
STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

Čl. 1 
Názov a sídlo združenia 

1. Názov občianskeho združenia: Združenie Adlerka. 

2. Sídlo združenia: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, 841 02 

Bratislava, mestská časť Dúbravka. 

Čl. 2 
Úvodné ustanovenie 

1. Občianske Združenie Adlerka je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v 

znení neskorších predpisov dobrovoľným združením občanov, ktorí za podmienok 

uvedených v týchto stanovách vykonávajú jej prostredníctvom činnosť. 

2. Združenie Adlerka je samostatnou a nezávislou právnickou osobou vykonávajúcou svoju 

činnosť podľa stanov a podľa právnych noriem Slovenskej republiky. 

Čl. 3 
Ciele a činnosti občianskeho združenia 

1. Hlavným cieľom združenia je uspokojiť záujem jeho členov v podpore, rozvoji a pomoci 

výchovnovzdelávacieho procesu na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej 

sídliacej na ulici Karola Adlera 5 v Bratislave. 

2. V spolupráci s pedagogickými zamestnancami školy, rodičmi, orgánmi štátnej správy a 

verejnosťou je jeho úloha skvalitňovať a prehlbovať účinnosť výchovno - vzdelávacieho 

procesu, najmä: 

a. zabezpečovať súlad výchovy, vzdelávania a starostlivosti o zdravý vývoj žiakov; 
b. doplňovať, pripravovať a starať sa o učebné pomôcky, didaktickú techniku, 

výpočtovú techniku a zariadenie školy slúžiace k výchovno - vzdelávaciemu procesu 
(kabinety, dielne, laboratóriá, telocvične a pod.); 

c. zlepšovať materiálne a finančné podmienky výchovno - vzdelávacieho procesu; 
d. zabezpečovať a podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických a ostatných 

zamestnancov školy; 
e. podporovať talentovanú mládež; 
f. organizovať školské súťaže (vedomostné, športové, branno - bezpečnostné, 

spoločensko - vedné, literárne a iné); 
g. podporovať účasť žiakov a učiteľov na mimoškolských aktivitách organizovaných 

rôznymi vzdelávacími inštitúciami a inými organizáciami; 
h. spolupracovať a spolufinancovať domáce aj zahraničné vzdelávacie projekty; 
i. organizovať a obsahovo zabezpečovať medzinárodné kontakty školy vrátane 

poskytovania príspevkov na pobyty žiakov v zahraničí, študijných stáží, exkurzií 
a podobne; 

j. finančná podpora žiakov školy; 
k. propagovanie školy (kampaň školy, oslavy jubileí školy, publikačná a edičná činnosť). 

 



Čl. 4 
Členovia občianskeho združenia, ich práva a povinnosti 

1. Členom občianskeho združenia sú fyzické osoby, občania SR starší ako 18 rokov, alebo 

právnické osoby so sídlom v SR, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia. Členmi 

občianskeho združenia môžu byť aj občania iných štátov, ako aj právnické osoby so 

sídlom v cudzine. 

2. O prijatí rozhoduje Správna rada. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena. 

3. Členstvo v združení zaniká: 

a. vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o 
vystúpení zo združenia správnej rade; 

b. vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia správnej rady o vylúčení; 
c. úmrtím člena alebo zánikom právnickej osoby; 
d. zánikom združenia. 

4. Člen občianskeho združenia má právo: 

a. zúčastňovať sa osobne na rokovaní a rozhodovaní členskej schôdze delegátov;  
b. zúčastňovať sa na činnosti občianskeho združenia v zmysle týchto stanov; 
c. voliť a byť volený do orgánov občianskeho združenia; 
d. predkladať návrhy, podnety a pripomienky na zlepšenie činnosti občianskeho 

združenia a na úpravu jeho stanov; 
e. byť oboznámený s rozpočtom, účtovnou závierkou a výročnou správou občianskeho 

združenia. 
5. Člen je povinný: 

a. dodržiavať stanovy občianskeho združenia; 
b. plniť uznesenia orgánov občianskeho združenia; 
c. chrániť majetok občianskeho združenia a jeho dobré meno; 
d. oznamovať orgánom občianskeho združenia všetky zmeny, pripomienky a návrhy, 

ktoré súvisia s porušovaním stanov, uznesení orgánov občianskeho združenia a 
nedodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s činnosťou 
občianskeho združenia. 

6. O členskom príspevku rozhoduje Členská schôdza delegátov na návrh Správnej rady. 

7. Člen občianskeho združenia má povinnosť platiť určenú výšku členského, podieľať sa na 

činnosti združenia podľa svojich schopností a možností. 

