
 
 

S t a n o v y 
občianskeho združenia 

 Homo Liber 
 

 
Čl. 1 
Základné ustanovenia 
 
Názov občianskeho združenia: Homo Liber 

1. Sídlo: Holubyho 5, 902 01 Pezinok 
2. Združenie je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým záujmovým združením 

fyzických  a právnických osôb. 
3. Združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť 

rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi. 
4. Združenie môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami 

sledujúcimi podobné ciele v Slovenskej republike a zahraničí. 
 
Čl. 2 
Cieľ a činnosť združenia 

1. Cieľom združenia je:  
a. podpora kultúrnych, vzdelávacích, výstavných, publikačných a spoločensko-

komerčných aktivít na posilnenie pozitívneho vzťahu verejnosti k čítaniu, na 
propagáciu čítania, literatúry, tvorivosti, informačnej a čitateľskej gramotnosti 
a celoživotného vzdelávania 

b. prehlbovanie a oživovanie občianskych aktivít a miestnej kultúry v 
podmienkach regiónu Malých Karpát, zvyšovanie vedomostí občanov 
o miestnych dejinách, kultúre a dokumentoch, 

c. prispievať aj k prekonávaniu sociálnych, informačných  a komunikačných 
bariér pri integrácii zdravotne či sociálne znevýhodnených spoluobčanov. 

2. Združenie má záujem vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre 
uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno-spoločenských a 
voľnočasových potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov mesta 
Pezinok a okolitého regiónu Malých Karpát.  

 
3. Združenie bude napĺňať svoje ciele najmä týmito formami:  

a. realizácia vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí zameraných 
predovšetkým na adresné sprostredkovanie hodnôt knižnej kultúry, formovanie 
čitateľského vedomia, rozširovanie kultúrneho, spoločenského a 
vzdelanostného rozhľadu obyvateľov mesta a regiónu, 

b. zabezpečenie prístupu verejnosti ku kultúrnemu dedičstvu, 
c. prevencia nežiaducich spoločenských javov, podpora zdravého životného 

štýlu, 
d. výmena odborných skúseností v oblasti rozvíjania záujmu o čítanie 

organizovaním seminárov, kurzov, prednášok,  
e. publikačná činnosť a vydavateľské aktivity podporujúce ciele združenia, 
f. organizácia voľnočasových aktivít a motivácia k tvorivej činnosti – tvorivé 

dielne, workshopy, súťaže, výstavy, stretnutia klubového typu, 



g. vytváranie materiálnych podmienok pre humanizáciu a skvalitňovanie života 
sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov,   

h. organizovanie prednášok, seminárov, školení, pracovných stretnutí a tréningov 
pre záujmové skupiny občanov, vytváranie priestoru na prezentáciu názorov a 
argumentov občanov prostredníctvom verejných diskusii, 

i. spolupracovať s podobnými občianskymi združeniami, nadáciami a 
záujmovými skupinami občanov doma i v zahraničí, 

j. realizovať vlastné projekty zamerané na posilnenie miestnej kultúry a 
lokálpatriotizmu a celoživotného vzdelávania občanov. 

 
 
Čl. 3 
Členstvo 
 

1. Členom združenia môže byť fyzická osoba staršia ako 15 rokov alebo právnická osoba, 
ktorá súhlasí so stanovami združenia. O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe 
písomnej prihlášky predsedníctvo združenia. 

2. Dokladom členstva v združení je členský preukaz, ktorý je v evidencii združenia. 
 

3. Riadne členstvo vzniká dňom prijatia za člena  
 

4. Čestné členstvo vzniká: 
a. návrhom na udelenie čestného členstva fyzickej alebo právnickej osobe za 

finančnú alebo materiálnu podporu združenia. 
b. rozhodnutím predsedníctva združenia o udelení čestného členstva. 

 
5. Na návrh predsedníctva alebo 20 percent členov združenia je možné udeliť čestné 

členstvo. Za čestného člena môže byť prijatá osobnosť, ktorá v podstatnej miere 
prispieva k zvýšeniu kreditu združenia. 

 
6. Zánik členstva v združení je možný: 

a. vystúpením zo združenia - členstvo zaniká dňom doručenia písomného 
oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu 

b. úmrtím člena združenia  
c. zánikom združenia 
d. vylúčením zo združenia na základe rozhodnutia predsedníctva združenia. 

 
 
Čl. 4 
Práva a povinnosti členov 
 

1. Riadny člen združenia má právo: 
a. podieľať sa na činnosti združenia, 
b. voliť a  po dovŕšení 18 rokov byť volený do orgánov združenia, 
c. obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o 

stanovisko, 
d. byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia, zúčastňovať sa na 

zasadaniach orgánov združenia a podávať návrhy na činnosť a zmeny stanov. 
 

2. Čestný člen združenia má právo: 



a. byť informovaný a podieľať sa na činnosti združenia, 
b. podávať návrhy na činnosť združenia, 
c. v roku, v ktorom združeniu poskytol finančný príspevok alebo sponzorský dar, 

byť uvádzaný medzi sponzormi projektov na miestach, ktoré slúžia k tomuto 
účelu. 

 
3. Povinnosti člena sú najmä:  

a. dodržiavať stanovy združenia, 
b. plniť uznesenia orgánov združenia, 
c. aktívne sa podieľať na činnosti združenia. 

 
 
Čl. 5 
Orgány združenia 
 

1. Orgánmi združenia sú : 
a. valné zhromaždenie 
b. predsedníctvo združenia 
c. štatutárny orgán (predseda združenia) 
d. kontrolná komisia 

 
Čl. 6 
Valné zhromaždenie 
 

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Je tvorené všetkým členmi 
združenia, ktorí majú splnené ku dňu konania VZ svoje povinnosti voči združeniu. 

