Stanovy občianskeho združenia LASALLIAN
Článok I.
Názov občianskeho združenia a sídlo
Názov občianskeho združenia: LASALLIAN
Sídlo občianskeho združenia: Čachtická 14, 831 06, Bratislava

Článok II.
Charakter a ciele občianskeho združenia LASALLIAN
LASALLIAN je dobrovoľné občianske združenie rodičov, vychovávateľov a priateľov
lasallianskej mládeže (ďalej len Združenie), ktoré je nezávislé od politických strán.
Pôsobí na území Slovenskej republiky a má právnu subjektivitu vymedzenú
stanovami Združenia, koná vo vlastnom mene, má vlastný bežný účet a má
samostatný finančný rozpočet. Združenie participuje na medzinárodnom
lasallianskom hnutí a je poradným orgánom riaditeľa Spojenej školy de La Salle
v Bratislave.
Hlavným cieľom Združenia v spolupráci s rodičmi žiakov Spojenej školy de La Salle
je rozvíjanie osobnosti mladých ľudí vytváraním podmienok a možností pre ich rast
a sebarealizáciu. Združenie sa takto podieľa na výchove čestných a statočných
občanov, čím vytvára predpoklady pre budovanie stabilných mladých rodín.
Združenie používa, propaguje a presadzuje preventívny výchovný systém v práci
s deťmi a mládežou. Združenie úzko spolupracuje s katolíckou rehoľou-Inštitút
školských bratov a s ostatnými zložkami lasallianskej rodiny a stotožňuje sa s ich
cieľom vychovávať mladých, statočných občanov a dobrých kresťanov v duchu
kresťanských a demokratických zásad a noriem.
Článok III.
Členstvo v Združení
1. Členom Združenia môže byť každá fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami
Združenia a jej konanie je v súlade s Ústavou SR a zákonmi SR, nepresadzuje
rasistické, fašistické a iné násilné ideológie.
2. Členstvo v Združení je dobrovoľné.
3. Členstvo v Združení vzniká:
 prijatím vyplnenej prihlášky od fyzickej osoby štatutárnym zástupcom
Združenia a jej zaevidovaním do centrálnej databázy evidencie členov
Združenia, ktorá sa nachádza v sídle Združenia.
4. Členstvo v Združení zaniká:
 zánikom Združenia,
 vystúpením z členstva na vlastnú žiadosť, členstvo zaniká písomným
oznámením člena o vystúpení zo Združenia štatutárnemu zástupcovi, ktorý
následne vyradí člena Združenia z centrálnej databázy evidencie členov,

 rozhodnutím predsedníctva Združenia (ďalej len Predsedníctva) alebo valného
zhromaždenia Združenia na základe návrhu člena Predsedníctva v prípade,
že konanie člena Združenia je v rozpore so stanovami Združenia,
 ak sa člen Združenia nezúčastní valného zhromaždenia dvakrát po sebe bez
ospravedlnenia.
 vylúčením člena na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia bez udania
dôvodu v prípade, že deti člena združenia nenavštevujú Spojenú školu de la
Salle
 úmrtím člena Združenia
5. Členstvo v Združení nevylučuje členstvo jeho člena v iných organizáciách
a občianskych združeniach.
6. Práva členov Združenia:
 podieľať sa na činnosti Združenia,
 podávať pripomienky a návrhy na zdokonalenie činnosti Združenia,
 navrhovať použitie finančných prostriedkov Združenia,
 voliť a byť volený do orgánov Združenia,
 byť informovaný o činnosti a o uzneseniach orgánov Združenia,
 zúčastňovať sa rokovaní valného zhromaždenia
7. Povinnosti členov Združenia:
 dodržiavať stanovy Združenia a uznesenia jeho orgánov,
 pomáhať pri plnení cieľov Združenia a aktívne sa podieľať na činnostiach
Združenia,
 podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať
orgánom Združenia,
 ochraňovať a zveľaďovať majetok Združenia.
Článok IV.
Organizačná štruktúra
1. Orgány Združenia
1.1 Valné zhromaždenie - najvyšší orgán
1.2 Predsedníctvo - výkonný orgán
1.3 Štatutárny zástupca - štatutárny orgán
1.4 Kontrolná komisia - kontrolný orgán
1.5 Stále komisie - poradný orgán
1.1 Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Združenia. Členom valného
zhromaždenia je každý člen Združenia. Uznesenia valného zhromaždenia sú
záväzné pre všetkých členov Združenia i pre všetky orgány. Valné zhromaždenie
záväzne rozhoduje o všetkých dôležitých otázkach potrebných pre dobrý chod
Združenia, a to najmä: prijíma návrhy, mení a schvaľuje stanovy, organizačný a
volebný poriadok Združenia, kontroluje hospodárenie Združenia, rozhoduje o zrušení
Združenia a o majetkovom vysporiadaní, prijíma správu o činnosti predsedníctva a
ostatných orgánov Združenia, rozhoduje o ďalších veciach, ktoré do jeho výlučnej
pôsobnosti zverujú tieto stanovy.

