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PREAMBULA 
 

 

Oldřich HEMERKA  (1862 - 1946) 
    skladateľ, regenschori v Dóme sv. Alžbety v Košiciach 
    v rokoch 1899-1946; 
Július HEMERKA    (1889 - 1942) 
    skladateľ, dirigent, autor prvej slovenskej operety  
    uvedenej v Košiciach; 
Mária HEMERKOVÁ  (1900-1996) 
    klavírna pedagogička a koncertná umelkyňa, 
    zakladateľka klavírneho oddelenia na Konzervatóriu 
                        V Košiciach. 

 

 

ČLÁNOK I. 
Názov občianskeho združenia 

 
HUDOBNÁ SPOLOČNOSŤ HEMERKOVCOV 

 

 

ČLÁNOK II. 
Základné ustanovenia 

 
1.  Hudobná spoločnosť Hemerkovcov je nezávislou organizáciou. 
     Je samostatnou právnickou osobou s plnou subjektivitou. 
     Má celoštátnu a zahraničnú pôsobnosť. 
 
2.  Sídlom Hudobnej spoločnosti Hemerkovcov je Konzervatórium,  
     Timonova 2, 042 03 Košice. 
 
3.  Hudobná spoločnosť Hemerkovcov bola zriadená podľa zákona č. 83/1990  

o združovaní občanov. 
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ČLÁNOK III. 
Účel občianskeho združenia 

 
A) 
    a) Propagovanie, šírenie a vydávanie diel skladateľov a muzikológov ako 
integrálnej súčasti hudobnej kultúry regiónu a jej prezentácie v zahraničí 
s osobitným zreteľom na osobnosti uvedené v preambule týchto stanov. 
    b)   Podpora interpretov pri propagácii diel hudobných skladateľov regiónu. 
 
B) 
Podpora umeleckých a pedagogických aktivít študentov a  pedagógov 
Konzervatória v Košiciach: 

a) podporou umeleckých aktivít pedagógov a študentov školy, a to tak 
doma ako aj v zahraničí; 

b) zabezpečovaním údržby a opráv (prípadne nákupu) hudobných 
nástrojov; 

c) získavaním odbornej hudobno-pedagogickej literatúry pre študentov 
a pedagógov školy; 

d) nákupom audiovizuálnej a výpočtovej techniky; 
e) vydavateľskou činnosťou (pedagogickej a odbornej literatúry, 

programových bulletinov a pod.); 
f) spoluprácou s umeleckými organizáciami v Košiciach;  
g) participáciou na koncertoch, festivaloch, odborných konferenciách. 
 

 

ČLÁNOK IV. 
Orgány občianskeho združenia  

 
1) 
Orgánmi občianskeho združenia sú valné zhromaždenie, správna rada, správca 
a dozorná rada. 

 
Valné zhromaždenie poveruje správnu radu riešiť všetky organizačné, 
personálne,  majetkové a koncepčné otázky občianskeho združenia. 
Správna rada má najmenej 7 členov. Jej úlohy vymedzuje čl. V. týchto stanov.  
Pozostáva zo správcu, výkonného predsedu, pokladníka a ďalších 4 členov rady. 
Správca v súčinnosti so správnou radou riadi bežné činnosti a agendu 
občianskeho združenia. Zastupuje výkonného predsedu v čase jeho  
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neprítomnosti. Svoju činnosť vykonáva podľa uznesení správnej rady 
občianskeho združenia. 
Výkonný predseda reprezentuje občianske združenie a zastupuje ho navonok.  
Podpisuje všetky písomnosti občianskeho združenia. Pri hlasovaní v správnej 
rade v prípade rovnosti hlasov má hlas rozhodujúci. Svoju činnosť vykonáva 
podľa uznesení správnej rady občianskeho združenia. V čase neprítomnosti 
správcu riadi bežnú agendu združenia.  
Pokladník vedie účty občianskeho združenia, spravuje jeho rozpočet 
a vyúčtovanie. O hospodárení informuje správnu radu a valné zhromaždenie 
občianskeho združenia. Finančné operácie vykonáva po ich odsúhlasení 
správnou radou a v súlade s platnými právnymi normami. 
Dozorná rada má 3 členov a je kontrolným orgánom občianskeho združenia. 
Jej úlohy vymedzuje čl. VI. týchto stanov. 
 
