Francúzska aliancia Košice
Alliance Française Košice
STANOVY 2019

Stanovy občianskeho združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
v znení neskorších predpisov

Čl. 1
Základné ustanovenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Názov občianskeho združenia: Francúzska aliancia Košice (ďalej aj „združenie“).
Vo francúzskom jazyku bude združenie používať názov: Alliance Française Košice
Sídlo občianskeho združenia: Hlavná 68, 040 01 Košice – Staré mesto.
Francúzska aliancia Košice je dobrovoľné, záujmové, neziskové združenie, ktoré sa
nevenuje politickým, náboženským a rasovým témam.
Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva
a povinnosti.
Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.
Čl. 2
Cieľ a činnosť

1.
2.

3.

Združenie je vytvorené v súlade so stanovami a cieľmi Francúzskej aliancie založenej v
roku 1883 v Paríži a stanovami Nadácie Francúzskej aliancie, ktorá je od 1. januára 2008
následníckou organizáciou pôvodnej Francúzskej aliancie .
Základným poslaním združenia je šíriť francúzsky jazyk a frankofónnu kultúru v Košiciach
a okolí, združovať všetkých, ktorí chcú prispieť k rozvoju ich poznania a majú záujem o
francúzsky jazyk a myslenie všeobecne, a rozvíjaním jazykovej a kultúrnej spolupráce
prispievať k lepšiemu vzájomnému poznaniu medzi Slovenskou a Francúzskou republikou
a rozvoju francúzsko-slovenských vzťahov. Združenie sa usiluje aj o zastúpenie štátnych
príslušníkov Francúzskej republiky vo svojich výkonných orgánoch.
Ciele združenia budú napĺňané:
a)
organizovaním jazykových kurzov,
b)
poskytovaním informácií a knižničných služieb,
c)
organizovaním medzinárodne uznávaných jazykových skúšok z francúzskeho jazyka,
d)
komunikáciou a spoluprácou s príslušnými orgánmi štátnej správy, územnej
samosprávy,
súkromnými
subjektmi,
organizáciami
tretieho
sektora,
Veľvyslanectvom Francúzskej republiky v Slovenskej republike, Francúzskym
inštitútom na Slovensku a ostatnými Francúzskymi alianciami na Slovensku a vo
svete.
e)
organizovaním medzinárodných, najmä frankofónnych a slovenských kultúrnych,
spoločenských, voľnočasových a iných podujatí a stretnutí oddychového i
propagačného charakteru pre svojich členov, študentov a ostatnú verejnosť,
f)
nadväzovaním kontaktov a spoluprácou s podobne zameranými domácimi
a zahraničnými inštitúciami, organizáciami a združeniami,
g)
poskytovaním súčinnosti pri výučbe a propagácii francúzskeho jazyka v školách
v Slovenskej republike,
h)
organizačným zabezpečením výletov a zájazdov do Francúzskej republiky a iných
frankofónnych krajín,
i)
vykonávaním inej činnosti súvisiacej s uvedenými cieľmi združenia v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi združenia a
poslaním Francúzskej aliancie Košice.
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Čl. 3
Členstvo
1.
Členmi združenia sa môžu stať fyzické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi
združenia.
2.
Členstvo v združení vzniká podaním prihlášky za člena Francúzskej aliancie Košice a
uhradením členského poplatku. Členstvo sa uzatvára na dobu 12 mesiacov. Je možné ho bez
obmedzenia obnovovať. Fyzické osoby v pracovnoprávnom vzťahu sú členmi združenia po dobu
trvania tohto vzťahu.
3.
Členstvo zaniká:
a.
uplynutím doby, na ktorú bolo uzavreté, automaticky,
b.
vystúpením člena, a to dňom písomného oznámenia člena združenia prezidentovi
a riaditeľovi združenia o jeho vystúpení zo združenia,
c.
rozhodnutím správnej rady o tom, že člen závažným spôsobom porušil stanovy
alebo poškodil dobré meno združenia,
d.
skončením pracovnoprávneho vzťahu podľa druhého odseku,
e.
úmrtím,
f.
zánikom združenia.
4.
Študent nie je členom združenia. Štatút študenta je nadobudnutý na čas štúdia vo
Francúzskej aliancii Košice na základe prihlášky a zaplatenia príslušného poplatku za jazykový
kurz.
5.
Správna rada môže udeľovať podľa svojho uváženia aj čestné členstvo.
6.
Zoznam členov združenia vedie riaditeľ združenia.
Čl. 4
Práva a povinnosti členov, čestných členov a študentov
1.

