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ÚPLNÉ ZNENIE STANOV OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA  

ZDRUŽENIE PRE FRANCÚZSKU ŠKOLU V BRATISLAVE 

v znení schválenom Valným zhromaždením združenia dňa 11.01.2018 

(ďalej len „Stanovy“) 

Článok 1  

Názov 

1. V zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, členovia, 

ktorí prijali tieto Stanovy, založili neziskové občianske združenie pod názvom: “Združenie pre 

francúzsku školu v Bratislave” (ďalej len „združenie“). 

2. Združenie bolo založené 24. apríla 2003 a zapísané v Registri občianskych združení vedenom 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, identifikačné číslo združenia je: 308 46510. 

 

Článok 2  

 Predmet činnosti  

1. Hlavným cieľom združenia je spravovanie:  

1.1 Súkromnej základnej školy s materskou školou francúzsko-slovenskej, M.C. 

Sklodowskej 1, Bratislava, s medzinárodným programom, ktorá bude zároveň používať  

bežný názov: „Medzinárodná francúzska škola v Bratislave“ (ďalej len „škola“), a 

1.2 Súkromného gymnázia francúzsko-slovenského, M. C. Sklodowskej 1, Bratislava, s 

medzinárodným programom (ďalej len „gymnázium“),  

a to v súlade so zásadami, ktorými sa riadi francúzske vzdelávanie v zahraničí.  

2. Škola a gymnázium sú schválené francúzskym Ministerstvom školstva a majú podpísanú dohodu 

s francúzskym Ministerstvom zahraničných vecí (Agentúra pre francúzske vzdelávanie v 

zahraničí), čo umožňuje vzdelávanie detí z frankofónnych rodín žijúcich v Bratislave a detí zo 

slovenských rodín alebo z rodín iných národností, ktoré si želajú vzdelávať svoje deti vo 

francúzskom jazyku v Bratislave. Škola je zároveň akreditovaná Ministerstvom školstva 

Slovenskej republiky a je súčasťou Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. 

Gymnázium bude zaradené do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky 

s účinnosťou od 1. septembra 2018. Popri akreditovanom gymnáziu bude od septembra 2017 

v priestoroch školy zároveň prebiehať vyučovanie v rámci jednej triedy na úrovni stredného 

stupňa vzdelávania, pričom táto trieda nebude zaradená do Siete škôl a školských zariadení SR.  

3. Vo všeobecnosti je cieľom združenia podporovať lepšie vzájomné poznanie medzi Slovenskom a 

Francúzskom, najmä rozvíjaním jazykových a kultúrnych výmen. 

4. V rámci svojej činnosti sa združenie zameriava na :  

 

- podporu vzdelávania detí a mládeže, 

- podporu športových aktivít detí a mládeže, 

- zachovanie kultúrnych hodnôt a 

- zabezpečenie základných životných potrieb detí a mládeže. 

5. Združenie nebude vykonávať žiadnu politickú, filozofickú alebo náboženskú propagandu. 
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Článok 3  

Sídlo 

Sídlo združenia sa nachádza na adrese: M. C. Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava.  

Článok4 

Trvanie 

Združenie bolo založené na dobu neurčitú.  

 

Článok 5 

Zloženie 

1. Združenie je zložené z dvoch typov členov, a to:  

i) Čestní členovia: menovaní na návrh Riadiaceho výboru, 

ii) Aktívni členovia: každá fyzická osoba sa môže stať aktívnym členom združenia pod 

podmienkou, že kumulatívne spĺňa nasledujúce podmienky:  

- je rodičom jedného alebo viacerých detí zapísaných do školy/gymnázia alebo 

osobou, ktorá trvale a skutočne vykonáva rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu 

k niektorému zo žiakov školy/gymnázia; a súčasne 

- zaplatila členský príspevok podľa článku 7 nižšie.  

