STANOVY
občianskeho združenia

ŠPORTOM K VZDELANIU
úplné znenie

§1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1. Tieto stanovy upravujú činnosť občianskeho združenia Športom k vzdelaniu, so sídlom:
Rosinská 4, 010 08 Žilina, jeho organizáciu, hospodárenie a zrušenie.
1.2. Toto občianske združenie vzniklo pri Strednej športovej škole v Žiline ako samostatná,
nepolitická, nezávislá organizácia vyvíjajúca svoju činnosť na demokratických princípoch a je
organizáciou s právnou subjektivitou.
§2
VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVA
2.1. Rodičia, ostatní zákonní zástupcovia žiakov, resp. plnoletí žiaci Strednej športovej školy
a Strednej odbornej školy drevárskej v Žiline (ďalej len „škola“), ostatné fyzické a právnické
osoby, ktoré sa zaujímajú o činnosť školy (ďalej len „členovia“) vytvárajú „združenie“.
2.2. Členstvo rodiča žiaka školy alebo plnoletého žiaka školy v združení vzniká podaním
prihlášky a / alebo zaplatením ročného/viacročného členského príspevku.
2.3. O prijatí iných fyzických a/alebo právnických osôb za členov združenia rozhoduje výkonný
výbor združenia na základe prihlášky.
2.4. Výkonný výbor vedie evidenciu členov združenia.
2.5. Peňažné a nepeňažné výhody z titulu členstva v združení môžu poberať len členovia
združenia a/alebo žiaci školy tých členov združenia, ktorí majú v čase uplatnenia výhody
zaplatený členský príspevok za daný školský rok v plnej výške. Výkonný výbor môže rozhodnúť
o iných podmienkach čerpania konkrétnych výhod, prípadne schváliť výnimky.
2.6. Členstvo v združení zaniká:
a) Oznámením člena združenia o vystúpení zo združenia výkonnému výboru.
b) Dňom skončenia štúdia žiaka školy členovi, ktorý je tomuto žiakovi jeho rodič – zákonný
zástupca.
c) Posledným dňom v príslušnom školskom roku tomu členovi, ktorý nezaplatil za tento rok
členský príspevok.
d) Vylúčením člena zo združenia pre porušovanie stanov alebo konanie v rozopre so
záujmami školy.
e) Smrťou člena.
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§3
POSTAVENIE ZDRUŽENIA
3.1. Združenie je „občianskym združením“ v zmysle zák. č . 83/1990 Zb. o združovaní občanov
v znení zmien zák. č. 300/1990 Zb., zák. č. 513/1991 Zb. a zák. NR SR č. 62/1993 Z. z.
3.2. Združenie je právnickou osobou, vo svojom mene nadobúda práva, zaväzuje sa a
hospodári s vlastným majetkom.
3.3. Do postavenia a činnosti združenia môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona.
§4
PREDMET ČINNOSTI ZDRUŽENIA
4.1. Činnosť združenia sa vykonáva formou aktívnej účasti členov združenia v 2 oblastiach:
a) podpory, zabezpečovania a rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov školy a/alebo
b) podpory, zabezpečovania a rozvoja športovej prípravy žiakov školy a ostatných
členov združenia.