 
2. Valné zhromaždenie (ďalej VZ) najmä: 

a. schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,  
b. volí a odvoláva členov predsedníctva, 
c. volí a odvoláva členov kontrolnej komisie, 
d. schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, 
e. schvaľuje rozpočet združenia a správu o hospodárení,  
f. rozhodnutie o vzniku, zlúčení a zániku združenia.  

 
3. Zasadnutie VZ zvoláva predsedníctvo združenia podľa potreby, najmenej však 

jedenkrát do roka. 
4. Predsedníctvo je povinné zvolať VZ do jedného mesiaca, ak o  to požiada najmenej 20 

percent členov združenia.   
5. VZ je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov 

združenia. V prípade, že na VZ nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov 
združenia, posunie predseda (predsedajúci) začiatok VZ o jednu hodinu. Ak ani po 
posunutí začiatku nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia, 
rozhodujú prítomní členovia združenia. 

6. Rozhodnutie VZ musí byť potvrdené súhlasom 3/5 väčšiny prítomných členov. 
7. Uznesenie VZ je zásadne verejné a je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina 

prítomných členov. Hlasovanie VZ o personálnych otázkach môže byť tajné. 
 



 
Čl. 7  
Predsedníctvo združenia 
 

1. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia. Za svoju činnosť je zodpovedné 
valnému zhromaždeniu. 

2. Predsedníctvo riadi činnosti združenia v období medzi zasadaniami VZ. 
3. Predsedníctvo má najmenej 3 členov (predseda, podpredseda, tajomník), ktorí sú volení 

na 5-ročné funkčné obdobie. 
4. Predsedníctvo sa stretáva najmenej dvakrát ročne. 
5. Rokovanie predsedníctva zvoláva a riadi predseda združenia. 
6. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. 
7. Rozhodnutie predsedníctva je právoplatné, ak je potvrdené súhlasom 3/5 väčšiny 

prítomných členov. 
8. Predsedníctvo najmä:  

a. volí spomedzi svojich členov a odvoláva predsedu  a podpredsedu združenia, 
b. zvoláva a pripravuje Valné zhromaždenie združenia, 
c. vypracováva plán činnosti a správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o 

hospodárení združenia, 
d. rozhodnutie o prijatí a vylúčení členov združenia, 
e. určuje platové pomery zamestnancov združenia, 
f. rozhoduje o zrušení združenia, ak sa Valné zhromaždenie nezíde do troch 

mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia, 
g. ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia. 

 
 
Čl. 8  
Štatutárny orgán (predseda) 
 

1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda. 
2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva združenia. 
3. Predseda môže so súhlasom predsedníctva delegovať časť svojich právomocí na iných 

zamestnancov združenia. 
4. V prípade potreby predsedu v plnom rozsahu zastupuje podpredseda volený spomedzi 

členov predsedníctva. 
 
 
Čl. 10 
Kontrolná komisia (KK)   
 

1. KK je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému 
zhromaždeniu. 

2. KK má troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Členstvo v kontrolnej  
komisii je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve. 

3. KK sa schádza najmenej dvakrát ročne. 
4. KK rozhoduje rovnakým spôsobom ako ostatné orgány združenia. Jej rokovania 

zvoláva a riadi predseda KK.  
5. Kontrolná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.  
6. Rozhodnutia sú právoplatné, ak ich schválila nadpolovičná väčšina prítomných členov, 

v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. 



7. KK kontroluje hospodárenie združenia a predkladá VZ správu o hospodárení združenia 
spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov. 

8. KK kontroluje dodržiavanie stanov združenia a dáva predsedníctvu návrh na postup 
voči členom, ktorí neplnia svoje povinnosti voči združeniu. 

9. V prípade sporu medzi orgánmi združenia a jeho členmi plní KK funkciu 
rozhodcovského orgánu, ak nie je sama spornou stranou. 

 
 
Čl. 11  
Hospodárenie združenia 
 

1. Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie 
zodpovedá predsedníctvo.  

 
2. Združenie hospodári s hnuteľnými i nehnuteľným majetkom podľa platných právnych 

predpisov. 
3. Zdrojmi majetku združenia sú najmä : 

a. dobrovoľné členské príspevky, 
b. dary od fyzických osôb, 
c. dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zahraničia, 
d. dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií,  
e. príjmy z činnosti, ktorými sa napĺňajú ciele združenia, 
f. reklamná a propagačná činnosť, 
g. iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými 

predpismi. 
 

4. Všetky získané finančné prostriedky , ako aj hmotné a nehmotné aktíva sú majetkom 
združenia ako celku. 

 
5. Majetok združenia môže byť použitý len na realizáciu cieľov združenia a na úhradu 

vlastnej správy. 
 

6. Na základe zmluvných vzťahov môže združenie využívať majetok iných organizácií 
alebo štátu. 

 
7. Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na 

nasledujúce  obdobie. 
 
 
Čl. 12 
Zánik združenia 
 

1. Združenie zaniká rozhodnutím valného zhromaždenia,  
a. dobrovoľným rozpustením, 
b. zlúčením s iným občianskym združením, 
c. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení. 

 
2. Pri zániku združenia sa vykoná likvidátor určený predsedníctvom majetkové 

vysporiadanie.  



3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v 
prípade likvidácie môže previesť inému združeniu, nadácii alebo právnickej osobe s 
podobnými cieľmi alebo na verejnoprospešné a charitatívno-humánne účely. Zánik 
združenia oznámi MV SR do 15 dní po ukončení likvidácie. 

 
 
Čl. 13  
Záverečné ustanovenia 
 

1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením združenia. 
2. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.   
3. Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 

Zb.  o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 
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