
STANOVY 
Vzdelávací Inštitút o. z.

Preambula

Vzdelávací  Inštitút  o.  z.  je  slobodným združením fyzických  a právnických  osôb,  ktorého
cieľom je všestranná podpora vzdelávania, informovanosti a pomoci ľuďom  v najrôznejších
oblastiach ich života.

Hlásime  sa  ku  kresťanským,  kultúrnym  a ekologickým hodnotám,  ku  vzájomnej  rovnosti
a solidarite a k zásadám humanizmu založeným na úcte, spolupráci a princípe partnerstva.

Uvedomujeme  si,  že  všestranné  zlepšenie  života  občanov  Slovenskej  republiky  nemožno
dosiahnuť  bez  rozvoja  činnosti  mimovládnych  neziskových  organizácií  a upevňovania
a prehlbovania rozvoja občianskej spoločnosti.

Vzdelávací  Inštitút  o.  z.  v snahe  účinne  podporiť  občianske  aktivity  smerujúce
k uskutočňovaniu  všeobecne  prospešných  cieľov  sa  prostredníctvom  svojich  zástupcov
uznáša na týchto stanovách.

Článok 1
Základné ustanovenia

1. Zriaďuje  sa  Vzdelávací  Inštitút  o.  z  ,  ktorý  je  dobrovoľným  združením fyzických  a

právnických osôb.

2. Vzdelávací  Inštitút  o.  z.  je  právnickou  osobou  vykonávajúcou  svoju  činnosť  v rámci

svojich stanov a právnych noriem Slovenskej republiky.

3. Vzdelávací Inštitút o. z.  má sídlo v Prievidzi  na Makovického ulici 10/11, PSČ: 971 01.

Svoje aktivity vykonáva na celom území Slovenskej republiky.

4. Vzdelávací Inštitút o. z.  užíva skratku VZIN. 

Článok 2
Programové ciele VZIN

Podpora a rozvoj poradenskej a vzdelávacej činnosti vo všetkých oblastiach života, na všetky

témy, ktoré sa ich dotýkajú.  Za týmto účelom budeme poskytovať  informačnú, publikačnú,

poradenskú  a metodickú  činnosť,  podporujeme   vzdelávanie  a celoživotné  vzdelávanie

všetkých vekových skupín občanov,  VZIN bude spolupracovať s organizáciami  podobného

zamerania, ktoré svoju činnosť vykonávajú v súlade s prioritami VZIN. 



Článok 3
Členstvo vo Vzdelávacom  Inštitúte o. z.

A. Druhy členstva

1. Členstvo v VZIN  je rozdelené nasledovne:

a) Riadny člen

b) Člen pozorovateľ

c) Čestný člen

B. Základné ustanovenia o členskej základni

Členom VZIN  sa  môže  stať  organizácia,  ktorá  má  záujem  vykonávať  činnosť  a aktivity

Vzdelávacieho Inštitútu o. z. Členstvo v VZIN je dobrovoľné. Členom združenia môžu byť aj

fyzické  osoby  staršie  ako  18  rokov.  Členstvo  v VZIN  vzniká  na  základe  prejavu  vôle

uchádzača o členstvo a odporúčania minimálne dvoch členov VZIN.

1. Podmienkou pre prijatie za člena VZIN  je:     

a) podanie písomnej žiadosti o prijatie za člena VZIN,

b) odporúčania minimálne dvoch členov VZIN,

c) čestné  prehlásenie  o tom,  že  pristupujúci  subjekt  bude vo svojej  práci  rešpektovať

a dodržiavať princípy Európskej charty informácií pre mládež, dodržiavať ľudské práva,

d) uznesenie najvyššieho alebo vecne príslušného orgánu pristupujúceho subjektu o tom,

že schvaľuje jeho členstvo v VZIN 

2. O prijatí  pristupujúceho  subjektu  za  člena  VZIN   rozhoduje  Valné  zhromaždenie

VZIN. 

