STANOVY CESTY FANTÁZIE

(Fantao)
STANOVY ORGANIZÁCIE
§ 1 NÁZOV A SÍDLO ORGANIZÁCIE
1.
2.
3.

Názov organizácie je: „Cesta fantázie / Fantao“ (ďalej len „CF“). CF vzniklo rozhodnutím
Prípravného výboru CF v Bratislave dňa15.1. 2015.
Sídlo organizácie určuje Rada CF. Súčasným sídlom je Jahodová 21, 831 01 Bratislava
Štatutárnym zástupcom organizácie je: Predseda prípravného výboru a po zaregistrovaní CF na
MV SR Predseda Rady CF.

§ 2 CHARAKTERISTIKA A CIEĽ CESTY FANTÁZIE
1.

2.

3.

CF je mimovládna, dobrovoľná, záujmová a nezisková organizácia, nezávislá na politických
subjektoch, zameraná na prácu s deťmi, rodičmi, pedagógmi a širokou verejnosťou. CF sa
primárne zameriava na ľudí so záujmom o svoj osobnostný a profesionálny rast smerom
k múdrosti. Múdrosť pritom chápeme ako stav mysle neustále hľadajúcej príčiny a súvislosti
kvality ľudského života a ľudského šťastia zachovávajúc pritom lokálne a globálne životné
prostredie a kultúrne dedičstvo našich predkov.
Poslaním CF je vzdelávať deti, mládež a dospelých s cieľom pôsobiť v oblastiach:

rozvoja osobnosti so snahou budovať pozitívny vzťah k sebe samému, svojmu okoliu
a zvyšovať tým udržateľnosť svojho životného štýlu a spoločnosti.

výchovy a vzdelávania v oblasti práce s nadaním u detí a dospelých s cieľom zvyšovania
biologického potenciálu jednotlivcov a komunít smerom k udržateľnosti.

podpory rozvoja demokracie, historického vedomia a zachovania kultúrnych hodnôt,

podpory zdravého životného štýlu.
Činnosť CF je celoročná, geograficky neohraničená a projektovo orientovaná, založená hlavne
na dobrovoľných aktivitách zapojených členov CF, ako aj širokej verejnosti z rôznych oblastí
spoločenského života. Pri realizácii cieľov CF sa používajú najmä netradičné, interaktívne formy,
a to hlavne v teréne. Súčasťou činnosti organizácie je aj podpora vzdelávania, nakladateľská a
vydavateľská činnosť, lektorská činnosť, poradenská činnosť, práca s dobrovoľníkmi
a komunitami, realizácia voľnočasových aktivít, ďalej aktivít, ktoré majú podporiť
samofinancovanie organizácie a aktivít, ktoré majú zviditeľniť organizáciu odbornej i laickej
verejnosti.

§ 3 ČLENSTVO V ORGANIZÁCII, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV CF
1.
2.

3.
4.

Členstvo v CF je dobrovoľné a vzniká prijatím za člena CF Radou CF počas svojho zasadnutia.
Členom CF sa môže stať každá fyzická osoba
Členstvo zaniká dňom, kedy je splnená aspoň jedna z týchto podmienok: dobrovoľné vystúpenie
člena CF oznámením Rade CF, vylúčenie člena CF rozhodnutím Rady CF, úmrtie člena CF, zánik
CF.
Člen CF má právo podieľať sa na činnosti CF. Medzi povinnosti člena CF patrí: dodržiavať
Stanovy CF, plniť uznesenia a rozhodnutia orgánov CF a riadiť sa hodnotami organizácie.
Prijatie za riadneho člena je právoplatné dňom, kedy sú splnené nasledovné podmienky:
zaregistrovanie prihlášky Radou CF a schválenie členstva Radou CF.

§ 4 ORGÁNY A ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA CESTY FANTÁZIE
1
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1.

Orgánmi CF sú: Rada CF, Predseda Rady CF a Kontrolór CF.

RADA CESTY FANTÁZIE
2.

3.

4.

