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STANOVY 
 

Občianskeho združenia Rodinné centrum MACKO  
schválené Valným zhromaždením dňa 26. januára 2018   

 
 Čl. 1 

Názov združenia 
  

Rodinné centrum MACKO (ďalej len RCM) 
  
  

Čl. 2 
Sídlo združenia 

  
Sídlom združenia je Sekurisova 12, 841 02 Bratislava – Dúbravka. 

  
  

Čl. 3 
Cieľ  činnosti združenia 

 

Cieľom RCM je poskytnúť podporu rodičom na materskej/rodičovskej dovolenke (ďalej RD) 
a rodinám všeobecne. Občianske združenie vzniklo ako dobrovoľná, nepolitická záujmová 
organizácia. Združenie pracuje na základe dobrovoľnej a svojpomocnej činnosti svojich členov. 

Poslaním RCM je vytvoriť príjemný a bezpečný priestor deťom a rodičom. Rodičom 
a rodinám nielen počas rodičovskej dovolenky často chýba podpora v rôznych oblastiach, preto je 
cieľom našej činnosti: 

  
1. Umožniť rodičom na RD uplatniť svoje schopnosti a využiť svoju kvalifikáciu v prospech iných 

rodičov a detí zapojením sa do činnosti pri vytváraní programu, či vedenia RCM. 
2. Vytvoriť esteticky príťažlivé, ale aj bezpečné prostredie pre deti, rozvíjať ich tvorivosť, pohybovú 

zručnosť, sociálne kompetencie, schopnosť ľahšie sa zaradiť do kolektívu v predškolských 
zariadeniach a celkovo stimulovať ich zdravý a harmonický vývin. 

3. Ponúknuť rodičom na RD relaxáciu a rozptýlenie, príležitosť získať nové kontakty aj poznatky 
prostredníctvom vzdelávacích aktivít zameraných podľa záujmu na oblasť: medicíny, psychológie, 
práva, výučby cudzích jazykov, tvorivej činnosti, zdravého životného štýlu atď. 

4. Pomáhať ženám presadiť sa na trhu práce po ukončení RD, keď si po dlhoročnej prestávke mnohé 
ťažko hľadajú uplatnenie (spolupráca s personálnymi agentúrami, školenia v oblasti personalistiky, 
poskytovanie a zabezpečovanie celoživotného vzdelávania a pod.). 

5. Integrovať rodiny s handicapovanými deťmi medzi rodiny so zdravými deťmi, čo má veľký 
výchovný význam pre obidve tieto skupiny. 

6. Integrovať sociálne a kultúrne marginalizované matky a rodiny s cieľom vytvoriť priestor pre 
rovnosť príležitostí. 

7. Podporovať rozvíjanie rodičovských kompetencií prostredníctvom celoživotného vzdelávania 
v tejto oblasti. 

8. Podporovať a realizovať zmysluplné voľnočasové aktivity pre rodiny. 
9. Prostredníctvom vyššie uvedených cieľov pôsobiť ako inštitúcia primárnej sociálnej prevencie 

najmä pre mladé rodiny. 
10. Vyvíjať aktivity na ochranu zdravého životného prostredia pre naše deti a podporovať výchovu 

a vzdelávanie k šetrnému zaobchádzaniu s prírodou a životným prostredím. 
11. Podporovať spoločenskú angažovanosť rodičov smerom k rozvoju komunity, v ktorej žijeme. 
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12. Propagovať ideu dobrovoľníctva, nakoľko členovia RCM vykonávajú svoju činnosť v prospech 
komunity a rodín s deťmi bez nároku na honorár.  

13.  Vytvárať možnosti na podporu aktivít na predchádzanie súčasným civilizačným ochoreniam ako 
obezita, skolióza, diabetes a pod.  

14. Na nediskriminačnom základe pomáhať pri ochrane práv a zlepšení situácie všetkých matiek, detí 
a rodín, a to najmä poradenstvom, publikačnou, informačnou a vzdelávacou činnosťou, 
organizovaním spoločenských kultúrnych podujatí a realizáciou iných služieb a aktivít. 

