
Stanovy občianskeho združenia 

Úlet s knihou 

 

I. ČASŤ 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
Článok 1 

Názov, právna povaha a sídlo združenia 

(1) Názov občianskeho združenia je Úlet s knihou. Združenie môže používať skratku Úlet 
s knihou, o.z. alebo Úlet s knihou. 

(2) Úlet s knihou (ďalej len „združenie“) je občianske združenie založené podľa zákona  
č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. 

(3) Sídlo občianskeho združenia Úlet s knihou je Stromová 44, 831 01 Bratislava-Nové 
Mesto. 

Článok 2 

Ciele a činnosť združenia 

(1) Hlavnými cieľmi združenia sú: 
a) prispieť k informovaniu a praktickému inšpirovaniu širšej verejnosti o význame 

a spôsoboch podpory čítania detí a mládeže, 
b) prostredníctvom webovej stránky www.uletsknihou.sk  vytvoriť komplexný,        

od komerčných záujmov nezávislý zdroj informácií o čítaní a knihách pre deti 
a mládež, ktorý sprostredkuje názory a skúsenosti odborníkov  z rôznych oblastí 
formálneho a neformálneho vzdelávania, psychológie, špeciálnej pedagogiky, 
mediálnej výchovy, digitálnych technológií a iných; na webovej 
stránke zároveň poskytnúť priestor na vyjadrenie aj širšej verejnosti, vrátane detí 
a mládeže, 

c) webovú stránku rozvíjať ako štruktúrovaný technologický nástroj, ktorý poskytne 
praktickú pomoc pri výchove a vzdelávaní 
najmä rodinám, pedagógom, knihovníkom a ďalším odborníkom pri výbere 
vhodných kníh s ohľadom na vek, individuálne záujmy a špecifické výchovno-
vzdelávacie potreby detí a mládeže, 

d) vytvoriť a rozvíjať online platformu na zdieľanie overených a inovatívnych 
čitateľských aktivít, ktoré motivujú deti a mládež, rozvíjajú ich duševný a 
intelektuálny svet, čitateľské kompetencie, kritické myslenie, tvorivosť, záujem 
o nové témy, spoznávanie sveta, ako aj o literatúru všeobecne. V tejto oblasti 
spolupracovať s učiteľmi, vychovávateľmi, školami, knižnicami, neziskovými 
organizáciami, sociálnymi pracovníkmi a ďalšími odborníkmi, 
ktorí pracujú s deťmi, mládežou a rodinami, 

http://www.uletsknihou.sk


e) sprostredkovať informácie o domácich a zahraničných výskumoch v oblasti 
podpory čítania detí a mládeže, 

f) realizovať projekty v súlade s cieľmi Úlet s knihou, o.z. na lokálnej, regionálnej, 
národnej a nadnárodnej úrovni. 

 

II. ČLENSTVO 

Článok 1 

Členovia združenia 

(1) Členstvo v združení je dobrovoľné. 
(2) Členmi združenia sa môžu stať fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré súhlasia       

so stanovami a sú plne spôsobilé na právne úkony. 
(3) Členstvo nie je viazané na žiaden členský poplatok. Dokladom o členstve v združení je 

potvrdenie o členstve vydané predsedom združenia. 

Článok 2 

Vznik a zánik členstva 

(1) Členstvo v združení vzniká prijatím člena zhromaždením na základe písomnej alebo 
elektronickej žiadosti uchádzača; vznikom členstva dáva člen zároveň súhlas              
so stanovami združenia. 

(2) Zhromaždenie je povinné rozhodnúť o žiadosti do 30 dní od jej doručenia. 
(3) Členstvo v združení zaniká: 

a) vystúpením- dňom doručenia písomného oznámenia člena predsedovio vystúpení 
zo združenia 

b) smrťou, zánikom združenia alebo  
c) vylúčením člena rozhodnutím zhromaždenia. 

5) Zhromaždenie môže rozhodnúť o vylúčení člena zo združenia z dôvodu hrubého 
porušenia stanov združenia, konania v rozpore so základnými cieľmi združenia alebo 
pre správanie, ktoré ohrozuje dobrú povesť združenia. 

Článok 3  

Práva a povinnosti členov 

(1) Člen združenia má právo:  
a) byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia, 
b) voliť a byť volený do orgánov združenia,   
c) obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami, 
d) podieľať sa na činnosti združenia. 

 
(2) Člen združenia je povinný: 



(a) dodržiavať stanovy a iné platné predpisy združenia, 
(b) pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci, 
(c) chrániť majetok a záujmy združenia, 
(d) konať v súlade s cieľmi združenia. 

