EFC plus o.z.
STANOVY

1)
2)
3)

4)

Čl. I. Názov, charakter, postavenie a sídlo združenia
Názvom občianskeho združenia je EFC plus o.z. (ďalej aj ako „Združenie“).
Združenie je nezávislé, dobrovoľné, nepolitické a otvorené združenie založené v súlade so zákonom č.
83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov združujúce fyzické a právnické osoby.
Združenie je samostatne hospodáriacim združením s právnou subjektivitou, registrovaným združením
vedenom v registri Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, s pôsobnosťou na celom území Slovenskej
republiky.
Sídlom Združenia je: Fatranská 917/3, Krajské osvetové stredisko v Nitre, 949 01 Nitra.

Čl. II. Úlohy a dlhodobé ciele združenia
Združenie v rámci svojej činnosti vykonávanej v súlade so svojim základným poslaním – vzdelávanie v oblasti
finančnej gramotnosti:
1) združuje fyzické a právnické osoby zaoberajúce sa finančným vzdelávaním;
2) vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť a to najmä organizovaním vzdelávacích kurzov finančnej
gramotnosti;
3) realizuje podporu vzdelávania v oblasti financií ako aj poradenstvo pri výbere škôl, pomáha pri
prehlbovaní učiva najmä zo základov matematiky, ekonómie, účtovníctva, jazykov;
4) zabezpečuje vyhľadanie zahraničných škôl, komunikáciu s nimi, materiálne zabezpečenie vrátane
poskytnutia pomoci pri zabezpečovaní ubytovania, dopravy, poistenie, získaní štipendia;
5) realizuje kultúrne podujatia, najmä besedy, výstavy, koncerty, denné tábory, workshopy pre žiakov
a študentov, odbornú aj laickú verejnosť;
6) vykonáva neperiodickú publikačnú činnosť v oblasti finančnej gramotnosti, vypracovávanie štúdií,
vrátane vytvorenia a udržiavania web stránok zameraných na finančnú gramotnosť
7) vychováva deti a mládež k finančnej gramotnosti;
8) zabezpečuje poskytovanie pomoci a podpory detským domovom
9) spolupracuje so subjektami na pomoc znevýhodneným skupinám v SR aj v zahraničí;
10) zabezpečuje nasledovnú podporu a rozvoj:
- podpora a rozvoj pracovných schopností mládeže;
- podpora a rozvoj začínajúcich podnikateľov
- podpora a rozvoj vzdelávania telesne a mentálne postihnutých detí, dorastu a dospelých;
- podpora a rozvoj vzdelávania rómskej mládeže.
- podpora a rozvoj existujúcich, nových i alternatívnych foriem vzdelávania pre deti a mládež;
- podpora a rozvoj edukačno-výchovnej činnosti v predškolských zariadeniach, základných školách,
stredných školách
- vlastná propagácia občianskeho združenia
- zabezpečovanie materiálneho a technického vybavenia;
- podpora a rozvoj ekologického životného štýlu, ochrany životného prostredia, a ochrany
prírodného dedičstva na globálnej úrovni
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Čl. III. Vznik a trvanie združenia
Združenie založili nasledujúci zakladajúci členovia:
a) Natália Antošová, r.č. 925320/8239, bytom: Rekreačná 2110/3, 949 01 Nitra, SR
b) Adam Nochta, r.č. 911202/6528, bytom: Palkovičova 245/13, 821 08 Bratislava, SR
c) Brigita Tarinová, r.č. 835224/6760, bytom: Petzwalova 44, 949 11 Nitra, SR.
V mene Združenia koná až do vytvorenia orgánov podľa týchto stanov prípravný výbor, ktorý je tvorený
troma zakladajúcimi členmi Združenia uvedenými v bode 1 tohto článku III. Stanov.
Prípravný výbor zvolá valné zhromaždenie za účelom vytvorenia orgánov podľa týchto stanov do troch
mesiacov od založenia Združenia. Prípravný výbor zároveň podá návrh na registráciu Združenia
Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
Združenie bolo založené dolu uvedeným dňom , v ktorý boli tieto stanovy podpísané zakladajúcimi
členmi Združenia uvedenými v článku III. bod 1. týchto stanov a vznikne dňom zápisu do príslušného
registra Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Združenie je založené na dobu neurčitú.