2) 
Všetky funkcie v orgánoch občianskeho združenia sa vykonávajú čestne. 
V súvislosti s výkonom funkcií majú členovia správnej rady nárok na úhradu 
skutočne vynaložených nákladov. Výkonný predseda, správca a pokladník 
občianskeho združenia môžu byť za vykonávanú prácu jedenkrát ročne finančne 
odmenení. O výške finančnej odmeny rozhoduje správna rada.  

 
ČLÁNOK V. 
Správna rada 

 

1)  
Správna rada je najvyšším orgánom občianskeho združenia.  Rozhoduje 
o základných otázkach občianskeho združenia, a to 

a) rozhoduje o zlúčení a zrušení občianskeho združenia; 
b) rozhoduje o zmenách v stanovách občianskeho združenia a schvaľuje 

vnútorné organizačné predpisy občianskeho združenia; 
c) vymenováva likvidátora; 
d) rozhoduje o zvýšení alebo znížení základného imania občianskeho 

združenia; 
e) rozhoduje o spôsobe použitia majetku občianskeho združenia a o tom, 

komu sa poskytnú prostriedky občianskeho združenia; 
f) volí a odvoláva členov správnej rady a dozornej rady; 
g) menuje a odvoláva správcu občianskeho združenia; 
h) volí a odvoláva zo svojich členov predsedu občianskeho združenia; 
i) schvaľuje rozpočet občianskeho združenia;  
j) schvaľuje ročnú uzávierku a výročnú správu občianskeho združenia. 
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2) 
Správna rada sa schádza spravidla  raz za polroka, najmenej však raz za rok 
a tiež vždy, keď ju zvolá predseda: ten ju zvolá do 30 dní, ak o to požiadajú 
aspoň dvaja členovia správnej rady alebo dozornej rady. 
 
3) 
Správna rada je uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej 
členov. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas aspoň jej štyroch členov, 
okrem prípadov uvedených v bode 4) tohto článku. 
 
4) 
Súhlas aspoň piatich členov správnej rady je potrebný na prijatie nasledovných 
rozhodnutí: 

a) voľba členov správnej rady a voľba a odvolanie predsedu správnej rady; 
b) menovanie alebo odvolanie správcu občianskeho združenia; 
c) rozhodnutie o zlúčení alebo zrušení občianskeho združenia; 
d) rozhodnutie o zmenách v stanovách občianskeho združenia. 
 

5) 
Funkčné obdobie členov správnej rady trvá päť rokov. V prípade úmrtia alebo 
odstúpenia člena rady vykoná správna rada doplnenie o iného člena na zvyšok 
funkčného obdobia, o čom informuje valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie  
túto zmenu schváli, respektíve navrhne a schváli nového člena správnej rady 
občianskeho združenia.  
6) 
Prvých členov správnej rady, dozornú radu a správcu občianskeho združenia 
vymenúva zriaďovateľ. Každý člen správnej rady má právo navrhnúť kandidáta 
na nového člena správnej rady, dozornej rady alebo správcu, prípadne oznámi, 
že má záujem byť opätovne zvolený za člena správnej rady. O voľbe každého 
kandidáta sa hlasuje samostatne. 
 

 

ČLÁNOK VI. 
Dozorná rada 

 
1) 
Dozorná rada je kontrolným orgánom občianskeho združenia, ktorá: 

a) preveruje  ročnú účtovnú uzávierku a výročnú správu o hospodárení,  
b)  kontroluje vedenie účtovných kníh a iných dokladov najmenej dvakrát 

ročne, 
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c) upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich 

odstránenie, 
d) navrhuje zvolanie mimoriadnej schôdze správnej rady, ak si to vyžaduje  

záujem občianskeho združenia. 
 

2)  
Členovia dozornej rady majú právo zúčastňovať sa na schôdzach správnej rady 
s hlasom poradným. 
 

                                                    ČLÁNOK VII. 
Prostriedky občianskeho združenia 

 
1) Materiálne zabezpečenie činnosti občianskeho združenia plynie z príspevkov 
členov, vlastnej činnosti, dotácií, darov a sponzorských príspevkov fyzických 
a právnických osôb  z domova i zo zahraničia. 
 
