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Stanovy 

S l o v e n s ke j  zo o l o g i c ke j  s p o l o č n o s t i  

p r i  S l o v e n s ke j  a ka d é mi i  v i e d  

 

 

Čl. 1 

Postavenie, sídlo a pôsobnosť spoločnosti 

(1) Slovenská zoologická spoločnosť pri 

Slovenskej akadémii vied (ďalej iba „spoločnosť“) je 

dobrovoľné združenie vedeckých, odborných 

a pedagogických pracovníkov v oblasti zoológie a s 

ňou súvisiacich vedných disciplín a priateľov 

zoológie. 

(2) Oficiálna skratka názvu v slovenskom 

jazyku je SZS. Oficiálny názov v anglickom jazyku 

je Slovak Zoological Society. 

(3) Spoločnosť je spoločenskou organizáciou 

podľa zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov 

v znení neskorších predpisov. 

(4) Sídlom spoločnosti je Prírodovedecká 

fakulta Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 

Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4 – Karlova Ves. 

(5) Korešpondenčná adresa spoločnosti je 

adresa pracoviska predsedu spoločnosti. 

(6) Spoločnosť pôsobí na území Slovenskej 

republiky. 

 

Čl. 2 

Poslanie a hlavné úlohy spoločnosti 

(1) Poslaním spoločnosti je: 

a) Podporovať vedecký výskum a získavať 

vedeckých a iných pracovníkov k aktívnej 

spolupráci v oblasti zoológie na Slovensku. 

b) Sprostredkúvať výmenu informácií 

a propagovať výsledky zoologického vedeckého 

výskumu organizovaním národných 

a medzinárodných podujatí, ako aj edičnou 

činnosťou. 

c) Prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne 

svojich členov. Orientovať záujem členov 

spoločnosti na riešenie otázok významných 

z hľadiska celospoločenských potrieb a záujmov. 

d) Pri plnení svojich úloh spolupracovať 

s pracoviskami SAV, vysokými školami, 

univerzitami a inými výskumnými pracoviskami, 

múzeami, orgánmi a organizáciami ochrany prírody 

SR, ako aj s vedeckými spoločnosťami doma 

i v zahraničí. 

e) Predkladať príslušným odborných 

pracoviskám a orgánom podnety k opatreniam 

týkajúcim sa rozvoja odboru. 

 

Čl. 3 

Členstvo v spoločnosti 

(1) Členom spoločnosti sa môže stať domáci 

alebo zahraničný vedecký, pedagogický a iný 

pracovník alebo záujemca o zoológiu. 

(2) Členovia spoločnosti sa delia na riadnych 

a čestných. 

(3) Čestným členom spoločnosti sa môže stať 

významný domáci alebo zahraničný zoológ, ktorý sa 

zvlášť zaslúžil o rozvoj zoologickej vedy na 

Slovensku. Čestné členstvo navrhuje predsedníctvo 

spoločnosti a tento návrh schvaľuje valné 

zhromaždenie spoločnosti. Čestní členovia 

spoločnosti sú oslobodení od úhrady členských 

poplatkov. 

(4) Riadnym členom spoločnosti sa môže stať 

fyzická osoba so záujmom o zoológiu, písomne sa 

prihlási za člena spoločnosti (vzor prihlášky je 

prílohou týchto stanov), súhlasí s poslaním, 

úlohami, stanovami a ďalšími predpismi spoločnosti 

a uhradí členský poplatok.  

(5) Nadobudnutie členstva v spoločnosti sa 

datuje odo dňa schválenia prihlášky predsedníctvom 

spoločnosti a zaplatením členského príspevku. Ak sa 

fyzická osoba stane členom spoločnosti v termíne od 

1. januára do 30. júna kalendárneho roka zaplatený 
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členský príspevok sa počíta na tento kalendárny rok. 

Ak sa fyzická osoba stane členom spoločnosti 

v termíne od 1. júla do 31. decembra kalendárneho 

roka zaplatený členský príspevok sa počíta na 

nasledujúci kalendárny rok. Výšku členského 

príspevku schvaľuje valné zhromaždenie. 

 

Čl. 4 

Práva a povinnosti členov 

(1) Člen spoločnosti má právo: 

a) zúčastňovať sa činnosti spoločnosti 

a všetkých jej podujatí a byť o nich informovaný, 

b) voliť a byť volený do všetkých orgánov 

spoločnosti, 

c) podávať návrhy a hlasovať o návrhoch 

podaných na schôdzach a valných zhromaždeniach 

spoločnosti, 

d) prednostne získavať časopisy a publikácie, 

ktoré spoločnosť vydáva alebo inak zabezpečuje. 