Valné zhromaždenie zasadá minimálne raz za rok. Zvoláva ho Predsedníctvo
a prizýva všetkých zástupcov rodičov tried Spojenej školy de La Salle. Valné
zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov
Združenia.
Pokiaľ tieto stanovy alebo organizačný a volebný poriadok Združenia neurčujú inak,
rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov.
O zmene stanov Združenia, zániku Združenia a spôsobe jeho zániku rozhoduje
uznášania schopne valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných hlasov
v súlade s článkom VI. platných stanov Združenia.

1.2 Predsedníctvo
Predsedníctvo je výkonným orgánom Združenia v období medzi zasadnutiami
valného zhromaždenia. Za svoju činnosť je zodpovedné valnému zhromaždeniu.
Riadi sa rozhodnutiami valného zhromaždenia. Pozostáva z predsedu, podpredsedu
a piatich členov. Predsedníctvo Združenia je tvorené z dvoch zástupcov z každej zo
Stálych komisií Združenia a podpredsedu, ktorý je do funkcie menovaný vedením
Spojenej školy de La Salle.
 Dvoch zástupcov Stálych komisií si členovia Stálych komisií volia podľa
platného organizačného a volebného poriadku Združenia.
 Predseda Združenia je volený členmi Predsedníctva, podľa platného
organizačného a volebného poriadku Združenia.
 Podpredseda Združenia je vždy zástupca zriaďovateľa Spojenej školy de La
Salle.
Predsedníctvo svojou činnosťou a uzneseniami:
 vytvára predpoklady pre napĺňanie cieľov Združenia,
 zvoláva zasadnutia valného zhromaždenia a predkladá mu správy o činnosti
Združenia (ročnú finančnú uzávierku, výročnú správu a plán činnosti
Združenia).
 v prípade potreby zriaďuje Stále komisie a poradné skupiny,
 zostavuje a schvaľuje rozpočet a plán činnosti Združenia,
 spravuje majetok Združenia a vedie jeho evidenciu,
 stanovuje výšku ročného príspevku rodičov žiakov
 zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva Združenia,
 rozhoduje o použití prostriedkov Združenia v zmysle stanov na dosiahnutie
cieľov Združenia,
 navrhuje znenie, zmeny organizačného a volebného poriadku, ktoré
predkladá VZ na schválenie
 rozhoduje o vylúčení členov Združenia podľa stanov.
Predseda Združenia zvoláva, obsahovo pripravuje a vedie zasadnutia Predsedníctva
a valného zhromaždenia. V prípade neprítomnosti predsedu Združenia môže
Predsedníctvo svojím uznesením preniesť činnosti a oprávnenia predsedu na
niektorého zo svojich členov. Zasadnutia Predsedníctva sa riadia platným
organizačným a volebným poriadkom Združenia.

