Rodičovské združenie pri Evanjelickom gymnáziu Banská Bystrica
Skuteckého 5, 974 01 Banská Bystrica
___________________________________________________________________________

OBČIANSKE ZDRUŽENIE
zriadené podľa zákona č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

STANOVY
Článok I.
Názov združenia:

Rodičovské združenie pri Evanjelickom gymnáziu Banská Bystrica

Sídlo združenia:

Skuteckého 5, 974 01 Banská Bystrica
Článok II.
Základné ustanovenia

1. Rodičovské združenie pri Evanjelickom gymnáziu Banská Bystrica (ďalej len
Združenie) je dobrovoľná záujmová organizácia, podporujúca výchovno-vzdelávaciu
činnosť, rozvoj mimoškolských aktivít Evanjelického gymnázia Banská Bystrica (ďalej
len EG).
2. Združenie je právnická osoba.
3. Združenie združuje rodičov žiakov, absolventov EG a ďalšie fyzické osoby a právnické
osoby, bez rozdielu profesie, národnosti, pohlavia, rasy, pôvodu, politického
zmýšľania, náboženského vyznania a sociálneho postavenia, stotožňujúceho sa
s cieľmi, programom a stanovami Združenia.

Článok III.
Pôsobnosť a ciele
1. Cieľom činnosti Združenia je aktívne napomáhať rozvoju výchovno-vzdelávacej
činnosti a podporovať rozvoj materiálno-technickej základne EG.
2. Za tým účelom sa Združenie v spolupráci a v súčinnosti s orgánmi štátu a územnej
samosprávy zameriava najmä na:










podporovanie voľnočasových aktivít v oblasti samovzdelávania, kultúry, umenia,
zdravia, športu a turistiky študentov EG,
rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu, modernizáciu učebných pomôcok,
odborných učební a odborných kabinetov, rozširovanie využívania výpočtovej
techniky, doplňovanie knižničných zbierok a modernizáciu materiálno-technického
vybavenia, vrátane tvorby finančných tokov pre výstavbu a rekonštrukciu objektu
školy,
oceňovanie prínosu členov Združenia a ďalších fyzických a právnických osôb,
ktoré významnou mierou prispeli k šíreniu dobrého mena a rozvoju EG,
poskytovanie pomoci nadaným a sociálne slabším študentom EG,
organizovanie výmenných pobytov a odborných stáží v Slovenskej republike
a v zahraničí,
poskytovanie poradenského a informačného servisu v oblasti rozvoja profesných
a osobných záujmov študentov EG,
vytváranie podmienok pre spoluprácu EG s evanjelickými a.v. cirkevnými zbormi.
Článok IV.
Členstvo v združení

1. Členstvo je dobrovoľné.
2. Členom Združenia sa môžu stať fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sa
stotožňujú s cieľmi, programom a stanovami Združenia.
3. Členstvo je individuálne alebo kolektívne.
4. Členstvo vzniká podaním písomnej prihlášky a jej prerokovaním Rodičovskou radou.
5. Členstvo zaniká:





vystúpením,
úmrtím člena,
zánikom právnickej osoby, kolektívneho člena Združenia,
ukončením činnosti a zánikom Združenia.

6. Práva a povinnosti člena Združenia:
a/ člen Združenia je oprávnený
 voliť a byť volený do orgánov Združenia,
 obracať sa na orgány Združenia s námetmi, návrhmi, žiadosťami
a pripomienkami a požadovať vysvetlenie ich postupu, či rozhodnutia,
 aktívne sa zúčastňovať práce v orgánoch Združenia a užívať práva vyplývajúce
z členstva.
b/ člen Združenia je povinný
 uskutočňovať svoju činnosť v súlade s platnými zákonmi a všeobecne
záväznými právnymi predpismi,




dodržiavať stanovy Združenia,
chrániť oprávnené záujmy Združenia a jeho majetok.
Článok V.
Orgány Združenia

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Združenia. Jeho rokovania sa zúčastňujú
všetci členovia Združenia.
Valné zhromaždenie






rozhoduje o zlúčení a zániku Združenia,
schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
určuje počet členov Rady rodičov,
volí a odvoláva členov Rady rodičov a revíznu komisiu.