4.2. Združenie podporuje činnosť:
a) riaditeľa školy a pedagogického zboru vo výchovno-vzdelávacom procese najmä tým, že:
• podporuje odborné, vzdelávacie, kultúrne a športové aktivity žiakov školy (napr. súťaže
talentovanej mládeže: predmetové olympiády, SOČ a pod., kultúrne a umelecké súťaže,
športové súťaže a aktivity);
• pomáha zabezpečovať výchovno-vzdelávací proces a prevádzku nad rámec
prostriedkov zo štátneho rozpočtu (napr. inováciu učebných pomôcok, prístrojov,
zariadení didaktickej techniky, knižnično-informačné zabezpečenie vzdelávacieho
procesu, nákup učebných pomôcok, softvérové a hardwarové vybavenie, modernizáciu
učební a ostatných priestorov školy);
• pomáha pri výchove žiakov mimo vyučovania pri organizovaní exkurzií, zájazdov,
študentskej vedeckej činnosti, športových a iných podujatí;
• pomáha riešiť výchovné problémy žiakov a spolupôsobí pri ochrane študentov pred
škodlivými vplyvmi;
b) športovej prípravy žiakov a ostatných členov združenia najmä tým, že:
• podporuje a rozvíja podmienky na výkon športovej prípravy žiakov školy a ostatných
členov združenia v jednotlivých športových odvetviach;
• zabezpečuje prípravu a účasť športovej reprezentácie združenia z jednotlivcov alebo
družstiev na rôznych športových súťažiach.
• podporuje zdravý životný štýl žiakov školy a ostatných členov združenia.
4.3. Združenie poskytuje škole materiálnu a odbornú pomoc prácou svojich členov, najmä pri
zlepšovaní školského prostredia a podmienok športovej prípravy.
4.4. Združenie pomáha škole pri zabezpečovaní dochádzky žiakov, ich ubytovaní a pri
školskom stravovaní.
4.5. Združenie poskytuje škole v oblasti predmetu svojej činnosti finančnú pomoc v súlade so
schváleným rozpočtom združenia.
4.6. Združenie môže získať prostriedky na svoju činnosť organizáciou kultúrno-spoločenských,
športových a iných podujatí, zabezpečovaním reklamnej činnosti pre sponzorov alebo iným
spôsobom dovoleným v zákone.
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§5
ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV ZDRUŽENIA
5.1. Členovia združenia majú právo:
a) voliť orgány združenia;
b) byť volení do týchto orgánov;
c) vyjadrovať sa k činnosti školy a združenia, podávať kritické pripomienky, návrhy a
odporúčania a zapájať sa do spolupráce;
d) byť informovaní o riešení týchto pripomienok a návrhov, ako aj o zámeroch vedenia školy
a orgánov združenia týkajúcich sa vedenia výchovno-vzdelávacieho procesu a športovej
prípravy;
e) venovať združeniu, škole alebo záujmovým krúžkom žiakov dar vo forme materiálneho
alebo finančného príspevku;
f) byť informovaní o práci orgánov združenia;
g) dať sa zastupovať pri výkone svojich práv výlučne iným členom združenia alebo inou
osobou v zmysle Občianskeho zákonníka.
5.2. Členovia združenia sú povinní:
a) zúčastňovať sa na činnosti orgánov združenia a orgánov školy alebo orgánov stanovených
zákonom, do ktorých boli zvolení alebo sa rozhodli v týchto orgánoch pracovať v rámci
aktivít združenia;
b) platiť členské príspevky vo výške, o ktorej rozhodne výkonný výbor. To nevylučuje
možnosť poskytnúť združeniu ďalší finančný príspevok (dar) na účely aktivít školy a
žiakov;
c) formulovať jednoznačne a jasne svoje pripomienky a podieľať sa na ich riešení;
d) rešpektovať ustanovenia týchto Stanov;
e) zúčastniť sa bezprostredne riešenia svojej vlastnej požiadavky, ak ich o to výkonný výbor
požiada.
5.3. Rodič pri výkone práv člena združenia môže byť zastúpený druhým rodičom. To isté platí,
pokiaľ ide o zákonných zástupcov žiakov.
