STANOVY ZDRUŽENIA
Rodinné centrum Kramárik
(podľa zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov)
Čl. I
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1. Názov združenia je: Rodinné centrum Kramárik (ďalej „RC“)
2. Sídlo združenia je: Klenová 22, 831 01 Bratislava – Nové mesto
3. Združenie je dobrovoľným a demokratickým združením fyzických osôb na
základe spoločného napĺňania cieľov združenia.
Čl. II
CIELE ČINNOSTI ZDRUŽENIA
Cieľom občianskeho združenia je:
Pre matky/rodičov na materskej/rodičovskej dovolenke:
a) vytvoriť miesto vzájomného stretávania, výmeny skúseností, získavania
informácií, poradenstva, miesto ďalšieho vzdelávania, zmysluplného trávenia
času počas materskej/rodičovskej dovolenky
b) vytvoriť priestor pre sebarealizáciu, rozvoj schopností, zručností, vedomostí,
nadania
c) podporovať organizačné schopnosti, komunikáciu, sociálne kontakty
d) odstraňovať sociálnu izoláciu matiek/rodičov na materskej/rodičovskej dovolenke
e) uľahčovať návrat do pracovného prostredia po ukončení materskej/rodičovskej
dovolenky
f) pre matky/otcov hospitalizovaných detí, či detí v ambulantnej liečbe jednej z
najväčších nemocníc na Slovensku poskytnúť na Kramároch bezpečné miesto,
kde môžu príjemne stráviť čas napríklad pri čakaní na výsledky vyšetrenia, kde
môžu svoje dieťa prebaliť, nakŕmiť a pod.
g) zabezpečiť rodičom starostlivosť o dieťa podľa dohodnutých pravidiel, počas
organizovania akcií, alebo z rôznych dôvodov, keď bude rodič nútený na krátky
čas svoje dieťa opustiť
Pre deti (prevažne od 0 do 3 rokov, 3 až 6 ročné):
h) vytvoriť bezpečné miesto pre hru, tvorivú činnosť, rozvoj zručností, pohybových a
duševných schopností
i) vytvoriť miesto prvého kontaktu s inými deťmi, s detským kolektívom, za
bezpečnej prítomnosti rodiča
j) zlepšovať adaptáciu detí pri nástupe do predškolských zariadení
k) poskytnúť dieťaťu možnosť vidieť matku/otca v spoločenskej roli (komunikácia s
inými, spolupráca, organizačná činnosť, práca v prospech druhých)

Pre komunitu:
l) zlepšovať sociálne postavenie rodiny v Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto,
časť Kramáre
m) podporovať komunitný život na sídlisku
n) odstraňovať anonymitu medzi obyvateľmi sídliska najmä prostredníctvom
organizovania kultúrnych a spoločenských podujatí pre celé rodiny
o) integrovať marginalizované skupiny – sociálne slabšie rodiny, rodiny s
postihnutým dieťaťom, viacdetné rodiny a pod.
p) komunikovať a pripravovať spoločné projekty so štátnou správou, samosprávou a
podnikateľskými subjektami
q) organizovať burzy, bazáre, zbierky a pod.
r) podnecovať jednotlivcov aj podnikateľské subjekty k darcovstvu, pomoci,
dobrovoľníctvu
s) realizovať poslanie a ciele združenia aj zárobkovou činnosťou v súlade s platnou
legislatívou na dosiahnutie udržateľnosti aktivít združenia
t) poskytovať preventívnu sociálnu službu podľa § 10 zákona č. 305/2005 Z.z. o
sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (Prevencia – v zmysle ochrany matky pred sociálnym
vylúčením, psychickými poruchami vyplývajúcimi zo zvýšených nárokov v období
starostlivosti o dieťa, dobrovoľníckou prácou matiek na MD, ktorá neskôr pomáha
pri začleňovaní sa do pracovného procesu).
Čl. III
ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ
Rodinné centrum Kramárik je dobrovoľným a demokratickým združením občanov,
združujúcich sa bez ohľadu na národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné
zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie.
1. Vznik členstva:
Členstvo je dobrovoľné. Členom občianskeho združenia sa môže stať fyzická alebo
právnická osoba, ktorá:
a) súhlasí s jeho cieľmi, so stanovami a inými organizačnými aktmi združenia
b) chce sa aktívne spolupodieľať na jeho činnosti
c) doručí výkonnému výboru svoju žiadosť o členstvo (prihlášku)
d) zaplatí členský príspevok v stanovenej výške a termíne.
O prijatí žiadateľa za nového člena rozhoduje výkonný výbor väčšinou hlasov. Ak
výkonný výbor žiadosť o členstvo odmietne, môže na návrh žiadateľa rozhodnúť valné
zhromaždenie väčšinou hlasov zúčastnených členov.
2. Práva a povinnosti členov združenia:
Každý člen občianskeho združenia má nasledovné základné členské práva:

