STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
TIB
(v zmysle zákona č.83/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)
Článok 1: Názov a sídlo
1.1 Názov občianskeho združenia: TIB
1.2 Sídlo združenia:
Hlavná 804, 916 22 Podolie
1.3 Prehlásenie k názvu: Združenie má súhlas na užívanie označenia TIB (čo je obchodná známka
medzinárodného projektu Tvorivá Informatika s Baltíkom firmy SGP Systems, s.r.o.), a taktiež
na užívanie grafického loga Baltík na dobu časovo neobmedzenú. Ak sa v budúcnosti zmení
poslanie a činnosť združenia definovaná v článku 3, tento súhlas automaticky končí a združenie
nebude naďalej používať názov TIB, doménu TIB.SK, logo Baltíka a žiadne iné poskytnuté
logá firmy SGP Systems, s.r.o.
Článok 2: Charakteristika združenia
2.1 Občianske združenie TIB je dobrovoľnou neziskovou organizáciou s právnou subjektivitou
s celoslovenskou pôsobnosťou, nezávislou od politických, ideologických a náboženských
organizácií a hnutí (ďalej len združenie).
2.2 Združenie je právnickou osobou a svoju činnosť vykonáva v súlade s platnou legislatívou
Slovenskej republiky.
2.3 Združenie je dobrovoľné, nezávislé, združujúce členov na základe spoločných záujmov.
2.4 Združenie je otvorené aj pre členov zo zahraničia.
Článok 3: Poslanie a činnosť združenia
3.1 Poslaním združenia je:
a) umožniť deťom a mládeži rozvíjať svoje schopnosti a záujem o informačno-komunikačné
technológie (rozvoj kreativity, logického a abstraktného myslenia, programátorských
kompetencií pomocou programovacieho jazyka Baltík a výukových nástrojov SGP) a
porovnávať sa navzájom na rôznych úrovniach od regionálnej až po medzinárodnú,,
b) pomáhať učiteľom v práci s talentovanou mládežou v oblasti IKT so zameraním na
algoritmizáciu a programovanie vo výukových nástrojoch SGP.
3.2 Združenie napĺňa svoje poslanie najmä tým, že
a) vyvíja vzdelávacie aktivity smerujúce k zvyšovaniu teoretickej, programátorskej a
technickej úrovne detí a mládeže,
b) organizuje programátorské súťaže vo výukových nástrojoch SGP od školských až po
medzinárodné kolá,
c) rozvíja spoluprácu so slovenskými a zahraničnými ustanovizňami, venujúcimi sa práci
s IKT,
d) organizuje semináre, workshopy, školenia v programovacom prostredí Baltík a SGP,
e) vyvíja publikačnú činnosť, podieľa sa na tvorbe metodických materiálov pre výuku
algoritmizácie a programovania v programovacom prostredí Baltík a SGP,
f) organizuje voľnočasové aktivity detí,
g) popularizuje princípy fungovania IKT na verejnosti,
h) spolupracuje so školami v oblasti výučby pomocou IKT so zameraním na algoritmizáciu a
programovanie,