(2) Člen spoločnosti má povinnosť: 

a) dodržiavať stanovy spoločnosti a plniť 

uznesenia prijaté valným zhromaždením, 

b) aktívne sa podieľať na plnení úloh 

spoločnosti, 

c) dodržiavať zásady vedeckej etiky, 

d) zodpovedne plniť funkcie, ktorými boli 

poverení a zaisťovať konkrétne úlohy, ku ktorým sa 

zaviazali, 

e) prispievať k prenášaniu nových vedeckých 

a odborných poznatkov do praxe a širšej verejnosti, 

f) dodržiavať princíp úcty ku všetkému 

živému, 

g) platiť členské príspevky. 

 

Čl. 5 

Zánik členstva 

(1) Členstvo v spoločnosti zaniká  

a) úmrtím člena,  

b) vystúpením člena zo spoločnosti (túto 

skutočnosť člen deklaruje písomne)  

c) zrušením členstva. 

(2) Členstvo môže byť členovi zrušené: 

a) ak člen koná v rozpore so stanovami 

spoločnosti, 

b) pre neplatenie členských príspevkov za 

obdobie viac ako dva roky. 

c) O zrušení členstva rozhoduje valné 

zhromaždenie na návrh predsedníctva spoločnosti. 

 

Čl. 6 

Orgány spoločnosti 

(1) Vedúcimi orgánmi spoločnosti pre všetky 

jej činnosti sú: 

a) valné zhromaždenie, 

b) predsedníctvo. 

(2) Kontrolným orgánom spoločnosti pre 

hospodársku činnosť je revízna komisia. Členovia 

revíznej komisie spoločnosti nesmú byť zároveň 

členmi predsedníctva spoločnosti. 

 

Čl. 7 

Valné zhromaždenie 

(1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom 

spoločnosti. Riadne zvolané zhromaždenie zvoláva 

predsedníctvo najmenej raz za dva roky. 

Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva 

predsedníctvo z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť 

aspoň jednej tretiny riadnych členov, a to najneskôr 

do jedného mesiaca po predložení žiadosti. Valného 

zhromaždenia má právo zúčastniť sa každý člen 

spoločnosti. 

(2) Do kompetencie valného zhromaždenia patrí 

najmä: 

a) schvaľovať, upravovať, meniť a vykladať 

stanovy spoločnosti, 

b) uznášať sa na základných hospodárskych 

opatreniach a určovať výšku členských príspevkov, 

c) určovať hlavné smery činnosti spoločnosti, 

d) schvaľovať správy predsedníctva a revíznej 

komisie, 

e) tajným hlasovaním voliť a odvolávať členov 

predsedníctva a revíznej komisie, 

f) schvaľovať čestných členov spoločnosti na 

návrh predsedníctva spoločnosti, 

g) rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiu 

predsedníctva, 

h) uznášať sa o zrušení spoločnosti. 

(3) Predsedníctvo zverejňuje termín konania 

a program riadneho alebo mimoriadneho valného 

zhromaždenia spoločnosti najmenej 14 dní vopred. 

(4) Valné zhromaždenie riadi predseda, 

prípadne v jeho neprítomnosti poverený člen 

predsedníctva spoločnosti. 

(5) Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, 

ak je prítomná najmenej polovica riadnych členov 

spoločnosti. Ak sa v stanovený čas nedostaví na 

valné zhromaždenie najmenej polovica členov, 
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valné zhromaždenie je potom uznášaniaschopné pri 

akomkoľvek počte prítomných členov. 

(6) O všetkých návrhoch na valnom 

zhromaždení sa hlasuje jednotlivo a v poradí, 

v akom boli podané. Za schválenie návrhu uznesenia 

musí hlasovať nadpolovičná väčšina prítomných 

členov, okrem hlasovania o návrhu na zánik 

spoločnosti, za ktorý musí hlasovať dvojtretinová 

väčšina prítomných členov. Pri rovnosti hlasov 

rozhoduje hlas predsedu spoločnosti. 

 

Čl. 8 

Predsedníctvo spoločnosti 

(1) Predsedníctvo je výkonným orgánom 

valného zhromaždenia a štatutárnym orgánom 

spoločnosti; riadi činnosť spoločnosti v období 

medzi valnými zhromaždeniami. 

(2) Skladá sa z predsedu, dvoch podpredsedov, 

tajomníka, hospodára a 1 člena bez ďalšej funkcie. 

Členov predsedníctva volí valné zhromaždenie na 

dobu štyroch rokov. Priebeh volieb upravuje čl. 10. 

(3) Za členov predsedníctva, ktorí trvale 

prestanú vykonávať svoje funkcie, povolá 

predsedníctvo náhradníkov. Náhradníkmi sa stávajú 

tí členovia uvedení na kandidátke, ktorí nezískali 

potrebný počet hlasov pri voľbe za riadnych členov 

predsedníctva (v poradí podľa počtu získaných 

hlasov). 