1.3 Štatutárny zástupca
Predseda a podpredseda sú štatutárnymi zástupcami Združenia. V mene Združenia
štatutárny zástupca koná tak, že k svojmu podpisu a uvedenému menu a priezvisku
s titulom pripojí pečiatku Združenia.
Štatutárnym zástupcom Združenia, ktorý Združenie zastupuje navonok, vo
vonkajších právnych vzťahoch a medzinárodných právnych vzťahoch je predseda, v
prípade jeho neprítomnosti a tiež na základe poverenia ho zastupuje podpredseda.
 Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti Združenia podpisuje predseda
Združenia tak, že k pečiatke a názvu Združenia pripojí svoje meno a
priezvisko s titulom a svoj vlastnoručný podpis. V prípade jeho neprítomnosti
a na základe poverenia ho zastupuje podpredseda tak, že k pečiatke a názvu
Združenia pripojí svoje meno a priezvisko s titulom a svoj vlastnoručný podpis.
 Za Združenie koná a zmluvy podpisuje predseda Združenia a v jeho
neprítomnosti alebo v rozsahu poverenia, koná podpredseda, alebo iný
poverený člen predsedníctva tak, že k pečiatke a názvu Združenia pripojí
svoje meno a priezvisko s titulom a svoj vlastnoručný podpis.
 Štatutárny zástupca Združenia koná samostatne.
1.4 Kontrolná komisia
Kontrolná komisia je najvyšším kontrolným orgánom Združenia.
Vykonáva kontrolu:
 hospodárenia a čerpania finančných prostriedkov Združenia a jeho orgánov
(priebežne),
 ročnej účtovnej uzávierky Združenia a predkladá svoje vyjadrenie valnému
zhromaždeniu (1- krát ročne).
Kontrolnú komisiu nominujú Stále komisie Združenia, podľa platného organizačného
a volebného poriadku Združenia. Spravidla každá Stála komisia nominuje jedného
člena kontrolnej komisie. Člen kontrolnej komisie nemôže byť zároveň členom
Predsedníctva. Správu o svojej činnosti kontrolná komisia každoročne podáva
valnému zhromaždeniu.
1.5 Stále komisie
Stále komisie sú poradným orgánom Združenia v týchto oblastiach:
 vytváranie predpokladov pre napĺňanie cieľov Združenia
 zostavenie rozpočtu a plánu činností Združenia
 rozhodovanie o použití prostriedkov Združenia na dosiahnutie cieľov
 rozhodovanie o vylúčení členov Združenia
 rozhodovanie o zmene stanov a činností Združenia
Stále komisie sú tri a tvoria ich 2 zástupcovia rodičov z každej triedy Spojenej školy
de La Salle:
 Stála komisia I. stupňa ZŠ Spojenej školy de La Salle,
 Stála komisia II. stupňa ZŠ a nižšieho 8 ročného gymnázia Spojenej školy de
La Salle,

 Stála komisia vyššieho 8 ročného a 4 ročného gymnázia Spojenej školy de La
Salle.
Stále komisie sa pri svojich činnostiach a rozhodovaní riadia platným organizačným
a volebným poriadkom Združenia.
Článok IV.
Činnosť
Činnosť Združenia sa realizuje: športovými, kultúrnymi, spoločenskými, humanitnými
a charitatívnymi, vzdelávacími, duchovnými, zahraničnými a pobytovými výchovnými
programami.
Športová činnosť:
- športové turnaje a súťaže regionálne, medziregionálne a celoslovenské, dlhodobé
športové podujatia,
- účasť detí a mládeže na medzinárodných športových hrách,
- turistické výlety a cyklistické výlety doma i v zahraničí, splavy,
- turistické pobyty doma i v zahraničí,
- koordinovanie športových akcií.
Kultúrna činnosť:
- podpora vznikajúcich hudobných a iných umeleckých telies,
- organizovanie turné skupín a hudobných telies doma i v zahraničí,
- príprava divadelných podujatí a vystúpení,
- zabezpečenie prevádzky internetového klubu,
- podpora vzniku a výroby filmov a videozáznamov.
Spoločenská činnosť:
- poskytovanie možností kultúrneho, spoločenského, športového vyžitia
- zabezpečenie spoločenských akcií a občerstvenia
- príprava plesov a zábav pre deti a mládež,
- organizovanie benefičných a iných akcií,
- motivovanie detí, mládeže a spolupracovníkov k štúdiu.
Sociálna, humanitná a charitatívna činnosť:
Združenie vykonáva aj sociálnu, humanitnú a charitatívnu činnosť. Ide najmä o prácu
s deťmi a mládežou pochádzajúcou z etnických minorít (napr. Rómovia) a subkultúr
s marginalizovanými, znevýhodnenými deťmi a mládežou (napr. deti ulice, mládež zo
sociálne slabších a narušených rodín a pod.). V tejto práci sa Združenie riadi podľa
platných právnych noriem upravujúcich obdobnú činnosť (zákon o sociálnej pomoci a
pod.). V prípade potreby Združenie vytvára pre konkrétny projekt práce s konkrétnou
cieľovou skupinou štatút projektu, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie, resp. do času
najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia ho schvaľuje predsedníctvo. Štatút
projektu vychádza z platných právnych noriem pre vykonávaný typ práce a je
záväzný pre všetkých pracovníkov i dobrovoľníkov participujúcich na projekte.
Vzdelávacia činnosť:
- zabezpečovanie cyklu vzdelávacích kurzov pre vedúcich skupín,