i) predkladá návrhy ministerstvu školstva, ŠPÚ a iným štátnym organizáciám v oblasti výučby
IKT, taktiež aj vysokým školám so zameraním na prípravu učiteľov pre výučbu IKT,
algoritmizácie a programovania.
Článok 4: Členstvo v združení
4.1 Vznik členstva:
a) členstvo v združení je dobrovoľné,
b) žiadosť o prijatie za člena združenia môže podať každý občan, ktorý dovŕšil vek 18 rokov,
súhlasí so stanovami, je ochotný a schopný aktívne sa podieľať na činnosti združenia,
c) členom združenia sa môže stať aj právnická osoba,
d) o prijatí za člena združenia rozhoduje predstavenstvo na základe žiadosti uchádzača
o členstvo,
e) dokladom o členstve je potvrdenie o členstve, vydané predstavenstvom združenia.
4.2 Zánik členstva:
a) dobrovoľné vystúpenie člena písomným alebo elektronickým oznámením, členstvo zaniká
dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia,
b) vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena (napr. pre opakovanú neúčasť pri hlasovaní a pod.)
na základe rozhodnutia predstavenstva,
c) vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti alebo z iných
dôležitých dôvodov, na základe rozhodnutia konferencie,
d) úmrtím člena,
e) u právnickej osoby jej zrušením,
f) zánikom združenia.
4.3 Práva člena:
a) podieľať sa na činnosti združenia, predkladať návrhy k prerokovaniu,
b) voliť a byť volený do orgánov združenia,
c) obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať stanovisko,
d) byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia.
4.4 Povinnosti člena:
a) dodržiavať stanovy združenia,
b) na základe svojho záujmu a svojich možností prispievať k dosiahnutiu cieľov združenia,
c) svedomite vykonávať funkcie v orgánoch združenia,
d) dbať o to, aby neboli poškodzované záujmy a dobré meno združenia,
e) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia,
f) zúčastňovať sa konferencií, v prípade prekážky v osobnej účasti sa zúčastniť aspoň
hlasovania stanovenou formou (elektronickou alebo písomnou).
Článok 5: Orgány združenia
5.1 Orgány združenia:
a) konferencia,
b) predstavenstvo,
c) štatutárny orgán – predseda a podpredsedovia,
d) revízna komisia.

Článok 6: Konferencia
Konferencia je najvyšším orgánom združenia.
Konferenciu tvoria všetci členovia združenia starší ako 18 rokov.
Konferenciu zvoláva predstavenstvo podľa potreby, najmenej však jedenkrát ročne.
Konferencia:
a) rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným
rozpustením,
b) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
c) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu združenia,
d) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
e) volí a odvoláva členov predstavenstva, revíznu komisiu, predsedu a podpredsedov,
f) rozhoduje o vyškrtnutí alebo vylúčení člena, ak je člen vylúčený, má právo proti tomuto
rozhodnutiu podať odvolanie na konferenciu.
6.5 Konferencia je uznášaniaschopná, keď je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov
združenia.
6.6 Každý člen má jeden hlas. Hlasy všetkých členov sú rovnocenné. Konferencia môže rokovať
i elektronickou formou (videokonferencia alebo telekonferencia).
6.7 Konferencia rozhoduje na základe hlasovania. Hlasovanie sa môže uskutočniť priamo na
konferencii alebo elektronickou formou, či písomnou formou. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň
hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov. Rozhodnutie o zmene stanov a o zániku
združenia je prijaté, ak zaň hlasujú aspoň dve tretiny všetkých členov združenia.
6.1
6.2
6.3
6.4

Článok 7: Predstavenstvo
7.1 Je výkonným orgánom združenia, riadi činnosť združenia a koná v jeho mene.
7.2 Rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia s výnimkou tých, ktoré sú týmito stanovami
vyhradené do pôsobnosti konferencie.
7.3 Má najmenej 3 členov.
7.4 Je volené konferenciou na dobu 3 rokov, opätovné zvolenie je možné.
7.5 Rozhoduje o konaní a programe konferencie.
7.6 Rozhoduje o prijatí za člena záujemcu o členstvo na základe jeho žiadosti.
7.7 Riadi a zabezpečuje činnosť združenia medzi členskými schôdzami, vypracúva plán
činnosti, správu o činnosti a návrh rozpočtu, uzatvára písomné zmluvy medzi združeniami,
právnickými osobami alebo fyzickými osobami.
7.8 Kooptuje člena predstavenstva do nových volieb konferenciou.
7.9 Zasadnutie predstavenstva je platné a uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých členov predstavenstva.
7.10 Rozhodnutie predstavenstva je platné a účinné, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných
členov.
7.11 Predstavenstvo rokuje podľa potreby, najmenej však 2x ročne.
Článok 8: Predseda a podpredsedovia
8.1 Predseda a podpredsedovia sú štatutárnymi zástupcami združenia a sú členmi predstavenstva.
8.2 Predseda a podpredsedovia sú volení konferenciou na dobu 3 rokov. Združenie má najmenej
jedného podpredsedu.
8.3 Predseda zvoláva a riadi zasadanie predstavenstva.
8.4 Predseda vykonáva v spolupráci s podpredsedami rozhodnutia predstavenstva.

