
Stanovy občianskeho združenia Priatelia Obchodnej akadémie na Nevädzovej 3 v Bratislave 

 

Článok I. 

Názov a sídlo 

1. Názov združenia:  Priatelia Obchodnej akadémie na Nevädzovej 3 v Bratislave 

2. Sídlo združenia: Nevädzová 3, 820 07  Bratislava 

 

Článok II. 

Postavenie občianskeho združenia 

1. Občianske združenie Priatelia Obchodnej akadémie na Nevädzovej 3 v Bratislave je 

podľa zákona  č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v z. n. p. dobrovoľné združenie 

rodičov alebo iných zákonných zástupcov, zamestnancov Obchodnej akadémie 

Nevädzová 3 v Bratislave (ďalej škola) a fyzických alebo právnických osôb, ktorí 

súhlasia a riadia sa stanovami tohto združenia. 

2. Občianske združenie Priatelia Obchodnej akadémie na Nevädzovej 3 v Bratislave 

(ďalej Združenie POA) je právnickou osobou a vzniklo registráciou Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky. 

 

Článok III. 

Ciele činnosti Združenia POA 

Poslaním činnosti občianskeho Združenia POA v Bratislave je: 

1. prispievať k rozvoju úrovne vzdelávania a výchovy školy v súlade so zdravým 

vývojom žiakov, zlepšiť podmienky vyučovania a štúdia na škole, chrániť práva 

žiakov v súlade s medzinárodnými dohovormi o ochrane práv dieťaťa, chrániť 

zamestnancov školy pred spoločensky nežiaducimi prejavmi jednotlivcov alebo 

skupín, podporovať školu v spolupráci so školami tohto typu v SR a v zahraničí aj 

v súvislosti s výmennými študijnými pobytmi, poskytovať škole materiálnu, finančnú, 

organizačnú a personálnu pomoc; 

2. zabezpečovať a starať sa o výpočtovú a didaktickú techniku, výukové aplikačné 

programy, učebné pomôcky a zariadenie školy slúžiace k výchovno-vzdelávaciemu 

procesu (triedy, kabinety, telocvičňa a pod.), starostlivosť o areál školy a skultúrnenie 

prostredia školy; 

3. podporovať ďalšie vzdelávanie a zabezpečovať odbornú literatúru a podporné 

vyučovacie prostriedky pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy; 

4. podporovať talentovanú mládež; 

5. podporovať žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi; 

6. podporovať žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a pomoc pri 

riešení výchovných problémov a vplyvov ohrozujúcich zdravie detí; 

7. organizovanie a zabezpečovanie aktivít vo vedomostnej oblasti, športovej, branno-

bezpečnostnej, spoločenskovednej, literárnej a ďalších aj  mimoškolských aktivít; 

8. podporovať aktivity a činnosť študentských a cvičných firiem školy; 

9. zabezpečovanie exkurzií, workshopov, prednášok, pôsobenie zahraničných lektorov na 

škole a iných vzdelávacích a kultúrnych aktivít pre žiakov; 

10. finančná podpora žiakov pri získavaní certifikátov s výborným umiestnením;  

11. podpora ekologických aktivít na zvýšenie environmentálneho povedomia žiakov; 

12. zabezpečenie odmien pre vynikajúcich žiakov, odmien za odborné súťaže, olympiády 

a kvízy; 

13. podpora študentského parlamentu; 

14. podpora stužkových slávností, maturít, imatrikulácií; 



15. podpora a zabezpečenie vlastných súťaží, veľtrhov a akcií s celonárodnou, alebo 

medzinárodnou účasťou; 

16. odmeňovanie zamestnancov školy, ktorí významným spôsobom prispievajú ku 

skvalitneniu výchovno-vzdelávaciemu procesu na škole alebo sa zúčastňujú na 

medzinárodných projektoch, do ktorých je škola zapojená; 

17. propagácia školy – kampaň školy, oslavy jubileí školy, publikačná a edičná činnosť. 

 

 

Článok IV. 

Členstvo, práva a povinnosti členov 

1. Členstvo v Združení POA je dobrovoľné. 

