
Stanovy  
 združenia Mikulášska rodina pri Cirkevnom gymnáziu sv. Mikuláša 

 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

 

1. Názov občianskeho združenia je Mikulášska rodina 

2. Sídlo združenia je na adrese: Štúrova 3, 064 01  Stará Ľubovňa 

 

 

Článok 2 

Cieľ a činnosť 

 

1. Cieľom združenia je v spolupráci s  pedagogickými pracovníkmi a  s  rôznymi 

kresťanskými spoločenstvami  zabezpečovať: 

- podporu kvalitnej výchovy a vzdelávania detí založené na princípe kresťanských 

morálnych hodnôt, humanizmu, vlastenectva, vedeckosti a demokracie 

- ochranu práv detí, ktoré sú zakotvené v Dohovore o právach dieťaťa prijatom VZ 

OSN 20. 11. 1989 s dôrazom na rešpektovanie jeho osobnosti 

- ochrana záujmov rodičov týchto detí, vyplývajúcej z ich prvoradej zodpovednosti na 

výchovu a vzdelávanie detí 

- ochranu učiteľov s morálnym kreditom proti nátlakovým skupinám a intrigánstvu 

 

2. Činnosť združenia: 

- podieľa sa na riešení výchovných a vzdelávacích problémov 

-     pomáha škole pri výchovnej práci so žiakmi predovšetkým v čase mimo vyučovania, a                            

      to organizovaním kultúrnych podujatí, turistických a športových aktivít, poskytovaním       

      materiálnej a finančnej výpomoci pri činnostiach zameraných na rozvoj talentu žiakov                 

      a reprezentáciu školy (ceny na súťaže, drobné pohostenie, cestovné náklady) 

- dáva riaditeľovi školy a ostatným pedagogickým pracovníkom podnety na 

skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej práce a zefektívnenia jej organizácie 

- ochraňuje žiakov pred negatívnymi metódami vo výchove a vzdelávacom procese, 

stresovými situáciami a pred ich nadmerným zaťažovaním 

- podieľa sa na ochrane zdravia detí a podporuje ich zdravý telesný a psychický vývin 

- zhromažďuje námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy 

a spolupracuje pri ich riešení 

- dbá o zlepšenie prostredia detí v škole 

- pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania spolupracuje s rôznymi kresťanskými 

spoločenstvami a so všetkými občianskymi iniciatívami 

- napomáha rozvoju záujmovej činnosti detí a rodičov, spolupracuje s vedením školy pri 

organizovaní lyžiarskych kurzov, kurzov ochrany človeka a prírody 

- pri rozvoji záujmovej činnosti spolupracuje s mládežníckymi organizáciami 

- podporuje rozvoj vzájomných stykov medzi školami na území SR i so školami 

v zahraničí 

 

 

 

 

 

 



Článok 3 

Členstvo 

 

1. Členom združenia môže byť rodič žiaka školy a občan SR, ktorý súhlasí so stanovami. 

2. O prijatí za člena rozhoduje predsedníctvo združenia na základe písomnej prihlášky. 

3. Členstvo vzniká pridelením evidenčného čísla a zaplatením členského príspevku 

v súlade s článkom č. 4, ods. 2, písm. d. 

4. Zánik členstva: 

      a/ vystúpením – členstvo zaniká dňom ukončenia doručenia písomného oznámenia                                                              

          o vystúpení zo združenia 

      b/ vylúčením – podľa čl. 11, ods. 5. 

 

 

Článok 4 

Práva a povinnosti členov 

 

1. Člen má právo 

a/ obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami 

b/ byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia 

c/ podávať návrhy na zmeny v organizácii združenia a návrhy na zvolenie do orgánov  

    združenia 

d/ prostredníctvom svojich zástupcov zúčastňovať sa zasadnutí združenia 

e/ zástupcovia združenia majú právo voliť a byť volení do orgánov združenia 

2. Povinnosti členov sú: 

a/ dodržiavať stanovy združenia 

b/ plniť uznesenia orgánov združenia 

c/ aktívne sa podieľať na činnosti združenia 

d/ každoročne v termíne do 31. 12. zaplatiť členský príspevok vo výške stanovenej   

    snemom združenia 

 

 

Článok 5 

Orgány združenia 

 

1. Najvyšším orgánom združenia je snem 

2. Výkonným orgánom je výkonný výbor 

3. Predsedníctvo tvorí predseda, podpredseda a hospodár združenia 

4. a/ Štatutárnym orgánom, ktorý zastupuje združenie je predseda združenia 

b/ Zástupcom štatutárneho orgánu je podpredseda združenia 

c/ Štatutárny zástupca zastupuje štatutárny orgán v prípade jeho neprítomnosti  

    v plnom rozsahu 

5. Kontrolný orgán, ktorý kontroluje hospodárenie združenia je revízna komisia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Článok 6 

Snem združenia 

 

 

1. Snem je zhromaždením jednotlivých členov 

2. Snem 

a/ schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky 

b/ schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení 

c/ rozhoduje o zrušení združenia 

3. Snem zvoláva výkonný výbor najmenej raz do roka a podľa potreby. Výkonný výbor 

zvolá snem aj vtedy, ak o to požiada najmenej polovica členov združenia. Snem je 

uznášaniaschopný, ak sa zíde akýkoľvek zástupcov členov, pričom rozhoduje 

väčšinou hlasov prítomných. 

