
 

Stanovy združenia občanov 
podľa zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v z. n. p. 

 
 

Článok I. 
Názov, sídlozdruženia 

 
1) Názov združenia: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Milana Kolibiara 

Detvianska Huta (ďalej v texte len „združenie“) 
 
2) Sídlo združenia: Detvianska Huta 369, 962 05 Hriňová 

 
Článok II. 

Základné ustanovenia 
 
1) Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Milana Kolibiara Detvianska Huta, je 

dobrovoľné združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov detí 
navštevujúcich  Základnú školu s materskou školou Milana Kolibiara Detvianska 
Huta. 

 
2) Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Milana Kolibiara (ďalej v texte len „ZŠ 

s MŠ“), je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom 
a nesie zodpovednosť, ktorá vyplýva z týchto vzťahov.  

 
Článok III. 

Cieľ a činnosť združenia 
 
1) Cieľom združenia je spolupracovať s vedením ZŠ s MŠ a jej pedagogickými 

zamestnancami za podmienok vymedzených platnou legislatívou v 
záležitostiach spoločného záujmu, týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho 
procesu žiakov a zabezpečovania zodpovedajúcich materiálno-technických 
podmienok potrebných pre jeho realizáciu. 

 
2) Hlavné oblasti činnosti združenia. 

Združenie zabezpečuje: 
 ochranu práv žiakov ZŠ s MŠ  s dôrazom na rešpektovanie ich osobnosti, 
 ochranu záujmov rodičov žiakov ZŠ s MŠ vyplývajúcich z ich prvoradej 

zodpovednosti za výchovu detí, 
 ochranu pedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ pred nátlakom jednotlivcov 

alebo skupín a intrigánstvom, 
 patričné zastúpenie členov združenia v orgánoch, radách alebo komisiách 

ZŠ s MŠ, v ktorých predpokladá účasť rodičov príslušná legislatíva, predpisy 
zakladateľa alebo predpis ZŠ s MŠ. 
 

Združenie podporuje: 
 riešenie výchovných, vzdelávacích a prevádzkových problémov ZŠ s MŠ, 
 zhromažďovanie námetov, pripomienok, názorov a požiadaviek rodičov 

žiakov k činnosti ZŠ s MŠ a školských zariadení zriadených na jej pôde (ďalej 
len „školské zariadenia“) a ich riešenie, prípadne odovzdanie na riešenie 
zodpovedným osobám, 
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 iniciovanie projektov vedúcich ku skvalitňovaniu výchovno-vzdelávacieho 
procesu ako aj foriem a metód vyučovania a k zlepšovaniu prostredia žiakov, 

 zlepšovanie prostredia žiakov v ZŠ a MŠ a jej zariadeniach, pomoc pri 
skvalitňovaní priestorov a pomôcok na vzdelávanie, 

 podporu reprezentačných a záujmových činností ZŠ s MŠ, kultúrnych alebo 
športových podujatí organizovaných pre deti, mimoškolských aktivít, 
školských výletov, exkurzií, lyžiarskych zájazdov, plaveckého výcviku, škôl v 
prírode, návštev kultúrnych a športových podujatí a pod., 

 žiakov zúčastňujúcich sa okresných, krajských a celoslovenských 
vedomostných, športových a iných súťaží,  

 odmeňovanie žiakov, ktorí dosiahli dobré umiestnenie v súťažiach a boli 
aktívni na podujatiach ZŠ s MŠ, 

 podujatia zamerané na tradície organizované počas školského roka, 
 pomoc pri vytváraní podmienok na zaistenie bezpečného a hygienicky 

vyhovujúceho prostredia a hygieny v ZŠ s MŠ a školských zariadeniach,  
 aktivity zamerané na prevenciu v oblasti ochrany zdravia, - spolupráca s 

vedením ZŠ s MŠ a školských zariadení pri zabezpečovaní racionálneho 
stravovania, 

 zlepšenie technického vybavenia školy v oblasti audiovizuálnej a výpočtovej 
techniky, 

 zavádzanie a využívanie informačných technológii v ZŠ s MŠ, 
 spoluprácu s inými školami a organizáciami na území SR a v zahraničí za 

účelom obohatenia výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ s MŠ, 
 budovanie obohateného prostredia ZŠ s MŠ.  