2. Členom Združenia POA môžu byť zákonní zástupcovia žiakov navštevujúcich školu.  

3. Členom môže byť aj iná fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí s myšlienkami, 

cieľmi a stanovami združenia POA a bude prijatá za člena Združenia POA. O prijatí 

fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá nie je zákonným zástupcom žiaka školy alebo 

zamestnancom školy, za člena Združenia POA rozhoduje Výkonný výbor Združenia 

POA na základe podanej písomnej prihlášky. 

4. Členmi Združenia POA sa stávajú zákonní zástupcovia žiakov školy, ktorí súhlasia 

s myšlienkami, cieľmi a stanovami Združenia POA a uhradili členský príspevok. 

Členom Združenia POA môže byť jeden zákonný zástupca každého žiaka školy.  

5. Členom Združenia POA sa môže stať aj učiteľ alebo nepedagogický zamestnanec, ak 

o to písomne požiada, pričom sa na neho nevzťahuje bod 9e. 

6. Členstvo v Združení POA zaniká: 

a. ukončením štúdia žiaka na škole, ktorého zákonný zástupca zastupuje, 

b. dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení zo Združenia POA, 

c. rozhodnutím členskej schôdze o vylúčení člena združenia, 

d. zánikom člena – právnickej osoby, 

e. zánikom Združenia POA, 

f. úmrtím fyzickej osoby, 

g. nezaplatením členského príspevku na príslušný školský rok. 

7. Členský príspevok: 

a. O výške, podmienkach, spôsobe a dobe splatnosti členského príspevku pre 

príslušný školský rok rozhoduje Členská schôdza na prvom zasadnutí 

príslušného školského roka. 

b. Ak Členská schôdza nerozhodne podľa odseku 7a., výška, podmienky, spôsob 

a doba splatnosti členského príspevku ostávajú v platnosti ako bolo rozhodnuté 

v predchádzajúcom období. 

8. Člen Združenia POA má právo: 

a. zúčastňovať sa Členskej schôdze delegátov a podieľať sa na rokovaniach, 

b. podieľať sa na činnosti a plnení cieľov Združenia POA v zmysle stanov, 

c. voliť a byť volený do orgánov Združenia POA, 

d. písomne predkladať návrhy, podnety a pripomienky na zlepšenie činnosti 

Združenia POA a na úpravu jeho stanov, 

e. byť oboznámený o činnosti a o rozhodnutiach orgánov POA. 

9. Člen Združenia POA je povinný: 

a. dodržiavať stanovy Združenia POA, 

b. plniť uznesenia orgánov Združenia POA, 

c. aktívne sa zúčastňovať na činnostiach Združenia POA a pomáhať pri plnení 

jeho cieľov, 



d. podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať 

orgánom Združenia POA, 

e. uhradiť členský príspevok za každý príslušný školský rok vo výške určenom 

Členskou schôdzou na základe návrhu Výkonného výboru Združenia POA. 

 

Článok V. 

Orgány občianskeho združenia 

1. Orgány Združenia POA sú: 

a. Členská schôdza (najvyšší orgán); 

b. Predseda Združenia POA ako štatutárny orgán oprávnený konať v mene 

Združenia POA; 

c. Výkonný výbor ako výkonný orgán Združenia POA; 

d. Revízna komisia ako kontrolný orgán Združenia POA. 

2. Členská schôdza je zložená z členov, ktorí nie sú zákonnými zástupcami žiakov a boli 

prijatí do Združenia POA a z delegátov členov Združenia POA zvolených 

prostredníctvom triednych aktívov. Triedny aktív (TA) sa zriaďuje podľa aktuálneho 

počtu tried na škole. Pri každej triede pôsobí jeden TA, ktorý je tvorený rodičmi 

žiakov – členmi Združenia POA, navštevujúcich príslušnú triedu. Tvoria ho predseda 

TA, ktorý je zároveň členom Členskej schôdze a podpredseda TA, ktorý je zástupcom 

predsedu TA. Sú volení na prvom rodičovskom združení TA.  

Členská schôdza je najvyšším orgánom Združenia POA a jej prostredníctvom 

uplatňujú členovia svoje právo riadiť a kontrolovať činnosť občianskeho združenia.  

