STANOVY
občianskeho združenia Rodinné centrum Daisy
(podľa Zákona č. 83/1990 o združovaní občanov v znení n.p.)

I.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Článok I.

NÁZOV A SÍDLO OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
1. Názov občianskeho združenia je Rodinné centrum Daisy (ďalej len „združenie).
2. Skratka názvu občianskeho združenia je RC Daisy.
3. Sídlom občianskeho združenia je Veterná 2621/21, 900 42 Dunajská Lužná.
4. Občianske združenie je dobrovoľným a demokratickým združením fyzických osôb na
základe spoločného napĺňania cieľov združenia.
5. Vnútorná organizácia združenia, práva a povinnosti členov aj jeho orgánov sa riadia
týmito Stanovami, ktoré sú uložené vo svojom úplnom znení v sídle združenia.

II.

OSOBITNÉ USTANOVENIA
Článok II.

POSLANIE ZDRUŽENIA
1. Poslaním združenia je prostredníctvom svojich aktivít podporovať a posilňovať ideu
materstva, rodičovstva a nezastupiteľnú úlohu rodiny a vytvárať podmienky pre
realizáciu pro-rodinných aktivít.
2. Chceme aktívne prispieť k pozitívnej zmene a svojím konaním chceme inšpirovať
okolie.
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Článok III.
CIELE ZDRUŽENIA
Združenie vytvára prostredie priateľské a bezpečné k deťom. Poskytuje organizovaný
program a tiež možnosť individuálnych aktivít.
1. Cieľom združenia je:
a. umožniť neformálne stretnutia, výmenu skúseností a zbližovanie ľudí rôzneho
zázemia, vzdelania, vyznania, s rôznymi skúsenosťami za účelom zlepšenia
sociálneho postavenia rodiny v spoločnosti v Dunajskej Lužnej,
b. ponúknuť program pre rodiny s deťmi a budúcich rodičov,
c. vytvárať priestor pre bezpečnú a tvorivú zábavu detí, spoznávanie okolitého
sveta a budovanie prvých sociálnych vzťahov, vzájomné učenie sa, pomáhanie
si prostredníctvom hry a uskutočňovať aktivity zamerané na rozvíjanie
pohybových schopností, fantázie a tvorivého myslenia,
d. vedenie a sprostredkovanie rôznych krúžkov pre deti a rodičov,
e. kurzy pre tehotné a podpora dojčenia,
f. podpora medzigeneračných vzťahov aj v širšej rodine,
g. spájanie rodín, dôchodcov, nezamestnaných a pod.,
h. vzájomné rozvíjanie vzťahov medzi deťmi a rodičmi ale aj deťmi navzájom,
i. podpora komunitného súžitia – podpora participácie – podpora aktivít, ktoré
budú posilňovať záujem rodičov, širšej rodiny aj detí o dianie okolo nich,
participovať na spoločenských aktivitách zjednocujúcich rodinu, komunitu
a obyvateľov dediny,
j. organizovanie kultúrnych, športových podujatí, výletov zameraných na
spoločné trávenie voľného času rodín ako prevenciu proti patologickým javom
vo vnútri rodiny,
k. poskytovať poradenstvo ako prevenciu proti patologickým javom vo vnútri
rodiny,
l. pomoc rodinám v oblasti výchovy a vzdelávania detí, rodín, manželov, ako aj
pri riešení problémov,
m. zlepšovanie
spoločenského
postavenia
rodičov
(najmä
na
materskej/rodičovskej dovolenke) a zníženie pocitu izolácie rodičov na
materskej/rodičovskej dovolenke,
n. sprostredkovanie sociálnych zručností rodičov, aby sa v budúcnosti mohli
úspešne uchádzať o pracovné miesto formou školení, kurzov a workshopov,
o. sprostredkovanie vzdelávacieho programu (medicína, ekonomika, právo,
psychológia,...), rôzne kurzy (výučba cudzích jazykov, cvičenie, šitie,...),
rekvalifikačné kurzy a pod.; na týchto aktivitách sa prednostne môžu podieľať
samotní členovia združenia alebo pozvaní lektori,
p. spolupráca s inými organizáciami a orgánmi štátnej správy,
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q. informačná a osvetová činnosť,
r. verejnoprospešná činnosť formou brigád, bazárov detského/materského
oblečenia a materských potrieb, hračiek, obuvi a kníh,
s. podporovanie viacgeneračnej komunikácie,
t. zabezpečiť dostupnosť informácií o tehotenstve, dojčení, výchove
a základnom sociálnom poradenstve,
u. socializácia detí a všestranný rozvoj ich osobnosti prostredníctvom zapojenia
sa do programu združenia,
v. realizovanie poslania a cieľov združenia aj zárobkovou činnosťou v súlade
s platnou legislatívou na dosiahnutie udržateľnosti aktivít združenia.
2. Združenie dosahuje napĺňanie účelov a cieľov združenia podľa svojich možností,
podmienok a stanovených zásad, predovšetkým:
a. organizovaním voľno-časových aktivít pre rodiny v rámci pravidelného
programu alebo jednorázových aktivít,
b. organizovaním vzdelávacích aktivít pre rodiny,
c. sprostredkovaním neformálneho poradenstva pre rodiny.

