
 
STANOVY  

REGIONÁLNEHO VZDELÁVACIEHO CENTRA  PREŠOV 
 

 

 

     Regionálne vzdelávacie centrum Prešov /RVC/ je záujmovým združením právnických osôb, 
ako vzdelávacia inštitúcia s právnou subjektivitou, vytvorená v súlade s ustanovením § 20f - 
20j Občianskeho zákonníka, ktoré nie je založené za účelom zisku. 
 
 

Čl. I. 
Základné ustanovenia 

 

1. Názov združenia:  Regionálne vzdelávacie centrum Prešov (ďalej len RVC) 
 
2. Sídlo RVC: Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov  
 
3. Členstvo v RVC:  
 
a) Členmi RVC sú obce a iné právnické osoby zriadené obcou a VÚC, ktoré nie sú založené 
za účelom zisku 
b) Členstvo vzniká na základe prihlášky a zaplatenia členského príspevku v termíne do 28.2. 
príslušného kalendárneho roka 
c) Členstvo v RVC zaniká na základe písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia 
do 15. decembra príslušného roka s tým, že členstvo zaniká od 1. januára nasledujúceho roka. 
Ďalej členstvo v RVC zaniká nezaplatením členského príspevku do 28. februára  príslušného 
kalendárneho roka. 
V prípade ak člen nezaplatí členský príspevok do 28. 2. príslušného roka, za každú 
vzdelávaciu akciu, ktorej sa zúčastní po tomto termíne, zaplatí vložné vo výške, ako keby 
nebol členom RVC. 
d) Členský príspevok sa platí každoročne v termíne do 28. februára . 
 
4. Predmet činnosti a ciele RVC 

 

Predmetom činnosti RVC je: 
- organizovanie vzdelávacích aktivít  
- publikačná činnosť 
- sprostredkovanie poradenskej a konzultačnej činnosti 
- organizovanie iných spoločenských podujatí 
pre svojich členov a iné subjekty s cieľom: 
- aktuálneho vzdelávania  
- osobnostného rastu volených predstaviteľov a profesionálnych  pracovníkov miest a obcí 

a ich inštitúcií  
- zvýšenia kvality riadenia výkonu samosprávy  
- zvýšenia kultúry styku s verejnosťou 
- spokojnosti obyvateľstva 
- rozvoja podnikateľských aktivít 
 
5. RVC sa riadi vlastným plánom činnosti 
 
 
 



Čl. II. 
Orgány RVC Prešov 

 
Orgány združenia 
1. Valné zhromaždenie RVC Prešov ( skratka : VZ RVC Prešov) 
2. Rada RVC Prešov ( skratka : R RVC Prešov) 
3. Kontrolná komisia RVC Prešov 
4. Riaditeľ RVC Prešov 
 
1. Valné zhromaždenie RVC Prešov 
1. Valné zhromaždenie tvoria štatutárni zástupcovia všetkých členov združenia. 
2. Valné zhromaždenie sa schádza minimálne raz za dva rok y. 
3. Do pôsob n os t i VZ RVC Prešov patrí : 
- rozhodovanie o vzniku a zániku RVC a jeho sídle, 
- voľba členov Rady a kontrolórov, 
- schválenie základnej koncepcie činnosti RVC, 
- schválenie výšky členského príspevku, 
- schválenie stanov, ich zmien a doplnkov, 
- rozhodovanie o naložení s majetkom RVC v prípade zániku RVC, resp. jeho zlúčení s 

iným subjektom. 
4. Valné zhromaždenie zvoláva predseda Rady RVC  
5. VZ je uznášaniaschopné účasťou nadpolovičnej väčšiny všetkých členov. 
6. Rozhodnutia prijíma nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. 
7. V prípade, že konferencia nie je uznášaniaschopná, zvolá predseda do 30 minút od 
vyhlásenia novú konferenciu s tým, že rozhodnutia prijíma nadpolovičná väčšina prítomných 
členov. 
 
