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Stanovy 

občianskeho združenia  

„Vrchovina – priatelia folklóru ľubovnianskeho okresu“ 

 

Článok 1. 

Základné ustanovenia  

 

1.1. Názov združenia  

 

„Vrchovina – priatelia folklóru ľubovnianskeho okresu“ je nezávislým, dobrovoľným 

občianskym združením pôsobiacim v okrese Stará Ľubovňa na území Slovenskej republiky 

podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.  

 

V zmysle ustanovenia § 2 ods. 3) zákona č. 83/1990 Zb. v platnom znení je právnickou 

osobou so samostatnou právnou subjektivitou.  

 

Občianske združenie „Vrchovina – priatelia folklóru ľubovnianskeho okresu“ používa pre 

svoje označenie skrátený názov PFĽO. Súčasťou označenia občianskeho združenia sú i jeho 

symboly (viď Príloha č. 1).  

 

1.2. Sídlo združenia 

Sídlom združenia je: Okružná 76  

064 01 Stará Ľubovňa. 

 

1.3. Poslanie a ciele združenia 

 

1. Uchovávať a rozvíjať tradície ľudového umenia na Slovensku, predovšetkým z oblasti 

svojho sídla. Spracovanie a rozvíjanie ľudového umenia iných oblastí Slovenska sa pritom 

nevylučuje.  

2. Šíriť a propagovať prejavy duchovnej a materiálnej kultúry vo všetkých jej formách . 

3. Metodicky pôsobiť a vytvárať odborné a organizačné zázemie pre naplňovanie činnosti 

kultúrnych subjektov pôsobiacich na rozvoj miestnej kultúry.  
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4. Organizovať kultúrne, športové a spoločensko-súťažné programy a podujatia, vrátane 

propagačnej činnosti.  

5. Vydávať neperiodické publikácie, audio a video nahrávky z oblasti tradičnej ľudovej 

kultúry.  

6. Združovať jednotlivcov so záujmom o ľudové umenie a aktivizovať ich tvorivú činnosť 

v oblasti tradičnej ľudovej kultúry a ľudovoumeleckej výroby.  

7. Spolupracovať s kultúrnymi, prípadne inými orgánmi a organizáciami v oblasti tradičnej 

ľudovej kultúry.  

  

Článok 2.  

Členstvo 

 

2.1.  Členstvo v združení  

 

1. Členstvo v PFĽO je riadne alebo čestné.  

2. Riadnymi členmi združenia sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami 

a poslaním združenia a spĺňajú podmienky pre prijatie a členstvo, ktorými sú: 

a) dosiahnutie veku 18 rokov (irelevantné pre právnické osoby),  

b) podanie písomnej prihlášky, 

c) zaplatenie zápisného, 

d) zaplatenie členského na príslušný rok.  

3. O výške členského v príslušnom roku rozhoduje členská schôdza na svojom prvom 

zasadnutí.  

4. O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky správna rada. 

Členstvo vzniká dňom schválenia správnou radou.  

5. Čestným členom sa môže stať domáci alebo zahraničný dejateľ z oblasti ľudového 

umenia, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o jeho rozvoj alebo každý, kto významnou 

mierou prispel k rozvoju PFĽO. Čestné členstvo vzniká na základe návrhu správnej rady 

schválením členskou schôdzou.  

 

2.2.  Práva a povinnosti členov  

 

1. Každý člen združenia má rovnaké práva. 
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2. Člen má právo najmä: 

a. podieľať sa na činnosť PFĽO  

b. zúčastňovať sa zasadania členskej schôdze,  

c. voliť a byť volený do orgánov združenia, obracať sa na orgány združenia 

s podnetmi, sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko vo vzťahu k činnosti 

združenia. 

3. Povinnosťou člena je najmä: 

a. dodržiavať stanovy združenia a riadiť sa nimi,  

b. riadiť sa vnútornými predpismi, uzneseniami a smernicami príslušných 

orgánov združenia,  

c. aktívne sa podieľať na činnosti združenia,  

d. platiť členské príspevky v stanovenej výške a včas,  

e. riadne užívať a chrániť majetok PFĽO, ako aj majetok v užívaní alebo 

prepožičaný,  

f. riadne vykonávať funkcie, ktorými bol poverený a ktoré prijal,  

g. dodržiavať zásady morálky a etiky. 