Rada CF je najvyšší rozhodovací orgán CF, ktorý sa schádza minimálne 1 krát do roka. Prvú
Radu CF volia členovia prípravného výboru CF na dvojročné funkčné obdobie. Nasledujúce Rady
CF sú volené na výročnej rade CF riadnymi členmi CF. Rada CF je zložená z Predsedu Rady
CF a jedného ďalšieho člena. Kontrolór CF má v rámci Rady CF poradný hlas. Predseda Rady
CF je volený Radou CF spomedzi jej členov. Rada CF ho aj odvoláva z funkcie. Funkčné obdobie
člena Rady CF je dva roky, s nevyhnutne potrebným presahom do konania príslušnej poslednej
Rady CF v rámci funkčného obdobia.
Člen Rady CF sa môže členstva v Rade CF písomne kedykoľvek vzdať aj bez udania dôvodu
(Predseda Rady CF má túto právomoc obmedzenú.) Členovi Rady CF zvolením nového člena
Rady CF zaniká mandát na výkon člena Rady CF.
Výročná Rada CF rozhoduje a schvaľuje najmä:

vznik, zlúčenie s iným občianskym združením alebo zánik CF,

odsúhlasuje Stanovi CF

schvaľuje výročnú správu o činnosti organizácie a pláne činnosti CF pre nasledujúce
obdobie,

volí, resp. odvoláva potrebný počet členov Rady CF a Kontrolóra CF na volebné obdobie,
ktoré trvá dva roky, svojom rokovacom a volebnom poriadku

Rada CF medzi konaniami výročnej Rady CF rozhoduje a schvaľuje najmä:


5.

rozpočet organizácie, aktualizáciu rozpočtu, priebežné účtovné závierky, účtovnú
uzávierku organizácie, nakladanie s majetkom CF,

poverenie iných osôb konať v mene organizácie na presne stanovený účel,

vnútorné smernice organizácie (napríklad organizačný poriadok, pracovný poriadok,
smernicu o hospodárení CF a pod.),
Rada CF sa pri svojej práci riadi Rokovacím poriadkom, ktorý si schvaľuje a svoje rozhodnutia
prijíma formou uznesení. Zasadnutia Rady CF riadi Predseda Rady CF. Rada CF je
uznášaniaschopná, ak sú prítomný všetci jej členovia a svoje rozhodnutia prijíma nadpolovičnou
väčšinou prítomných, ak nie je stanovené inak. Výročná Rada CF je uznášaniaschopná, ak je
prítomná nadpolovičná väčšina členov CF a svoje rozhodnutia prijíma nadpolovičnou väčšinou
prítomných.

PREDSEDA RADY CESTY FANTÁZIE
6.

7.

Predseda Rady CF je štatutárnym zástupcom CF a zároveň výkonným riaditeľom CF. Koná
v mene CF samostatne a rozhoduje o všetkých záležitostiach CF, pokiaľ nie sú vyhradené iným
orgánom. Mandát Predsedu Rady CF zaniká zvolením nového Predsedu Rady CF. Predseda
Rady CF sa môže funkcie vzdať aj bez udania dôvodu aj pred vypršaním funkčného obdobia, iba
na výročnej Rade CF.
Predseda Rady CF najmä zastupuje a reprezentuje organizáciu navonok, zvoláva a obsahovo
pripravuje zasadnutia Rady CF, vedie evidenciu uznesení Rady CF, v období medzi zasadnutiami
Rady CF riadi a organizuje činnosť organizácie a z tejto činnosti sa zodpovedá Rade CF a plní
ďalšie úlohy podľa uznesení Rady CF. Predseda Rady CF zároveň uzatvára zmluvy s inými
právnickými a fyzickými osobami, ako aj s medzinárodnými organizáciami a zodpovedá za
hospodárenie organizácie CF.

KONTROLÓR CESTY FANTÁZIE
8.

2

Kontrolór CF je kontrolným a mediátorským orgánom CF, ktorý sa zodpovedá Rade CF. Kontrolór
CF je volený Radou CF. Kontrolór CF sa zúčastňuje všetkých Rád CF s poradným hlasom.
Funkčné obdobie Kontrolóra CF je dva roky, s nevyhnutne potrebným presahom do konania
príslušnej Rady CF.
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9.

10.

11.

