STANOVY
ZDRUŽENIA KATOLÍCKYCH ŠKÔL SLOVENSKA
Čl. I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.

Združenie katolíckych škôl Slovenska (ďalej len ZKŠS) je záujmové združenie právnických
osôb, ktorými sú katolícke školy, katolícke školské zariadenia a ďalšie výchovné inštitúty
s právnou subjektivitou (ďalej len KŠ/ŠZ) zriadené alebo uznané miestnym diecéznym
biskupom, jeho generálnym vikárom alebo predstaveným náboženskej spoločnosti (ďalej len
„príslušná vrchnosť Katolíckej cirkvi“) v zmysle ustanovení Kódexu kánonického práva (ďalej
CIC), kán. 803, § 1, v zmysle ustanovení Kódexu kánonov východných cirkví (ďalej CCEO)
kán. 632 a v súlade so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej
výchove a vzdelávaní, najmä jej článkom I, bod 1.

2.

ZKŠS je organizácia schválená Konferenciou biskupov Slovenska (ďalej len KBS) ako aj
Konferenciou vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (ďalej len KVRP) a jej činnosť
je nimi usmerňovaná, najmä prostredníctvom Komisie KBS pre katechizáciu a školstvo
v zmysle príslušných ustanovení CIC a CCEO, cieľov KBS a KVPR v oblasti školstva
a výchovy.

3.

ZKŠS je organizáciou s právnou subjektivitou so sídlom v Bratislave. Jej cieľom je:
a) vzájomná podpora, pomoc a spolupráca medzi KŠ/ŠZ a to najmä v odbornej rovine ale
i v oblasti budovania spoločenstva KŠ/ŠZ v jednej katolíckej cirkvi,
b) poskytovať súčinnosť a spätnú väzbu zriaďovateľom KŠ/ŠZ a Komisii KBS pre
katechizáciu a školstvo,
c) prezentácia, osveta, verejný dialóg a aktívna účasť na formovaní verejnej i odbornej mienky:
i) v oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti cirkevných škôl a pri vytváraní
podmienok tejto činnosti,
ii) o prítomnosti, úlohách a prínose KŠ/ŠZ v globálnej spoločnosti;
d) reprezentovať KŠ/ŠZ na národnej i medzinárodnej úrovni:
i) spolupráca s mimovládnymi organizáciami, relevantnými stavovskými
organizáciami a odbornými inštitúciami,
ii) členstvo v Európskej komisii pre katolícke vzdelávanie CEEC a spolupráca so
zahraničnými partnermi na úrovni ZKŠS.

Čl. II.
ČLENSTVO
1.

Členstvo v ZKŠS je dobrovoľné; každá katolícka škola, katolícke školské zariadenie a
katolícky výchovný inštitút má účasť na misii Katolíckej cirkvi v oblasti školstva a výchovy
na Slovensku a má právo stať sa členom ZKŠS. Členstvo v ZKŠS má dve principiálne formy:
a) riadny člen
b) pozorovateľ.

2.

Riadnym členom ZKŠS sa stáva každá KŠ/ŠZ, ktorá:

a) bola členom ZKŠS do nadobudnutia právoplatnosti týchto Stanov ZKŠS,
b) podá štatutárnym zástupcom písomnú prihlášku za riadneho člena ZKŠS Rade ZKŠS, ktorá
spravidla do 1 mesiaca rozhodne o prijatí KŠ/ŠZ za riadneho člena. O zamietnutých
prihláškach bude informovaná daná KŠ/ŠZ a rozhodne o nich najbližšie Valné
zhromaždenie.
3.

Pozorovateľom sa môže stať právny subjekt, ktorý súhlasí s cieľmi ZKŠS, podá štatutárnym
zástupcom prihlášku Rade ZKŠS. Rada ZKŠS rozhodne do 1 mesiaca o udelení statusu.
O zamietnutých prihláškach bude informovaná daná KŠ/ŠZ a rozhodne o nich najbližšie Valné
zhromaždenie. Pozorovateľ nemá hlasovacie právo.

4.

Riadne členstvo v ZKŠS zaniká:
a) zrušením zo strany člena – formou písomného oznámenia štatutárneho zástupcu člena Rade
ZKŠS,
b) zrušením zo strany ZKŠS – rozhodnutím Valného zhromaždenia na návrh Rady ZKŠS,
c) zánikom KŠ/ŠZ, resp. zánikom statusu katolíckej školy, katolíckeho školského zariadenia.

