
OBČIANSKE ZDRUŽENIE VZDELANIE JE ZÁKLAD BUDÚCNOSTI 

                                                                         STANOVY 

 

                                                                          ČLÁNOK I 

                                                                     NÁZOV A SÍDLO 

Názov OZ:                            Vzdelanie je základ budúcnosti  

Sídlo OZ:                               SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice 

                                               

                                                                          ČLÁNOK  II 

                                                         ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

1.    Občianske združenie VZDELANIE JE ZÁKLAD BUDÚCNOSTI (ďalej len združenie), v zmysle zákona 
č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov je dobrovoľným združením občanov založeným za účelom 
uspokojovania záujmov a potrieb najmä v oblasti vzdelávania, výchovy a športu učiteľov, detí a 
mládeže, ale i v iných oblastiach spoločenského a kultúrneho života. 

2.     Združenie je právnickou osobou vykonávajúcou svoju činnosť v rámci vlastných stanov a 
platných právnych predpisov v SR. 

3.    Sídlom združenia je Stredná odborná škola pedagogická, SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice. 

 

                                                                          ČLÁNOK III 

                                                  CIELE ČINNOSTI OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

Hlavným cieľom združenia je podporovať vzdelávacie programy a projekty v oblasti vzdelávania v 
škole i mimo nej. Má slúžiť na vytvorenie alternatívnych finančných a materiálnych  zdrojov 
použiteľných na rozvoj odborného rastu a skvalitnenia výuky a mimoškolských aktivít žiakov. 
Združenie bude podporovať aktivity SOŠP v Turčianskych Tepliciach,  predovšetkým v nasledujúcich 
oblastiach: 

1.      Odborné, samovzdelávacie, kultúrne a športové aktivity žiakov a učiteľov školy 

2.      Zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školského  internátu nad 
rámec prostriedkov zo štátneho rozpočtu, modernizácia materiálno-technického zabezpečenia školy 
a školského internátu 

                                                                                                                                                                                        
3.      Propagácia školy na verejnosti 

4.     Finančná podpora a ocenenie žiakov s vynikajúcim prospechom a žiakov, ktorí úspešne 
reprezentujú školu. 

 

                                                                             

 

 



ČLÁNOK IV 

                        ČLENOVIA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA, ICH PRÁVA A POVINNOSTI 

 

1. Členom združenia môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, spôsobilá na právne úkony, ktorá 
súhlasí so stanovami a cieľmi združenia, ako aj právnická osoba. Občianske združenie je otvorené, 
nemá ohraničený počet členov. 

2. Členstvo vzniká každoročným zaplatením odsúhlaseného členského poplatku  rodičovského 
združenia, t. j. čiastka odsúhlasená plénom občianskeho združenia na začiatku daného  školského 
roka  u fyzických osôb alebo členstvo v združení vzniká prijatím člena Rodičovskou správnou radou na 
základe písomnej prihlášky.  

3. Zánik členstva: 

 a) ukončením štúdia dieťaťa na danej škole /ukončené členstvo pre rodiča 

 b) zánikom združenia 

 c) dobrovoľným vystúpením zo združenia alebo vylúčením z dôvodu porušenia stanov, o vylúčení 
rozhoduje rodičovská správna rada. 

4. Člen občianskeho združenia má právo: 

 a) zúčastňovať sa osobne na rokovaní a rozhodovaní členskej schôdze, 

 b) zúčastňovať sa na činnosti občianskeho združenia v zmysle týchto stanov, 

 c) voliť a byť volený do orgánov občianskeho združenia, 

 d) predkladať návrhy, podnety a pripomienky na zlepšenie činnosti občianskeho združenia a na      
úpravu jeho stanov, 

 e) byť oboznámený s rozpočtom, a výročnou správou občianskeho združenia.                                           

5. Člen občianskeho združenia je povinný: 

 a) dodržiavať stanovy občianskeho združenia, 

 b) chrániť majetok občianskeho združenia a jeho dobré meno, 

 c) aktívne sa podieľať na činnosti združenia a vykonávať podľa svojich najlepších možností a 
schopností zverené funkcie. 

