
Stanovy občianskeho združenia  

Slovenská arachnologická spoločnosť 
 
 
 
I 

Základné ustanovenia 
 
1. Slovenská arachnologická spoločnosť je dobrovoľné združenie občanov, založeného 

podľa zákona č. 83/1990 o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Združuje 
občanov, ktorí sa zaujímajú o štúdium pavúkovcov (Arachnida). 

2. Slovenská arachnologická spoločnosť pôsobí na území Slovenskej republiky. 
3. Sídlom Slovenskej arachnologickej spoločnosti je Bratislava (katedra zoológie, 

Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina B-1, 842 15 Bratislava). 
 
 

II 
Ciele a poslanie Slovenskej arachnologickej spoločnosti 

 
1. Slovenská arachnologická spoločnosť združuje záujemcov o štúdium pavúkovcov 

(Arachnida) za účelom získavania a šírenia nových poznatkov. 
2. Slovenská arachnologická spoločnosť získava vedeckých a odborných pracovníkov  

a ďalších záujemcov pre aktívnu spoluprácu v tomto výskume. Tiež sa usiluje o odbor-
ný rast mladých členov Slovenskej arachnologickej spoločnosti. 

3. Slovenská arachnologická spoločnosť vytvára predpoklady pre zvyšovanie odbornej 
úrovne všetkých členov Slovenskej arachnologickej spoločnosti a poskytuje im pomoc 
pri ich výskumnej a odbornej práci. 

4. Slovenská arachnologická spoločnosť šíri poznatky v radoch odbornej i laickej verej-
nosti, propaguje svoje výsledky. 

5. Slovenská arachnologická spoločnosť organizuje pracovné schôdzky a odborné exkur-
zie pre členov spoločnosti. 

6. Slovenská arachnologická spoločnosť spolupracuje s orgánmi ochrany prírody, usiluje 
o ochranu životného prostredia a vedie svojich členov k zásadám ochrany prírody. 

 
 

III 
Členstvo v Slovenskej arachnologickej spoločnosti 

 
1. Členom Slovenskej arachnologickej spoločnosti sa môže stať občan SR aj cudzí štátny 

príslušník, pokiaľ dosiahol vek 15 rokov a aktívne sa venuje štúdiu pavúkovcov 
(Arachnida). 

2. Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe písomnej 
žiadosti uchádzača o členstvo. 

 



IV 
Práva členov 

 
1. Voliť a byť volený do predsedníctva Slovenskej arachnologickej spoločnosti. 
2. Zúčastňovať sa jednania valného zhromaždenia Slovenskej arachnologickej spoloč-

nosti, podávať tam návrhy a hlasovať o nich. Pri hlasovaní má každý člen jeden hlas. 
3. Byť informovaný o činnosti Slovenskej arachnologickej spoločnosti a všetkých jej 

aktivitách a zúčastňovať sa týchto aktivít. 
 

V 
Povinnosti členov 

 
1. Dodržiavať stanovy a plniť rozhodnutia valného zhromaždenia Slovenskej arachno-

logickej spoločnosti. 
2. Zúčastňovať sa podľa svojich možností činnosti Slovenskej arachnologickej spoloč-

nosti. 
3. Prispievať podľa svojich možností k propagácii slovenskej arachnológie a šíreniu 

nových poznatkov v tomto vednom odbore. 
4. Pri svojej činnosti rešpektovať všeobecné etické pravidlá a zásady ochrany prírody. 
5. Platiť členský príspevok vo výške ustanovenej valným zhromaždením. 
 
 

VI 
Zánik členstva 

 
1. Členstvo zaniká vystúpením, úmrtím, vylúčením, alebo zánikom združenia. 
2. Člen môže písomným prehlásením doručeným predsedníctvu Slovenskej arachno-

logickej spoločnosti vystúpiť zo spoločnosti. 
3. Člen môže byť vylúčený v dôsledku svojich aktivít, ktoré sa nezlučujú s poslaním 

Slovenskej arachnologickej spoločnosti a sú porušením stanov spoločnosti. O vylúčení 
člena rozhoduje predsedníctvo. V prípade odvolania sa vylúčeného člena proti 
rozhodnutiu predsedníctva, rozhoduje v ďalšom kole valné zhromaždenie hlasovaním. 

 
 

VII 
Orgány Slovenskej arachnologickej spoločnosti 

 
Orgánmi Slovenskej arachnologickej spoločnosti sú: 
– valné zhromaždenie, 
– predsedníctvo, 
– revízna komisia. 
 
 



VIII 
Valné zhromaždenie 

 
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Slovenskej arachnologickej spoločnosti. 

Zvoláva ho predsedníctvo raz za tri roky. Mimoriadne valné zhromaždenie môže zvolať 
predsedníctvo podľa potreby alebo na písomnú žiadosť najmenej 25 % členskej 
základne, a to najneskôr do dvoch mesiacov po obdržaní takej žiadosti. 

2. O dátume konania valného zhromaždenia musí byť členská základňa informovaná 
najmenej mesiac dopredu. Zasadanie valného zhromaždenia riadi predseda Slovenskej 
arachnologickej spoločnosti, v jeho neprítomnosti iný člen predsedníctva. 