5.

Riadne členstvo môže byť pozastavené Radou ZKŠS na dobu do najbližšieho Valného
zhromaždenia v prípadoch:
a) neplnenia si povinností riadneho člena podľa Stanov ZKŠS,
b) poškodzovania záujmov a cieľov ZKŠS,
Pozastavenie resp. obnovenie riadneho členstva Rada ZKŠS oznámi členovi písomne.

Čl. III.
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV
1.

Práva riadneho člena:
a) zúčastňovať sa Valného zhromaždenia a podujatí organizovaných ZKŠS
b) podávať návrhy Valnému zhromaždeniu a Rade ZKŠS
c) hlasovať o podávaných návrhoch na Valnom zhromaždení
d) voliť orgány ZKŠS a byť volený do orgánov ZKŠS
e) mať plný prístup a servis k službám ZKŠS (registrovaný prístup na web, zdieľanie
dokumentov, fórum, pravidelné informácie o činnosti a možnosť podávať podnety a pod.).

2.

Práva pozorovateľa:
a) dostávať pozvanie s programom Valného zhromaždenia ZKŠS
b) základný prístup na web ZKŠS (bez registrovaného vstupu na fórum a zdieľanie
dokumentov)
c) kedykoľvek písomne požiadať o riadne členstvo.

3.

Povinnosti riadneho člena:
a) dodržiavať Stanovy ZKŠS,
b) zúčastniť sa Valného zhromaždenia osobou štatutára školy resp. jeho zástupcu, alebo
splnomocnenej osoby,
c) v prípade nemožnosti zúčastniť sa Valného zhromaždenia, vopred oznámiť/ospravedlniť
svoju neúčasť,
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d) vyslať člena Rady ZKŠS na zasadnutie Rady ZKŠS,
e) podľa možností poskytovať súčinnosť, informácie a spätnú väzbu orgánom ZKŠS
v primeranom rozsahu vzhľadom na záujem člena ale i všetkých KŠ/ŠZ,
f) uhradiť členské poplatky do 30 dní po vzniku riadneho členstva a ako riadny člen ich
pravidelne ročne uhrádzať vždy do 15. marca bežného kalendárneho roka.
4.

Povinnosti pozorovateľa:
pozorovateľ nemá žiadne povinnosti voči ZKŠS.

Čl. IV.
ORGÁNY ZKŠS
1.

Najvyšším orgánom ZKŠS je Valné zhromaždenie ZKŠS. Môže byť zvolané ako:
a) riadne – jedenkrát v roku, spravidla do 15. mája kalendárneho roka,
b) mimoriadne – zvoláva prezident alebo viceprezident ZKŠS do 2 mesiacov od podania
písomnej žiadosti, ktorú podpísali aspoň 2/3 členov ZKŠS alebo 2/3 členov Rady ZKŠS.
V písomnej žiadosti na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia ZKŠS musí byť
uvedený dôvod; žiadosť musí byť súčasne doručená prezidentovi i viceprezidentovi ZKŠS.

2.

Účastníkmi Valného zhromaždenia sú riadni členovia ZKŠS zastúpení riaditeľmi KŠ/ŠZ alebo
ich štatutárnymi resp. splnomocnenými zástupcami. Každý člen má 1 delegovaného zástupcu.
Valné zhromaždenie ZKŠS je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho
členov. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

3.

Členovia prítomní na Valnom zhromaždení ZKŠS sa zapisujú do prezenčnej listiny, ktorú je
povinný zabezpečiť člen Rady ZKŠS určený Prezidentom. Valnému zhromaždeniu predsedá
Prezident alebo ním určený člen Rady ZKŠS. Valné zhromaždenie volí z prítomných členov
zapisovateľa a overovateľa zápisnice. Povinnosťou predsedajúceho je zabezpečiť vypracovanie
riadneho zápisu z priebehu zasadnutia, ktorý musí obsahovať všetky prijaté rozhodnutia,
odlišné názory jednotlivých členov a výsledky hlasovania. Predsedajúci zabezpečí doručenie
zápisu všetkým členom najneskôr do pätnásť (15) dní odo dňa konania zasadnutia.

4.

