Valné zhromaždenie
Asociácia krajských rád mládeže – AKRAM
30.apríl 2017 11:00 hod. Rada mládeže Žilinského kraja, Žilina

Na úvod VZ predseda AKRAM, Tibor Iró privítal zúčastnených zástupcov krajských rád.
Zároveň po privítaní podal návrh, aby stretnutie viedol Martin Labudík ( RMTNK ) cez
skype. Po vyjadrenom súhlase prítomných zástupcov sa M.Labudík ujal predstavenia
programu.
Po predstavení programu sa zástupcovia rozdelili do komisií nasledovne:
-

Mandátová komisia : Štefan Beláň, Tibor Iró,
Volebná komisia : Martin Gbúr, Martin Kuštek a Daniel Bernát,
Návrhová komisia: Martin Šturek, Ivan Sikorai
Zapisovateľka : Andrea Maková,
Overovatelia zápisu: Martin Šturek, Martin Gbúr.

Mandátová komisia vyzbierala a overila originály doručených nominačných listov v počte 7.
Mandátová komisia sa uzniesla, že valné zhromaždenie je uznášania schopné na základe 7
prítomných zástupcov 7 krajských rád: BR, TT, TN, NR, ZA, BB, KE.
M.Gbúr podal návrh na zmenu programu nasledovne: vymeniť navrhnutý harmonogram
a začať zmenou stanov, následnými voľbami predsedu a do príslušných orgánov a na záver
predstaviť výročnú správu a hospodárenie.
M.Šturek dal za návrh hlasovať : 7 ZA , 0 PROTI , 0 SA ZDRŽALI
M.Labudík následne v zmysle nového programu prekladá návrh na zmenu stanov
a v spoločnej diskusií a po hlasovaní sa stanovy menia nasledovne:

A) čl. III. Členstvo:
- bod 1: Členmi združenia sú krajské rady mládeže, pôsobiace na území Slovenskej republiky.
Hlasovanie: 6 ZA , 0 PROTI, 1 SA ZDRŽAL
- bod 3: Členstvo vzniká dňom prijatia za člena na valnom zhromaždení.
Hlasovanie: 6 ZA, 0 PROTI , 1 SA ZDRŽAL

B) čl. IV. Práva a povinnosti členov:
- bod 1: Práva a povinnosti člena združenia vykonáva člen. prostredníctvom štatutárneho
zástupcu člena alebo ním písomne povereného zástupcu.
Hlasovanie: 6 ZA, 0 PROTI, 2 SA ZDRŽAL
-bod 1 : Návrh M.Kuštek: Upraviť rod aj pre ženský rod v celých stanovách.
Hlasovanie: 1 ZA, 0 PROTI, 6 SA ZDRŽALI
-bod 5:
a) vystúpením s účinnosťou odo dňa písomného oznámenia o vystúpení Správnej rade
združenia,

b) vylúčením z dôvodov porušovania stanov združenia, konania proti záujmov m združenia
alebo z dôvodu poškodzovania dobrého mena združenia,
c) vylúčením člena združenia (na základe rozhodnutia valným zhromaždením) v prípade, že
člen opakovane, aj napriek písomnému upozorneniu, porušuje stanovy združenia, Etický
kódex združenia, alebo iné vnútorné predpisy združenia, alebo iným spôsobom škodí činnosti
združenia.
d) zánikom združenia.
e) zánikom člena združenia
Hlasovanie: 6 ZA, 0 PROTI, 1 SA ZDRŽAL

C) čl. V Orgány združenia
- b) Predsedníctvo
Hlasovanie: 4 ZA, 0 PROTI, 3 SA ZDRŽALI
-d) Výkonný riaditeľ
Hlasovanie: 4 ZA, 0 PROTI, 3 SA ZDRŽALI
-e) Dozorná rada
Hlasovanie: 6 ZA, 0 PROTI, 1 SA ZDRŽAL