Čl. IV. Členstvo, práva a povinnosti
Členstvo v Združení má tieto formy:
a) riadne členstvo fyzickej osoby
b) riadne členstvo právnickej osoby
c) čestné členstvo
2) O prijatí za riadneho člena do Združenia rozhoduje predsedníctvo na základe žiadosti uchádzača
o členstvo. Prijatému členovi bude na jeho požiadanie vydaný členský preukaz.
3) Každý riadny člen – fyzická osoba je povinný zaplatiť členské vo výške 10,-EUR ročne a právnická osoba
vo výške 20,-EUR ročne. Čestný člen Združenia nemá povinnosť úhrady členského. Členské príspevky
tvoria jeden zo zdrojov hospodárenia Združenia.
4) Čestným členom Združenia sa môže stať len fyzická osoba, ktorá má zvláštne zásluhy v niektorej
z oblastí, uvedených v čl. II., najmä ak je významným odborníkom v danej oblasti. Čestné členstvo sa
priznáva fyzickej osobe na základe rozhodnutia predsedníctva.
5) Každý člen Združenia má právo zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení ako aj právo byť volený
do orgánov Združenia. Každý člen Združenia a člen štatutárneho orgánu Združenia má povinnosť
dodržiavať stanovy Združenia a uznesenia jeho orgánov.
6) Predsedníctvo pozastaví členstvo v Združení členovi,
a) ktorý o to písomne požiada,
b) z dôvodu hrubého porušenia stanov Združenia alebo správania, ktoré ohrozuje dobré mravy alebo
povesť Združenia.
7) Počas pozastavenia členstva nemôže člen vykonávať práva člena Združenia.
8) Pozastavenie členstva zaniká
a) rozhodnutím predsedníctva prijatého na základe písomnej žiadosti člena, ktorému bolo
pozastavené členstvo podľa týchto stanov,
b) zánikom členstva v Združení.
9) Členstvo v Združení zaniká
a) doručením písomného vyhlásenia člena o vystúpení zo Združenia,
b) vylúčením člena,
c) úmrtím člena,
d) nezaplatením členského príspevku do 60 dní od doručenia písomnej výzvy na úhradu alebo
e) zánikom Združenia.
10) Valné zhromaždenie môže na základe návrhu predsedníctva rozhodnúť o vylúčení člena zo Združenia z
dôvodu hrubého porušenia stanov Združenia alebo pre správanie, ktoré ohrozuje dobré mravy alebo
povesť Združenia.

1)
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Čl. V. Orgány Združenia
Orgánmi Združenia sú:
a) valné zhromaždenie,
b) predsedníctvo,
c) predseda a podpredsedovia,
d) tajomník pre veci organizačné,
e) tajomník pre veci hospodárske.
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Čl. VI. Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Združenia. Tvoria ho všetci riadni členovia Združenia a
čestní členovia okrem členov s pozastaveným členstvom. Valné zhromaždenie rozhoduje formou
uznesenia a o každom zasadnutí a výsledkoch zasadnutia valného zhromaždenia sa vyhotoví zápisnica.
Zasadnutia valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej však 1x za rok.
Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie vždy, ak to navrhne najmenej tretina členov Združenia.
Termín a miesto zasadnutia valného zhromaždenia musí byť oznámené všetkým členom Združenia
písomnou formou alebo prostredníctvom elektronickej pošty najmenej 30 dní vopred.
Valnému zhromaždeniu predsedá predseda. Valné zhromaždenie rozhoduje formou uznesenia a o
každom zasadnutí a výsledkoch zasadnutia valného zhromaždenia sa vyhotoví zápisnica, ktorú
podpisuje predseda a zapisovateľ zvolený valným zhromaždením.
Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
a) voľba a odvolanie členov predsedníctva,
b) schvaľovanie zmien stanov Združenia,
c) prerokovanie správy o hospodárení Združenia,
d) prerokovanie správy o činnosti Združenia,
e) rozhodovanie o vylúčení člena,
f) rozhodovanie o rozpustení Združenia
g) rozhodovanie o zlúčení s iným združením
h) rozhodovanie o použití likvidačného zostatku.
Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná aspoň tretina všetkých členov. Ak sa napriek
riadnemu oznámeniu na valné zhromaždenie nedostaví aspoň tretina všetkých členov Združenia,
konanie valného zhromaždenia sa odkladá. O odklade valného zhromaždenia upovedomí predseda
všetkých členov písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty najneskôr do 30 dní odo dňa
odloženého valného zhromaždenia. Súčasne s oznámením o odklade valného zhromaždenia oznámi
členom Združenia termín konania nového valného zhromaždenia, ktoré môže byť zvolané najskôr po
uplynutí 45 dní a najneskôr do 60 dní od termínu valného zhromaždenia, ktoré bolo odložené. Takéto
novozvolené valné zhromaždenie je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov.
Každý člen Združenia má na valnom zhromaždení jeden hlas. Na prijatie uznesenia zhromaždenia je
potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. Dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých
členov sa rozhoduje o:
a) zmene stanov,
b) rozpustení Združenia,
c) zlúčení s iným združením.

