
STANOVY

Montessori cesta, o.z.

Preambula

Montessori  cesta,  o.z.  je  založené  podľa  ustanovení  zákona  č.  83/1990  Zb.
o združovaní  občanov,  je  otvoreným,  nezávislým,  nepolitickým  a dobrovoľným
združením občanov, ktorí  jeho prostredníctvom vykonávajú vzdelávacie činnosti,
rodinnú výchovu a vzdelávajú deti a ich rodičov podľa princípov pedagogiky Márie
Montessori.

Článok I.

Základné ustanovenia

Názov občianskeho združenia.
Montessori cesta, o.z

Sídlo občianskeho združenia

Solivarská 45, 08001 Prešov

1.3 Hlavným cieľom činnosti združenia je, vytvoriť podmienky pre realizáciu 
edukačných aktivít pre deti, vzdelávacích aktivít pre rodičov a poskytovanie  
výchovného a rodinného poradenstva.

Ďalšími cieľmi združenia sú:
a) Organizovanie zážitkových a vzdelávacích aktivít.

Vytvárať vhodné vzdelávacie prostredie.
Budovanie knižného fondu.
Organizovanie kampaní,  bazárov,  verejných zbierok a iných aktivít  za účelom
naplnenia svojich hlavných cieľov.
Vzájomné poskytovanie rôznych menších služieb medzi  členmi vychádzajúce
z ich profesie, na báze vzájomnej pomoci.
Organizovanie vzdelávania, školení, seminárov, pracovných skupín, konferencií,
ktorých realizácia bude zabezpečená internými alebo externými lektormi.
Podávanie  návrhov  projektov  a  ich  spracovávanie  v súlade  s  poslaním
a činnosťou združeniach.
Spolupráca  s partnermi,  samosprávou  a občianskymi  združeniami,  školskými
zariadeniami, mediálnymi partnermi, sponzormi a inými inštitúciami a vyvíjanie
činnosti k  získavaniu  dotácii,  príspevkov,  sponzorských  –  finančných
a materiálnych darov.
Podpora viacgeneračných vzťahov a komunitných vzťahov .



Publikačná činnosť,  tvorba  a vydávanie  metodických materiálov  pre  potreby
vzdelávacích programov a pre potreby realizácie projektov.
Zvyšovanie zručností aktívnych členov združenia cez ďalšie vzdelávanie.
Pomáhať mladým rodinám, rodinám v ťažkej životnej situácii, rodinám s deťmi
so  špeciálnymi  potrebami,  mnohodetným  rodinami  a ostatným  rodinám
vytvárať  podnetné  prostredie  pre  organizovanie  výchovných,  vzdelávacích,
poradenských  a voľnočasových  aktivít  pre  deti v  ich  prirodzenom prostredí.
Ďalej  rozvíjať  aktivity spojené s udržiavaním a podporou zdravého životného
štýlu,  ktoré majú viesť  k plnohodnotnému naplneniu rodičovstva a zlepšeniu
ich momentálnej i trvalej situácie.

Článok II.

Členstvo

Členmi občianskeho združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18. rokov
veku.

Členstvo v Montessori cesta, o.z. je dobrovoľné, môžu ho získať osoby, ktoré sa
chcú aktívne podieľať na napĺňaní cieľov združenia. Členstvo vzniká schválením
žiadosti záujemcu členskou radou a  uhradením členského príspevku, určeného
na príslušný rok rozhodnutím Členskej rady. V žiadosti o členstvo musí osoba
žiadajúca o členstvo súhlasiť  so stanovami združenia a prehlásiť,  že sa s nimi
oboznámila.

Z občianskeho združenia môže každý slobodne vystúpiť.

Členstvo  zaniká  najmä  dňom  doručenia  oznámenia  o  vystúpení  člena  z
občianskeho  združenia,  úmrtím/zánikom  osoby,  alebo  rozhodnutím  členskej
rady  o vylúčení  člena  z dôvodu  porušovania  právnych  alebo  interných
predpisov občianskeho združenia.

Práva a povinnosti členov Montessori cesta, o.z.

Právo aktívnej účasti na činnosti Montessori cesta, o.z. vo všetkých
oblastiach.

Aktívne a pasívne volebné právo a právo hlasovať na členskej rade.

Právo navrhovať nových členov.

Právo na všetky informácie o činnosti združenia.

Povinnosť  platiť  členský  príspevok  vo  výške  stanovenej  Členskou
radou.

Povinnosť dodržiavať stanovy združenia.

Článok III.

Orgány združenia



Orgánmi združenia sú: členská rada združenia ako najvyšší orgán občianskeho
združenia,  predseda občianskeho združenia  ako štatutárny orgán oprávnený
konať  v mene  združenia, kontrolná  rada ako  kontrolný  orgán  občianskeho
združenia.

a) Členská rada je tvorená všetkými členmi združenia. Zvoláva ju predseda
občianskeho  združenia,  najmenej  15  dní  pred  jej  zasadnutím,  a to
minimálne raz ročne. Je uznášaniaschopná, ak sa jej zúčastní nadpolovičná
väčšina  všetkých  členov,  pričom  rozhodnutia  prijíma  na  základe
nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Každý člen má 1 hlas.