2.

3.

Študent a čestný členov má právo
a. využívať služby mediatéky združenia,
b. zúčastňovať sa na všetkých podujatiach organizovaných združením. Správna rada môže
rozhodnúť o zvýhodnenej účasti svojich členov alebo študentov na organizovaných
podujatiach,
Člen má naviac okrem práv definovaných pre študenta právo
a)
voliť a byť volený do orgánov združenia v súlade so stanovami združenia,
b)
zúčastňovať sa na valnom zhromaždení a predkladať na ňom svoje návrhy, podnety a
sťažnosti, či na valnom zhromaždení žiadať o stanovisko k činnosti občianskeho
združenia alebo jeho členov,
c)
podieľať sa na činnosti občianskeho združenia,
d)
byť informovaný o činnostiach a riadení združenia. Informovanie sa o činnostiach a
riadení združenia je záležitosťou každého člena podľa svojho uváženia
Každý študent, čestný člen a člen je povinný:
a)
dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy združenia,
b)
konať a vystupovať tak, aby neboli poškodené záujmy ani dobrá povesť združenia a
jeho členov,
c)
podľa svojich možností a schopností propagovať ciele združenia a pomáhať orgánom
združenia pri ich plnení,
d)
ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.
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Čl. 5
Orgány
1.

Orgánmi združenia sú:
a)
valné zhromaždenie,
b)
správna rada,
c)
prezident,
d)
kontrolná rada.
Čl. 6
Valné zhromaždenie

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom občianskeho združenia. Valné zhromaždenie je
kolektívnym orgánom bez obmedzenia počtu členov a tvoria ho všetci členovia združenia
zapísaní do zoznamu členov ku dňu konania jeho zasadnutia.
Valné zhromaždenie sa schádza najmenej raz ročne a vždy, keď ho zvolá správna rada alebo
ak o to požiada minimálne polovica valného zhromaždenia. Pozvánka na valné
zhromaždenie musí byť všetkým členom združenia zaslaná najmenej dva týždne pred
dátumom konania valného zhromaždenia.
Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých
oprávnených členov, pričom členovia musia byť prítomní osobne alebo môžu písomne
splnomocniť iného člena, aby ich zastupoval. Splnomocnenie sa zasiela riaditeľovi alebo
prezidentovi združenia a musí mu byť doručené pred konaním valného zhromaždenia. Ak
sa tento počet nedosiahne, valné zhromaždenie sa zíde znova, a to o 1 hodinu neskôr. V
tomto prípade je valné zhromaždenie uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných
členov. Prítomní členovia združenia sa zapisujú do listiny prítomných, kde sa uvedie meno
člena, prípadne splnomocnenca a splnomocneného.
Valné zhromaždenie prijíma bežné rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných
členov, ak nie je v týchto stanovách ustanovené inak. Pri hlasovaní valného zhromaždenia
má každý člen jeden hlas.
Valné zhromaždenie rozhoduje kvalifikovanou dvojtretinovou väčšinou prítomných členov
o:
a)
odvolaní prezidenta alebo členov správnej rady, a to na návrh správnej rady,
b)
zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným
rozpustením, a to na návrh správnej rady,
c)
schvaľovaní stanov združenia, ich zmien a dodatkov, a to na návrh správnej rady alebo
pätiny členov združenia.
Valné zhromaždenie okrem toho:
a)
rozhoduje o schvaľovaní výročnej správy a správy o plnení rozpočtu za
predchádzajúce obdobie a schvaľovaní koncepcie rozpočtu pre nasledujúce obdobie,
b)
berie na vedomie plán činnosti združenia a výročnú správu, rokuje o otázkach
zahrnutých v programe,
c)
volí členov správnej rady a kontrolnej rady.
Čl. 7
Správna rada

1.
2.