 
Článok IV. 

Členstvo v združení 
 
1) Členstvo v združení je dobrovoľné.  
2) Členom  združenia môžu byť iba rodičia alebo zákonní zástupcovia detí 

navštevujúcich ZŠ a MŠ, ktorí súhlasia s jeho cieľmi a dodržiavajú jeho stanovy. 
3) Členstvo v združení vzniká rodičovi, resp. zákonnému zástupcovi dieťaťa dňom 

prvej účasti na školskom vyučovaní, resp. prvej účasti v materskej škole 
v danom školskom roku alebo prvým zaplatením členského príspevku.  

4) Zánik členstva v združení: 
 vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena 

o vystúpení zo združenia,  
 ukončením dochádzky dieťaťa v ZŠ s MŠ,  
 vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena, 
 úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby, 
 zánikom združenia. 

 
Článok V. 

Práva a povinnosti členov 
 

1) Členovia majú práva: 
 podieľať sa na činnosti združenia, 
 voliť a byť volení do orgánov združenia, 
 obracať sa na orgány združenia s námetmi, sťažnosťami a žiadať 

o stanovisko, 
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 podávať podnety, návrhy a hlasovať o návrhoch podaných na zasadnutiach 
združenia, 

 vyjadrovať sa prostredníctvom združenia k práci ZŠ s MŠ a školského 
zariadenia,  

 byť informovaní o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia a o tom ako 
sa v práci ZŠ s MŠ a školského zariadenia vznesené návrhy a pripomienky 
uplatňujú.  

 
2) Členovia majú povinnosti: 

 dodržiavať stanovy združenia, 
 pomáhať pri plnení cieľov združenia podľa svojich možností, 
 aktívne sa podieľať na činnosti združenia a hájiťjeho záujmy, 
 plniť uznesenia prijaté na zasadnutiach združenia, 
 platiť členský príspevok v zmysle uznesenia rodičovskej rady. 

 
Článok VI. 

Orgány združenia 
 
1) Najvyšším orgánom združenia je Rodičovská rada združenia. 

Rodičovská rada združenia (ďalej len rodičovská rada) je utvorená zo zástupcov 
(delegátov) jednotlivých tried, ktorí sú volení na triednych rodičovských 
združeniach. Každá trieda si zvolí jedného zástupcu triedy – delegáta do 
rodičovskej rady.  
Zasadanie  rodičovskej rady riadi predseda výkonného orgánu rodičovskej rady, 
alebo ním poverený člen. Zasadanie rodičovskej rady je uznášaniaschopné, ak 
je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. 
Uznesenie zo zasadnutia rodičovskej  rady sa prijíma, ak zaň hlasovala 
nadpolovičná väčšina prítomných členov rodičovskej  rady.  
 
Rodičovská rada:  
 schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky, 
 určuje hlavné smery činnosti združenia na ďalšie obdobie,  
 volí a odvoláva členov výkonného a kontrolného orgánu  rodičovskej rady, 
 schvaľuje plán činnosti združenia, rozpočet a správu o hospodárení, 
 určuje výšku členského príspevku rodičov a zákonných zástupcov detí, 

navštevujúcich ZŠ s MŠ na príslušný rok, 
 s vedením ZŠ s MŠ rieši pripomienky a návrhy rodičov k výchovno-

vzdelávaciemu procesu žiakov, 
 rozhoduje o zániku združenia. 

 
2) Výkonným orgánom rodičovskej rady je Výkonný výbor, ktorý je za svoju 

činnosť zodpovedný najvyššiemu orgánu združenia. Výkonný výbor rozhoduje 
o všetkých záležitostiach združenia, ktoré nie sú stanovami vyhradené do 
pôsobnosti rady. 