a) byť aktívne účastný na činnosti občianskeho združenia vo všetkých
oblastiach,
b) byť informovaný o činnosti združenia, o prijatých opatreniach a rozhodnutiach
orgánov združenia,
a) voliť orgány združenia a právo byť volený do orgánov združenia v súlade so
stanovami,
c) hlasovať na valnom zhromaždení,
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.
Každý člen občianskeho združenia má nasledovné povinnosti:
a) dodržiavať stanovy
b) podľa svojich možností a schopností sa aktívne zúčastňovať pracovných
stretnutí a valných zhromaždení združenia, podieľať sa na rozhodovaní
c) rešpektovať uznesenia valného zhromaždenia a výkonného výboru združenia
d) platiť členské príspevky v stanovených termínoch a v stanovenej výške
e) chrániť a zveľaďovať majetok združenia,
f) angažovať sa v osvetovej činnosti na prospech propagácie dobrého mena
združenia,
g) rešpektovať interné predpisy združenia.
3. Zánik členstva v združení:
Členstvo člena v združení zaniká:
a) dobrovoľným vystúpením člena zo združenia na základe písomného oznámenia
výkonnému výboru, v deň doručenia
b) vylúčením člena z dôvodu závažného a opakovaného porušovania stanov
združenia (napr. neplatenie členského príspevku aj napriek písomnej výzve na
jeho uhradenie, poškodenie dobrého mena alebo záujmov občianskeho
združenia na verejnosti). O vylúčení rozhoduje valné zhromaždenie
c) vylúčením člena z dôvodu nezáujmu člena o činnosť a aktivity združenia. Pred
vylúčením musí byť člen upozornený výkonným výborom na jeho nezáujem a
pasivitu. V prípade, že ani po výzve nezmení svoje správanie a nezapojí sa do
aktivít združenia, o jeho vylúčení rozhodne výkonný výbor.
d) smrťou
e) zánikom združenia.
Čl. IV
ORGÁNY ZDRUŽENIA
Orgánmi združenia sú:
1. Valné zhromaždenie
2. Výkonný výbor
3. Štatutárny orgán: predseda, podpredseda

4. Revízor
1. Valné zhromaždenie (ďalej len VZ) je najvyšším orgánom združenia a je tvorené
všetkými riadnymi členmi združenia. Zasadnutie VZ zvoláva výkonný výbor podľa
potreby, najmenej však 1x ročne alebo na podnet aspoň 1/3 členov združenia.
Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých otázkach združenia, najmä:
• o dobrovoľnom rozpustení alebo dobrovoľnom zlúčení s iným občianskym
združením
• prejednáva schvaľuje, mení a ruší stanovy
• schvaľuje plán činnosti, výročnú správu
• schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
• uznášaniaschopné je, ak sa na hlasovaní zúčastní nadpolovičná väčšina členov,
pričom na platnosť rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina len prítomných
členov
• volí a odvoláva členov výkonného výboru
• rozhoduje vo veci vylúčenia členov OZ
• rozhoduje o výške členského príspevku pre členov
• rokovania VZ vedie predseda alebo ním poverený člen
• je oprávnené pozastaviť resp. zrušiť rozhodnutie nižších orgánov a vo veci samé
rozhodnúť.
2. Výkonný výbor – je výkonným orgánom združenia, ktorý riadi činnosť združenia.
V súlade so svojím poslaním vykonáva všetky činnosti, ktoré nie sú vyhradené
iným orgánom združenia. Za svoju činnosť je zodpovedný najvyššiemu orgánu
združenia.
• riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu
• volí spomedzi seba a odvoláva predsedu a podpredsedu
• zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania najvyššieho orgánu a pripravuje
základné materiály na tieto rokovania
• je organizačným, výchovným a riadiacim orgánom OZ
• rozhoduje o prijímaní nových členov OZ
3. Štatutárnym orgánom OZ je Predseda a Podpredseda.
Predseda zastupuje RC navonok, pred orgánmi a organizáciami, má právo
zaväzovať RC a podpisové právo a to tak, že za názvom Rodinné centrum
Kramárik pripojí svoj podpis. Je oprávnený rozhodovať o všetkých otázkach a
prijímať všetky opatrenia súvisiace s bežným chodom RC. Funkčné obdobie
štatutárneho orgánu je jeden rok.
V mene RC je oprávnený:
•
•
•
•

