupráce s ostatnými lingami, 
j) zavedenie aktivít slúžiacich na propagáciu a podporu projektov a programov združenia na lokálnej i 

medzinárodnej úrovni. 
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Článok 6 
Členstvo 

 
1. Členovia sú fyzické osoby spôsobilé na právne úkony staršie ako 15 rokov, zaujímajúce sa o učenie a o 

praktikovanie náuky dzogčhenu, ktorí nasledovali a praktikovali náuku Dzogčhenu po najmenej 3 roky a 
požiadajú o členstvo v súlade s Členskými smernicami.  

2. Záujemca o členstvo v združení v prípade záujmu o členstvo v združení vyplní prihlášku uchádzača 
o členstvo v združení. Záujemca tým získa status „uchádzač o členstvo“ (ďalej v texte v prísl. gramatickom 
tvare). Po tom ako si predplácal štatút uchádzača o členstvo po tri po sebe nasledujúce roky a podieľal sa na 
aktivitách združenia môže byť uchádzač o členstvo prijatý za člena. Uchádzač o členstvo nemá nárok 
hlasovať ani byť volený do orgánov Združenia, do orgánov IDC či do iných národných alebo 
medzinárodných orgánov právnických osôb v rámci ktorých Združenie funguje či vykonáva svoju činnosť. 
Uchádzač o členstvo má práva a povinnosti, ktoré sú stanovené v „Členských smerniciach“.  

3. Členstvo v Združení vzniká v súlade s článkom 7. Členovia sa musia riadiť pravidlami týchto stanov, 
pravidlami stanov IDC a pravidlami všetkých súvisiacich dokumentov. Všetci členovia Lingu sa zároveň 
automaticky stávajú aj členmi Garu, ku ktorému je Ling pridružený a IDC a to zaplatením povinného 
členského poplatku, ktorý v sebe zahŕňa členský poplatok Lingu, Garu a Medzinárodnej komunity 
Dzoghčenu. V rámci IDC majú rovnaké práva ako všetci ostatní členovia, vrátane práva hlasovať na 
obecnom zhromaždení IDC. Každý člen Wangdenlingu je tiež automaticky členom Garu, ku ktorému je 
Wangdenling pridružený a má v rámci Garu rovnaké práva ako všetci ostatní členovia vrátane práva hlasovať 
na obecnom zhromaždení Garu. 

4. Všetci členovia Lingu majú právo sa podieľať na Medzinárodnom zhromaždení IDC a na obecnom 
zhromaždení Garu, ku ktorému sa Ling vzťahuje. Môžu tak urobiť osobne, alebo v zastúpení. Každý člen 
môže reprezentovať najviac 3 ďalších členov, pokiaľ má ich písomné splnomocnenie tak urobiť. 

5. Všetci členovia IDC, ktorí nie sú priamymi členmi Wangdenlingu majú rovnaké právo podieľať sa na 
aktivitách Lingu, ale nemajú právo hlasovať na obecnom Zhromaždení sanghy Wangdenlingu. 

6. Členstvo v združení môže mať viacero foriem, podľa čoho rozlišujeme členov v združení na:  
a) obyčajných členov a  
b) čestných členov. 

7. Obyčajní členovia sú fyzické osoby, ktoré sú povinné uhrádzať ročný poplatok, ktorý je ustanovený 
Medzinárodným gakyilom po celú dobu trvania ich členstva v združení. Uchádzač o členstvo sa stáva 
riadnym členom združenia po tom ako:  
a) vyslovil súhlas so znením stanov združenia a všetkými súvisiacimi dokumentmi združenia 

a Medzinárodnej komunity Dzogčhen vzťahujúcimi sa k členstvu v združení, 
b) uhradil ročný členský poplatok združeniu, 
c) zúčastnil na aktivitách združenia organizovaných združením ako uchádzač o členstvo a 
d) riadne uhrádzal ročný poplatok uchádzača o členstvo tri po sebe nasledujúce roky predchádzajúce jeho 
žiadosť o členstvo. 

8. Čestní členovia sú fyzické osoby, ktoré prispeli buď prostredníctvom svojej práce k výraznému rozvoju 
združenia, alebo sa pričinili k podpore inštitucionálnych aktivít združenia alebo komunity dzogčhen. Čestní 
členovia sú oslobodení od platenia ročných poplatkov. 

 
Článok 7 

Vznik členstva 
 
1. Obyčajné členstvo v združení pre fyzické osoby podlieha podpisu prihlášky do združenia, ktorá obsahuje: 

a) osobné údaje o členovi (vrátane súhlasu so zaobchádzaním s osobnými údajmi pre inštitucionálne 
a administratívne účely v súlade s platnými predpismi), 

b) súhlas so stanovami a smernicami združenia, vrátane stanov Medzinárodnej komunity Dzogčhen, 
c) súhlas člena s platením ročného poplatku. 

2. Prihlášku žiadateľa o členstvo následne schvaľuje Gakyil Lingu po porade s Gakyilom Garu a 
medzinárodným gakyilom. Prijatý člen sa zapisuje do registra členov, ktorý sa vedie v sídle združenia. 
Členstvo v združení oprávňuje každého člena hlasovať na Zhromaždení sanghy Wangdenlingu a byť volený 
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do orgánov združenia. Každý člen má vždy 1 hlas na zasadnutí Sanghy Lingu, na obecnom zhromaždení 
Garu, ku ktorému je Ling pridružený a na obecnom zhromaždení IDC. 

3. Každý člen, ktorý je fyzickou osobou má právo byť volený do orgánov Lingu alebo Medzinárodnej komunity 
Dzogčhenu, okrem prípadov ak osobitné predpisy alebo rozhodnutia takúto možnosť vylučujú (napr. pre 
konflikt záujmov, disciplinárne previnenie obmedzujúce toto právo a pod.).  

