
Stanovy občianskeho združenia  

Škola Premena 

 

ČLÁNOK 1 
 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 
 
1. Občianske združenie s názvom Škola Premena (ďalej len "občianske združenie") sa zriaďuje podľa zákona č. 

83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.  
 

ČLÁNOK 2 
 

NÁZOV A SÍDLO OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 
 
1.  Názov občianskeho združenia: Škola Premena 
2.  Sídlo združenia: Kollárová 759/1, Pliešovce 96263 
 

ČLÁNOK 3 
 

CIELE  OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 
 
1. Základným cieľom združenia je podporovať rozvoj a zdravie jednotlivca aj spoločnosti po všetkých stránkach, teda 

duchovnej, duševnej, sociálnej, kultúrnej aj telesnej. Inými slovami: učiť sa pekne a ľudsky žiť. 
 
Vnímame, že ľudia sa dnes odcudzujú jeden druhému aj sami sebe. Sú preťažení a vyčerpaní. Medzi ľuďmi vidíme 

veľké napätia a konflikty. V spoločnosti polarizáciu. Podľa nás je jednou z hlavných príčin týchto trendov fakt, že 

sme zabudli na dušu človeka a na to, že ona tiež potrebuje starostlivosť. Potrebuje byť zohľadnená v každej činnosti 

jednotlivca aj spoločnosti.  
 
Chceme na tieto javy tvorivo reagovať. 
Chceme podporiť človeka v jeho osobnom poslaní aj v jeho vzťahoch s ľuďmi, spoločnosťou, prírodou a celým 

svetom, hmotným aj ideovým / duchovným. 
Chceme prinášať regeneráciu na úrovni životných síl a zdravia. Tiež na úrovni duše, vzťahov a spoločnosti. 

Regeneráciu postavenú na nových životných cieľoch, ktoré budú ľudskejšie a vzťahovejšie a nebudú potláčať dušu.  
Chceme pôsobiť spájajúco medzi jedntolivcami aj medzi rôznymi spoločenskými skupinami, ktoré stoja v konflikte. 

Podporovať dialóg, toleranciu a schopnosť pekného spolužitia v pestrosti. 
 
Inšpiráciou pre tieto naše ciele, vracajúce ľudskú dušu “späť do hry” a posilňujúce ako individualitu človeka, tak aj 

jeho vzťahovosť sú rôzne učenia, ktoré spájajú spiritualitu a praktický život. Menovite môžeme spomenúť súčasných 

autorov ako Heinz Grill, Rudolf Steiner, Sri Aurobindo, Erich Fromm, Viktor Frankl. Ďalej aj gréckych mysliteľov 

ako Platón, Sokrates, stredovekých kresťanských mystikov a ďalších. Tiež veľké duchovné prúdy kresťanstva, jogy, 

buddhizmu a ďalšie. Radi čerpáme aj z nášho vlastného, slovenského zdroja životnej múdrosti a prirodzenej, čistej 

mravnosti. Sú ním ľudové rozprávky, zozbierané Pavlom Dobšinským a Boženou Němcovou. Máme tiež snahu 

samostatne duchovne bádať, spoznávať vnútornú podstatu vonkajších javov a princípy života a riadiť sa nimi. 
 
Našim úsilím je, aby sa vznešené, morálne idey neuzatvárali v kostoloch a iných náboženských inštitúciách. Prajeme 

si, aby prirodzene prúdili do každodenného života a menili to, ako varíme večeru, ako sa rozprávame a vnímame 

svojho partnera, ako sa hýbeme, ako staviame a zariaďujeme domy, aký vzťah si tvoríme k prírode, aký k našej práci 



a k spoločnosti. Chceme inšpirovať ľudí k tomu, aby sa stali umelcami života a dokázali individuálne osobitne a 

autenticky žiť určité univerzálne ideály a cnosti.  
 

ČLÁNOK 4 
 

ČINNOSŤ  OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 
 
Naše ciele chceme napĺňať aktivitami v týchto oblastiach: 
 
1. Organizovanie cvičení (jóga aj iné), kurzov, víkendových pobytov, seminárov. 
 
2. Organizovanie kultúrno - spoločenských a umeleckých podujatí ako výstavy, besedy, koncerty, prednášky, 

umelecké kurzy a ďalšie. 
 
3. Aktivity v oblasti zdravého životného štýlu – duševné zdravie aj telesné zdravie. Športové aktivity s nesúťažným, 

ale rozvojovým charakterom. 
 
4. Vzdelávacie aktivity a podpora vzdelávania na všetkých úrovniach, podpora alternatívneho vzdelávania formou 

kurzov, prednášok, seminárov, aktivít zážitkovej pedagogiky, neformálneho vzdelávania, doučovania a pod. 
 
5. Ekológia, rozvoj rešpektujúceho vzťahu človeka k prírode a k prostrediu, v ktorom žije. Regeneračno - ekologické 

pobyty v prírode. 
 
6. Podpora a rozvoj prírodného staviteľstva a remesiel organizovaním kurzov a seminárov s touto tematikou. 
 
7. Organizovanie pobytov pre rodiny a táborov pre deti a mládež. 
 
8. Spolupráca s podobnými organizáciami pôsobiacimi na Slovensku ale aj inde vo svete, najmä v susedných 

krajinách, podporujúca kultúrnu výmenu a vzájomné priateľské mierové vzťahy medzi krajinami a národmi. 
 
