Stanovy Hodžovho samovzdelávacieho spolku
čl.I
Úvodné ustanovenie – názov
„Hodžov samovzdelávací spolok“ je dobrovoľnou, nezávislou organizáciou zamestnancov
a žiakov Gymnázia M.M.Hodžu v Liptovskom Mikuláši.
Hodžov samovzdelávací spolok (ďalej len „spolok“) nadväzuje na tradíciu Hodžovho
samovzdelávacieho spolku, ktorý pôsobil na Hodžovom štátnom reálnom gymnáziu do
štyridsiatych rokov 20. storočia a združoval neskôr významné osobnosti slovenskej kultúry
a vedy.

čl. II
Sídlo spolku
Sídlom Hodžovho samovzdelávacieho spolku je Gymnázium M.M.Hodžu, Hodžova 13,
03101 Liptovský Mikuláš.

čl. III
Cieľ spolku
Cieľom spolku je:
1. Podpora výchovy a moderného vzdelávania, dobrovoľných a záujmových aktivít
žiakov, hlavne žiakov Gymnázia M.M.Hodžu.
2. Podporovať prioritne:
- aktivity smerujúce k rozvoju a ochrane hodnôt humanity a tolerancie, ľudských práv,
zachovaniu kultúrnych a prírodných hodnôt,
- športovú a kultúrnu činnosť detí,
- enviromentálne aktivity

čl. IV
Členstvo v spolku
1. Členstvo v spolku je individuálne a to:
- riadne členstvo
- členstvo na dobu určitú
2. Riadnym členom ( ďalej len „člen“) spolku môže byť:
- každý žiak Gymnázia Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši
- každý zamestnanec Gymnázia Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši
3. Členstvo v spolku vzniká prijatím prihlášky a zaevidovaním členstva tajomníkom spolku

4. Členstvo zaniká:
- doručením písomnej odhlášky z členstva,
- ukončením štúdia každým spôsobom,
- ukončením zamestnaneckého pomeru každým spôsobom.
5. Člen spolku má právo:
- zúčastňovať sa na práci spolku a využívať majetok spolku v súlade s cieľmi podľa
ustanovení článku II. a podľa interných smerníc spolku,
- zúčastňovať sa na všetkých podujatiach organizovaných spolkom,
- voliť a byť volený do orgánov spolku v rozsahu článku 5,
- podávať návrhy a pripomienky dotýkajúce sa vnútorných záležitostí spolku, ako i jeho
pôsobenia navonok,
- predkladať projekty na organizovanie podujatí pod hlavičkou spolku podľa interných
smerníc spolku.
6. Člen spolku je povinný:
- chrániť dobré meno spolku predovšetkým tým, že bude presadzovať predstavy a hodnoty
v zmysle čl. II stanov,
- osobne a načas vyúčtovať všetky dotácie na podujatia ktorých je gestorom v zmysle
interných smerníc spolku,
- nahradiť každú škodu spôsobenú spolku v zmysle interných smerníc.
7. Členom na dobu určitú ( ďalej „dočasný člen“) môže byť každý občan Európskej únie,
ktorý súhlasí s cieľmi a poslaním spolku a chce sa na jeho práci podieľať. Dočasné
členstvo vzniká zaplatením členského príspevku a končí ukončením činnosti, najneskôr
však nasledujúceho 31.augusta.
8. Dočasný člen spolku má právo:
- zúčastňovať sa na práci spolku a využívať majetok spolku v súlade s cieľmi podľa
ustanovení článku II. a podľa interných smerníc spolku,
- zúčastňovať sa na všetkých podujatiach organizovaných spolkom.

