STANOVY
Podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

občianskeho združenia

Ave ProsperitA

Článok 1
Názov a sídlo
1.1

Názov občianskeho združenia: Ave ProsperitA (ďalej len „AP“).

1.2

Sídlo občianskeho združenia (ďalej len „združenie“): Jesenského 32, 960 01 Zvolen

Článok 2
Poslanie, ciele a činnosť občianskeho združenia
2.1
Poslaním AP je podporovať osobnostný rozvoj ľudí vzdelávacími, poradenskými,
mediačnými, voľnočasovými a relaxačnými aktivitami. Prispievať ku kvalite života ľudí
a pozitívne vplývať na medziľudské vzťahy.
Za účelom naplnenia cieľa bude občianske združenie najmä:
a) vytvárať prostredie, v ktorom môžu ľudia rozvíjať svoje osobnostné vlastnosti,
postoje a zdieľať životné skúsenosti,
b) udržiavať informovanosť svojich členov, koordinovať spoločné aktivity, poskytovať
im podporu pri vytváraní spoločných projektov, poskytovať informácie vedúce k získavaniu
financií na realizáciu týchto projektov,
c) komunikovať aj spolupracovať s ľuďmi, predstaviteľmi obcí, organizáciami pri
napĺňaní poslania a cieľov združenia,
d) v záujme skvalitňovania programov poskytovať členom priestor a možnosti na
vzdelávanie sa,
f) v záujme vytvárania vlastných zdrojov na podporu poslania AP vykonávať vo vzťahu
k svojej činnosti podnikateľskú činnosť v doplnkovom rozsahu na základe oprávnení vydaných
podľa osobitných predpisov,
g) publikovať vlastné a propagačné materiály.
2.2

2.3

Pri napĺňaní poslania a cieľov AP bude združenie vykonávať tieto činnosti:
a) organizovanie prednášok, seminárov, kurzov,
b) konzultácie, poradenstvo, besedy, debatné kluby,
Strana 1 z 6

c) vedenie svojpomocných skupín, teambuildingových aktivít, tvorivých dielní,
pohybových a relaxačných skupinových aktivít, workshopov a ďalších vzdelávacích
programov, zameraných na osobnostný rozvoj, sociálnu prácu, alternatívne
výchovnovzdelávacie postupy, komunikáciu, celoživotné vzdelávanie,
d) supervíznu činnosť, facilitáciu,
e) spoluprácu s odborníkmi v oblasti sociálnej práce, vzdelávania a výchovy,
psychológie, psychiatrie, medicíny, pedagogiky,
f) rozvíjanie komunikácie a spolupráce s organizáciami podobného charakteru doma
i v zahraničí, so štátnymi orgánmi i orgánmi samosprávy,
g) získavanie finančných prostriedkov na realizáciu a podporu svojich projektov
a aktivít, činnosť a rozvoj združenia a na vzdelávanie členov,
h) základné a špecializované sociálne poradenstvo,
i) výskum cieľových skupín v rozsahu činnosti,
j) zamerané na sociálnu inklúziu a formovanie pracovných návykov,
k) publikácia kníh a článkov, propagačných materiálov,
l) odborné školenia a formácia členov a dobrovoľníkov združenia podľa vnútorných
predpisov združenia,
m) projektovú činnosť zameranú na sociálnu pomoc,
n) vzdelávanie v oblasti finančného hospodárenia,
o) terénnu sociálnu prácu,
p) podporovať vzdelávanie svojich členov, ktoré je potrebné pri napĺňaní cieľov
združenia,
q) poradenskú činnosť v oblasti komunikácie medzi ľuďmi, sociálnych služieb,
sociálnej práce,
r) organizovať vzdelávacie, poradenské, pohybové a relaxačné
aktivity pre
jednotlivcov a skupiny.