Článok IV.
ČINNOSŤ ZDRUŽENIA
1. Činnosť združenia smeruje k naplneniu účelu napísaného v čl. II. a čl. III., čo by
spoločného záujmu svojich členov.
2. Hlavnou činnosťou združenia je uspokojovanie a ochrana tých záujmov, k ich
napĺňaniu je združenie založené.
3. Vedľa hlavnej činnosti združenie vyvíja tiež vedľajšiu hospodársku činnosť, ktorej
účelom je podpora hlavnej činnosti alebo hospodárne využitie majetku združenia.
4. Prípadný zisk z činnosti združenia je možné použiť výhradne len pre činnosť združenia
vrátane správy združenia.

Článok V.
ČLENSTVO
1. Členom združenia môžu byť FO staršie ako 18 rokov, ktoré súhlasia so Stanovami
a cieľmi združenia. Je viazané na osobu člena, je neprevoditeľné.
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2. O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky Predseda
združenia (ďalej len „Predseda“).
3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena (prvý kalendárny deň v nasledujúcom mesiaci
od podania prihlášky) po úhrade členského príspevku.
4. Dokladom o členstve je potvrdenie o členstve vydané Predsedom združenia
a podpísaním Čestného vyhlásenia o prijatí za člena združenia. Člen bude zapísaný do
zoznamu členov združenia.
5. Členstvo zaniká:
a. vystúpením člena
písomným oznámením Predsedovi združenia (prvý
kalendárny deň v nasledujúcom mesiaci od podania žiadosti o ukončení
členstva),
b. úmrtím člena,
c. okamžitým zrušením členstva na základe rozhodnutia Predsedu združenia
(napr. pri hrubom porušení alebo sústavným porušovaním charitatívnych
princípov, Stanov alebo dobrého mena združenia),
d. nezaplatením členského príspevku v termíne splatnosti,
e. zánikom združenia.
6. Členská základňa pozostáva z:
a. členov združenia (osoby, ktoré prejavia záujem o členstvo a aktívne sa
podieľajú na prevádzke združenia a zaplatia členský príspevok),
b. sympatizantov združenia (osoby súhlasiace so Stanovami, programom
a cieľom združenia a podporujúce činnosť združenia).
7. Združenie vedie zoznam svojich členov. Za jeho vedenie zodpovedá Predseda
združenia.

Článok VI.
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV
1. Člen združenia má právo najmä:
a. aktívne sa podieľať na činnosti združenia,
b. zúčastňovať sa a hlasovať na zasadnutiach Členskej schôdze v prípade čl. IX
odst.5 týchto Stanov,
c. obracať sa na Predsedu združenia s podnetmi, sťažnosťami a pripomienkami a
žiadať ho o vyjadrenie,
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d. byť pravidelne informovaný o činnosti združenia,
e. navrhovať nových členov,
f. využívať výhody člena združenia pokiaľ sú takéto výhody vyhlásené.
2. Člen združenia má povinnosti najmä:
a. dodržiavať Stanovy združenia, smernice a plniť uznesenia Predsedu združenia,
b. dodržiavať vnútorné dohody a nepodnikať žiadne kroky, ktoré by boli
v rozpore so záujmami združenia,
c. zúčastňovať sa na členskej schôdzi združenia, prípadne sa z nej včas
ospravedlniť Predsedovi združenia,
d. podporovať prácu združenia podľa svojich síl a možností, chrániť a zachovávať
dobré meno združenia,
e. chrániť majetok združenia,
f. platiť členský príspevok určený Predsedom združenia (resp. jeho alikvótnu
časť za kalendárny rok).
3. Sympatizanti združenia súhlasia so Stanovami združenia a jeho programom a cieľmi.
Môžu prispievať dobrovoľnými darmi združeniu a nemajú stanovené členské
príspevky.
4. Sympatizanti združenia sa nezúčastňujú Členskej schôdze.
5. Sympatizant združenia sa môže po podaní prihlášky stať členom združenia.