V kompetencii Valného zhromaždenia je:
a) voliť prezidenta a viceprezidenta ZKŠS,
b) voliť členov Rady ZKŠS, kontrolnú a revíznu komisiu a ich náhradníkov,
c) zmeniť a doplniť Stanovy ZKŠS a Rokovací poriadok Valného zhromaždenia ZKŠS,
d) rozhodnúť o zrušení riadneho členstva konkrétnej KŠ/ŠZ,
e) rozhodnúť o riadnom členstve KŠ/ŠZ, ktorých riadne členstvo bolo pozastavené Radou,
f) schvaľovať a navrhovať program činnosti ZKŠS,
g) schvaľovať rozpočet a výsledky hospodárenia,
h) rozhodnúť o zrušení ZKŠS,
i) rozhodovať o ďalších záležitostiach týkajúcich sa ZKŠS a jeho činnosti, pokiaľ si
rozhodovanie o niektorej z nich zhromaždenie vyhradí alebo to vyplýva z programu
zasadnutia.
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5.

Rada ZKŠS je výkonným orgánom ZKŠS a tvoria ju zvolení riaditelia riadnych členov ZKŠS,
po jednom za každú diecézu Slovenska, za rehoľné školy zriadené ženskými a mužskými
rehoľnými spoločenstvami a jeden delegovaný zástupca Subkomisie KBS pre katolícke školy:
a) Bratislavská arcidiecéza
b) Trnavská arcidiecéza
c) Nitrianska diecéza
d) Žilinská diecéza
e) Banskobystrická diecéza
f) Košická arcidiecéza
g) Rožňavská diecéza
h) Spišská diecéza
i) Prešovská archieparchia
j) Košická eparchia
k) Bratislavská eparchia
l) Mužské rehole
m) Ženské rehole
n) Subkomisia KBS pre katolícke školy
RŠÚ pri KVRP môže poveriť niektorého z členov Rady osobitným zastupovaním. S hlasom
poradným sa zasadnutia Rady môžu zúčastniť aj ďalší delegáti menovaní KBS a KVRP.
Rada ZKŠS má najviac 14 a najmenej 5 volených členov na obdobie 4 rokov.
Členovia Rady sú fyzické osoby a ich funkcia je neprenosná. Každý člen Rady má rovnaké
postavenie.
Ak člen Rady odstúpi z mandátu, alebo z iných dôvodov zaniká jeho členstvo v Rade ZKŠS, je
do najbližších volieb nahradený prvým z náhradníkov.
Ak sa člen Rady nezúčastní 2 krát za sebou na zasadnutí Rady bez ospravedlnenia, Rada ZKŠS
môže rozhodnúť o zrušení členstva v Rade takéhoto člena a o jeho nahradení náhradníkom.

6.

Činnosť Rady ZKŠS koordinuje prezident ZKŠS. Rada ZKŠS zasadá najmenej 2- krát do roka,
zvoláva ju prezident ZKŠS alebo ľubovoľný člen Rady so súhlasom aspoň polovice členov
Rady ZKŠS. Zasadnutie Rady vedie prezident alebo viceprezident ZKŠS alebo poverený člen
Rady, ktorý inicioval jej zasadnutie.
Členovia Rady vzájomne komunikujú a spolupracujú kontinuálne, podľa potreby.
Rada ZKŠS schvaľuje, usmerňuje a spolupracuje na aktivitách prezidenta ZKŠS.

7.

Rada ZKŠS je uznášaniaschopná v prípade prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jeho členov.
Rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov s tým, že v prípade rovnosti
hlasov sa hlas Prezidenta započítava dva (2) krát.

8.

Prezident ZKŠS je štatutárom, reprezentantom a výkonným orgánom ZKŠS.
Úlohami a kompetenciou prezidenta ZKŠS je najmä:
a) navrhovať program Valného zhromaždenia,
b) zvolávať a viesť Valné zhromaždenie,
c) koordinovať činnosť Rady ZKŠS,
d) navrhovať program činnosti a aktivít ZKŠS,
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e) komunikovať a zosúladiť ciele a aktivity ZKŠS s cieľmi a programom KBS pre katolícke
školstvo a výchovu a to najmä prostredníctvom spolupráce s Komisiou KBS pre
katechizáciu a školstvo. V tejto veci zodpovedá prezident ZKŠS priamo predsedovi Komisie
KBS pre katechizáciu a školstvo;
f) reprezentovať katolícke školstvo Slovenska na medzinárodnej úrovni a to najmä v Európskej
komisii pre katolícke školstvo (CEEC), ktorej je Slovensko členom – z poverenia Komisiou
KBS pre katechizáciu a školstvo;
g) plniť a organizovať aktivity ZKŠS vyplývajúce z vyššie uvedených bodov, plánu činnosti
ZKŠS ako i zo záverov rokovania Valného zhromaždenia a Rady ZKŠS.
9.