Valné zhromaždenie sa schádza najmenej jedenkrát ročne a zvoláva ho predseda Rady
rodičov. Zároveň je predseda Rady rodičov povinný zvolať valné zhromaždenie, ak
o to požiada minimálne jedna tretina členov Združenia.
Valné zhromaždenie je schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
členov. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných
členov.
2. Rada rodičov je najvyšším orgánom Združenia medzi zasadnutiami valného
zhromaždenia. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
Počet členov Rady rodičov vychádza z aktuálneho počtu tried EG tak, aby každá z tried
mala svojho zástupcu v Rade rodičov.
Rada rodičov je kolektívnym štatutárnym orgánom Združenia.
Rada rodičov






Volí predsedu, podpredsedu, hospodára.
Na zabezpečenie činnosti a riešenie odborných otázok môže vytvárať stále
a jednorázové orgány.
Rada rodičov sa schádza minimálne raz za štvrťrok, jej zasadnutie zvoláva
predseda Rady rodičov. Je schopná právoplatne sa uznášať, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných
členov.
Činnosť členov Rady rodičov je dobrovoľná.

3. Predseda Rady rodičov
 Zastupuje združenie navonok a je oprávnený konať v jeho mene vo všetkých
veciach s výnimkou právomocí valného zhromaždenia, Rady rodičov a revíznej
komisie združenia.



Predseda riadi činnosť Rady rodičov.

4. Revízna komisia Združenia
Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Má troch členov, ktorých volí
valné zhromaždenie.
Revízna komisia




vykonáva dohľad nad majetkom a hospodárením Združenia,
kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov Združenia
volí predsedu revíznej komisie.

Revízna komisia zasadá spravidla raz štvrťročne a je schopná uznášať sa
nadpolovičnou väčšinou svojich členov.
Predseda revíznej komisie má právo zúčastňovať sa zasadnutia Rady rodičov s hlasom
poradným.
Funkcia člena revíznej komisie je nezlúčiteľná s inou funkciou v Združení.
Činnosť členov revíznej komisie je dobrovoľná.
5. Zo schôdzí orgánov Združenia sa vyhotovujú zápisnice, ktoré sa uchovávajú počas
troch rokov.
Článok VI.
Majetok a hospodárenie Združenia
1. Združenie hospodári so svojím majetkom, ktorého zdrojom sú najmä:





príspevky a dary členov,
výnosy z činnosti a majetku Združenia,
dary a príspevky od právnických osôb alebo fyzických osôb,
výnosy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských a športových
akcií.

Výnosy z majektu a vlastnej činnosti môžu byť využité len na podporu cieľov
Združenia.
Výnosy z verejných zbierok môže Združenie použiť len na účel, na ktorý sa verejná
zbierka uskutočnila.
2. Dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obcí alebo zo štátneho fondu, nemôžu byť
použité na uhradzovanie výdavkov spojených so správou Združenia.
3. Združenie hospodári na základe rozpočtu zostavovaného na kalendárny rok. Návrh
rozpočtu zostavuje Rada rodičov. Rozpočet schvaľuje valné zhromaždenie Združenia.
4. Združenie vedie účtovníctvo podľa zákona č. 563/1991 Z. z. v znení neskorších
predpisov.

5. Priebežnú kontrolu hospodárenia a kontrolu ročnej účtovnej uzávierky vykonáva
revízna komisia Združenia.
Článok VII.
Zánik Združenia
1. Združenia zaniká



dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, ak o tom
rozhodne valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou pri nadpolovičnej
účasti členov,
právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa
par. 12 zákona č. 83/1990 Z. z.

2. Zmeny, ktoré zo zlúčenia vyplývajú a sú predmetom zápisu do registra, oznámi
Združenie do siedmich dní Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
3. Zániku Združenia predchádza zrušenie likvidáciou alebo bez likvidácie. Likvidáciu
vykoná likvidátor určený Radou rodičov. Na zrušenie Združenia likvidáciou alebo bez
likvidácie sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii
obchodných spoločností. O použití likvidačného zostatku rozhoduje Rada rodičov.
Likvidácia sa nevyžaduje, ak majetok prechádza po zrušení na iné zhromaždenie.
4. Zánik Združenia sa najneskôr do 15 dní po ukončení likvidácie oznámi Ministerstvu
vnútra Slovenskej republiky.
Článok VIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Výklad stanov Združenia uskutočňuje Rada rodičov.
2. Prípadné spory a sťažnosti rieši revízna komisia.
Článok IX.
Účinnosť Stanov
Tieto Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky.