2. Rodičia a osoby, ktoré vykonávajú rodičovské práva a povinnosti voči jednému alebo viacerým 

deťom sa stanú aktívnymi členmi združenia vyplnením formulára o administratívnom zápise ich 

dieťaťa do školy/gymnázia, ktorým vyjadria súhlas s týmito Stanovami a zaviažu sa uhrádzať 

členské príspevky združeniu. Otec a matka žiaka alebo ich zástupcovia sú považovaní spoločne 

za jedného aktívneho člena združenia. 

 

Článok 6  

Členstvo – Vystúpenie – Vylúčenie 

1. Členstvo v združení je podmienené pristúpením k týmto Stanovám a rešpektovaním ostatných 

pravidiel združenia. Členstvo aktívnych členov v združení je nevyhnutne spojené so zápisom ich 

dieťaťa do školy/gymnázia.  

2. Aktívne členstvo zaniká :  

i) uplynutím školského roka, v ktorom dieťa (alebo posledné dieťa v prípade viacerých 

zapísaných detí) aktívneho člena prestalo byť žiakom školy/gymnázia; 

ii) vylúčením z dôvodu neuhradenia členského príspevku; 

iii) vylúčením zo závažných dôvodov na základe rozhodnutia Riadiaceho výboru, pričom  

príslušný člen musí byť vopred vyzvaný, aby podal vysvetlenie. Príslušný člen sa môže 

proti rozhodnutiu o vylúčení odvolať na riadne Valné zhromaždenie, 

iv) dobrovoľným vystúpením dňom doručenia písomného oznámenia člena.  

3. V prípade, ak člen dobrovoľne vystúpi zo združenia podľa odseku 2 písm. iv) vyššie, jeho dieťa 

nemôže naďalej navštevovať školu/gymnázium a vystupujúci člen je povinný uhradiť bez 

zbytočného odkladu všetky členské príspevky splatné do dňa vystúpenia člena zo združenia. 
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4. Žiadny člen, ktorého členstvo sa skončilo niektorým z dôvodov uvedených v odseku 2, nemá 

nárok na vrátenie dovtedy zaplateného členského príspevku. 

 

Článok 7 

Členské príspevky 

1. Aktívni členovia združenia sú povinní platiť združeniu ročný členský príspevok, ktorý zodpovedá 

školnému za vzdelávanie ich detí.  

2. Výška členských príspevkov je každoročne stanovená Riadiacim výborom. Platobné podmienky 

združenia, ktoré sú uverejnené na oficiálnej internetovej stránke školy, určujú výšku a spôsob 

platenia členských príspevkov na každý školský rok. Výška členského príspevku závisí od stupňa 

vzdelávania detí.  

3. Členské príspevky môže platiť aj zamestnávateľ aktívneho člena. V takomto prípade sa platba 

vykonaná zamestnávateľom aktívneho člena v prospech združenia považuje za platbu členského 

príspevku vykonanú aktívnym členom. 

4. Ak Riadiaci výbor nerozhodne inak, členské príspevky môžu byť použité výhradne na 

zabezpečenie fungovania a vedenia školy a gymnázia (najmä na úhradu miezd a iných peňažných 

plnení vyplácaných zamestnancom školy/gymnázia a na úhradu prevádzkových nákladov 

školy/gymnázia). Za tým účelom bude združenie poskytovať škole a gymnáziu finančné 

prostriedky v nevyhnutnej miere zo zaplatených členských príspevkov na mesačnej báze.  

5. Aktívni členovia, ktorí si sami platia členské príspevky môžu získať zo strany združenia finančnú 

pomoc vo forme štipendia alebo zníženej sadzby školného. 

 

Článok 8 

Financovanie 

1. Zdroje financovania združenia pozostávajú z:   

i) členských príspevkov členov (ktoré zodpovedajú školnému) ; 

ii) dotácií, ktoré môžu byť poskytnuté združeniu ;  

iii) príjmov z jeho majetku ;  

iv) prostriedkov získaných doplnkovou podnikateľskou činnosťou združenia vykonávanou 

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré môžu byť použité výlučne 

na rozvoj cieľa, poslania a úloh združenia v súlade so stanovami;   

v) akýchkoľvek iných zdrojov poskytnutých združeniu na základe zákona alebo podľa 

iných právnych predpisov. 