Voľbu prezidenta ZKŠS schvaľuje príslušný diecézny biskup resp. vyšší rehoľný predstavený
ako zriaďovateľ KŠ/ŠZ, ktorej riaditeľom je prezident ZKŠS a zároveň mandát prezidenta
ZKŠS potvrdzuje predseda Komisie KBS pre katechizáciu a školstvo.
Súhlas s výkonom funkcie prezidenta ZKŠS môže byť písomne odňatý diecéznym biskupom
alebo predsedom Komisie KBS pre katechizáciu a školstvo po predchádzajúcom písomnom
upozornení pri konaní prezidenta ZKŠS v rozpore s náukou katolíckej cirkvi alebo týmto
štatútom – od momentu doručenia odňatia súhlasu prezidentovi ZKŠS tento stráca svoj mandát
a do 30 dní musí odovzdať celú agendu viceprezidentovi. V takomto prípade viceprezident
ZKŠS preberá funkcie prezidenta ZKŠS v plnom rozsahu a to odo dňa doručenia odňatia
súhlasu s výkonom mandátu prezidenta ZKŠS do najbližšieho zasadnutia Valného
zhromaždenia ZKŠS.

10.

Prezident ZKŠS je volený na obdobie 4 rokov. Do funkcie môže byť zvolený opakovane.

11.

Viceprezident ZKŠS zastupuje prezidenta ZKŠS v poverených veciach a spolupracuje
s prezidentom a Radou ZKŠS pri plnení ich úloh. Viceprezident ZKŠS reprezentuje a koná v
mene ZKŠS navonok v súlade s prezidentom ZKŠS alebo preberá jeho funkcie v plnom
rozsahu podľa článku IV. a bodu 9. týchto Stanov.

12.

Kontrolná a revízna komisia má troch členov a je volená na obdobie 4 rokov. Spomedzi seba
si volí predsedu.

13.

Podrobnosti o voľbe orgánov ZKŠS ustanovuje Rokovací poriadok Valného zhromaždenia.

Čl. V.
HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA
1.

Majetok ZKŠS tvorí hnuteľný a nehnuteľný majetok získaný členskými príspevkami, darmi,
kúpou, dotáciou, reklamou, propagačnou činnosťou a dedičstvom.

2.

Členský príspevok platia raz ročne iba riadni členovia ZKŠS a to vo výške 0,0002 násobku
(dve desaťtisíciny) až 0,02 násobku (dve stotiny) ročného rozpočtu školy schváleného
zriaďovateľom školy a školského zariadenia na kalendárny rok, zaokrúhleného na celé eurá
nahor, najmenej však 50 €. Príspevok zaplatia riadni členovia ZKŠS bezhotovostným prevodom
(nie vkladom) na účet ZKŠS uvedený na internetovej stránke ZKŠS a to najneskôr do 15. marca
príslušného kalendárneho roka.
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3.

Prezident ZKŠS zodpovedá za dodržiavanie schváleného rozpočtu, za hospodárenie
s finančnými prostriedkami a je povinný pri ich používaní zachovať hospodárnosť, efektívnosť
a účinnosť ich použitia v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Prezidentovi prináleží
príspevok 50 € / mesačne ako paušálne výdavky pri výkone funkcie a na reprezentáciu ZKŠS.
Čl. VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.

Vzhľadom na článok I. bod 2. týchto Stanov a špecifikum ZKŠS ako organizácie združujúcej
KŠ/ŠZ, ktoré tvoria samostatné údy jednotného tela katolíckeho školstva na Slovensku,
podliehajú tieto Stanovy pripomienkovaniu a súhlasu Katolíckej cirkvi na Slovensku
reprezentovanej Komisiou KBS pre katechizáciu a školstvo.

2.

Tieto Stanovy vychádzajú z potreby aktualizácie a ďalšieho plnenia zmyslu existencie a aktivít
ZKŠS. Boli prijaté na základe uznesenia XXVI. Valného zhromaždenia ZKŠS v Starej Lesnej
v dňoch 09. až 10. mája 2019.

3.

Tieto Stanovy nadobúdajú účinnosť 10. mája 2019, týmto dňom je zrušená platnosť
predchádzajúcich stanov ZKŠS.
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