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SSTTAANNOOVVYY  
Regionálneho vzdelávacieho centra Košice 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Čl.1 

Základné údaje 

 
1. Regionálne vzdelávacie centrum Košice je právnickou osobou, záujmovým združením 

právnických osôb, ako vzdelávacia inštitúcia s právnou subjektivitou, vytvorená v súlade s 

ustanovením § 20f - 20j Občianskeho zákonníka, ktorá nie je založená za účelom zisku. 

2. Názov združenia : Regionálne vzdelávacie centrum Košice (skratka : RVC Košice ). 

3. Sídlo  združenia : Hlavná 68, 040 01  Košice 

4. Predmetom činnosti RVC je: 

 organizovanie vzdelávacích aktivít  

 publikačná činnosť 

 poradenská a konzultačná činnosť a jej sprostredkovanie 

 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. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú. 

6. Štatutárnym zástupcom združenia je Radou zvolený predseda Rady RVC Košice, člen Rady RVC 

Košice. 
 

Čl.2 

Členstvo v združení 
 

1. Členom združenia sa môže stať každá právnická osoba pôsobiaca na území Slovenskej republiky. 

2. Členmi RVC sú obce a iné právnické osoby zriadené obcou alebo VÚC, ktoré nie sú založené za 

účelom zisku. 

3. Členstvo vzniká na základe prihlášky a zaplatenia členského príspevku v termíne do 28.2. 

príslušného kalendárneho roka. 

4. 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. 

5. Členský príspevok sa platí každoročne v termíne do 28. februára . 

6. Člena združenia zastupuje v združení štatutárny zástupca alebo jeho zástupca, ktorého štatutárny 

zástupca pre tento účel písomne určí pri vstupe do združenia. Na zasadnutí VZ RVC Košice a 

Rady RVC Košice môže štatutárneho zástupcu zastupovať aj iná osoba ako jeho stály zástupca, ak 

má pre tento prípad písomné poverenie. Bez písomného poverenia nemá hlasovacie právo. 
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Čl.3 

Majetok a hospodárenie RVC Košice 
 

1. Finančné zdroje, ktoré slúžia na rozvoj a zabezpečenie predmetu činnosti združenia, sa tvoria 

z účastníckych poplatkov z akcií RVC Košice, pôžičiek, darov, dotácií a grantov schválených 

projektov od domácich a zahraničných subjektov. 

2. Pri zániku RVC Košice o majetku nadobudnutom z vlastných zdrojov rozhodne VZ RVC Košice. 

3. Hospodárenie RVC Košice vychádza z plánu činnosti RVC Košice. 

4. RVC Košice si zriaďuje účet v peňažnom ústave. Za spôsobené škody ručí do výšky svojho 

majetku a v tomto rozsahu môže brať na seba záväzky. 

 
Čl.4 

Orgány združenia 

 
I. Valné zhromaždenie RVC Košice ( skratka : VZ RVC Košice) 

II. Rada RVC Košice ( skratka : R RVC Košice) 

III. Kontrolná komisia RVC Košice 

IV. Manažér vzdelávania RVC Košice 

V. Vedecká rada RVC Košice 

 

I.  Valné zhromaždenie RVC Košice 
 

1. Valné zhromaždenie tvoria štatutárni zástupcovia všetkých členov združenia /VZ RVC Košice/ 

2. Valné zhromaždenie sa schádza minimálne raz za dva roky. 

3. Do pôsobnosti VZ RVC Košice patrí : 

 rozhodovanie o vzniku a zániku RVC  

 voľba členov Rady a členov kontrolnej komisie, 

 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 VZ nie je uznášaniaschopné, zvolá predseda do 30 minút od vyhlásenia nové VZ s 

tým, že rozhodnutia prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov. 

 

II. Rada RVC Košice 
 

1. Rada RVC Košice /R RVC Košice/ R RVC Košice je orgánom združenia, ktorý zastupuje 

združenie v období medzi zasadnutiami VZ.  

2. R RVC Košice má aspoň päť členov.  

3. Funkčné obdobie R RVC je 4 roky. 

4. Rada RVC Košice volí a odvoláva zo svojich členov predsedu a podpredsedu. 

5. Predseda zastupuje RVC Košice navonok. Je štatutárnym zástupcom združenia. Podpredseda 

zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti. 

6. R RVC Košice sa schádza spravidla raz za štvrťrok a podľa potreby. 
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7. Zasadnutie R RVC Košice zvoláva a vedie predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda, alebo 

predsedom poverený člen R RVC Košice. 

8. R RVC Košice je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. 

9. Rozhodnutie R RVC Košice je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. 

V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu R RVC Košice. Pri hlasovaní má každý člen R 

RVC Košice jeden hlas 

10. Do pôsobnosti R RVC Košice patrí : 

a) schválenie plánu činnosti RVC Košice 

b) menovanie a odvolávanie riaditeľa RVC Košice, určenie jeho mzdy a odmeny 

c) určuje výšku vložného na podujatia pre nečlenov a zľavy pre členov RVC  

 

III. Kontrolná komisia 
 

1. Kontrolná komisia je kontrolným orgánom združenia. 

2. Kontrolnú komisiu tvoria traja až piati členovia, ktorých volí a odvoláva VZ RVC Košice na 

obdobie 4 rokov. 

3. Kontrolná komisia volí zo svojich členov predsedu. 

4. Komisia má tieto práva a povinnosti : 

a) nahliadnuť do všetkých účtovných dokladov týkajúcich sa RVC Košice 

b) preskúmať ročnú účtovnú uzávierku 

c) oboznamovať R RVC Košice a VZ RVC Košice s výsledkami svojej kontrolnej činnosti 

5. Člen kontrolnej komisie nesmie byť súčasne členom R RVC Košice. 

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. 

 

IV. Riaditeľ RVC Košice 
 

1. Riaditeľ je menovaný Radou RVC Košice. 

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 Košice podľa plánov činnosti a v súlade s predmetom činnosti a cieľmi 

združenia. Pracuje s členmi združenia podľa rozhodnutia VZ RVC Košice a R RVC Košice. 

4. Zodpovedá za svoju činnosť R RVC Košice. 

 

Čl.5 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť schválením Valným zhromaždením a účinnosť dňom 

registrácie. 

2. Stanovy sú záväzné pre všetkých členov RVC Košice, jeho orgány a pracovníkov. 

3. Stanovy sa menia formou písomného dodatku, schváleného VZ RVC Košice. 

4. Právne vzťahy neupravené v Stanovách sa riadia všeobecne platnými predpismi. 

 

 

V Košiciach, 11.3.2009 

 

 

                        Ing. Ján Kokarda  

 predseda Rady RVC Košice
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