
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovy občianskeho združenia  

HAULIKOV INŠTITÚT 

Tehelná 6/B, 917 01 Trnava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 

 Občinakse združenie HAULIKOV INŠTITÚT bol/o zriadený/é podľa zákona č. 83/1990 Zb. 

o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.  

Občianske združenie HAULIKOV INŠTITÚT vzniklo dňom registrácie na Ministerstve 

vnútra SR. 

 

Článok 2 

Názov a sídlo občianskeho združenia 

 

2.1. Názov občianskeho združenia: HAULIKOV INŠTITÚT.  

2.2. Sídlo občianskeho združenia: Tehelná 6/B, 917 01 Trnava. 

2.3. Združenie je založené na dobu neurčitú. 

2.4. Združenie nezriaďuje žiadne organizačné zložky. 

 

Článok 3 

Ciele a činnosti občianskeho združenia 

 

3.1.Cieľom občianskeho združenia HAULIKOV INŠTITÚT (ďalej len združenia) je: 

1. rozvíjať umelecké schopnosti svojich členov 

2. rozširovať záujmovo – umeleckú činnosť nadšencov odkazu Jána Palárika 

3. rozširovať kresťanskú kultúru prostredníctvom spevu, divadla a prednášok 

4. vzdelávať v oblasti kultúry, literatúry a kresťanstva 

5. pracovať s deťmi a mládežou 

6. organizovať medzinárodné konferencie 
3.2. Pri napĺňaní cieľov bude združenie: 

1. každoročne usporadúvať literárnu súťaž v tvorbe poézie a prózy s názvom Palárikovi 

nasledovníci 

2. prezentovať literárnu tvorbu detí a dospelých v zborníku 

3. rozvíjať spoluprácu a činnosť najmä s obcou Majcichov, Základnou školou Jána Palárika 

v Majcichove, ako aj s inými obcami a organizáciami, v ktorých Ján Palárik pôsobil, a ktoré 

sa hlásia k Palárikovmu odkazu 

4. podporovať a zúčastňovať sa na kultúrnych, literárnych a kresťanských podujatiach. 

 

Článok 4 

Členstvo 

 

4.1. Členstvo v HAULIKOVOM INŠTITÚTE je dobrovoľné. 

4.2. Členom združenia môžu byť fyzické osoby, občania SR, bez rozdielu veku alebo právnické 

osoby so sídlom v SR, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia. 

4.3. Členstvo v združení vzniká na základe písomnej prihlášky a následným zápisom do zoznamu 

členov združenia.  

4.4. Členstvo v združení zaniká: 

1. vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo 

združenia Výboru  

2. vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia Výboru o vylúčení 

3. úmrtím člena alebo zánikom právnickej osoby 

4. zánikom združenia 

 

 



Článok 5 

Práva a povinnosti členov 

 

5.1. Člen združenia má právo: 

1. podieľať sa na činnosti združenia 

2. slobodne sa vyjadrovať, obracať sa na orgány združenia s podnetmi a pripomienkami 

a žiadať ich o stanovisko 

3. po dovŕšení 18 rokov voliť a byť volený do orgánov združenia 

4. má právo hlasovať o podstatných otázkach, ktoré sú uvedené v bode 6.2.f) týchto stanov 

5. zúčastňovať sa na zasadnutí orgánov združenia 

5.2. Člen združenia je povinný najmä: 

1. dodržiavať stanovy HAULIKOVHO INŠTITÚTU 

2. plniť uznesenia orgánov združenia 

3. podľa svojich schopností a možností podieľať sa na činnosti HAULIKOVHO INŠTITÚTU 

4. zúčastňovať sa pravidelných i mimoriadnych zasadnutí Valného zhromaždenia 

 

Článok 6 

Orgány združenia 

 

6.1. Orgánmi združenia sú: 

1. Valné zhromaždenie 

2. Výbor  

3. Dozorná rada  

 

6.2. Valné zhromaždenie: 

1. je tvorené všetkými členmi združenia 

2. zvoláva ho predseda združenia spravidla raz za 3 roky alebo ak aspoň 1/4 členov združenia 

podá návrh na jeho zvolanie 

3. je uznášaniaschopné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia 

4. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinu hlasov prítomných členov 

