Stanovy
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Občianske združenie „Art School Smižany “, (ďalej len „občianske združenie“) sa zriaďuje podľa zákona
č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Občianske združenie má slúžiť na vytvorenie alternatívnych finančných a materiálnych zdrojov použiteľných na
rozvoj odborného rastu a skvalitnenia výučby a aktivít žiakov Základnej umeleckej školy, Námestie M. Pajdušáka
2, Smižany. Tieto stanovy upravujú ustanovenie a činnosť občianskeho združenia „Art School Smižany “,
(ďalej len "združenie") jeho organizáciu, hospodárenie a zánik.

Čl. 1
NÁZOV A SÍDLO OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
1. Názov občianskeho združenia:
Občianske združenie „Art School Smižany“

2. Sídlo združenia:
Námestie M. Pajdušáka 2, 053 11 Smižany.
3. Občianske združenie je právnickou osobou.

Čl. 2
CIELE A ČINNOSTI OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
Cieľom občianskeho združenia je podpora ďalšieho umeleckého a kultúrneho rozvoja žiakov Základnej
umeleckej školy, Námestie M. Pajdušáka 2, Smižany v oblastiach, ktorým sa venuje škola.

Činnosť občianskeho združenia je zameraná hlavne na:
1.Modernizáciu materiálno-technického zabezpečenia Základnej umeleckej školy (ďalej len škola):
-inováciu učebných pomôcok, prístrojov, zariadenia didaktickej techniky;
-knižnično-informačné zabezpečenie vzdelávacieho procesu;
-nákup učebných pomôcok;
-softvérové vybavenie výpočtovej techniky;
-rekonštrukciu.
2. Finančnú podporu a ocenenie žiakov školy:
-vynikajúcim žiakom;
-žiakom, ktorí dosiahli vynikajúce umiestnenie v súťažiach a boli aktívni na podujatiach školy;
-sociálne slabším žiakom.
3. Odborné, samovzdelávacie a kultúrne aktivity žiakov školy:
-súťaže
4.Propagáciu školy na verejnosti:
-propagačná kampaň školy;
-oslavy jubileí školy;
5.publikačnú a edičnú činnosť školy.
Činnosť združenia nadväzuje na plán práce školy a vychádza z konkrétnych potrieb spolupráce školy s rodičmi a
verejnosťou.
Združenie pôsobí v zhode s etickými a morálnymi zásadami, oboznamuje zástupcov žiakov a ostatných
členov združenia s činnosťou a úlohami školy, pomáha pri zjednocovaní výchovného pôsobenia školy a
rodiny.

Združenie podporuje úsilie riaditeľky školy, učiteľov a ostatných pedagogických pracovníkov vo výchovnovzdelávacom procese najmä tým, že:
a)
získava podporu zástupcov žiakov pri utváraní podmienok pre výchovu a vzdelávanie žiakov v
záujme docielenia trvalých a hlbokých vedomostí žiakov, zníženia počtu zaostávajúcich žiakov, výchovy žiakov
k rešpektovaniu morálnych a etických zásad v škole i mimo nej,
b)
pomáha pri výchove žiakov mimo vyučovania, pri organizovaní školských výletov a exkurzií,
c)
spolupracuje pri výchove žiakov k voľbe povolania a k výchove vzťahu k práci,
d)
pomáha riešiť výchovné problémy žiakov a spolupôsobí pri ochrane mládeže pred negatívnymi
spoločenskými javmi,
e)
pomáha pri rozvoji mimoriadne talentovaných žiakov.