2. Rada RVC Prešov 
1. R RVC Prešov je orgánom združenia, ktorý zastupuje združenie v období medzi 
zasadnutiami VZ.  
2. R RVC Prešov má aspoň päť členov.  
3. Funkčné obdobie R RVC je 4 roky. 
4. Rada RVC Prešov volí a odvoláva zo svojich členov predsedu a podpredsedu. 
5. Predseda zastupuje RVC Prešov navonok. Je štatutárnym zástupcom združenia. 
Podpredseda zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti. 
6. R RVC Prešov sa schádza spravidla raz za štvrťrok a podľa potreby. 
7. Zasadnutie R RVC Prešov zvoláva a vedie predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda, 
alebo predsedom poverený člen R RVC Prešov. 
8. R RVC Prešov je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej 
členov. 
9. Rozhodnutie R RVC Prešov je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných 
členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu R RVC Prešov. Pri hlasovaní má 
každý člen R RVC Prešov jeden hlas 
10. Do pôsobnosti R RVC Prešov patrí : 
a) schválenie plánu činnosti RVC Prešov 
b) menovanie a odvolávanie riaditeľa RVC Prešov, určenie jeho mzdy a odmeny 
c) určuje výšku vložného na podujatia pre nečlenov a zľavy pre členov RVC  

 
3. Kontrolná komisia 
1. Kontrolná komisia je kontrolným orgánom združenia. 
2. Kontrolnú komisiu tvoria traja až piati členovia, ktorých volí a odvoláva VZ RVC Prešov na 
obdobie 4 rokov. 
3. Kontrolná komisia volí zo svojich členov predsedu. 
4. Komisia má tieto práva a povinnosti : 
- nahliadnuť do všetkých účtovných dokladov týkajúcich sa RVC Prešov 
- preskúmať ročnú účtovnú uzávierku 



- oboznamovať R RVC Prešov a VZ RVC Prešov s výsledkami svojej kontrolnej činnosti 
5. Člen kontrolnej komisie nesmie byť súčasne členom R RVC Prešov. 
6. Zasadnutia kontrolnej komisie sa konajú aspoň 1-krát ročne. Zvoláva ich predseda kontrol 
nej komisie. 
7. Uznesenie kontrolnej komisie je platné, ak zaň hlasovala väčšina prítomných členov. 

 
4. Riaditeľ RVC Prešov 
1. Riaditeľ je menovaný Radou RVC Prešov. 
2. V RVC je v pracovnom pomere, vykonáva túto činnosť na základe dohody o pracovnej 
činnosti, alebo na základe mandátnej zmluvy. 
3. Organizuje prácu RVC Prešov podľa plánov činnosti a v súlade s predmetom činnosti 
a cieľmi združenia. Pracuje s členmi združenia podľa rozhodnutia VZ RVC Prešov a R RVC 
Prešov. 
4. Zodpovedá za svoju činnosť R RVC Prešov. 
 

Čl. III. 
Majetok a hospodárenie 

 
Majetok RVC pozostáva z finančných prostriedkov a hnuteľného majetku. 

Zdroje príjmov sú: 

 
1. Členské príspevky vo výške podľa počtu obyvateľov/žiakov: 
 
Výšku členského príspevku pre obce, mestá a iné právnické osoby určuje Valné zhromaždenie 
svojím uznesením. 
 
2. Vložné na vzdelávacie podujatia 
 
3. Finančné a hmotné dary, dotácie od iných domácich a zahraničných subjektov. 
RVC si  zriaďuje účet v peňažnom ústave, za spôsobené škody ručí RVC  do výšky svojho 
majetku a v tomto rozsahu môže brať na seba záväzky. 
  

Čl. IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. O zániku RVC rozpustením, alebo zlúčením s iným subjektom a o spôsobe vynaloženia 

s majetkom RVC rozhoduje Valné zhromaždenie 2/3 väčšinou hlasov všetkých členov. 
 
2. RVC nadobudlo právnu spôsobilosť zápisom do registra združení vedeného na Okresnom 

úrade podľa príslušnosti sídla združenia. 
 
3. Touto novelou stanov sa ruší platnosť pôvodných stanov a doplnkov. 
 
4. Stanovy sa menia formou písomného dodatku. 
 
 
Schválené uznesením č. 1/99 na konferencii RVC Prešov 19. 3. 1999 v Prešove. 
Upravené uznesením č. 1/2003 na konferencií RVC Prešov dňa 25. 4. 2003 v Prešove. 
Upravené uznesením č. 1/2009 na konferencií RVC Prešov dňa 12.3. 2009 v Prešove. 
 
        .                                                    
V Prešove,                                               ......................................... 
 dňa 12.3.2009                                              Mgr. Dušan Demčák 
                                                                 predseda Rady RVC Prešov 