3. Každý pristupujúci subjekt, ktorý sa stane členom VZIN, sa po dobu 12 mesiacov

stáva členom pozorovateľom. Po uplynutí tejto doby sa pristupujúci subjekt automaticky

stane riadnym členom VZIN. 

4. Valné  zhromaždenie  VZIN  má  právo  udeliť  čestné  členstvo  osobnostiam

spoločenského, kultúrneho alebo verejného života, ktoré sa významnou mierou podieľali

na realizácii cieľov a programu VZIN, alebo ktoré významnou mierou prispeli k rozvoju

informačno-poradenskej a vzdelávacej činnosti pre občanov SR.

5. Členstvo v VZIN možno zrušiť nasledovnými tromi spôsobmi:

a) na základe  rozhodnutia Valného zhromaždenia VZIN, a to z dôvodu poškodzovania

záujmov VZIN, porušovania stanov a programových cieľov VZIN, zneužívania členstva

v VZIN alebo z dôvodu podieľania sa na trestnej činnosti,



b) na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia VZIN, a to v prípade, ak sa štatutárny

zástupca  členskej  organizácie  dva  krát  po  sebe  nezúčastní  zasadnutia  Valného

zhromaždenia VZIN.

6. O všetkých záležitostiach týkajúcich sa členstva v VZIN, ktoré nie sú upravené týmito

stanovami,  rozhoduje s konečnou platnosťou Valné zhromaždenie VZIN.

C. Práva a povinnosti členov

1. Práva členov VZIN:

a) právo voliť a byť volený majú iba riadni členovia VZIN:

b) právo hlasovať na zasadnutí Valného zhromaždenia VZIN  ako aj hlasovať spôsobom

per rollam majú riadni členovia aj členovia pozorovatelia VZIN;

c) právo na informácie o činnosti a pripravovaných aktivitách;

d) právo  obracať  sa  na  orgány  VZIN  s námetmi,  návrhmi,  sťažnosťami  a žiadosťami

o pomoc  pri  riešení  problémov  súvisiacich  s činnosťou  VZIN  alebo  členov;  orgány

VZIN sú povinné zaoberať sa nimi a v lehote do 30 dní na ne odpovedať.

2. Povinnosti členov VZIN:

a) dodržiavať  stanovy  a programové  ciele  VZIN,  ako  aj všetky  interné  smernice  a iné

vnútorné predpisy vydávané a schválené orgánmi VZIN, 

b) každoročne platiť členský poplatok v VZIN,

c) vykonávať zverené funkcie a úlohy, chrániť a ošetrovať majetok VZIN,

d) vystupovať v duchu morálnych zásad, slušného správania a ľudskej znášanlivosti, dbať

na dobré meno VZIN,

e) zúčastňovať  sa na akciách  a podujatiach  VZIN, ako aj  na zasadnutiach  jednotlivých

orgánov VZIN, kde sa účasť člena vyžaduje.

Článok 4
Organizačná štruktúra

A. Úvodné ustanovenia

1. Štatutárny zástupca:

a) Predseda VZIN, Riaditeľ VZIN

2. Výkonné orgány sú:

a) Predsedníctvo VZIN 



b) Valné zhromaždenie VZIN

3. Kontrolným orgánom je:

a) Revízor VZIN

B. Štatutárny zástupca VZIN

1. Štatutárnym zástupcom VZIN je predseda VZIN a riaditeľ VZIN. Každý zo štatutárov

koná  a podpisuje  v mene  občianskeho  združenia  samostatne.  V prípade  neprítomnosti

štatutára zastupuje ho ním poverený člen Valného zhromaždenia VZIN. 

2. Štatutárny  zástupca  VZIN  zodpovedá  za  svoju  činnosť  Valnému  zhromaždeniu

VZIN.

3. Štatutárny  zástupca  VZIN  operatívne  zabezpečuje  riadenie  VZIN  v  súlade  s

rozhodnutiami a uzneseniami ostatných orgánov VZIN, prostredníctvom spolupracovníkov

VZIN a v zmysle schváleného organizačného poriadku.

