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STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 
 
 
 

      Článok 1  

    Základné ustanovenia 

1. Názov OZ: „Našim deťom" 

2. Adresa a sídlo OZ: Ulica Romualda Zaymusa 3, 010 01 Žilina, Slovenská republika 

 
 

      Článok 2  

    Cieľ a činnosť združenia 

 

1. Hlavným poslaním občianskeho združenia „Našim deťom" je spolupracovať s vedením Cirkevnej základnej 

školy R. Zaymusa v Žiline, jej pedagóg, zborom pri výchove a vzdelávaní žiakov v súlade s kresťanskými 

princípmi, pedagóg, teóriou pri ochrane práv detí. 

2. Občianske združenie zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky členov -zákonných zástupcov. 

3. Rozhodovanie vo veciach občianskeho združenia zabezpečuje výkonný výbor OZ a revízna komisia OZ. 

4. OZ svojou činnosťou zabezpečuje a podporuje školské a mimoškolské aktivity detí a pomáha pri technickom 

a finančnom zabezpečení týchto činností. 

5. OZ vytvára účelové skupiny rodičov, ktoré pomáhajú pri zabezpečovaní kultúrnych, športových a iných 

podujatí školy. 

 

Článok 3 

Členstvo 

 

1. Členstvo v OZ vzniká a obnovuje sa v každom novom školskom roku podpisom rodiča do zoznamu členov 

OZ, ktorý je totožný s prezenčnou listinou prvého triedneho aktívu v novom školskom roku alebo zaplatením 

členského príspevku. 

2. V prípade, že rodič nemá záujem o členstvo v OZ, oznámi túto skutočnosť výkonnému výboru OZ a jeho 

členstvo zaniká týmto oznámením. 

3. Členstvo zaniká aj ukončením školskej dochádzky dieťaťa člena OZ, ten však môže požiadať v prípade 

svojho záujmu o predĺženie členstva. 

 

        Článok 4 

Práva a povinnosti členov 

 

1. Členovia OZ majú právo:  

a/ voliť orgány OZ  

b/ byť volení do orgánov OZ 

c/ vyjadrovať sa k práci školy, podávať návrhy, pripomienky, odporúčania 

d/ byť informovaní o riešení týchto pripomienok a návrhov, ako aj o zámeroch školy 

e/ byť informovaní o zámeroch a aktivitách združenia 

f/ venovať OZ, škole, ŠKD dar vo forme materiálneho alebo finančného príspevku g/ byť informovaní o 

vzdelávacích a výchovných výsledkoch svojich detí 

2. Členovia OZ sú povinní: 

a/ zúčastňovať sa rokovaní triednych aktívov, orgánov OZ a orgánov školy do ktorých boli zvolení alebo sa 

rozhodli v týchto orgánoch pracovať v rámci aktivít OZ 



 

b/ platiť členské príspevky, o ktorých výške rozhodne členské združenie, čo nepopiera možnosť poskytnúť 

finančný príspevok na účely aktivít školy  

c/ sociálne slabšie rodiny môžu požiadať písomnou formou o odpustenie členského, o ktorom rozhodne  

na svojom zasadnutí výkonný výbor OZ  

d/ rešpektovať ustanovenia stanov OZ, interné predpisy a dodržiavať všetky platné právne normy 

 

             Článok 5  

  Orgány občianskeho združenia 

 

Orgánmi združenia sú: 

 

a/ členské združenie  

b/ triedny aktív  

c/ rodičovská rada  

d/ výkonný výbor  

e/ revízna komisia 

 

                                               Článok 6  

 Štatutárny orgán 

1. Štatutárnym orgánom OZ je štatutárny zástupca, ktorý zastupuje občianske združenie navonok. 

2. Štatutárny zástupca je predseda rodičovskej rady /predseda výkonného výboru OZ/. 

 

               Článok 7 

 Hospodárenie združenia 

1. Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom. 

2. Zdrojmi majetku sú:  

a/ členské príspevky 

b/ príspevky, dary, dotácie, granty  

c/ výnosy majetku 

d/ príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov OZ 

e/ príjmy z doplnkovej podnikateľskej činnosti, ktorá súvisí so záujmovou činnosťou združenia 

3. Nevyčerpané finančné prostriedky sa koncom roka prevádzajú na nasledujúce obdobie. 

4. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá Rada rodičov.  