čl. V
Orgány spolku
1. Organizačná štruktúra spolku je jednostupňová.
2. Najvyšším orgánom spolku je Zbor zástupcov, ktorý sa schádza najmenej 1-krát do roka.
Zbor zástupcov pozostáva zo zástupcov všetkých tried gymnázia ( jeden zástupca z každej
triedy), jedného zástupcu zamestnancov gymnázia a jedného zástupcu zamestnancov
Štátnej jazykovej školy pri Gymnáziu M.M.Hodžu. Zbor zástupcov je uznášaniaschopný,
ak sú na ňom zúčastnení zástupcovia viac ako polovice tried a aspoň jeden zástupca
zamestnancov. Na prijatie uznesenia Zboru zástupcov je potrebné, aby zaň hlasovala
nadpolovičná väčšina zúčastnených zástupcov, s výnimkou zmeny stanov a voľby výboru
spolku, kde je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých zástupcov.
3. Zbor zástupcov schvaľuje stanovy spolku a ich zmeny, interné smernice spolku, správu o
činnosti spolku, správu o hospodárení ( ročnú účtovnú uzávierku) spolku, zánik spolku.
4. Medzi zasadnutiami Zboru zástupcov zastupuje združenie Výbor Hodžovho
samovzdelávacieho spolku

5. Zbor zástupcov volí predsedu Hodžovho samovzdelávacieho spolku a 4 až 10 - členný
výbor.
6. Predseda a výbor sa volia v riadnych voľbách na trojročné funkčné obdobie tajným
hlasovaním. Kandidátna listina vzniká z návrhov tried a zamestnancov podľa volebného
poriadku, ktorý schvaľuje Zbor zástupcov najneskôr dva mesiace pred konaním volieb. Na
kandidátnu listinu môže byť zaradený len kandidát, ktorý je v deň volieb spôsobilý na
právne úkony.
7. Predseda alebo člen výboru sa tiež volia v doplňujúcich voľbách vždy, ak sa toto miesto
uvoľní ukončením členstva predsedu alebo člena výboru v zmysle článku IV odsek 4. alebo
demisiou člena výboru.
8. Spolok je organizáciou s právnou subjektivitou. Štatutárni zástupcovia sú predseda spolku
a tajomník spolku.
9. Podľa záujmu môžu členovia spolku vytvárať kluby, ktoré si môžu pre svoju činnosť
určovať ďalšie pravidlá, nad rámec interných smerníc spolku.

čl. VI
Zásady hospodárenia
1. Prostriedky na svoju činnosť získava spolok z príspevkov členov, z darov, dotácií a z
vlastnej činnosti.
2. Všetky prostriedky spolku sú vedené spoločne a účtovne za ne zodpovedá hospodár spolku.
3. Za nakladanie s prostriedkami spolku zodpovedá výbor, ktorý rozhoduje o schválení
projektov. Za nakladanie s prostriedkami pridelenými na projekt zodpovedá garant
projektu.
4. Obeh prostriedkov, podmienky predkladania projektov a spôsob vyúčtovania upresňujú
interné smernice spolku.
5. Kluby môžu získavať na svoju činnosť prostriedky vlastnou iniciatívou a interné smernice
spolku upravia spôsob, ako ich môžu použiť.

čl. VII
Zánik spolku
1. Spolok zaniká:
a) zlúčením s iným občianskym združením,
b) zrušením,
c) rozhodnutím ministerstva o rozpustení
2. O zániku spolku podľa pís a) a b) rozhoduje Zbor zástupcov, ktorý zároveň určí, akým
spôsobom sa naloží s majetkom spolku, určí likvidátorov a likvidačnú komisiu.
3. Likvidátor po skončení likvidácie zostaví účtovnú uzávierku a predloží ju na schválenie
likvidačnej komisii.

4. Rozhodnutím likvidačnej komisie o schválení účtovnej uzávierky zaniká spolok ako
právnická osoba.

čl. VIII
Záverečné ustanovenie
Tieto stanovy boli prijaté prípravným výborom v Liptovskom Mikuláši dňa 4.novembra 2005.
Hodžov samovzdelávací spolok ako občianske združenie zaregistrovalo Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky dňa 16.11.2005
pod číslom VVS/1-900/90-27047

.

