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STANOVY  

Rady rodičov pri Odbornom učilišti 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

 

1. Názov občianskeho združenia je Rada rodičov pri Odbornom učilišti (ďalej len skratka RR) 

je v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov 

dobrovoľným združením občanov. 

2. RR je organizácia s právnou subjektivitou. Sídlom RR je Dúbravská cesta 1, 845 24 

Bratislava – Karlova Ves. 

3. RR je otvorená, samostatná, nezávislá, nepolitická organizácia, vyvíjajúca svoju činnosť 

na demokratických základoch. 

4. RR sa môže združovať s obdobnými organizáciami do vyšších foriem združení. 

 

Článok 2 

Hlavné úlohy a ciele 

 

1. RR sa podieľa na zabezpečovaní prosperity, rozvoja a ochrany záujmov detí svojich 

členov, ktoré navštevujú Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, Bratislava (ďalej len OU 

D1). Spoluvytvára materiálno-technické, ekonomické, personálne a odborné podmienky 

pre ich činnosť, pomáha pri riešení problémov školy. 

 

Článok 3 

Členstvo 

 

1. Členstvo v RR je dobrovoľné. Členom RR sa môže stať každý rodič (právny zástupca) 

žiaka navštevujúceho OU D1, ako aj iný občan ochotný podporiť činnosť RR. 

2. Členstvo v RR vzniká: 

a) podpisom rodiča (právneho zástupcu) žiaka do zoznamu príslušnej odborovej skupiny 

RR a zaplatením členského príspevku na príslušný školský rok. V takomto prípade trvá 

členstvo v RR do konca štúdia žiaka, 
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b) čestným prehlásením fyzickej osoby, ktorá nie je rodičom (právnym zástupcom) žiaka 

navštevujúceho OU D1, že má záujem o členstvo v RR a že bude dodržiavať Stanovy 

RR. 

3. Členstvo v RR zaniká: 

a) dobrovoľným vystúpením, 

b) vylúčením pre neplnenie povinností člena alebo pre obzvlášť závažné previnenie, 

nezlučiteľné s členstvom v RR. O vylúčení rozhoduje výbor RR na základe stanoviska 

príslušnej odborovej skupiny, 

c) úmrtím, 

d) zánikom RR. 

4. Člen má právo: 

a) zúčastňovať sa na zasadnutiach príslušnej odborovej skupiny RR, 

b) dávať podnety, návrhy a pripomienky k činnosti RR a požadovať na ne odpoveď do 30 

dní, 

c) zúčastňovať sa na rokovaní orgánov RR, ak sa rokuje o jeho osobe, 

d) voliť a byť volený do orgánov RR. 

5. Člen RR je povinný: 

a) dodržiavať stanovy RR a na ich základe výborom RR vydané predpisy, 

b) podieľať sa na činnosti RR, 

c) pravidelne platiť členské a iné schválené príspevky v stanovenej výške. 

 

Článok 4 

Orgány RR  

 

1. Orgánmi RR sú: 

a) odborová skupina RR, 

b) výbor RR, 

c) predsedníctvo výboru RR, 

d) revízor RR. 

2. Odborovú skupinu tvoria všetci členovia RR z príslušného učebného odboru OU D1, ako 

aj zaradení členovia RR podľa čl. 3, ods. 2, písm. b týchto stanov. Odborová skupina RR 

volí spomedzi svojich členov predsedu ako svojho predstaviteľa vo výbore RR.  
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3. Najvyšším orgánom RR je výbor zložený z predstaviteľov odborových skupín a dvoch 

zamestnancov OU D1, ktorých do výboru menuje riaditeľ školy. Zasadnutia výboru RR 

zvoláva predseda RR po dohode s riaditeľom OU D1 spravidla 3x za školský rok.  

4. Výbor prerokúva všetky základné činnosti RR, najmä: 

a) rozhoduje o vzniku aj zániku RR, schvaľuje stanovy RR a ich zmeny, 

b) každoročne schvaľuje výšku a spôsob platenia členských a iných príspevkov, 

c) prerokúva správu predsedníctva výboru RR o činnosti a čerpaní rozpočtu za uplynulé 

obdobie a schvaľuje plán činnosti a rozpočet pre nasledujúce obdobie, ako aj správu 

revíznej komisie RR, 

d) volí predsedu RR, podpredsedu RR a hospodára RR, 

e) volí revízora RR, 

f) je oprávnený zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie predsedníctva výboru RR, ak je v rozpore 

s platnými predpismi alebo stanovami RR, 

g) je odvolacím orgánom v disciplinárnom konaní. 