 

III. ČASŤ 
ORGÁNY ZDRUŽENIA 

1) Orgánmi združenia sú: 
a) Zhromaždenie, 
b) Predseda. 

2) Zhromaždenie môže rozhodnúť o vytvorení poradného výboru. 

Čl. 1 

Zhromaždenie 

(1) Zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. 
(2) Zasadnutie zhromaždenia zvoláva predseda združenia podľa potreby, najmenej 

jedenkrát za rok. Predseda združenia zvolá zhromaždenie do 30 dní               od 
písomnej alebo elektronickej žiadosti 1/3 členov združenia. 

(3) Termín a miesto zasadnutia zhromaždenia musí predseda oznámiť členom písomne 
alebo elektronicky najmenej 10 dní vopred. 

(4) Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých 
členov. 

(5) Zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov uznesením, 
pokiaľ nie je uvedené inak. 

(6) Zhromaždenie najmä:  
a) schvaľuje stanovy združenia, ich zmenu a doplnky, 
b) volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu s výnimkou voľby prvého 

predsedu, 
c) schvaľuje plán činnosti, rozpočet, výročnú správu a správu o hospodárení 

združenia, 
d) rozhoduje o záležitostiach strategického významu 
e) rozhoduje o zániku združenia zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením. 

Čl. 2 

Predseda 

(1) Predseda je štatutárnym a výkonným orgánom združenia, ktorý riadi jeho činnosť 
v súlade s cieľmi združenia, za výkon svojej funkcie je zodpovedný zhromaždeniu.  



(2) Funkčné obdobie predsedu sú 3 roky. Predseda môže byť do funkcie zvolený aj 
opakovane. Prvým predsedom je Mgr. Lucia Borovská, narodená 31.03.1979 so 
začiatkom funkčného obdobia odo dňa účinnosti stanov. 

(3) Predseda najmä: 
a) zastupuje združenie navonok aj dovnútra, 
b) vedie zoznam členov združenia, 
c) vykonáva rozhodnutia zhromaždenia 
d) uzatvára zmluvy a disponuje s prostriedkami na účte združenia 
e) pripravuje plán činnosti, rozpočet združenia, výročnú správu a správu              o 

hospodárení združenia, 

(4) V prípade, že konkrétna osoba prestala byť predsedom, až do zvolenia nového 
predsedu vykonáva jeho kompetencie poverený člen združenia; to isté platí aj pri 
nečinnosti predsedu trvajúcej nepretržite viac ako tri mesiace. Stav nečinnosti 
predsedu musí potvrdiť zhromaždenie. 

(5) Funkcia predsedu zaniká: 
a) uplynutím funkčného obdobia 
b) vzdaním sa funkcie alebo vystúpením zo združenia dňom doručenia písomného 

oznámenia zhromaždeniu 
c) rozhodnutím dvojtretinovej väčšiny členov zhromaždenia o odvolaní z funkcie 
d) smrťou 
e) zánikom združenia 
f) stratou spôsobilosti na právne úkony alebo stratou bezúhonnosti 

Čl. 3 

Poradný výbor 

1) Zhromaždenie môže rozhodnúť o vytvorení poradného výboru pre niektorú oblasť 
činnosti združenia. Členov poradného výboru menuje predseda. Členstvo v poradnom 
výbore nie je podmienené členstvom v združení. 

 

IV. ČASŤ 

MAJETOK A HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA 

(1) Majetok združenia tvoria najmä príspevky, dotácie, granty, dary od fyzických osôb 
a právnických osôb, výnosy z majetku združenia, príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov 
združenia, podiel zaplatenej dane a iné príjmy, veci a majetkové práva získavané 
v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

(2) Majetok združenia môže byť použitý na dosahovanie cieľov združenia                    
a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti. 



(3) V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom 
rozsahu aj podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania 
združenia a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a stanovami 
združenia. 

V. ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Čl. 1 

Zánik združenia 

(1) Združenie zaniká 
a) rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením 
b) právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra SR podľa § 12 zákona č. 83/1990 

Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov 
(2) O rozpustení alebo zlúčení s iným občianskym združením rozhoduje zhromaždenie 

nadpolovičnou väčšinou všetkých členov združenia. 
 

Čl. 2 
Zmena Stanov 

 
Tieto Stanovy môžu byť zmenené alebo doplnené len na základe rozhodnutia zhromaždenia.  

 
Čl. 3 

Platnosť a účinnosť Stanov 
 

Tieto Stanovy sú platné a účinné registráciou združenia Ministerstvom vnútra Slovenskej 
republiky.  

 

 