Čl. 3
ČLENOVIA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA, ICH PRÁVA A POVINNOSTI
Členom združenia sú fyzické osoby, občania SR starší ako 18 rokov, alebo právnické osoby so sídlom v SR, ktoré
súhlasia so stanovami a cieľmi združenia. Členmi občianskeho združenia môžu byť aj občania iných štátov, ako aj
právnické osoby so sídlom v cudzine.
Člen občianskeho združenia má právo:
a) zúčastňovať sa osobne na rokovaní a rozhodovaní členskej schôdze delegátov,
b) zúčastňovať sa na činnosti občianskeho združenia v zmysle týchto stanov,
c) voliť a byť volený do orgánov občianskeho združenia,
d) predkladať návrhy, podnety a pripomienky na zlepšenie činnosti občianskeho združenia a na úpravu jeho
stanov,
e) byť oboznámený s rozpočtom, účtovnou závierkou a výročnou správou občianskeho združenia.
Člen občianskeho združenia je povinný:
a) dodržiavať stanovy občianskeho združenia,
b) plniť uznesenia orgánov občianskeho združenia,
c) chrániť majetok občianskeho združenia a jeho dobré meno
d) oznamovať orgánom občianskeho združenia všetky zmeny, pripomienky a návrhy, ktoré súvisia s porušovaním
stanov, uznesení orgánov občianskeho združenia a nedodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov
súvisiacich s činnosťou občianskeho združenia.

Článok 4.
Orgány združenia
Orgánmi občianskeho združenia sú:
1.
2.
3.
4.

Najvyšší orgán – členská schôdza,
Výkonný orgán – výkonný výbor,
Štatutárny orgán - predseda: Mgr. Marcela Maniaková, Rázusova 7, 053 11 Smižany, rod.č.: 7054119369
Kontrolný orgán - revízna komisia

Článok 5.
Členská schôdza
Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia.
Členská schôdza je tvorená zo všetkých členov združenia.

Členská schôdza sa schádza podľa potreby najmenej raz do roka. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda. Členská
schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Členská schôdza rozhoduje
nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

Členská schôdza najmä:
schvaľuje stanovy Združenia, ich zmeny a doplnky,
volí a odvoláva predsedu, výkonný výbor a revíznu komisiu na obdobie 4 rokov a rozhoduje o
odmeňovaní ich členov,
schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
rozhoduje o vzniku a zániku Združenia, ako aj o tom, ako sa naloží s majetkom Združenia v prípade jeho
zániku,
rozhoduje o zriadení organizačných jednotiek Združenia
schvaľuje prijatie nových členov.

Článok 6.
Výkonný výbor
Je za svoju činnosť zodpovedný členskej schôdzi.
Členov do výkonného výboru volí a odvoláva členská schôdza.
Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami členskej schôdze, zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie
členskej schôdze a pripravuje základné materiály na tieto rokovania.

Článok 7.
Predseda
Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorý zastupuje združenie navonok. Obmedzenia práva predsedu
konať v mene združenia sú voči tretím osobám neúčinné.
Podpisovanie za združenie sa uskutočňuje tak, že k názvu združenia pripojí svoj podpis predsedu, alebo ním
splnomocnená osoba.
Predseda môže podpisovať za združenie samostatne.
Za predsedu môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
Predseda je za svoju činnosť zodpovedný členskej schôdzi. Rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, ktoré
nie sú stanovami vyhradené do pôsobnosti členskej schôdze, pričom najmä:
-zvoláva a riadi zasadnutia členskej schôdze,
-zabezpečuje realizáciu rozhodnutí členskej schôdze.

Predsedu členská schôdza odvolá, ak:
- bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie predsedu, alebo za úmyselný
trestný čin,
- vykonáva činnosť, na ktorú sa vzťahuje zákaz konkurencie, ak o to sám požiada.
Na zvolenie alebo odvolanie predsedu je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov
schôdze.

Článok 8.
Revízna komisia
Revízna komisia je kontrolným orgánom Združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi:
- kontroluje hospodárenie Združenia a predkladá orgánom správu o hospodárení združenia spolu s návrhmi na
odstránenie zistených nedostatkov,

- členstvo v revíznej komisii je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia, kontroluje dodržiavanie stanov
Združenia a dáva orgánom návrh na odstránenie nedostatkov,
- v prípade sporu medzi orgánmi Združenia a jeho členmi plní funkciu rozhodujúceho orgánu, ak nie je sám
spornou stranou.
Funkcia predsedu je nezlučiteľná s funkciou členov revíznej komisie Združenia.

