ŠTATÚT
neinvestičného fondu GYMES, n. f.
Čl. I
Názov a sídlo fondu
1.1
1.2

Neinvestičný fond bude mať názov: GYMES, n. f.
Sídlom fondu je: Charkovská 1, 040 22 Košice, Slovenská republika
Čl. II
Účel fondu
Účelom zriadenia fondu, ktorý bude z prostriedkov fondu podporovaný je:
a) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt zamestnancov a študentov Gymnázia sv. Edity Steinovej so
sídlom na Charkovskej 1, 040 22 Košice (ďalej len ako „Gymnázium“),
b) ochrana a podpora zdravia a vzdelávania zamestnancov a študentov Gymnázia
c) podporovať študijné pobyty a získavanie skúseností zamestnancov a študentov Gymnázia na
školách a vzdelávacích podujatiach v Slovenskej republike a v zahraničí,
d) v záujme vzdelávania študentov podporovať vytváranie podmienok na pôsobenie zahraničných
lektorov,
e) podporovať získavanie didaktických pomôcok, literatúry a metodických postupov,
f) prostriedkami fondu prispievať na budovanie materiálno-technickej základne Gymnázia,
g) podporovať organizovanie duchovných pobytov, športových kurzov, jazykových kurzov,
exkurzno-vzdelávacích podujatí, kurzov IKT pre zamestnancov a študentov Gymnázia,
h) podporovať kultúrno-výchovné podujatia a kultúrno-výchovné pobyty zamestnancov a študentov
školy.

Čl. III
Určenie okruhu osôb, ktorým môžu byť poskytnuté prostriedky fondu a označenie územia, v rámci
ktorého budú poskytované
3.1
3.2
3.2

Fond bude poskytovať finančné prostriedky Gymnáziu, študentom, učiteľom a zamestnancom
Gymnázia.
Fond bude poskytovať finančné prostriedky osobám podľa Čl. II tohto Štatútu na území
Slovenskej republiky a Európskej únie.
Fond bude poskytovať finančné prostriedky za všeobecne prospešným účelom ktorým je rozvoj
a ochrana duchovných hodnôt a ochrana a podpora zdravia a vzdelávania študentov a učiteľov
Gymnázia a účelom ktorý je vymedzený v článku II tohto Štatútu.
Čl. IV
Orgány fondu

4.1

Orgánmi fondu sú:
a) správna rada,
b) správca.

4.2

Všetky funkcie v orgánoch fondu sú čestné. Člen orgánu fondu má nárok na náhradu
preukázaných výdavkov, ktoré mu pri výkone funkcie vznikli.
Čl. V
Správna rada

5.1

Správna rada je najvyšším orgánom fondu. Má troch členov.

5.2

5.3
5.4
5.5
5.6

Do pôsobnosti správnej rady patrí:
a) schvaľovanie rozpočtu,
b) schvaľovanie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy,
c) podávanie návrhu zriaďovateľovi na zrušenie, zlúčenie, splynutie, alebo rozdelenie fondu,
d) volí a odvoláva správcu,
e) rozhodovanie o zmenách v štatúte, ak ide o ustanovenia, ktoré si zriaďovateľ nevyhradil
v zriaďovacej listine,
f) vymenovanie likvidátora,
g) schvaľovanie rokovacieho poriadku správnej rady, volebného poriadku na voľbu predsedu
správnej rady a správcu, zásad hospodárenia a ďalších vnútroorganizačných predpisov
potrebných na riadiacu činnosť fondu,
h) schvaľovanie pracovného plánu,
i) rozhodovanie o rozsahu náhrad výdavkov vzniknutých pri výkone funkcie člena správnej
rady,
j) rozhodovanie o usporiadaní verejnej zbierky,
k) rozhodovanie o spôsobe zverejnenia výročnej správy,
l) rozhodovanie o ďalších otázkach dôležitých na realizáciu účelu zriadenia fondu, ak si
rozhodovanie o nich v jednotlivých prípadoch vyhradí a ak nepatria do právomoci
zriaďovateľa alebo podľa zákona inému orgánu fondu,
m) rozhodovanie aj o ďalších otázkach, ak to ustanovuje zriaďovacia listina.
Správna rada je schopná sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
Na prijatie rozhodnutie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady.
Pri rovnosti rozhoduje hlas predsedu.
Zo schôdze správnej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorú fond uchováva po dobu 5 rokov.
Zápisnicu správnej rady podpisuje predseda a zapisovateľ. Jeden výtlačok zápisnice zasiela
správca na vedomie zriaďovateľom fondu, ak si ho zriaďovatelia vyžiadajú.
Čl. VI
Zloženie a vznik správnej rady