 

                                                                   ČLÁNOK V 

                                           ORGÁNY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

1. Orgány občianskeho združenia sú: 

a)  plénum občianskeho združenia 

b) rodičovská správna rada, 

c) revízna komisia. 

2. Plénum občianskeho združenia je najvyšším orgánom občianskeho združenia. Na pléne 
občianskeho združenia sa zúčastňujú všetci členovia združenia.    



 Plénum občianskeho združenia: 

a) schvaľuje stanovy občianskeho združenia a ich zmeny a doplnky, 

b) schvaľuje plán činností združenia a výročnú správu, 

c) prerokováva rozpočet a správu o hospodárení združenia, 

d) schvaľuje členský príspevok na príslušný kalendárny rok, 

e) prerokováva správu o činnosti revíznej komisie, 

f) rozhoduje o založení, zlúčení a zániku občianskeho združenia. 

 3. Plénum občianskeho združenia zvoláva rodičovská správna rada podľa potreby, najmenej však 
jedenkrát za rok. 

4. Na prijatie rozhodnutia  pléna občianskeho združenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 
 hlasov prítomných členov. 
 
5. Činnosť občianskeho združenia riadi rodičovská správna rada, ktorá je výkonným orgánom 
združenia a za svoju činnosť zodpovedá plénu občianskeho združenia. Jej členov volia členovia 
občianskeho združenia za každú triedu. Funkčné obdobie rodičovskej správnej rady je jednoročné. 
Opätovné zvolenie je možné. Členstvo v rodičovskej správnej rade je čestná, dobrovoľná a neplatená 
funkcia. Hospodár združenia má nárok na náhradu výdavkov, ktoré mu pri výkone tejto funkcie 
vznikli. Rodičovská správna rada nemá konštantný počet členov, závisí od počtu tried t. j. zvolený 
rodič ako zástupca triedy je aj členom rady. 
 
6. Rodičovská správna rada je zvolená členmi občianskeho združenia na dané funkčné obdobie na 
triednych schôdzkach združenia. Stálym členom rodičovskej správnej rady je delegovaný zástupca 
vedenia školy. 

7. Rodičovská správna rada ako výkonný orgán riadi činnosť občianskeho združenia v období medzi 
zasadnutiami pléna, obsahovo pripravuje rokovanie pléna občianskeho združenia a pripravuje 
základné materiály. 

8. Na čele rodičovskej správnej rady je predseda občianskeho združenia, ktorého volí rodičovská 
správna rada a ktorý je štatutárnym orgánom. K zmene štatutára dochádza ukončením členstva v 
občianskom združení. Volí sa na obdobie 3 rokov. Opätovné zvolenie je možné. 

9. Predseda občianskeho združenia riadi jeho činnosť, zvoláva zasadnutia rodičovskej správnej rady 
a je oprávnený konať v mene združenia. V prípade svojej neschopnosti splnomocní svojho zástupcu, 
alebo ho určí rodičovská správna rada spomedzi svojich členov. 

10. Rodičovská správna rada určuje a rozhoduje o spôsobe hospodárenia s prostriedkami 
občianskeho združenia v súlade s týmito stanovami a podľa schválených zásad hospodárenia. 

11. Rodičovská správna rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. 
Na prijatie rozhodnutia rodičovskej správnej rady je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov rady. 
V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu občianskeho združenia. 

12. Rodičovská správna rada zasadá podľa potreby, najmenej však dvakrát do roka. Ak požiada člen 
rodičovskej správnej rady predsedu o zvolanie zasadania rodičovskej správnej rady, je povinný zvolať 
jej zasadanie čo najskôr od  podania takejto žiadosti. Z každého zasadnutia sa vyhotovuje zápisnica. 

13. Hospodár občianskeho združenia nakladá s prostriedkami občianskeho združenia podľa stanov. 
Zostavuje výročnú správu a predkladá ju na prerokovanie rodičovskej správnej rade a na schválenie 
plénu občianskeho združenia. Hospodár  sa zodpovedá za svoju činnosť rodičovskej správnej rade. 



