
S t a n o v y

Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií

   Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií je nezávislé, nepolitické, demokratické a otvorené záujmové
zoskupenie fyzických osôb (ďalej len „asociácia“). Vznikla na základe spontánnej iniciatívy a  potreby
zakladateľov  realizovať,  skvalitňovať  prácu  a ochraňovať  záujmy  štátnych   gymnázií,  subjektov
s právnou subjektivitou. 
   Asociácia vzniká na základe prejaveného záujmu zakladateľov a v súlade so zákonom č. 83/90
 z 27. marca 1990 o združovaní občanov.
   Asociácia je právnická osoba s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky. 

Názov : Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR
              (v skratke ARŠG SR)

Sídlo : Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava

Článok 1

Predmet činnosti asociácie

   Predmetom činnosti asociácie je :

1. Ovplyvňovanie rozvoja gymnaziálneho štúdia ako výsostného systému prípravy na
    vysokoškolské štúdium participovaním na príprave legislatívnych noriem pre túto oblasť
    (prijímanie na štúdium, ukončovanie štúdia, maturitné skúšky, príprava učebných plánov, 
    inovácie  systému hodnotenia a klasifikácie správania a prospechu žiakov, alternatívne
    vzdelávanie ...), v otázkach financovania gymnázií a v otázkach pracovno-právnych.

2. Byť partnerom Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Výboru pre vedu a vzdelávanie 
    Národnej rady Slovenskej republiky v otázkach dotýkajúcich sa školskej politiky.

3. Výmena skúseností zo školského manažmentu medzi riaditeľmi so zámerom cez
     skvalitňovanie práce vedenia škôl zlepšovať prácu škôl ako celku.

4. Hľadať metódy spolupráce s vysokými školami a participovať na príprave prijímacieho 
    konania na vysoké školy na báze objektívneho posudzovania úrovne gymnázií.

5. Hľadať možnosti spolupráce s MŠ SR delegovaním predstaviteľov asociácie do poradných
    zborov ministra.

6. Koordinácia aktivít asociovaných subjektov z celého Slovenska a koordinácia
    medzinárodných aktivít riaditeľov.



2

Článok 2

Podmienky členstva v asociácii

Členmi asociácie môžu byť fyzické osoby, ktoré

a) súhlasia so stanovami asociácie,
b) vyvíjajú činnosť, ktorá je v súlade s predmetom činnosti asociácie,
c) platia včas stanovené členské príspevky.

Článok 3

Vznik a zánik členstva v asociácií

1. Členstvo v asociácií vzniká doručením písomnej prihlášky na sekretariát asociácie 
    a zaplatením členského príspevku na účet asociácie.

2. Členstvo v asociácií zaniká
    a) písomným oznámením fyzickej osoby o ukončení členstva,
    b) zrušením členstva, ak člen včas neplatí členské príspevky, najneskôr do 30 dní po termíne
         splatnosti,
    c) vylúčením pri mimoriadne hrubom porušení Stanov asociácie, pričom o vylúčením rozhoduje
         prezídium asociácie nadpolovičnou väčšinou hlasov,
    d) zánikom asociácie ako právnickej osoby.

Článok 4

Práva a povinnosti členov asociácie
 
1. Členovia asociácie majú právo
    a) zúčastňovať sa na zasadnutí pléna asociácie a hlasovať o všetkých prerokovaných otázkach,
    b) zúčastňovať sa všetkých aktivít asociácie,
    c) predkladať plénu a orgánom asociácie návrhy a stanoviská k riešeným problémom,
    d) predkladať plénu a orgánom asociácie vlastné návrhy na riešenie,
    e) voliť a byť volený do orgánov asociácie,
    f) mať prístup ku všetkým informáciám, ktorými disponuje asociácia,
    g) požadovať pomoc od asociácie v súlade s predmetom jej činnosti a stanovami,
    h) delegovať na zasadnutia pléna štatutárneho zástupcu (bez hlasovacieho práva).

2. Členovia asociácie majú povinnosť
    a) rešpektovať a dodržiavať stanovy asociácie a uznesenia jej orgánov,
    b) aktívne sa zapájať do riešenia problémov, ktoré sa na pôde asociácie riešia,
    c) poskytovať pomoc pri zabezpečovaní potrieb asociácie,
    d) platiť členské príspevky v stanovenej výške a určených lehotách.
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Článok 5

Orgány asociácie

Orgánmi asociácie sú: plénum, prezídium, sekretariát, revízna komisia.

