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Stanovy  občianskeho  združenia 

 

 Rada rodičov pri ZŠ v Šenkviciach 

                                                                                          

  

  

Článok 1 

Základné ustanovenia 

  

1. Občianske združenie má názov: Rada rodičov pri ZŠ v Šenkviciach (ďalej len 
„Združenie“). 

2. Sídlom Združenia je Vinohradská 62, 900 81 Šenkvice. 

3. Združenie je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým záujmovým združením fyzických 
a právnických osôb. 

4. Združenie je samostatným subjektom s právnou subjektivitou, ktorý svoju činnosť rozvíja 
v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky. 

5. Združenie môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými subjektmi 
sledujúcimi rovnaké alebo podobné ciele v Slovenskej republike aj v zahraničí. 

6. Združenie sa zriaďuje na dobu neurčitú. 

  

Článok 2 

Cieľ a činnosť Združenia 

  

1. Cieľom Združenia je v spolupráci so Základnou školou na Vinohradskej ul. č. 62 v 
Šenkviciach (ďalej len „Škola“) a jej pedagogickými zamestnancami podieľať sa 
a napomáhať pri kvalitnej výchove a vzdelávaní žiakov Školy na princípoch 
humanizmu, demokracie, solidarity a tolerancie v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa 
OSN, s dôrazom na rešpektovanie osobnosti žiaka, v interakcii so zákonnými zástupcami 
žiakov Školy.   

2. Cieľ Združenia bude napĺňaný najmä týmito formami aktivít: 

a. realizácia a podpora vzdelávacích, kultúrno-spoločenských, športových a iných 

podujatí, zameraných predovšetkým na rozvoj osobností žiakov Školy 
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b. rozširovanie kultúrneho, spoločenského a vzdelanostného rozhľadu žiakov Školy, 

zvyšovanie povedomia žiakov Školy o kultúrnom dedičstve, prevencii nežiaducich 

spoločenských javov, podpore zdravého životného štýlu 

c. podpora študijne, umelecky, športovo, či inak nadaných  a aktívnych žiakov Školy 

d. podpora akýmkoľvek spôsobom hendikepovaných žiakov (sociálne, zdravotne) 

e. ochrana zdravia žiakov a podpora ich zdravého fyzického a psychického vývinu 

f. organizácia voľnočasových aktivít a motivácia k tvorivej činnosti žiakov Školy  

a ich zákonných zástupcov - workshopy, súťaže, výstavy, prednášky, stretnutia 

klubového typu a pod. 

g. zlepšovanie životného prostredia žiakov v Škole a školských zariadeniach  

h. spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v Slovenskej republike 

i v zahraničí  

i. podpora a participácia na aktivitách iných občianskych združení, nadácií 

a ďalších komunít podobného alebo rovnakého zamerania 

j. zabezpečovanie relevantných informácií žiakom, rodičom, zamestnancom Školy 

s cieľom prispieť k naplneniu predošlých bodov 

   

Článok 3 

Členstvo v Združení 

1. Členom Združenia môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami 
Združenia. Členom Združenia sa stáva predovšetkým rodič alebo zákonný zástupca 
žiaka Školy v zmysle bodu 3). 

2. Členom Združenia sa môžu stať i iné fyzické alebo právnické osoby . 

3. Členstvo v Združení vzniká rodičovi, resp. zákonnému zástupcovi žiaka Školy alebo inej 
fyzickej alebo právnickej osobe na základe písomnej žiadosti, alebo dňom pripísania 
úhrady ročného príspevku na činnosť Združenia minimálne vo výške určenej 
predsedníctvom Združenia na bankový účet Združenia a zanikne dňom skončenia 
školského roka, za ktorý zaplatil člen Združenia ročný príspevok na činnosť Združenia vo 
výške určenej predsedníctvom Združenia. 

4. Členstvo v Združení zaniká najmä : 

a) vystúpením člena zo Združenia v deň doručenia písomného oznámenia člena 
Združenia o vystúpení zo Združenia 

b) vylúčením člena zo Združenia dňom rozhodnutia predsedníctva Združenia 
o vylúčení člena Združenia, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje 
členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov. O vylúčení rozhoduje 



 
 

3 z 8 

Predsedníctvo Združenia. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen 
odvolanie na najvyšší orgán združenia. 

c) úmrtím člena Združenia – fyzickej osoby 

d) zánikom člena Združenia – právnickej osoby 

e) zánikom Združenia. 