 

Článok 8  

Pôsobnosť orgánov združenia 

 

Organizácia občianskeho združenia: 

1. Organizáciu občianskeho združenia tvorí členské združenie, rodičovská rada, triedne aktívy, výkonný výbor, 

revízna komisia, výchovná komisia, zástupcovia RR v orgánoch školy a účelové skupiny rodičov. 

2. Členské združenie je zvolávané RR jedenkrát ročne, schvaľuje navrhnutých členov RR z triednych aktívov a 

výšku členského. 

3. Rodičovská rada je tvorená zástupcami triednych aktívov v septembri nového škol. roka. Rieši všetky zásadné 

otázky spolupráce rodiny a školy, vyjadruje sa k výchovným a vzdelávacím opatreniam vedenia školy, schvaľuje 

stanovy, ich zmeny a doplnky so súhlasom členského združenia, rozpočet OZ a rozhoduje o jeho koncepčnom 

využití, schvaľuje výdaj finančných prostriedkov a návrhy rodičov. Volí a odvoláva členov výkonného výboru. 



 

4. RR zasadá štyri krát v školskom roku. Jej zasadnutí sa môžu zúčastniť aj rodičia, ktorí nie sú jej členmi, ale 

prejavia o túto účasť záujem. Radu môže zvolať predseda aj vtedy, ak o to požiada vedenie školy, triedny aktív 

alebo skupina rodičov. 

5. Rozhodnutia RR sú záväzné pre všetkých členov OZ. Funkčné obdobie RR je jeden až tri roky a končí  

v septembri nasledujúceho škol. roka. 

6. Rodičovská rada volí na svojom prvom zasadnutí v škol. roku trojčlenný výkonný výbor /predseda, podpredseda, 

pokladník/, revíznu komisiu a zástupcov OZ v orgánoch školy /či. 2, ods. 5/. 

7. Triedny aktív vzniká na prvej schôdzi rodičov jednotlivých tried na základe prijatia do OZ zápisom  

do zoznamu členov OZ v zápisnici zo zasadnutia triedneho aktívu. Jeho poslaním je napomáhať vytváraniu 

vzťahov spolupráce a vzájomnej pomoci medzi rodičmi, triednym učiteľom a vyučujúcimi v danej triede,  

s cieľom podieľať sa na skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a zabezpečovaní mimoriadnej a 

záujmovej činnosti žiakov. 

8. Triedny aktív: 

a/ volí predsedu TA a zapisovateľa, ktorý vedie zápisnicu TA 

b/ formuluje pripomienky RR alebo vedeniu školy 

c/ zabezpečuje evidenciu darov rodičov triedy a rozhoduje o ich využití 

d/ rešpektuje rozhodnutia a odporúčania RR a zabezpečuje ich realizáciu prostredníctvom rodičov žiakov triedy 

e/ navrhuje rodičov do účelových skupín OZ, orgánov OZ 

f/ zabezpečuje organizáciu aktivít rodičov a žiakov triedy 

9. Triedny aktív zasadá raz za štvrť roka škol. roku. Predseda TA môže zvolať na návrh rodičov alebo triedneho 

učiteľa mimoriadne zasadnutie TA. 

10. Zasadnutie TA riadi jeho predseda a z každého zasadnutia sa vypracuje zápisnica. 

11. Triedny aktív volí svojho zástupcu do RR. Zvolený rodič je povinný zúčastňovať sa zasadnutí rodičovskej rady. 

Na zasadnutiach RR objasňuje pripomienky a návrhy rodičov triedneho aktívu. Rodičom TA sprostredkúva 

všetky informácie z rokovania rodičovskej rady, ktoré sú adresované rodičom.  

12. Výkonný výbor OZ tvoria predseda, podpredseda a pokladník, ktorí sú volení rodičovskou radou. Výkonný   

    výbor môže byť doplnený ďalšími členmi podľa potreby. 

