STANOVY ZDRUŽENIA
Rodinné centrum Prešporkovo
(podľa zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov)
Čl. I
ZÁKLADNĚ USTANOVENIA
1. Názov združenia je: Rodinné centrum Prešporkovo,
skratka RCP, anglický ekvivalent: Pressburg Family Center (ďalej „združenie“)
2. Sídlo združenia je: Zochova 16/11, 811 03 Bratislava
3. Združenie je dobrovoľným a demokratickým združením fyzických osôb na
základe spoločného napĺňania cieľov združenia.
Čl. II
CIELE ČINNOSTI ZDRUŽENIA
1. Priestorové a materiálne zariadenie združenia ako miesta pre stretávanie rodičov
a detí za účelom zlepšenia sociálneho postavenia rodiny v spoločnosti v Mestskej
časti Bratislava – Staré Mesto.
2. Ponuka programov pre rodiny s deťmi od narodenia do 6 rokov a budúcich
rodičov.
3. Zlepšenie spoločenského postavenia rodičov (najmä na materskej a rodičovskej
dovolenke).
4. Sprostredkovanie poznatkov o výchove, zdraví, vzdelávaní, psychológii a iných
vzdelávacích programov.
5. Umožniť rodičom vzájomne sa stretávať, vzdelávať sa a aktívne využívať svoje
schopnosti, znalosti a talenty.
6. Organizovanie programov zameraných na spoločné trávenie voľného času rodín,
rodinné podujatia kultúrneho, či športového zamerania, bazáre, burzy a iné,
7. Spolupráca s inými organizáciami a orgánmi štátnej správy.
8. Ciele činnosti dosahovať v súlade s poslaním a cieľmi Únie materských centier.
9. Socializácia detí a všestranný rozvoj ich osobností prostredníctvom zapojenia sa
do programu združenia.
10. Vytvára podmienky pre sebarealizáciu ženy – matky, pomáha zmierniť
spoločenskú izoláciu rodičov na rodičovskej dovolenke,
11. Prirodzená integrácia rodičov a handicapovaných detí do spoločnosti.
12. Informačná a osvetová činnosť.
13. Realizovanie poslania a cieľov združenia aj zárobkovou činnosťou v súlade
s platnou legislatívou na dosiahnutie udržateľnosti aktivít združenia.
14. Poskytovanie preventívnej sociálnej služby podľa 305/2005 § 10 zákona Z.z.
(Prevencia – v zmysle ochrany matky pred sociálnym vylúčením, psychickými
poruchami vyplývajúcimi zo zvýšenými nárokmi v období starostlivosti o dieťa,
dobrovoľníckou prácou matiek na MD, ktorá neskôr pomáha pri začleňovaní sa
do pracovného procesu)

Čl. III
ORGÁNY ZDRUŽENIA
1. Orgánmi združenia sú:
a. Valné zhromaždenie (ďalej len VZ)
b. Rada
c. Kontrolná komisia
2. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými
riadnymi členmi združenia. Zasadnutie VZ zvoláva Rada podľa potreby, najmenej
však 1x ročne alebo na podnet aspoň 1/3 členov združenia. Valné zhromaždenie
rozhoduje o všetkých otázkach združenia, najmä:
a. rozhoduje o založení, zlúčení a zániku združenia, schvaľuje plán činnosti,
rozpočet a správu o hospodárení
b. prejednáva, schvaľuje, prijíma, mení a ruší stanovy a prejednáva všetky
zásadné otázky súvisiace s cieľmi združenia
c. je oprávnené pozastaviť, príp. zrušiť rozhodnutie nižších orgánov a vo veci
samé rozhodnúť
d. je uznášaniaschopné, ak sa na hlasovaní zúčastní nadpolovičná väčšina
členov, pričom na platnosť rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina
len prítomných členov. Ak VZ nie je uznášaniaschopné, zvolá Rada
náhradné VZ, ktoré je schopné uznášať sa aj vtedy, ak nie je prítomná
nadpolovičná väčšina členov. Každý člen VZ má iba 1 hlas, avšak môže
splnomocniť aj iného člena
e. volí a odvoláva členov ostatných orgánov, rozhoduje o prijatí a vylúčení
člena zo združenia a o výške členského príspevku
3. Rada je orgán volený VZ v tajnom hlasovaní a za svoju činnosť zodpovedná VZ.
Rada organizuje a riadi činnosť združenia, je výkonným, riadiacim a štatutárnym
orgánom združenia. Konať v mene združenia vo všetkých veciach a zastupovať
združenie navonok sú oprávnení vždy akýkoľvek dvaja členovia Rady a to po
predchádzajúcom prerokovaní s ostatnými členmi Rady.
Funkčné obdobie Rady je dvojročné, pričom je možné aj opakovane zastávať
funkciu v Rade. Počet členov Rady je nepárny (min. traja).
a. Rada sa schádza aspoň jedenkrát štvrťročne a je uznášaniaschopná, ak
sú prítomní min. traja jej členovia. Na platnosť rozhodnutia sú potrební
min. dvaja členovia.
b. Rada rozhoduje o prijímaní prípadných zamestnancov.
c. Rada rozhoduje:
 o uzatváraní zmlúv vo finančnom objeme do 1.660 Euro
(Jedentisícšesťstošesťdesiat Euro)
 o nákupe alebo predaji hnuteľných vecí v nadobúdacej cene do 1.660
Euro (Jedentisícšesťstošesťdesiat Euro)
d. Z každého zasadnutia rady je vyhotovená písomná zápisnica.
e. Podpisové právo majú všetci členovia Rady, ktorí sú zároveň oprávnení
konať v mene združenia, pričom za Radu sa podpisujú najmenej dvaja jej
členovia. Podpisovanie za združenie sa vykonáva tak, že k vytlačenému
alebo napísanému názvu združenia, menám a funkciám podpisujúcich sa
pripojí aj ich podpis.

