
Stanovy 

 

I.Článok 

Základné ustanovenia 

 

1. Občianske združenie Akadémia írskeho tanca Avalon (ďalej len „združenie“) je v zmysle zákona 

č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov. Je samostatným, otvoreným apolitickým 

a nezávislým občianskym združením združujúcim záujemcov o tanečné umenie a šport. 

2. Združenie je dobrovoľnou spoločenskou organizáciou. V zmysle ustanovenia § 2 ods. 3) zákona 

č.83/1990 Zb. v platnom znení je právnickou osobou so samostatnou právnou subjektivitou. 

3. Názov občianskeho združenia je Akadémia írskeho tanca Avalon. 

4. Sídlom združenia je Nevädzova ulica č.4, 82101 Bratislava, Ružinov, Slovenská republika. 

5. Združenie má vlastnú symboliku, ktorú schvaľuje predsedníctvo združenia. 

 

II. Článok 

Ciele a činnosť združenia 

1. Cieľom združenia je podpora ,rozvíjanie a organizovanie záujmových aktivít v kultúrno-

umeleckej a športovej oblasti. Tento cieľ dosahuje nasledovnými činnosťami: 

a) Výučba tanca detí, mládeže a dospelých vo forme tanečných hodín, workshopov a  kurzov. 

b) Prezentácia rôznych tanečných štýlov na verejných  a na súkromných kultúrnych 

a spoločenských podujatiach 

c) Účasť na rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach 

d) Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí 

e) Organizovanie tanečných workshopov a seminárov 

f) Účasť na tanečných súťažiach na Slovensku a v zahraničí 

g) Organizácia tanečných súťaží na území Slovenska 

h) Podpora talentovaných členov v oblasti tanca vrátane poskytovania tanečných štipendií 

a finančnej podpory na aktivity súvisiace s cieľom združenia 

i) Podpora sociálne a zdravotne znevýhodnených členov v oblasti tanca vrátane poskytovania 

tanečných štipendií a finančnej podpory na aktivity súvisiace s cieľom združenia 



j) Podpora ďalšieho vzdelávania členov združenia v kultúrno-umeleckej a športovej oblasti, 

vrátane finančnej podpory na aktivity súvisiace s cieľom združenia 

k) Organizácia tanečných pobytov- sústredení pre členov združenia 

l) Organizácia denných letných táborov pre deti a mládež do 18 rokov 

m) Propagácia cieľov a činností združenia v masmédiách 

n) Iné spoločenské aktivity členov v kultúrno-umeleckej a športovej oblasti 

2. Pri plnení stanovených cieľov: 

a) Spolupracuje s odbornými inštitúciami, kultúrnymi a profesijnými spolkami, právnickými 

a fyzickými osobami, občianskymi združeniami a nadáciami v SR i v zahraničí 

b) Podľa potreby uzatvára písomne zmluvy o súčinnosti podľa zákona č.83/1990 Zb. 

III. Článok 

Členstvo v združení 

1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členmi združenia môžu byť fyzické osoby   a právnické, ktoré 

súhlasia s jeho stanovami. 

2. Združenie tvoria riadni a dočasní členovia. 

 

Riadni členovia 

1. Riadnym členom sa môžu stať fyzické aj právnické osoby na základe riadne vyplnenej 

prihlášky na riadne členstvo, ktorá sa podáva na posúdenie predsedníctvu združenia. Riadne 

členstvo vzniká až na základe odsúhlasenia predsedníctvom združenia odo dňa odsúhlasenia. 

2. Riadne členstvo v združení zaniká: 

a) Písomným oznámením riadneho člena o vystúpenie zo združenia. Členstvo zaniká v deň 

prebratia oznámenia predsedníctvom združenia. 

b) Vylúčením riadneho člena na základe rozhodnutia predsedníctva. Vylúčenie musí byť 

odsúhlasené na základe hlasovania nadpolovičnej väčšiny predsedníctva. Dôvodom na 

vylúčenie môže byť ak riadny člen porušuje členské povinnosti alebo z iných závažných 

dôvodov. 

c) Úmrtím riadneho člena. 

d) Zánikom združenia. 

e) Vylúčením na základe nečinnosti . 

 

Dočasní  členovia 



1. Dočasným členom sa môžu stať fyzické aj právnické osoby na základe riadne vyplnenej 

prihlášky na dočasné členstvo, ktorá sa podáva na posúdenie predsedníctvu združenia. 

Dočasné členstvo vzniká až na základe odsúhlasenia predsedníctvom združenia odo dňa 

odsúhlasenia. 