15. Podporovať aktivity pomáhajúce protidrogovej prevencii.  
16. Vyvíjať aktivity smerujúce k rozvíjaniu úcty k tradíciám a domácej kultúre prostredníctvom 

spoznávania histórie, zvykov, ľudových tancov, ľudových piesni, folklóru a pod.  
 
 

Čl. 4 
Členstvo v združení 

  
1. Členom RCM sa môže stať fyzická osoba bez ohľadu na zdravotný stav, rasu, vierovyznanie, 

sociálny status, národnostnú či politickú príslušnosť na základe písomnej žiadosti. 
 

2. Kategórie členov a návštevníkov RCM: 
a. členovia 
b. čestní členovia  
c. sympatizanti 
 

3. Podmienky členstva v RCM: 
a. Záujemca sa prihlási u člena a požiada  o prijatie za člena RCM. 
b. Záujemca akceptuje Stanovy RCM, návštevný poriadok RCM a ďalšie opatrenia, ktoré 

schváli Valné zhromaždenie RCM. 
c. Žiadosť o prijatie nového člena schvaľuje Predsedníctvo.  
d. Záujemca uhradí ročný registračný členský príspevok, ktorého výšku stanoví Valné 

zhromaždenie.  
e. Návrh na udelenie čestného členstva za mimoriadny prínos a podporu RCM môže 

podať písomne alebo ústne ktorýkoľvek člen RCM, návrh schvaľuje Valné 
zhromaždenie verejným hlasovaním. 

 
4. Práva a povinnosti členov a sympatizantov RCM: 

a. Člen: 
- má právo využívať služby a aktivity, ktoré organizuje RCM, 
- aktívne sa organizačne alebo odborne podieľať  na činnosti a chode RCM bez 

nároku na honorár – podľa zaradenia do pracovných tímov, 
- má právo podávať návrh na prijatie nových členov, 
- má právo voliť a byť volený do všetkých orgánov združenia, 
- zúčastňovať sa zasadnutí Valného zhromaždenia a ďalších orgánov združenia, 
- byť informovaný o rozhodnutiach všetkých orgánov združenia, 
- obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich 

o stanovisko, 
- má nárok na výhody členstva v podobe zvýhodnených príspevkov (výšku 

príspevkov stanovuje sadzobník schvaľovaný VZ) za aktivity RCM, zliav u 
partnerov RCM, príp. ďalších výhod, 

- je povinný uhradiť ročný členský príspevok, 
- je povinný dodržiavať stanovy RCM, návštevný poriadok RCM a ďalšie 

opatrenia, ktoré schváli valné zhromaždenie RCM, 



3 

 

- dbať o hospodárenie a transparentné nakladanie s majetkom združenia, 
- dbať o dobré meno združenia, 
- podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať 

orgánom združenia, 
- ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia. 

b. Čestný člen: 
- má právo využívať služby a aktivity, ktoré organizuje RCM. 
- z čestného členstva nevyplývajú žiadne ďalšie povinnosti ani výhody, ak sa čestný 

člen s Predsedníctvom RCM nedohodne inak, 
- čestný člen má právo zúčastniť sa Valného zhromaždenia, nemá však právo voliť 

ani byť volený do orgánov RCM, 
- ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia. 

c. Sympatizant: 
- osoba podporujúca činnosť združenia 
- má právo využívať služby a aktivity, ktoré organizuje RCM, 
- je povinný uhradiť stanovený  príspevok za podujatia, aktivity a služby RCM, 
- je povinný dodržiavať návštevný poriadok RCM, príp. ďalšie opatrenia, ktoré 

schváli Valné zhromaždenie RCM, 
- ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia. 