4. Od každého obyčajného člena združenia sa požaduje, aby zaplatil poplatok, ktorého výška sa odvíja od 
rozhodnutia Medzinárodného gakyilu, ktorý po porade s Gakyilmi Garu a Lingu určuje každoročne sumu 
poplatku pre každú kategóriu členov, berie pri tom tiež do úvahy možnosť redukovaných poplatkov pre 
osobitné kategórie členov (napríklad dôchodcov, študentov, nezamestnaných a pod.). Medzinárodný Gakyil 
sa môže rozhodnúť odovzdať moc rozhodovať o výške týchto poplatkov gakyilu Garu alebo Lingu. Členský 
poplatok je  neprevoditeľný a nenávratný. O percente z členského plateného ročne členmi (čo zhŕňa členské 
poplatky Lingu, Garu a IDC), ktoré bude pridelené Lingu a o modalite poplatku rozhodne Medzinárodný 
Gakyil IDC po porade s gakyilmi Garu a Lingu.  

5. Ostatné asociácie a subjekty, ktoré zdieľajú rovnaké ciele, ako má združenie sa môžu pridať k združeniu ako 
pridružené subjekty spôsobom, ktorý je definovaný v osobitných smerniciach združenia, ktorých predmetom 
je spravidla i osobitný poplatok pridruženého člena. O pridružení rozhoduje gakyil lingu v súlade s 
procedúrami ustanovenými v smerniciach ohľadom členstva. Pridružené subjekty majú právo podieľať sa na 
aktivitách združenia, spravidla bez hlasovacieho práva, ak nie je stanovené inak.  
 

Článok 8 
Zánik členstva 

 
1. Členovia prestávajú byť členmi združenia ukončením členstva, uplynutím členstva, vylúčením alebo smrťou. 
2. Medzinárodný Gakyil v splupráci s Gakyilmi Garu a Lingu podľa vlastného rozhodnutia môže i bez uvedenia 

dôvodu zrušiť členstvo akéhokoľvek nového člena združenia do šiestich mesiacov od jeho prvej registrácie v 
registri členov. 

3. Člen alebo pridružený člen prestáva byť členom združenia v prípade: 
a) nezaplatenia ročného členského poplatku (uplynutie členstva) – členstvo v takom prípade automaticky 

zaniká neuhradením členského poplatku v lehote do 30 dní odo dňa jeho splatnosti, 
b) nezaplatenia (pravidelného alebo jednorazového) poplatku za pridruženie – členstvo v takom prípade 

automaticky zaniká neuhradením poplatku za pridruženie v lehote do 30 dní odo dňa jeho splatnosti, 
c) vylúčenia zo závažných príčin (napríklad pri konaní v rozpore s týmito stanovami alebo inými predpismi 

združenia alebo pri uskutočňovaní  alebo účasti na aktivitách, ktoré sú v zrejmom rozpore s princípmi a 
cieľmi združenia alebo Medzinárodnej komunity Dzogčhen) o čom rozhodne Gakyil Lingu po porade s 
Medzinárodným Gakyilom a s Gakyilom Garu. 

4. Rozhodnutie Gakyilu Lingu o vylúčení sa doručuje príslušnému členovi poštou či elektronickou poštou na 
jeho kontaktne udaje uvedené v členskom registri. Rozhodnutie o vylúčení člena musí obsahovať dôvod 
vylúčenia. Vylúčený člen je oprávnený do 30 dní od doručenia rozhodnutia o vylúčení odvolať sa voči 
tomuto rozhodnutiu pred Kolégiom ručiteľov (College of Gekös), alebo pred Medzinárodným gakyilom, kde 
nebolo kolégium ručiteľov ustanovené. Kolégium ručiteľov alebo Medzinárodný gakyil o veci rozhodne 
v lehote do 60 dní od podania odvolania. Rozhodnutie Kolégia ručiteľov, či Medzinárodného gakyilu je 
právoplatné a zaväzujúce.  

5. Člen môže z vlastnej vôle ukončiť členstvo kedykoľvek, písomným oznámením Gakyilu Lingu o svojej 
žiadosti ukončiť členstvo a vymazať svoje meno z Registra členov. Ukončenie je platné prvým dňom 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom obdržal Gakyil Lingu oznámenie o zámere ukončiť členstvo. 
Uhradené členské poplatky sa v takom prípade členovi nevracajú. 
 

Článok 9 
Práva a povinnosti členov 

 
1. Členovia sú povinní dodržiavať stanovy Združenia. 
2. Členovia majú právo voliť a byť volení do orgánov ždruženia a podieľať sa na jeho činnosti.  
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Článok 10 
Medzinárodná organizačná štruktúra a úradné orgány 

 
1. Združenie je zahrnuté v organizačnej štruktúre medzinárodnej neziskovej mimovládnej organizácie 

„Medzinárodná komunita Dzogčhenu“, ktorá pozostáva z nasledovnej organizačnej štruktúry:  
a) medzinárodná organizácia „Medzinárodná komunita Dzogčhenu“, 
b) hlavné združenia Medzinárodnej komunity Dzogčhenu v konkrétnych geografických oblastiach, tu 

uvádzané ako „gar“, 
c) miestne združenia v rámci príslušnej krajiny, tu uvádzané ako „ling“, 
d) organizácie, nadácie, študijné centrá, univerzity, družstvá a/alebo iné ďalšie inštitúcie alebo právnické 

osoby založené, spolu-založené, podporované a/alebo pridružené k Medzinárodnej komunite Dzogčhenu. 
2. Rozhodujúce, riadiace, administratívne, koordinačné a správne orgány združenia ako súčasti Medzinárodnej 

komunity Dzogčhenu sú určené nasledovne: 
a) Duchovný majster Medzinárodnej komunity Dzogčhenu, tu uvádzaný ako „Čestný Predseda“; 
b) „Medzinárodné zhromaždenie sanghy“, tu uvádzané ako „Medzinárodné Zhromaždenie“;  
c) Medzinárodná správna rada, tu uvádzaná ako „Medzinárodný gakyil“  
d) Medzinárodný výkonný riaditeľ (tam, kde bol nominovaný); 
e) Správna rada garu, ďalej uvádzaná ako „Gakyil garu“, založená tam, kde vznikol gar; 
f) Výkonný riaditeľ garu (tam, kde bol nominovaný); 
g) Gakyil Lingu zodpovedný za riadenie Lingu, ktorý menuje spomedzi svojich členov predsedu, ktorý tým 

preberá právne zastupovanie združenia; 
h) Výkonný riaditeľ lingu (tam, kde bol nominovaný); 
i) Medzinárodná koordinačná komisia. 

