
 

Stanovy združenia občanov 
podľa zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v z. n. p. 

 
 

Článok I. 
Názov, sídlo a ciele združenia 

 
 
1) Názov združenia: Bioecogen (ďalej v texte len „združenie“) 
 
2) Sídlo združenia: Centrum biovied SAV v.v.i. 

Ústav biochémie a genetiky živočíchov, org. zložka 
Dúbravská cesta 9 
841 04 Bratislava 

 
3) Ciele združenia sú: 

a) podporiť vedecko-výskumné projekty Ústavu biochémie a genetiky 
živočíchov Centra biovied SAV v.v.i. v oblasti biochémie, genetiky 
a fyziológie živočíchov, 

b) 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,  

c) podporiť aktivitu svojich členov pri vývoji nových zariadení, produktov, ale aj 
iných činností vedúcich k prepojeniu základného výskumu s praxou, 

d) organizovať, alebo sa podielať na organizácii vedeckých konferencií, 
odborných seminárov, vzdelávacích kurzov a činností s tým spojenými, 

e) 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. 

 
 

Článok II. 
Členstvo, práva a povinnosti členov 

 
1) Členom združenia môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, alebo 

právnická osoba, ktorá sa stotožňuje s poslaním a cieľmi združenia a súhlasí s 
jeho stanovami. 

2) Členstvo v združení vzniká automaticky vytvorením pracovno-právneho 
vzťahu s CBv SAV v.v.i, ÚBGŽ, alebo na základe žiadosti uchádzača 
o členstvo v združení, ktorú schvaľuje valné zhromaždenie.  

3) Členstvo v združení zaniká rozviazaním pracovno-právneho vzťahu, na 
základe písomného oznámenia člena predstavenstvu o vystúpení zo 
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. 
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4) Výška členského príspevku je dobrovoľná. 
 
5) Členovia majú právo: 

a) podieľať sa na činnosti združenia, 
b) voliť a byť volení do orgánov združenia, 
c) obracať sa na orgány združenia s námetmi, sťažnosťami a žiadať 

o stanovisko, 
d) byť informovaní o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia. 

 
6) Členovia majú povinnosť: 

a) dodržiavať stanovy a konať v súlade s poslaním a cieľmi združenia, 
b) pomáhať podľa svojich možností pri plnení cieľov združenia, 
c) plniť uznesenia a rozhodnutia orgánov združenia, 
d) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia. 

 
 

Článok III. 
Orgány združenia 

 
1) Orgánmi združenia sú: 

a) najvyšší orgán – valné zhromaždenie 
b) štatutárny orgán – predstavenstvo 
c) kontrolný orgán – dozorná rada 

 
2) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia.  

a) jeho členmi sú fyzické a právnické osoby podľa Čl.II., odstavec 1., 
b) schvaľuje zmeny a doplnky stanov, 
c) volí a odvoláva všetky ostatné orgány združenia, 
d) schvaľuje správu o činnosti a hospodárení združenia, 
e) schvaľuje prijatie nových členov a vylúčenie členov, 
f) rozhoduje o majetku, pohľadávkach a záväzkoch združenia, o zrušení 

združenia, 
g) schádza sa najmenej jedenkrát do roka, 
h) zvoláva ho štatutárny orgán, resp. nadpolovičná väčšina členov, 
i) je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina členov. 

 
3) Predstavenstvo je štatutárnym orgánom združenia. 

a) zabezpečuje a riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami najvyššieho 
orgánu, 

b) zastupuje združenie navonok a koná v jeho mene samostatne, 
c) má 5 členov volených na obdobie 4 rokov a ich funkcia je dobrovoľná 

a neplatená, 
d) členovia predstavenstva volia a odvolávajú zo svojho stredu predsedu 

(ktorý je zároveň štatutárnym zástupcom združenia) a hospodára 
združenia,   

e) v rámci kompetencií pridelených valným zhromaždením 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, 
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h) rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov a je 
uznášaniaschopné za prítomnosti nadpolovičného počtu všetkých. 

 
4) Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia. 

a) kontroluje hospodárenie združenia, správy o vykonaných revíziách 
a o hospodárení združenia predkladá predsedníctvu a valnému 
zhromaždeniu, 

b) za svoju činnosť zodpovedá len valnému zhromaždeniu, 
c) má 3 členov volených na obdobie 4 rokov a ich funkcia je dobrovoľná 

a neplatená, 
d) členovia dozornej rady volia a odvolávajú zo svojho stredu predsedu, 
e) člen dozornej rady nesmie byť súčasne členom predstavenstva, môže sa 

však zúčastňovať jeho zasadaní s hlasom poradným. 
 

 
Článok IV. 

Zásady hospodárenia 
 

1) Združenie hospodári s hnuteľným majetkom, ktorý sa tvorí z dobrovoľných 
členských príspevkov, darov od domácich a zahraničných darcov, dotácií, 
grantov, príjmov z vlastnej činnosti a iných príjmov, 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.  

 
 

Článok V. 
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. 

  
 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia valným zhromaždením. 



4 
 

2) Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej 
republiky. 

3) Činnosť združenia môže byť verejne kontrolovaná tým, že rokovaní valného 
zhromaždenia a predstavenstva sa môžu zúčastňovať zástupcovia 
masmédií a informovať verejnosť. 

4) 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. 

 
 
 

V Bratislave, dňa 9. 1. 2023 