D) čl. VI. Valné zhromaždenie
-bod 2: Valné zhromaždenie zvoláva a vedie predseda alebo člen správnej rady na základe
uznesenia správnej rady. Valné zhromaždenie sa zvoláva podľa potreby, najmenej raz do
roka. Predsedníctvo môže zvolať Valné zhromaždenie aj v prípade, ak o to požiada najmenej
tretina členov združenia. Pokiaľ predseda nezvolá na základe uznesenia správnej rady valné
zhromaždenie do termínu schváleného uznesením, zvolanie zabezpečí podpredseda, pokiaľ ani
on nezvolá valné zhromaždenie do termínu, poverený člen správnej rady na základe prijatého
uznesenia môže zvolať Valné zhromaždenie do mesiaca.
Hlasovanie: 6 ZA, 0 PROTI, 1 SA ZDRŽAL
-bod 3: Valné zhromaždenie najmä:
a) volí a odvoláva predsedu združenia,
b) volí a odvoláva členov predsedníctva,
c) volí a odvoláva členov Dozornej rady,
d) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
e) schvaľuje smerovanie združenia
f) berie na vedomie výročnú správu o činnosti združenia,
g) berie na vedomie správu o hospodárení združenia,
h) rozhoduje o prijatí alebo vylúčení člena združenia,
i) rozhoduje o zlúčení alebo zrušení združenia, 2/3 väčšinou všetkých členov a určuje
likvidátora, ktorý je zodpovedný za majetkové vysporiadanie
j) rozhoduje o výške členského príspevku
Hlasovanie: 6 ZA, 0 PROTI, 1 SA ZDRŽAL
-bod 4: Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov,
okrem prípadov, kde je určené inak. Každý člen má pri hlasovaniach právo jedného hlasu.

-bod 6 doplnenie: Ak sa Valné zhromaždenie združenia nezíde do troch mesiacov, aby
rozhodlo o zrušení združenia, tak Predsedníctvo môže zrušenie združenia potvrdiť, ale je
potrebná prítomnosť všetkých členov predsedníctva.
Hlasovanie: 3 ZA, 1 PROTI, 3 SA ZDRŽALI
-bod 8: Predsedníctvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, ak o to požiada predseda,
hlavný kontrolór alebo najmenej 3 krajské rady mládeže, ktorí v návrhu uvedú predmet
rokovania a dôvod naliehavosti zvolania mimoriadneho zhromaždenia. Návrh na zvolanie
mimoriadneho valného zhromaždenia podávajú oprávnení písomne ktorémukoľvek členovi
správnej rady. Predsedníctvo bezodkladne, najneskôr do 10 pracovných dní rozhodne o
návrhu zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Predsedníctvo je povinné zvolať mimoriadne
valné zhromaždenie najneskôr do 10 pracovných dní od rozhodnutia o návrhu.
Hlasovanie: 0 ZA, 4 PROTI, 3 SA ZDRŽALI

E) Predsedníctvo
-bod 2: Predsedníctvo pozostáva zo zástupcov 3 až 5 členov združenia, vrátane predsedu.
Členovia predsedníctva volia a odvolávajú spomedzi seba podpredsedu. Predsedníctvo je
uznášaniaschopné, ak je prítomná na zasadnutí nadpolovičná väčšina jeho členov.
Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
Hlasovanie: 4 ZA, 3 PROTI, 0 SA ZDRŽALI
-bod 3: Do predsedníctva môže každá krajská rada navrhnúť len jedného člena. V prípade, že
predseda je zvolený z krajskej rady mládeže, daná krajská rada mládeže nesmie navrhnúť
zástupcu do predsedníctva. Toto platí v prípade, že navrhovaný predseda združenia je členom
danej krajskej rady mládeže.
Hlasovanie: 4 ZA, 0 PROTI, 3 SA ZDRŽAL
-bod 5:
a) riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
Hlasovanie: 6 ZA, 0 PROTI, 1 SA ZDRŽAL
b) schvaľuje plán činnosti a rozpočet združenia,
Hlasovanie: 6 ZA, 0 PROTI, 1 SA ZDRŽAL
c) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania Valného zhromaždenia,
Hlasovanie: 5 ZA, 0 PROTI, 2 SA ZDRŽALI
d) menuje a odvoláva výkonného riaditeľa,
-bod 6: Predsedníctvo združenia môže na zabezpečenie svojej činnosti zriadiť sekretariát
združenia, resp. kanceláriu.
Hlasovanie: 5 ZA, 0 PROTI, 2 SA ZDRŽALI

F) čl. VIII. Štatutárny orgán
-bod 1: Predseda a výkonný riaditeľ združenia sú štatutármi združenia.
Hlasovanie: 6 ZA, 0 PROTI, 1 SA ZDRŽAL
-bod 4: V mene združenia konajú obidvaja štatutárni zástupcovia samostatne na základe
prijatých interných smerníc.
Hlasovanie: 5 ZA, 2 PROTI, 0 SA ZDRŽALI