Členská schôdza: 

a. schvaľuje zmeny a doplnky stanov občianskeho združenia, 

b. volí a odvoláva všetky ostatné orgány Združenia POA, 

c. schvaľuje plán činnosti združenia a rozpočet, 

d. prerokováva správu Revíznej komisie 

e. rozhoduje zániku Združenia POA 

f. rozhoduje o všetkých ostatných záležitostiach nezverených iným orgánom 

Združenia POA. 

Členskú schôdzu zvoláva Výkonný výbor podľa potreby, najmenej však dvakrát za 

rok.  

Členská schôdza je uznášania schopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jej 

členov. Ak sa napriek riadnemu oznámeniu nedostaví nadpolovičná väčšina všetkých 

členov do stanoveného limitu, začiatok schôdze sa posunie o 1 hodinu. Potom je 

členská schôdza uznášania schopná bez ohľadu na počet prítomných členov. Na 

prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas väčšiny hlasov prítomných členov, okrem 

zmeny stanov a zániku Združenia POA, kde je potrebná 2/3 väčšina prítomných 

členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu Združenia POA. 

Členská schôdza volí na svojom prvom zasadnutí v školskom roku päťčlenný 

Výkonný výbor, ako aj 3 členov Revíznej komisie Združenia POA, ktorí nesmú byť 

členmi Výkonného výboru. 

3. Predseda Združenia POA koná navonok v mene Združenia POA ako štatutárny orgán. 

Je volený a odvolávaný Členskou schôdzou, pričom jeho funkčné obdobie končí podľa 

Článku  IV. bod 6. Predseda Združenia POA zvoláva zasadnutia Členskej schôdze 

a Výkonného výboru a riadi ich priebeh. Je oprávnený disponovať finančnými 

prostriedkami na účte Rodičovského združenia do výšky 2000,- Eur (dvetisíc Eur) a na 

účte Občianskeho združenia do výšky 5000,- Eur (päťtisíc Eur) v súlade s rozpočtom 

Združenia POA na daný školský rok. Predseda POA ako štatutárny orgán koná 



samostatne tak, že k svojmu podpisu pripojí názov občianskeho združenia, funkciu 

a pečiatku Združenia POA. Predseda POA je oprávnený poveriť podpredsedu 

Združenia POA konkrétnymi úkonmi v mene Združenia POA na zabezpečenie 

kontinuity fungovania občianskeho združenia. 

4. Výkonný výbor je výkonným orgánom Združenia POA, ktorý za svoju činnosť 

zodpovedá Členskej schôdzi a má 5 členov (predsedu, ktorým je riaditeľ školy, 

podpredsedu ktorým je zamestnanec školy, účtovníka a 2 členov). Výkonný výbor je 

orgánom Združenia POA, ktorý plní úlohu kolektívneho správcu združenia v období 

medzi dvoma zasadnutiami Členskej schôdze. Členom Výkonného výboru môže byť 

len člen Združenia POA, ktorý je občanom Slovenskej republiky, občiansky bezúhonný 

a v plnom rozsahu spôsobilý na právne úkony. Rokovanie Výkonného výboru sa koná 

spravidla raz štvrťročne, najmenej však dvakrát do roka. Predseda zvolá mimoriadne 

zasadnutie Výkonného výboru ak o to spolu s programom písomne požiada jedna tretina 

Výkonného výboru, alebo Revízna komisia. Zasadnutia Výkonného výboru sa 

zúčastňujú jeho členovia. Výkonný výbor rokuje a prijíma závery, ak je prítomná 

nadpolovičná väčšina jeho členov. Rokovanie Výkonného výboru riadi predsedajúci. 

Závery z rokovania prijíma Výkonný výbor formou uznesenia, a to hlasovaním 

nadpolovičnou väčšinou hlasov jeho členov, ktoré je záväzné pre členov združenia. 

Uznesenie Výkonného výboru sa prijíma nadpolovičnou väčšinou všetkých jej členov, 

spravidla na rokovaní Výkonného výboru. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas 

predsedajúceho. Zastupujúci člen Výkonného výboru hlasuje so súhlasom 

predsedajúceho. 