Správna rada je výkonným orgánom združenia, ktorá za svoju činnosť zodpovedá valnému
zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného
zhromaždenia.
Správna rada je zložená z piatich členov, ktorých v tajnom hlasovaní volí valné
zhromaždenie na dvojročné funkčné obdobie, ktoré sa ráta odo dňa zvolenia. Členovia
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3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

správnej rady môžu byť po ukončení funkčného obdobia do svojej funkcie opätovne zvolení.
Členovia správnej rady nemôžu od združenia dostávať žiadnu odmenu.
Zamestnanec združenia nemôže byť členom správnej rady.
Správna rada musí mať minimálne jedného člena, ktorý je štátnym príslušníkom Francúzskej
republiky, a minimálne jedného člena, ktorý je štátnym príslušníkom Slovenskej republiky. Na
zasadnutí valného zhromaždenia pri voľbe členov správnej rady alebo potvrdzovaní členstva
dočasných náhradníkov sa postupuje nasledovne:
a)
ak v správnej rade chýba štátny príslušník Slovenskej republiky, prioritne sa
obsadzuje toto miesto, pričom ho získa kandidát spĺňajúci túto podmienku štátnej
príslušnosti, ktorý získal spomedzi ostatných kandidátov spĺňajúcich túto podmienku
najviac hlasov;
b)
ak v správnej rade chýba štátny príslušník Francúzskej republiky, prioritne sa
obsadzuje toto miesto, pričom ho získa kandidát spĺňajúci túto podmienku štátnej
príslušnosti, ktorý získal spomedzi ostatných kandidátov spĺňajúcich túto podmienku
najviac hlasov;
c)
ak v správnej rade chýba aj štátny príslušník Francúzskej republiky, aj štátny
príslušník Slovenskej republiky, prioritne sa obsadzuje jedno miesto štátnym
príslušníkom Slovenskej republiky za primeraného použitia ustanovenia písm. a),
a jedno miesto štátnym príslušníkom Francúzskej republiky za primeraného použitia
ustanovenia písm. b). Obdobným spôsobom sa postupuje aj v prípade voľby novej
správnej rady.
Za dlhodobo neprítomných členov zabezpečí správna rada dočasných náhradníkov, ktorých
členstvo v správnej rade musí byť schválené na najbližšom zasadnutí valného zhromaždenia.
Na ich výber sa primerane vzťahuje ustanovenie predchádzajúceho odseku.
Správna rada sa schádza najmenej štyrikrát ročne a vždy vtedy, keď je zvolaná prezidentom,
alebo na žiadosť troch jej členov.
Na svojom prvom zasadnutí zvolí novozvolená správna rada spomedzi svojich členov v
tajnom hlasovaní prezidenta, prvého viceprezidenta, viceprezidenta a tajomníka.
Pre platnosť rozhodnutí prijatých správnou radou je potrebný súhlas najmenej polovice
členov správnej rady.
Zo zasadnutí správnej rady vyhotoví tajomník zápisnicu. Zápisnica podpísaná prezidentom
a tajomníkom je následne predložená na schválenie na nasledujúcom zasadnutí správnej
rady.
Program zasadnutia správnej rady pripravujú prezident a riaditeľ združenia spoločne.
Zasadnutia správnej rady vedie prezident.
V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas prezidenta.
Člen správnej rady je v prípade svojej neprítomnosti oprávnený vopred písomne splnomocniť
iného člena na hlasovanie v jeho mene počas jej zasadnutí. Splnomocnenie sa zasiela
riaditeľovi alebo prezidentovi združenia a musí mu byť doručené pred konaním zasadnutia
správnej rady.
Riaditeľ združenia sa zúčastňuje zasadnutí správnej rady, môže vstupovať do rozpravy
a vyjadrovať sa k prerokúvaným bodom.
Členovia správnej rady sa aktívne podieľajú na jej činnosti:
a)
podieľajú sa na vyhľadávaní poskytovateľov darov a sponzorských príspevkov,
b)
majú právo navrhovať čestných členov združenia, ktorých členstvo v združení
schvaľuje správna rada,
c)
podieľajú sa na vypracúvaní plánu činnosti a rozpočtu združenia.
Správna rada najmä:
a)
volí prezidenta, prvého viceprezidenta, viceprezidenta a tajomníka,
b)
podáva návrh na odvolanie prezidenta,
c)
navrhuje program rokovania valného zhromaždenia,
d)
schvaľuje náklady na kultúrne a ekonomické aktivity združenia presahujúce sumu 750
eur, správy o aktivitách a hospodárení združenia,
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e)
f)
g)

schvaľuje výšku príslušných poplatkov,
rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, ktoré nie sú týmito stanovami
vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia, a o ktorých v zmysle týchto stanov
nemôže rozhodnúť iný orgán združenia,
schvaľuje vnútorné smernice združenia.
Čl. 8
Prezident

