
STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

PRO STARGYM POPRAD 

 
 

Občianske združenie PRO STARGYM Poprad (ďalej len „združenie“) je nepolitické, 

nezávislé, otvorené, neziskové, dobrovoľné a demokratické združenie, ktoré vzniklo na 

základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. 

 

 

Článok I. 

Názov a sídlo združenia 
 

 

Združenie bude mať názov:  PRO STARGYM POPRAD 

Sídlom združenia je:   Gymnázium, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad 

 

 

Článok II. 

Ciele činnosti združenia 
 

 

Cieľom združenia a jeho činnosti je: 

 

a) podporovať vzdelávanie žiakov Gymnázia, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad a to aj 

počas ich študijných pobytov na školách a iných inštitúciách v zahraničí, 

b) podporovať získavanie skúseností učiteľov Gymnázia, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad 

na školách, ďalších inštitúciách a podujatiach v Slovenskej republike a v zahraničí, 

c) nadväzovať a udržiavať kontakty s príbuznými inštitúciami doma i v zahraničí, 

d) v záujme vzdelávania žiakov podporovať vytváranie podmienok na pôsobenie 

zahraničných lektorov na Gymnáziu, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad, 

e) podporovať získavanie didaktických pomôcok, literatúry a metodických materiálov, 

f) prostriedkami združenia prispievať na budovanie materiálno-technickej základne 

Gymnázia, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad a zabezpečovanie modernizácie 

a variability vzdelávania na Gymnáziu, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad, 

g) podporovať upevňovanie vzťahov k tradíciám školy, prispievať na podporu PR školy, 

h) podporovať organizovanie odborných kurzov, jazykových kurzov, exkurzno-vzdelávacích 

podujatí, kurzov obsluhy počítačov a využívanie výpočtovej techniky a podporovať 

aktivitu školy v projektoch zahraničných inštitúcií, 

i) podporovať športové aktivity, podporovať kultúrno-výchovné podujatia žiakov a učiteľov 

Gymnázia, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad ako súčasti rozvoja osobnosti žiakov 

a učiteľov, 

j) vykonávať poradenskú, metodickú a informačnú činnosť, 

k) udeľovať ceny a odmeny členom združenia za vynikajúce organizačné, pracovné alebo 

výchovno-vzdelávacie výsledky. 
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Článok III. 

Vznik a zánik členstva 
 

 

1. Členom združenia sa môže stať fyzická alebo právnická osoba v okamihu registrácie 

jej prihlášky správnou radou. 

 

2. Každý člen združenia je povinný do 30 dní od vyrozumenia o prijatí zložiť v prospech 

združenia ročný členský príspevok, ktorého výšku stanoví správna rada. 

 

3. Členstvo v združení zaniká: 

a) doručením písomného prehlásenia člena združenia správnej rade združenia, bez   

    nároku na vrátenie členského príspevku, 

b) zánikom právnickej osoby, ktorá je členom združenia, 

c) ak člen nezaplatí členský príspevok v určenom termíne, 

d) smrťou fyzickej osoby. 

 

4. Členovia majú právo: 

a) vyjadrovať sa k činnosti združenia, 

b) podávať pripomienky a návrhy na zdokonalenie činnosti združenia, 

c) navrhovať použitie finančných prostriedkov združenia, 

d) voliť a byť volení do orgánov združenia, 

e) zúčastňovať sa rokovania valného zhromaždenia. 

 

5. Členovia združenia sú povinní: 

a) dodržiavať stanovy združenia a uznesenia jeho orgánov, 

b) na požiadanie orgánov združenia poskytnúť pomoc a súčinnosť pri zabezpečovaní 

cieľov združenia, 

c) chrániť a dodržiavať stavovskú česť pracovníkov školstva, 

d) zaplatiť schválený ročný členský príspevok podľa rozhodnutia správnej rady 

združenia. 

 

 

 

Článok IV. 

Orgány združenia 
 

Orgánmi združenia sú: 

 

A) Valné zhromaždenie 

B) Správna rada 

C) Revízor 

 

 

A) Valné zhromaždenie 

 

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia, ktorý tvoria všetci členovia  

  zhromaždenia. Rozhoduje o všetkých zásadných otázkach združenia, najmä: 

   a)  schvaľuje stanovy, rokovacie a iné poriadky združenia, ich zmeny a doplnky, 
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b)  volí a odvoláva správnu radu združenia, 

c)  rozhoduje o použití prostriedkov združenia v zmysle stanov na dosiahnutie cieľov  

     združenia, 

d)  rozhoduje o odvolaní členov združenia, 

e)  rozhoduje o rozpustení alebo zlúčení združenia, 

f)  kontroluje činnosť ostatných orgánov združenia, 

g)  schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku, rozpočet, výročnú správu a plán činnosti  

     združenia, 

h)  rozhoduje o ďalších otázkach, ktoré si do svojej právomoci vyhradí valné  

     zhromaždenie. 

 

2. Valné zhromaždenie zvoláva predseda správnej rady združenia na základe uznesenia 

správnej rady združenia najmenej jedenkrát ročne pri schvaľovaní ročnej účtovnej 

uzávierky. Predseda združenia je tiež povinný zvolať valné zhromaždenie na základe 

odôvodnenej žiadosti aspoň jednej tretiny všetkých členov združenia v lehote do 60 dní od 

doručenia žiadosti správnej rade združenia. Termín, miesto a program rokovania valného 

zhromaždenia musí byť členom združenia oznámený, najmenej 30 dní pred konaním 

zhromaždenia. Valnému zhromaždeniu predsedá predseda správnej rady združenia.  