(4) Schôdze predsedníctva spoločnosti zvoláva 

predseda podľa potreby. Po požiadaní aspoň tretiny 

členov je predseda povinný zvolať schôdzu 

predsedníctva do 14 dní od doručenia žiadosti. 

(5) Predsedníctvo je schopné uznášať sa za 

prítomnosti aspoň polovice svojich členov. Za 

uznesenie predsedníctva sa považuje návrh, za ktorý 

hlasovala väčšina prítomných členov predsedníctva. 

Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. 

 

Čl. 9 

Revízna komisia 

(1) Dozor nad hospodárskou činnosťou 

spoločnosti vykonáva revízna komisia, ktorá z 

hospodárskeho hľadiska posudzuje aj plnenie úloh 

spoločnosti. Revízna komisia je dvojčlenná. 

(2) Členov revíznej komisie volí valné 

zhromaždenie z členov spoločnosti na funkčné 

obdobie zhodné s funkčným obdobím predsedníctva. 

Priebeh volieb upravuje čl. 10. 

(3) Členovia revíznej komisie sa môžu 

zúčastňovať na zasadaní predsedníctva spoločnosti 

s poradným hlasom. 

(4) Revízna komisia podáva správu 

o hospodárení predsedníctvu a valnému 

zhromaždeniu spoločnosti. Bez súhlasu revíznej 

komisie nemôže byť prerokovaná účtovná uzávierka, 

ani prijaté uznesenia o použití prebytkov alebo 

úhrade straty. 

 

Čl. 10 

Voľby členov predsedníctva spoločnosti a voľby 

členov revíznej komisie spoločnosti 

(1) Členov predsedníctva spoločnosti a členov 

revíznej komisie spoločnosti majú právo voliť všetci 

členovia spoločnosti. 

(2) Voľby členov predsedníctva a revíznej 

komisie sú vždy tajné a priame. Voľby organizuje, 

riadi a zodpovedá za ne predsedníctvo spoločnosti. 

Voľby sa konajú najneskôr 30 dní pred ukončením 

funkčného obdobia končiaceho predsedníctva. 

(3) Voľby môžu prebehnúť v rámci valného 

zhromaždenia, korešpondenčným hlasovaním alebo 

ich kombináciou. Korešpondenčné hlasovanie je 

rovnocenné hlasovaniu v rámci valného 

zhromaždenia. O tom, či voľby prebehnú v rámci 

valného zhromaždenia, korešpondenčne alebo ich 

kombináciou rozhoduje predsedníctvo spoločnosti. 

(4) Voľby sa konajú každé 4 roky. Po vyhlásení 

volieb môže v stanovenom termíne každý člen 

spoločnosti navrhnúť kandidátov na členstvo 

v predsedníctve a revíznej komisii spoločnosti. 

(5) Predsedníctvo je povinné vopred overiť 

súhlas kandidátov s členstvom v predsedníctve 

a revíznej komisii v prípade ich zvolenia a najmenej 

14 dní pred konaním volieb na internetovej stránke 

spoločnosti, elektronickou poštou a prípadne ďalším 

vhodným spôsobom, zverejniť kandidátku so 

zoznamom kandidátov v abecednom poradí tak, aby 

bola dostupná všetkým členom spoločnosti. 

(6) Predsedníctvo hlasovací lístok so zoznamom 

kandidátov v abecednom poradí všetkým členom 

spoločnosti: 

a) rozpošle najneskôr 10 dní pred konaním 

valného zhromaždenia pri kombinovanom spôsobe 

volieb, alebo 
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b) proti podpisu na zozname voličov (členov 

spoločnosti) odovzdá pred voľbami v rámci valného 

zhromaždenia, alebo 

c) rozpošle najneskôr 10 dní pred termínom 

uzavretia hlasovania v prípade korešpondenčných 

volieb. 

(7) V prípade kombinovaného spôsobu volieb 

na valnom zhromaždení s korešpondenčnými 

voľbami musí byť hlasovací lístok doručený na 

adresu zverejnenú predsedníctvom najneskôr do 3 

dní pred konaním valného zhromaždenia. 

(8) Ak sa voľby konajú na valnom zhromaždení, 

sčítanie hlasov vykonajú skrutátori, ktorí o ich 

výsledku informujú ihneď. Ak sa voľby konajú 

korešpondenčne, sčítanie hlasov vykonajú členovia 

predsedníctva a o ich výsledku informujú do 3 dní. 

(9) Členmi novozvoleného predsedníctva sa 

stávajú 6 kandidáti s najvyšším počtom hlasov. 

V prípade rovnosti počtu hlasov sa jeden 

z kandidátov môže vzdať v prospech druhého alebo 

sa medzi týmito kandidátmi rozhodne losovaním. 