3. Do kompetencie valného zhromaždenia patrí: 
– schvaľovať, upravovať a meniť stanovy Slovenskej arachnologickej spoločnosti, 
– určovať hlavné smery činnosti Slovenskej arachnologickej spoločnosti pre obdobie do 

budúceho valného zhromaždenia, 
– schvaľovať výročnú správu predsedníctva za uplynulé obdobie, 
– schvaľovať rozpočet a správu o hospodárení,  
– schvaľovať výšku členského, 
– schvaľovať plán činnosti, 
– tajným hlasovaním voliť a odvolávať členov predsedníctva a revíznej komisie na ďalšie 

volebné obdobie, 
– zmeniť rozhodnutia predsedníctva, 
– uznášať sa o zániku Slovenskej arachnologickej spoločnosti, 
– v prípade zániku Slovenskej arachnologickej spoločnosti vymenovať likvidátora. 
4. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná najmenej polovica členskej 

základne. Ak sa v stanovenom čase nedostaví potrebný počet členov, môže sa po 
polhodinovej čakacej dobe od tejto podmienky upustiť. 

5. V naliehavých prípadoch je možné použiť aj korešpondenčné hlasovanie v období 
medzi valnými zhromaždeniami. Hlasovacie lístky musia byť zaslané všetkým členom 
Slovenskej arachnologickej spoločnosti. O realizácii korešpondenčného hlasovania 
rozhoduje predsedníctvo. 

 
 

IX 
Predsedníctvo Slovenskej arachnologickej spoločnosti 

 
1. Predsedníctvo je výkonným orgánom Slovenskej arachnologickej spoločnosti. Za 

svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť Slovenskej arachno-
logickej spoločnosti v období medzi valnými zhromaždeniami. 

2. Predsedníctvo tvorí predseda, tajomník a hospodár, každý z nich má pri hlasovaní 
jeden hlas. 

3. Činnosť predsedníctva riadi predseda, počas jeho dlhodobej neprítomnosti tajomník. 
4. Schôdze predsedníctva zvoláva predseda podľa potreby, ale najmenej raz do roka. 
5. Do kompetencie predsedníctva patrí: 
– vybavovať bežnú agendu Slovenskej arachnologickej spoločnosti, 
– rozhodovať o neodkladných a termínovaných záležitostiach Slovenskej arachnologickej 

spoločnosti v období medzi valnými zhromaždeniami, 



– rozhodovať o prijatí nových členov, 
– zabezpečovať prípravu valného zhromaždenia, 
– organizovať semináre, besedy, prednášky, exkurzie a ďalšie odborné akcie, 
– organizovať spoluprácu s odbornými ústavmi a inými inštitúciami. 
6. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak sú prítomní všetci jeho členovia. 
 
 

X 
Revízna komisia 

 
Revízna komisia je kontrolným orgánom Slovenskej arachnologickej spoločnosti, tvoria 

ho 3 členovia volení valným zhromaždením. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné 
s členstvom v predsedníctve Slovenskej arachnologickej spoločnosti. Revízna komisia 
zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu. 

Do pôsobnosti revíznej komisie patrí: 
– dozerať nad dodržiavaním stanov združenia, rozhodnutí orgánov združenia a všeobecne 

záväzných právnych predpisov 
– dbať na súlad medzi rozhodnutiami orgánov združenia, stanovami a všeobecne 

záväznými predpismi 
– posudzovať ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení 

združenia vypracovanú predsedníctvom pred tým, ako ju prijme valné zhromaždenie. 
 
 

XI 
Hospodárenie Slovenskej arachnologickej spoločnosti 

 
Spoločnosť hospodári so svojím majetkom podľa schváleného rozpočtu, v súlade so 
všeobecne záväznými predpismi. Ochrana majetku, jeho evidencia a hospodárenie s ním 
sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými predpismi a podlieha kontrole revíznej 
komisie. Majetok môže byť použitý len na dosiahnutie cieľov spolku, prípadne na iné 
aktivity v súlade so stanovami. 

Majetok Slovenskej arachnologickej spoločnosti tvoria: 
– členské príspevky 
– dotácie, granty, dary 
– iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi 
 
 

XII 
Zastupovanie 

 
1. V mene Slovenskej arachnologickej spoločnosti jedná predseda alebo tajomník. 
2. Predseda alebo tajomník môžu jednorazovo splnomocniť ďalších členov Slovenskej 

arachnologickej spoločnosti, aby zastupovali spoločnosť v obmedzenom rozsahu a 
jednali v mene Slovenskej arachnologickej spoločnosti. 

 
 



XIII 
Zánik Slovenskej arachnologickej spoločnosti 

 
1. Slovenská arachnologická spoločnosť zanikne, ak o tom rozhodne na valnom 

zhromaždení trojštvrtinová väčšina z vyžadovaného počtu prítomných členov. 
Vyžadovaný počet predstavuje v tomto prípade tri pätiny celej členskej základne. 

2. Ak nie je na valnom zhromaždení rozhodujúcom o zániku Slovenskej arachnologickej 
spoločnosti dostatočná účasť, zorganizuje predsedníctvo k tejto otázke korešpondenčné 
hlasovanie (referendum). 

3. V prípade zániku Slovenskej arachnologickej spoločnosti vymenuje valné 
zhromaždenie likvidátora. Likvidátor vyrovná záväzky združenia a so zvyšným 
majetkom naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia. Likvidátor oznámi zánik a 
likvidáciu združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra. Pri likvidácii združenia sa 
postupuje podľa § 70-75 Obchodného zákonníka. 

 
 

XIV 
Záverečné ustanovenia 

 
Návrh stanov bol prerokovaný a schválený valným zhromaždením, na zasadnutí dňa 9. 9. 
2010. Spoločnosť vzniká registráciou na Ministerstve vnútra, stanovy nadobúdajú 
účinnosť dňom registrácie. 