5. Medzi zasadnutiami výboru RR riadi činnosť RR predsedníctvo výboru RR. Predsedníctvo 

sa skladá z predsedu RR, podpredsedu RR a hospodára RR. 

6. Predsedníctvo výboru RR zabezpečuje koordináciu činnosti, zastupuje RR na rokovaniach 

so štátnymi orgánmi, organizáciami a inštitúciami, organizuje doplnkovú podnikateľskú 

činnosť a predkladá výboru RR návrh na rozdelenie prostriedkov získaných vlastnou 

činnosťou, ako aj prostriedkov získaných od štátu, iných organizácií a jednotlivcov.  

7. Štatutárnym zástupcom RR je predseda RR. V jeho neprítomnosti ho môže zastupovať člen 

predsedníctva na základe písomného splnomocnenia. 

8. Na platnosť písomného právneho úkonu v hospodárskych a finančných záležitostiach 

postačuje aj podpis hospodára RR. 

9. Revízor vykonáva revízie hospodárenia RR a o výsledkoch informuje príslušné orgány 

s návrhom na nápravné opatrenia. Za svoju činnosť zodpovedá výboru. Revízor má právo 

zúčastňovať sa rokovaní výboru RR a predsedníctva výboru RR s hlasom poradným. 

10. Kvórum pre legitímnosť zasadnutia výboru RR a predsedníctva výboru RR je účasť 

nadpolovičnej väčšiny členov týchto orgánov. Odborové skupiny, výbor RR a 

predsedníctvo výboru RR rozhodujú pri hlasovaní jednoduchou väčšinou svojich 

prítomných členov. V nevyhnutných prípadoch možno hlasovanie kolektívnych orgánov 

RR uskutočniť aj per rollam. 
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Článok 5 

Majetok a hospodárenie 

 

1. RR môže mať vo vlastníctve hnuteľný a nehnuteľný majetok, potrebný na zabezpečenie 

vlastnej činnosti. Užíva na základe zmluvných vzťahov štátny, príp. iný majetok, o ktorý 

je povinná sa starať, chrániť ho a zveľaďovať. Nakladá s ním v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, predpismi vyšších školských orgánov a vlastnými 

pravidlami. 

2. Zdrojom majetku RR sú príjmy z členských a iných príspevkov, z vlastnej činnosti, 

z výnosu vedľajšieho hospodárstva a iných podnikateľských činností, darov, dotácií 

a iných príjmov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. 

3. V súlade s ustanovením čl. 1 týchto stanov, prostriedky RR možno použiť najmä na: 

a) podporu zvyšovania odbornej a technickej úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu OU 

D1, 

b) finančnú motiváciu žiakov a pedagógov OU D1 v dosahovaní vynikajúcich výsledkov 

na rozličných odborných, športových a kultúrnych podujatiach, 

c) nákup a prevádzku učebných pomôcok, 

d) zabezpečenie prednášok v záujme zvyšovania úrovne odborných vedomostí žiakov 

a ich pedagógov, 

e) propagáciu školy, 

f) materiálne a osobné náklady spojené s pravidelnou činnosťou RR, 

g) ďalšie činnosti schválené výborom RR. 

4. V prípade zániku RR menuje výbor RR likvidátora, ktorý v plnom rozsahu vykoná 

majetkovo-právne vysporiadanie a o ukončení likvidácie upovedomí do 15 dní 

ministerstvo vnútra. 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Stanovy RR schvaľuje výbor RR. Ich výklad vykonáva predsedníctvo výboru RR. Stanovy 

nadobúdajú účinnosť dňom registrácie alebo splnením oznamovacej povinnosti. 
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2. Záležitosti neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi 

predpismi platnými v Slovenskej republike a predpismi vydanými Ministerstvom školstva 

SR. 

3. Stanovy RR schválil prípravný výbor RR dňa 10. 10. 2014. 

 

 