Čl. 5 
Orgány občianskeho združenia 

1. Orgány občianskeho združenia sú: 

a. členská schôdza delegátov (najvyšší orgán); 
b. správna rada (riadiaci a výkonný orgán); 
c. revízor (kontrolný orgán). 

2. Členská schôdza delegátov je najvyšším orgánom občianskeho združenia, ktorý tvoria 

všetci členovia občianskeho združenia. Prostredníctvom členskej schôdze delegátov 

uplatňujú členovia svoje právo riadiť a kontrolovať činnosť občianskeho združenia.  

3. Členská schôdza delegátov najmä: 

a. schvaľuje stanovy občianskeho združenia a ich zmeny a doplnky; 
b. schvaľuje plán činností združenia a výročnú správu; 



c. volí a odvoláva členov správnej rady a revízora; 
d. prerokováva a schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení združenia; 
e. prerokováva správu o činnosti revízora; 
f. rozhoduje o založení a zániku občianskeho združenia. 

4. Členskú schôdzu delegátov občianskeho združenia zvoláva správna rada podľa potreby, 

najmenej však jedenkrát za rok. 

5. Členská schôdza delegátov je uznášaniaschopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jej 

členov. Ak sa napriek riadnemu oznámeniu nedostaví nadpolovičná časť všetkých členov 

združenia do stanoveného limitu, začiatok schôdze sa posunie o 1 hodinu. Potom je 

členská schôdza delegátov uznášaniaschopná bez ohľadu na počet prítomných členov. 

Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas väčšiny hlasov prítomných členov okrem 

zmeny stanov a zániku združenia, kde je potrebná 2/3 väčšina prítomných členov. V 

prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu občianskeho združenia. 

6. Činnosť občianskeho združenia riadi trojčlenná správna rada, ktorá je výkonným 

orgánom združenia a za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi delegátov. Jej členov 

volia členovia občianskeho združenia na členskej schôdzi delegátov. Členstvo v správnej 

rade je čestná, dobrovoľná a neplatená funkcia a je nezlučiteľná s funkciou revízora. Člen 

správnej rady má nárok na náhradu výdavkov, ktoré mu pri výkone tejto funkcie vznikli.  

7. Stálym členom správnej rady je delegovaný zástupca vedenia školy. Zmeny v zložení 

členov správnej rady musia byť následne doplnené dodatkom k stanovám. 

8. Správna rada ako výkonný orgán riadi činnosť občianskeho združenia v období medzi 

zasadnutiami členskej schôdze delegátov, zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie 

členskej schôdze delegátov a pripravuje základné materiály na jej rokovania. 

9. Na čele správnej rady je predseda občianskeho združenia, ktorý je štatutárnym orgánom 

občianskeho združenia a volí ho spomedzi svojich členov správna rada. 

10. Predseda občianskeho združenia riadi jeho činnosť, zvoláva zasadnutia správnej rady a je 

oprávnený konať v mene združenia. 

11. Správna rada určuje a rozhoduje o spôsobe hospodárenia s prostriedkami občianskeho 

združenia v súlade s týmito stanovami a podľa schválených zásad hospodárenia. 

12. Správna rada zasadá podľa potreby, najmenej však dvakrát do roka. Ak požiada písomne 

väčšina členov správnej rady predsedu občianskeho združenia o zvolanie zasadnutia 

správnej rady, je predseda občianskeho združenia povinný zvolať jej zasadnutie do 7 dní 

od obdržania takejto žiadosti členov správnej rady. 

13. Hospodár občianskeho združenia nakladá s prostriedkami občianskeho združenia podľa 

stanov. Zostavuje rozpočet, ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá ich na 

prerokovanie správnej rade a na schválenie členskej schôdzi delegátov. Hospodár 

zodpovedá za svoju činnosť správnej rade. Hospodára volí a odvoláva Správna rada. 

Hospodár združenia je povinný mať s občianskym združením zmluvný vzťah. 

14. Kontrolným orgánom občianskeho združenia je revízor. Jeho funkcia je nezlúčiteľná s 

členstvom v správnej rade občianskeho združenia. Revízora volia a odvolávajú členovia 

občianskeho združenia na členskej schôdzi delegátov. 

15. Revízor má právo: 

a. overovať spôsob hospodárenia občianskeho združenia, 
b. kedykoľvek kontrolovať účtovné doklady, 



c. dozerať na dodržiavanie stanov občianskeho združenia, 
d. zúčastňovať sa zasadaní správnej rady občianskeho združenia, 
e. upozorňovať správnu radu na zistené nedostatky a podávať návrhy na ich 

odstránenie, 
f. navrhovať zvolanie mimoriadnej schôdze správnej rady alebo členskej schôdze 

delegátov, ak si to vyžaduje dôležitý záujem združenia. 
16. Revízor má povinnosť: 

a. kontrolovať účtovnú závierku a výročnú správu; 
b. na základe požiadania vykonať požadované šetrenia; 
c. predkladať správy o svojej činnosti členom občianskeho združenia a správnej rade 

občianskeho združenia. 