-

podpora účasti na vzdelávacích seminároch,
organizovanie vzdelávacích seminárov, výcvikov a pracovných dielní,
podpora vzdelávania a vydávanie literatúry a časopisov pre deti a mládež,
organizovanie a podporovanie prevencie sociálno - patologických javov (drogové
a iné závislosti, AIDS, zanedbávanie a zneužívanie detí a pod.).
podpora vzdelávacieho procesu

Duchovná činnosť:
- organizovanie duchovných cvičení a obnov pre deti a mládež,
- organizovanie pútí a iných podujatí.
Pobyty:
- príprava a zabezpečenie letných, zimných a prímestských táborov,
- organizovanie výletov do prírody, lyžiarskych kurzov.
Zahraničná činnosť:
- sprostredkovanie účasti na medzinárodných akciách,
- vyhľadávanie partnerov a realizovanie medzinárodných výmen,
- vysielanie mládeže do zahraničia na kurzy, školenia, pobyty,
- členstvo v medzinárodných organizáciách.
- Združenie vykonáva inú činnosť, ktorá napomáha uskutočňovaniu jeho cieľov.
Článok V.
Hospodárenie a zásady hospodárenia v Združení
Združenie je dobrovoľná príspevková organizácia. Združenie hospodári s finančnými
prostriedkami, hnuteľným a nehnuteľným majetkom v súlade:
 so schváleným rozpočtom a plánom činností Združenia
 s platnou legislatívou Slovenskej republiky
 so stanovami a uzneseniami Združenia
Za hospodárenie a zásady hospodárenia zodpovedá hospodár Združenia, ktorý je
volený Predsedníctvom Združenia podľa platného organizačného a volebného
poriadku Združenia.
Hmotný majetok a finančné prostriedky Združenia tvoria: dobrovoľné príspevky
členov a akékoľvek právom dovolené príspevky od právnických i fyzických osôb,
štátne dotácie a granty, príjmy z vlastnej činnosti.
Združenie pre svoje hmotné zabezpečenie nevykonáva podnikateľskú činnosť.
Rozdelenie prípadných dotácií a ich správu v Združení zabezpečuje Predsedníctvo.
Kontrolu hospodárenia vykonáva kontrolná komisia.
Článok VI.
Zánik Združenia
1. Združenie môže rozhodnúť o vlastnom zániku uznesením valného zhromaždenia.
2. Pri zániku Združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. Majetkové
vysporiadanie vykoná likvidátor, ktorého určí valné zhromaždenie.

3. Likvidátor zabezpečí z majetku Združenia úhradu záväzkov Združenia. Ak
majetok Združenia nebude postačovať, zabezpečí likvidátor postup v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi konkurz a vyrovnanie.
4. Ak vysporiadanie záväzkov Združenia skončí prebytkom, zabezpečí likvidátor
rozdelenie zostatku majetku podľa uznesenia valného zhromaždenia.
5. Likvidátor oznámi zánik Združenia Ministerstvu vnútra SR v lehote do 15 dní od
ukončenia likvidácie.
Článok VII.
Záverečné ustanovenie
Týmto sa menia Stanovy Združenia LASALLIAN registrované pod číslom VVS/1900/90/90-21029 zo dňa 28.01.2003.

Pozn: Stanovy združenia musia byť vypracované tak, aby na poslednej textovej strane bolo od spodného okraja
voľné miesto (cca 4 cm) na vyznačenie registrácie Ministerstvom vnútra SR