G) čl. IX. Predseda
-bod 1: Predseda je členom predsedníctva.
Hlasovanie: 6 ZA, 0 PROTI, 1 SA ZDRŽAL
-bod 2: Funkčné obdobie Predsedu je 3 roky.
Hlasovanie: 5 ZA, 1 PROTI, 1 SA ZDRŽAL
-bod 3: c) pozastaviť účinnosť uznesenia správnej rady predsedníctva, ak sa domnieva, že
uznesenie je pre predsedníctva zjavne nevýhodné alebo je nezákonné,
Hlasovanie: 1 ZA, 4 PROTI, 2 SA ZDRŽALI
-bod 4: Podrobnosti o pôsobnosti predsedu v predsedníctva upravujú vnútorné predpisy
združenia.
Hlasovanie: 4 ZA, 0 PROTI, 3 SA ZDRŽALI
-bod 5: Podpredseda môže zastupovať predsedu v prípade, jeho neprítomnosti a to s jeho
písomným poverením a povolením. Podpredseda je volený spomedzi členov predsedníctva.
Hlasovanie: 6 ZA, 0 PROTI, 1 SA ZDRŽAL

H) čl. X. Výkonný riaditeľ
-bod 1: Výkonný riaditeľ je výkonným orgánom združenia. Výkonný riaditeľ najmä
zabezpečuje administratívne a projektové aktivity súvisiace s činnosťou združenia, riadi
činnosť kancelárie alebo sekretariátu.
Hlasovanie: 6 ZA, 0 PROTI, 1 SA ZDRŽAL
-bod 2: Za výkon svojej činnosti zodpovedá výkonný riaditeľ predsedníctvu.
Hlasovanie: 5 ZA, 0 PROTI, 2 SA ZDRŽALI
-bod 3: Výkonný riaditeľ najmä:
a. plní uznesenia a pokyny valného zhromaždenia a predsedníctva,
b. informuje predsedu a predsedníctvo o všetkých svojich aktivitách
c. vypracúva plán činnosti združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o
hospodárení združenia.
Hlasovanie: 6 ZA, 0 PROTI, 1 SA ZDRŽAL
-bod 4: Výkonný riaditeľ môže zo svojej funkcie odstúpiť. Výkon funkcie sa končí platným
menovaním nového výkonného riaditeľa predsedníctvom, ktorého zasadnutie zvolá najneskôr
do 1 mesiaca predseda alebo poverený člen predsedníctva, odkedy mu bolo doručené
oznámenie o odstúpení výkonného riaditeľa, alebo uplynutím jedného mesiaca od doručenia
odstúpenia.
Hlasovanie: 6 ZA, 0 PROTI, 1 SA ZDRŽAL

I)čl. XI. Dozorná rada
1. Dozorná rada je kontrolný orgán združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Valnému
zhromaždeniu združenia.
2. Dozorná rada má troch až osem členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Dozorná rada
sa schádza najmenej jedenkrát ročne. Jej rokovanie zvoláva a riadi predseda Dozornej
rady.
3. Členstvo v Dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve združenia.
4. Funkčné obdobie členov Dozornej rady sú 3 roky.

5. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
Rozhodnutia prijíma nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
6. Dozorná rada najmä:
a. kontroluje hospodárenie združenia,
b. upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje riešenia na ich odstránenie,
c. kontroluje dodržiavanie stanov združenia.
7. Predseda Dozornej rady má právo zúčastňovať sa zasadnutia predsedníctva s hlasom
poradným.
Hlasovanie: 7 ZA, 0 PROTI, 0 SA ZDRŽAL

J) čl. XII. Hospodárenie
1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Hospodárenie uskutočňuje
podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá štatutárny orgán združenia.
2. Zdrojmi majetku združenia sú:
a) členské príspevky,
b) dary od fyzických a právnických osôb, dotácie a granty od právnických osôb z
tuzemska i zo zahraničia,
c) výnosy z majetku,
d) príjmy z aktivít na napĺňanie predmetu činnosti združenia.
3. Všetky finančné prostriedky vložené a poskytnuté v prospech združenia, ako aj hnuteľné
a nehnuteľné veci sú majetkom združenia.
4. Združenie zodpovedá za nesplnenie svojich povinností celým svojim majetkom.
5. Finančné prostriedky združenia možno použiť výlučne na realizáciu predmetu činnosti
združenia.
6. Združenie je oprávnené vykonávať aj podnikateľskú činnosť, avšak len v rozsahu predmetu
svojej činnosti a na základe oprávnenia na výkon tejto činnosti.
Hlasovanie: 7 ZA, 0 PROTI, 0 SA ZDRŽALI

