
Stanovy združenia občanov
podľa zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v z. n. p.

Článok I.
Názov, sídlo a ciele združenia

1) Názov združenia: ProLibero (ďalej v texte len „združenie“)

2) Sídlo združenia: Námestie Jozefa Herdu 579/1, 917 01 Trnava

3) Ciele združenia sú:
a. Cieľom občianskeho združenia je podpora a pomoc deťom a mládeži 

prioritne s Narušenou komunikačnou schopnosťou (ďalej len NKS), ale 
aj s iným zdravotným znevýhodnením (ďalej len so ZZ) ako napríklad 
mentálnym, telesným, sluchovým a zrakovým teda deťom a mládeži so  
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len so ŠVVP), 
a zároveň  rodičom a osobám pracujúcim s touto skupinou detí 
a mládežou a to najmä v oblasti logopedickej, špeciálno-pedagogickej, 
psychologickej, poradenskej a vzdelávacej, prostredníctvom osôb 
oprávnených na vykonávanie týchto činností. Občianske združenie sa 
zameriava na  presadzovanie a skvalitnenie integrácie detí a mládeže 
so ŠVVP do spoločnosti. Prioritnou oblasťou OZ je depistáž, osveta 
a vzdelávania nielen detí a mládeže ale aj všetkých zainteresovaných 
osôb v procese integrácie a inklúzie s cieľom zabezpečenia ich 
plnohodnotného života. 

b. Občianske združenie pri plnení svojich cieľov komunikuje a spolupracuje
s príslušnými orgánmi štátnej správy, školskými a poradenskými 
zariadeniami. 

c. Občianske združenie organizuje vzdelávacie, spoločenské, 
kultúrne, voľnočasové a iné podujatia pre svojich členov ako aj pre deti 
a mládež so ŠVVP a osoby pracujúce s touto skupinou detí.

d. Občianske združenie nadväzuje kontakty a spoluprácu s podobne 
zameranými domácimi a zahraničnými inštitúciami, organizáciami 
a združeniami. 

e. Občianske združenie poskytuje vzdelávanie, poradenstvo a osvetovú 
činnosť s podporou odbornej verejnosti.

Článok II.
Členstvo, práva a povinnosti členov

1) Členstvo v združení je dobrovoľné.  Členom občianskeho združenia sa môže
stať  ktorákoľvek  fyzická  osoba  alebo  právnická  osoba  na  základe  ním
podpísanej  žiadosti,  ak  najvyšší  orgán  schváli  prijatie  osoby  za  člena
občianskeho združenia. 

2) Členstvo v občianskom združení zaniká nasledovným spôsobom: 
a) rozhodnutím najvyššieho orgánu o vylúčení člena. Najvyšší orgán určí

deň zániku členstva v zápisnici z jej zasadnutia. Vylúčený člen nemá 



právo požadovať vrátenie žiadnych aktív, ktoré previedol do majetku 
združenia,

b) doručením oznámenia člena o jeho rezignácii jednému z členov 
najvyššieho orgánu. Člen, ktorý oznámil rezignáciu nemá právo 
požadovať vrátenie žiadnych aktív, ktoré previedol do majetku 
združenia,

c) zánikom právnickej osoby. Právnemu nástupcovi právnickej osoby 
nevzniká členstvo v občianskom združení,

d) úmrtím člena.

3) Členovia majú práva:
a) podieľať sa na činnosti združenia,
b) voliť a byť volení do orgánov združenia,
c) obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami,
d) byť informovaní o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

4) Členovia majú povinnosti:
a) dodržiavať stanovy združenia,
b) pomáhať pri plnení cieľov združenia podľa svojich možností,
c) platiť členské príspevky navrhnuté najvyšším orgánom,
d) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

Článok III.
Orgány združenia

1) Orgánmi združenia sú:
a) najvyšší orgán – členská schôdza,
b) štatutárny orgán – predseda.

2) Najvyšší orgán:
a) tvoria všetci členovia združenia,
b) schvaľuje zmeny a doplnky stanov,
c) volí a odvoláva všetky ostatné orgány združenia,
d) schvaľuje plán činnosti združenia, rozpočet a výšku členského príspevku,
e) schvaľuje prijatie nových členov a vylúčenie členov,
f) rozhoduje o zrušení združenia,
g) zvoláva ho štatutárny orgán, resp. nadpolovičná väčšina členov,
h) je uznášaniaschopný ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina členov,
i) členská schôdza sa schádza najmenej raz za 1 rok.

3) Štatutárny orgán:
a) zabezpečuje  a riadi  činnosť  združenia  medzi  zasadnutiami  najvyššieho

orgánu,
b) zastupuje združenie navonok a koná v jeho mene samostatne,
c) je volený na funkčné obdobie 3 rokov.

Článok IV.
Zásady hospodárenia

1) Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetok.
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2) Občianske  združenie  bude  financovať  svoju  činnosť  z nasledujúcich
zdrojov: 

a) prijaté dary od fyzických a právnických osôb,
b) členské príspevky, v prípade, ak tak určí najvyšší orgán,
c) príjmy občianskeho združenia z jeho vlastnej činnosti,
d) finančné prostriedky od sponzorov, z reklám a od iných  združení,
e) príjmy z finančných prostriedkov uložených v bankových inštitúciách,
f) príjmy z účelových fondov,
g) výnosy z dobročinných akcií, zo zbierok a pod.,
h) ostatné zdroje podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu.

3)    Použitie zdrojov:
a) Zdroje občianskeho združenia možno použiť len v súlade s cieľom 

činnosti občianskeho združenia uvedeným v druhej časti týchto 
stanov a na úhradu nákladov spojených s bežnou činnosťou 
občianskeho združenia.

b) Občianske združenie bude mať uložené svoje finančné prostriedky 
na účtoch v bankových inštitúciách a v hotovosti pre jednotlivé 
výdavky.

c) Všetky hmotné a nehmotné aktíva, ktoré občianske združenie 
nadobudne, sú majetkom občianskeho združenia.

d) O použití zdrojov rozhoduje najvyšší orgán, ktorý zodpovedá za 
hospodárenie občianskeho združenia a za vedenie účtovnej 
evidencie.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

1) Združenie  vzniká  dňom  registrácie  na  Ministerstve  vnútra  Slovenskej
republiky.

V Trnave dňa 17.01.2022
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