4. Snem volí a odvoláva členov výkonného výboru. 

 

 

Článok 7 

Výkonný výbor 

 

 

1. Výkonný výbor je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť 

zodpovedný snemu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami snemov. 

2. Výkonný výbor má najmenej 8 členov, ktorých funkčné obdobie je 4 roky. Výkonný 

výbor sa schádza najmenej štyrikrát ročne. Jeho rokovanie zvoláva a riadi predseda. 

Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov 

a rozhoduje sa väčšinou hlasov prítomných členov. 

3. Výkonný výbor najmä: 

a/ spomedzi svojich členov volí a odvoláva predsedu, podpredsedu, hospodára 

združenia a členov revíznej komisie 

b/ riadi a zabezpečuje činnosť združenia 

c/ zvoláva a obsahovo pripravuje snem 

d/ vypracováva návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia 

e/ rozhoduje o zrušení združenia, ak sa snem nezíde po troch opakovaných výzvach 

f/ ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia 

 

 

 

Článok 8 

Predsedníctvo a štatutárny orgán 

 

1. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia výkonného výboru 

2. predsedníctvo, ktoré tvorí predseda, podpredseda a hospodár, rozhoduje o prijímaní 

členov a rieši naliehavé problémy medzi zasadnutiami výboru 

3. Štatutárny orgán – predseda združenia zastupuje združenia vo vonkajších právnych 

vzťahoch a reprezentuje organizáciu v medzinárodných vzťahoch. 

 

 

 

 

 

 



Článok 9 

Združenie rodičov triedy 

 

 

1. Združenie rodičov triedy uskutočňujú uznesenia snemov združenia a rozhodnutia    

výkonného výboru. 

2. Združenie rodičov triedy je tvorené z členov združenia, ktorých detí tvoria jednu 

triedu. 

3. Združenie rodičov jednotlivých tried si volia svojho zástupcu – tzv. triedneho 

dôverníka do výkonného výboru združenia. 

4. Triedny dôverník podľa potreby zvoláva (najmenej dvakrát ročne) a vedie triedne 

združenia rodičov, na ktoré môže prizvať triednych učiteľov, vedenie školy 

a ostatných vyučujúcich. 

 

Článok 10 

Revízna komisia 

 

1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá 

výkonnému výboru združenia. 

2. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo výkonnom výbore. 

3. Revízna komisia má najmenej troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. 

Schádza sa najmenej dvakrát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda. Revízna  

komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. 

Rozhodnutia prijíma väčšinou hlasov prítomných členov. 

4. Revízna komisia  

a/ kontroluje hospodárenie organizácie, upozorňuje výkonný výbor na nedostatky 

a navrhuje riešenia na ich odstránenie 

b/ kontroluje dodržiavanie stanov 

c/ vydáva súhlasné, resp. nesúhlasné stanovisko so správou o hospodárení združenia. 

 

 

Článok 11 

Hospodárenie združenia 

 

1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom 

2. Zdrojmi príjmov sú: 

      a/ členské príspevky 

      b/ dary od fyzických  a právnických osôb, dotácie, granty od právnických osôb                                                                      

          z tuzemska a zo zahraničia 

      c/ výnosy z majetku 

3. a/ Peňažné prostriedky vedie združenie na účte v komerčnej banke. 

b/ Právo disponovania s účtom má predseda združenia a podpredseda združenia. Vždy  

     spolu dvaja s pečiatkou združenia. 

4. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie  

zodpovedá hospodár. 

5. K 31. 12. v bežnom roku vykoná hospodár združenia kontrolu platenia členských  

príspevkov. 

 

 

 

 



Článok 12 

Zánik združenia 

 

 

a. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením sa s  iným 

združením. 

b. Ak zaniká združenie rozpustením, výkonný výbor určí likvidátora. Pri 

likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky záväzky združenia. Likvidačný 

zostatok sa v prípade likvidácie môže použiť na výlučne školské a charitatívne 

účely. 

 

 

Článok 13 

Záverečné ustanovenia 

 

                   Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia snemom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovy schválené 12. 1. 2011 Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. 