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prezident je štatutárnym zástupcom združenia, koná v jeho mene a zastupuje ho navonok.
Funkčné obdobie prezidenta je dvojročné a začína plynúť v deň jeho zvolenia do funkcie.
Prezidenta v jeho neprítomnosti zastupuje prvý viceprezident. Prezident môže v konkrétnej
záležitosti zastupovaním združenia navonok vopred písomne splnomocniť aj iného člena
správnej rady. Toto splnomocnenie sa zasiela členom správnej rady a riaditeľovi.
Prezident, prvý viceprezident a viceprezident vykonávajú svoju funkciu až dovtedy, kým
nová správna rada nezvolí spomedzi seba nového prezidenta, prvého viceprezidenta
a viceprezidenta.
Podpisové právo k bankovému účtu združenia majú prezident, prvý viceprezident a riaditeľ.
Prezident je oprávnený rozhodovať o otázkach bežného fungovania združenia a
o záležitostiach týkajúcich sa kultúrnych a ekonomických aktivít nepresahujúcich sumu 750
eur.
Prezident zodpovedá najmä za:
a)
koordinačné a kooperačné činnosti medzi orgánmi združenia navzájom, orgánmi
a členmi združenia resp. medzi združením a vonkajším prostredím,
b)
plnenie úloh, ktoré mu určí správna rada.
Čl. 9
Riaditeľ združenia

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Riaditeľ je správnou radou poverený výkonom činností súvisiacich s realizáciou cieľov
združenia. Zodpovedá za riadne fungovanie bežných administratívnych a technických
činností v rámci združenia. Je menovaný správnou radou a odmeňovaný z rozpočtu
združenia.
Riaditeľ vykonáva činnosť v súlade s týmito stanovami, vnútornými smernicami a
rozhodnutiami správnej rady.
Pri reprezentácii združenia navonok sa riadi pokynmi prezidenta a správnej rady. Navrhuje
správnej rade zloženie zboru lektorov a má poradný hlas pri výbere administratívnych
zamestnancov správnou radou.
Predkladá správnej rade na schválenie ročný rozpočet a plán aktivít.
Na každom zasadnutí správnej rady informuje o realizácií naplánovaných aktivít, priebehu
kurzov, o príjmoch združenia a čerpaní prostriedkov rozpočtu.
Riaditeľ sa zúčastňuje na zasadnutiach správnej rady, nedisponuje však hlasovacím právom.
Čl. 10
Kontrolná rada

1.
2.

Kontrolná rada vykonáva kontrolu hospodárenia združenia a plnenia rozhodnutí orgánov
združenia.
Kontrolná rada je zložená z dvoch členov, ktorých v tajnom hlasovaní volí valné
zhromaždenie na dvojročné obdobie spolu so správnou radou. Minimálne jeden z členov
kontrolnej rady musí mať vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania. Pri voľbe
členov kontrolnej rady alebo pri výbere dočasného náhradníka sa prioritne obsadzuje miesto
člena s ekonomickým vzdelaním. V tomto prípade sa na proces voľby alebo výberu
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3.

4.
5.
6.
7.

primerane použijú ustanovenia čl. 7 ods. 5 týchto stanov.
Členovia kontrolnej rady môžu byť po ukončení funkčného obdobia do svojej funkcie
opätovne zvolení. Za dlhodobo neprítomných členov zabezpečí správna rada dočasných
náhradníkov, ktorých členstvo v kontrolnej rade musí byť schválené na najbližšom zasadnutí
valného zhromaždenia. Ustanovenia o ustanovovaní náhradníkov za členov správnej rady
sa použijú primerane.
Členom kontrolnej rady nemôže byť člen správnej rady.
Kontrolná rada je kontrolným orgánom združenia a za svoju činnosť zodpovedá valnému
zhromaždeniu.
Kontrolná rada kontroluje hospodárenie združenia a jedenkrát ročne predkladá správu o
výsledku valnému zhromaždeniu.
Kontrolná rada:
a)
kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje správnu radu na nedostatky a navrhuje
mu riešenia na ich odstránenie,
b)
kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných smerníc.
Čl. 11
Odmena

1.

