STANOVY
občianskeho združenia

PreDys
Článok 1
PreDys je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších
predpisov dobrovoľným, otvoreným, samostatným, nepolitickým a nezávislým občianskym združením
Článok 2
Názov a sídlo združenia
1.
2.

Názov združenia je PreDys.
Sídlom združenia je Michalská 6, 811 01 Bratislava 1, Slovenská republika
Článok 3
Cieľ a činnosť

1) Cieľom združenia je :
vytváranie čo najpriaznivejších podmienok pre osobnostný rozvoj detí
a mládeže, s dôrazom na detskú populáciu zdravotne znevýhodnenú
včasná depistáž detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
podpora inkluzívneho vzdelávania detí a mládeže
podpora a pomoc deťom s ťažkosťami s učením a správaním
podpora a pomoc deťom zo sociokultúrne znevýhodneného prostredia
ochrana práv dieťaťa v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa
podpora vzdelávania a osvety o problematike ľahkých mozgových dysfunkcií (ĽMD) a o špecifických poruchách učenia (ŠPU)
prekonávanie komunikačných bariér a bariér v prístupe a postojoch
k zdravotne znevýhodneným osobám
podpora zdravia, najmä v oblasti prevencie psychických ochorení u detí
a mládeže, so zreteľom na prácu s celou rodinou.
2) Združenie sa bude snažiť svoje ciele dosahovať nasledovnými aktivitami:
spolupráca s odbornými, kultúrnymi, vedeckými a stavovskými spolkami, združeniami, hnutiami, spoločnosťami, nadáciami, občianskymi
združeniami, a to tak na vnútroštátnej, ako aj medzinárodnej úrovni
spolupráca s masmédiami
organizovanie seminárov, konferencií, diskusných fór, školení, výstav,
workshopov
psychologicko-pedagogické poradenstvo rodine i škole
organizovanie vzdelávacích akcií, prednášková činnosť medzi obyvateľmi, na školách i pre pedagogických pracovníkov.

Článok 4
Členstvo
1.
2.

3.
-

Členstvo v združení je dobrovoľné.
Členom združenia môžu byť fyzické alebo právnické osoby staršie ako 18
rokov alebo právnické osoby, ktoré vyjadria súhlas so stanovami združenia
a spolupracujú pri napĺňaní cieľov združenia. Vznik členstva schvaľuje predsedníctvo. Členstvo v iných organizáciách, občianskych združeniach či politických stranách týmto nie je obmedzené. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.
Zánik členstva:
vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia členky/člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu
vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení
úmrtím členky/člena
zánikom združenia.
Článok 5
Práva a povinnosti členov

Člen združenia má právo:
- podieľať sa na činnosti združenia a byť informovaný o jeho činnosti
- podieľať sa na príprave a realizácii projektov združenia a na podujatiach organizovaných združením
- dávať podnety, návrhy a pripomienky k činnosti združenia
- voliť a od 18 rokov byť volený do orgánov združenia a zúčastňovať sa na ich
rokovaní
- vzdať sa členstva.
Člen združenia je povinný:
- dodržiavať stanovy združenia a konať v súlade s nimi
- obhajovať záujmy združenia a aktívne sa zapájať do jeho činnosti
- plniť uznesenia orgánov združenia.

Článok 6
Orgány združenia
Orgánmi združenia sú:
- valné zhromaždenie
- predsedníctvo
- štatutárny orgán
- revízna komisia.

Článok 7
Valné zhromaždenie
1.
2.
3.
4.
5.
-

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho všetci členovia združenia.
Valné zhromaždenie zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej však raz
ročne.
Členovia sa zúčastňujú na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení
splnomocnencom na základe písomného splnomocnenia.
Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia. Valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou prítomných členov.
Valné zhromaždenie:
schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky
rozhoduje o základných otázkach činnosti združenia
schvaľuje výročnú správu o hospodárení združenia
volí a odvoláva členov predsedníctva a revíznej komisie
schvaľuje plán činnosti a rozpočet združenia,
rozhoduje o zlúčení alebo zrušení združenia.
Článok 8
Predsedníctvo

1.
2.
3.
4.

5.
-

Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
Predsedníctvo má najmenej troch členov, ktorých funkčné obdobie je tri roky.
Pred ukončením funkčného obdobia môže byť člen predsedníctva odvolaný
valným zhromaždením. Na jeho miesto valné zhromaždenie zvolí nového člena.
Predsedníctvo volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu. Rokovania
zvoláva a riadi predseda, v čase jeho neprítomnosti podpredseda.
Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
jeho členov. Predsedníctvo rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných
členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu a ak nie je prítomný
predseda, hlas podpredsedu.
Predsedníctvo najmä:
volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu a odvoláva ich
riadi a zabezpečuje činnosť združenia
zvoláva a vedie valné zhromaždenie
rozhoduje o všetkých ostatných záležitostiach týkajúcich sa činnosti združenia
vypracúva plán činnosti a správu o činnosti, návrh rozpočtu aj správu
o hospodárení združenia
rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia
rozhoduje o zrušení združenia, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch
mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia
ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.

6.

Predsedníctvo môže na zabezpečenie svojej činnosti:
a) zriaďovať sekretariát, ktorý zabezpečuje vedenie administratívy súvisiacej
s činnosťou združenia,
b) ustanovovať sekretára, ktorý zodpovedá za činnosť sekretariátu a vedie ho
podľa pokynov predsedu.
7.
Prvé predstavenstvo menujú zakladajúci členovia združenia.

Článok 9
Štatutárny orgán
1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorý zastupuje združenie navonok.
2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.

Článok 10
Revízna komisia
1.

2.
3.

4.
-

Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť
zodpovedá valnému zhromaždeniu. Dozerá na hospodárenie združenia a jeho
jednotlivých orgánov so zreteľom na dodržiavanie všeobecne záväzných
právnych predpisov, stanov a ostatných vnútorných predpisov združenia.
Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve.
Revízna komisia má najmenej 3 členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu.
Schádza sa podľa potreby, najmenej dvakrát ročne. Jej rokovania zvoláva
a riadi predseda. Revízna komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia prijíma prostou väčšinou hlasov prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
Revízna komisia najmä:
kontroluje hospodárenie združenia
upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich
odstránenie
kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku,
predkladá správu o vykonaných kontrolách a o hospodárení združenia valnému zhromaždeniu.
Článok 11
Hospodárenie združenia

1.
2.
3.
-

Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Majetok združenia slúži na zabezpečenie poslania a rozvoj činnosti združenia.
Združenie hospodári s majetkom združenia v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi a podľa schváleného rozpočtu.
Zdrojmi majetku združenia sú najmä:
členské príspevky
dary od fyzických osôb a dotácie, granty a iné dary od právnických osôb
z tuzemska i zo zahraničia

-

príjmy z verejných zbierok
príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia
zisk z podnikateľskej činnosti
výnosy z majetku občianskeho združenia.
Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie
zodpovedá predsedníctvo.
Článok 12
Zánik združenia

1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.
O rozpustení alebo zlúčení združenia rozhoduje valné zhromaždenie.
2. Ak zaniká združenie dobrovoľným rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.
3. Pri zániku združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa
v prípade zániku môže použiť výhradne na všeobecnoprospešné alebo charitatívne
účely v súlade s pôvodnými cieľmi združenia.

Článok 13
Záverečné ustanovenia
1. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
2. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením.
3. Vzťahy neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi
predpismi platnými v Slovenskej republike.