(10) Po ustanovení novozvoleného predsedníctva 

ďalší 2 kandidáti v poradí získaných hlasov utvoria 

revíznu komisiu spoločnosti. V prípade rovnosti 

počtu hlasov sa jeden z kandidátov môže vzdať 

v prospech druhého alebo sa medzi týmito 

kandidátmi rozhodne losovaním. 

(11) Povinnosťou predsedníctva spoločnosti 

zabezpečujúceho voľby je po vyhodnotení 

výsledkov oznámiť výsledky volieb na valnom 

zhromaždení alebo na internetovej stránke 

a elektronickou poštou alebo ďalším vhodným 

spôsobom všetkým členom spoločnosti v prípade 

korešpondenčných volieb a zvolať zasadnutie 

novozvoleného predsedníctva a revíznej komisie 

spoločnosti v lehote do 21 dní. 

(12) Členovia novozvoleného predsedníctva 

spoločnosti na prvom zasadaní z pomedzi seba volia 

predsedu, dvoch podpredsedov, tajomníka 

a hospodára. 

(13) Povinnosťou končiaceho predsedníctva je 

odovzdať kompletnú agendu týkajúcu sa činnosti 

spoločnosti do 30 dní po prvom zasadnutí 

novozvoleného predsedníctva.  

(14) Člena predsedníctva alebo revíznej komisie 

spoločnosti môže v priebehu 4-ročného funkčného 

obdobia odvolať výlučne valné zhromaždenie 

spoločnosti vtedy, ak za takýto návrh tajne hlasuje 

nadpolovičná väčšina prítomných členov 

spoločnosti. 

Čl. 11 

Komisie a odborné skupiny spoločnosti 

(1) Pre lepšie zabezpečenie a koordinovanie 

práce môže spoločnosť vytvárať komisie alebo 

odborné skupiny, do ktorých sa členovia spoločnosti 

združujú podľa záujmov a špecializácie. 

(2) Podmienkou členstva v komisii alebo 

v odbornej skupine je členstvo v spoločnosti. 

(3) Vznik a zánik komisií a odborných skupín 

a spôsob ich činnosti schvaľuje predsedníctvo 

spoločnosti. 

 

Čl. 12 

Hmotné prostriedky na plnenie úloh 

a hospodárenie spoločnosti 

(1) Hmotné prostriedky na činnosť spoločnosti 

tvoria členské príspevky a dotácie poskytované 

Slovenskou akadémiou vied alebo inými 

inštitúciami, príjmy z vlastnej činnosti spoločnosti 

a sponzorské dary. 

(2) Pri hospodárení sa spoločnosť riadi 

všeobecne platnými predpismi a zákonmi. 

(3) Za majetok spoločnosti zodpovedá 

predsedníctvo spoločnosti, ktorého správu 

zabezpečuje hospodár. 

(4) Platby a príjmy spoločnosti prebiehajú na 

účte spoločnosti vo vybranej finančnej inštitúcii. 

(5) Spoločnosť predkladá orgánom SAV 

výročnú správu o činnosti a hospodárení. 

 

Čl. 13 

Zastupovanie spoločnosti 

(1) V mene spoločnosti rokujú a podpisujú 

podľa stanov predseda, 1. a 2. podpredseda a 

tajomník tak, že k názvu spoločnosti pripoja svoj 

podpis a označenie funkcie. Vo veciach 

hospodársko-finančných sa vyžadujú podpisy 

najmenej dvoch oprávnených osôb, právo podpisu 

majú predseda, tajomník a hospodár.  

(2) Predsedníctvo môže splnomocniť svojich 

jednotlivých členov, prípadne iné osoby, aby v 

rozsahu, ktorý určí, zastupovali spoločnosť a 

rokovali v jej mene. Takto poverené osoby 

podpisujú za spoločnosť s dodatkom „v zastúpení“. 
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Čl. 14 

Zánik spoločnosti 

(1) Spoločnosť zanikne, ak sa o jej zániku 

uznesie valné zhromaždenie dvojtretinovou 

väčšinou prítomných členov. 

(2) Ak spoločnosť zanikne, majetok, ktorý 

zostane po úhrade jej záväzkov pripadne Slovenskej 

akadémii vied s podmienkou, že ho odovzdá inej 

dobrovoľnej organizácii, ktorá sa rozhodne plniť 

úlohy zaniknutej spoločnosti. 

Čl. 15 

Záverečné ustanovenia 

(1) Tieto stanovy boli prerokované a schválené 

na valnom zhromaždení spoločnosti konanom dňa 

24. novembra 2016 v Nitre. 

(2) Stanovy spoločnosti nadobúdajú účinnosť 

dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra SR. 

(3) Zrušujú sa stanovy spoločnosti zo dňa 8. 

júla 1996. 

 

 

Vladimír Kubovčík, v. r. 

predseda 

Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV 