2. Riadiaci výbor rozhoduje o použití zdrojov združenia v súlade s princípmi zakotvenými v týchto 

Stanovách. Rozpočet združenia musí byť každý rok schválený Valným zhromaždením.  

 

Článok 9  

Orgány združenia a bezplatnosť vykonávania funkcií 

1. Združenie má nasledovné orgány: 

i) Valné zhromaždenie; 

ii) Riadiaci výbor; 

iii) Predsedníctvo združenia (s jednotlivými členmi). 
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2. Združenie môže vytvoriť ďalšie orgány ad hoc alebo poradné orgány, ktoré budú vykonávať 

špecifické funkcie určené združením.  

3. Valné zhromaždenie volí do funkcie a odvoláva členov Riadiaceho výboru. Novozvolení 

členovia Riadiaceho výboru následne volia spomedzi seba členov Predsedníctva, ktorými sú: 

predseda, jeden alebo dvaja podpredsedovia, tajomník a pokladník. Všetci členovia 

Predsedníctva sú zároveň členmi Riadiaceho výboru.  

4. Členovia združenia nemajú nárok na žiadnu odmenu za výkon ich funkcie v orgánoch združenia, 

ale môžu dostať náhradu výdavkov vynaložených pre potreby združenia, a to po predložení 

príslušných dokladov a so súhlasom Riadiaceho výboru.  

 

Článok 10 

Riadiaci výbor 

1. Združenie je spravované Riadiacim výborom zloženým zo 4 až 9 členov (administrátorov) 

volených Valným zhromaždením na obdobie jedného roka. V prípade, ak administrátor vykonáva 

funkciu v rámci Predsedníctva, jeho mandát v Riadiacom výbore trvá dva roky. Predseda 

združenia (ďalej len „predseda“) je jedným z členov Riadiaceho výboru. Členovia, ktorým končí 

funkčné obdobie, môžu byť zvolení opätovne. Mandát jednotlivých členov Riadiaceho výboru sa 

skončí až po tom, ako Valné zhromaždenie zvolí nových členov Riadiaceho výboru.  

2. Riadiaci výbor je výkonným orgánom združenia, ktorý disponuje najširšími právomocami na 

schvaľovanie všetkých úkonov, ktoré nie sú vyhradené do pôsobnosti Valného zhromaždenia, 

najmä:  

i) rozhoduje o fungovaní a vedení združenia medzi jednotlivými schôdzami Valného 

zhromaždenia; 

ii) vykonáva rozhodnutia Valného zhromaždenia združenia; 

iii) kontroluje hospodárenie členov Predsedníctva združenia a má právo požiadať o 

predloženie správ o ich úkonoch; 

iv) schvaľuje každý nákup, predaj alebo nájom, poskytnutie alebo prijatie úveru 

potrebného na fungovanie združenia, či už so zriadením hypotekárneho záložného 

práva alebo bez neho, ako aj akékoľvek iné otázky spojené s hospodárením združenia.  

3. Riadiaci výbor sa schádza vždy, keď je to potrebné, na základe pozvánky predsedu s uvedením 

programu schôdze alebo na žiadosť štvrtiny jej členov. Rozhodnutia sa prijímajú absolútnou 

väčšinou hlasov; v prípade rovnosti hlasov prevažuje hlas predsedu. 

4. Zo zasadnutí Riadiaceho výboru sa vyhotovuje zápisnica. Zápisnicu podpisuje predseda 

a tajomník, a uschováva sa v internom registri združenia.  