 
Článok 11 

Orgány Wangdenlingu 
 

Riadiace orgány Wangdenlingu sú nasledovné: 
 
1. Zhromaždenie sanghy Wangdenlingu  
2. Správna rada („Gakyil Lingu“) 
3. Predseda správnej rady („predesda“) 
4. Výkonný riaditeľ Lingu (pokiaľ bol nominovaný) 
5. Rada audítorov a Kolégium ručiteľov 
 

Článok 12 
Zhromaždenie sanghy Wangdenlingu 

 
1. Zhromaždenie sanghy Wangdenlingu je tvorená všetkými členmi Lingu, ktorí sú zapísaní v Registri členov. 

Je to najvyšší riadiaci orgán Wangdenlingu. Rozhoduje o politikách Združenia a schvaľuje program činnosti 
Združenia a jeho rozpočet. Tiež menuje Správnu radu (gakyil) a hlasuje o ďalších dôležitých otázkach. 

2. Zhromaždenie sanghy Wangdenlingu zodpovedá za: 
a) zmenu stanov združenia, 
b) rozhodnutie o zrušení Lingu, 
c) menovanie, odvolávanie a voľba členov gakyilu Lingu, 
d) schvaľovanie účtovnej závierky a finančných výkazov Lingu, 
e) schvaľovanie programu aktivít Lingu, 
f) pokiaľ je potrebné zriaďovanie Rady audítorov a menovanie a odvolávanie jej členov, 
g) pokiaľ je potrebné zriaďovanie Kolégia ručiteľov, menovanie a odvolávanie jeho členov 
h) rozhodnutie o iných záležitostiach, o ktorých to ustanovujú tieto stanovy alebo ktoré si do svojej 

kompetencie samostatne vyhradila Sangha Lingu.  
3. Zhromaždenie sanghy Wangdenlingu sa koná aspoň raz ročne za účelom schválenia účtovnej závierky lingu, 

jeho finančných výkazov a programu aktivít. Zhromaždenie sanghy Wangdenlingu zvoláva gakyil lingu 
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alebo sa zvoláva na žiadosť aspoň jednej tretiny členov, ktorí túto žiadosť podajú Gakyilu Lingu alebo ju 
podajú predsedovi Gakyilu Lingu. Ak sa Gakyil Lingu na zvolaní Zhromaždenia sanghy Wangdenlingu bez 
zbytočného odkladu neuzniesol svojim rozhodnutím alebo dlhší čas nie je schopný uznášať sa – najneskôr do 
60 dní, je Zhromaždenie sanghy Wangdenlingu oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen Gakyilu Lingu. 

 
4. Gakyil lingu zvoláva Zhromaždenie sanghy Wangdenlingu pozvánkou, ktorú zasiela všetkým členom Lingu 

elektronickou poštou pripadne na korešpondenčnú adresu sídla alebo bydliska uvedenú v Registri členov 
písomným oznámením, ktoré obsahuje program konania schôdze pred riadnou, resp. mimoriadnou schôdzou 
sanghy lingu, a to najmenej 15 dní pred konaním schôdze Sanghy Lingu.  

5. Zhromaždenia sanghy Wangdenlingu sú oprávnené zúčastniť sa i iné osoby bez práva hlasovať,  v prípade ak 
sú pozvané Gakyilom Lingu. 

6. Zhromaždenie sanghy Wangdenlingu sa spravidla koná v mieste sídla Lingu alebo v mieste kde Ling zväčša 
vykonáva svoje aktivity, prípadne na inom vhodnom mieste, tak aby sa čo najmenej obmedzovali možnosti 
členov zúčastniť sa na Zhromaždení sanghy Wangdenlingu.  

7. Člen Lingu je oprávnený zúčastniť sa Zhromaždenia sanghy Wangdenlingu osobne alebo prostredníctvom 
svojho splnomocneného zástupcu na základe písomného plnomocenstva. Členovia Lingu sa môžu v prípade 
nutnosti zúčastniť Zhromaždenia sanghy Wangdenlingu aj prostredníctvom elektronických komunikačných 
prostriedkov ako je audiovizuálna konferencia, telefonicky, či prostredníctvom internetového chatu. 

8. Priebeh Zhromaždenia sanghy Wangdenlingu organizačne zabezpečuje gakyil lingu alebo osoba poverená 
Gakyilom Lingu, vrátane zápisu účastníkov do listiny prítomných.  

9. Listina hlasujúcich členov obsahuje najmä tieto údaje: 
a) ak je členom fyzická osoba, jej meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska, 
b) údaje o splnomocnencovi člena – ak je splnomocnencom fyzická osoba jej meno, priezvisko a trvalé 

bydlisko. 
10. Po začatí Zhromaždenia sanghy Wangdenlingu si členovia zvolia predsedajúceho a zapisovateľa 

Zhromaždenia sanghy Wangdenlingu, ktorých navrhne Gakyil Lingu alebo osoba poverená Gakyilom Lingu 
na organizačné zabezpečenie Zhromaždenia sanghy Wangdenlingu. 

11. Zhromaždenie sanghy Wangdenlingu je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých 
členov lingu s hlasovacími právami (článok 7 ods. 3).  