4. Do pôsobnosti štatutárneho zástupcu VZIN ďalej patrí:

a) konanie v mene VZIN,

b) zabezpečenie  vedenia  prvotnej  evidencie  a  účtovníctva  VZIN  podľa  platných

právnych predpisov,

c) zabezpečovanie pracovnoprávnych vzťahov a personálnej politiky VZIN v prípade, ak

takéto vzťahy vzniknú,

d) uzatváranie zmlúv,

e) disponovanie finančnými prostriedkami na účtoch VZIN,

f) zabezpečenie vypracovávania správ o hospodárení, 

g) informovanie ostatných orgánov VZIN o závažných skutočnostiach, ktoré zásadným

spôsobom ovplyvňujú hospodárenie a plnenie strategických cieľov, 

h) koordinovanie  a zabezpečovanie  iných  aktivít  smerujúcich  k uskutočňovaniu

všeobecne prospešných cieľov a k plneniu programu VZIN.

5. Volené obdobie štatutárneho zástupcu VZIN sú 2 roky.

C. Predsedníctvo VZIN 

1. Predsedníctvo VZIN je 3 členné. Je zložené z predsedu VZIN, riaditeľa VZIN a tajomníka

VZIN.

2. Predsedníctvo  zodpovedá  za  realizáciu  strategických  úloh  a cieľov  Valnému

zhromaždeniu  VZIN. Je orgánom zodpovedným za vypracovanie a realizáciu koncepcie



činnosti VZIN. Predsedníctvo je najvyšším orgánom VZIN medzi zasadnutiami Valného

zhromaždenia VZIN.

3. Predsedníctvo  rozhoduje  uznesením.  Na  prijatie  uznesenia  sa  vyžaduje,  aby  bolo

schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Predsedníctvo je uznášania schopné

v prítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých jeho členov.

4. Predsedníctvo  VZIN  môže  svoje  rozhodnutia  prijímať  aj  hlasovaním  spôsobom  per

rollam. Podrobnosti o spôsobe hlasovania per rollam ustanoví Interná smernica VZIN.

5. Do pôsobnosti predsedníctva ďalej patrí:

a) schvaľovanie  Interných  smerníc  VZIN  a iných  vnútorných  predpisov  upravujúcich

riadenie a organizáciu VZIN,

b) príprava cieľov VZIN a po ich schválení Valným zhromaždením VZIN aj zabezpečenie

ich realizácie,

c) vypracovanie  správy  o ročnom  hospodárení  a činnosti  VZIN  a jej  predloženie  na

schválenie Valnému zhromaždeniu VZIN,

d) schvaľovanie rozpočtu VZIN na ďalšie obdobie,

e) schvaľovanie výšky členského poplatku členských organizácií v VZIN.

6. Volené obdobie všetkých členov predsedníctva je 2 roky. 

D. Valné zhromaždenie VZIN

1. Najvyšším orgánom VZIN je Valné zhromaždenie VZIN.

2. Valné zhromaždenie zasadá minimálne 1 krát za rok. Zasadnutie zvoláva predseda VZIN

alebo Predsedníctvo VZIN. 

3. Valné  zhromaždenie  rozhoduje  uznesením.  Na  prijatie  uznesenia  sa  vyžaduje  súhlas

nadpolovičnej  väčšiny  prítomných  delegátov.  Uznášania  schopné  je  v  prítomnosti

nadpolovičnej väčšiny všetkých delegátov, ktorí majú hlasovacie právo.

4. Valné  zhromaždenie  VZIN  môže  niektoré  svoje  rozhodnutia  prijímať  aj  hlasovaním

spôsobom  per  rollam.  Podrobnosti  o spôsobe  hlasovania  per  rollam  ustanoví  Interná

smernica VZIN. 

