
Stanovy občianskeho združenia 

„Priatelia cudzích jazykov“ 

 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

 

1. Názov OZ: „Priatelia cudzích jazykov“ 

 

2. Sídlo zdruţenia: „Jazyková škola, Veľká okruţná 24, 010 01  Ţilina“ 

 

Článok 2 

Cieľ a činnosť 

 

1. Hlavným poslaním občianskeho zdruţenia „Priatelia cudzích jazykov“ (ďalej len zdruţenie) 

je podporovať vyučovacie i mimoškolské aktivity priamo spojené s výučbou cudzích jazykov 

na Jazykovej škole Ţilina, a tieţ rozvoj spolupráce medzi školou a poslucháčmi školy a inými 

subjektmi pôsobiacimi v oblasti jazykového vzdelávania. Zdruţenie zdruţuje ľudí, ktorí sú 

aktívni v oblasti jazykového vzdelávania, majú záujem zlepšiť a obohatiť súčasný stav 

jazykového vzdelávania a aktivít s ním spojených, a ktorí preukazujú potenciál zapojiť 

verejnosť do jeho aktivít.  

 

2. Pri naplňovaní svojich cieľov bude zdruţenie: 

a) podporovať aktivity spojené s rozvojom vzdelávania cudzích jazykov na Jazykovej 

škole  Ţiline 

b) podporovať aktivity súvisiace s rozvojom vzdelávacích činností i mimo priamej 

vzdelávacej činnosti na škole 

c) aktívne sa podieľať na činnostiach súvisiacich so vzdelávaním cudzích jazykov 

d) podporovať aktivity smerujúce k regionálnej spolupráci v oblasti vzdelávania cudzích 

jazykov 

e) materiálne podporovať realizáciu a rozvoj vzdelávania cudzích jazykov na škole 

f) organizovať podujatia pre interných poslucháčov i pre verejnosť, vyzdvihujúce 

význam vzdelávania cudzích jazykov (organizovanie výstav, kultúrnych podujatí a 

pod.) 

g) aktívne sa podieľať na raste vzdelanostnej úrovne v regióne 

h) koordinovať svoju činnosť s podobne zameranými organizáciami mimo regiónu 

i v zahraničí 

i) poznávanie nových trendov, metód, sledovanie problematiky v oblasti vzdelávania 

cudzích jazykov u nás i v zahraničí 

j) podpora aktivít smerujúcich k nadnárodnému porozumeniu odlišností medzi národmi 

v oblasti kultúry, dejín a pod. 

k) aktivity podporujúce samovzdelávacie aktivity zamestnancov školy 

l) príprava, riadenie a realizácia projektov za účelom komunitného, regionálneho 

a ekonomického rozvoja a cezhraničnej spolupráce 

m) osvetová a informačná činnosť 

n) organizovanie a spoluorganizovanie podujatí a aktivít školy v podobe školení, 

seminárov, konferencií, výstav a iných podujatí 

o) príprava a realizácia aktivít pre rozvoj vzdelávania cudzích jazykov v podobe 

doplnkových sluţieb – propagačných a marketingových aktivít 

p) tvorba rozvojových programov na princípe cezhraničného partnerstva 

 

3. Činnosť zdruţenia je nezisková, pretoţe nie je vykonávaná za účelom dosiahnutia zisku. 

 

 



Článok 3 

Členstvo 

 

1. Členom zdruţenia môţu byť fyzické i právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom 

zdruţenia. Členom môţu byť aj občania iných štátov. 

2. O prijatí za člena zdruţenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky správna rada zdruţenia. 

3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena. 

4. Dokladom členstva je potvrdenie o členstve, vydané správnou radou. 

5. Zánik členstva nastáva : 

a) vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámania člena o 

vystúpení správnej rade, 

b) vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia správnej rady o vylúčení, 

c) úmrtím člena, resp.zánikom právnickej osoby, 

d) zánikom zdruţenia. 

 

                                                        Článok 4 

Práva a povinnosti členov 

 

1. Člen má právo najmä : 

a) podieľať sa na činnosti zdruţenia, 

b) voliť a byť volený do orgánov zdruţenia, 

c) obracať sa na orgány zdruţenia s podnetmi a sťaţnosťami a ţiadať ich o stanovisko, 

d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov zdruţenia, zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov 

zdruţenia a podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov zdruţenia. 

2. Povinnosťami člena sú : 

a) dodrţiavať stanovy a vnútorný poriadok zdruţenia, 

b) plniť uznesenia orgánov zdruţenia, 

c) aktívne sa podieľať na činnosti zdruţenia. 

 

Článok 5 

Orgány združenia 

 

Orgány zdruţenia sú : 

a) valné zhromaţdenie, 

b) správna rada, 

c) štatutárny orgán, 

d) programová rada, 

e) revízna komisia. 

Poznámka : Do vytvorenia orgánov zdruţenia koná v mene zdruţenia prípravný výbor. 