2. Dočasné členstvo v združení zaniká: 

a) Písomným oznámením dočasného člena o vystúpenie zo združenia. Členstvo zaniká v deň 

prebratia oznámenia predsedníctvom združenia. 

b) Vylúčením dočasného člena na základe rozhodnutia predsedníctva. O vylúčení dočasného člena 

môže rozhodnúť aj jeden člen predsedníctva bez hlasovania. Dôvodom na vylúčenie môže byť 

ak dočasný člen porušuje členské povinnosti alebo z iných závažných dôvodov. 

c) Úmrtím dočasného člena. 

d) Zánikom združenia. 

e) Vylúčením na základe nečinnosti . 

 

IV. Článok 

Práva a povinnosti riadnych a dočasných členov 

1. Riadni členovia majú nasledovné práva a povinnosti: 

a. Právo zúčastňovať sa zasadnutí a hlasovať v orgánoch združenia 

b. Právo voliť a byť volení do orgánov združenia 

c. Právo navrhovať kandidátov do orgánov združenia 

d. Právo obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko 

e. Právo byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia 

f. Právo podávať návrhy na vylúčenie riadneho alebo dočasného člena 

g. Povinnosť platiť členský príspevok na základe výzvy orgánov združenia 

h. Povinnosť dodržiavať stanovy združenia a iné vnútorné nariadenia združenia 

i. Plniť uznesenia orgánov združenia 

j. Povinnosť aktívne sa podieľať na dosahovaní cieľov združenia a jeho činnostiach 

k. Povinnosť podľa svojho svedomia, rozsahu možností a schopností pomáhať orgánom 

združenia 

l. Povinnosť ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia 

 



2. Dočasní členovia majú nasledovné práva a povinnosti: 

a. Právo zúčastňovať zasadnutí orgánov združenia 

b. Právo navrhovať kandidátov do orgánov združenia 

c. Právo obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko 

d. Právo byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia 

e. Právo zúčastňovať sa aktivít združenia, ktoré súvisia s ich mesačným členským príspevkom 

po zaplatení tohto príspevku na príslušné obdobie 

f. Právo stať sa riadnym členom na základe podania písomnej prihlášky a odsúhlasením tejto 

prihlášky predsedníctvom združenia 

g. Povinnosť platiť členský  príspevok na základe výzvy orgánov združenia 

h. Povinnosť dodržiavať stanovy združenia a iné vnútorné nariadenia združenia 

i. Plniť uznesenia orgánov združenia 

j. Povinnosť aktívne sa podieľať na dosahovaní cieľov združenia a jeho činnostiach 

k. Povinnosť podľa svojho svedomia, rozsahu možností a schopností pomáhať orgánom 

združenia 

l. Povinnosť ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia 

 

V. Článok 

Organizačné členenie združenia 

 

1. Orgány združenia tvoria: 

a. Valné zhromaždenie ako najvyšší orgán združenia 

b. Predsedníctvo združenia, ktoré je výkonným orgánom združenia a tvoria ho: jeden predseda 

a dvaja podpredsedovia 

c. Revízor, ktorý je kontrolným orgánom združenia 

 

Valné zhromaždenie 

Najvyšším orgánom zduženia je valné zhromaždenie, na zasadnutí ktorého sa majú právo zúčastniť 

všetci členovia. Právo hlasovať majú iba riadni členovia združenia, členovia predsedníctva a revízor. 

Valné zhromaždenie koná v nasledovných oblastiach: 



a) Schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky 

b) Schvaľuje plán činnosti, výročnú správu 

c) Schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení 

d) Rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným 

rozpustením 

e) Volí revízora združenia na základe návrhu predsedníctva 

Valné zhromaždenie sa stretáva ako riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie. 

 

Predsedníctvo 

Predsedníctvo združenia je výkonným orgánom združenia, ktoré riadi združenie medzi zasadnutiami 

valného zhromaždenia. 

Prvé predsedníctvo bolo volené členmi prípravného výboru. V prípade úmrtia alebo vzdania sa 

funkcie člena predsedníctva bude jeho miesto doplnené na základe voľby zostávajúcich členov 

predsedníctva. Predsedníctvo má 3 členov, z toho je 1 predseda  a 2 podpredsedovia.  Predseda aj 

podpredsedovia sa môžu svojej funkcie vzdať, avšak musia toto oznámiť písomne valnému 

zhromaždeniu . 