V neodkladnom prípade môže predseda Výkonného výboru rozhodnúť o prijatí 

uznesenia mimo rokovania Výkonného výboru. V tomto prípade tajomník Výkonného 

výboru zabezpečí doručenie návrhu uznesenia členom Výkonného výboru. Uznesenie 

Výkonného výboru je prijaté po doručení písomného súhlasu nadpolovičnej väčšiny 

členov Výkonného výboru tajomníkovi Výkonného výboru. 

Uznesenia z rokovania Výkonného výboru overuje spravidla tajomník a podpisuje 

predsedajúci. Uznesenia podpísané predsedajúcim doručuje tajomník Výkonného 

výboru členom Výkonného výboru do desiatich dní písomne alebo elektronicky. 

Výkonný výbor v období medzi dvoma valnými zhromaždeniami  rozhoduje s konečnou 

platnosťou o činnosti združenia mimo činnosti, ktorá je zverená iným orgánom 

združenia. 

Výkonný výbor je oprávnený samostatne disponovať s finančnými prostriedkami na 

účte združenia do sumy 10.000.-Eur (desaťtisíc Eur) a prevádzať hmotný majetok na 

školu. 

Výkonný výbor: 

a. zabezpečuje spoluprácu Združenia POA s vedením školy, 

a. zvoláva a programovo pripravuje rokovanie Členskej schôdze,  

b. rozhoduje o všetkých záležitostiach Združenia POA, ktoré nie sú stanovami 

vyhradené do nasledujúcej Členskej schôdze, 

c. rozhoduje o členstve v Združení POA, 

d. vypracováva správu o činnosti a o hospodárení Združenia POA, 

e. navrhuje rozpočet Združenia POA na každý školský rok, 

f. ustanovuje likvidátora v prípade zániku Združenia POA. 

5. Revízna komisia je kontrolným orgánom Združenia POA. Všetci členovia, orgány 

a funkcionári Združenia POA sú povinní jej poskytnúť všetky informácie, dokumenty 

a podklady na vypracovanie správy o hospodárení združenia za príslušný školský rok. 



Členstvo v Revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo Výkonnom výbore 

Združenia POA. Revízna komisia je volená a odvolávaná Členskou schôdzou, pričom 

sa jej tiež zodpovedá za svoju činnosť. Musí mať vždy minimálne troch členov. Revízna 

komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov 

a rozhodnutia prijíma väčšinou hlasov prítomných členov. 

Revízna komisia Združenia POA najmä: 

a. kontroluje hospodárenie, dodržiavanie stanov a rozhodnutí orgánov Združenia 

POA; 

b. upozorňuje na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie; 

c. posudzuje výročnú správu o činnosti Združenia POA, návrh rozpočtu, správu 

o hospodárení Združenia POA vypracovanú Výkonným výborom predtým, ako 

ju prijme Členská schôdza; 

d. vypracováva revíznu správu ku dňu zasadnutia Členskej schôdze, resp. ak zistí, 

alebo je upozornená na to, že uznesenie Výkonného výboru je v rozpore so 

zásadami hospodárenia a s rozpočtom združenia, alebo s platnými zákonmi. 

 

 

Článok VI. 

Zánik občianskeho združenia 

1. Pri zániku občianskeho združenia sa postupuje podľa § 12 zákona č. 83/1990 Zb. 

o združovaní občanov. Občianske združenie sa zrušuje: 

a. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, 

b. právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení, 

c. právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní, alebo 

d. vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre 

nedostatok majetku 

2. Pokiaľ stanovy združenia neurčujú spôsob dobrovoľného rozpustenia alebo zlúčenia s 

iným združením, rozhoduje o ňom jeho najvyšší orgán. Tento orgán oznámi zánik 

združenia do 15 dní príslušnému ministerstvu. 

3. O nakladaní s majetkom združenia rozhoduje v prípade zániku členská schôdza 

delegátov nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Členská schôdza delegátov 

menuje likvidátora, ktorý najskôr vyrovná všetky záväzky združenia a s prípadným 

likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik združenia 

oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR. V prípade zlúčenia 

Združenia POA s iným združením majetok prechádza do vlastníctva nového združenia, 

v opačnom prípade sa zostatkový majetok prevádza po uhradení všetkým pohľadávok 

a dlhov bezodplatne na školu.  