Článok 3
Členstvo v združení
Členom alebo členkou združenia (ďalej len „člen“) môže byť fyzická osoba a právnická osoba,
ktorá súhlasí s jeho stanovami a cieľmi, a riadne vyplní prihlášku. Členstvo je dobrovoľné
a môže sa ním stať len fyzická osoba staršia ako 18 rokov, osoby mladšie ako 18 rokov výlučne
na základe súhlasu ich zákonného zástupcu a právnická osoba. Členstvo v združení vzniká na
základe schválenia podania písomnej prihlášky valným zhromaždením združenia.
3.1

Práva členov:
a) podieľať sa na činnosti združenia,
b) voliť a byť volený do orgánov združenia,
c) navrhovať kandidátov do orgánov združenia,
d) zúčastňovať sa na zasadnutí valného zhromaždenia a ďalších orgánov združenia,
e) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia,
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f) obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko.
3.2

Povinnosti členov:
a) dodržiavať stanovy združenia, vnútorný poriadok,
b) pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na činnosti združenia,
c) podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom
združenia,
d) platiť členský príspevok vo výške, ktorú ustanoví valné zhromaždenie platným pre
dané časové obdobie,
e) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia, dbať o hospodárenie a transparentné
nakladanie s majetkom združenia,
f) plniť uznesenia a iné rozhodnutia orgánov združenia,
g) dbať o dobré meno združenia,
h) pravidelne informovať združenie o svojej činnosti,
i) všetci členovia združenia sú povinní zachovávať mlčanlivosť o dôverných
informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spôsobiť
združeniu alebo jeho jednotlivým členom škodu. Povinnosť mlčanlivosti trvá po celú
dobu členstva a 5 rokov po jej ukončení.

3.3

Zánik členstva:
a) vystúpením – členstvo zaniká dňom určeným v písomnom oznámení člena alebo ak
taký deň nie je určený, dňom doručenia písomného oznámenia člena združenia o
vystúpení zo združenia,
b) vylúčením, o ktorom rozhodne štatutárny orgán v prípade
- ak člen združenia opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo
z iných dôležitých dôvodov,
- ak člen neuhradí členský príspevok ani po upomienke,
- člen koná v rozpore s cieľmi činnosti združenia,
- člen poškodzuje dobré meno združenia,
- člen spôsobil svojím úmyselným konaním združeniu škodu,
c) vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
d) smrťou fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
e) zánikom združenia,

Článok 4
Orgány združenia
4.1

Orgánmi združenia sú:
a) Valné zhromaždenie ako najvyšší orgán združenia,
b) Štatutárny orgán a výkonný orgán,
c) Revízor ako kontrolný orgán.
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4.2

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi
združenia.
Do kompetencie valného zhromaždenia patrí najmä:

