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Stanovy občianskeho združenia 

Rozprávkový svet MaKiLe, o.z. 
 

Článok 1 
Názov a sídlo 

1.1. Názov občianskeho združenia: Rozprávkový svet MaKiLe, o.z. (ďalej len združenie) 

1.2. Sídlo občianskeho združenia: Hrobákova 2480/22, 85102 Bratislava – Petržalka 

 

Článok 2 
Poslanie a ciele združenia 

2.1. Združenie je dobrovoľnou, záujmovou a nezávislou organizáciou pôsobiacou na území 

Slovenskej Republiky združujúcou fyzické a právnické osoby. 

2.2. Cieľom združenia je: 

 vytvoriť prostredie priateľského deťom a rodinám pre všetkých bez rozdielu veku, 

pohlavia, rasy, náboženského vyznania, zdravotného a sociálneho znevýhodnenia 

a politickej príslušnosti, 

 vytvoriť priestor k vzájomnému poznávaniu a nadväzovaniu nových priateľstiev, 

 uznávať a uplatňovať hodnoty spolupatričnosti, vzájomnej pomoci, dobrovoľníctva, 

svojpomoci a otvorenosti, 

 rozvíjať a podporovať individuálnym prístupom tvorivosť, kreativitu, potenciál 

a schopnosti najmä u detí predškolského a mladšieho školského veku, 

s pokračovaním v staršom školskom veku, 

 napomáhať deťom duševnému rozvoju, upevňovať ich schopnosti a nadanie nielen 

v umeleckej sfére, ale i v seba prezentačnej a sociálnej oblasti, 

 socializovať deti s poruchami učenia a pozornosti, 

 zameriavať sa na výuku rodičov s ohľadom na výchovný vplyv na ich deti. 

2.3. Stanovené ciele chce združenie dosiahnuť organizovaním  týchto aktivít: 

 dramatické, hudobné, výtvarné, keramické, tanečné krúžky, 

 krúžky tvorivého písania, na podporu logického myslenia a kreativity, 

 krúžky ručných prác, 

 dramatické, hudobné, tanečné súbory, 

 športové aktivity, 

 denné tábory, 

 poznávacie, športové a zážitkové výlety, 

 návštevy kultúrnych podujatí, 

 organizovanie zájazdov na Slovensku i v zahraničí (najmä vystúpenia, návštevy 

podujatí, prehliadky, súťaže), 

 vydavateľské a publikačné aktivity v odbore hudba, literatúra, umenie, kultúra, 

výchova a poradenstvo, 

 organizovanie workshopov, seminárov, odborných školení a rôznych voľnočasových, 

kultúrnych a spoločenských podujatí a výstav pre deti i rodičov, 
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 vzdelávacia činnosť, 

 propagovanie vlastnej činnosti združenia, aj v spolupráci s médiami, 

 získavanie dotácií, grantov a sponzorských príspevkov za účelom financovania 

združenia a jeho projektov, 

 poskytovanie poradenstva v oblasti výchovy a vzťahov, 

 poskytovanie neformálneho poradenstva, 

 osvetou v oblasti individuálneho prístupu v každej oblasti výchovy a vzťahov, 

 organizovanie workshopov, seminárov, odborných školení a rôznych kultúrnych 

a spoločenských podujatí, 

 organizovanie programov zameraných na trávenie spoločného voľného času rodín, 

rodinné podujatia kultúrneho, športového, vzdelávacieho, či zážitkového zamerania, 

bazáre, burzy a iné. 

 

Článok 3 
Členstvo v združení 

3.1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, 

ktorá súhlasí so stanovami združenia. 

3.2. Členskú základňu združenia tvoria: 

 riadni členovia – aktívni členovia, ktorým bola schválená prihláška členstva, 

 čestní členovia – fyzické alebo právnické osoby, ktoré významne podporili združenie 

a sú aspoň 3-mi členmi Členskej rady navrhnutí a schválení Predsedníctvom, 

 sympatizanti – všetci, ktorí prejavia záujem o činnosť združenia a navštevujú 

združením organizované aktivity. 

 

Článok 4 
Práva a povinnosti členskej základne 

4.1. Riadni členovia majú: 

 právo podieľať sa na činnosti združenia, 

 právo podieľať sa na výhodách a prospechu, ktoré z riadneho členstva v združení 

vyplývajú, o ktorých rozsahu rozhoduje Členská rada, 

 právo voliť a byť volenými do orgánov združenia, 

 právo predkladať návrhy, podnety, námietky, sťažnosti a žiadosti orgánom združenia 

týkajúce sa fungovania, činnosti združenia a orgánov združenia, 

 právo byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach združenia a orgánov združenia, 

 povinnosť dodržiavať a rešpektovať stanovy, prevádzkové poriadky a rozhodnutia 

orgánov združenia, 

 povinnosť podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností plniť 

uznesenia orgánov združenia, pomáhať pri dosahovaní cieľov združenia a aktívne 

sa podieľať na jeho práci a činnosti, 

 povinnosť ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia, 

 povinnosť prispievať na činnosť združenia členským príspevkom, ktorého výšku 

určuje Predsedníctvo. Neplnenie tejto povinnosti sa považuje za porušenie stanov. 
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4.2. Čestní členovia majú: 