   

Článok 4 

Práva a povinnosti členov Združenia 

  

1. Člen Združenia má právo: 

a) zúčastňovať sa členskej schôdze Združenia formou plenárnej schôdze rodičov 

žiakov Školy a hlasovať na nej 

b) zúčastňovať sa na činnosti Združenia, 

c) voliť a byť volený do orgánov Združenia 

d) predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom Združenia, 

e) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov Združenia a pripravovaných 

aktivitách Združenia. 

 

2. Každý člen Združenia má tieto povinnosti: 

a) dodržiavať platné zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy 

Slovenskej republiky a stanovy Združenia 

b) pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci 

c) podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať 

orgánom združenia 

d) platiť členské príspevky 

e) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia 
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Článok 5 

Orgány Združenia 

  

      Orgánmi Združenia sú: 

a) členská schôdza Združenia – plenárna schôdza rodičov a ostatných členov 

Združenia 

b) Predsedníctvo Združenia – tvorené zvolenými zástupcami jednotlivých tried Školy 

c) Predseda Združenia  

d) Revízor Združenia  

 

  

Článok 6 

Členská schôdza Združenia 

  

1. Členská schôdza Združenia je najvyšším orgánom Združenia a je tvorená všetkými 

členmi Združenia. 

2. Členská schôdza Združenia: 

a) volí a odvoláva členov predsedníctva Združenia ako výkonného orgánu 

Združenia formou triednych plenárnych schôdzí  

b) prijíma rozhodnutia o ďalších zásadných otázkach týkajúcich sa Združenia 

c) rozhoduje o zániku Združenia 

 

3. Členskú schôdzu Združenia zvoláva predsedníctvo Združenia podľa potreby, najmenej 

jedenkrát do roka. Predsedníctvo Združenia zvolá Členskú schôdzu Združenia 

kedykoľvek, ak o to požiada najmenej 20% členov Združenia. 

4. Členská schôdza Združenia je uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň jeden člen 
Združenia. 

5. Členská schôdza Združenia rozhoduje väčšinou hlasov členov Združenia, ktorí sú 
prítomní na jej zasadnutí. Každý člen Združenia má pri hlasovaní na členskej schôdzi 
Združenia jeden hlas. 
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6. Na začiatku zasadnutia členskej schôdze Združenia prítomní členovia Združenia zvolia 
predsedu zasadnutia členskej schôdze Združenia a zapisovateľa. Zasadnutie členskej 
schôdze Združenia vedie predseda.  

7. Zo zasadnutia Členskej schôdze Združenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá sa uschováva 
po celú dobu trvania Združenia. Zápisnicu podpisuje predseda zasadania členskej 
schôdze Združenia a zapisovateľ. Predseda zasadania členskej schôdze Združenia 
nemôže byť zároveň zapisovateľom; to neplatí, ak je na členskej schôdzi Združenia 
prítomný iba jeden člen Združenia. 

8. Pozvánka na zasadnutie členskej schôdze Združenia sa zverejňuje na obvyklom mieste 
v priestoroch Školy, a to najmenej 15 dní pred dňom konania členskej schôdze 
Združenia. 

9. Žiaden člen Združenia, ktorý sa zúčastní na zasadnutí členskej schôdzi Združenia, nemá 
voči Združeniu ani voči jeho orgánom nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli 
v súvislosti s účasťou na členskej schôdzi Združenia. 

 

Článok 7 

Predsedníctvo Združenia 

  

1. Predsedníctvo Združenia je výkonným orgánom Združenia a za svoju činnosť sa 

zodpovedá členskej schôdzi Združenia. Predsedníctvo Združenia riadi činnosť Združenia 

v období medzi zasadnutiami členskej schôdze Združenia a rozhoduje o všetkých 

záležitostiach Združenia, pokiaľ nie sú všeobecne záväznými právnymi predpismi 

a stanovami Združenia vyhradené do pôsobnosti členskej schôdze Združenia. 

2. Predsedníctvo Združenia má najmenej 3 členov. Funkčné obdobie členov predsedníctva 

Združenia je 3 roky. Predsedníctvo Združenia sa schádza najmenej jeden krát ročne. 

3. Predsedníctvo Združenia je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 

jeho členov. Rozhoduje uznesením, ktoré prijíma nadpolovičná väčšina prítomných 

členov predsedníctva Združenia. 