Čl. VII. Predsedníctvo
Predsedníctvo má 5 členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie na funkčné obdobie štyroch
rokov. Voľbu členov predsedníctva uskutoční valné zhromaždenie spravidla najneskôr 45 dní pred
koncom aktuálneho funkčného obdobia členov predsedníctva.
Za člena predsedníctva môže byť zvolený iba riadny člen Združenia. Členovia predsedníctva môžu byť
do funkcie zvolení aj opakovane. Podrobnosti o organizácii voľby členov predsedníctva určí
predsedníctvo uznesením.
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Predsedníctvo riadi činnosť Združenia. Predsedníctvo má právo rozhodovať o všetkých otázkach
týkajúcich sa Združenia, ak rozhodnutie nebolo týmito stanovami zverené inému orgánu.
Predsedníctvo najmä:
a) zvoláva valné zhromaždenie,
b) volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedov
c) rozhoduje o prijatí riadneho a čestného člena
d) rozhoduje o pozastavení členstva v Združení,
e) navrhuje valnému zhromaždeniu vylúčenie člena zo Združenia,
f) volí a odvoláva tajomníka a hospodára
g) schvaľuje rozpočet Združenia a dohliada na správu a nakladanie s majetkom Združenia.
Členovia predsedníctva majú právo nahliadať do všetkých dokumentov o činnosti Združenia a
požadovať dodatočné podklady a vysvetlenia.
Prvé zasadnutie predsedníctva v novom funkčnom období zvoláva tak, aby sa uskutočnilo najneskôr
do 10 dní odo dňa, keď uplynulo predchádzajúce funkčné obdobie predsedníctva. Ďalšie zasadnutia
predsedníctva zvoláva predseda alebo ktorýkoľvek jeho člen podľa potreby a konajú sa najmenej raz
do roka. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho
členov.
Zasadnutia predsedníctva riadi predseda. Predsedníctvo rozhoduje o veciach formou uznesení
nadpolovičnou väčšinou všetkých svojich členov. Zo zasadnutia predsedníctva sa vyhotovuje zápisnica,
ktorú podpisuje predseda a niektorý z podpredsedov.
Predsedníctvo môže prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutia. Návrh uznesenia spolu s lehotou na
vyjadrenie predkladá členom predsedníctva predseda alebo ktorýkoľvek člen predsedníctva. Členovia
predsedníctva zašlú svoje vyjadrenie písomne alebo elektronickou poštou; ak sa člen predsedníctva
nevyjadrí v lehote, má sa za to, že s návrhom uznesenia nesúhlasí. Predseda oznámi výsledky
hlasovania písomne alebo elektronickou poštou všetkým členom predsedníctva.
Funkcia člena predsedníctva zaniká
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) odvolaním z funkcie člena predsedníctva,
c) doručením písomného vzdania sa funkcie člena predsedníctva,
d) stratou spôsobilosti na právne úkony,
e) pozastavením členstva v Združení,
f) zánikom členstva v Združení.
Po zániku funkcie člena predsedníctva počas funkčného obdobia predsedníctva, zvolá predsedníctvo
do 30 dní odo dňa zániku funkcie niektorého člena predsedníctva valné zhromaždenie za účelom voľby
nového člena predsedníctva namiesto člena, ktorému funkcia zanikla. Predsedníctvo nezvolá valné
zhromaždenie pokiaľ k zániku funkcie člena predsedníctva došlo počas 90 dní pred uplynutím
aktuálneho funkčného obdobia predsedníctva. Funkcia člena predsedníctva zvoleného namiesto člena,
ktorému funkcia člena predsedníctva zanikla, zanikne uplynutím funkčného obdobia člena
predsedníctva, na miesto ktorého bol valným zhromaždením zvolený.

Čl. VIII. Predseda a podpredsedovia
1)
2)

3)

Predseda je štatutárnym orgánom Združenia.
Predsedu volí predsedníctvo. Za predsedu môže byť zvolený iba člen predsedníctva, pričom predseda
môže byť do funkcie zvolený aj opakovane. Nová voľba predsedu sa uskutoční vždy na prvom zasadnutí
predsedníctva v novom funkčnom období. Prvým predsedom Združenia a zároveň štatutárnym
orgánom Združenia je:
Natália Antošová, r.č. 925320/8239, bytom: Rekreačná 2110/3, 949 01 Nitra, SR
Predseda zodpovedá za vedenie a zabezpečovanie činnosti Združenia. Za týmto účelom predseda
a) zastupuje Združenie navonok a koná v jeho mene vo všetkých veciach,
b) predsedá valnému zhromaždeniu,
c) zvoláva zasadnutia predsedníctva,
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d) predsedá zasadnutiam predsedníctva,
e) predkladá predsedníctvu návrh rozpočtu,
f) predkladá valnému zhromaždeniu správy o hospodárení a činnosti Združenia,
g) zabezpečuje realizáciu uznesení valného zhromaždenia a predsedníctva a
h) riadi prácu tajomníkov.
Predsedníctvo môže uznesením poveriť predsedu aj vykonaním ďalších úloh, ktoré patria do právomoci
predsedníctva.
Funkcia predsedu zaniká:
a) dňom zvolenia nového predsedu na prvom zasadnutí predsedníctva v novom funkčnom období,
b) dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedu,
c) rozhodnutím predsedníctva o odvolaní z funkcie predsedu.

