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Štatút  
Fórum akčnej mládeže mesta Trenčín 

 
 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenie  
 
1. Štatút Fóra akčnej mládeže mesta Trenčín (ďalej len „FAMmTN“), ako politicky nezávislej 

mládežníckej skupiny, vymedzuje ciele a úlohy, upravuje postavenie a pôsobnosť FAMmTN, 
určuje práva a povinnosti členov FAMmTN, ktorá spolupracuje najmä s mestom Trenčín. 

2. Sídlo FAMmTN je Trenčín 
3. FAMmTN pri svojej činnosti využíva skratku „FAMmTN“. 

 
 
 

Článok 2 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. FAMmTN je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom zriadeným primátorom a MsZ 

mesta Trenčín v súlade s § 11, ods. 4 pism. n)  zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a § 6 zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou 
a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

2.   Fórum akčnej mládeže mesta Trenčín: 
a)  je orgán zložený zo zástupcov organizácií, neformálnych skupín a iných inštitúcií 
 pracujúcich s deťmi a mládežou na území mesta Trenčín 
b) úzko spolupracuje s  Komisiou mládeže a športu, s koordinátorkou práce s mládežou na  
          Mestskom úrade, navrhuje primátorovi a MsZ odborníka do Komisie mládeže a športu.  
          Predkladá návrhy partnerstvá s inštitúciami, súkromným sektorom, je prizývaný a  
          zúčastňuje sa všetkých zasadnutí Komisie mládeže a športu, zabezpečuje informovanosť 
 obidvoch subjektov o svojej činnosti 
c) pripomienkuje návrhy dokumentov a stratégií mesta Trenčín týkajúcich sa života 
 mladých ľudí žijúcich a pôsobiacich v meste Trenčín 
d) zvoláva zasadnutia všetkých členov minimálne dva krát ročne 
e) úzko spolupracuje s mestom Trenčín v oblasti týkajúcej sa mládeže. 
 
 

Článok 3 
Činnosť  

 
1. FAMmTN má právo sa vyjadrovať ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa týkajú mládeže 

v meste Trenčín. 
2. Činnosť FAMmTN explicitne zahŕňa: 

a)  prinášať iniciatívne návrhy a vytvárať podmienky na ich realizáciu,  
b)  podporovať angažovanosť mládeže v jednotlivých lokalitách mesta Trenčín na 

mestskej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni, 
c)  vypracovávať a podporovať projekty pre vytváranie priestoru na kreativitu 

a slobodné zmýšľanie mladých ľudí,     
d)  podporovať rovnosť príležitosti mládeže a eliminovať diskrimináciu, 
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f) podporovať podnikateľské inkubátory mládeže a ďalšie projekty v oblasti 
zamestnanosti, 

g)  iniciovať kampane na vytváranie spolupráce medzi deťmi, mládežou 
a verejnosťou, podporovať projekty pre neorganizovanú mládež, 

h)  vyjadrovať sa k súčasnej legislatíve mesta, pripomienkovať legislatívne úpravy a 
iniciovať legislatívne zmeny, 

i)  spolupracovať s mládežníckymi parlamentmi, občianskymi združeniami a ďalšími 
dobrovoľníckymi organizáciami v štruktúre mládežníckej politiky, na mestskej, 
regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. 

 
 

Článok 4 
Členstvo  

 
1. Členstvo v FAMmTN je dobrovoľné a je možné sa ho vzdať v súlade s ďalšími 

ustanoveniami tohto štatútu.  
2. Členmi FAMmTN sú mladí ľudia, alebo zástupcovia organizácií pracujúcich s mládežou na 

území mesta Trenčín tak ako ďalej ustanovuje Zákon č. 282/2008 Z. z., ktorí majú trvalý 
pobyt alebo študujú na území mesta Trenčín a jeho okolia, na vlastný podnet, po registrácii 
vykonanej u predsedníctva FAMmTN. 

3. Člen má právo: 
a)  zúčastňovať sa aktivít pri činnosti FAMmTN 
b)  kandidovať, voliť a byť volený do orgánov v štruktúre FAMmTN 
c)  navrhovať kandidátov do funkcii v štruktúre FAMmTN 
d)  slobodne vyjadrovať svoje názory, pripomienky a sťažnosti, 
e)  byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom zasadnutia 

FAMmTN a slobodne sa k nim vyjadrovať, 
f)  hlasovať ku všetkým uzneseniam FAMmTN 
g)  predkladať na zasadnutie FAMmTN vlastné námety, prípadne materiály, 
h)  predkladať návrhy na úpravu štatútu FAMmTN. 