Členovia správnej rady a kontrolnej rady nedostávajú za vykonávanie funkcií v orgánoch
združenia žiadnu odmenu.
Čl. 12
Hospodárenie združenia

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
Zdrojmi majetku sú:
a)
príslušné poplatky,
b)
dary a iné dotácie poskytnuté fyzickými a právnickými osobami,
c)
príjmy z vlastnej činnosti pri naplňovaní cieľov združenia,
d)
dotácie a granty získané z verejných rozpočtov a fondov Slovenskej republiky
a Európskej únie, prípadne z iných verejných fondov,
e)
hmotný majetok a iné majetkové práva združenia,
f)
iné zákonné zdroje.
Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá
správna rada.
Všetky získané finančné prostriedky, ako hmotné tak aj nehmotné, sú majetkom združenia
ako celku.
Výdavkami združenia sú výdavky na činnosť v zmysle podpory cieľa združenia a výdavky
na správu združenia.
Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce
obdobie.
Všetky príjmy a výdavky združenia sú evidované v peňažnom denníku.
Pri zániku organizácie rozhodne o majetku valné zhromaždenie.
Čl. 13
Zmena stanov

1.

Stanovy môžu byť zmenené len na návrh správnej rady alebo pätiny členov združenia.
V prípade návrhu pätiny členov združenia musí byť tento návrh zaslaný na Fondation
Alliance française na schválenie. Bez jej súhlasu nemožno v zmene stanov pokračovať.
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2.
3.
4.

Definitívne znenie návrhu po jeho schválení zo strany Fondation Alliance française musí
byť zaslané členom združenia na vedomie najmenej dva týždne pred zasadnutím valného
zhromaždenia.
Zmena stanov nadobúda účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením za predpokladu,
že došlo k schváleniu zo strany Fondation Alliance française.
Nové stanovy sú následne zaslané na vedomie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
Následne sú potvrdenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zápise zmeny stanov a
nové stanovy spolu s francúzskym prekladom oboch zaslané pre účely archivácie na
Fondation Alliance française.
Čl. 14
Zánik združenia

1.
2.
3.

4.

5.
6.

Občianske združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.
Občianske združenie môže tiež zaniknúť na základe právoplatného rozhodnutia
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje o zrušení združenia, sa zvoláva zvlášť na tento účel a
je uznášaniaschopné, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Ak sa
toto kvórum nedosiahne, valné zhromaždenie sa zíde opätovne o jednu hodinu, pričom
v takom prípade na jeho uznášaniaschopnosť postačuje prítomnosť jednej štvrtiny členov.
Rozhodnutie o zrušení združenia je prijaté, ak s týmto rozhodnutím súhlasia aspoň dve tretiny
prítomných členov.
Po rozhodnutí o zrušení združenia zvolí valné zhromaždenie jedného alebo viacerých
likvidátorov a poverí ich likvidáciou majetku združenia. Pri likvidácii združenia sa najprv
uhradia všetky pohľadávky a záväzky združenia. Následne likvidátori prevedú majetok resp.
likvidačný zostatok na inú organizáciu s podobnými cieľmi na území mesta Košice, inak na
inú francúzsku alianciu pôsobiacu v Slovenskej republike.
Zánik združenia oznámi likvidátor Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní od
ukončenia likvidácie.
Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného
zákonníka.
Čl. 15
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

1.
2.
3.
4.

Tieto stanovy nahrádzajú predchádzajúce stanovy zaregistrované Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky pod sp. zn. VVS/1-900/90-16259-3 dňa 28. 8. 2015.
Ak sa v týchto stanovách požaduje písomná forma na niektoré právne úkony, považuje sa
za ňu aj elektronická pošta, ak nie je uvedené inak.
Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o
združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych
predpisov.
Stanovy budú po zaregistrovaní na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky zverejnené na
verejných zdrojoch.
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