STANOVY
Čl. I. NÁZOV
BIOECOGEN

Čl: II. SÍDLO
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV
Moyzesova ul. 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Čl. III. CIEĽ ČINNOSTI
Cieľom činnosti združenia BIOECOGEN je:
1. Podporiť vedecko-výskumné projekty Ústavu biochémie a genetiky živočíchov SAV
v oblasti biochémie, genetiky a fyziológie živočíchov.
2. Vytvoriť pre pracovníkov pracujúcich v biochémii, genetike a fyziológii živočíchov,
ako aj pre mladých nádejných pracovníkov (vedecké pomocné sily, diplomanti,
doktorandi, účastníci stážových pobytov a p.) priaznivé podmienky pre činnosť
smerujúcu k rozšíreniu ich vedomostí v uvedených vedeckých disciplínach. Vytvárať
pre týchto pracovníkov podmienky pre podporu cestovných možností na domáce
a zahraničné odborné a vedecké podujatia, za účelom prezentácie ich vedeckých
aktivít, ako aj podporiť športovo-kultúrne aktivity členov združenia.
3. Podporiť aktivitu svojich členov pri vývoji nových zariadení, produktov, ale aj iných
činností vedúcich k prepojeniu základného výskumu s praxou.
4. Organizovať, alebo sa podielať na organizácii vedeckých konferencií, odborných
seminárov, vzdelávacích kurzov a činností s tým spojenými.
5. Združovať vedeckých pracovníkov za účelom využívania informačného potenciálu
členskej základne pre vedecko-popularizačnú činnosť a tak prispieť k všeobecnému
šíreniu poznatkov modernej vedy a výskumu.

Čl. IV. ČLENSTVO
1. Členom združenia BIOECOGEN môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, alebo
právnická osoba, ktorá sa stotožňuje s poslaním a cieľmi združenia a to na základe
podania žiadosti o členstvo v združení.
2. Členstvo vzniká automaticky vytvorením pracovno-právneho vzťahu s ÚBGŽ SAV,
alebo na základe žiadosti uchádzača o členstvo v združení, ktorú schvaľuje
Predstavenstvo združenia.

3. Členstvo v združení zaniká rozviazaním pracovno-právneho vzťahu, na základe
písomného oznámenia predstavenstvu združenia, úmrtím fyzickej osoby, zánikom
právnickej osoby, alebo zrušením členstva členovi, ktorý závažným spôsobom porušil
princípy spoločenskej morálky, princípy poslania združenia a jeho stanovy. O zrušení
členstva rozhoduje Valné zhromaždenie združenia nadpolovičnou väčšinou všetkých
svojich členov.
4. Výška členského príspevku je dobrovoľná.
5. Každý člen združenia BIOECOGEN má právo:
- zúčastňovať sa všetkých akcií združenia,
- voliť a byť volený do orgánov združenia,
- podávať návrhy a pripomienky,
- informovať sa o činnosti združenia a jej orgánov.
6. Každý člen združenia BIOECOGEN je povinný:
- konať v súlade s poslaním a cieľmi združenia,
- dodržiavať stanovy a interné predpisy združenia
- plniť uznesenia a rozhodnutia orgánov združenia.

Čl. V. ORGÁNY
Orgánmi združenia sú :
-

Valné zhromaždenie
Predstavenstvo
Dozorná rada

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Schádza sa najmenej jedenkrát
do roka. Jeho členmi sú fyzické a právnické osoby podľa Čl.IV., odstavec 1.
a. Valné zhromaždenie schvaľuje Stanovy združenia a ich zmenu, ako aj interné
predpisy združenia.
b. Volí členov Predstavenstva a Dozornej Rady.
c. Prerokúva a schvaľuje správu o činnosti a hospodárení združenia.
d. Prerokúva a schvaľuje zásadné koncepčné otázky práce združenia.
e. Rozhoduje o zániku združenia, o majetku, pohľadávkach a záväzkoch
združenia.
2. Predstavenstvo združenia pozostáva z minimálne troch členov zvolených Valným
zhromaždením združenia.
a. Funkčné obdobie členov Predstavenstva je 4 roky a ich funkcia je dobrovoľná
a neplatená.
b. Členovia Predstavenstva volia a odvolávajú zo svojho stredu predsedu
Predstavenstva (ktorý je zároveň aj štatutárnym zástupcom združenia)
a hospodára združenia.
c. Predstavenstvo riadi a zabezpečuje činnosť združenia v období medzi
rokovaniami Valného zhromaždenia.
d. Schvaľuje nových členov združenia a rozhoduje o zániku členstva.