14. Kontrolným orgánom občianskeho združenia je revízna komisia, ktorá má troch členov. Voli ich 
rodičovská správna rada. 

15. Revízna komisia si volí predsedu komisie. 

16. Členovia revíznej komisie majú právo : 

a) overovať spôsob hospodárenia občianskeho združenia, 

b) kedykoľvek kontrolovať účtovné doklady, 

c) upozorňovať rodičovskú správnu radu na zistené nedostatky a podávať návrhy na ich odstránenie. 

17. Revízna komisia má povinnosť kontrolovať účtovnú závierku a výročnú správu, 

                                                                             ČLÁNOK VI 

                                                        ZÁNIK OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

Pri zániku občianskeho združenia sa postupuje podľa § 12 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní 
občanov. Občianske združenie zaniká: 

a)      dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením na základe   rozhodnutia pléna 
združenia, 

b)   právoplatným rozhodnutím ministerstva o rozpustení občianskeho združenia. Zánik občianskeho 
združenia oznámi správna rada najneskoršie do 15 dní Ministerstvu vnútra SR. 

                                                                           ČLÁNOK VII 

                                                               ZÁSADY HOSPODÁRENIA 

 

1. Príjmy občianskeho združenia sú najmä: 

a) dary, príspevky a sponzorské príspevky od právnických alebo fyzických osôb, 

b) výnosy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo zo  športových akcií, 

c) príjmy z  podielu zaplatenej dane /2%/, 

d) dotácie zo štátneho rozpočtu a miestneho  rozpočtu, 

e) príjmy z činnosti združenia,   

f) príjmy z iných aktivít 

2. Výdavky občianskeho združenia sú najmä výdavky na: 

a) materiálne vybavenie odborných učební, doplnenie iného potrebného inventáru školy a školského 
internátu, 

b) odmeny žiakom za študijné výsledky a úspešnú účasť v rôznych školských a mimoškolských 
súťažiach, ako aj za úspešnú reprezentáciu školy v mimoškolskom procese, 

c) finančnú pomoc pri organizovaní kultúrnych a športových akcií usporiadaných školou, 

d) opravu, zveľaďovanie a údržbu priestorov a materiálno-technického vybavenia školy a školského 
internátu, 

e) realizáciu výchovných a reprezentačných akcií usporiadaných školou, 



f) správu združenia, 

g) cestovné spojené so súťažami, podujatiami a športovými aktivitami, 

h) iné výdavky spojené s činnosťou SOŠP a školského internátu. 

3. Občianske združenie hospodári podľa rozpočtu schváleného plénom občianskeho združenia na 
návrh rodičovskej správnej rady. Rozpočet obsahuje všetky rozpočtové príjmy a výdavky združenia. 
Rozpočet sa zostavuje a schvaľuje na daný školský rok. Návrh rozpočtu predkladá na prerokovanie 
rodičovskej správnej rade hospodár združenia na začiatku školského roka. Rodičovská správna rada 
po prerokovaní rozpočtu združenia predkladá plénu občianskeho združenia rozpočet na schválenie. 
 
4. Kontrolu čerpania rozpočtu zabezpečuje revízna komisia v rámci svojich práv zakotvených v 
stanovách. 
 
5. Občianske združenie vedie účtovníctvo podľa platného zákona o účtovníctve a za jeho vedenie 
zodpovedá hospodár a rodičovská správna rada. 
 
6. Občianske združenie je povinné vypracovať výročnú správu za uplynulý školský rok vždy na 
začiatku  nasledujúceho školského  roka. Výročná správa sa prečíta na pléne občianskeho združenia. 
 
                                                                        ČLÁNOK VIII 

                                                        ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Tieto stanovy boli schválené plénom občianskeho združenia dňa  ............. 2021, zároveň rušia 
stanovy zo dňa 10.10.2018 a účinnosť nadobúdajú dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR. 

 

 

  

 

 