Článok VII.
ČLENSKÝ PRÍSPEVOK
1. Výšku a splatnosť členských príspevkov určuje pre každý kalendárny rok Predseda
združenia.
2. Členský príspevok je možné na základe písomnej žiadosti člena znížiť alebo zrušiť, ak
sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. O tejto žiadosti rozhoduje Predseda
združenia.
3. Splatnosť členských príspevkov je možné odložiť na základe písomnej žiadosti člena,
ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. O tejto žiadosti rozhoduje Predseda
združenia.
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Článok VIII.
ORGANIZÁCIA ZDRUŽENIA
Organizačnú štruktúru združenia tvorí Predseda združenia, ktorý je štatutárnym
a zároveň najvyšším orgánom združenia a členská schôdza.

Článok IX.
PREDSEDA ZDRUŽENIA
1. Predseda je štatutárnym a zároveň najvyšším orgánom združenia.
2. Do pôsobnosti Predsedu patrí najmä:
a. určenie hlavného zamerania činnosti združenia,
b. rozhodovanie o bežných veciach súvisiacich s chodom združenia,
c. rozhodovanie o zmene Stanov združenia,
d. schvaľovanie výsledkov hospodárenia združenia a rozpočtu združenia,
e. rozhodovanie o zlúčení združenia alebo zrušení združenia likvidáciou,
f. vydávanie vnútorných predpisov združenia (uznesenia), napr. o úprave výšky
členského príspevku a ďalších poplatkov; čestného vyhlásenia a pod.,
g. schvaľovanie správy o činnosti združenia za predchádzajúci rok,
h. riešenie podnetov od členov združenia k základným otázkam a smerovaniu
činnosti združenia,
i. vedenie zoznamu členov združenia a vydávanie potvrdenia o vzniku členstva
ako aj schvaľovanie prihlášok nových členov a prípadné rozhodovanie
o vylúčení člena zo združenia,
j. určovanie strategického plánu združenia a jeho cieľov na ďalšie obdobie,
k. organizovanie a vedenie hospodárskej činnosti združenia,
l. dohliada na hospodárne využívanie a údržbu majetku združenia a riadne
hospodárenie združenia,
m. zvoláva raz za rok členskú schôdzu, kde informuje o činnosti, výsledkoch
a cieľoch združenia,
n. predkladá na členskej schôdzi výročnú správu, rozpočet a správu
o hospodárení združenia,
o. dohliada na záležitosti združenia, aby boli riadne vedené a aby činnosť
združenia bola v súlade so Stanovami a právnymi predpismi.
3. Funkčné obdobie Predsedu združenia je pätnásť (15) rokov a do tejto funkcie môže
byť zvolený opakovane.
4. Predsedom združenia môže byť len FO staršia ako 18 rokov a plne svojprávna.
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5. V prípade, že Predseda združenia nie je schopný vykonávať svoju pôsobnosť po dobu
dlhšiu ako 6 mesiacov, môže minimálne tretina členov združenia zvolať Členskú
schôdzu všetkých členov združenia, pričom na túto Členskú schôdzu prechádza
pôsobnosť najvyššieho orgánu združenia.