12. Riadne aj mimoriadne Zhromaždenie sanghy Wangdenlingu rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov 
prítomných členov, s výnimkou záležitostí uvedených v bode 2 písm. a) a b) tohto článku, o ktorých 
rozhoduje kvalifikovanou – dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov (s hlasovacími právami). 
Kvalifikovanou väčšinou rozhoduje Zhromaždenie sanghy Wangdenlingu rovnako v prípade, ak tak 
ustanovujú tieto stanovy alebo stanovy Medzinárodnej komunity Dzogčhen, alebo iné rozhodnutie 
Zhromaždenia sanghy Wangdenlingu prijaté kvalifikovanou väčšinou hlasov všetkých členov združenia. 

13. Zhromaždenie sanghy Wangdenlingu rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedajúceho Zhromaždenia sanghy 
Wangdenlingu. O uzneseniach k jednotlivým bodom programu sa hlasuje zväčša zdvihnutím ruky, 
prostredníctvom hlasovacích lístkov, ktoré členovia dostanú pri prezencii alebo iným vhodným spôsobom. 
Rozhodnutia Zhromaždenia sanghy Wangdenlingu sa prijímajú vo forme uznesenia, ktorého úplne znenie sa 
uvedie v zápisnici zo Zhromaždenia sanghy Wangdenlingu e. 

14. Gakyil Lingu zabezpečuje záznam priebehu Zhromaždenia sanghy Wangdenlingu v zápisnici o Zhromaždení 
sanghy Wangdenlingu, ktorá musí obsahovať: 
a) názov a sídlo Lingu, 
b) miesto a čas konania Zhromaždenia sanghy Wangdenlingu, 
c) meno zvoleného predsedajúceho a zapisovateľa Zhromaždenia sanghy Wangdenlingu, 
d) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov Zhromaždenia sanghy Wangdenlingu, 
e) rozhodnutie Zhromaždenia sanghy Wangdenlingu s uvedením výsledku hlasovania, 
f) obsah prípadného protestu člena, či člena Gakyilu Lingu, týkajúceho sa rozhodnutia Zhromaždenia 

sanghy Wangdenlingu, ak o to protestujúci požiada. 
15. K zápisnici sa pripoja všetky návrhy, vyhlásenia a materiály predložené Zhromaždeniu sanghy 

Wangdenlingu na prerokovanie. Zápisnicu podpisuje predsedajúci a zapisovateľ Zhromaždenia sanghy 
Wangdenlingu. Prílohou zápisnice je i listina prítomných členov vypracovaná podľa bodu 8 tohto článku. 
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Článok 13 
Čestný predseda 

 
Čestný predseda Lingu je duchovný majster Medzinárodnej komunity Dzogčhenu a je držiteľom línie učení 
Dzogčhenu, ako sa uvádza v článku 4 týchto stanov. Úradujúci čestný predseda Wangdenlingu je Chögyal 
Namkhai Norbu. Čestný predseda je zodpovedný za odovzdávanie učenia Dzogčhenu. Zodpovednosťou 
čestného predsedu je tiež zabezpečiť, že sa Združenie drží misie, ktorá je vyjadrená v týchto stanovách. Čestný 
predseda ostáva v úrade doživotne. Čestný predseda má nasledovné funkcie:  

a) Získava a chráni imanie Združenia  
b) Zabezpečuje, že Združenie pracuje na naplnení svojej misie  
c) Indikuje Zhromaždeniu sanghy Wangdenlingu meno jeho duchovného nástupcu/ov  
d) Hovorí v mene Združenia k verejnosti a médiám 
e) Podpisuje menovanie náhradných členov Gakyilu, za členov, ktorí z akýchkoľvek dôvodov prestali 

vykonávať svoju funkciu 
f) Vykonáva úlohu delegácie a vonkajších vzťahov v súvislosti s funkciami  Čestného predsedu  
g) Má právo podieľať sa na Zhromaždení sanghy Wangdenlingu, či už priamo, alebo prostredníctvom 

reprezentanta  
 

Článok 14 
Správna rada / gakyil lingu 

 
1. Gakyil Lingu je štatutárny orgán združenia. Vykonáva svoje povinnosti a činnosť v súlade s rozhodnutiami 

Zhromaždenia sanghy Wangdenlingu združenia. Každý z členov Gankyilu Lingu je oprávnený konať v mene 
Združenia samostatne. Člen Gakyilu Lingu sa podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu 
Lingu/Združenia pripojí svoje meno a označenie, že je členom Gakyilu Lingu. 

2. Gakyil Lingu zastupuje Ling navonok a zaväzuje Ling voči tretím stranám. 
3. Do pôsobnosti Gakyilu Lingu spadá a je zodpovedný za: 

a) organizovanie miestnych aktivít Lingu a členstvo v Lingu. 
b) zastupovanie Lingu vo vzťahoch s verejnými entitami, inštitúciami a komunikačnými médiami v danej 

miestnej oblasti, kam Ling spadá. 
c) zvolávanie Zhromaždenia sanghy Wangdenlingu. 
d) prípravu výročnej správy, ktorá je predložená clenskej schodzi a vedenie účtovníctva Lingu podľa 

osobitných predpisov a ďalších povinne vedených záznamov, ako aj zoznamu jeho členov (Registra 
členov). 

e) podporovanie a zavádzanie všetkých iniciatív, ktoré boli prijaté Medzinárodným gakyilom a gakyilom 
príslušného garu, a ktoré môžu byť v niektorých prípadoch záväzné a povinné. 

f) kontrolu používania predmetov práva duševného vlastníctva Medzinárodnej komunity Dzogčhen v oblasti 
daného lingu a okamžité upozornenie Medzinárodného gakyilu alebo gakyilu príslušného garu, pokiaľ 
existuje, v prípade, že je ich použitie považované za nesprávne, 

g) pravidelné predkladanie pracovných plánov a plánov iných aktivít, správ, rozpočtov a vyúčtovaní 
Medzinárodnému gakyilu a tiež gakyilu príslušného garu, pokiaľ existuje. 