5. Členovia Riadiaceho výboru sú povinní vyhnúť sa akýmkoľvek konfliktom záujmov, ktoré by 

mohli vzniknúť pri výkone ich funkcie v združení, najmä v súvislosti s predkladaním, výberom, 

schvaľovaním a hodnotením zmluvy, projektu alebo výzvy na predkladanie návrhov spojenej 

s činnosťou združenia. Ak sa člen Riadiaceho výboru dozvie o existencii svojich osobných alebo 

materiálnych záujmov v súvislosti s činnosťou združenia, musí túto skutočnosť bezodkladne 

oznámiť ostatným členom Riadiaceho výboru a zároveň sa nesmie ďalej zúčastňovať na prijímaní 

rozhodnutí v danej veci. Zároveň nesmie mať dotknutý člen Riadiaceho výboru ďalej prístup 

k informáciám týkajúcim sa zmluvy, projektu alebo výzvy na predkladanie návrhov 

uskutočňovanej združením. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto odseku môže Valné 

zhromaždenie pristúpiť k odvolaniu príslušného člena z funkcie v Riadiacom výbore. Právo 

združenia na náhradu škody tým nie je dotknuté.  
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6. Osoby, ktorých záujmy môžu byť v rozpore so záujmami združenia z dôvodu ich postavenia 

alebo vzťahu so združením nemôžu byť zvolení za členov Riadiaceho výboru. Najmä 

zamestnanci školy, gymnázia alebo združenia, dodávatelia združenia, veľvyslanec a členovia 

Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku nemôžu byť zvolení za členov Riadiaceho výboru.  

 

Článok 11 

Predsedníctvo združenia 

1. Riadiaci výbor volí spomedzi svojich členov Predsedníctvo združenia zložené z predsedu, 

jedného alebo dvoch podpredsedov, jedného tajomníka a jedného pokladníka, a to na obdobie 

jedného roka. Členovia, ktorým skončilo funkčné obdobie v Predsedníctve môžu byť zvolení 

opätovne. Za účelom zabezpečenia kontinuity vedenia združenia sa členovia zvolení do 

Predsedníctva zaväzujú vykonávať svoju funkciu v rámci Riadiaceho výboru počas dvoch rokov 

s tým, že druhý rok ich mandátu môžu vykonávať funkciu v Riadiacom výbore ako 

administrátori, a nie nevyhnutne ako členovia Predsedníctva. V prípade znovuzvolenia za člena 

Predsedníctva sa člen opätovne zaväzuje vykonávať funkciu v Riadiacom výbore počas dvoch 

rokov. 

2. Predseda je štatutárnym orgánom združenia. Zvoláva Valné zhromaždenia a zasadnutia 

Riadiaceho výboru. Rozhoduje o vynaložení výdavkov. Predseda zastupuje združenie z poverenia 

Riadiaceho výboru vo všetkých úkonoch vo vzťahu k verejným inštitúciám a súkromným 

osobám a disponuje všetkými právomocami na tento účel. Niektoré svoje oprávnenia môže 

delegovať za podmienok stanovených v organizačnom poriadku. Predseda je oprávnený najmä 

zastupovať združenie pred súdnymi orgánmi na strane navrhovateľa a odporcu.  

3. V prípade neprítomnosti alebo ochorenia zastupuje predsedu podpredseda, v prípade 

neprítomnosti podpredsedu 2. podpredseda alebo ktorýkoľvek administrátor osobitne poverený 

Riadiacim výborom. 

4. Tajomník zodpovedá za všetky úkony týkajúce sa korešpondencie a archívu združenia. 

Vyhotovuje zápisnice z rokovaní a zabezpečuje ich prepis do registrov. Pripravuje podklady pre 

predsedu a prispieva k plneniu administratívnych povinností združenia.  

5. Pokladník je zodpovedný za všetky úkony týkajúce sa hospodárenia s majetkom združenia. 

Vykonáva všetky platby a preberá všetky plnenia pod kontrolou predsedu. Nákup a predaj 

hnuteľných vecí tvoriacich rezervný fond sa uskutočňuje so súhlasom Riadiaceho výboru. 

