
ASOCIÁCIA  CENTIER VOĽNÉHO ČASU SLOVENSKEJ RUPUBLIKY 

 
Stanovy 

 
Článok 1 

Názov a sídlo 

 
1. Asociácia  Centier voľného času ( ďalej len ACVČ SR) je občianske 

združenie založené v zmysle zákona č.83/90 Z.z. o združovaní občanov. 
2. ACVČ SR je samostatná právnická osoba. 
3. Sídlom  ACVČ SR  je  Centrum voľného času – JUNIOR,  Tajovského 30,  

      975 90 Banská Bystrica. 
4. Pôsobnosť ACVČ SR  je na celom území SR. 

5. ACVČ SR  je založená na dobu neurčitú. 
 

 

Článok 2 
Poslanie a ciele 

 
Asociácia Centier voľného času Slovenskej republiky napomáha: 

1.  Presadzovať  záujmy centier voľného času  (ďalej len CVČ). 
2.  Rozvíjať  spoluprácu  CVČ  a ďalších subjektov v rámci SR v oblasti 

výchovy a vzdelávania. 

3.  Zabezpečovať kontinuálne vzdelávanie zamestnancov CVČ. 
4.  Podporovať všetky formy zovšeobecňovania skúseností CVČ  z oblasti 

výchovy a vzdelávacích aktivít vo voľnom čase, ich zverejňovaním 
v prospech pedagogickej verejnosti. 

5.  Zastupuje svojich členov vo vzťahu k štátnym a samosprávnym orgánom. 

6.  Spolupracuje pri tvorbe metodických materiálov s ďalšími záujmovými 
a profesnými združeniami pedagogických a iných zamestnancov. 

 
 

Článok 3 

Členstvo 
 

Členstvo v ACVČ SR môže byť: 
1. Kolektívne  
 Kolektívnym  členom ACVČ SR sú pracovné kolektívy  CVČ, ktoré súhlasia  

         s poslaním, plnia členské povinnosti, riadia sa stanovami a podporujú  
         ACVČ SR. 

2. Individuálne 
 Individuálnym členom ACVČ SR sa stáva fyzická osoba, ktorá súhlasí s 

poslaním, plní členské povinností, riadi sa stanovami a podporuje ACVČ 

SR. 
3. Čestné. 

 Čestným členom sa stáva fyzická osoba, ktorá sa zaslúžila o plnenie 
poslania a úloh ACVČ SR. 

 

4. Vznik členstva:  
  Podaním prihlášky, jej registráciou a zaplatením členského poplatku. 

 
 



5. Zánik členstva: 

 Vystúpením člena. O vystúpenie požiada člen písomne predsedníctvo ACVČ 
SR. 

 Zrušením členstva pre závažné porušenie stanov, respektíve povinnosti 
člena. 

 Úmrtím člena (u fyzických osôb). 

 Zánikom ACVČ SR. 
 

 
 

Článok 4 

Práva a povinnosti členov Asociácie 
 

1. Člen ACVČ SR  ma tieto práva: 
a) voliť a byť volený do orgánov ACVČ SR, 
b) zúčastňovať sa na činnosti ACVČ SR,  

c) zúčastňovať sa  na valnom zhromaždením ACVČ SR, 
d) navrhovať námety pre činnosť, podieľať sa na ich realizácii, 

e) byť pravidelne informovaný o činnosti predsedníctva ACVČ SR  a  jej 
členov, 

f) využívať služby poskytované ACVČ SR, 
g) na aktivity Asociácie pozývať ďalších účastníkov z oblasti práce s deťmi 

a mládežou, 

h) vystúpiť z členstva ACVČ SR,  
 

2. Člen ACVČ SR  má tieto povinnosti: 
a) dodržiavať stanovy ACVČ SR  ako i všetky rozhodnutia jej orgánov, 
b) plniť úlohy, ktorými ho ACVČ SR poverí, 

c) vystupovať v súlade s  poslaním ACVČ SR ,  šíriť jej  dobré meno,  
d) platiť stanovený členský  príspevok vždy  do 30.marca príslušného 

kalendárneho roku 
 

 

Článok 5 
Orgány Asociácie 

 
1. Orgánmi ACVČ SR sú:  
a) Valné zhromaždenie (členské zhromaždenie) 

b) Predsedníctvo 
c) Krajské rady 

d) Revízna komisia  
 
Valné zhromaždenie (členské zhromaždenie) je najvyšším orgánom ACVČ SR. 

Zúčastňujú sa ho všetci členova ACVČ SR. 
2. Schádza sa najmenej 1 x  do roka, zvoláva ho predseda predsedníctva 

ACVČ SR . 
3. Schvaľuje členov predsedníctva ACVČ SR na návrh krajských rád  na 

obdobie troch rokov. 

4. Volí predsedu ACVČ SR. 
5. Volí členov revíznej komisie ACVČ SR. 

6. Schvaľuje základné dokumenty ACVČ SR, zmeny v týchto dokumentoch. 
7. Schvaľuje plán činnosti, rozpočet na príslušný kalendárny rok. 