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

6.7

Správna rada sa skladá z predsedu, podpredsedu, zapisovateľa.
Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je bezúhonná a v plnom rozsahu
spôsobilá na právne úkony.
Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.
Členov správnej rady vymenúva zriaďovateľ.
Funkčné obdobie členov správnej rady je trojročné.
Členstvo v správnej rade zaniká:
a) smrťou,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) odstúpením,
d) odvolaním pre stratu voliteľnosti, alebo pre nezáujem člena o prácu v správnej rade, za ktorú
sa považuje neúčasť na troch po sebe idúcich zasadnutiach.
Na uvoľnené miesto člena správnej rady musí byť do 60 dní od uvoľnenia miesta vymenovaný
nový člen na zvyšok funkčného obdobia, alebo na nové funkčné obdobie, ak sa miesto uvoľnilo
uplynutím funkčného obdobia.

Čl. VII
Predseda správnej rady
Na čele správnej rady je predseda, ktorý zvoláva schôdze a predsedá im. Predsedu správnej rady
vymenúva a odvoláva zriaďovateľ. Predseda správnej rady zvolá správnu radu najneskôr do 30
dní, ak o to požiada tretina správnej rady.

Čl. VIII
Správca
8.1
8.2
8.3
8.4

8.5

8.6
8.7

Správca je štatutárnym orgánom fondu, ktorý riadi jeho činnosť a koná v jeho mene. Rozhoduje
o všetkých záležitostiach fondu, ak nie sú zákonom, zriaďovacou listinou alebo štatútom
vyhradené do pôsobnosti iných orgánov fondu.
Funkčné obdobie správcu je v dĺžke 4 rokov.
Správcu volí a odvoláva správna rada. Voľba správcu sa vykoná v posledných 60 dňoch
funkčného obdobia úradujúceho správcu. Za správcu môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je
spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
Správna rada odvoláva správcu, ak:
a) bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie správcu,
alebo za úmyselný trestný čin,
b) stratil spôsobilosť na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola
obmedzená,
c) o to sám požiada.
Správna rada môže odvolať správcu, ak:
a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu
dlhšie ako pol roka,
b) neplní si povinnosti správcu a v lehote určenej správnou radou neurobí nápravu ani po
upozornení správnej rady,
c) návrh na odvolanie správcu môže podať každý člen správnej rady alebo zriaďovateľ,
Ak sa funkcia správcu uvoľní pred uplynutím funkčného obdobia, voľba nového správcu sa
uskutoční do 30 dní odo dňa uvoľnenia funkcie.
Ak správna rada nezvolí správcu v lehotách podľa tohto článku Štatútu, správcu vymenuje do 30
dní od uplynutia uvedených lehôt zriaďovateľ.
Čl. IX
Majetok fondu a jeho nadobúdanie

9.1

9.2
9.3

Majetok fondu tvoria vklady zriaďovateľov a ďalšie peňažné prostriedky, ktorými sú:
a) peňažné dary a príspevky od fyzických osôb alebo od právnických osôb,
b) sponzorstvo,
c) príjmy z verejnej zbierky,
d) dedičstvo v peňažnej forme alebo príjem z predaja dedičstva získaného v inej forme,
e) príjmy z lotérií a iných podobných hier,
f) príjmy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií,
g) príjmy z predaja vkladov a dlhopisov,
h) úroky z peňažných vkladov a dlhopisov
i) príjem z likvidačného zostatku iného fondu.
Majetkom fondu sú aj hnuteľné a nehnuteľné veci potrebné na výkon správy fondu.
Príjmami fondu môžu byť aj dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu alebo
z rozpočtu obce.
Čl. X
Majetok fondu nie je možné založiť ani ho použiť na zabezpečenie záväzkov iných právnických
osôb alebo fyzických osôb.
Čl. XI
Výdavky fondu a ustanovenia o obmedzení výdavkov na správu fondu

11.1

Výdavky fondu sú:
a) výdavky na financovanie účelu fondu v súlade so štatútom fondu,
b) výdavky na správu fondu.