 právo podieľať sa na činnosti združenia, 

 právo podieľať sa na výhodách a prospechu, ktoré z čestného členstva v združení 

vyplývajú, o ktorých rozsahu rozhoduje Členská rada, 

 právo predkladať návrhy, podnety, námietky, sťažnosti a žiadosti orgánom združenia 

týkajúce sa fungovania, činnosti združenia a orgánov združenia, 

 právo byť informovaný o činnosti združenia, 

 povinnosť dodržiavať a rešpektovať stanovy, prevádzkové poriadky a rozhodnutia 

orgánov združenia, 

 povinnosť podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať 

pri dosahovaní cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci a činnosti. 

4.3. Sympatizanti združenia majú: 

 právo podľa svojich možností a schopností sa podieľať sa na činnosti združenia, 

 právo byť informovaný o činnosti združenia, 

 povinnosť dodržiavať a rešpektovať prevádzkové poriadky združenia. 

4.4. Zánik členstva: 

 vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena 

o vystúpení zo združenia Predsedníctvu, 

 úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby, 

 zánikom združenia, 

 vylúčením Predsedníctvom, ak člen opätovne porušuje členské povinnosti, z dôvodu 

nečinnosti člena alebo z iných závažných dôvodov. 

 

Článok 5 
Orgány združenia 

5.1. Orgánmi združenia sú: 

 Predsedníctvo – štatutárny a výkonný orgán 

 Členská rada – najvyšší orgán 

 

Článok 6 
Predsedníctvo 

6.1. Predsedníctvo je výkonným a štatutárnym orgánom združenia. 

6.2. Predsedníctvo má 2 členov volených Členskou radou – predsedu a podpredsedu, pričom 

ich funkčné obdobie je 2-ročné a funkciu predsedu alebo podpredsedu je možné 

zastávať aj opakovane. Členstvo v Predsedníctve zaniká uplynutím a nepredĺžením 

funkčného obdobia, vzdaním sa funkcie, odvolaním alebo smrťou. Ak Členská rada pred 

uplynutím funkčného obdobia Predsedníctva nezasadne a nerozhodne o zmene členov 

Predsedníctva, funkčné obdobie sa automaticky predlžuje o ďalšie 2-ročné obdobie. 

6.3. Predsedníctvo: 

 je zodpovedné za svoju činnosť Členskej rade, 

 vypracováva a schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení, 

 schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky, 
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 zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Členskej rady, 

 rozhoduje o prijatí a o vylúčení člena združenia, 

 rozhoduje o prijímaní prípadných zamestnancov, 

 rozhoduje o zrušení združenia, ak sa Členská rada nezíde do 3 mesiacov, aby 

rozhodla o zrušení združenia, 

 dbá na dodržiavanie stanov a prevádzkových poriadkov združenia, 

 ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia, 

 rieši sťažnosti a námety členov združenia, 

 stanovuje výšku členských príspevkov 

 rozhoduje o zostatkovom majetku a finančných prostriedkoch pri zániku združenia. 

6.4. Predseda združenia: 

 riadi činnosť združenia medzi jednotlivými zasadaniami Členskej rady, 

 je oprávnený rozhodovať o uzatváraní zmlúv do výšky finančných záväzkov 1000€, 

pri vyšších finančných záväzkoch je potrebný súhlas členov Predsedníctva, 

 vypracováva plán a správu o činnosti združenia. 

6.5. Podpredseda združenia: 

 je oprávnený rozhodovať o uzatváraní zmlúv do výšky finančných záväzkov 500€, pri 

vyšších finančných záväzkoch je potrebný súhlas členov Predsedníctva, 

 zastupuje predsedu združenia v jeho neprítomnosti a pri poverených činnostiach. 

6.6. Predsedníctvo zasadá podľa potreby, najmenej však jedenkrát ročne. 

6.7. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, keď sú prítomný všetci členovia Predsedníctva. 

6.8. Každé rozhodnutie a uznesenie Predsedníctva je platné, ak s ním súhlasia všetci 

členovia. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu združenia. 

6.9. Rozhodnutia Predsedníctva sa členom oznamujú ústne, písomne e-mailom alebo iným 

vhodným spôsobom, o ktorom rozhoduje Predsedníctvo. 

6.10. Každý člen Predsedníctva je oprávnený samostatne zastupovať združenie navonok 

a konať v jeho mene tak, že k svojmu menu pridá názov združenia a vlastnoručný podpis. 

 

Článok 7 
Členská rada 

7.1. Členská rada je najvyšší orgán združenia. 

7.2. Členskú radu tvoria riadni členovia združenia. 