Predsedníctvo si volí dvoch podpredsedov.
V čase neprítomnosti zastupuje predsedu v celom rozsahu ním poverený podpredseda. V prípade, ak
predseda nepoverí zastupovaním počas svojej neprítomnosti žiadneho z podpredsedov, môže za
účelom výkonu neodkladných úkonov poveriť zastupovaním predsedu niektorého z podpredsedov
predsedníctvo uznesením. Podpredseda poverený zastupovaním predsedu je pri jeho zastupovaní
oprávnený konať v rovnakom rozsahu ako predseda.
Predsedníctvo môže uznesením poveriť podpredsedov vykonaním úloh, ktoré inak patria do právomoci
predsedníctva.
Na voľbu a zánik funkcie podpredsedu sa použijú primerane ustanovenia upravujúce voľbu a zánik
funkcie predsedu.

Článok IX. Tajomníci Združenia
Tajomníka pre veci organizačné, ako aj tajomníka pre veci hospodárske volí a odvoláva na návrh
predsedu predsedníctvo. Za tajomníka môže byť zvolená každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov.
Tajomník je zodpovedný za chod administratívy Združenia. Tajomník
a) vedie evidenciu členov Združenia,
b) má na starosti hospodársky chod Združenia,
c) plní ďalšie úlohy určené predsedom.

Článok X. Hospodárenie združenia
Príjmy Združenia tvoria najmä dotácie, granty, podpory a dary tuzemských a zahraničných fyzických i
právnických osôb, príjmy z členských príspevkov, výnosy z majetku Združenia, príjmy z činnosti pri
naplňovaní cieľov Združenia, podiel zaplatenej dane a iné príjmy, veci a majetkové práva získavané v
súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Majetok Združenia môže byť použitý na dosahovanie cieľov Združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej
činnosti. Združenie môže podporovať aj aktivity iných organizácií s podobnými cieľmi.
Hospodárenie Združenia sa riadi rozpočtom na príslušný kalendárny rok. Rozpočet Združenia na
nasledujúci kalendárny rok schvaľuje predsedníctvo na návrh predsedu do 15. decembra. Ak nedôjde
k schváleniu rozpočtu na príslušný kalendárny rok, tak sa v príslušnom kalendárnom roku postupuje
podľa rozpočtu schváleného pre predchádzajúci kalendárny rok.
Predseda predkladá každý kalendárny rok valnému zhromaždeniu správu o činnosti Združenia a správu
o hospodárení Združenia, v ktorých oboznámi členov s dosiahnutým pokrokom pri presadzovaní cieľov
Združenia a s hospodárskym stavom Združenia.

Článok XI. Zánik a zrušenie združenia
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Združenie sa zrušuje rozhodnutím valného zhromaždenia o dobrovoľnom rozpustení združenia alebo
rozhodnutím valného zhromaždenia o zlúčení Združenia s iným združením. Združenie sa môže zlúčiť
iba so združením zriadeným na podobný účel, ktorej účelom nie je dosahovanie zisku.
Pri zrušení Združenia zlúčením s iným združením prechádza jeho majetok na právneho nástupcu,
ktorým môže byť iba organizácia zriadená na podobný účel, ktorej účelom nie je dosahovanie zisku.
Ak v prípade zrušenia Združenia celý majetok Združenia neprechádza na právneho nástupcu Združenia,
menuje predsedníctvo likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu. O použití likvidačného zostatku rozhodne
valné zhromaždenie. Odmenu likvidátora určí predsedníctvo. Náklady na likvidáciu sa uhradia z
majetku Združenia.
Združenie zaniká po ukončení likvidácie alebo po zlúčení dňom výmazu z príslušného registra
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Tieto stanovy schválili zakladajúci členovia Združenia v Nitre dňa ................2021 (= deň založenia
Združenia).

Natália Antošová:
............................................................
r.č. 925320/8239, bytom Rekreačná 2110/3, 949 01 Nitra, SR

Adam Nochta:
..............................................................
r.č. 911202/6528, bytom Palkovičova 245/13, 821 08 Bratislava, SR

Brigita Tarinová:
..............................................................
r.č. 835224/6760, bytom Petzwalova 44, 949 11 Nitra, SR
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