4. Gakyil Lingu ďalej predovšetkým: 
a) volí a odvoláva predsedu Gakyil Lingu, 
b) ak je potrebné, navrhuje menovanie výkonného riaditeľa lingu, 
c) má za úlohu monitorovať a overovať akékoľvek eventuálne nevhodné správanie členov združenia a jeho 

orgánov a robiť následné rozhodnutia po konzultácii s Kolégiom ručiteľov. 
d) navrhuje predsedajúceho a zapisovateľa Zhromaždenia sanghy Wangdenlingu, 
e) určuje spôsob odmeňovania za služby poskytnuté pri vykonávaní konkrétnych úloh súvisiacich s 

inštitucionálnymi cieľmi združenia. 
5. Gakyil Lingu sa skladá minimálne z troch členov, ktorých volí Zhromaždenie sanghy Wangdenlingu z radov 
členov Lingu. Členom Gakyilu Lingu môže byť len fyzická osoba. Členovia Gakyilu nemôžu sa seba 
delegovať iné osoby, aby ich zastupovali na schôdzi Gakyilu. 
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6. Funkčné obdobie členov Gakyilu Lingu sú dva po sebe nasledujúce roky. Členovia Gakyilu Lingu môže byť 
opätovne zvolení za členov gakyilu lingu dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Po druhom funkčnom 
období nemôže byť člen Gakyilu znovuzvolený do funkcie po dobu 4 rokov. Členovia Gakyilu nemajú nárok 
na žiadnu finančnú náhradu, okrem zdokumentovaných a hospodárne utŕžených  nákladov, ktoré vznikli 
výkonom ich funkcie. 

7. Členov Gakylilu Lingu odvoláva a volí Zhromaždenie sanghy Wangdenlingu. Na zvolenie a odvolanie osoby 
za člena Gakyilu Lingu sa vyžaduje jednoduchá väčšina hlasov prítomných členov Zhromaždenia sanghy 
Wangdenlingu. V prípade, ak nebude zvolený potrebný počet členov gakyil ling (t.j. minimálne traja 
členovia), zopakuje Zhromaždenie sanghy Wangdenlingu voľbu na najbližšej schôdzi, ktorá sa uskutoční 
najneskôr do 60 dní od neúspešnej voľby. 

8. Člen Gakyilu Lingu sa môže vzdať svojej funkcie písomným vyhlásením doručeným do sídla lingu alebo 
osobne na schôdzi Gakyilu Lingu, príp. Zhromaždení sanghy Wangdenlingu. Vzdanie sa funkcie je účinné 
odo dňa prvej schôdze Gakyilu Lingu, nasledujúcej po doručení vzdania sa funkcie do sídla lingu; ak sa člen 
Gakyilu Lingu vzdá svojej funkcie na schôdzi Gakyilu Lingu, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. V 
prípade, ak Gakyil Lingu nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia písomného vyhlásenia o vzdaní sa 
funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty. 

9. Schôdze Gakyilu Lingu sú zvolávané predsedom Gakyilu Lingu pomocou písomného alebo ústneho 
oznámenia, obvykle aspoň tri dni pred plánovaným dňom  schôdze. Všetci členovia Wangdenlingu majú 
právo sa zúčastniť na schôdzach Gakyilu Lingu, bez práva hlasovať na týchto schôdzach.  

10. Gakyil Lingu je uznášaniaschopný ak je prítomná nadpolovičná väčšina  všetkých členov Gakyilu Lingu. 
11. Na platnosť rozhodnutí Gakyilu Lingu je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov na 

schôdzi Gakyilu Lingu. 
12. Gakyil Lingu aplikuje pravidlá používania predmetov práv duševného vlastníctva Medzinárodnej komunity 

Dzogčhen podľa podľa princípov ustanovených v Stanovách Medzinárodnej Komunity Dzogčhenu a Kódexu 
užívania Obchodných značiek a Log Medzinárodnej Komunity Dzogčhenu, zodpovedá za ich riadne užívanie 
združením, vrátene jednotlivých orgánov združenia. 

 
Článok 15 

Predseda správnej rady 
 
1. Predsedu volí Gakyil Lingu jednoduchou väčšinou hlasov zo všetkých členov gakyil lingu. Predsedu Gakyil 

Lingu aj odvoláva, pričom dotknutá osoba predseda nehlasuje.  
2. Funkčné obdobie predsedu sú 2 roky, avšak funkčné obdobie zanikne i skôr v prípade zániku jeho členstva 

v gakyile lingu.   
3. Predseda predsedá Gakyilu Lingu a jeho úlohou je koordinovať prácu Gakyilu Lingu pokiaľ ide o: 

a) plánovanie aktivít Lingu, 
b) prípravu výročnej správy, 
c) zvolávanie sanghy lingu, keď je to potrebné, 
d) prípravu vnútorných pravidiel a smerníc, ktoré najlepším spôsobom poslúžia riadnej činnosti a správe 

Lingu, 
e) koordináciu správnych aktivít pomocou nariadení a smerníc stanovených Medzinárodným gakyilom a 

gakyilom príslušného garu, pokiaľ existuje, 
f) zhodnotenie správnosti používania predmetov práv duševného vlastníctva v súvislosti najmä s 

používaním loga Medzinárodnej komunity Dzogčhenu v mieste Lingu, 
g) navrhovanie členov Kolégia ručiteľov, 
h) potvrdzuje menovanie výkonného riaditeľa lingu, 
i) vyhotovenie úplného znenia stanov lingu. 

 
Článok 16 

Výkonný riaditeľ lingu 
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1. Pokiaľ je to potrebné, môže Gakyil Lingu zveriť riadenie každodenných prevádzkových aktivít združenia 
výkonnému riaditeľovi Lingu. Na jednotlivé aktivity a právne úkony je potrebné plnomocenstvo udelené 
predsedom Gakyilu Lingu.  