 

 

 

Článok VII. 

Zásady hospodárenia 

1. Hospodárenie Združenia POA sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. 

2. Príjmy Združenia POA tvoria najmä: 

a. výnosy z majetku Združenia POA, t.j. úroky z peňažných vkladov v bankách, 

výnosy z cenných papierov, príjmy z prenájmu hnuteľného majetku; 

b. dary a príspevky od právnických alebo fyzických osôb; 

c. výnosy z verejných zbierok; 

d. výnosy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo 

športových akcií; 



e. sponzorské príspevky od fyzických alebo právnických osôb; 

f. príjmy z podielu zaplatenej dane; 

g. dotácie a granty od domácich a zahraničných právnických osôb a fondov; 

h. dotácie zo štátneho rozpočtu, štátneho fondu, z rozpočtu obce alebo 

zriaďovateľa; 

i. iné. 

3. Hospodárenie Združenia POA sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi ako 

aj vlastnými rozhodnutiami príslušných orgánov združenia. 

4. Združenie POA vedie získané finančné prostriedky na dvoch osobitných účtoch 

Občianske združenie a Rodičovské združenie v peňažnom ústave.  

5. Majetok Združenia POA nemožno použiť na zabezpečenie záväzkov iných právnických 

alebo fyzických osôb alebo na obdobnú činnosť. 

6. Za hospodárenie Združenia POA zodpovedá výkonný výbor Združenia POA. 

7. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba poskytla dar alebo príspevok na viazaný účel, 
predstavenstvo je oprávnené rozhodnúť o ich použití na iný účel len na základe 
predchádzajúceho písomného súhlasu darcu; ak darca nie je známy aj bez takéhoto 
súhlasu. 

8. Výdavkami Združenia POA sú výdavky na financovanie účelu združenia v súlade so 

stanovami Združenia POA podľa Článku III. a výdavky na správu účtov. 

9. Výdavky sa rozpočtujú podľa jednotlivých cieľov združenia, podľa spôsobu použitia, 

podľa subjektov, ktorým sa poskytujú. 

10. Kontrolu čerpania prostriedkov zabezpečuje revízna komisia v rámci svojich práv 

zakotvených v stanovách. 

11. Združenie POA vedie účtovníctvo podľa platného zákona o účtovníctve a za jeho 

vedenie zodpovedá účtovník a výkonný výbor. 

12. Výkonný výbor zabezpečí vypracovanie výročnej správy o činnosti Združenia POA za 

kalendárny rok tak, aby ju revízna komisia mohla preskúmať do 31. marca 

nasledujúceho roka. Následne ju členská schôdza  prerokuje  a zverejní na stránke 

Združenia POA. 

13. Materiály Združenia POA sa ukladajú na sekretariáte školy. Archiváciu materiálov 

zabezpečuje škola. 

 

 

Článok VIII. 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

1. Predseda Združenia POA zvolený podľa doterajších stanov združenia neodkladne 

pripraví voľbu nových členov výkonného výboru a revíznej komisie a zvolá najneskôr 

do siedmich dní členskú schôdzu. 

2. Zvolením nových členov výkonného výboru a revíznej komisie sa zároveň odvolávajú 

členovia koordinačnej rady a revíznej komisie Združenia POA podľa pôvodných stanov 

VVS/1-900/90-201191 zo dňa 7.6.2002. 

3. Stanovy Združenia POA vypracoval prípravný výbor Združenia POA na svojom 

zasadnutí dňa 30.8.2022. 

4. Každú zmenu stanov Združenia POA schvaľuje Členská schôdza. Zmeny možno 

vykonať len formou dodatkov v písomnej podobe. 

5. Zrušujú sa stanovy Združenia Priatelia Obchodnej akadémie na Nevädzovej 3 

v Bratislave pod č. VVS/1-900-90-201191. 

6. Stanovy Združenia POA nadobúdajú účinnosť dňom schválenia členskou schôdzou 

Združenia POA. 

 