Pokladník zodpovedá za pravidelné vedenie účtovníctva o všetkých transakciách a podáva správu 

na výročnom Valnom zhromaždení, ktoré rozhoduje o hospodárení. 

 

Článok 12 

Riadne valné zhromaždenie 

1. Valné zhromaždenie združenia tvoria všetci jeho aktívni členovia.  

2. Valné zhromaždenie sa schádza najmenej raz za rok a vždy, keď ho zvolá predseda z iniciatívy 

Riadiaceho výboru alebo na žiadosť najmenej štvrtiny jeho členov. Pozvánky na riadne Valné 

zhromaždenie sa posielajú najmenej pätnásť dní vopred a musí v nich byť uvedený program 

schôdze. Program schôdze stanovuje Riadiaci výbor.  

3. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Rozhoduje o podstatných otázkach 

týkajúcich sa činnosti združenia, najmä:  



6 

 

i) schvaľuje účtovnú závierku združenia za predchádzajúce účtovné obdobie a hlasuje 

o prijatí rozpočtu na nasledujúce účtovné obdobie, vrátane výšky členských príspevkov; 

ii) zabezpečuje voľbu nových členov Riadiaceho výboru v prípade, ak je to potrebné; 

iii) berie na vedomie správy Riadiaceho výboru o hospodárení a o finančnom a vnútornom 

stave združenia; 

iv) je oprávnené vymenovať audítora a poveriť ho vypracovaním správy o vedení 

účtovníctva; 

v) splnomocňuje Riadiaci výbor alebo niektorých členov Predsedníctva na vykonanie 

úkonov súvisiacich s predmetom činnosti združenia a pre ktoré by boli ich právomoci 

vyplývajúce z týchto Stanov nedostatočné; 

vi) rokuje o všetkých otázkach zaradených do programu schôdze na žiadosť štvrtiny 

prítomných členov. 

4. Každý aktívny člen združenia má jeden hlas a môže sa nechať zastúpiť iným členom na základe 

písomného plnomocenstva (nikto nemôže zastupovať viac ako troch splnomocniteľov). Všetky 

uznesenia riadneho Valného zhromaždenia sa prijímajú absolútnou väčšinou prítomných alebo 

zastúpených členov. Riadiaci výbor alebo štvrtina prítomných členov môže požiadať o tajné 

hlasovanie. 

5. Členovia Predsedníctva Valného zhromaždenia prítomní na schôdzi Valného zhromaždenia 

parafujú a potvrdzujú prezenčnú listinu. Funkciu členov Predsedníctva Valného zhromaždenia 

vykonávajú členovia Predsedníctva združenia. Zasadnutia Valného zhromaždenia vedie predseda 

Valného zhromaždenia. Funkciu predsedu Valného zhromaždenia vykonáva predseda združenia  

a v jeho neprítomnosti ktorýkoľvek iný člen Predsedníctva združenia. 

6. Na základe rozhodnutia Riadiaceho výboru alebo na žiadosť štvrtiny aktívnych členov združenia 

môže Valné zhromaždenie pristúpiť k hlasovaniu prostredníctvom elektronickej pošty. V takom 

prípade bude všetkým členom Valného zhromaždenia zaslaný email obsahujúci otázky spolu 

s možnosťami na hlasovanie na adresu, ktorú oznámili za týmto účelom združeniu. Členovia 

Valného zhromaždenia budú následne vyzvaní, aby poslali svoju odpoveď združeniu 

prostredníctvom emailu v stanovenej lehote. Rozhodnutia sa prijímajú jednoduchou väčšinou 

všetkých členov. 

 

Článok 13 

Mimoriadne Valné zhromaždenia 

1. Valné zhromaždenie má mimoriadny charakter vtedy, keď rozhoduje o nasledujúcich otázkach:  

i) o akýchkoľvek zmenách týchto Stanov,  

ii) o rozpustení a rozdelení majetku združenia, 

iii) o zlúčení s iným združením s rovnakým predmetom činnosti. 