9. Pobyty a poradenstvo s cieľom podpory osobnostného rozvoja a objavovania zmyslu života. 
 
10. Vydavateľská a publikačná činnosť. 
 
11. Podpora dialógu k rôznym spoločenským témam. 
 
12. Výskum a vývoj prispievajúci k vytváraniu harmonického spolužitia človeka s človekom a človeka s prírodou. 

Interdisciplinárny výskum, najmä aplikácie duchovnej vedy a spirituálnych impulzov v rôznych odborných oblastiach. 

Propagácia a šírenie informácií z oblasti vzdelávania, vedy a výskumu. 
 
13. Projekty rozvojovej spolupráce rozvojová výchova a podpora dobrovoľníckej činnosti, vzdelávanie 

dobrovoľníkov. 
 
14. Aplikácia celostného prístupu k človeku v oblasti ekonómie a spoločenských vied. 
 

Všetky naše aktivity sú prístupné aj pre znevýhodnené skupiny občanov – telesne postihnutých, dôchodcov, 

nezamestnaných, Rómov a pod. - zasadzujeme sa teda aj o inklúziu. 
 

 



ČLÁNOK 5 
 

ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ 
 
1. Členmi občianskeho združenia sú fyzické osoby. Členom združenia môžu byť aj právnické osoby, ktoré súhlasia 

so stanovami a cieľom združenia. 
  Občianske združenie je otvorené, nemá ohraničený počet členov. 
  Členom združenia sa môže stať každý občan, ktorý súhlasí s jeho cieľom činnosti a stanovami.  
 Riadnym členom združenia sa stáva vyplnením členskej prihlášky a zaplatením príspevku určeného snemom 

alebo aktívnou činnosťou v prospech združenia.  
  Členstvo zaniká písomným prehlásením o vystúpení, neplatením príspevku, prípadne smrťou 

alebo  vylúčením.  
 

 

ČLÁNOK 6 
 

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV 
 
1.Člen má právo najmä: 

- podieľať sa na činnosti združenia 
- voliť a od 18 rokov byť volený do všetkých orgánov združenia 
- zúčastňovať sa na prerokovaní všetkých otázok na schôdzach Snemu združenia 
- obracať sa s návrhmi,  pripomienkami  a sťažnosťami na ktorýkoľvek orgán  
  občianskeho združenia 
- byť informovaných o všetkých zmenách v občianskom združení 

 
2.Povinnosti členov:  

- aktívne sa podieľať na činnosti združenia alebo platiť členské príspevky 
- dodržiavať stanovy občianskeho združenia 
- konať v súlade s právnymi normami a stanovami občianskeho združenia 

  
 

ČLÁNOK 7 
 

ORGÁNY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 
 
 1. Najvyšším orgánom občianskeho združenia je snem zvolávaný výkonným výborom najmenej  raz za tri roky. Právo 

účasti na sneme má každý člen združenia.  
Snem najmä: 

a. schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky. 
b. volí a odvoláva členov výkonného výboru. 
c. schvaľuje plán činnosti, výročnú správu. 
d. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení. 
e. rozhoduje o zrušení združenia. 

 
 2. Snem kontroluje činnosť výkonného výboru a jeho funkcionárov v minulom období. 
 
 3. Združenie nezriaďuje nižšie organizačné jednotky so samostatnou právnou subjektivitou. 
 
 4. Snem je uznášaniaschopný ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Snem rozhoduje 75 % väčšinou 

prítomných členov. 
 



 5. Výkonný výbor je výkonným orgánom občianskeho združenia a zodpovedá za svoju činnosť snemu. Riadi činnosť 

združenia v období medzi zasadnutiami  snemu. Výkonný výbor má troch členov - predsedu, podpredsedu a hovorcu. 

Funkčné obdobie výkonného výboru sú 3 roky. Výkonný výbor sa schádza najmenej raz za rok.  
Výkonný výbor najmä: 

a. riadi a zabezpečuje činnosť združenia. 
b. zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania snemu. 
c. vypracúva plán činnosti a správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení  
    združenia. 
d. rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia. 

 
 6. Štatutárnym orgánom združenia sú predseda aj podpredseda. Každý z nich je oprávnený konať aj podpisovať listiny 

samostatne v mene združenia. Predseda alebo podpredseda zvoláva a riadi zasadnutia výkonného výboru. 
 

 

ČLÁNOK 8 
 

ZÁSADY HOSPODÁRENIA 
 
1. Príjmy občianskeho združenia sú najmä: 

a) členské príspevky, 
b) dary a príspevky od právnických alebo fyzických osôb, 
c) výnosy z verejných zbierok, 
d) výnosy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských,  
    športových a podobných akcií v súlade s platným právnym poriadkom.  
e) dotácie štátnej správy 
f) 2% (3%) z daní 

 
2. Občianske združenie vedie účtovníctvo podľa platného zákona o účtovníctve a za jeho vedenie zodpovedá predseda 

a výkonný výbor. 
 
3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá výkonný výbor. 
 

 

 

 

ČLÁNOK 9 
 

ZRUŠENIE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 
 
Pri  zrušení občianskeho združenia sa postupuje podľa § 12 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Občianske 

združenie  sa zruší: 
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením na základe  
    rozhodnutia snemu, 
b) právoplatným rozhodnutím ministerstva o rozpustení občianskeho združenia. 

 

 

ČLÁNOK 10 
 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 



 
1. Podrobnosti o organizácií združenia upravuje vnútorný poriadok združenia. 
 
2. Združenie vzniklo dňom registrácie ministerstvom vnútra. 
 

 

 

 

 

 


