Stanovy občianskeho združenia Pojavorinskej deti
(v zmysle zákona č. 83/ 1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov)

Článok I.
Názov združenia
Občianske združenie nesie názov Podjavorinskej deti.

Článok II.
Sídlo združenia
Sídlom združenia je č. 346, 916 11 Bzince pod Javorinou

Článok III.
Ciele a činnosti združenia
1) Cieľmi združenia sú:
a) v spolupráci s pedagogickými pracovníkmi a orgánmi samosprávy zabezpečovať
kvalitnú výchovu a vzdelávanie detí,
b) systematická a pravidelná práca s deťmi a mládežou orientovaná predovšetkým na
účelné využívanie ich voľného času a prevenciu sociálno-patologických javov,
c) zabezpečovanie racionálneho stravovania detí na školách a v školských zariadeniach
d) vytváranie podmienok a možností pre rast a sebarealizáciu detí a mládeže,
e) rozvoj osobnosti detí a mládeže prostredníctvom neformálneho vzdelávania,
f) vzbudenie záujmu mládeže o aktívne zapájanie sa do života spoločnosti,
g) duchovný a fyzický rozvoj osobnosti,
h) dbať o zlepšovanie prostredia detí v školách a školských zariadeniach,

i) napomáhať rozvoju záujmovej činnosti detí, rodičov a ostatných sympatizantov školy,
spolupracovať s vedením školy, s pedagogickým a nepedagogickým personálom
školy, pomáhať organizovať školy v prírode, plavecké a lyžiarske výcviky, školské
výlety a rôzne iné aktivity
j) pri rozvoji záujmovej činnosti detí spolupracovať s ďalšími

organizáciami

pracujúcimi v obci,
k) podporovať rozvoj regionálneho cítenia a prehlbovať vzájomné styky medzi spolkami
podobného charakteru na území SR i v zahraničí.

2) Uvedené ciele združenie napĺňa predovšetkým nasledujúcimi formami a aktivitami:
a) organizuje činnosti pre deti a mládež s orientáciou na účelné a tvorivé využívanie
voľného času a neformálne vzdelávanie,
b) zhromažďuje námety, pripomienky a požiadavky rodičov a ostatných ľudí, týkajúcich
sa výchovy a vzdelávania detí v škole a školskom zariadení a spolupracuje pri ich
riešení,
c) realizuje klubovú činnosť,
d) vytvára podmienky na organizovanie domácich a zahraničných sústredení, poznávacie
zájazdy a medzinárodné výmeny detí a mládeže,
e) organizuje semináre a prednášky pre svojich členov ako aj pre ostatných pracovníkov
s deťmi a mládežou,
f) periodická a neperiodická publikačná činnosť,

g) iné aktivity viažuce sa na ciele združenia.

Článok IV.
Vznik a zánik členstva v združení
1) Členstvo v združení je dobrovoľné. Členmi sa môžu stať fyzické osoby staršie ako 18
rokov a právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia a budú konať
v súlade s nimi.
2) O prijatí za člena združenia rozhoduje Výkonná rada združenia. Členstvo vzniká dňom
prijatia za člena.
3) Členstvo v združení zaniká:
a) písomným oznámením člena,

b) vylúčením, pri vážnom porušení stanov na základe rozhodnutia Výkonnej rady
združenia,
c) úmrtím člena,
d) zánikom združenia.

Článok V.
Práva a povinnosti členov združenia

1) Každý člen má právo:
a) podieľať sa na činnosti združenia,
b) navrhovať, od 18 rokov voliť a od 21 rokov byť volený do orgánov združenia,
c) byť informovaný o činnosti združenia,
d) podávať návrhy na zlepšenie činnosti združenia,
e) obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko,
f) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia, zúčastňovať sa zasadnutí
orgánov združenia,
g) spolurozhodovať o záležitostiach združenia prostredníctvom svojich zástupcov.
2) Každý člen je povinný:
a) dodržiavať stanovy združenia,
b) plniť uznesenia orgánov združenia,
c) platiť členské príspevky v zmysle zásad o hospodárení združenia ,
d) aktívne sa podieľať na činnosti združenia
e) zúčastňovať sa zasadnutí Rady združenia aspoň raz ročne.