 

3. Na schválenie uznesenia valného zhromaždenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 

prítomných členov. Uznesenie valného zhromaždenia podpisuje predseda združenia 

a jeden člen správnej rady. 

 

B) Správna rada 

 

1. Správna rada je výkonným orgánom združenia, ktorý riadi jej činnosť a rozhoduje 

o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú vyhradené inému orgánu.  

 

2. Do pôsobnosti správnej rady združenia patrí: 

a) plniť uznesenia valného zhromaždenia, 

b) zostavovať rozpočet a plán činnosti združenia, 

c) iniciovať, šíriť a napĺňať ciele združenia, 

d) predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie ročnú uzávierku, rozpočet, 

výročnú správu a plán činnosti združenia, 

e) spravovať majetok združenia a viesť jeho evidenciu, 

f) zabezpečovať riadne vedenie účtovníctva združenia, 

g) rozhodovať o použití prostriedkov združenia v zmysle stanov na dosiahnutie cieľov 

združenia, 

h) rozhodovať o vylúčení členov podľa stanov. 

 

3. Správna rada združenia sa skladá z predsedu, hospodára a tajomníka, ktorých volí 

valné zhromaždenie. Funkčné obdobie správnej rady je trojročné a začína plynúť od 1. 

septembra bežného roka. 

 

4. Správna rada združenia je schopná uznášania, ak je prítomná dvojtretinová väčšina jej 

členov. Každý člen správnej rady združenia má jeden hlas. K schváleniu uznesenia 

správnej rady je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov. 

 

5. Správna rada združenia sa schádza podľa potreby minimálne dvakrát ročne. 

Rokovanie zvoláva tajomník združenia. 
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6. Na rokovanie správnej rady združenia môže byť podľa potreby prizvaný tiež jej 

nečlen, ako aj nečlen združenia. 

 

7. Správnej rade združenia predsedá jej predseda. 

 

 

 

C) Revízor 

 

1. Revízor je kontrolným orgánom združenia. 

2. Revízora volí valné zhromaždenie. 

3. Revízor kontroluje účtovnú evidenciu, čerpanie finančných prostriedkov 

a hospodárenie  združenia. 

4. Revízor preskúmava ročnú účtovnú uzávierku a predkladá svoje vyjadrenie valnému 

zhromaždeniu. 

5. Funkčné obdobie revízora združenia sú tri roky. 

6. Revízor nemôže byť zároveň členom správnej rady združenia. 

 

 

Článok V. 

Zastupovanie združenia 
 

 

V mene združenia koná a navonok ho zastupuje predseda správnej rady združenia a v jeho 

neprítomnosti tajomník. 

Písomnosti, ktorými združenie preberá záväzky, získava práva alebo disponuje majetkom, 

podpisuje predseda a ďalší člen správnej rady združenia. 

 

 

Článok VI. 

Zásady hospodárenia 
 

 

1. Majetok združenia vzniká: 

 

a) z členských príspevkov, 

b) z darov a dotácií právnických alebo fyzických osôb zo Slovenskej republiky a zo   

      zahraničia, ako aj dedičstvom, 

c) z úrokov, dividend a podielov z kapitálových vkladov a akcií. 

 

2. Prostriedky uvedené v ods. 1 a) až c) budú používané na financovanie činnosti a rozvoja 

združenia. 

 

3. Cieľom činnosti združenia nie je zárobková činnosť. 

 

4. Na zaistenie vlastných cieľov vytvára združenie finančný fond. Prostriedky fondu je 

možné čerpať len na základe schváleného rozpočtu. Podpisové právo patrí predsedovi 

a členom správnej rady združenia tak, aby boli na dokumentoch uvedené vždy dva 

podpisy. 

K podpisu finančných záväzkov, ktoré presahujú 30 % majetku združenia alebo listín, 
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ktoré sa dotýkajú cieľov a existencie združenia, musí byť vopred vyžiadaný súhlas 

valného zhromaždenia. O čerpaní prostriedkov sa vedie presná evidencia v súlade 

s účtovnou osnovou platnou pre združovanie občanov v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. 

Vedenie účtovníctva zabezpečuje správna rada združenia. 

 

5. Rozpočet združenia nemôže byť stratový. 

 

6. Pri zániku združenia vykoná likvidátor majetkové vysporiadanie nasledovne: 

a) hmotný majetok bude bezplatným prevodom prevedený Gymnáziu, Kukučínova 

4239/1, Poprad, 

b) v prípade nezáujmu školy uvedenej v ods. 6 a) môže byť odpredaný iným záujemcom, 

c) zostávajúce finančné prostriedky budú prevedené na účet školy uvedenej v ods. 6 a), 

d) likvidácia majetku združenia sa riadi Obchodným zákonníkom. 

 

 

Článok VII. 

Zánik združenia 
 

 

1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením na základe 

rozhodnutia valného zhromaždenia. 

2. Pri zániku združenia sa vykoná jeho majetkové vysporiadanie spôsobom uvedeným v čl. 

VI., ods. 6 a) podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. 

 

 

 

Poprad 16. júna 2011 

 

 

 