e. V rámci koncepcií pridelených Valným zhromaždenim rozhoduje
o hospodárskych otázkach a aktivitách združenia.
f. Prerokúva a schvaľuje poskytovanie finančných prostriedkov z fondu
združenia.
g. Prejednáva a schvaľuje činnosť predsedu Predstavenstva a udeľuje mu
právomoci potrebné k výkonu jeho funkcie ako štatutárneho zástupcu
združenia.
h. Predstavenstvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, je
uznášaniaschopné za prítomnosti nadpolovičného počtu všetkých členov
a schádza sa minimálne raz za štvťrok.
3. Dozorná rada je trojčlenná a je volená Valným zhromaždením. Zo svojho stredu si
volí predsedu. Člen Dozornej rady nesmie byť súčastne členom Predstavenstva, môže
sa však zúčastňovať jeho zasadaní s hlasom poradným.
a. Dozorná rada kontroluje hospodárenie združenia a správy o vykonaných
revíziách a o hospodárení združenia predkladá Predsedníctvu a Valnému
zhromaždeniu. Za svoju činnosť zodpovedá len Valnému zhromaždeniu.
b. Prešetruje sťažnosti členov združenia a výsledky šetrenia predkladá Valnému
zhromaždeniu.
c. Schádza sa podľa potreby, najmenej však jedenkrát ročne.

Čl. VI. ZÁSADY HOSPODÁRENIA
1. Združenie hospodári s majetkom, ktorý sa tvorí z členských príspevkov, darov od
domácich a zahraničných darcov, dotácií, grantov, príjmov z vlastnej činnosti a iných
prijmov, výnosov a vecí obdržaných v súlade so všeobecne platnými právnymi
predpismi SR, pričom cieľom združenia nie je dosahovanie zisku podnikateľskou
činnosťou.
2. Hospodárenie s majetkom a jeho účtovnú evidencie uskutočňuje a vedie združenie
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. Prostriedky z fondu združenia môžu byť použité výlučne len na dosahovanie cieľov
združenia a na zabezpečenie vlastnej činnosti. Združenie však môže podporiť aj
aktivity iných nepolitických organizácií s podobnými cieľmi.
4. Za správu majetku združenia a hospodárne nakladanie s jej prostriedkami zodpovedá
Predstavenstvo združenia.
5. Podpisové právo na uvoľnenie finančných prostriedkov určuje Predstavenstvo
združenia.

Čl. VII. ZÁNIK ZDRUŽENIA
1. O zániku, premene, alebo o zlúčení združenia s inou organizáciou rozhoduje Valné
zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou členov. Ak nie je možné zvolať Valné
zhromaždenie, o zániku rozhodne Predstavenstvo združenia.

2. O naložení s majetkom združenia rozhoduje v prípade zániku združenia Valné
zhromaždenie a ak nie je možnosť na jeho zvolanie, tak o tom rozhodne
Predstavenstvo združenia.

Čl. VIII. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Činnosť združenia BIOECOGEN môže byť verejne kontrolovaná tým, že rokovaní
Valného zhromaždenia a Predstavenstva sa môžu zúčastňovať zástupcovia masmédií
a informovať verejnosť.
2. Záväzný výklad týchto stanov podáva Predstavenstvo združenia, ktoré zároveň
rozhoduje vo veciach, ktoré tieto stanovy neriešia, avšak v duchu týchto stanov
a rozhodnutí Valného zhromaždenia.
3. Združenie BIOECOGEN používa okrúhlu pečiatku s textom „BIOECOGEN Ivanka
pri Dunaji“.
4. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia Valným zhromaždením a činnosť
dňom registrácie združenia BIOECOGEN Ministerstvom vnútra SR.