b)  Členská  rada  vykonáva  a zodpovedná  najmä  za  tieto  činnosti: volí
a odvoláva predsedu občianskeho združenia, volí a odvoláva kontrolnú radu
občianskeho  združenia, schvaľuje  akékoľvek  zmeny  stanov, schvaľuje
rozpočet na kalendárny rok a správu o hospodárení predloženú kontrolnou
radou  občianskeho  združenia,  schvaľuje  prijatie  nových  členov  a výšku
členského  príspevku  na  kalendárny  rok, rozhoduje  o zániku  občianskeho
združenia, rozhoduje o všetkých ostatných záležitostiach nezverených iným
orgánom združenia.

c)  Predseda  občianskeho  združenia  koná  navonok  v mene  občianskeho
združenia ako štatutárny orgán. Je volený a odvolávaný členskou radou na
3-ročné  funkčné  obdobie.  Predseda  občianskeho  združenia  zvoláva
zasadnutia  členskej  rady  a riadi  jej  priebeh.  Predseda  občianskeho
združenia ako štatutárny orgán koná samostatne tak, že k svojmu podpisu a
menu pripojí názov občianskeho združenia a funkciu.

d)  Predseda  občianskeho  združenia  je  oprávnený  poveriť  inú  osobu
konkrétnymi  úkonmi  v mene  občianskeho  združenia,  na  zabezpečenie
kontinuity fungovania občianskeho združenia.

e)  Kontrolná rada je  kontrolným orgánom občianskeho združenia.  Všetci
členovia, orgány a funkcionári občianskeho združenia jej musia poskytnúť
všetky  informácie,  dokumenty  a podklady  na  vypracovanie  správy
o hospodárení  združenia  za  príslušný  kalendárny  rok.  Kontrolná  rada  je
volená  a odvolávaná  členskou  radou,  pričom  musí  mať  vždy  minimálne
dvoch členov.

Všetci  funkcionári  zvolení alebo odvolaní  členskou radou musia byť uvedení
v zápisnici  zo  zasadnutia  členskej  rady  menom,  priezviskom  a dátumom
narodenia.

Akékoľvek  zmeny  stanov  alebo  funkcionárov  oprávnených  konať  v mene
občianskeho združenia oznamuje predseda občianskeho združenia Ministerstvu
vnútra SR do 15 dní od ich zvolenia alebo odvolania.

Článok IV.

Zásady hospodárenia



4.1.   Občianske združenie hospodári  s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, podľa
schváleného  rozpočtu  a v súlade  so  zákonom  č.  83/1990  Zb.  a súvisiacimi
predpismi, za účelom dosiahnutia svojich cieľov a priorít za účelom skvalitnenia
svojej činnosti

4.2.    Finančné zdroje na činnosť združenia tvoria:

Členské príspevky.

Dary,  dotácie,  sponzorské príspevky,  výhry  v súťažiach,  granty  a projekty
a iné nenávratné finančné výpomoci zo štátneho rozpočtu a od fyzických
a právnických osôb z tuzemska i zahraničia.

Príjmy z verejných zbierok.

Úroky z vkladov.

Príjmy od daňovníkov, ktorí využili možnosť poukázať 2% a 3% zaplatenej
dane na osobitné účely.

Príjmy z vlastnej  doplnkovej  podnikateľskej  činnosti za účelom napĺňania
základných  cieľov združenia, v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi.

Príjmy  z dobrovoľných  príspevkov  získaných  z predaja  výrobkov,
poskytovania služieb a z iných činností súvisiacich s realizáciou poslania  a
cieľov občianskeho združenia.

Dedičstva zo závetu.

Článok V.

Zánik združenia

5.1. Združenie zaniká:

a) dobrovoľným rozpustením,

b) zlúčením s iným združením,

c) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho
rozpustení.

5.2.  O zrušení v zmysle bodu 5.1.  písmeno a) a písmeno b) rozhoduje Členská rada
nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.  Pri  zániku združenia v zmysle
bodu   5.1.  písmeno  b)  musí  členská  rada  rozhodnúť  aj  o prechode  práv
a povinností občianskeho združenia.

5.3.  Pri  zániku  združenia  v zmysle  bodu  5.1.  písmeno  a),  členská  rada  ustanoví
likvidátora,  ktorý  vykoná  majetkové  vysporiadanie  združenia  v súlade  so
všeobecnou  právnou  úpravou  likvidácie  obchodných  spoločností podľa
Obchodného  zákonníka  v platnom  znení.  Likvidátor  najskôr  vyrovná  dlhy
a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej rady.



5.4. Zánik združenia likvidátor oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu
vnútra Slovenskej republiky a členom občianskeho združenia.

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

6.1.  Tieto  stanovy  môžu  byť  menené  len  na  základe  rozhodnutia  Členskej  rady
Montessori cesta, o.z.

6.2. Tieto stanovy boli schválené prípravným výborom dňa 18.04.2018

6.3.  Zmenu  stanov  je  možné  vykonať  len  formou  písomných,  číselne  označených
dodatkov.

6.4. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky.

6.5.  Členovia  prípravného  výboru  združenia  sa  dňom  registrácie  občianskeho
združenia Montessori cesta, o.z. automaticky stávajú členmi združenia a prvým
predsedom združenia sa stáva splnomocnenec prípravného výboru

Ing. Mária Hamráčková – predseda

Mgr. Marta Fudalyová 

Ing. Marián Hamráček 


