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Článok I.  

Názov a ciele združenia 

 

 Názov združenia:   Občianske združenie SEMAFOR  pri Strednej priemyselnej škole dopravnej   

                                v Trnave 

 Sídlo združenia:      Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava 

 

 

 Ciele združenia: 

 

1.   Hlavným cieľom združenia je všestranné úsilie o rozvoj školy - Strednej priemyselnej školy 

dopravnej v Trnave.  

2.   V spolupráci s pedagogickými zamestnancami školy, rodičmi, orgánmi štátnej a verejnej 

správy a verejnosťou skvalitňovať a prehlbovať účinnosť výchovno-vzdelávacieho procesu, 

najmä:  

a.  podporiť finančne školu a navýšiť finančné prostriedky z rozpočtu štátu na skvalitnenie  

výchovno-vzdelávacieho procesu, 

b.  doplňovať učebné pomôcky, didaktickú techniku, výpočtovú techniku a zariadenia školy 

slúžiace k výchovno-vzdelávaciemu procesu (kabinety, laboratóriá, telocvičňa, knižnica a 

pod.), 

c. zlepšovať materiálne a finančné podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu, 

d.   podporovať talentovanú mládež, financovaním účasti na súťažiach, či odmenami pre 

výborných študentov, podporovať účasť žiakov a učiteľov na mimoškolských aktivitách 

organizovaných rôznymi vzdelávacími inštitúciami a inými organizáciami, 

e.  spolupracovať a spolufinancovať domáce aj zahraničné vzdelávacie projekty, ktoré môžu 

zlepšiť výchovno-vzdelávací proces, 

f.  zlepšiť materiálne vybavenie školy,  

g.   prispievať k estetizácii školského prostredia, 

h.   organizovanie podujatí s cieľom propagácie školy, 
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i.   organizovanie súťaží, maturít a iných podujatí, 

j.   operatívne využiť prostriedky podľa uváženia správnej rady, či návrhu členskej schôdze za 

účelom zlepšenia výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

Článok II. 

Členstvo v združení 

 

1.  Členstvo v združení: 

a.   členstvo v združení je dobrovoľné, 

b.   členom združenia sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá súhlasí s myšlienkami, cieľmi 

a stanovami  združenia, 

c.   členom združenia sa môže stať taktiež právnická osoba, ktorá prostredníctvom svojho 

štatutárneho zástupcu vyhlási, že súhlasí s myšlienkami, cieľmi a stanovami združenia, 

d.   členstvo nie je vekovo ohraničené, 

e.   členmi združenia sa stávajú  rodičia, prípadne zákonní zástupcovia žiakov SPŠ dopravnej 

v Trnave, ktorí boli delegovaní rodičovským združením triedy a súhlasia s myšlienkami, 

cieľmi a stanovami združenia. Za každú triedu je jeden volený člen, 

f.   členstvo v združení vzniká delegovaním zástupcu rodičov rodičovským združením 

príslušnej triedy. U iných osôb prijatím člena správnou radou, alebo členskou schôdzou na 

základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo. 

 

2.   Zánik členstva  

 

a.   vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo 

združenia, 

b.   ukončením štúdia žiaka na SPŠ dopravnej v Trnave, ktorého rodič, či zákonný zástupca 

zastupuje, 

c.   zmenou delegáta triedy v združení na základe rozhodnutia rodičovského združenia triedy 

d.   úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby, 

e.   zánikom združenia, 

f.   vyškrtnutím  z dôvodu  nečinnosti člena, 
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g.   vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných 

dôležitých dôvodov. O vylúčení rozhoduje správna rada po odsúhlasení členskou schôdzou. 

Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán združenia.  

 

 

Článok III. 

Práva a povinnosti členov 

1.  Práva členov  

a.   podieľať sa na činnosti združenia, 

b.   voliť a byť volený do orgánov združenia, 

c.   obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko, 

d.   byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.  

2. Povinnosti členov  

a.   dodržiavať stanovy združenia, 

b.   pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci, 

c.   podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia.  

 

 

 

Článok IV. 

Orgány združenia 

 

  

1. Najvyšší orgán je členská schôdza. Volí a odvoláva členov správnej rady. 

2. Výkonný orgán je správna rada, tvorená riaditeľom školy, hospodárkou školy a učiteľom školy.  

3.    Štatutárny orgán je predseda správnej rady – riaditeľ školy, podpredseda správnej rady – 

hospodárka školy a člen správnej rady – učiteľ školy. Predseda zastupuje združenie navonok. 

Koná v mene združenia samostatne, v jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda a člen 

správnej rady. 

4. Kontrolný orgán je revízna komisia zvolená z 3 delegátov rodičov, či zákonných zástupcov, 

ktorých delegujú do združenia rodičovské združenia tried. 
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Článok IV. 

Spôsob ustanovenia orgánov a ich právomoci 

 

1.   Členská schôdza združenia je utvorená zo všetkých členov združenia  

a.   rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením  alebo dobrovoľným 

rozpustením, schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky, volí správnu radu 

b.   vyjadruje sa k predloženej správe o finančnom hospodárení, 

c.    volí kontrolný orgán - revíznu komisiu, 

d.    schvaľuje prijatie nových členov.  

2.   Výkonný orgán – správna rada je za svoju činnosť zodpovedná najvyššiemu  orgánu   

a.   riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu,  

b.   navrhuje stanovy, ich zmeny a doplnky, 

c.   zvoláva aspoň dva krát ročne a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a 

pripravuje základné materiály na tieto rokovania, 

d.   rozhoduje o použití finančných prostriedkov pre potreby školy v zmysle stanov, 

e.   členskej schôdzi predkladá na zasadnutiach správu o finančnom hospodárení, 

f.   schvaľuje prijatie nových členov. 

 

3.   Štatutárnymi orgánmi združenia je predseda, podpredseda a člen správnej rady. Použitie finančných 

prostriedkov združenia podpisujú aspoň dvaja z troch členov správnej rady.  

 

4.   Kontrolným orgánom je revízna komisia  

a. je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu, 

b.   členstvo v kontrolnom orgáne je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia, 

c.   kontroluje  hospodárenie  združenia,  upozorňuje  orgány  na  nedostatky  a navrhuje  

opatrenia  na  ich odstránenie, 

d.    kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.   
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Článok V. 

Zásady hospodárenia 

 

1.  Združenie hospodári s hnuteľným  majetkom a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a 

stanovami  

2.   Zdrojmi majetku sú:  

a.  príspevky rodičov, či zákonných zástupcov žiakov SPŠ dopravnej v Trnave , ich výšku určuje 

správna rada a členská schôdza, 

b.  dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb, 

c.  výnosy z 2 % dane venované občianskemu zduženiu, 

d.  forma vedenia účtovníctva je jednoduché účtovníctvo, ktoré vedie člen správnej rady. 

 

Článok VI. 

Zánik združenia 

 

O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením 

rozhoduje členská schôdza ktorá menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná  všetky záväzky 

a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik 

združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.                          

Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70 - 75 Obchodného zákonníka.  

 

 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1.   Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia členskou schôdzou. 

2.   Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR. 