§6
ORGÁNY ZDRUŽENIA
6.1. Najvyšším orgánom združenia je valné zhromaždenie zložené zo všetkých členov
združenia.
a) Do jeho výlučnej právomoci patrí:
• rozhodovanie o zrušení združenia, jeho názve a logu,
• schvaľovanie zmeny stanov,
• schvaľovanie plánu činnosti a výročnej správy o činnosti za uplynulé obdobie,
• schvaľovanie rozpočtu a správy o hospodárení,
• volí a odvoláva členov výkonného výboru združenia, predsedu združenia a kontrolóra
združenia.
b) Rokovanie valného zhromaždenia zvoláva výkonný výbor združenia.
c) Valné zhromaždenie sa schádza najmenej jedenkrát ročne.
d) Valné zhromaždenie vo všetkých prípadoch rozhoduje jednoduchou väčšinou prítomných
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hlasov členov združenia. Z rokovania sa zhotoví zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky
zásadné rozhodnutia.
e) Rokovanie valného zhromaždenia je možné uskutočniť aj elektronickou formou (emailom alebo videokonferenciou)
6.2. Výkonný výbor je ďalším orgánom združenia.
a) Výkonný výbor združenia sa zodpovedá za realizáciu prijatých zámerov a cieľov
združenia valnému zhromaždeniu.
b) Funkčné obdobie výkonného výboru je 4 roky, pričom neskončí skôr, pokiaľ nie je
zvolený nový orgán.
c) Výkonný výbor tvorí: predseda, podpredseda a ďalší 3 členovia z radov členov združenia.
d) Do jeho výlučnej právomoci patrí:
• riadenie činnosti združenia,
• zvolávanie a príprava rokovania valného zhromaždenia,
• rozhodovanie o prijatí nových členov združenia,
• určenie hospodára združenia, ktorý nemusí byť členom združenia.
e) Výkonný výbor združenia zvoláva predseda alebo ním poverený člen výkonného výboru
združenia a schádza sa najmenej jedenkrát ročne.
f) Výkonný výbor združenia je spôsobilý uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
členov. V prípade zhodnosti hlasov, rozhoduje hlas predsedu výkonného výboru.
g) Rokovanie výkonného výboru združenia je možné uskutočniť aj elektronickou formou (emailom alebo videokonferenciou)
6.3. Štatutárnym orgánom združenia je predseda výkonného výboru.
a) Predsedu výkonného výboru volí nadpolovičnou väčšinou všetkých členov valné
zhromaždenie združenia. Hlasovanie nie je tajné a môže sa uskutočniť aj elektronickou
formou (prostredníctvom e-mailu alebo videokonferenciou).
b) Predseda zastupuje združenie, je oprávnený konať v mene združenia vo všetkých veciach
a zastupuje združenie voči tretím stranám, pred súdom a pred inými orgánmi a podpisuje
za združenie. Svoje právomoci môže na základe splnomocnenia delegovať na
podpredsedu združenia a ďalšieho člena výkonného výboru.
6.4. Kontrolným orgánom združenia je kontrolór združenia, ktorý:
a) je volený z radov členov združenia valným zhromaždením na funkčné obdobie výkonného
výboru, pričom neskončí skôr, pokiaľ nie je zvolený nový orgán,
b) dozerá na hospodárenie združenia,
c) má právo zúčastňovať sa rokovaní výkonného výboru,
d) má právo nazerať do všetkých dokladov združenia, najmä do účtovnej evidencie a
vyžadovať si informácie od výkonného výboru združenia,
e) má právo overovať postup vo veciach združenia vrátane práva pozastaviť účinnosť
uznesenia výkonného výboru až do rozhodnutia najbližšieho valného zhromaždenia, ak
zistí, že uznesenie výkonného výboru je v rozpore so zásadami hospodárenia združenia,
rozpočtu združenia, či všeobecne záväznými právnymi predpismi.
f) vykonáva jedenkrát ročne inventarizáciu majetku, priebežne kontroluje hospodárenie
združenia a správu jeho majetku. Upozorňuje výkonný výbor na zistené nedostatky a
predkladá mu návrhy opatrení na zlepšenie hospodárenia.
g) predkladá jedenkrát ročne valnému zhromaždeniu správu o výsledku svojej kontrolnej
činnosti.