13.Výkonný výbor volí a odvoláva RR na svojom prvom zasadnutí v danom škol. roku. Funkčné obdobie výkonného 

výboru je jeden až tri roky. Výbor sa riadi stanovami OZ a rozhodnutiami RR. Akceptuje podľa možnosti 

požiadavky vedenia školy a riadi činnosť OZ v súlade s jej poslaním a úlohami, /čl.2/ 

14. Výkonný výbor: 

a/ podáva RR správu o činnosti združenia, správu o hospodárení, činnosti komisií 

b/ predkladá RR návrh rozpočtu a uskutočňuje jeho čerpanie po schválení 

c/ schvaľuje výdavky do sumy 5.000,- Sk, výdavky do výšky 2.000,-Sk na jeden účel môže schváliť aj predseda, 

o čom informuje výkonný výbor na jeho najbližšom zasadnutí. 

d/ informuje riaditeľa školy o pripomienkach a návrhoch rodičov z TA a usiluje sa o ich riešenie 

e/ zvoláva zasadnutia RR a aj mimoriadne zasadnutia na podnet vedenia školy alebo členov RR 

f/ zabezpečuje ustanovenie účelových skupín rodičov na organizáciu kultúrnych, športových a iných podujatí a 

akcii žiakov školy 

15. Výkonný výbor zasadá pravidelne štyri- krát v škol. roku. Zasadnutí sa podľa vlastného rozhodnutia alebo 

pozvania výboru zúčastňuje riaditeľ školy alebo zástupca. V prípade potreby môže výbor na svoje riadne alebo 

mimoriadne zasadnutie prizvať pedagóg, zamestnancov, rodičov a podôb. 

16. Revíznu komisiu tvorí predseda a dvaja členovia, ktorých volí na svojom zasadnutí rodičovská rada. Revízna 

komisia vykonáva kontrolu hospodárenia OZ dvakrát v škol. roku. Revízna komisia vykonáva aj inventarizáciu 

majetku OZ. 

17. Revízna komisia spracuje správu o výsledku kontroly, ktorú predkladá rodičovskej rade. 

18. Výchovná komisia /VK/ v prípade potreby pomáha vedeniu školy pri riešení komplikovaných výchovných 

problémov. Rodičovská rada na svojom prvom zasadnutí v školskom roku volí /potvrdzuje/ predsedu tejto 

komisie. Komisiu zostavuje jej predseda v spolupráci s výkonným výborom a RR podľa profesionálneho výberu 

členov komisie. 



 

19. Zasadnutia výchovnej komisie zvoláva jej predseda po dohode s výchovným poradcom školy alebo  

s vedením školy alebo na žiadosť výkonného výboru, triedneho aktívu alebo jednotlivých členov. Predseda 

výchovnej komisie informuje RR o aktivitách komisie a podáva správu o jej činnosti. 

20. Zástupcovia OZ v iných orgánoch sú členovia OZ - rodičia, zvolení RR do stravovacej, projektovej alebo do 

iných orgánov, ktoré predpokladajú účasť zástupcov rodičov. Zvolení rodičia v predmetných orgánoch obhajujú 

záujmy OZ najmä vo vzťahu k systému výchovy a vzdelávania ich detí. 

21. Zástupcovia rešpektujú vo svojej práci požiadavky RR a výkonného výboru OZ a informujú ich o svojich   

     aktivitách pri rokovaní týchto orgánov a o výsledkoch ich aktivít. 

22. Účelové skupiny rodičov-aktivistov sa vytvárajú za účelom zabezpečenia širšej spolupráce OZ so školou pri 

príprave a organizovaní kultúrnych, športových alebo iných záujmových podujatí väčšieho celoškolského 

rozsahu. 

 

Článok 9 Zánik 

združenia 

 

O zániku združenia zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje najvyšší orgán-členské združenie a 

menuje likvidátora /likvidačnú komisiu/. 

Likvidátor najskôr vyrovná všetky pohľadávky a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia 

najvyššieho orgánu. Zánik združenia oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej 

republiky. 

 
 

Článok 10 Záverečné 

ustanovenia 

 
 

Občianske združenie zastupuje štatutárny zástupca /čl. 6, ods. 1,2/, ktorým je predseda rodičovskej rady 

/predseda výkonného výboru/. 

Stanovy združenia sa môžu meniť len so súhlasom členského združenia a musia byť registrované MV SR. 

V Žiline, dňa 24.9.2004 