 
5. Členstvo v združení zaniká: 

a) vystúpením – členstvo zaniká dňom určeným v písomnom oznámení člena alebo ak taký deň 
nie je určený, dňom doručenia písomného oznámenia člena združenia o vystúpení zo 
združenia, 

b) vylúčením, o ktorom rozhodne výkonný orgán v prípade 
1. ak člen združenia opätovne a napriek písomnému (listom alebo elektronicky) 

upozorneniu člena Predsedníctva porušuje povinnosti člena 
2. dlhodobej neodôvodnenej nečinnosti člena združenia – po dohovore s ním  
3. ak člen neuhradí členský príspevok ani po písomnej (listom alebo elektronicky)  

upomienke člena Predsedníctva 
4. člen koná v rozpore s cieľmi činnosti združenia 
5. člen poškodzuje dobré meno združenia 
6. člen spôsobil svojím konaním združeniu škodu na majetku; 

proti rozhodnutiu o vylúčení má každý člen právo podať odvolanie na najvyšší orgán združenia  

c) úmrtím člena, 
d) zánikom združenia. 

 
6. Združenie vedie zoznam všetkých členov, za jeho vedenie zodpovedá Predsedníctvo. 

 
 

Čl. 5 
Členský príspevok 

 
1. Výšku a spôsob úhrady členského príspevku pre každý kalendárny rok schvaľuje Valné 

zhromaždenie. 
2. Členský príspevok je splatný aj vo forme splátok.  

 
 

Čl. 6 
Orgány združenia 
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Orgánmi združenia sú : 
1.        Najvyšší orgán - valné zhromaždenie. 
2.        Výkonný orgán – predsedníctvo. 
3.        Kontrolný orgán – revízna komisia. 

 
 

Čl. 7 
Valné zhromaždenie (VZ) 

                        
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom RCM.  

 
2. VZ tvoria všetci členovia RCM riadne registrovaní ku dňu rokovania VZ. 

 
3. Kompetencie VZ: 

a. rozhoduje o založení a zániku RCM, 
b. schvaľuje Stanovy RCM, ich zmeny a dodatky, 
c. volí a odvoláva členov Predsedníctva a Revíznej komisie, 
d. navrhuje a schvaľuje čestných členov,  
e. schvaľuje výšku členského príspevku a sadzobník ďalších poplatkov,  
f. schvaľuje plán činnosti,  
g. schvaľuje výročnú správu,  
h. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení, 
i. prejednáva zásadné otázky súvisiace s programovými cieľmi RCM,  
j. je oprávnené pozastaviť, prípadne zrušiť rozhodnutie nižších orgánov a vo veci samé 

rozhodnúť. 
k. ustanoviť likvidátora v prípade zániku združenia. 

 
4. Riadne VZ zvoláva predseda najmenej  1x ročne písomnou pozvánkou a verejným oznamom. Na 

zasadanie VZ sú členovia združenia pozvaní pozvánkou prostredníctvom pošty, ktorá musí byť 
odoslaná najmenej 14 dní vopred. Za dodržanie písomnej formy sa považuje aj zaslanie pozvánky 
elektronickou poštou. Pozvánka musí obsahovať minimálne miesto a čas zasadania VZ a program 
rokovania. V prípade zaslania pozvánky elektronickou poštou je povinnosťou člena VZ zaslať 
potvrdenie e-mailu a oznámenie svojej účasti. Mimoriadne VZ je predseda povinný zvolať na 
odôvodnený podnet revíznej komisie alebo aspoň 1/3 členov RCM, alebo ak si to vyžaduje dôležitý 
záujem združenia.  
 

5. Každý  člen združenia má jeden hlas.  
 

6. Rokovanie VZ: 
a. VZ je uznášania schopné, ak sa na hlasovaní zúčastní nadpolovičná väčšina 

registrovaných  členov.  
b. Na schválenie predkladaných návrhov je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov 

prítomných  členov. 
c. Hlasovanie o všetkých návrhoch okrem voľby predsedníctva a revíznej komisie je 

verejné. 
d. Ak sa na rokovanie VZ nedostaví nadpolovičná väčšina registrovaných  členov, alebo 

ak VZ stratí uznášaniaschopnosť v priebehu rokovania, je Predsedníctvo oprávnené 
zvolať náhradné zasadanie VZ. Náhradné zasadanie VZ zvoláva predsedníctvo ústnym 
oznámením prítomným členom. Náhradné VZ sa nesmie konať bez nadpolovičnej 
väčšiny členov Predsedníctva. 
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e. Náhradné VZ sa môže konať v deň riadne zvolaného VZ alebo v deň konania VZ, ktoré 
stratilo uznášaniaschopnosť. Náhradné VZ je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet 
prítomných členov. Náhradné VZ rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných 
hlasov. 

