STANOVY
Historicko – Astronomickej Spoločnosti
Článok 1
Základné ustanovenia
1. Historicko – Astronomická Spoločnosť je dobrovoľné občianske združenie
nezávislé od politických strán (ďalej len združenie alebo skratka HAS), ktoré
združuje záujemcov o históriu, vedu, techniku a astronómiu bez vekového
obmedzenia detí, mládeže a dospelých podľa zákona 83/1990 Zb. o
združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
2. Sídlom združenia je Ilava
3. Kontaktná adresa: Peter Martinisko, 019 01 Ilava, Skala 668/3.
Článok 2
Ciele a činnosť
1. Cieľmi združenia sú:
• rozvoj osobnosti detí, mládeže a dospelých prostredníctvom neformálneho
vzdelávania detí, mládeže a dospelých v oblasti historických vied,
prírodných vied, astronómie a techniky,
• vytváranie podmienok na systematickú a pravidelnú výchovnú prácu s
deťmi a mládežou orientovanú predovšetkým na účelné využívanie ich
voľného času,
• rozvoj astronómie a jej pridružených vied
• záchrana hradu Lednica, konzervácia a obnova niektorých jeho častí,
• vrátenie života na hrad Lednica a tým zachovanie hradu pre budúce
generácie,
• budovanie pozitívneho vzťahu detí, mládeže a dospelých k historickým a
kultúrnym pamiatkam prostredníctvom hradu Lednica.
• rozvoj medzihranničnej spolupráce
• realizácia kultúrnych podujatí
2. Uvedené ciele napĺňa najmä nasledovnými formami a aktivitami:
• vytvára podmienky na pravidelnú činnosť pre deti, mládež a dospelých s
orientáciou na prírodné vedy, historické vedy, astronómiu a techniku,
• vytvára podmienky pre deti, mládež a dospelých na záchranu hradu
Lednica,
• organizuje prázdninové táborové pobyty pre deti, mládež a dospelých s
orientáciou na prírodné vedy, historické vedy, astronómiu a techniku,
• organizuje sezónne pobyty na hrade Lednica s orientáciou na historické a
prírodné vedy a tradičné technologické postupy obnovy kultúrnych
pamiatok,
• organizuje domáce a zahraničné exkurzie a sústredenia, poznávacie
zájazdy a medzinárodné výmeny detí, mládeže a dospelých,

• vydáva periodickú, neperiodickú literatúru a software na popularizáciu
histórie, hradu Lednica, vedy a techniky, metodiky a námety prác,
• organizuje školenia, semináre a výstavy s orientáciou na prírodné vedy,
historické vedy, astronómiu a techniku, pre deti a mládež,
• organizuje výstavy, workshopy a predaj upomienkových predmetov, na
hrade Lednica, z ktorých zisk bude použitý na dosiahnutie cieľov
združenia,
• zúčastňuje sa na celoštátnych a medzinárodných súťažiach v rôznych
oblastiach vedecko-technických voľno časových aktivít,
• organizuje kultúrne podujatia pre deti, mládež a dospelých spojené s
hradom Lednica,
• organizuje verejné astronomické pozorovania,
• spolupracuje s kultúrnymi a vedeckými inštitúciami,
• organizuje iné aktivity viažuce sa na ciele združenia.
Článok 3
Členstvo
1. Členstvo v združení je dobrovoľné.
2. Členstvo môže byť riadne – individuálne, kolektívne a čestné.
3. Riadnym členom združenia môžu byť len fyzické osoby staršie ako 15
rokov, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom združenia. Osoby mladšie ako
15 rokov môžu byť členmi, ale musia mať súhlas rodičov alebo zákonného
zástupcu.
4. O prijatí za člena združenia rozhoduje Rada združenia.
5. Členstvo v združení zaniká:
a. písomným oznámením člena,
b. úmrtím člena
c. vylúčením, pri vážnom porušení stanov združenia alebo vážnym
porušením etických a morálnych noriem vo vzťahu k dobrému menu
združenia,
d. odsúdením za úmyselný trestný čin
e. zánikom združenia
6. Čestné členstvo sa priznáva na základe rozhodnutia Rady združenia.
Článok 4
Práva a povinnosti členov
1. Člen má právo:
a. podieľať sa na činnosti združenia,
b. navrhovať, voliť a od 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
zasadnutí orgánov združenia,
e. podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov združenia,
f. po písomnej žiadosti nahliadnuť do účtovníctva združenia.