a. Členská schôdza je uznášaniaschopná ak sa jej zúčastní jedna polovica (1/2)
všetkých členov združenia, pričom rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov
prítomných členov združenia.
b. Každý člen združenia má jeden hlas a hlasy všetkých členov sú si rovné.
c. Členská schôdza sa zvoláva písomnou pozvánkou podľa Čl. X. odst. 3 týchto
Stanov.
6. Prvý predseda združenia je ustanovený na základe rozhodnutia prípravného výboru
na ustanovujúcej členskej schôdzi združenia. Prípravný výbor si spomedzi seba
jednohlasným rozhodnutím určí prvého predsedu združenia, ktorý je štatutárnym
orgánom združenia a zastupuje združenie navonok a koná v jeho mene a v zmysle
Stanov združenia.
7. Dňom skončenia funkčného obdobia Predsedu združenia, prípadne dňom doručenia
rezignácie Predsedu združenia do sídla združenia, prechádza pôsobnosť najvyššieho
orgánu združenia na členskú schôdzu všetkých členov združenia, ktoré zvolí nového
Predsedu združenia.
a. Táto členská schôdza je uznášaniaschopná ak sa ho zúčastní jedna polovica
(1/2) všetkých členov združenia, pričom rozhoduje nadpolovičnou väčšinou
hlasov prítomných členov združenia.
b. Každý člen združenia má jeden hlas a hlasy všetkých členov sú si rovné,
c. Členská schôdza sa zvoláva písomnou pozvánkou podľa Čl. X. odst. 3 týchto
Stanov.
8. Funkcia Predsedu združenia zaniká:
a. jeho písomnou rezignáciou,
b. jeho úmrtím,
c. uplynutím funkčného obdobia,
d. odvolaním na Členskej schôdzi všetkých členov združenia podľa odst. 5 tohto
článku.
Článok X.
ČLENSKÁ SCHODZA
1. Členská schôdza je poradným orgánom združenia.
a. je tvorená členmi združenia, ktorí prídu na zvolané zasadnutie, bez ohľadu na
ich počet.
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2. Základnými úlohami členskej schôdze sú:
a. predkladanie návrhov pre plán činnosti združenia,
b. predkladanie návrhov na zmenu Stanov,
c. zvolenie Predsedu združenia v prípade ust. Čl. IX. ods. 6 týchto Stanov,
d. zobrať na vedomie výročnú správu, rozpočet a správu o hospodárení
združenia
e. predkladanie podnetov k základným otázkam o smerovaní činnosti združenia.
3. Riadne zasadnutie členskej schôdze zvoláva Predseda združenia aspoň raz ročne
písomnou pozvánkou doručenou všetkým členom združenia minimálne mesiac pred
termínom stretnutia. V písomnej pozvánke uvedie miesto a čas konania riadneho
zasadnutia členskej schôdze a jeho program.
4. V odôvodnených prípadoch môže Predseda združenia zvolať mimoriadne zasadnutie
členskej schôdze podľa potreby.
5. Predseda združenia na členskej schôdzi informuje o činnosti združenia, predkladá
rozpočet, výročnú správu a správu o hospodárení združenia.
6. Na riadne aj mimoriadne zasadnutie členskej schôdze môže byť v prípade prizvaná aj
osoba, ktorá nie je členom združenia.