11.2
11.3

11.4

11.5
11.6
11.7

11.8
11.9

Výdavky fondu podľa odseku 1 sa rozpočtujú podľa jednotlivých cieľov a spôsobu použitia.
Môžu sa rozpočtovať aj podľa subjektov, ktorými sa poskytujú.
Výdavky na správu fondu podľa odseku 1 písm. b) zahŕňajú všetky výdavky fondu za účtovné
obdobie súvisiace s prevádzkou fondu vrátane mzdových prostriedkov a odmien vyplácaných
zamestnancom fondu a náhrad výdavkov vyplácaných členom jeho orgánov, ktoré im vznikli pri
výkone svojich funkcií.
Výšku výdavkov fondu podľa odseku 1 písm. b) určuje na každý účtovný rok správna rada,
najviac však do 15 percent celkových výdavkov fondu za účtovné obdobie. Výdavky na
organizovanie aktivít zameraných na získanie peňažných prostriedkov na financovanie účelu
fondu, výdavky za vykonaný audit, výdavky na zisťovanie spôsobu použitia prostriedkov fondu
a úhrady za zverejnenie údajov zapisovaných do registra sa do takto určenej výšky výdavkov na
správu fondu nezapočítavajú.
Prostriedky fondu sa nesmú použiť na podnikanie a na financovanie činnosti politických strán a
politických hnutí.
Ak fyzická osoba alebo právnická osoba poskytla fondu dar alebo príspevok na konkrétny účel,
fond je oprávnený použiť ho na iný účel len s predchádzajúcim písomným súhlasom tej osoby,
ktorá dar alebo príspevok poskytla.
Osoba, ktorej fond poskytol prostriedky z rozpočtu fondu, je povinná
a) použiť prostriedky len na účel, na ktorý jej boli poskytnuté,
b) na požiadanie fondu do troch mesiacov preukázať, že prostriedky poskytnuté fondom použila
na určený účel.
Prostriedky fondu určené na financovanie všeobecne prospešného účelu nemôžu byť poskytnuté
jeho zriaďovateľovi, členom orgánov fondu a ich blízkym osobám a ani členom orgánov
právnických osôb, ktoré poskytli fondu dar alebo príspevok.
Fond je oprávnený požadovať od osoby, ktorej poskytol prostriedky, vrátenie prostriedkov alebo
ich časti, ak nesplnila povinnosť podľa odseku 7.

Čl. XII
Rozpočet fondu
12.1
12.2
12.3

Fond hospodári podľa schváleného rozpočtu.
Rozpočet fondu obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky fondu. Rozpočet fondu
sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.
Návrh rozpočtu predkladá na schválenie správnej rade správca najneskôr mesiac pred začiatkom
kalendárneho roku, na ktorý sa rozpočet zostavuje. Správna rada schvaľuje rozpočet fondu
najneskôr do 31. marca kalendárneho roku.
Čl. XIII
Výročná správa

13.1
13.2

Výročnú správu vypracúva správca v termíne, ktorý v prípade potreby umožní audítorovi jej
preskúmanie do 31. marca.
Výročná správa obsahuje najmä:
a) prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k účelu, na ktorý
sa zriadili,
b) ročnú účtovnú závierku a vyhodnotenie základných údajov v nej zahrnutých a výrok
audítora o nej, ak ním bola overená,
c) prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých fondu,
d) prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu,
e) stav a pohyb majetku a záväzkov fondu k 31. decembru,
f) celkové výdavky v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností fondu a osobitne
výšku sumy výdavkov na správu,
g) zmeny vykonané v štatúte a v zložení orgánov, ku ktorým došlo v hodnotenom období.,

h)