Čl. 6 
Zánik občianskeho združenia 

1. Pri zániku občianskeho združenia sa postupuje podľa § 12 zákona č. 83/1990 Zb. o 

združovaní občanov. Občianske združenie zaniká: 

a. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením na základe rozhodnutia 
členskej schôdze; 

b. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozpustení 
občianskeho združenia. 

2. O nakladaní s majetkom združenia rozhoduje v prípade zániku členská schôdza 
delegátov 2/3 väčšinou prítomných členov. Členská schôdza delegátov menuje 
likvidátora, ktorý najskôr vyrovná všetky záväzky združenia a s prípadným likvidačným 
zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik združenia oznámi do 15 
dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR. V prípade zlúčenia Združenia s iným 
združením majetok prechádza do vlastníctva nového združenia. 

3. Zánik občianskeho združenia oznámi Správna rada najneskôr do 15 dní Ministerstvu 
vnútra SR. 

Čl. 7 
Zásady hospodárenia 

1. Príjmy občianskeho združenia sú najmä: 

a. výnosy z majetku občianskeho združenia, t.j. úroky z peňažných vkladov v bankách, 
výnosy z cenných papierov, príjmy z prenájmu hnuteľného majetku; 

b. dary a príspevky od právnických alebo fyzických osôb; 
c. výnosy z verejných zbierok; 
d. výnosy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových 

akcií; 
e. sponzorské príspevky od fyzických alebo právnických osôb; 
f. príjmy z podielu zaplatenej dane; 
g. iné. 

2. Výdavky občianskeho združenia sú najmä výdavky na: 

a. materiálne vybavenie laboratórií, doplnenie kabinetných zbierok, doplnenie iného 
potrebného inventáru školy; 

b. nákup odbornej literatúry, zriadenie knižnice so študovňou; 



c. finančná pomoc pre žiakov a učiteľov na študijné zahraničné pobyty, jazykové kurzy 
v zahraničí a odborné semináre v SR; 

d. odmeny žiakom za úspešnú účasť v rôznych školských a mimoškolských súťažiach; 
e. odmeny žiakom za reprezentáciu školy v mimoškolskom procese; 
f. odmeny žiakom za vynikajúce a výborné študijné výsledky; 
g. príspevok sociálne odkázaným študentom na nákup učebných pomôcok; 
h. realizáciu kultúrnych akcií organizovaných školou; 
i. opravu a údržbu priestorov a materiálneho vybavenia školy; 
j. zveľaďovanie estetickej úrovne tried a ďalších priestorov školy; 
k. realizáciu výchovných a reprezentačných akcií organizovaných školou; 
l. správu združenia. 

3. Výdavky sa rozpočtujú podľa jednotlivých cieľov združenia, podľa spôsobu použitia a 

podľa subjektov, ktorým sa poskytujú. 

4. Občianske združenie hospodári podľa rozpočtu schváleného členskou schôdzou 

delegátov na návrh Správnej rady. Rozpočet obsahuje všetky rozpočtované príjmy a 

výdavky združenia.  

5. Rozpočet sa zostavuje a schvaľuje na kalendárny rok. Návrh rozpočtu predkladá na 

prerokovanie Správnej rade hospodár občianskeho združenia najneskôr mesiac pred 

začiatkom kalendárneho roka. Správna rada po prerokovaní rozpočtu združenia 

predkladá členskej schôdzi delegátov rozpočet na schválenie spravidla do 31. januára, 

najneskôr do 31. marca príslušného roka.  

6. Kontrolu čerpania rozpočtu zabezpečuje revízor v rámci svojich práv zakotvených v 

stanovách. 

7. Občianske združenie vedie účtovníctvo podľa platného zákona o účtovníctve a za jeho 

vedenie zodpovedá hospodár a správna rada.  

8. Občianske združenie je povinné vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok 

vždy do 31. marca nasledujúceho roka. Výročná správa sa zverejní na internetovej 

stránke občianskeho združenia a prerokuje sa na členskej schôdzi delegátov 

občianskeho združenia. 

Čl. 8 
Záverečné a prechodné ustanovenia 

1. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich vzatia na vedomie na Ministerstve vnútra 

Slovenskej republiky. Týmito stanovami sa rušia stanovy registrované Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky dňa 27.8.1997 pod číslom VVS/1-900/90-13177. 

2. Pre všetky ostatné prípady neuvedené v týchto stanovách platia zákony Slovenskej 

republiky.  