a) schvaľovať stanovy, ich zmeny a doplnky,
b) schvaľovať vnútorný poriadok, jeho zmeny a doplnky,
c) rozhodovať o zániku združenia alebo zlúčení s iným občianskym združením alebo
dobrovoľným rozpustením,
d) vymenovať a odvolávať štatutárny orgán združenia; na účel výberu uchádzačov
vymenovať výberovú komisiu, ktorá bude spĺňať podmienky ustanovené všeobecne
záväznými právnymi predpismi ako aj vnútorným poriadkom združenia; podrobnosti
výberového konania upraví vnútorný poriadok AP,
e) voliť a odvolávať člena štatutárneho orgánu a kontrolný orgán,
f) schvaľovať účtovnú uzávierku,
g) schvaľovať správu o činnosti združenia,
h) schvaľovať ročné plány činnosti a výročnú správu,
i) schvaľovať správu o vykonaní kontroly hospodárenia,
j) prijímať a schvaľovať dlhodobé smerovanie združenia vo forme vízií,
k) ustanoviť likvidátora v prípade zániku združenia,
l) schvaľovať štatút štatutárneho orgánu,
m) ako druhostupňový orgán rozhodovať o odvolaní proti rozhodnutiu štatutárneho
orgánu o vylúčení člena; na ten účel zriadi trojčlennú odvolaciu komisiu,
n) schvaľovať rozpočet a správu o hospodárení,
o) schvaľovať prijatie nových členov.
Ak sa medzi zasadnutiami valného zhromaždenia vyskytne nevyhnutná potreba hlasovania
členov valného zhromaždenia, je možné hlasovať per rollam, ktoré organizačne zabezpečí
štatutárny orgán. Hlasovanie per rollam je platné, ak sa do hlasovania zapojí nadpolovičná
väčšina všetkých členov.
Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva štatutárny orgán podľa potreby, minimálne raz za
rok alebo na podnet aspoň 1/3 členov.
Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho
členov. Ak valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné, zvolá štatutárny orgán náhradné valné
zhromaždenie, ktoré je schopné uznášať sa aj vtedy, ak nie je prítomná nadpolovičná väčšina
členov.
4.3
Štatutárnym orgánom a zároveň výkonným orgánom (ďalej len „štatutárny orgán“)
združenia je jedna osoba a to predseda. Ak stanovy alebo vnútorný poriadok združenia
nestanovujú inak, každý štatutárny orgán je oprávnený konať samostatne. Funkčné obdobie
štatutárneho orgánu je 5 rokov. Štatutárny orgán môže byť do funkcie vymenovaný aj
opakovane.
Do kompetencie štatutárneho orgánu patrí najmä:
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a) zabezpečovať a riadiť činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho
orgánu,
b) pripravovať a predkladať materiály na rokovanie valného zhromaždenia,
c) pripravovať a schvaľovať interné smernice,
d) zastupovať združenie navonok a konať v mene združenia vo všetkých veciach,
e) pripravovať dlhodobé smerovanie združenia vo forme vízií a predkladať tieto vízie
na schválenie valného zhromaždenia,
f) pripravovať strategický plán a stanovovať ciele združenia,
g) pripravovať ročné plány a predkladať ich na schválenie valnému zhromaždeniu.
Štatutárny orgán koná v mene združenia tak, že ku svojmu menu uvedie svoju funkciu, názov
združenia a vlastnoručný podpis.
4.4
Kontrolným orgánom združenia je jedna osoba a to revízor, ktorý sa za svoju činnosť
zodpovedá najvyššiemu orgánu.
a) členstvo v kontrolnom orgáne je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia,
b) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje
opatrenia na ich odstránenie,
c) kontroluje aj dodržiavania stanov a vnútorných predpisov,
d) funkčné obdobie revízora združenia je dvojročné.

Článok 5
Zásady hospodárenia
5.1
Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, ako aj s finančnými
prostriedkami podľa schváleného rozpočtu.
5.2
Združenie hospodári so svojim majetkom v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, so stanovami, vnútorným poriadkom a ostatnými internými právnymi predpismi.
5.3
Zdrojmi a príjmami majetku sú najmä: členské príspevky, dary od tuzemských i
zahraničných fyzických a právnických osôb, dotácie a granty, príjmy z členských príspevkov,
príjmy z majetku, príjmy z poskytnutého podielu zaplatenej dane fyzických osôb alebo
právnických osôb a príjmy zo zárobkovej činnosti vykonávanej za účelom plnenia poslania a
cieľov združenia, príjmy z organizovania vzdelávacích a poradenských aktivít, verejné zbierky
a dobročinné akcie.
5.4
Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia.
V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo
vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov
a poslania klubu, a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.
5.5
Všetky finančné prostriedky združenia sú vedené na bežných účtoch v bankách alebo
pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike.
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Článok 6
Zánik združenia

6.1
Združenie zaniká na základe rozhodnutia valného zhromaždenia dobrovoľným
rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením alebo na základe právoplatného
rozhodnutia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho rozpustení.
6.2
Pri zániku združenia zlúčením prechádza jeho majetok na právneho nástupcu, ktorým
môže byť iba občianske združenie zriadené na podobný účel, ktorého cieľom nie je dosahovanie
zisku.
6.3
Pokiaľ pri zániku neprechádza celý majetok na právneho nástupcu, menuje valné
zhromaždenie likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu. Likvidačný zostatok môže byť prevedený
len na mimovládnu organizáciu zriadenú na podobný účel, ktorej cieľom nie je dosahovanie
zisku.
6.4
Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom
naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu.
6.5
Zánik združenia sa oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra
Slovenskej republiky.
6.6

Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70-75 Obchodného zákonníka.

Článok 7
Záverečné ustanovenia
7.1

Združenie vzniká dňom jeho registrácie na Ministerstve vnútra SR.
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