13.3
13.4

ďalšie údaje môže určiť správna rada, avšak najneskôr do 31 decembra hodnoteného
obdobia.
Výročná správa je verejne prístupná v mieste sídla fondu. Každý je oprávnený nahliadnuť do nej
a urobiť si z nej výpisy alebo opisy. Správna rada môže rozhodnúť aj o ďalšom spôsobe jej
zverejnenia.
Výtlačok účtovnej závierky overenej audítorom posiela správca na zverejnenie v Obchodnom
vestníku najneskôr do 15. apríla. Podľa § 25 ods. 3 zákona č. 147/1997 Z. z. pošle správca
výtlačok výročnej správy registrovému úradu najneskôr do 15 apríla.
Čl. XIV
Fond vedie účtovníctvo podľa ustanovení § 24 zákona č. 147/1997 Z. z o neinvestičných fondoch
a podľa zákona č. 431/2002 Zb. o účtovníctve.

Čl. XV
Zrušenie, zlúčenie, splynutie, zánik fondu a spôsob majetkového vyporiadania pri zrušení fondu
15.1

Fond sa zrušuje:
a) dňom uvedeným v rozhodnutí zriaďovateľa o zrušení fondu, inak dňom, keď bolo toto
rozhodnutie prijaté,
b) rozhodnutím zriaďovateľa o zlúčení alebo o splynutí fondu,
c) dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení fondu, inak dňom, keď toto rozhodnutie
nadobudlo právoplatnosť,
d) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku.

Súd môže na návrh štátneho orgánu alebo osoby, ktorá osvedčí právny záujem, rozhodnúť
o zrušení fondu a jeho likvidácií, ak fond
a) závažným spôsobom porušil alebo opakovane porušuje ustanovenia štatútu a všeobecne
záväzných právnych predpisov,
b) v období dlhšom ako dva roky neplní účel, na ktorý bol zriadený, alebo dosiahol účel, na
ktorý bol zriadený a nebol podaný návrh na jeho výmaz z registra.
15.2
Správna rada fondu nemôže rozhodnúť o zrušení fondu ani o jeho zlúčení, splynutí alebo
rozdelení. Tieto rozhodnutia uplatňuje výlučne zriaďovateľ. Správna rada môže podať podnet na
ich prijatie.
15.3
Pri zlúčení prechádza majetok zrušeného fondu na fond, s ktorým sa fond zlúčil alebo na
nadáciu, s ktorou sa fond zlúčil.
15.4
Pri splynutí prechádza majetok fondu na fond vzniknutý splynutím alebo na nadáciu vzniknutú
splynutím.
15.5
Fond zaniká ku dňu výmazu z registra. Jeho zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez
likvidácie.
15.6
Likvidácia sa nevyžaduje, ak peňažné prostriedky fondu prechádzajú na iný fond alebo na
nadáciu po zlúčení alebo splynutí.
15.7
Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na iný fond alebo nadáciu.
15.8
Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval.
15.9
Náklady likvidácie sa uhradia z majetku fondu.
15.10 Na zrušenie fondu s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik fondu sa použijú primerané
ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností.

Čl. XVI
Určenie osoby, na ktorú prejdú oprávnenia zriaďovateľa pre prípad jeho smrti alebo
zániku oprávnení
Pre prípad zániku zriaďovateľa, zriaďovateľské oprávnenia prejdú na právneho nástupcu
zriaďovateľa.
Čl. XVII
Štatút fondu je na požiadanie prístupný v mieste sídla fondu - Charkovská 1, 040 22 Košice,
Slovenská republika. Každý je oprávnený nahliadnuť do štatútu a urobiť si z neho výpisy alebo
opisy.

Čl. XVIII
Tento Štatút je neoddeliteľnou súčasťou Zriaďovacej listiny neinvestičného fondu GYMES, n.
f., so sídlom Charkovská 1, 040 22 Košice.

___________________________
Mgr. Mária Dečová, PhD.
správca fondu GYMES, n.f.