 

Článok 6 

Valné zhromaždenie 

 

1. Valné zhromaţdenie je najvyšším orgánom zdruţenia a pozostáva zo všetkých členov zdruţenia. 

2. Valné zhromaţdenie : 

a) schvaľuje stanovy zdruţenia, ich zmeny a doplnky, 

b) volí a odvoláva členov  správnej rady, 

c) volí a odvoláva členov revíznej komisie, 

d) schvaľuje plán činnosti zdruţenia, výročnú správu, 

e) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení, 

f) rozhoduje o zrušení zdruţenia. 

Zasadnutie valného zhromaţdenia zvoláva správna rada podľa potreby, najmenej jedenkrát ročne. 

Správna rada zvolá valné zhromaţdenie, ak o to poţiada aspoň 1/3 členov zdruţenia. Valné 

zhromaţdenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Valné 

zhromaţdenie rozhoduje trojpätinovou väčšinou prítomných členov. 



 

Článok 7 

Správna rada 

 

1. Správna rada je riadiacim orgánom zdruţenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný valnému 

zhromaţdeniu zdruţenia. Riadi činnosť zdruţenia v období medzi zasadnutiami valného 

zhromaţdenia. 

2. Správna rada má najmenej 3 členov, ktorých funkčné obdobie je 3 roky. Schádza sa minimálne 

jedenkrát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je 

prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Správna rada rozhoduje trojpätinovou väčšinou 

prítomných členov. 

3. Správna rada najmä : 

a) volí spomedzi svojich členov predsedu a odvoláva ho, 

b) riadi a zabezpečuje činnosť zdruţenia, 

c) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaţdenia, 

d) vypracúva plán činnosti a správu o činnosti, návrh rozpočtu i správu o hospodárení zdruţenia, 

e) ustanovuje štatutárneho zástupcu a programovú radu zdruţenia, 

f) rozhoduje o prijatí a vylúčení členov zdruţenia, 

g) rozhoduje o zrušení zdruţenia, ak sa valné zhromaţdenie nezíde do troch mesiacov, aby 

rozhodlo o zrušení zdruţenia, 

h) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie zdruţenia. 

4. Správna rada môţe na zabezpečenie svojej činnosti : 

a) zriaďovať sekretariát, kanceláriu a pod., 

b) ustanovovať sekretára, právnika, ekonóma a pod., ktorí môţu byť v pracovnom pomere. 

 

 

Článok 8 

Štatutárny orgán 

 

1. Štatutárnym orgánom zdruţenia je predseda správnej rady, ktorý zastupuje zdruţenie navonok. 

Štatutárny orgán volí a odvoláva správna rada. 

 

 

Článok 9 

Programová rada 

 

1. Programová rada je výkonným orgánom zdruţenia. Zabezpečuje realizáciu rozhodnutí správnej 

rady a za svoju činnosť je zodpovedná správnej rade. 

2. Členovia programovej rady môţu byť v pracovnom pomere k zdruţeniu. 

 

 

Článok 10 

Revízna komisia 

 

1. Revízna komisia je kontrolným orgánom zdruţenia, ktorý je za  svoju činnosť zodpovedný 

valnému zhromaţdeniu 

2. Revízna komisia má najmenej 3 členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Schádza sa 

minimálne 1x do roka. Jej rokovanie zvoláva a riadi predseda. Revízna komisia  je 

uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia prijíma 

trojpätinovou väčšinou prítomných členov. 

3. Revízna komisia najmä : 

a) kontroluje hospodárenie zdruţenia, upozorňuje správnu radu na nedostatky a navrhuje riešenia 

na ich odstránenie, 

b) kontroluje dodrţiavanie stanov a vnútorného poriadku. 

 



Článok 11 

Hospodárenie družstva 

 

1. Zdruţenie hospodári s hnuteľnými i nehnuteľným majetkom. 

2. Zdrojmi majetku sú : 

a) členské príspevky (ak o ich vyberaní rozhodne valné zhromaţdenie), 

b) príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb, 

c) výnosy majetku, 

d) príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov zdruţenia, 

e) príjmy z doplnkovej podnikateľskej činnosti, ktorá súvisí so zájmovou činnosťou zdruţenia, 

f) podiel zaplatenej dane na osobitné účely (2% dane z príjmov) . 

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

4. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá správna 

rada. 

 

Článok 12 

Zánik združenia 

 

1. Zdruţenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným zdruţením, alebo 

právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho zrušení. 

2. Ak zdruţenie zaniká rozpustením, správna rada ustanoví likvidátora. 

3. Pri likvidácii zdruţenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky zdruţenia. Majetok sa v prípade 

likvidácie môţe pouţiť výhradne na rozvoj ochrany ţivotného prostredia. 

 

 

Článok 13 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia valným zhromaţdením. 

2. Zdruţenie vzniká dňom registrácie na ministerstve vnútra. 

 

 

 

V Ţiline, 21.11.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