 
 Výkonný výbor : 

 je trojčlenný, tvoria ho predseda, podpredseda a hospodár, 
 volí ho rodičovská rada zo svojich členov, 
 volí predsedu zo svojich členov, 
 predseda výkonného výboru je štatutárnym orgánom,  
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 obsahovo pripravuje zasadnutia rodičovskej rady a výkonného výboru, 
zvoláva a riadi ich -  najmenej trikrát do roka, 

 riadi činnosť združenia v období medzi zasadaniami najvyššieho orgánu, 
 vypracúva plán činnosti i správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu 

o hospodárení združenia,  
 zodpovedá za hospodárenie a spravovanie účtov združenia a vypracúva 

účtovnú závierku, 
 rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia, 
 rozhoduje o zrušení združenia ak sa rada nezíde do troch mesiacov aby 

rozhodla o zrušení združenia, 
 ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia. 

 
3) Kontrolným orgánom je Revízor združenia, ktorý zodpovedá za svoju činnosť 

najvyššiemu orgánu združenia. Členstvo v kontrolnom orgáne je nezastupiteľné 
členstvom v orgánoch združenia. Revízorom nesmie byť člen rodičovskej rady, 
pedagogický ani nepedagogický zamestnanec ZŠ s MŠ, ani zamestnanec 
zriaďovateľa. 
Revízor združenia: 
 kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány združenia na 

nedostatky, navrhuje opatreniana ich odstránenie, 
 kontroluje dodržiavanie príslušných zákonov, stanov a vnútorných 

predpisov, 
 jedenkrát ročne spracováva správu o výsledku kontroly hospodárenia 

rodičovského združenia, ktorú predkladá na celoškolskom rodičovskom 
združení. 

 
Článok VII. 

Zásady hospodárenia 
 
1) Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, ktorý je 

nedotknuteľným vlastníctvom združenia a slúži výhradne na plnenie jeho cieľov. 
Majetok združenia musí byť spravovaný v súlade so zásadami riadneho 
hospodárenia.  

2) Hospodárenie a účtovanie združenia sa uskutočňuje v súlade s platným 
právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

3) Prostriedky združenia možno použiť len na plnenie cieľa a činnosť združenia 
(článok III. stanov) v súlade so schváleným rozpočtom združenia. 

4) Finančné prostriedky združenia sú oddelené od finančných prostriedkov školy 
a školského zariadenia a sú uložené na samostatnom účte, ktorý je zriadený na 
tento účel v peňažnom ústave. 

5) Zdrojmi majetku združenia sú: 
 členské príspevky,  
 príspevky a dary od fyzických a právnických osôb z tuzemska i zo 

zahraničia,  
 dotácie a granty, 
 2%, 3% podielu zo zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb, 
 výnosy z majetku združenia, 
 výnosy zo vzdelávacích a spoločenských akcií, 
 príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia, 
 úroky z finančných prostriedkov v peňažných ústavoch. 
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6) Výdavkami združenia sú všetky výdavky, ktoré priamo súvisia 
s cieľmia činnosťou združenia v súlade s týmito stanovami a schváleným 
rozpočtom. 

7) Účtovným obdobím združenia je kalendárny rok. Nevyčerpané finančné 
prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce obdobie.  

8) Peňažné a vecné dary, dotácie a granty poskytnuté právnickými a fyzickými 
osobami alebo členmi združenia musia byť použité určeným spôsobom a na 
účel, na ktorý boli poskytnuté.  

 
Článok VIII. 

Zánik združenia 
 
1) O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným 

rozpustením rozhoduje rodičovská  rada dvoma tretinami z celkového počtu 
riadnych členov rodičovskej  rady, resp. v zmysle článku VI, bod stanov 2. 

2) Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky združenia a 
s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu.  

3) Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní po skončení likvidácie Ministerstvu 
vnútra Slovenskej republiky.  

4) Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa § 70 – 75 Obchodného 
zákonníka. 

 
Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 
 
1) Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra 

Slovenskej republiky a účinnosť dňom schválenia rodičovskou radou.  
2) Zmeny stanov možno vykonať len na základe uznesenia rodičovskej rady. 
3) V mene združenia koná do zriadenia orgánov  združenia prípravný výbor.    

 
 
V Detvianskej Hute dňa 22.8.2021 




