Stanovy
občianskeho združenia
„Združenie rodičov a priateľov Školy u Filipa“.
Článok 1 Názov a sídlo
1) Názov občianskeho združenia je „Združenie rodičov a priateľov Školy
u Filipa“ (ďalej iba združenie).
2) Združenie sídli na SúZŠ J. Bakossa 5, 974 01 Banská Bystrica
Článok 2 Ciele a úlohy
1) Poslaním združenia je podpora školy a pomoc škole v oblasti materiálnej,
finančnej a personálnej za účelom rozvoja duševného a fyzického zdravia detí.
Cieľom pomoci škole je podpora morálneho a psychického vývoja detí a ich
vzdelávania, podpora pedagogických pracovníkov školy.
2) Združenie bude vyvíjať činnosť na lokálnej úrovni pri SúZŠ J. Bakossa 5,
Banská Bystrica – Škola u Filipa.
3) Na dosahovanie cieľov bude združenie uskutočňovať a podieľať sa na
činnostiach predovšetkým v týchto oblastiach:
a) získavanie a združovanie finančných prostriedkov, ktoré sa použijú na
skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacieho procesu,
na
výpomoc pri úprave a skvalitňovaní vonkajšieho a vnútorného prostredia
školy, a organizovanie aktivít pre deti, rodičov a členov združenia.
b) fyzická a materiálna pomoc pri zabezpečení prác spojených s realizáciou
projektov školy
c) spolupráca so SZŠ na propagácii školy a jej projektov v masmédiách,
vlastných propagačných materiáloch, propagačných akciách a pod.
Článok 3 Členstvo
1) Členmi združenia môžu byť fyzické a právnické osoby, ktoré súhlasia so
stanovami združenia.
2) O prijatí člena na základe písomnej prihlášky alebo o jeho vylúčení rozhoduje
Rada.
3) Práva členov združenia :
a) voliť na Zhromaždení po dovŕšení 18 rokov
b) byť volený do orgánov združenia
c) byť informovaný o činnosti združenia
4) Člen združenia je povinný dodržiavať stanovy a platiť členský príspevok.

5) Výšku členského príspevku určuje Zhromaždenie každoročne.
6) Členstvo v združení zaniká písomným vyhlásením člena o vystúpení zo
združenia, vylúčením z dôvodu porušenia stanov združenia, úmrtím člena
alebo zánikom združenia.
Článok 4 Orgány
1) Orgánmi združenia sú „Zhromaždenie“, „Predseda“, „Rada“ a „Revízor“.
Článok 5 Zhromaždenie
1) Zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Je zložené zo všetkých
členov združenia.
2) Zhromaždenie rozhoduje o zlúčení a zrušení združenia, o programe a
orientácii združenia, o zmene stanov, o vnútorných organizačných predpisoch
združenia, o pláne činnosti a rozpočte združenia.
3) Zhromaždenie tajným hlasovaním volí a odvoláva členov Rady, Predsedu a
Revízora.
4) Zhromaždenie sa koná minimálne raz za rok, zvoláva ho predseda alebo ním
poverený člen Rady v spolupráci s riaditeľstvom školy. Predseda písomne
oznámi termín a miesto zasadnutia zhromaždenia členom združenia najmenej
7 dní vopred.
5) Zhromaždenie je uznášaniaschopné, pokiaľ oznámenie o termíne a mieste
zasadania zhromaždenia bolo oznámené všetkým členom najneskôr 7 dní
vopred.
6) Zhromaždenie prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných
hlasov, pokiaľ sa pri schvaľovaní programu zhromaždenia nerozhodne inak.
7) Zhromaždenie prijíma rozhodnutia o výške členského príspevku
trojštvrtinovou väčšinou.
Článok 6 Rada a predseda
1) Rada zabezpečuje činnosť združenia, rozhoduje o programe a činnosti
združenia, o otázkach, ktoré nepatria do pôsobnosti Zhromaždenia,
predovšetkým rozhoduje o pracovnoprávnych, občianskoprávnych,
obchodnoprávnych a administratívnych vzťahoch združenia.
2) Rada sa schádza minimálne raz za polroka.
3) O počte členov Rady rozhoduje Zhromaždenie, pričom Rada musí mať
minimálne troch členov vrátane predsedu. Počet členov Rady je vždy nepárny.
4) V mene združenia je oprávnený konať predseda ako štatutárny orgán. Ostatní
členovia Rady konajú v mene združenia na základe poverenia predsedom,
pričom na platnosť právneho úkonu je potrebný podpis dvoch členov Rady.

5) Pri disponovaní s finančnými prostriedkami na účtoch združenia je potrebný
súhlas aspoň dvoch členov Rady.
6) Rada predkladá správu o činnosti a hospodárení združenia Zhromaždeniu
najmenej raz za rok.
Článok 7 Revízor
1) Revízor dohliada na hospodárenie združenia,
2) Revízor je oprávnený overovať postup v hospodárení s majetkom združenia,
nazerať do účtovných dokladov a zisťovať stav majetku združenia.
3) Revízor má právo zvolať Zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy združenia.
Článok 8 Majetok a hospodárenie s majetkom združenia
1) Majetok združenia tvoria predovšetkým príjmy z členských príspevkov,
darov, grantov, dotácií, iné príjmy, veci a majetkové práva dosahované v
súlade s platnými právnymi normami.
2) Majetok združenia môže byť používaný na dosahovanie cieľov združenia a na
zabezpečenie jeho činnosti.
Článok 9 Zánik združenia
1) Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným
združením.
2) V prípade zániku združenia dobrovoľným rozpustením rada menuje
likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu.
3) Zostávajúci majetok po vykonaní likvidácie bude prevedený na neziskovú
organizáciu s podobným poslaním, aké má zanikajúce združenie.
Článok 10 Záverečné ustanovenia
1) Združenie vzniklo registráciou stanov na Ministerstve vnútra SR, podľa
zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov.
Zmenu stanov je potrebné ohlásiť Ministerstvu vnútra do 15 dní od jej
schválenia.

V Banskej Bystrici
dňa 25.09.2008