rozhodovať o uzatváraní zmlúv
rozhodovať o nákupe alebo predaji hnuteľných vecí
rozhodovať o plnej právnej moci zástupcovi združenia (len písomnou formou)
rozhodovať vo veciach, ktorými ho poverí VZ.

Podpredseda – zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti v rozsahu ním určenom.
Má podpisové právo za RC a to tak, že za názov Rodinné centrum Kramárik pripojí
svoj podpis.
4. Revízor – je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu
orgánu. Je volený na jeden rok valným zhromaždením na základe odporúčania
výkonného výboru. Členstvo v kontrolnom orgáne je nezastupiteľné s členstvom v
orgánoch združenia.
Revízor dohliada na:
• dodržiavanie stanov
• hospodársku činnosť
• plnenie uznesení VZ
• plnenie úloh uložených VZ, výkonným výborom resp. vyplývajúcich z platných
právnych predpisov
• má prístup ku všetkým dokladom združenia.
Čl. V
ZÁSADY HOSPODÁRENIA
1. Združenie uskutočňuje hospodárenie podľa rozpočtu, ktorý schvaľuje valné
zhromaždenie.
2. Združenie hospodári s majetkom v súlade s platnými právnymi predpismi za účelom
skvalitnenia jeho činnosti.
3. Príjmy združenia tvoria:
a) členské príspevky a dobrovoľné príspevky členov občianskeho združenia
b) dary, dotácie, granty, sponzorské príspevky, príspevky fyzických a právnických
osôb určené na činnosť združenia,
c) výnosy z dobročinných akcií, zbierok a podobne,
d) príjmy z činnosti združenia a zo zárobkovej činnosti vykonávanej za účelom
plnenia poslania a cieľov 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 zodpovedný výkonný výbor, ktorý predkladá 1x ročne valnému
zhromaždeniu správu o hospodárení združenia.
7. Pri zániku združenia rozhodne o majetku združenia valné zhromaždenie.
Čl. VI
ZÁNIK ZDRUŽENIA
Združenie zaniká:
a) zlúčením s inými združeniami alebo
b) dobrovoľným rozpustením a likvidáciou v zmysle platných právnych predpisov.
O zániku v zmysle bodu a) tohto článku rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou
väčšinou hlasov, súčasne rozhoduje o prechode práv a záväzkov združenia.
Valné zhromaždenie menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a
záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia VZ.

Zánik združenia likvidátor oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra
SR.
Občianske združenie zaniká dňom zrušenia registrácie u registračného orgánu.

Čl. VII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Združenie je právnickou osobou. Do jeho postavenia a činnosti môžu štátne orgány
zasahovať len v medziach zákona.
Uznesenie orgánov združenia, či iné závažné skutočnosti sa členom oznamuje ústne na
valnom zhromaždení, písomne alebo vhodným spôsobom, o ktorom rozhoduje výkonný
výbor.
Návrh týchto stanov bol prerokovaný a schválený na zhromaždení prípravného výboru v
Bratislave dňa 5.12.2011.
Stanovy v zmysle platných právnych predpisov registruje Ministerstvo vnútra SR a tieto
nadobúdajú platnosť dňom registrácie združenia.

V Bratislave, dňa 6.12.2011
Členovia prípravného výboru:

.....................................
Mgr. Lucia Gregorová

................................
Mgr. Jana Líšková

...............................
Ing. Ľubica Šiková