Podpredsedovia zastupujú predsedu v čase jeho neprítomnosti.  Predsedníctvo sa schádza podľa 

potreby po vzájomnej dohode. Vo všetkých veciach zaväzujúcich združenie je oprávnený konať 

a podpisovať predseda, ako aj podpredseda, pričom za združenie vždy podpisuje predseda ako aj 

podpredseda samostatne. 

Predsedníctvo koná v nasledovných oblastiach: 

a) Zvoláva  a organizuje valné zhromaždenie na základe potrieb združenia 

b) Pripravuje materiály pre valné zhromaždenie (ako sú napríklad návrhy na zmeny stanov, 

kandidáti na revízora, návrh na vymenovanie likvidátora, návrh na zánik združenia a iné) 

c) Prijíma a vylučuje riadnych a dočasných členov, prípadne rozhoduje o ich vylúčení 

d) Určuje výšky členských poplatkov 

e) Vypracovanie návrhu rozpočtu združenia a správy o hospodárení 

f) Zabezpečuje založenie a vedenie bankového účtu 

g) Podáva žiadosť o registráciu do zoznamu prijímateľov 2% z daní 

h) Uzatvára zmluvy s právnickým a fyzickými osobami 

i) Rozhoduje o udelení tanečných štipendií a finančnej podpory členom združenia 

j) Zabezpečuje prevádzkové a organizačné záležitosti združenia 



k) Rozhoduje o použití majetku a finančných prostriedkov združenia 

l) Iné oblasti súvisiace s cieľom združenia a jeho činnosťami´ 

 Predseda 

a) Riadi a kontroluje činnosť a rozvoj združenia v spolupráci s podpredsedami združenia 

b) Zabezpečuje v spolupráci s podpredsedami realizáciu rozhodnutí  valného zhromaždenia 

c) Spolu s podpredsedami zvoláva a organizuje valné zhromaždenie, prípadne poveruje touto 

činnosťou jedného z podpredsedov 

d) Zúčastňuje sa a hlasuje spolu s podpredsedami na valnom zhromaždení 

e) Zastupuje aj s podpredsedami združenie v pracovno-právnych vzťahoch a vo vzťahoch 

k orgánom štátnej správy a samosprávy ako aj tretím osobám 

f) Plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí valné zhromaždenie, prípadne, ktoré mu vyplývajú 

z týchto stanov 

 

 

Revízor 

Revízora ako kontrolný orgán združenia nominuje predsedníctvo združenia a volí valné zhromaždenie. 

Revízor koná v nasledovných oblastiach: 

a) Je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu. 

b) Kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia 

na ich odstránenie 

c) Kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov 

 

VI. Článok 

Zásady hospodárenia 

1. Hospodárenie skupiny sa riadi podľa všeobecne platných predpisov a nariadený pre občianske 

združenia. 

 

2. Majetok a príjmy skupiny tvoria: 

a) Príjmy získané na základe členských príspevkov riadnych a dočasných členov 



b) Dotácie, granty, dary a príspevky fyzických aj právnických osôb so sídlom na Slovensku aj v 

zahraničí 

c) Iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi 

d) Materiálne a technické zabezpečenie skupiny ako sú: tanečné kostýmy, tanečná obuv, CD 

prehrávač, tanečné podlahy a iné. 

 

3. Majetok a príjmy môžu byť použité len na dosahovanie cieľov skupiny a na zabezpečenie jeho 

vlastnej činnosti. O použití majetku a finančných príjmov združenia rozhoduje predsedníctvo 

združenia. 

 

4. V záujme  vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo 

vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť súvisiacu  so zabezpečovaním cieľov 

a poslania združenia v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami združenia. 

 

 

 

VII. Článok 

 

Zánik združenia 

 

Združenie zaniká: 

a) Zlúčením s iným občianskym združením 

O zlúčení združenia rozhoduje valné zhromaždenie, pričom súčasne rozhodne aj o prechode práv 

a povinností k majetku združenia. 

b) Dobrovoľným rozpustením 

V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje predsedníctvo likvidátora. Likvidátor vyrovná 

záväzky skupiny a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia. 

Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu skupiny do 15 dní Ministerstvu vnútra. 

 

 

 

 



VIII. Článok 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR. 

2. Návrh stanov bol prerokovaný  prípravným výborom na zasadnutí dňa 13.8.2015. 

 

Mgr. Šturdíková Adriana 

Predseda združenia 

 Liliana Toporová 

podpredseda združenia 

Kopcová Dana 

podpredseda združenia 