5. je oprávnené byť informované o všetkých rozhodnutiach Výboru 

6. úlohy a oprávnenia Valného zhromaždenia: 

 volí a odvoláva členov Dozornej rady 

 volí prvých členov Výboru 

 hodnotí prácu členov Výboru a v prípade vyhlásenia nesúhlasu s prácou konkrétneho člena 

Výboru, na svojom zasadnutí má právo odvolať tohto člena Výboru a zvoliť nového, ak 

Výbor do 10 dní odo dňa vyhlásenia nesúhlasu s prácou konkrétneho člena Výboru Valným 

zhromaždením tohto člena neodvolá a nemenuje nového člena 

 prerokúva rozhodnutia Výboru 

 prerokúva realizovanú činnosť združenia a jeho výsledky 

6.3. Výbor: 

1. je výkonným orgánom združenia, pričom jeho predseda a podpredseda sú štatutárnym 

orgánom združenia. 

2. pozostáva z najmenej piatich a najviac deviatich členov. 

3. členovia Výboru sú volení a odvolávaní z nich do/z jednotlivých funkcií Výborom spomedzi 

seba na dobu štyroch rokov. 

4. členovia Výboru sú volení (okrem prvých členov, ktorých volilo Valné zhromaždenie) 

a odvolávaní aktuálnymi ostatnými členmi Výboru spomedzi členov združenia na dobu 

štyroch rokov. Člen Výboru nesmie byť súčasne členom Dozornej rady združenia. 

5. Výbor je povinný do 10 dní odo dňa vyhlásenia nesúhlasu s prácou konkrétneho člena 

Výboru Valným zhromaždením tohto člena odvolať a menovať nového člena 



6. Výbor sa schádza podľa potreby, najmenej jedenkrát ročne, pričom predseda združenia je 

povinný oznámiť termín zasadnutia týždeň vopred. Účasť všetkých členov Výboru na 

zasadnutí je povinná.  

7. je uznášaniaschopný za prítomností nadpolovičnej väčšiny jeho členov 

8. rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov 

rozhoduje hlas predsedu 

9. úlohy a právomoci Výboru okrem úloh a právomocí menovaných na iných miestach týchto 

stanov sú: 

 rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku združenia 

 schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky 

 schvaľuje plán činnosti združenia a jeho výročnú správu 

 schvaľuje účtovnú závierku a správu o hospodárení 

 volí spomedzi svojich členov predsedu združenia, podpredsedu združenia a ostatných 

funkcionárov 

 riadi a zabezpečuje činnosť združenia v súlade s týmito stanovami a platnou legislatívou 

Slovenskej republiky 

 ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia 

 udeľuje ocenenia združenia 

 vedie účtovnú a ostatnú evidenciu združenia (t.j. aj zápisnice zo zasadnutí a pod.) 

 rozhoduje o všetkých ostatných záležitostiach združenia, ktoré nie sú týmito stanovami 

výslovne určené do pôsobnosti iných orgánov.  

 

6.4. Dozorná rada: 

1. je kontrolný orgán združenia 

2. pozostáva z troch členov volených Valným zhromaždením, ktorí si spomedzi seba zvolia 

svojho predsedu; jej členovia nemôžu byť členmi Výboru 

3. schádza sa raz ročne; jej rokovania zvoláva a riadi predseda Dozornej rady  

4. je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov a rozhoduje 

nadpolovičnou väčšinou 

5. predseda Dozornej rady je spravidla prizvaný na zasadnutia Výboru združenia s hlasom 

poradným 

6. úlohy Dozornej rady: 

 dohliada na to, aby sa činnosť združenia uskutočňovala v súlade s právnymi predpismi 

 kontroluje hospodárenie zduženia 

 upozorňuje Výbor na nedostatky a navrhuje mu riešenia 

 

6.5. Štatutárne orgány združenia 

1. Štatutárnymi orgánmi združenia sú predseda združenia a podpredseda združenia. 

2. Predseda a podpredseda združenia zastupujú združenie navonok a sú oprávnení konať 

v mene združenia každý samostatne. 
 

Článok 7  

Hospodárenie združenia 

 

7.1. Združenie hospodári so všetkým majetkom združenia efektívne a výlučne na zabezpečenie jeho 

činností a cieľov podľa týchto stanov. Hospodárenie a účtovníctvo združenia sa riadi platnými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

7.2. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu . 