5. Spôsobom per rollam nemožno vykonať nasledovné hlasovania:

a) voľby predsedu, riaditeľa a členov orgánov VZIN  podľa Čl. IV, bodu D, ods. 6 týchto

stanov,

6. Valné zhromaždenie VZIN volí:

a) Predsedu VZIN,

b) Riaditeľa VZIN,

c) členov Predsedníctva VZIN,



d) Revízora VZIN.

7. Do výlučnej právomoci Valného zhromaždenia VZIN patrí:

a) rozhodnutie o zmenách Stanov VZIN,

b) prerokovávanie a schválenie správy o činnosti a hospodárení VZIN,

c) prerokovávanie a schválenie správy o činnosti Revízora VZIN,

d) schvaľovanie spoločných metodík práce jednotlivých členských organizácií VZIN,

e) navrhovanie  a schvaľovanie  vnútorných  a iných  predpisov  upravujúcich  riadenie

a činnosť členských organizácií,

f) schválenie koncepcie rozvoja VZIN a siete členských organizácií na ďalšie obdobie.

E. Revízor VZIN

1. Revízor  je  kontrolným  a  rozhodcovským  orgánom  zároveň.  Jeho  činnosť  upravujú

Stanovy VZIN, interná smernica a iné vnútorné predpisy.

2. Revízora VZIN volí a odvoláva Valné zhromaždenie VZIN. Funkčné obdobie Revízora

VZIN je 2 roky.

3. Revízor  VZIN  sa zúčastňuje  na  zasadnutiach  Predsedníctva  VZIN  a Valného

zhromaždenia VZIN s hlasom poradným.

4. Revízor VZIN je odvolacím orgánom vo veciach súladu aktov a rozhodnutí výkonných

orgánov VZIN s konečnou platnosťou. 

5. Do pôsobnosti Revízora VZIN ďalej patrí:

a) kontrola hospodárenia VZIN,

b) kontrola správnosti vedenia prvotnej evidencie a účtovníctva VZIN,

c) kontrola dodržiavania kompetencií udelených týmito stanovami jednotlivým orgánom

VZIN,

d) kontrola dodržiavania interných smerníc a iných vnútorných predpisov VZIN,

e) kontrola plnenia programových cieľov VZIN,

f) kontrola  dodržiavania  právnych  a hospodárskych  predpisov  pri  výkone  činnosti

Predsedu VZIN a všetkých volených predstaviteľov a orgánov VZIN.

6. Revízor  VZIN  predkladá  správu  o svojej  činnosti  vždy  na  zasadnutí  Valného

zhromaždenia VZIN.



Článok 5
Majetok a hospodárska činnosť

1. Majetok VZIN tvoria: hmotný majetok, finančné fondy a iné cenné papiere, pohľadávky a

iné majetkové práva.

2. Zdrojom majetku sú:

a) príjmy od členov a členské poplatky,

b) príjmy z darov a dotácií, príjmy z vlastnej činnosti a ostatné príjmy.

3. VZIN vykonáva správu vlastných účtov.

4. VZIN  nakladá  so  svojím  majetkom  v  súlade  so  všeobecne  záväznými  právnymi

predpismi, internými smernicami a inými vnútornými predpismi.

5. VZIN  môže  byť  účastníkom  spoločností,  prípadne  ich  100  %  vlastníkom,  podľa

ustanovení Obchodného zákonníka za účelom získania príjmov pre zabezpečovanie svojej

hlavnej činnosti.

6. Všetky rozhodnutia vo veciach podľa Čl. 5, ods. 5 týchto stanov a ich plnenia patria do

výlučnej právomoci Predsedníctva VZIN.

Článok 6
Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Otázky  neupravené  týmito  stanovami  sa  riadia  podľa  platných  legislatívnych

predpisov, internými smernicami a inými vnútornými predpismi VZIN.

2. VZIN zaniká v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to buď

dobrovoľným rozpustením,  alebo zlúčením s iným občianskym združením.  Pri  zániku

VZIN sa postupuje v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb.
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