 
Rokovanie VZ vedie predseda alebo ním poverený člen. Poverenie musí byť predložené 

členom predsedníctva v písomnej forme. VZ volí z prítomných členov zapisovateľa. Povinnosťou 
predsedu je zabezpečiť vypracovanie riadneho zápisu z priebehu VZ, ktorý musí obsahovať všetky 
prijaté rozhodnutia, odlišné názory jednotlivých členov a výsledky hlasovania o každom 
prerokúvanom bode. Z každého VZ je vyhotovený písomný doklad - zápisnica. Platnosť zápisnice 
potvrdzuje svojím podpisom predsedajúci a zapisovateľ .  
 

 
Čl. 8 

Predsedníctvo 
 

1. Predsedníctvo je štatutárny orgán RCM a za svoju činnosť sa zodpovedá VZ. 
 

2.  Predsedníctvo je volené Valným zhromaždením v tajnom hlasovaní. 
 

3. Pozostáva z minimálne 3 členov, môže ich mať aj viac:  
a) predseda  
b) 1. podpredseda  
c) 2. podpredseda, atď. 

 
4. Kompetencie Predsedníctva: 

a. Prejednáva a navrhuje zmeny stanov. Navrhnuté zmeny musí schváliť VZ.  
b. Organizuje činnosť združenia. Je riadiacim orgánom RCM. 
c. Schvaľuje žiadosti o prijatie členov. 
d. Rozhoduje o prijímaní prípadných zamestnancov, o uzatváraní zmlúv, o nákupe, 

alebo predaji hnuteľných vecí, o vyberaní poplatkov za služby od tretích strán. 
e. Zastupuje združenie navonok a koná v mene združenia vo všetkých veciach. 

 
5. Funkčné obdobie Predsedníctva trvá 1 rok, pričom je možné aj opakovane zastávať tie isté funkcie. 

 
6. Predseda, 1. podpredseda,  2. podpredseda: 

a. Zastupujú RCM vo vzťahu k verejnosti a orgánom verejnej správy.  
b. Majú právo zmluvne zaväzovať RCM.  
c. Sú oprávnení prijímať všetky opatrenia, ktoré súvisia s bežným a riadnym chodom 

RCM a rozhodovať: 
- o všetkých organizačných otázkach, v súlade s rozhodnutiami 

schválenými VZ 
- o udelení plnej moci zástupcovi združenia, 
- o iných otázkach, ktorými ich VZ poverí. 

 
7. Predseda, 1. podpredseda, 2. podpredseda majú podpisové právo, každý z nich samostatne, a to 

tak, že za názvom OZ RC MACKO, svojím menom a funkciou pripoja svoj podpis. Pokiaľ finančná 
zmluva presahuje sumu 1000€ vyžaduje sa na platnosť zmluvy podpis dvoch členov 
Predsedníctva. 
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Čl. 9 
Revízna komisia 

 

1. Revízna komisia pozostáva z minimálne 2 členov združenia RCM.  
 
2. Revíznu komisiu volí VZ v tajnom hlasovaní na 1-ročné funkčné obdobie, pričom funkciu je možné 
zastávať aj opakovane.   
 
3. Funkcia v Revíznej komisii je nezlučiteľná s funkciou v Predsedníctve. 
 
4. Je kontrolným orgánom združenia a kontroluje dodržiavanie stanov, plnenie uznesení VZ a 

Predsedníctva, hospodársku činnosť a plní ďalšie úlohy vyplývajúce z platných právnych 
predpisov. Má prístup ku všetkým dokladom združenia. 