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§7
HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA
7.1. Združenie je samostatnou účtovnou jednotkou, ktorá vedie účtovníctvo v súlade so zákonom
o účtovníctve a ďalšími právnymi predpismi. Účtovnú evidenciu združenia vedie hospodár v
súlade s platnými právnymi predpismi.
7.2. Združenie má samostatný účet vo finančnom ústave, ku ktorému sú zriadené dispozičné
právo pre predsedu a podpredsedu, pre každého samostatne.
7.3. Výkonný výbor schválil spôsob kontroly a podpisovania účtovných dokladov súvisiacich
s účtovnou agendou.
§8
ROZPOČET ZDRUŽENIA
8.1. Združenie hospodári s finančnými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu, ktorý
obsahuje rozpočtové príjmy a výdavky združenia.
8.2. Návrh rozpočtu zostavuje hospodár združenia podľa požiadaviek výkonného výboru a
riaditeľa školy.
8.3. Rozpočet na nasledujúci školský rok schvaľuje výkonný výbor najneskôr do 31.8.
predchádzajúceho školského roku.
8.4. Zmeny rozpočtu združenia schvaľuje výkonný výbor.
§9
PRÍJMY ZDRUŽENIA
9.1. Príjmy združenia tvoria členské príspevky, výnosy z akcií združenia, z jeho majetku,
dobrovoľné príspevky a dary rodičov, vrátane sponzorstva, účelové dary a príspevky, dotácie
a granty od právnických osôb a podobne.
9.2. Výšku ročného/viacročného členského príspevku na ďalší školský rok schvaľuje výkonný
výbor najneskôr do konca predchádzajúceho školského roka.
9.3. Členské príspevky uhrádzajú členovia:
a) na účet zverejnený združením na webových stránkach školy, resp. združenia
s identifikátormi platby.
b) v hotovosti osobe poverenej združením.
§ 10
VÝDAVKY ZDRUŽENIA
10.1. Výdavkami združenia sú: Všetky výdavky, ktoré priamo súvisia s cieľmi a činnosťou
združenia upravenou v § 4 a výdavky v zmysle § 11 týchto stanov.
§ 11
OSTATNÉ VÝDAVKY
11.1. Dary upomienkového charakteru možno poskytnúť:
a) hosťom združenia,
b) úspešným vedúcim záujmových útvarov,
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c) funkcionárom združenia, hospodárovi a kontrolórovi združenia.
11.2. Dar možno poskytnúť najviac v hodnote 200 € na osobu. Delegáciám možno poskytnúť
spoločný dar, ktorého cena nepresiahne hodnotu násobku členov delegátov á 50 €.
11.3. Finančné prostriedky na pohostenie, občerstvenie a dary sú súčasťou rozpočtu združenia,
môžu dosiahnuť najviac 10 % finančných prostriedkov ročného rozpočtu združenia.
11.4. Výdavky na pohostenie, občerstvenie a dary treba preukázateľne doložiť.
§ 12
ZRUŠENIE ZDRUŽENIA
12.1. Združenie sa zrušuje:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením;
b) rozhodnutím príslušného orgánu na základe zákona.
12.2. Pri zrušení združenia sa vykonáva likvidácia majetku združenia podľa platných predpisov
pričom likvidátora vymenuje výkonný výbor združenia. Pri likvidácii združenia sa najprv
uhradia všetky záväzky združenia. Majetok, ktorý zostane po likvidácii, sa môže použiť
výhradne na rozvoj športu, vzdelania a iné verejnoprospešné účely.
§ 13
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
13.1. Právne pomery občianskeho združenia sa spravujú týmto znením Stanov a príslušnými
ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb.
13.2. Tieto Stanovy v úplnom znení boli schválené prípravným výborom združenia Športom
k vzdelaniu dňa 7.5.2021. Tieto stanovy nahrádzajú Stanovy združenia Športového klubu Športové
gymnázium Žilina registrované dňa 26.11.2004.
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