Článok 9.
Členstvo
Členstvo v OZ je dobrovoľné.
O prijatí za členku/člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky členská schôdza Združenia.

Zánik členstva v Združení je možný:
vystúpením zo Združenia písomným oznámením člena Združenia predsedovi,
úmrtím člena Združenia,
zánikom právnickej osoby,
zánikom Združenia,
vylúčením zo Združenia na základe rozhodnutia členskej schôdze, a to v týchto prípadoch:
- člen Združenia koná v mene združenia v rozpore s jeho cieľmi
- člen Združenia poškodzuje dobré meno Združenia
- člen Združenia spôsobil svojím konaním Združeniu nenapraviteľnú škodu

Článok 10.
Práva a povinnosti členiek/členov
Členka/člen má právo najmä:
podieľať sa na činnosti Združenia,
voliť a byť volená/ý do orgánov Združenia,
obracať sa na orgány Združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,
byť informovaná/ý o rozhodnutiach orgánov Združenia,
zúčastňovať sa zasadnutí orgánov Združenia,
podávať návrhy na zmeny stanov a vnútroorganizačných predpisov Združenia.
Povinnosti členky/člena sú najmä:
a) dodržiavať stanovy združenia,
b) plniť uznesenia orgánov združenia,
c) aktívne sa podieľať na činnosti združenia.

Článok 11.
Hospodárenie Združenia
Hospodárenie Združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom Združenia podľa platných právnych predpisov.
Hospodárenie a účtovanie združenia sa uskutočňuje v súlade s platným právnym poriadkom SR. Všetky finančné
prostriedky sa ukladajú na samostatný účet, zriadený na tento účel v peňažnom ústave.
1. Príjmy občianskeho združenia sú najmä:
a) výnosy z majetku občianskeho združenia t.j. úroky z peňažných vkladov v bankách, výnosy z cenných
papierov, príjmy z prenájmu hnuteľného majetku;
b) dary a príspevky od právnických alebo fyzických osôb;

c) výnosy z verejných zbierok;
d) výnosy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo zo športových akcií;
e) sponzorské príspevky od fyzických alebo právnických osôb;
f) príjmy z podielu zaplatenej dane;
g) iné.
2. Výdavky občianskeho združenia sú najmä výdavky na:
a) materiálne vybavenie tried a iného potrebného inventáru školy;
b) nákup učebných pomôcok;
c) finančnú pomoc pre žiakov a učiteľov na študijné zahraničné pobyty;
d) odmeny žiakom za úspešnú účasť v rôznych školských a mimoškolských súťažiach;
e) odmeny žiakom za reprezentáciu školy v mimoškolskom procese;
f) odmeny žiakom za vynikajúce študijné výsledky;
g) príspevok sociálne odkázaným žiakom na nákup učebných pomôcok;
h) finančnú pomoc pri organizovaní kultúrnych akcií organizovaných školou;
i) opravu a údržbu priestorov a materiálneho vybavenia školy;
j) zveľaďovanie estetickej úrovne tried a ďalších priestorov školy;
k) správu združenia.
Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité alebo darované len na podporu cieľov Združenia.
Prostriedky združenia možno použiť na plnenie cieľa a činnosti v súlade s článkom 2.
Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu, za hospodárenie zodpovedá členská schôdza.
Prostriedky a majetok Združenia nie je možné použiť na ovplyvnenie výsledkov volieb alebo na priamu či
nepriamu politickú kampaň.

Článok 12.
Zánik Združenia
Združenie zaniká rozhodnutím členskej schôdze:
dobrovoľným rozpustením,
zlúčenie s iným združením,
právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.

Článok 13.
Záverečné ustanovenia
Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR.

Mgr. Marcela Maniaková
riaditeľky školy

Registrácia MV SR dňa 18.12.2015
_____________________
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