2. Menovanie výkonného riaditeľa Lingu navrhuje Gakyil Lingu a svojim podpisom potvrdzuje predseda. Pri 
menovaní určí predseda i funkčné obdobie výkonného riaditeľa, najviac však 2 roky. 

3. Výkonný riaditeľ Lingu podlieha Gakyilu Lingu a predsedovi, riadi vopred určené prevádzkové aktivity 
združenia, napr. dozor nad zamestnancami, monitorovanie programov a financií, trvalé udávanie smeru 
postupu, informovanie a podávanie správ o stave prevádzky združenia Gakyilu Lingu. 

4. Výkonnému riaditeľovi Lingu môže byť udelená právomoc zastupovať združenie v špecifických otázkach 
predsedom alebo na žiadosť Gakyilu Lingu. 

 
Článok 17 

Kontrolné orgány/ Rada audítorov a Kolégium ručiteľov 
 

1. Zhromaždenie sanghy Wangdenlingu má výsadu ustanoviť, pokiaľ pokladá za potrebné Kolégium ručiteľov 
a Radu audítorov. Tie sú orgánmi kontroly a záruk Lingu. 

2. Členovia Kolégia ručiteľov sú volení na stretnutí sanghy lingu a členstvo trvá po dobu piatich rokov, 
pričom môžu byť zvolení do svojej funkcie i opätovne. Kolégium ručiteľov rozhoduje na základe 
jednoduchej väčšiny všetkých členov a pokiaľ je to možné i diaľkovo (pomocou pošty, elektronickej pošty, 
telekonferencie a pod.). 

3. Kolégium ručiteľov je dozorným a disciplinárnym orgánom združenia. 
4. Členovia Kolégia ručiteľov sú navrhovaní predsedom Združenia a volení na Zhromaždení sanghy 

Wangdenlingu. Skladá sa z minimalne troch a maximálne piatich členov. Členovia kolégia ručiteľov si 
volia spomedzi seba Predsedu Kolégia ručiteľov. Predseda Kolégia ručiteľov je trvale pozývaný na schôdze 
Medzinárodnej koordinačnej komisie. 

5. Kolégium ručiteľov vyšetruje akékoľvek disciplinárne záležitosti v rámci príslušného lingu, iniciované 
predovšetkým gakyilom lingu, gakyilom garu alebo členmi združenia, či už skupinami alebo jednotlivcami. 
Po riadnom vyšetrovaní rozhodne a do 60 dní vydá písomné uznesenie obsahujúce dôvody tohto 
rozhodnutia. 

6. Akýkoľvek spor ohľadom práv a povinností jednotlivých členov lingu vzniknutý medzi členmi a lingom 
alebo jeho jednotlivými orgánmi patrí do kompetencie Kolégia ručiteľov. 

7. Rada audítorov je fakultatívnym orgánom kontroly Lingu a Sangha Lingu ju zriaďuje osobitným 
rozhodnutím pokiaľ je to potrebné. Rada audítorov je tvorená maximálne tromi stálymi členmi 
a maximálne dvomi náhradníkmi, ktorými sú nezávislé fyzické osoby, volené na 3 roky alebo kratšie 
obdobie.  

8. Za členov Rady audítorov môžu byť volené len nezávislé osoby vo vzťahu k lingu, najmä nemôžu byť 
členmi Lingu, členmi Gakyilu Lingu a gakyilu garu alebo manželom/manželkou, či príbuzným člena 
Gakyilu Lingu alebo gakyilu garu  alebo predsedu alebo v inom spriaznenom vzťahu k Lingu alebo garu. 

9. Audítori zaisťujú, že sú účtovné knihy riadne vedené, že sú plnené všetky povinnosti vyplývajúce 
z platných právnych predpisov a že hospodárenie lingu je transparentné a realizované v súlade so 
stanovami, stanovami Medzinárodnej komunity Dzogčhenu a inými predpismi vzťahujúcimi sa na 
fungovanie Lingu. Môžu kedykoľvek a to i samostatne vykonávať úkony inšpekcie a auditu za účelom 
kontroly. Rada audítorov preskúmava ročnú účtovnú závierku lingu a svojím podpisom overuje, že bola 
vypracovaná a schválená v súlade s týmito stanovami, predpismi Medzinárodnej komunity Dzogčhenu 
a právnymi predpismi. 

10. Členovia Rady audítorov overujú účtovnú závierku schválenú Zhromaždením sanghy Wangdenlingu za 
účtovné obdobie, v ktorom boli zvolení. Radu či jej člena je možné odvolať. Člen Rady audítorov môže byť 
zvolený i na nasledujúce funkčné obdobie, nie však viac ako dva funkčné obdobia po sebe (pre účely tohto 
ustanovenia sa za funkčné obdobia nasledujúce jedno po druhom považuje zvolenie jednej osoby za člena 
Rady audítorov v období do jedného roka po uplynutí jeho funkčného obdobia podľa prvej vety tohto 
ustanovenia).  

11. Audítori sa môžu zúčastniť schôdzí Gakyilu Lingu a Zhromaždenia sanghy Wangdenlingu, avšak nemajú 
žiadne právo hlasovať. Sú povinní sa zúčastniť schôdzí gakyilu lingu, na ktorých sa vypracováva a 
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pripravuje účtovná závierka, jej jednotlivé podklady a súčasti a ostatné finančné výkazy a tiež na 
Zhromaždení sanghy Wangdenlingu, kde sa tieto schvaľujú. 