4. Predsedníctvo Združenia vykonáva najmä tieto činnosti: 

a) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania členskej schôdze Združenia, 

b) schvaľuje stanovy Združenia a ich zmeny a doplnky 

c) schvaľuje výšku ročného príspevku členov Združenia na činnosť Združenia, 

d) vypracováva plán činnosti Združenia, správu o činnosti Združenia, návrh 

rozpočtu Združenia a správu o hospodárení Združenia, 
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e) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena Združenia, 

f) rozhoduje o zániku Združenia v prípade, ak sa členská schôdza Združenia, ktorá 

má rozhodnúť o zániku Združenia nezíde do troch mesiacov odo dňa jej zvolania 

g) ustanovuje likvidátora v prípade zániku Združenia s likvidáciou, 

h) schvaľuje účtovnú závierku Združenia, ak vznikne Združeniu povinnosť 

zostavovať účtovnú závierku, 

i) volí Predsedu a Revízora Združenia 

j) schvaľuje rozpočet Združenia. 

k) schvaľuje využitie majetku Združenia v zmysle jeho cieľov 

  

 

Článok 8 

Predseda Združenia 

  

1. Predseda Združenia je štatutárnym orgánom Združenia. V prípade neprítomnosti ho 

zastupuje iný ním poverený člen predsedníctva Združenia. 

2. Predseda Združenia zastupuje Združenie navonok, je oprávnený v mene Združenia 

konať vo všetkých veciach a zaväzovať Združenie vo všetkých veciach. Funkčné 

obdobie predsedu je 4 roky. 

3. Predseda Združenia má právo samostatne bez odsúhlasenia Predsedníctvom Združenia 

disponovať s majetkom Združenia do výšky stanovenej v článku 10 bod 7 a to aj 

opakovane.  

    

 

Článok 9 

Revízor Združenia 

  
Revízor je kontrolný orgán Združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Členskej schôdzi. 
Funkčné obdobie revízora je 4 roky.  Členstvo v kontrolnom orgáne je nezastupiteľné s 
členstvom v orgánoch združenia. 
 
Činnosť revízora zahŕňa predovšetkým nasledujúce body: 

1. dohliada na použitie majetku Združenia v súlade s cieľmi Združenia 

2. kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov. 
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3. kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje 

opatrenia na ich odstránenie 

 

 

Článok 10 

Hospodárenie Združenia 

   

1. Združenie hospodári so svojím majetkom neobmedzene. 

2. Zdrojmi majetku Združenia sú: 

a) členské príspevky členov Združenia, 

b) dary od fyzických osôb alebo právnických osôb, 

c) dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zahraničia 

d) dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií, 

e) príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov Združenia, 

f) príjmy z  propagačnej činnosti Združenia 

 

3. Združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu Združenia. Za riadne hospodárenie 
Združenia zodpovedá predseda Združenia. 

4. Všetky získané finančné prostriedky, ako aj hmotné a nehmotné aktíva sú majetkom 
Združenia.   

5. Na základe zmluvných vzťahov môže Združenie využívať majetok iných subjektov alebo 
Slovenskej republiky. 

6. Nevyčerpané finančné prostriedky Združenia sa prevádzajú na konci účtovného roka na 
nasledujúce obdobie. 

7. Pre samostatné nakladanie s finančným a nefinančným majetkom Združenia sa 
stanovuje limit 500,-€ (päťsto eur) pre jednu transakciu. Do výšky tohto limitu môže a to 
aj opakovane Predseda Združenia nakladať s majetkom Združenia samostatne bez 
predchádzajúceho odsúhlasenia Predsedníctvom Združenia v zmysle článku 8 bod 3.  

8. Výška limitu pre nakladanie s majetkom Združenia sa môže upraviť na základe 
hlasovania Predsedníctva Združenia. Nový platný limit bude uvedený v zápisnici 
zasadnutia, kde bol odsúhlasený v zmysle článku 7 bod 4 písm. k). 
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Článok 11 

Zánik Združenia 

  

Združenie zaniká na základe rozhodnutia členskej schôdze Združenia v zmysle čl. 6 bod 2 písm. 

c) týchto stanov alebo na základe rozhodnutia predsedníctva Združenia v zmysle čl. 7 bod 4 

písm. f) týchto stanov. 

1. Združenie zaniká na základe rozhodnutia členskej schôdze Združenia o zlúčení s iným 
občianskym združením. 

2. Združenie zaniká právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení. 

3. Ak zanikne Združenie rozpustením, predseda Združenia ustanoví likvidátora. 

4. Pri likvidácii Združenia likvidátor najprv uhradí všetky záväzky Združenia voči tretím 
osobám. Vlastnícke právo k majetku Združenia v prípade likvidácie môže byť prevedené 
na iné združenie, nadáciu alebo na právnickú osobu s podobnými cieľmi alebo na 
verejnoprospešné a charitatívno-humánne účely. 

 

Článok 12 

Záverečné ustanovenia 

  

1. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.  

2. Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia platných právnych 
predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní 
občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 

 

V Šenkviciach, dňa 28.10.2013 