2. Povinnosti člena sú:
a. dodržiavať Stanovy združenia,
b. plniť uznesenia orgánov združenia,
c. aktívne sa podieľať na činnosti združenia,
d. platiť členské príspevky v zmysle zásad o hospodárení združenia,
e. šetriť majetok združenia.
f. odpracovať si minimálne 15 hodín na workshopoch organizovaných
HAS. Táto povinnosť sa nevzťahuje na členov, ktorý sú zdravotne
postihnutý alebo na dôchodku.
3. Čestný člen
Má rovnaké práva ako riadny člen, je však oslobodený od povinností.
Článok 5
Orgány združenia
Orgány združenia tvoria :
l. Najvyšší orgán – Členská schôdza
2. Výkonný orgán – Rada združenia
3. Štatutárny zástupca – Prezident spoločnosti
4. Predsedovia sekcií
5. Kontrolná a revízna komisia
Členská schôdza :
• je najvyšší orgán združenia utvorený zo všetkých členov združenia
• zasadnutie zvoláva Rada združenia minimálne 1x za rok
• prerokúva všetky základné otázky činnosti.
• rozhoduje o vzniku, názve a symbolike, ako i zániku
• schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
• prerokúva správu Rady o činnosti a čerpaní rozpočtu za uplynulé obdobie a
schvaľuje plán činnosti a rozpočet pre nasledujúce obdobie, ako i správu
revíznej komisie
• určuje výšku členského príspevku
• volí Radu združenia, štatutárneho zástupcu, predsedov sekcií, kontrolnú a
revíznu komisiu
• je oprávnená zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie rady, ak je v rozpore s
predpismi a stanovami a je v protiklade so záujmami združenia
• na platnosť uznesenia Členskej schôdze sa vyžaduje súhlas nad 1/2
väčšiny prítomných členov združenia, ak sa nedohodne inak.

Rada združenia :
• Rada združenia je výkonným orgánom združenia, ktoré je za svoju činnosť
zodpovedné Členskej schôdzi. Riadi činnosť združenia v období medzi
zasadnutiami Členskej schôdze.
• Rada združenia má 3 členov: predsedov sekcií a prezidenta spoločnosti,
ktorých funkčné obdobie je stále.
• Rada združenia sa schádza najmenej 6 krát ročne. Jej rokovania zvoláva
ktorýkoľvek jej člen.
• Rada združenia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná
väčšina jeho členov.
• Rada združenia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
• Rada združenia:
a. riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
b. zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie členskej schôdze,
c. vypracúva plán činnosti a správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu
o hospodárení združenia,
d. rozhoduje o vylúčení člena HAS pri porušení stanov združenia,
e. rozhoduje o zrušení združenia, ak sa Členská schôdza nezíde do troch
mesiacov, aby rozhodla o zrušení združenia,
f. ustanovuje likvidátora v prípade zrušenia združenia.
Prezident spoločnosti :
• Štatutárnym zástupcom združenia je prezident spoločnosti, ktorý zastupuje
združenie navonok. Je jednateľom spoločnosti a je oprávnený činiť
neodkladné rozhodnutia a rozhodovať o majetku spoločnosti.
• Žiadne iné osoby ako prezident spoločnosti, alebo ním poverená osoba
nemajú právo zaujímať oficiálne stanovisko v mene HAS.
Kontrolná a revízna komisia:
• Kontrolná komisia je najvyšším kontrolným orgánom združenia.
• Je nezávislý kolektívny orgán na čele s predsedom, ktorého volí Členská
schôdza.
• Kontrolná komisia má 3 členov, ktorých funkčné obdobie je stále.
• Vykonáva revízie hospodárenia a o výsledkoch informuje príslušné orgány
a navrhuje opatrenia. Za svoju činnosť zodpovedá Členskej schôdzi.
• Predseda komisie má právo zúčastňovať sa na rokovaní rady združenia s
hlasom poradným.
Článok 6
Hospodárenie združenia
1. Združenie hospodári so svojim, alebo zvereným majetkom (hnuteľným i
nehnuteľným majetkom) podľa:
a. všeobecne záväzných predpisov
b. pravidiel schválených Členskou schôdzou

1. Finančnými zdrojmi združenia:
a. členské príspevky,
b. dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb,
c. iné príjmy, ktoré nie sú v rozpore s týmito stanovami
d. príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľa združenia.
2. Hospodárenie sa uskutočňuje v súlade s platnými zákonmi a finančnými
predpismi podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá Rada
združenia.
3. Majetok je vlastníctvom združenia a možno s ním disponovať len na
základe rozhodnutia Členskej schôdze. Medzi zasadaniami Členskej schôdze
združenia je týmito právomocami poverený Prezident spoločnosti.
Článok 8
Zánik združenia
1. Uznesením Členskej schôdze.
2. Dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.
3. Ak združenie zaniká rozpustením, Rada združenia ustanoví likvidátora.
4. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky záväzky združenia a s
likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Členskej schôdze.
5. Právoplatným rozhodnutím MV SR o jeho rozpustení.
Článok 9
Majetkové vysporiadanie
Zostatok majetku sa v prípade likvidácie môže použiť na verejnoprospešné a
charitatívne účely. Členská schôdza rozhodne o zániku združenia, vytvorí sa
komisia pre vysporiadanie majetku združenia. Členmi sú členovia revíznej
komisie doplnený o dvoch riadnych členov združenia , ktorí nesmú byť
členmi Rady. Komisia vykonáva majetkové vysporiadanie a ukončenie
likvidácie oznámi do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.
Článok 10
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Záväzný výklad stanov vykonáva Rada združenia.
2. V ostatnom čase platia ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb.
3. Zmena stanov bola schválená Členskou schôdzou dňa 31.10. 2007
Nadobudnutím účinnosti týchto stanov sa pôvodné stanovy registrované
na Ministerstve vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-23738.
Účinnosť nadobúdajú dňom registrácie zmeny stanov na MV SR.