Úlohou Kontrolóra CF je: kontrola ročnej účtovnej závierky, priebežná kontrola vedenia účtovných
kníh a iných účtovných dokladov CF, sledovanie dodržiavania vnútorných smerníc organizácie
a kontrola ich vzájomnej kompatibility, upozorňovanie na zistené nedostatky a podávanie návrhov
na ich odstránenie a riešenie sporov v rámci organizácie. K tomu je Kontrolór oprávnený
nahliadať do všetkých dokladov a záznamov, týkajúcich sa činnosti CF. Ak Kontrolór CF zistí
porušenia vnútorných smerníc organizácie a iné závažné nedostatky, upovedomí o tom Predsedu
Rady CF. Ak sa náprava nevykoná do primeraného obdobia, upovedomí o tom Radu CF. Ak
Kontrolór CF rieši spor v rámci organizácie a nedôjde k jeho vyriešeniu do primeraného obdobia,
vydá Kontrolór CF rozhodnutie, ktoré je záväzné pre obe strany sporu. Rozhodnutie Kontrolóra
CF môže pripomienkovať Rada CF, návrh na prerokovanie rozhodnutia CF na Rade CF podáva
ktorákoľvek dotknutá strana Predsedovi Rady CF. Tento je povinný žiadosť dotknutej strany
zaradiť do návrhu programu Rady CF.
Kontrolór CF prijíma svoje rozhodnutia formou písomného rozhodnutia. Rozhodnutia Kontrolóra
CF nadobúdajú právoplatnosť dňom ich doručenia Predsedovi Rady CF. Kontrolór CF nemôže
odvolať Predsedu Rady CF.
Členstvo Kontrolóra CF je nezlučiteľné s členstvom v Rade CF. Člen Kontrolór CF sa môže svojej
funkcie vzdať len písomným prehlásením adresovaným Rade CF aj bez udania dôvodu. Mandát
člena Kontrolór CF mu zaniká až zobratím písomného prehlásenia Rade CF na vedomie.
Následne Rada CF volí nového člena - Kontrolóra CF.

§ 5 ZÁSADY HOSPODÁRENIA CESTY FANTÁZIE
1.
2.

3.
4.

Hospodárenie CF sa riadi podľa platných právnych predpisov.
Príjmami CF sú najmä: dobrovoľné členské príspevky, výnosy z majetku organizácie, t.j. príjmy
z prenájmu, úroky z peňažných vkladov, výnosy z cenných papierov, ďalej dary, príspevky a
dotácie od právnických a fyzických osôb, výnosy z verejných zbierok, dedičstvo, výnosy
z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských, verejnoprospešných alebo športových
akcií, dotácie zo štátneho rozpočtu SR, rozpočtu obcí a vyšších územných celkov, európskych
fondov, zahraničných subjektov, alebo nadácií, pôžičky, úvery, ostatné príjmy v súlade s §2
Stanov a v súlade s poslaním CF a príjmy z aktivít podporujúcich samofinancovanie organizácie.
Výdavkami CF sú výdavky na činnosť v zmysle podpory cieľa CF a výdavky na správu a rozvoj
CF.
CF môže na zabezpečenie samofinancovania svojej činnosti vykonávať aj podnikateľskú činnosť,
pričom poslanie organizácie nesmie byť nikdy potlačené na úkor podnikateľských cieľov. Takto
získané príjmy musia byť prevažne použité na podporu cieľa CF v zmysle Stanov CF a na úhradu
režijných nákladov CF. CF vedie príjmy z takejto činnosti v účtovníctve oddelene od ďalších
aktivít, čím zabezpečuje prehľadnosť a transparentnosť takto získaných zdrojov.

§ 6 ZÁNIK CESTY FANTÁZIE
1.

2.

3

CF zaniká dňom výmazu z registrácie MV SR. Jeho zániku predchádza dobrovoľné rozpustenie
CF uznesením Rady CF s likvidáciou. CF môže zaniknúť aj právoplatným rozhodnutím
Ministerstva vnútra SR.
Pri dobrovoľnom zániku CF rozhodne Rada CF o menovaní Likvidátora. Pri likvidácii združenia
sa najprv uhradia všetky záväzky združenia. Zvyšný majetok sa v prípade likvidácie môže použiť
výlučne na verejnoprospešné a charitatívne účely.
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§ 7 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

2.

Všetky ďalšie potrebné usmernenia činnosti CF (v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi) upravujú vnútorné smernice organizácie, ktoré schvaľuje Rada CF, ďalej rozhodnutia
Predsedu Rady CF alebo Kontrolóra CF v rámci vymedzených právomocí.
Tieto Stanovy CF nadobudli platnosť uznesením Prípravného výboru CF v Bratislave dňa
15.januára 2015.

Ing. Petra Lauko
Predseda Rady Cesty fantázie
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