1. Plénum asociácie
    a) je najvyšším orgánom asociácie,
    b) tvoria ho všetci členovia asociácie – štatutárni zástupcovia právnických osôb ( spravidla
        riaditelia štátnych gymnázií),
    c) vypracováva a schvaľuje návrh rozpočtu a plán činnosti asociácie,
    d) volí a odvoláva vedenie asociácie,
    e) volí a odvoláva revíznu komisiu,
    f) posudzuje a schvaľuje zámery a výsledky činnosti a hospodárenia asociácie,
    g) je uznášania schopné, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina členov asociácie,
    h) uznesenie je právoplatné, ak s ním súhlasí väčšina členov asociácie,
    i) po uznesení a voľbách vedenia a revíznej komisie rozhoduje tajným hlasovaním,
    j) schvaľuje zmenu stanov,
    k) volí predstaviteľov asociácie do poradných zborov ministra,
    l) na návrh vedenia asociácie alebo členov pléna po zdôvodnení rozhoduje o výške členského 
       príspevku ( v súvislosti s existujúcou ekonomickou situáciou),
    m) rozhoduje o zániku asociácie.

2. Prezídium asociácie
    a) je najmenej trojčlenné,
    b) volí prezidenta asociácie,
    c) zastupuje asociáciu smerom k MŠ SR a ďalším orgánom a organizáciám, s ktorými asociácia 
        komunikuje,
    d) zvoláva zasadnutia pléna minimálne jedenkrát ročne alebo i viackrát v odôvodnených  prípadoch
        ( na základe žiadosti väčšiny členov asociácie) alebo v prípade vynútenej potreby,
    e) realizuje uznesenia pléna asociácie,
    f) operatívne rieši novovzniknuté problémy,
    g) riadi činnosť asociácie medzi zasadnutiami pléna,
    h) zabezpečuje a určuje členov sekretariátu,
    i) rozhodnutia prezídia sú právoplatné po schválení nadpolovičnou väčšinou členov prezídia,
    j) v styku s bankou budú poverení dispozičnými právami dvaja členovia prezídia.

Prezident asociácie
    a) je štatutárnym zástupcom asociácie,
    b) zastupuje asociáciu smerom k MŠ SR a ďalším orgánom a organizáciám, s ktorými  asociácia 
        komunikuje,
    c) vedie rokovanie prezídia,
    d) podpisuje dokumenty asociácie,
    e) zvoláva zasadnutia prezídia asociácie (2x za rok) alebo i viackrát v odôvodnených prípadoch (na 
        základe žiadosti väčšiny členov asociácie) alebo v prípade vynútenej potreby,
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    f) riadi činnosť sekretariátu.

3. Sekretariát asociácie
    a) realizuje pokyny prezidenta asociácie,
    b) pripravuje a expeduje materiály, správy, informácie ...,
    c) spracúva potrebné informácie,
    d) zabezpečuje ekonomické záležitosti asociácie,
    e) vedie agendu asociácie (členskú agendu, zápisnice ...).

4. Revízna komisia
    a) vykonáva kontrolu hospodárenia asociácie (1 až 2x za rok) a spisuje o tom protokol s návrhmi na
         riešenia danej situácie, ktorý predkladá plénu asociácie.
    b) vykonáva kontrolu plnenia uznesení pléna (1x za rok),
    c) v prípade likvidácie asociácie realizuje nevyhnutné opatrenia a majetkové vysporiadanie.

Článok 6

Funkčné obdobie

    Funkčné obdobie všetkých orgánov asociácie je dvojročné.

Článok 7

Majetok asociácie a hospodárenie

1.  Asociácia hospodári s finančnými prostriedkami, tvorenými členskými príspevkami, sponzorskými
     príspevkami, darmi a z vlastnej činnosti. Prostriedky získané vlastnou činnosťou budú použité na 
     rozvoj asociácie.

2.  Pri hospodárení je asociácia povinná dodržiavať všeobecne platné právne predpisy o hospodárení,
     Stanovy asociácie a zásady, ktoré prijme plénum asociácie.

3.  Výdavky asociácie pozostávajú z nákladov na poriadanie odborných podujatí a z režijných
      nákladov spojených s existenciou asociácie.

4. Asociácia si založí bežný účet v banke, vedením účtu a účtovníctva bude poverený účtovník 
    asociácie.
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Článok 8

Zmena stanov

   Zmenu  stanov  iniciovanú  vedením  asociácie  alebo  členmi  asociácie  schvaľuje  v tajnom
rozhodovaní väčšina pléna asociácie.

Článok 9

Zánik asociácie

1. Na zánik asociácie je potrebný súhlas väčšiny pléna asociácie.

2. Majetok asociácie a majetkové vyrovnanie sa zrealizuje ustanoveným likvidátorom.

Článok 10

Účinnosť stanov asociácie

   Tieto  stanovy  asociácie  boli  schválené  zakladajúcimi  členmi  dňa  2.  júla  1999  v Bratislave
a nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Článok 11

Sprístupnenie stanov asociácie

   Stanovy asociácie sú prístupné v mieste sídla asociácie, na Gymnáziu, Bilíkova 24 v Bratislave.

V Bratislave 2. júla 1999                                                   Podpisy zakladajúcich členov asociácie

           