4. Kontrolná komisia je kontrolným orgánom, ktorý pozostáva z dvoch členov
volených VZ na základe odporúčania Rady. Kontrolná komisia kontroluje najmä
dodržiavanie stanov, plnenie uznesení VZ, hospodársku činnosť a ďalšie úlohy
uložené uznesením VZ, Rady, prípadne vyplývajúce z platných právnych
predpisov
a má
prístup
ku
všetkým
dokladom
združenia.
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Členstvo v Rade a v Kontrolnej komisii združenia je nezlučiteľné.
Za vykonávane funkcie v orgánoch bude patri členom orgánov náhrada hotových
výdavkov.
Čl. IV
ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ
1. Vznik členstva:
a. pri prípravnom výbore združenia dňom registrácie združenia
b. na základe písomnej žiadosti o prijatí za člena doručenej Rade
2. Členom združenia sa môže stať fyzická osoba, ktorá :
a. súhlasí so stanovami a inými organizačnými aktmi združenia a
b. doručí združeniu svoju žiadosť o členstvo (prihlášku) a
c. zaplatí členský príspevok v stanovenej výške a termíne.
O prijatí žiadateľa za nového člena rozhoduje Rada väčšinou hlasov. Ak Rada
žiadosť o členstvo odmietne, môže na návrh žiadateľa rozhodnúť Valné
zhromaždenie väčšinou hlasov zúčastnených členov.
3. Členstvo v združení zaniká :
a. dobrovoľným vystúpením člena zo združenia na základe písomného
oznámenia Rade, v deň doručenia, alebo
b. vylúčením člena z dôvodu závažného a opakovaného porušovania stanov
združenia. O vylúčení rozhoduje Valné zhromaždenie
(napr. neplatenie členského príspevku aj napriek písomnej výzve na jeho
uhradenie, poškodenie dobrého mena alebo záujmov občianskeho
združenia na verejnosti), alebo
c. vylúčením člena z dôvodu nezáujmu člena o činnosť a aktivity združenia.
Pred vylúčením musí byť člen upozornený Radou na jeho nezáujem
a pasivitu. V prípade, že ani po výzve nezmení svoje správanie a nezapojí
sa do aktivít združenia, o jeho vylúčení rozhodne Rada. Alebo
d. smrťou, alebo
e. zánikom združenia.
4. Riadny člen má právo najmä :
a. aktívnej účasti na činnosti občianskeho združenia vo všetkých oblastiach,
b. na informovanosť o činnosti združenia, o prijatých opatreniach a
rozhodnutiach orgánov združenia,
c. právo voliť orgány združenia a právo byť volený do orgánov združenia,