8.5 Predseda zastupuje združenie ako štatutárny zástupca navonok, koná v jeho mene, prijíma
zamestnancov združenia do pracovného pomeru a rozhoduje o bežných záležitostiach
združenia.
8.6 Predseda je povinný zvolať predstavenstvo, ak o to požiada najmenej tretina členov
predstavenstva.
8.7 Podpredsedovia sú nápomocní v činnosti predsedovi. V prípade neprítomnosti predsedu plne
zastupujú predsedu pri výkone jeho činnosti a to v poradí, ktoré určí predseda, pokiaľ neurčil,
tak predstavenstvo.
8.8 Predseda a podpredsedovia, v prípade uplynutia ich trojročného volebného obdobia, zostávajú
vo svojej funkcii až do zvolenia nového predsedu a podpredsedov konferenciou.
Článok 9: Revízna komisia
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

Je kontrolným orgánom združenia, je trojčlenná, zložená z predsedu komisie a dvoch členov.
Revíznu komisiu volí konferencia na dobu 3 rokov.
Predsedu si volia členovia komisie spomedzi seba.
Kontroluje hospodárenie a nakladanie s prostriedkami združenia.
Kontroluje dodržiavanie stanov a rozhodnutí orgánov združenia.
Jedenkrát ročne predkladá konferencii správu o stave hospodárenia a výsledkoch práce
orgánov združenia.
Navrhuje opatrenia na odstránenie nedostatkov v činnosti orgánov združenia.
Článok 10: Konanie v mene združenia

10.1 V mene združenia sú oprávnení konať predseda a podpredsedovia, každý samostatne.
10.2 Za združenie sa podpisujú predseda a podpredsedovia samostatne tak, že ku vytlačenému alebo
napísanému menu združenia pripoja svoj podpis.
Článok 11: Zásady hospodárenia združenia
11.1 Predpokladanými zdrojmi príjmov sú hlavne:
a) dary a príspevky fyzických a právnických osôb,
b) dotácie z rozpočtov štátnej správy a miestnej samosprávy,
c) 2 % z dane z príjmov fyzických a právnických osôb,
d) granty a dotácie z projektov.
11.2 Zdrojom môže byť tiež získavanie finančných prostriedkov z činnosti pri naplňovaní cieľov
združenia - organizácie vzdelávacích akcií pre deti a pre dospelých (kurzy, semináre,
prednášky, súťaže, tematické letné tábory) s cieľom podpory rozvoja informačných
technológií.
11.3 Prostriedky sú používané výhradne v súlade s predmetom činnosti združenia a k zaisteniu
vlastnej prevádzky združenia.
11.4 Združenie vedie získané finančné prostriedky na účte v peňažnom ústave a pokladni združenia.
11.5 Hospodárenie združenia sa riadi všeobecne záväznými predpismi, ako aj vlastnými internými
rozhodnutiami príslušných orgánov združenia.
11.6 Hospodárenie sa uskutočňuje podľa rozpočtu schváleného konferenciou.
11.7 Za hospodárenie združenia zodpovedá predstavenstvo združenia, ktoré každoročne predkladá
konferencii a revíznej komisii správu o hospodárení, vrátane účtovnej uzávierky.

Článok 12: Zánik združenia
12.1 Združenie zaniká:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením na základe rozhodnutia
konferencie,
b) združenie zaniká tiež právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho
rozpustení.
12.2 Ak zaniká združenie dobrovoľným rozpustením, rozhodne súčasne konferencia o spôsobe
majetkového vyrovnania a tiež menuje likvidátora. Likvidátor splní všetky záväzky združenia
a s prípadným likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia konferencie.
Po ukončení likvidácie v lehote pätnástich dní likvidátor oznámi zánik združenia Ministerstvu
vnútra SR a iným dotknutým orgánom.
Článok 13: Záverečné ustanovenia
13.1 Tieto stanovy môžu byť menené a doplňované písomnými po sebe idúcimi dodatkami
schválenými konferenciou.
13.2 Združenie vzniklo dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR.
13.3 Tieto stanovy boli schválené ustanovujúcou schôdzou združenia dňa 6.júna 2009.

...........................................................
predseda združenia
RNDr. Janka Schreiberová