7.3. Združenie získava prostriedky na svoju činnosť 

1. dobrovoľnými darmi od svojich členov 

2. darmi od fyzických osôb 



3. dotáciami a grantmi od právnických osôb 

4. dotáciami a príspevkami od orgánov verejnej správy 

5. vlastnou činnosťou v prospech iných osôb a organizácií  

7.4. Získané prostriedky budú použité  

1. na uhradenie nákladov spojených s činnosťou združenia 

2. na nákup techniky, literatúry, hnuteľných a nehnuteľných vecí potrebných na zabezpečenie 

činnosti združenia 

3. na preplácanie cestovného; účastníckych a iných poplatkov členom združenia pri cestách na 

vystúpenia, semináre a podobné podujatia 

4. na reprezentačné ciele, propagačné materiály a iné. 

 

Článok 8 

Ocenenia združenia 

 

Združenie udeľuje tieto ocenenia: 

1. Čestné členstvo – ide o najvyššie ocenenie, ktorým si HAULIKOV INŠTITÚT uctieva 

osobnosti, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o propagáciu združenia a odkazu Jána 

Palárika v celospoločenskom meradle 

2. Cena Michala Kopčana – sa udeľuje za príkladné a kvalitné plnenie úloh v prospech 

spoločných záujmov členskej základne v Majcichove 

3. Cena Ľudovíta Gašpara – Zaoseka – sa udeľuje za príkladné a kvalitné plnenie úloh 

v prospech spoločných záujmov členskej základne v Opoji a za podnecovanie k aktívnej 

činnosti v prospech združenia 

4. Cena Fr. Richarda – Osvalda – sa udeľuje za príkladné a kvalitné plnenie úloh v prospech 

spoločných záujmov členskej základne v nadregionálnom rozmere hlavne tým, ktorí 

zachovávajú odkaz Jána Palárika v tvorbe poézie a prózy 

5. Cena Jozefa Karella – sa udeľuje za príkladné a kvalitné plnenie úloh v prospech 

niekoľkoročnej aktívnej účasti na súťaži Palárikovi nasledovníci 

6. Čestné uznanie – udeľuje združenie s úctou a vďakou za pomoc, podporu a propagáciu 

7. Pamätný list – sa udeľuje spravidla z príležitosti návštev významných osobností 

podporujúcich činnosť združenia 

 

Článok 9 

Zánik združenia 

 

9.1 Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, zlúčením s iným združením alebo na základe 

právoplatného rozhodnutia Ministerstva vnútra SR. V prípade zániku združenia, či už 

dobrovoľne alebo na základe zákona o združovaní, resp. iného právneho predpisu, sa musí 

uskutočniť vyrovnanie majetku združenia. Pri dobrovoľnom zániku združenia tak urobí 

likvidátor podľa bodu 9.2. nižšie, v prípade zániku právoplatným rozhodnutím Ministerstva 

vnútra SR o jeho rozpustení sa vyrovnanie uskutoční likvidátorom ustanoveným Ministerstvom 

vnútra SR. 

9.2. V prípade zániku rozpustením Výbor ustanovuje likvidátora, ktorý je zodpovedný za 

vyrovnanie majetku združenia. Vyrovnanie sa uskutoční tak, že likvidátor zabezpečí vyrovnanie 

záväzkov združenia a následne speňaženie iného ako finančného majetku združenia a výťažok 

rozdelí medzi členov združenia podľa rozhodnutia Výboru. 

9.3. V prípade zániku zlúčením s iným združením musí byť súčasťou rozhodnutia o tomto zlúčení 

správa o stave majetku združenia, jeho záväzkoch a pohľadávkach. 

9.4. Po ukončení likvidácie združenia, najneskôr do 15 dní, oznámi Výbor zánik združenia 

Ministerstvu vnútra SR. 

 



Článok 10 

Záverečné ustanovenia 

 

10.1. Združenie má právo používať svoj vlastný erb a pečiatku so svojím erbom, ktoré schvaľuje 

Výbor združenia. 

10.2. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom 30.6.2013, kedy boli schválené všetkými členmi 

Výboru na zasadnutí Výboru (podľa bodu 6.3. doterajších stanov združenia) a v plnom 

rozsahu nahrádzajú doterajšie stanovy združenia zo dňa 23.5.2011, schválené Ministerstvom 

vnútra SR dňa 6.6.2011. 

10.3. Zmeny a doplnky týchto stanov schvaľuje Výbor združenia. 

 

 

 

 