4. Člen je povinný: 
a)  dodržiavať štatút a vnútorné nariadenia schválené pri činnosti, 
b)  zúčastňovať sa na zasadnutiach FAMmTN a zasadnutiach predsedníctva FAMmTN 

pokiaľ je jeho členom. Neospravedlnená neúčasť na troch po sebe idúcich 
zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a činnosť FAMmTN a je 
vážnym dôvodom na rozhodnutie predsedníctva FAMmTN o ukončení členstva, 

c)  zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, 

d)  dbať o dobré meno FAMmTN a mesta Trenčín 
e)  aktívne sa podieľať na činnosti FAMmTN 
f)  vykonávať zverené úlohy, 
g)  chrániť majetok FAMmTN a majetok mesta Trenčín. 

5. Členstvo v FAMmTN zaniká: 
a)  vzdaním sa členstva ústnym vyhlásením na zasadnutí FAMmTN alebo doručeným 

písomne predsedníctvu FAMmTN, pričom vzdanie sa členstva je nenávratné, 
b)  rozhodnutím predsedníctva FAMmTN v dôsledku odsúdenia za úmyselný trestný 

čin, ničením dobrého mena FAMmTN a mesta Trenčín, pričom naplnenie tejto 
podstaty je nenávratné, 

c)  rozhodnutím predsedníctva FAMmTN o ukončení členstva v dôsledku neplnenia si 
povinností vyplývajúcich z tohto štatútu, 

d)  smrťou člena alebo vyhlásením za mŕtveho, 
g) rozhodnutím predsedníctva FAMmTN pre inú skutočnosti ako tento článok na 

návrh 2/3 všetkých členov FAMmTN. 
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6. Štatút čestného člena/čestnej členky je možné udeliť osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj, 
prospech a šírenie dobrého mena FAMmTN. Štatút čestného člena sa udeľuje na dobu 
neurčitú a môže byť udelený aj in memoriam. Čestný člen/čestná členka má rovnaké práva 
a povinnosti riadneho člena/členky. Štatút čestného člena/čestnej členky udeľuje 
zhromaždenie členov FAMmTN na návrh predsedníctva FAMmTN alebo 2/3 prítomných, 
členov FAMmTN , schvaľuje ho zhromaždenie členov FAMmTN jednoduchou väčšinou. 

 
 
 

Článok 5 
Orgány  

 
1. Orgánmi FAMmTN sú: 

a)  Zhromaždenie členov FAMmTN 
b) Predsedníctvo FAMmTN 

2. Funkčné obdobie predsedníctva FAMmTN sú dva roky. 
 
 
 

Článok 6 
Zhromaždenie členov 

 
1. Je najvyšším orgánom FAMmTN. 
2. Zhromaždenie členov FAMmTN tvoria všetci členovia FAMmTN, pričom počet jeho členov 

nie je ustanovený. 
3. Zhromaždenie členov FAMmTN sa stretáva minimálne 2-krát do roka. 
4. Zhromaždenie členov FAMmTN volí a odvoláva predsedníctvo FAMmTN nadpolovičnou 

väčšinou prítomných členov.  
5. Zhromaždenie členov FAMmTN je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 

všetkých členov FAMmTN. 
6. Zhromaždenie členov FAMmTN: 

a) schvaľuje správy o činnosti, 
b) schvaľuje plán činnosti na ďalšie obdobie, 
c) schvaľuje zmeny rozpočtu, štatútu a iných programových vyhlásení navrhnutých 

členmi FAMmTN,  
d) prijíma uznesenie záväzné pre všetkých členov FAMmTN. 

7. Mimoriadne zhromaždenie členov FAMmTN môže zvolať predsedníctvo FAMmTN na podnet 
1/4 členov FAMmTN, ktorí písomne požiadajú predsedníctvo FAMmTN o zvolanie 
mimoriadneho zhromaždenia členov FAMmTN. Predseda je povinný zvolať zhromaždenie do 
10 dní odo dňa doručenia podnetu. Ak tak neurobí, zhromaždenie sa uskutoční 10. deň 
o 15. hodine v zasadačke Mestského úradu Trenčín. 

8. Zhromaždenie členov FAMmTN môže rozhodnúť o rozpustení FAMmTN pri schválení 2/3 
všetkých členov FAMmTN. 

9. Zasadnutie zhromaždenia členov FAMmTN riadi predseda FAMmTN, v jeho neprítomnosti 
ho zastupuje jeden z podpredsedov FAMmTN alebo predsedom poverený člen FAMmTN. 