 

5. Revízna komisia preskúmava pravidelne účtovnú závierku, výročnú správu a vedenie účtovných 
dokladov a svoje vyjadrenie k nim predkladá VZ. 

 

6. Revízna komisia má povinnosť upozorniť na zistené nedostatky Predsedníctvo. 
 
  
  

Čl. 10 
Majetok a zásady hospodárenia 

 
1. Združenie hospodári so svojim majetkom v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 
 

2. RCM hospodári na základe rozpočtu, ktorého návrh zostavuje predsedníctvo a schvaľuje Valné 
zhromaždenie v súlade s platnými právnymi predpismi za účelom skvalitnenia jeho činnosti. 

 
3. Majetkom sa rozumie súhrn majetkových hodnôt (vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi 

oceniteľných iných hodnôt), ktoré patria RCM. 
 
4. Majetok sa tvorí : 

- členskými príspevkami, 
- darmi, dotáciami a sponzorskými príspevkami od tuzemských i zahraničných   

fyzických a právnických osôb, 
- výnosmi z hmotného majetku združenia, 
- vlastnou doplnkovou podnikateľskou činnosťou, 
- výnosmi z dobročinných akcií, zo zbierok a podobne, 
- prostriedkami získanými z grantov na realizáciu projektov, 
- príjmami z činnosti združenia, 
- dedičstvami zo závetu. 

 
Všetky finančné prostriedky združenia sú vedené na bežných účtoch v bankách alebo 
pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike. Prostriedky združenia možno 
použiť výlučne za účelom dosahovania cieľov združenia. 

 
5. Majetok slúži na zabezpečenie činnosti OZ RCM. Spravuje ho predsedníctvo. Zásadou 

hospodárenia RCM je vyrovnanosť príjmov a výdavkov. 
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6. Za hospodárenie je zodpovedné predsedníctvo. 
- RCM v plnej výške zodpovedá za svoje záväzky, najviac však do výšky svojho 

majetku, 
- štát neručí za záväzky RCM a RCM neručí za záväzky štátu. 

  
  

Čl. 11 
Zánik združenia 

  
1. Združenie zaniká : 

a) zlúčením s iným združením na základe rozhodnutia VZ, 
b) dobrovoľným rozpustením, 
c) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho 

rozpustení. 
 

O zániku rozhoduje VZ nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov, súčasne rozhoduje o prechode 
práv a záväzkov združenia. 
 

2. Pri zániku združenia zlúčením prechádza jeho majetok na právneho nástupcu, ktorým môže byť 
iba občianske združenie zriadené na podobný účel, ktorého cieľom nie je dosahovanie zisku.  
 

3. Valné zhromaždenie menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s 
likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia VZ. Ak VZ nestanoví takýto účel použitia 
majetku združenia, poskytne sa majetok na podporu združení podobného charakteru, ktorý je v 
súlade s článkom 3. Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na mimovládnu organizáciu 
zriadenú na podobný účel, ktorej cieľom nie je dosahovanie zisku.  

 
4. Zánik RCM likvidátor oznámi do 15-tich dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.  
 
5. OZ zaniká dňom zrušenia registrácie u registračného orgánu.  
  
  

Čl. 12 
Záverečné ustanovenia 

   
 
Združenie je právnickou osobou. Do jeho postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v 
medziach zákona. 
 
Návrh týchto stanov bol prerokovaný a schválený VZ dňa 30.1.2015. Stanovy v zmysle platných 
právnych predpisov registruje MV SR a tieto nadobudnú platnosť dňom ich registrácie. 
 
Platnosť stanov: 
Rušia sa stanovy OZ RCM zo dňa 27. januára 2017, vzaté MV SR na vedomie dňa 16. februára 2017 
pod č. VVS/1-900/90-19623-6. 
  
  
V Bratislave, dňa 26.1.2018 
 

 

 