12. Predsedu rady audítorov, ktorý je trvale pozvaný na schôdze Medzinárodnej koordinačnej komisie, si 
vyberú členovia spomedzi seba. Rada audítorov má za úlohu overiť, či:  

a) je dodržovaný zákon, stanovy a zásady riadnej správy združenia, 
b) účtovníctvo je vedení v súlade splatnými právnymi predpismi a sú riadne plnené všetky daňové záväzky, 
c) finančné výkazy, vyúčtovanie a písomné správy súhlasia s údajmi schválenými jednotlivými orgánmi 

Lingu, v rámci ich kompetencií. 
13. Rada audítorov predkladá svoje zistenia vo forme správ o uzávierke a zabezpečuje vykonanie ročného 

auditu. V prípade ak Rada audítorov zistí akékoľvek pochybenia v hospodárení lingu, alebo nedôjde 
k riadnemu overeniu príslušnej účtovnej závierky Lingu Radou audítorov, Predseda Rady audítorov o tejto 
skutočnosti, ako aj o dôvodoch, ktoré Radu k tomu viedli informuje Gakyil Lingu a Medzinárodnú 
koordinačnú komisiu.  

 
Článok 18 

 
Členovia správnych a úradných orgánov Lingu, Garu a Medzinárodnej komunity Dzogčhenu na rôznych 
úrovniach musia prispôsobiť svoje správanie a iniciatívy okruhu záujmov združenia takým spôsobom, aby bolo 
zaručené, že ich vlastné záujmy nie sú uprednostnené pri vykonávaní ekonomických a odborných aktivít, a že z 
týchto aktivít nezískavajú žiadny osobný prínos. Medzinárodný gakyil má za úlohu monitorovať a overovať 
akékoľvek eventuálne nevhodné správanie a robiť následné rozhodnutia po konzultácii s Kolégiom ručiteľov. 
 

Článok 19 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Ling týmto pristupuje k: 

a) Stanovám Medzinárodnej komunity Dzogčhenu, 
b) všetkými ostatným dokumentom, ktoré boli prijaté spôsobom ustanoveným stanovami Medzinárodnej 

komunity Dzoghčenu, ktoré sú dostupné v hlavnom sídle Medzinárodného združenia, (napr. Kódex 
použitia ochranných známok, log a obchodných značiek Medzinárodnej komunity Dzogčhenu) 

c) stanovám príslušného garu.  
2. Ling je súčasťou združenia Medzinárodnej Komunity Dzoghčenu a jeho postavenie voči Medzinárodnej 

komunite Dzoghčenu je upravené v stanovách Medzinárodnej komunity Dzoghčenu a týchto stanovách.  
3. Ling je zároveň súčasťou príslušného garu v Rumunsku - Merigaru East.   
4. Vzťah lingu a garu je upravený v stanovách Medzinárodnej komunity Dzoghčenu. 
5. Kandidátov, ktorí by mali zastupovať miestne Združenie v medzinárodných výkonných orgánoch navrhuje 

Gakyil Lingu a schvaľuje Zhromaždenie sanghy Wangdenlingu. 
 

Článok 20 
Komunikačné nástroje 

 
Medzinárodný gakyil dohliada na publikácie pre členov Medzinárodnej  komunity Dzoghčenu v ľubovoľnej 
forme komunikačného média. Tiež dozerá na uverejňovanie komunikačných materiálov v papierovej a 
elektronickej forme vydávaných národnými združeniami s cieľom zaistiť, že sú v súlade s poslaním, princípmi a 
obchodnou značkou Medzinárodnej komunity Dzogčhenu. Oficiálne webové stránky pre celú Medzinárodnú 
komunitu Dzogčhenu určuje Medzinárodný gakyil. 
 

Článok 21 
Zdroje Lingu 

 
1. Zdroje príjmov Lingu tvoria: 

a) dary, dedičstvo a sponzorstvo, 
b) členské príspevky, 
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c) granty a iné nenávratné finančné výpomoci, 
d) verejné zbierky, 
e) príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti. 

2. Predmety vlastnej hospodárskej činnosti: 
a) vydavateľská činnosť, 
b) organizovanie a prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, 
c) organizovanie kurzov, školení, workshopov a seminárov, 
d) obchodná a sprostredkovateľská činnosť. 

3. S finančnými prostriedkami Ling disponuje v súlade s platnými právnymi predpismi. Výnosy z vlastnej 
činnosti a majetku môžu byť použité na podporu cieľov a zamerania združenia. 

4. Platby môžu prebehnúť v akomkoľvek množstve na účet zriadený Lingom s výnimkou minimálnej platby, 
ktorú ročne pevne stanovuje Gakyil Lingu, a sú zároveň považované za dotácie na činnosť Lingu. 
Príspevky a poplatky pripísané na účet Lingu sú nenávratné.  

5. Platenie členského poplatku či príspevku na členstvo nezakladá akékoľvek právo k účasti na aktívach 
združenia alebo na akýchkoľvek prebytkoch príjmov/výnosov. Žiadny člen nemá nárok na podiel na 
združení alebo jeho imaní ak stanovy neurčujú inak. 

6. Aktíva, príspevky a dary od verejných a súkromných osôb majú za cieľ zaistiť fungovanie združenia, 
naplnenie jeho cieľov a pokrytie akýchkoľvek schodkov v prevádzkových nákladoch. Akýkoľvek zisk 
vzniknutý po pokrytí prevádzkových nákladov bude prerozdelený k ďalšej podpore cieľov združenia. 
Akékoľvek rozdeľovanie, či už priame alebo nepriame, ziskov, príjmov vo fondoch, v rezervách, z 
prevádzkových ziskov alebo  majetku v prospech jednotlivcov je po celú dobu trvania združenie zakázané. 
To neplatí pre prípady, keď je takéto prideľovanie alebo rozdeľovanie požadované zákonom. 