2. Mimoriadne Valné zhromaždenie musí byť zložené najmenej z polovice aktívnych členov. 

Členovia, ktorí sa nemôžu dostaviť na schôdzu sa môžu nechať zastúpiť iným členom združenia 

na základe písomného plnomocenstva (nikto nemôže zastupovať viac ako troch 

splnomocniteľov).  

3. Uznesenia mimoriadneho Valného zhromaždenia sa prijímajú dvojtretinovou väčšinou hlasov 

prítomných alebo zastúpených členov. 

4. Pokiaľ nebude dosiahnuté potrebné kvórum po prvom zvolaní schôdze Valného zhromaždenia, 

zvolá sa schôdza znovu na základe individuálnych pozvánok po uplynutí najmenej 15 dní odo 

dňa plánovaného konania prvej schôdze. Pri takejto opätovne zvolanej schôdzi bude Valné 

zhromaždenie uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných alebo zastúpených členov. 
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5. Ustanovenia upravujúce riadne Valné zhromaždenie sa primerane použijú na schôdze 

mimoriadneho Valného zhromaždenia, ak nie je v tomto článku stanovené inak.  

 

Článok 14 

Zápisnice 

1. Zápisnice zo schôdze Valného zhromaždenia sa vyhotovujú na očíslovaných voľných listoch 

papiera, zoradených za sebou v zakladači a podpísaných predsedom a jedným členom 

Predsedníctva prítomným na hlasovaní. Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice z rokovania.  

2. Tajomník môže vyhotoviť overené kópie zápisnice, ktoré možno použiť vo vzťahu k tretím 

osobám. 

 

Článok 15 

Rozpustenie združenia 

1. Združenie môže byť rozpustené len na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia zvolaného 

špeciálne na tento účel a po splnení podmienok na kvórum (uznášaniaschopnosť) a väčšinu 

potrebnú na prijatie rozhodnutia mimoriadneho Valného zhromaždenia. 

2. Valné zhromaždenie vymenuje jedného alebo viacerých komisárov poverených likvidáciou 

majetku združenia a stanoví ich právomoci. Rozpustenie združenia musí byť oznámené 

Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky v lehote 15 dní.  

 

Článok 16 

Organizačný poriadok 

 

Riadiaci výbor môže, ak to považuje za potrebné, vypracovať text organizačného poriadku, v ktorom 

bude podrobne upravená aplikácia týchto Stanov. Organizačný poriadok a jeho prípadné zmeny budú 

predložené riadnemu Valnému zhromaždeniu na schválenie. 

 

Článok 17 

Záverečné ustanovenia 

1. Toto Úplné znenie stanov ruší a nahrádza všetky doteraz prijaté znenia stanov združenia, vrátane 

stanov registrovaných Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 24.4.2003 pod č. VVS/1-

900/90-21689. 

2. Predseda je v mene Riadiaceho výboru poverený splnením všetkých ohlasovacích a publikačných 

povinností predpísaných platným právnym poriadkom. Osoba, ktorá disponuje týmto Úplným 

znením Stanov, je oprávnená uskutočniť všetky potrebné formality za účelom splnenia 

prepísaných povinností.  

3. Toto Úplné znenie stanov bolo vyhotovené v takom počte prvopisov, ako je zainteresovaných 

strán, jeden prvopis bol vyhotovený pre potreby združenia a potrebný počet rovnopisov bude 

predložený Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky podľa zákona. 

4. Akákoľvek zmena Stanov musí byť schválená mimoriadnym Valným zhromaždením v súlade 

s postupom uvedeným v Článku 13 vyššie.  
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V Bratislave, dňa 12.01.2018, v nadväznosti na rozhodnutie o zmene Stanov schválené na 

Mimoriadnom Valnom zhromaždení združenia, ktoré sa konalo dňa 11.01.2018. 

 

 

Ivan Saudreau                                                                                                                                                                                             

predseda Združenia pre Francúzsku školu v Bratislave 

 

 

 

 

 