Článok VI.
Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:
1) Rada združenia
2) Výkonná rada
3) Predseda a podpredseda výkonnej rady
4) Kontrolná komisia

Článok VII.
Rada združenia
1) Rada združenia:
a) je najvyšším orgánom združenia,
b) pozostáva z členov združenia,
c) schvaľuje rokovací poriadok
d) určuje počet členov Výkonnej rady a Kontrolnej komisie
e) volí a odvoláva členov Výkonnej rady a Kontrolnej komisie
f) rozhoduje o hospodárení združenia, schvaľuje stanovy združenia a ich zmeny, plán
činnosti a rozpočet združenia,
g) schvaľuje výročnú správu a iné organizačné dokumenty združenia
h) rozhoduje o zrušení združenia.
2) Zasadnutia Rady združenia:
a) zasadnutie Rady združenia zvoláva predseda Výkonnej rady, prípadne ním poverený
člen Výkonnej rady podľa potreby, najmenej však jeden krát do roka,
b) Rada združenia môže byť podľa potreby zvolaná aj na základe požiadavky
nadpolovičnej väčšiny členov združenia,
c) Rada združenia je uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov,
d) v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu Výkonnej rady.

Článok VIII.

Výkonná rada
Výkonná rada je výkonným orgánom združenia, ktorá je za svoju činnosť zodpovedná Rade
združenia
1) Výkonná rada:
a) volí a odvoláva spomedzi seba predsedu, podpredsedu
b) posudzuje návrhy predkladané združeniu, uskutočňuje výber riešiteľov
c) rozhoduje o výške finančného príspevku v rámci rozpočtu schváleného Radou
združenia
d) hodnotí výsledky realizácie projektov a odbornú činnosť združenia
e) jedenkrát do roka predkladá Rade združenia výročnú správu.
f) vypracováva návrh rozpočtu a plán činností ktorý predkladá Rade združenia
g) nesie zodpovednosť za hospodárne využívanie finančných prostriedkov na účte
združenia
h) zodpovedá za administratívne zabezpečenie združenia
i) riadi a zabezpečuje činnosť združenia
j) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Rady združenia
k) rozhoduje o vylúčení člena združenia pri vážnom porušení stanov
l) rozhoduje o zrušení združenia, ak sa Rada združenia nezíde do troch mesiacov, aby
rozhodla o zrušení združenia
m) ustanovuje likvidátora v prípade zrušenia združenia
2) Zasadnutia Výkonnej rady:
a) Výkonná rada sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne
b) Funkčné obdobie členov Výkonnej rady je dvojročné. Člen Výkonnej rady sa môže
vzdať funkcie písomným prehlásením. Funkcia zaniká uplynutím 15 dní od doručenia
písomného prehlásenia.
c) Výkonná rada má právo menovať nového člena Výkonnej rady v prípade, ak počet
členov klesne pod počet určený Radou združenia.

Článok IX
Predseda a podpredseda Výkonnej rady

1) Predseda a podpredseda Výkonnej rady sú štatutárnymi orgánmi združenia.
2) Predseda a podpredseda Výkonnej rady je oprávnený konať v mene združenia
3) Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu Výkonnej rady je dvojročné.
4) Predseda Výkonnej rady zvoláva Výkonnú radu a riadi jej činnosť.

Článok X.
Kontrolná komisia
1) Kontrolná komisia je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá
najvyššiemu orgánu.
2) Členstvo v Kontrolnej komisii je nezlúčiteľné s členstvom v ostatných riadiacich
orgánoch združenia.
3) Kontrolná komisia kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány združenia na
nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.
4) Kontrolná komisia kontroluje dodržiavanie stanov združenia a jej vnútorných predpisov.

Článok XI.
Hospodárenie združenia

1) Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
2) Príjmy združenia tvoria:

a) členské príspevky
b) príspevky, dary, dotácie a granty od domácich a zahraničných fyzických a
právnických osôb
c) príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľa združenia.
3) Výnosy majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov združenia.
4) V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať aj podnikateľskú
činnosť súvisiacu so zabezpečením cieľov a poslania združenia a v súlade so všeobecne
záväznými predpismi a týmito stanovami.
5) Združenie zostavuje ročný rozpočet, vedie účtovníctvo o príjmoch a výdavkoch a
uskutočňuje ročnú uzávierku o výsledku hospodárenia podľa platných predpisov.

Článok XII.
Zánik združenia

1) O zániku združenia rozhoduje Rada združenia, ak sa na tom uznesie 3/5 väčšina členov
združenia.
2) Združenie zaniká:
a) zlúčením s iným združením
b) dobrovoľným rozpustením.

3) Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa
rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik združenia oznámi do 15 dní po ukončení
likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

1) V mene združenia koná až do vytvorenia orgánov uvedených v článku VI. týchto stanov
prípravný výbor.
2) Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR v
zmysle zákona.