 

2.3.  Zánik členstva 

 

1. Členstvo zaniká: 

a. vystúpením člena, dňom doručenia písomného oznámenia člena o jeho 

vystúpení zo združenia, 

b. vylúčením člena, dňom rozhodnutia správnej rady o vylúčení,  

c. úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,  

d. zánikom združenia. 

2. Vylúčenie člena zo združenia je možné z dôvodu vážneho porušenia stanov alebo hrubého 

poškodzovania záujmov PFĽO alebo na základe právoplatného odsúdenia člena za 

úmyselný trestný čin.  

3. Pri zániku členstva je člen povinný vysporiadať všetky záväzky a majetkové vzťahy voči 

združeniu.  
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Článok 3.  

Orgány združenia  

 

3.1. Orgány združenia 

 

Orgány združenia sú:  

a) najvyšší orgán:  členská schôdza,  

b) výkonný orgán:  správna rada,  

c) štatutárne orgány:  predseda, podpredseda 

d) kontrolný orgán:  revízor  

 

Členská schôdza  

 

1. Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia a je vytvorená zo všetkých členov 

združenia.  

2. Členská schôdza najmä: 

a) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,  

b) volí a odvoláva členov správnej rady a spomedzi nich predsedu združenia, 

c) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,  

d) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,  

e) schvaľuje udelenie čestného členstva združenia,  

f) rozhoduje o rozpustení združenia alebo o jeho zlúčení s iným občianskym 

združením.  

3. Zasadnutie členskej schôdze zvoláva predseda združenia podľa potreby, najmenej raz do 

roka. Predseda združenia zvolá členskú schôdzu, ak o to požiada najmenej jedna tretina 

členov združenia. Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná 

väčšina všetkých členov združenia.  

4. Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov združenia, okrem:  

a) schvaľovania stanov združenia, ich zmien a doplnkov,  

b) volenia a odvolávania členov správnej rady a predsedu,  

c) rozhodovania o rozpustení združenia alebo o jeho zlúčení s iným občianskym 

združením, kedy členská schôdza rozhoduje trojpätinovou väčšinou 

prítomných členov.  
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Správna rada 

 

1. Správna rada je výkonným orgánom, ktorý schvaľuje a kontroluje činnosť združenia 

v období medzi zasadnutiami členskej schôdze a má všetky právomoci súvisiace s touto 

činnosťou.  

2. Správna rada najmä:  

a) vedie evidenciu členov združenia,  

b) pripravuje plán činnosti, výročnú správu, návrh rozpočtu i správu 

o hospodárení združenia a predkladá ich na zasadanie členskej schôdze,  

c) pripravuje a realizuje projekty združenia smerujúce k naplneniu poslania 

združenia,  

d) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,  

e) zriaďuje, zlučuje a ruší organizačné jednotky združenia,  

f) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.  

3. Členov správnej rady volí členská schôdza na obdobie dvoch rokov. Správna rada má 

piatich členov a členská schôdza spomedzi nich volí predsedu, ktorý predsedá správnej 

rade. Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát za štvrťrok. Jej 

rokovanie zvoláva a vedie predseda. Správna rada je uznášania schopná, ak je prítomná 

väčšina členov. Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, v 

prípade rovnosti rozhoduje hlas predsedajúceho.  

4. Členovia majú nárok na náhradu výdavkov, ktoré im pri vykonávaní tejto funkcie vznikli. 

5. Členstvo v správnej rade zaniká:  

a) uplynutím funkčného obdobia,  

b) odstúpením,  

c) odvolaním pre stratu voliteľnosti alebo pre nezáujem člena o prácu v správnej 

rade, za ktorý sa považuje neospravedlnená neúčasť na troch po sebe idúcich 

rokovaniach správnej rady,  

d) úmrtím.  