2) Občianske združenie má samostatný korunový účet s vlastným dispozičným 
právom. K platnosti príkazu na čerpanie z bankového účtu sa vyžadujú súčasne 
najmenej 2 vzorové podpisy, a to z členov správnej rady, ktorých odsúhlasí 
správna rada.  

                                             

ČLÁNOK VIII. 
Obmedzenie nákladov občianskeho združenia na jeho správu 

 
Na správu občianskeho združenia možno použiť 15% celkových výdavkov 
občianskeho združenia za dané účtovné obdobie. Výšku takto určenej sumy     
možno prekročiť o sumu prostriedkov použitých na nevyhnutnú opravy, 
rekonštrukciu alebo na odvrátenie hroziacej škody, alebo odstránenie následkov 
vzniknutých škôd na majetku občianskeho združenia. 
 

ČLÁNOK IX. 
Výnosy z majetku a príjmy občianskeho združenia 

 
1) Výnosmi z majetku občianskeho združenia sú: 

a) príjmy z prenájmu majetku občianskeho združenia, 
b) úroky z peňažných vkladov v bankách. 

 
2) Príjmami občianskeho združenia sú najmä  príjmy: 

a) z darov a príspevkov tuzemských i zahraničných fyzických  
    a právnických osôb, 
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b) z výnosov z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, kultúrno- 
    spoločenských akcií organizovaných občianskym združením, 
c) z príjmov získaných z hospodárenia s majetkom občianskeho  
    združenia, 
d) z dotácií zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obce, štátneho fondu  
    a grantov, 
e) z výnosov majetku podľa bodu 1). tohto článku. 

           

                                          ČLÁNOK X. 
Spôsob použitia výnosov z majetku a iných príjmov občianskeho 

združenia a okruh osôb, ktorým ich možno poskytnúť 
 
1) Výnosy z majetku a iné príjmy občianskeho združenia možno použiť len na 
realizáciu účelu združenia (podľa čl. III.) a na správu občianskeho združenia. 
 
2) Na základe rozhodnutia správnej rady možno prostriedky občianskeho 
združenia poskytnúť fyzickým osobám alebo právnickým osobám, nadáciám, 
občianskym združeniam (ktorých prvoradým cieľom nie je dosahovanie zisku), 
a to na realizáciu účelov občianskeho združenia. 
 

ČLÁNOK XI. 
Výročná správa 

 
1) Výročná správa občianskeho združenia bude verejne prístupná v priestoroch  
    sídla združenia. 
 
2) Výročná správa obsahuje najmä: 

a) prehľad činnosti vykonávaných v hodnotenom období s uvedením  
    vzťahu   k účelu, na ktorý sa zriadila, 
b) ročnú účtovnú uzávierku a vyhodnotenie základných údajov v nej  
    zahrnutých, 
c) prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých občianskemu združeniu, 
d) prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých občianskemu združeniu, 
e) prehľad príjmov podľa zdrojov ich pôvodu, 
f) stav a pohyb majetku občianskeho združenia a jeho záväzkov, 
g) celkové výdavky v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov  
    činnosti občianskeho združenia a osobitne výšku sumy výdavkov na 
    správu združenia, 
g) zmeny vykonané v stanovách a v zložení orgánov občianskeho  
    združenia, ktoré nastali v hodnotenom období, 
h) ďalšie údaje, ktoré určí správna rada občianskeho združenia. 
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ČLÁNOK XII. 
Spôsob majetkového vysporiadania  
pri zániku občianskeho združenia 

 
1) Ak správna rada rozhodne o zrušení občianskeho združenia s právnym 
nástupcom, prechádza jeho majetok na právneho zástupcu. 
2) Ak správna rada rozhodne o zrušení občianskeho združenia bez právneho 
nástupcu, vymenuje likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu. Zároveň určí  
občianskeho združenie, na ktorého sa prevedie likvidačný zostatok. 

 

ČLÁNOK XIII. 
Záverečné ustanovenie 

 
1) Zmena stanov bola schválená členskou schôdzou občianskeho združenia 
20. októbra 2004. 
2) Nadobudnutím účinnosti týchto stanov sa pôvodné stanovy registrované na 
Ministerstve vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-13058  dňa 28. 08. 1997 rušia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