K) čl. XIII. Zánik združenia
1. Zduženie je zriadené na dobu neurčitú.
2. Združenie môže byť zrušené uznesením Valného zhromaždenia, dobrovoľným rozpustením,
zlúčením s iným združením.
3. Po zrušení združenia je nutné vykonať likvidáciu, ak majetok združenia neprechádza na
právneho nástupcu.
4. Likvidačný zostatok sa rozdelí po ukončení likvidácie medzi členmi v pomere
zodpovedajúcom ich členskému príspevku.
5. Po rozdelení likvidačného zostatku likvidátor združenia neodkladne podá návrh na výmaz
združenia z registra združení, podľa zákona.
6. Združenie zaniká výmazom z registra združení vedeného na Ministerstve vnútra SR.
Hlasovanie: 7 ZA, 0 PROTI, 0 SA ZDRŽALO

L) čl. XIV. Záverečné ustanovenia
1. Združenie vzniklo dňom registrácie zakladajúcich stanov 21.5.1992.

2. Dňom schválenia týchto stanov strácajú účinnosť predchádzajúce stanovy združenia a ich
aktualizácie zaregistrované na Ministerstve vnútra SR zo dňa 14.8.2014, pod číslom
VVS/1-900/90-5324-3.
3. Tieto stanovy boli schválené na Valnom zhromaždení združenia dňa 30.4.2017
a nadobúdajú účinnosť uznesením valného zhromaždenia.
4. Deň registrácie týchto stanov bude podľa registrácie MV SR.
Hlasovanie: 6 ZA, 0 PROTI, 1 SA ZDRŽAL
M. Gbúr podal návrh na verejné hlasovanie predsedu združenia
Hlasovanie: 2 ZA, 0 PROTI, 5 SA ZDRŽALI
Mandátová komisia vymenovala kandidátov na predsedu : Tibor Iró, Darina Čierniková, Soňa
Štefančíková. T.Iró a D.Čierniková sa v krátkosti predstavili a zdôvodnili svoju kandidatúru.
Členom boli rozdané volebné lístky, na ktoré každý člen podľa nových prijatých stanov
napísal meno jedného kandidáta.
Výsledky hlasovania:
Tibor Iró 4 hlasy,
Darina Čierniková 2 hlasy.
Soňa Štefančíková 1 hlas.
Na základe overenia hlasov volebnou komisiou, sa predsedom stal Tibor Iró, narodený:
11.7.1966 v Dunajskej Strede, ktorý v rámci svojej pozície disponuje prístupmi k bankovým
účtom združenia.
Následne boli predstavení kandidáti do predsedníctva. Na základe tajného hlasovania boli
zvolení nasledujúci členovia: M. Šturek 7 hlasov, A.Maková 6 hlasov, M. Švekuš 6 hlasov,
M.Kuštek 4 hlasy.
Následne boli predstavení kandidáti do dozornej rady. Na základe tajného hlasovania boli
zvolení nasledujúci členovia: M.Gbúr 7 hlasov, M. Boršč 5 hlasov, M.Foltán 4 hlasy.
Predseda poďakoval za prejavenú dôveru a poblahoželal členom predsedníctva a dozornej
rady k ich funkciám.
Následne sa predseda ujal slova, kedy predstavil správu o aktivitách v roku 2016 spoločne aj
s hospodárením organizácie v roku 2016.
Nasledovalo predstavenie návrhov projektov na rok 2017 – projekt Hlas spoločne s jeho
rozpočtom.

Valné zhromaždenie poverilo predsedníctvo, aby sa na ďalších stretnutiach zaoberalo prijatím
navrhnutého Etického kódexu.
Valné zhromaždenie berie na vedomie rozpočet a plán činnosti.
Valné zhromaždenie navrhuje výšku členského poplatku, ktorý je potrebné zaplatiť do
31.12.2017 vo výške 100€.
Hlasovanie: 5 ZA, 0 PROTI, 2 SA ZDRŽALI
Na záver stretnutia Tibor Iró vyjadril vďaku zúčastneným a sľúbil stúpanie organizácie.
Zapísala: Andrea Maková
Myšlienka VZ: „všetci sme na jednej lodi“ (Iró, 2017)
Overovatelia zápisu: Martin Šturek
Martin Gbúr