10. Zasadnutia zhromaždenia členov FAMmTN sú verejné, ak zhromaždenie členov FAMmTN 
nerozhodne 2/3 prítomných členov FAMmTN inak, a predsedníctvo FAMmTN môže na 
rokovania pozývať hostí a zástupcov organizácií alebo inštitúcií podľa programu. 
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Článok 7. 
Predsedníctvo 

 
1. Predsedníctvo FAMmTN je najvyšším výkonným orgánom FAMmTN, ktorý sa za svoju 

činnosť zodpovedá orgánu, ktorý ho zvoli t.j. zhromaždeniu členov FAMmTN. 
2. Predsedníctvo FAMmTN sa skladá z predsedu a dvoch podpredsedov. 
3. Výkon funkcie  vo funkčnom období je možné kedykoľvek ukončiť odstúpením z funkcie na 

zasadnutí zhromaždenia členov FAMmTN. 
4. Predsedníctvo FAMmTN: 

a)  riadi činnosť FAMmTN počas svojho funkčného obdobia, 
b)  zvoláva a obsahovo pripravuje zasadnutie zhromaždenia členov FAMmTN, 
c)  vypracováva plán činnosti, správu o činnosti a rozpočet FAMmTN, ktoré 

predkladá na schválenie zhromaždeniu členov FAMmTN,  
d)  v prípade odstúpenia predsedu je predsedníctvo FAMmTN, povinné poveriť, do 

najbližšieho zasadnutia zhromaždenia členov FAMmTN, riadením FAMmTN 
jedného z podpredsedov FAMmTN. 

5. Predsedníctvo FAMmTN zasadá spravidla minimálne 2 krát za kalendárny rok, prípadne 
podľa potreby. 

6. Zasadnutia predsedníctva FAMmTN zvoláva a riadi predseda FAMmTN alebo jeden z 
podpredsedov FAMmTN. 

7. Predseda FAMmTN: 
a)  reprezentuje FAMmTN navonok, 
b)  rieši operatívne záležitosti,  
c)  zvoláva zasadnutie predsedníctva FAMmTN a zasadnutie zhromaždenia členov 

FAMmTN, 
d) podpisuje a koná v mene FAMmTN, 
e)  je oprávnený rokovať so zmluvnými, sponzorskými partnermi a inými 

organizáciami, 
f)  pri rovnosti hlasov má hlas rozhodujúci. 

8. Podpredseda FAMmTN: 
a)  reprezentuje FAMmTN navonok, 
b)  za svoju činnosť sa okrem zhromaždenia členov FAMmTN zodpovedá aj 

predsedovi FAMmTN, 
c)  v prípade neprítomnosti predsedu FAMmTN ho v plnom rozsahu zastupuje, 
d) v prípade odstúpenia predsedu FAMmTN je poverený vedením FAMmTN do  

  najbližšieho zasadnutia zhromaždenia členov FAMmTN,  
e)  po poverení predsedom FAMmTN vedie zasadnutie predsedníctva FAMmTN 

a/alebo zasadnutie zhromaždenia členov FAMmTN, 
f)  je zodpovedný za komunikáciu s médiami, 
g)  je zodpovední za informovanosť členov FAMmTN o ďalšom zasadnutí 

zhromaždenia členov FAMmTN,  
h)  vedie databázu členov FAMmTN. 

9.     Pracovná činnosť podpredsedu FAMmTN je rovnomerne rozdelená medzi oboch  
       podpredsedov FAMmTN. 
 
 
 

Článok 8 
Priebeh rokovaní a volieb 

 
1. Priebeh rokovaní upravuje rokovací poriadok FAMmTN ktorý schvaľuje zhromaždenie členov 

FAMmTN, je interným dokumentom pri jeho činnosti a nie je súčasťou tohto štatút. 
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2. Priebeh, vyhlásenie a kandidatúru do volieb orgánov FAMmTN upravuje  volebný poriadok 
FAMmTN, ktorý schvaľuje zhromaždenie členov FAMmTN, je interným dokumentom pri 
jeho činnosti a nie je súčasťou tohto štatútu. 

                                         
 
 

Článok 9 
Pravidlá hospodárenia 

 
1. Zdrojmi majetku sú najmä dary, dotácie, granty, príspevky od fyzických a právnických 

osôb, výnosy z majetku, príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia, príjmy z 
propagácie, služieb a vlastnej hospodárskej činnosti. 

2. Príjmy z grantov sa využívajú na základe podmienok za akých boli poskytnuté. 
3. Sponzorské dary sa využívajú na základe podmienok dohodnutých so sponzorom. 
4. O voľne použiteľných zdrojoch rozhoduje zhromaždenie členov FAMmTN na základe návrhu 

predsedníctva FAMmTN. 
5. Kontrolu hospodárenia a iných orgánov vykonáva mesto Trenčín. 
6. Rozpočet FAMmTN vypracováva predsedníctvo FAMmTN, je predložený na schválenie 

zhromaždeniu členov FAMmTN a mestu Trenčín. 
 

 
 

Článok 10 
Záverečné ustanovenie 

 
1. Tento štatút bol schválený zhromaždením členov FAMmTN dňa: 23.1.2013 a primátorom 

mesta Trenčín dňa: 23.1.2013. 
2. Každú zmenu tohto štatútu musí schváliť zhromaždenie členov FAMmTN nadpolovičnou 

väčšinou hlasov prítomných členov FAMmTN.  
 

 
 
 

__________________________                                __________________________                       
                                                                                          Mgr. Richard Rybní ček v.r. 
      predseda FAMmTN v.r.                  primátor mesta Trenčín 