 

Predseda združenia 

 

1. Predseda združenia je štatutárnym orgánom združenia, ktorý riadi jeho činnosť, koná 

v jeho mene a zastupuje ho.  
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2. Predseda združenia najmä:  

a) riadi činnosť združenia a koná v jeho mene,  

b) koordinuje činnosť organizačných jednotiek združenia s cieľom napĺňania 

poslania a cieľov združenia,  

c) zabezpečuje nadväzovanie vzťahov s ďalšími subjektmi pôsobiacimi v oblasti 

ľudovej kultúry,  

d) v prípade potreby na zabezpečenie činnosti uzatvára s fyzickými 

a právnickými osobami dohody resp. zmluvy,  

3. Predsedu volí členská schôdza na obdobie dvoch rokov. Predseda predsedá správnej rade 

a je jej členom. V čase neprítomnosti predsedu alebo v prípade jeho odstúpenia alebo 

odvolania, predsedu zastupuje a koná v plnom rozsahu jeho práv poverený člen správnej 

rady (podpredseda) alebo člen správnej rady, ktorý je členom združenia dlhšiu dobu.  

 

Revízor 

 

1. Revízor je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu 

(členskej schôdzi). Členstvo v kontrolnom orgáne je nezastupiteľné s členstvom 

v orgánoch združenia.  

2. Revízor je volený najvyšším orgánom na návrh správnej rady na tri roky spomedzi členov 

združenia.  

3. Revízor najmä:  

a) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky 

a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,  

b) kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.  

 

3.2.  Ustanovenia o organizačných jednotkách 

 

Organizačné jednotky 

 

1. Organizačné jednotky zriaďuje, zlučuje a ruší správna rada. 

2. Organizačné jednotky združenia sa na činnosti združenia podieľajú jednotlivo i spoločne.  

3. Činnosť organizačných jednotiek sa riadi vnútornými predpismi.  

4. Organizačné jednotky združenia nemajú vlastnú právnu subjektivitu. 
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Článok 4.  

Hospodárenie 

 

4.1. Hospodárenie združenia 

 

1. Združenie hospodári so svojím majetkom tak, aby zabezpečilo činnosť PFĽO a napĺňanie 

jeho poslanie a cieľov. 

2. Majetok PFĽO tvorí hmotný a nehmotný majetok, ku ktorému má združenie a majetkové 

právo. Zdrojmi majetku sú najmä:  

a) zápisné a členské príspevky,  

b) príspevky, dary, donácie a granty od fyzických a právnických osôb,  

c) dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu obcí alebo zo štátneho fondu,  

d) výnosy z verejných zbierok, 

e) výnosy z lotérií a iných podobných hier,  

f) dedičstvo,  

g) výnosy z majetku združenia,  

h) príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia. 

3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu a na základe príslušných 

ustanovení obchodného zákonníka a ďalších právnych predpisov.  

4. Za hospodárenie združenia zodpovedá správna rada a poverené osoby zodpovedné za 

hospodársku činnosť. Kontrolu hospodárskej činnosti vykonávajú poverení pracovníci. 

5. Na zabezpečenie činnosti združenia môže riaditeľ prijímať do pracovného pomeru 

občanov alebo uzatvárať dohody a zmluvy s fyzickými alebo právnickými osobami.  

 

Článok 5.  

Zánik a likvidácia združenia  

 

5.1. Zánik združenia 

 

1. Združenie zaniká: 

a) dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia členskej schôdze,  

b) zlúčením s iným občianskym združením pôsobiacim v oblasti rozvoja 

a propagácie ľudovej kultúry na základe rozhodnutia členskej schôdze,  
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c) rozpustením na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra SR.  

2. Ak združenie zaniká rozpustením, správna rada ustanoví likvidátora.  

 

5.2. Likvidácia združenia 

 

1. Po ustanovení likvidátora, likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky 

a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu.  

2. Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra 

Slovenskej republiky. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70-75 

Obchodného zákonníka.  

 

Článok 6. 

Záverečné ustanovenia 

 

6.1.  Záverečné ustanovenia 

 

1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia členskou schôdzou.  

2. Zmeny a doplnky stanov existujúceho združenia nadobúdajú účinnosť dňom 

registrácie týchto zmien a doplnkov Ministerstvom Vnútra.  

3. Na vykonanie jednotlivých ustanovení týchto stanov môže kolégium prijať ďalšie 

vnútorné predpisy, ktoré však nesmú byť v rozpore so stanovami a ani všeobecne 

záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.  

 

V Starej Ľubovni, dňa 28. 11. 2009  
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Príloha č. 1 

 

Logo občianskeho združenia „Vrchovina – PFĽO“  

 
© Jozef Rybovič, Dominika Orovčíková  