d. podávať návrhy, pripomienky, námietky, sťažnosti na doterajšie i budúce
smerovanie činnosti združenia ako i na fungovanie orgánov združenia i
jeho funkcionárov a zároveň právo na odpoveď,
e. podieľať sa na výhodách a prospechu, ktoré z členstva v občianskom
združení vyplývajú, o ktorých rozsahu rozhodne valné zhromaždenie.
5. Riadny člen má povinnosť najmä :
a. dodržiavať stanovy a smernice združenia,
b. dodržiavať závery vyplývajúce z rozhodnutí orgánov združenia,
c. chrániť majetok združenia,
d. riadne a včas platiť členské príspevky podľa smernice,
e. angažovať sa v osvetovej činnosti na prospech propagácie dobrého mena
združenia,
f. podľa svojich možností a schopností aktívne sa podieľať na činnosti
združenia, zúčastňovať sa pracovných stretnutí členskej základne a
podieľať sa na rozhodovaní.
6. Čestný člen/ čestná členka
a. Rada môže udeliť čestné členstvo fyzickej osobe, ktorá sa významne
zaslúžila o rozvoj činností, ktoré sú cieľom združenia.
b. S udelením čestného členstva musí navrhovaná osoba vopred súhlasiť.
c. Čestný člen sa môže svojho členstva vzdať, odobrané mu môže byť len
s rozhodnutím Rady, a to, ak poruší alebo ohrozí svojím správaním dobrú
povesť združenia.
d. Čestný člen nemôže voliť a byť volený do orgánov združenia.
7. Čestný člen má právo najmä:
a. podieľať sa na činnosti a na plnení cieľov združenia osobne
b. využívať služby združenia
c. podávať na orgány združenia návrhy, podnety, sťažnosti, týkajúce sa
činnosti združenia
d. zúčastňovať sa na zasadnutí valnom zhromaždení.
8. Čestný člen má povinnosť najmä:
a. zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré by mohli znemožniť alebo sťažiť
dosiahnutie stanoveného cieľa združenia.
9. Sympatizant má právo najmä :
a. aktívnej účasti na činnosti občianskeho združenia vo všetkých oblastiach,
b. na informovanosť o činnosti združenia, o prijatých opatreniach a
rozhodnutiach orgánov združenia,
c. zúčastňovať sa pracovných stretnutí členskej základne,
d. podieľať sa na výhodách a prospechu, ktoré z členstva v občianskom
združení vyplývajú, o ktorých rozsahu rozhodne Valné zhromaždenie.
10. Sympatizant má povinnosť najmä :
a. dodržiavať stanovy a smernice združenia,
b. dodržiavať závery vyplývajúce z rozhodnutí orgánov združenia,
c. chrániť majetok združenia,
d. angažovať sa v osvetovej činnosti na prospech propagácie dobrého mena
združenia,

e. podľa svojich možností a schopností aktívne sa podieľať na činnosti
združenia.

Čl. V
ZÁSADY HOSPODÁRENIA
1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
2. Rada združenia zriadi účet.
3. Príjmy združenia tvoria najmä:
a. členské príspevky (upravujú interné pravidlá združenia)
b. príjmy z činnosti združenia a zo zárobkovej činnosti vykonávanej za
účelom plnenia poslania a cieľov združenia
c. dary, dotácie, granty, sponzorské príspevky, príspevky fyzických
a právnických osôb určené na činnosť združenia.
4. Výdavky združenia tvoria výdavky potrebné k zaisteniu cieľa a činnosti združenia.
5. Zásadou hospodárenia združenia je vyrovnanosť príjmov a výdavkov.
6. Za hospodárenie je zodpovedná Rada, ktorá predkladá 1x ročne VZ správu
o hospodárení združenia.
7. Pri zániku združenia rozhodne o majetku združenia VZ.
Čl. VI
ZÁNIK ZDRUŽENIA
1. Združenie zaniká:
a. zlúčením alebo splynutím s inými združeniami alebo
b. dobrovoľným rozpustením a likvidáciou, v zmysle platných právnych
predpisov, o ktorých rozhoduje VZ nadpolovičnou väčšinou hlasov,
súčasne rozhoduje o prechode práv a záväzkov združenia. Alebo
c. dohodou členov alebo
d. výmazom registrácie.
2. Valné zhromaždenie menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a
záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia VZ.
3. Zánik RCP likvidátor oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra
SR.

Čl. VII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Združenie je právnickou osobou. Do jeho postavenia a činnosti môžu štátne
orgány zasahovať len v medziach zákona.
2. Návrh týchto Stanov bol prerokovaný a schválený na VZ dňa 17.11.2010
3. Stanovy v zmysle platných právnych predpisov registruje Ministerstvo vnútra SR
a tieto nadobúdajú účinnosť dňom registrácie združenia. Nadobudnutím účinnosti
týchto stanov sa rušia pôvodné stanovy občianskeho združenia registrované na
Ministerstve vnútra dňa 21.4.2005 pod číslom VVS/1-900-25990

V Bratislave, dňa 17.11. 2010
Členovia Rady:

-------------------------Lenka Giačová

-------------------------------Radoslava Gajancová

---------------------------Ing. Mgr. Lenka Černáková