8. Schvaľuje výročnú správu, správu o hospodárení. 

9. Udeľuje a odoberá čestné členstvo v ACVČ SR. 
10.Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná 

väčšina členov ACVČ SR. Uznesenia z valného zhromaždenia sú 
právoplatné schválením nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Ak sa 
v stanovený čas nedostaví nadpolovičná väčšina členov, po polhodinovej 

čakacej lehote sa upustí od tejto podmienky. V tomto prípade je Valné 
zhromaždenie  uznášania schopné podľa stavu prítomných, ktorý však 

nemôže byť nižší ako  1/3  
11.Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva predseda predsedníctva ACVČ SR 

- ak o to požiada 1/3 členov ACVČ SR. 

         -  ak to vyžadujú záujmy pri mimoriadnych situáciách ACVČ SR. 
12.Schvaľuje výšku členského poplatku na príslušný kalendárny rok. 

13.Rozhoduje o zániku ACVČ SR. 
 
Predsedníctvo – je výkonným orgánom ACVČ SR. 

1.  Skladá sa z volených zástupcov krajských rád  a zástupcov CVČ 
v zriaďovateľskej pôsobnosti VUC. 

2. Riadi a zastupuje ACVČ SR  medzi valnými zhromaždeniami v zmysle 
stanov a základných dokumentov. 

3. Zabezpečuje plnenie týchto úloh: 
a) vypracováva interné smernice a rokovací poriadok ACVČ SR, 
b) vypracováva plán činnosti, rozpočet, vyhodnotenia, 

c) pripravuje valné zhromaždenie a   úlohy s tým súvisiace, 
d) v prípade potreby vytvára odborné komisie pre prípravu základných 

dokumentov ACVČ SR, 
e) navrhuje zástupcov ACVČ SR do občianskych združení v SR, 
f)  zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu s obdobnými občianskymi 

združeniami a zariadeniami.        
 

Predseda/Predsedníčka ACVČ SR   – je štatutárnym zástupcom ACVČ SR. 
1. Zvoláva a vedie rokovania predsedníctva ACVČ SR. 
2. Zastupuje ACVČ SR  pri rokovaniach vo vzťahu k tretím osobám. 

3. Pri výkone svojej činnosti (funkcie) je povinný/á riadiť sa uzneseniami 
valného zhromaždenia, predsedníctva ACVČ, podávať im správu o svojej 

činnosti. 
4. Predsedu/ Predsedníčku v neprítomnosti zastupuje ním poverený ďalší člen 

predsedníctva. 

 
Krajská rada ACVČ SR 

     a)   volí svojho predsedu na trojročné obdobie, 
     b)   predseda/ predsedníčka krajskej rady prípadne ním poverený člen  
           krajskej rady   

           zastupuje svojich členov v predsedníctve ACVČ SR, 
     c)   zabezpečujú, koordinujú a usmerňujú výmenu skúsenosti.  

 
Revízna komisia  je kontrolným orgánom ACVČ. 
Úlohy :  

     1. Členov revíznej komisie ACVČ SR  - v počte 3, volí valné zhromaždenie. 
     2. Členovia revíznej komisie si volia predsedu. 

     3. Revízna komisia ACVČ SR vykonáva pravidelne (najmenej 1 x) ročne  
         kontrolu plnenia   uznesenia valného zhromaždenia a hospodárenia  



         s finančnými prostriedkami, vrátane  pokladničnej agendy. 

5. Predseda/Predsedníčka  revíznej komisie ACVČ  SR je prizývaný/á  
    na rokovania predsedníctva ACVČ SR. 

 
Článok 6 

Hospodárenie 

 
1. Hospodárenie ACVČ SR sa riadi finančným rozpočtom, vrátane výšky 

členských príspevkov) , ktorý schvaľuje valné zhromaždenie. 
2. Za čerpanie rozpočtu zodpovedá predsedníctvo ACVČ. 

 

Príjmy ACVČ SR tvoria: 
a) členské príspevky, 

b) dary od sponzorov, 
c) príspevky štátnych orgánov, granty, 
d) príjmy z hospodárenia s vlastnými prostriedkami, 

e) ostatné príjmy. 
 

 
Článok 7 

Záverečné ustanovenie 
 

1. Stanovy ACVČ SR  schválilo valné zhromaždenie členov dňa 2.12.2009. 

 Nahrádzajú stanovy schválené ustanovujúcim valným zhromaždením 
členov zo dňa 15.6.1999. 

2. Účinnosť nadobúdajú  dňom registrácie zmien na Ministerstve vnútra 
Slovenskej republiky. 

3. O zániku ACVČ SR rozhoduje valné zhromaždenie. O rozdelení majetku 

rozhodne likvidátor, zvolený  valným zhromaždením. V prípade zániku 
ACVČ SR  bez likvidácie prechádzajú práva a povinnosti ACVČ SR  na 

právneho zástupcu. 
 
 

 
 

 
 
 

V Bratislave dňa: 2.12. 2009 