 
Článok 22 

Duševné vlastníctvo 
 
Právo užívať meno, obchodné značky, logá a značky IDC je Gakyilu Lingu zaručené Medzinárodným Gakyilom. 
Predmety práv duševného vlastníctva (najmä názov, ochranné známky, logá, doménové mená, dizajnové 
a grafické prevedenie jednotlivých symbolov a pod.) môžu byť použité výlučne podľa postupov stanovených v 
týchto stanovách a v Kódexe použitia ochranných známok, log a iných predmetov duševného vlastníctva 
Medzinárodnej komunity Dzogčhenu. Členovia lingu zároveň ako aj členovia Medzinárodnej komunity 
Dzogčhenu a všetci členovia gakyilu lingu a gakyilu garu musia dodržiavať Kódex použitia ochranných známok 
a log a iných predmetov duševného vlastníctva Medzinárodnej komunity Dzogčhenu v jeho plnom znení. 
Akákoľvek prípadná úprava Kódexu podlieha rozhodnutiu Medzinárodného gakyilu a musí byť potvrdená 
podpisom Predsedu. 
 

Článok 23 
Zásady hospodárenia  

Účtovné obdobie, účtovníctvo, rozpočet 
 
1. Účtovné obdobie trvá od 1. januára do 31. decembra príslušného roka. 
2. Gakyil Lingu je zodpovedný za vedenie účtovníctva, ktoré bude kompletne a analyticky reprezentovať 

prevádzkové aktivity uskutočnené v každom účtovnom období Lingu. 
3. Pre každé účtovné obdobie musí byť zostavená ročná účtovná závierka. Ročná účtovná závierka musí 

zahŕňať finančné výkazy, poznámky a správu o riadení združenia, ktorá bude náležite vykresľovať jeho 
situáciu pokiaľ ide o aktíva, pasíva a hospodárenie združenia za ostatné obdobie, v súlade so schváleným 
rozpočtom lingu. Ročný rozpočet, ktorý musí byť zároveň v súlade s ročným pracovným plánom združenia, 
ktorý schvaľuje Zhromaždenie sanghy Wangdenlingu do 31. decembra predchádzajúceho roku. 

4. Ročná účtovná závierka musí byť schválená clenskou schodzou do troch mesiacov od konca účtovného roka. 
Pokiaľ k tomu sú oprávnené dôvody, môže byť dátum schválenia ročnej účtovnej závierky posunutý až na 
styri mesiace od ukončenia účtovného roka. 

5. Pre každé finančné obdobie musí byť spoločne s záverečnou účtovnou závierkou predložená aj popisná 
správa o všetkých aktivitách uskutočnených Lingom. 
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Článok 24 
Služby členov združenia 

 
Členovia môžu v rámci združenia ponúkať svoje služby, na ktoré sú oprávnený v súlade s platnými právnymi 
predpismi, a to v súlade s ustanoveniami platnej legislatívy. Gakyil Lingu určuje spôsob odmeňovania členov 
združením/inými osobami za služby poskytnuté pri vykonávaní konkrétnych úloh súvisiacich s jednotlivými 
cieľmi združenia. 

 
 

Článok 25 
Ochrana osobných údajov 

 
Združenie poskytuje všetkým svojim členom ochranu osobných údajov vrátane citlivých dát, ktoré má vo svojej 
držbe. Člen svojím podpisom na prihláške do Lingu vyjadruje v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. 
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a podpisom tak udeľuje súhlas so spracovávaním a 
zhromažďovaním osobných údajov v súlade s uvedeným zákonom. Ling sa stará sa o zaistenie všetkých 
bezpečnostných opatrení nevyhnutných na ochranu súkromia svojich členov a ich osobných údajov. 

 
Článok 26 

Zrušenie združenia a jeho likvidácia 
 
Okrem zákonných dôvodov je možné o zrušení združenia rozhodnúť na mimoriadnej schôdzi sanghy 
Wangdenlingu, ktorá bola zvolaná spôsobom stanoveným v týchto stanovách, aby sa preverili okolnosti vedúce 
k zrušeniu, a to vždy aspoň kvalifikovanou väčšinou všetkých členov združenia. Zhromaždenie sanghy 
Wangdenlingu menuje jedného alebo viac likvidátorov spomedzi svojich členov alebo iných vhodných osôb. 
Likvidátor/likvidátori vykonávajú svoju kompetenciu v zmysle platných právnych predpisov a vykonávajú 
úkony smerujúce spravidla k ukončeniu akýchkoľvek aktivít združenia, riadnemu vysporiadaniu záväzkov 
a následnúmu zániku združenia. Likvidačný zostatok bude pridelený Medzinárodnej Komunite Dzogčhenu.  
 

Článok 27 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Právne pomery združenia a právne vzťahy v týchto stanovách neupravené sa spravujú právnymi predpismi 

platným v Slovenskej republike. Akýkoľvek spor týkajúci sa týchto stanov spadá do jurisdikcie súdov 
Slovenskej republiky. 

2. Združenie zodpovedá za všetky svoje záväzky celým svojim majetkom. Medzinárodná komunita Dzogčhenu 
nezodpovedá a ani neručí za záväzky vytvorené Wangdenlingom, pokiaľ to nie je takto ustanovené 
v  stanovách Medzinárodnej komunity Dzogčhenu, alebo ak pri vzniku záväzku nevyhlási Medzinárodná 
komunita Dzogčhenu, že zodpovedá, ručí alebo inak garantuje splnenie záväzkov Wangdenlingu. 

3. Tieto stanovy boli vyhotovené a sú záväzne v slovenskom znení. Akákoľvek jazyková mutácia týchto stanov 
je vo vzťahu k výkladu obsahu jednotlivých ustanovení stanov sekundárna, pre potreby svojich členov je 
však možné takúto jazykovú mutáciu vždy vyhotoviť. 

4. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia na valnom zhromaždení spôsobom ustanoveným 
zákonom a účinnosť dňom vzatia zmeny stanov ministerstvom na vedomie. 

5. Osobám podieľajúcim sa na založení Wangdenlingu nebudú poskytnuté žiadne výhody. 
6. Originálne vyhotovenie týchto stanov je uschované a vždy prístupné v sídle združenia, príp. i na inom 

vhodnom mieste, kde združenie vykonáva jednotlivé svoje aktivity. 
 

 