7.3. Členská rada:  

 volí a odvoláva členov Predsedníctva, 

 schvaľuje plán činnosti združenia a výročnú správu, 

 kontroluje hospodárenie združenia, 

 rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo 

dobrovoľným rozpustením. 

7.4. Členskú radu zvoláva Predsedníctvo podľa potreby písomne e-mailom, najmenej však 

jedenkrát ročne. Predsedníctvo mimoriadne zvolá Členskú radu, ak o to požiada 

najmenej polovica riadnych členov združenia. 
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7.5. Členská rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých 

riadnych členov. Ak sa na Členskej rade zúčastní menej ako polovica riadnych členov 

združenia, práva a povinnosti Členskej rady preberá Predsedníctvo. 

7.6. Každé rozhodnutie a uznesenie Členskej rady je platné, ak s ním súhlasí nadpolovičná 

väčšina prítomných riadnych členov. 

7.7. Hlasovania Členskej rady sa môžu zúčastniť iba riadni členovia združenia. 

7.8. Rozhodnutia Členskej rady sa členom oznamujú ústne, písomne e-mailom alebo iným 

vhodným spôsobom, o ktorom rozhoduje Členská rada. 

 

Článok 8 
Zásady hospodárenia 

8.1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. 

8.2. Zdrojmi príjmov a majetku sú: 

 členské príspevky, 

 vlastná činnosť pri napĺňaní cieľov združenia, 

 vlastná podporná činnosť, 

 podnikateľská činnosť, 

 neformálne služby verejnosti, 

 sponzorské príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, 

 dotácie a granty od právnických osôb alebo orgánov verejnej správy, 

 príspevky podnikateľských subjektov formou 2% z daní, 

 výnosy z dobročinných akcií, zo zbierok a podobne, 

 výnosy z majetku združenia, 

 úroky z peňažných vkladov, 

 iné príjmy dosiahnuté v súlade so všeobecne záväznými predpismi SR. 

8.3. Majetok a príjmy združenia môžu byť použité na dosahovanie cieľov združenia a na 

zabezpečenie jeho vlastnej činnosti. 

8.4. Združenie má postavenie právnickej osoby s plnou právnou subjektivitou a z toho 

vyplývajúcou plnou majetkovou samostatnosťou a zodpovednosťou za hospodárenie. 

Členovia združenia neručia svojim majetkom za prípadnú stratu združenia ani sa 

nepodieľajú na jeho zisku. 

8.5. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu 

vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečením cieľov 

a v súlade so všeobecnými predpismi a stanovami. V prípade dosiahnutia zisku z takejto 

činnosti, použije ho na ostatné nepodnikateľské aktivity. 

8.6. Prostriedky združenia možno použiť na technické zabezpečenie činnosti združenia, 

odmeňovanie zamestnancov a členov orgánov združenia, úhradu nákladov vynaložených 

na zabezpečenie činnosti združenia alebo na úhradu ďalších výdavkov vynaložených 

v súlade s plnením účelu a cieľov združenia. 

8.7. Všetok hnuteľný a nehnuteľný majetok, ktorý združenie nadobudne a vytvorí vlastnou 

činnosťou, je nedotknuteľným vlastníctvom združenia. 

8.8. Pri zániku združenia rozhoduje o použití jeho majetku Predsedníctvo nadpolovičnou 

väčšinou hlasov všetkých členov. 
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Článok 9 
Zánik združenia 

9.1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením. O zániku 

alebo zlúčení rozhoduje Členská rada nadpolovičnou väčšinou hlasov alebo 

Predsedníctvo, ak sa Členská rada nezíde do 3 mesiacov, aby rozhodlo o zrušení. 

9.2. Ak zaniká združenie rozpustením, Predsedníctvo ustanoví likvidátora, ktorý najskôr 

vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa 

rozhodnutia Predsedníctva. Pri likvidácii združenia sa primárne postupuje podľa       

§70 – 75 Obchodného zákonníka. 

9.3. Právoplatným rozhodnutím súdu alebo príslušného ministerstva o rozpustení združenia. 

 

Článok 10 
Záverečné ustanovenia 

10.1. Združenie je právnickou osobou. Do jeho postavenia a činnosti môžu štátne orgány 

zasahovať len v medziach zákona. Združenie koná vo vlastnom mene. Združenie je 

oprávnené nadväzovať priame kontakty s inštitúciami, organizáciami a ich 

predstaviteľmi zo zahraničia, kde bude presadzovať záujmy svojich členov. 

10.2. Oznámenia o činnosti a záležitostiach združenia sa členom oznamujú ústne alebo 

písomne e-mailom. 

10.3. Stanovy združenia sú základnou vnútornou normou združenia. 

10.4. Stanovy združenia boli vypracované v štyroch exemplároch. 

10.5. Stanovy združenia nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia Predsedníctvom. 

10.6. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR. 

10.7. Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. 

o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných 

právnych predpisov. 

 

 

 

 

  __________________________________________ 

  Mgr. art. Kristína Letková 
 Rozprávkový svet MaKiLe, o.z. 