Článok XI.
ZÁSADY HOSPODÁRENIA
1. Združenie uskutočňuje hospodárenie podľa schváleného rozpočtu v súlade s platnými
právnymi predpismi Slovenskej republiky, za účelom skvalitnenia jeho činnosti.
2. Hospodárenie, nakladanie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom musí byť vždy
realizované úplne v súlade s platným právnym poriadkom a Stanovami združenia.
3. Združenie vedie účtovníctvo v súlade s právnymi predpismi.
4. Združenie je nezisková organizácia a v prípade zisku sa prostriedky použijú len na
ciele združenia.
5. Zdrojom výnosov a príjmov združenia sú:
a. členské príspevky od členov združenia, vrátane poplatkov pokiaľ sú
stanovené,
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b.
c.
d.
e.
f.
g.

dary, dotácie a sponzorské príspevky od fyzických a právnických osôb,
dotácie samosprávnych a štátnych orgánov určených na činnosť združenia,
úroky z peňažných vkladov,
príjmy z grantov a verejných podpôr na realizáciu projektov,
príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia,
výnosy z organizovania kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích aktivít
združenia,
h. príspevky z verejného sektora,
i. výnosy z verejných zbierok a dobročinných akcií organizovaných združením,
j. dedičstvo zo závetu,
k. 2% z daní fyzických a právnických osôb darovaných združeniu v zmysle zákona
o daniach z príjmu,
l. bezodplatné nadobudnutie majetku (sponzorské finančné a vecné dary)
poskytované fyzickými a právnickými osobami
m. v záujme vytvárania vlastných zdrojov vykonávanie, v doplnkovom rozsahu vo
vzťahu k záujmovej činnosti, podnikateľskú činnosť, súvisiaciu so
zabezpečovaním cieľov a poslania združenia.
6. Právnické aj fyzické osoby bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú členmi združenia, môžu
prispievať k naplňovaniu cieľov a podpore činnosti združenia finančným príspevkom
na účet združenia, a to po dohode s Predsedom združenia.
7. Zdrojom výdavkov združenia sú výdavky potrebné k zaisteniu cieľov a činnosti
združenia.
8. Prostriedky združenia sa používajú k úplnému alebo čiastočnému financovaniu
a spotrebe pre plnenie cieľov združenia, kde o ich poskytnutí rozhoduje Predseda
združenia.
9. Pre finančné a účtovné operácie sú zriadené bežné účty v peňažných a bankových
inštitúciách, ktoré zodpovedajú potrebám združenia.
10. Za účelom ochrany dlhodobého hmotného, drobného a finančného majetku, ochrany
prevádzky zamestnaneckého útvaru a záujmu svojich členov a ostatných
návštevníkov môže združenie uzatvárať príslušné poistné zmluvy.
11. Za hospodárenie združenia je zodpovedný Predseda združenia, ktorý vypracúva raz
ročne správu o hospodárení združenia.
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Článok XII.
PRÁVNE POSTAVENIE A ZMENY STANOV

1. Združenie zastupuje jeho predseda, ktorý je okrem iného oprávnený uzatvárať
zmluvy a prevádzať príslušné právne jednanie, ktoré sú dané všeobecnými platnými
a záväznými predpismi. Vyššie uvedené právne jednanie urobí predseda tak, že ku
svojmu podpisu pripojí odtlačok pečiatky združenia.
2. Združenie má postavenie právnickej osoby s plnou právnou subjektivitou a z toho
vyplývajúcou plnou majetkovou samostatnosťou a zodpovednosťou za hospodárenie.
3. Zmeny Stanov patria do výlučnej kompetencie Predsedu združenia.
4. Návrh na zmenu Stanov môžu podávať členovia združenia. S návrhmi zmeny Stanov
musia byť oboznámení všetci členovia združenia.

Článok XIII.
ZÁNIK ZDRUŽENIA

1. Združenie zaniká:
a. dobrovoľným rozpustením,
b. zlúčením s iným združením,
c. právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra o jeho rozpustení.
2. O zániku v zmysle čl. XIII. ods. 1 písm. a) týchto Stanov rozhoduje Predseda
združenia, súčasne rozhoduje o prechode práv a záväzkov združenia.
3. Predseda združenia určí likvidátora, ktorý vyrovná všetky dlhy a záväzky
a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Predsedu združenia.
4. Pri zániku združenia prejde majetok nadobudnutý prostredníctvom činnosti
uvedených v Stanovách na základe rozhodnutia Predsedu združenia na plnenie
verejnoprospešných cieľov v inej podobnej organizácii.
5. Zánik združenia likvidátor oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu
vnútra SR.
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6. Pri zániku v zmysle čl. XIII. ods. 1 písm. b) týchto Stanov prechádza jeho majetok
na právneho nástupcu, ktorým môže byť iba občianske združenie založené na
podobný účel, ktorého cieľom nie je dosahovanie zisku.
7. Združenie zaniká dňom zrušenia registrácie a registračného orgánu.

III.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Združenie je právnickou osobou. Do jeho postavenia a činnosti môžu právne orgány
zasahovať len v medziach zákona.
2. Združenie koná vo vlastnom mene. Je oprávnené nadväzovať priame kontakty
s inštitúciami, organizáciami a ich predstaviteľmi zo zahraničia, kde bude presadzovať
záujmy svojich členov.
3. Tieto Stanovy združenia sú prejavom slobodnej, určitej a vážnej vôle všetkých členov
združenia.
4. Stanovy v zmysle platných právnych predpisov registruje Ministerstvo vnútra SR
a nadobúdajú účinnosť dňom registrácie združenia.
5. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.
6. Návrh týchto Stanov bol prerokovaný a schválený na ustanovujúcej členskej schôdzi
prípravného výboru dňa 14. februára 2018 v Dunajskej Lužnej.
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