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S TA N OV Y 
O B ČI A N S K E HO  Z DR U Ž E N I A 
Trout Area Slovakia

č l á n o k  i . 
základné ustanovenia

1.  Trout Area Slovakia v ďalšom texte len ako „združenie“ je neziskovým, nezávislým, nepolitickým, záujmovým 
a dobrovoľným združením členov v zmysle týchto stanov.

2. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá vzniká registráciou na základe zákona č. 83/1990 Zb. o zdru-
žovaní občanov v platnom znení.

3. Združenie má sídlo: Železničná 4A, 920 01 Hlohovec

4. Združenie v oblasti svojho pôsobenia svojou činnosťou nenahrádza úlohy a funkcie štátu.

5. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.

6. Združenie nezodpovedá za záväzky svojich členov.

č l á n o k  i i . 
hlavné ciele združenia

1. Hlavným cieľom a poslaním združenia je pomáhať ľuďom rozširovať ich prehľad v oblasti športového rybárstva, 
zlepšovať ich schopnosti v tejto oblasti najmä prostredníctvom súťaží v športovom love rýb, zvládnuť rôzne tech-
niky pri chytaní rýb ako aj prácu s udicou. Hlavným cieľom združenia je teda popularizácia športového rybárstva 
prostredníctvom súťaží v športovom love rýb členov združenia. Medzi ďalšie ciele združenia patrí aj aktívny pobyt 
v prírode, ako aj ochrana prírody v zmysle platných právnych predpisov.

Za týmto účelom združenie najmä: 
a) chráni a podporuje oprávnené záujmy svojich členov a presadzuje ich, uchováva a zvy-

šuje odbornú úroveň členov združenia, napomáha využívaniu a  rozširovaniu techník 
v športovom love rýb,

b) zabezpečuje súťaže v športovom love rýb pre svojich členov prostredníctvom poverených 
členov združenia, a to všetko v súlade s pravidlami súťaže vopred zverejnené na webovej 
stránke združenia alebo písomne oznámené členom,

c) vedie štatistiky, vyhodnocuje a odmeňuje členov podľa umiestnenia v súťaži,
d) zvyšuje ekologické povedomie členov združenia
e) podporuje aktívny pohyb v prírode,
f) ochraňuje prírodu,
g) koordinuje záujmy svojich členov, 
h) získava finančné prostriedky, organizuje sponzorskú činnosť za  účelom získania pro-

striedkov na realizáciu svojho poslania,
i) podporuje rozvoj telesnej kultúry a zdatnosti ako aj vedomostnej úrovne členov združenia.

2. Pri realizácii svojho poslania a cieľov koná združenie v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
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č l á n o k  i i i .
doplnkové aktivity združenia

Združenie môže vykonávať doplnkové aktivity, ktoré sú v súlade s hlavnými cieľmi združenia. Doplnkovými aktivitami, 
prostredníctvom ktorých združenie bude zabezpečovať realizáciu hlavných cieľov sú:

a) prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,
b) organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí.

č l á n o k  i v .
členstvo 

1. Členstvo sa zakladá na dobrovoľnosti, členmi združenia môžu byť fyzické osoby, ktoré súhlasia so stanovami, 
poslaním a cieľmi združenia. 

2. Členom združenia sa môže stať každý, kto prejaví záujem, splní podmienky a bude odsúhlasený zakladajúcimi členmi.

3. Počet členov združenia je maximálne 50.

4. Fyzické osoby musia byť:
a) štátnym občanom Slovenskej republiky, 
b) staršie ako 18 rokov a plne spôsobilé na právne úkony,
c) bezúhonné.

5. Združenie rozoznáva nasledovný druh členstva:
a) zakladajúci člen,
b) člen.

6. Práva členov: 
a) zúčastňovať sa na činnosti združenia, jeho volených orgánov a komisií,
b) prezentovať svoje návrhy a názory,
c) byť informovaní o činnosti a hospodárení združenia na jeho písomnú žiadosť,
d) byť prítomní na rokovaniach orgánov združenia, kde sa rokuje o jeho osobe. 

7. Povinnosti členov:
a) konať v súlade s týmito stanovami, 
b) aktívne sa zúčastňovať na plnení poslania a úloh združenia,
c) chrániť majetok združenia,
d) nepoškodzovať záujmy združenia,
e) dodržiavať mlčanlivosť,
f) neodkladne informovať štatutárnych zástupcov o  prípadnom  poškodzovaní záujmov 

združenia inými osobami,
g) dodržiavať pravidlá súťaže Jazernej pstruhovej ligy.

8. Zánik členstva:
a) vystúpením člena,
b) vylúčením člena pre závažné porušenie stanov združenia,
c) nesplnením pravidiel súťaže Jazernej pstruhovej ligy,
d) vyhlásením konkurzu na majetok člena alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkur-

zu pre nedostatok majetku.
e) stratou štátneho občianstva Slovenskej republiky,
f) odsúdením za spáchanie úmyselného trestného činu,
g) úmrtím alebo vyhlásením za mŕtveho,
h) obmedzením alebo stratou spôsobilosti na právne úkony.

9. Rozhodnutie o vylúčení člena sa prijíma na základe návrhu zakladajúcich členov združenia alebo výkonného vý-
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boru. Dotyčný člen musí dostať možnosť osobne sa zúčastniť na prerokovaní jeho vylúčenia na zasadnutí valného 
zhromaždenia a vyjadriť sa k svojmu prípadu.

10. Združenie vyhlasuje, že členské ostáva v združení aj po zániku členstva a členské sa nevracia.

11. Aktuálny zoznam všetkých členov združenia vedie vo svojej evidencii výkonný výbor združenia.

č l á n o k  v .
orgány združenia

Orgánmi združenia sú:
a) valné zhromaždenie,
b) výkonný výbor.

č l á n o k  v i .
valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia, ktoré tvoria zakladajúci členovia. 

2. Riadne zasadnutie valného zhromaždenia sa koná minimálne jeden krát do roka. Právnickú osobu na zasadnutí 
valného zhromaždenia zastupuje ako člena jeho štatutárny zástupca. 

3. Valné zhromaždenie najmä :
a) rozhoduje o zásadných otázkach združenia,

b) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,

c) na návrh a odporúčanie výkonného výboru schvaľuje vstup nových členov do združenia,

d) rozhoduje o vylúčení člena,

e) schvaľuje plán činnosti a rozpočet združenia,

f) stanovuje spôsob a zásady hospodárenia združenia,

g) prejednáva a schvaľuje správu o činnosti združenia a hospodárenie združenia,

h) je odvolacím orgánom voči rozhodnutiam výkonného výboru,

i) rozhoduje o zrušení združenia a spôsobe likvidácie jeho majetku.

4. Valné zhromaždenie zvoláva výkonný výbor podľa potreby, najmenej však jedenkrát do roka. Výkonný výbor zvolá 
mimoriadne valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej 2/3 všetkých členov. Výkonný výbor je v takomto prípa-
de povinný zvolať mimoriadne valné zhromaždenie do 3 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti. Oznámenie o konaní 
riadneho či mimoriadneho valného zhromaždenia je výkonný výbor povinný zverejniť najneskôr 30 dní pred termínom 
jeho konania. Zverejnenie je možné uskutočniť na webovej stránke združenia, prípadne iným vhodným spôsobom. 
Oznámenie o konaní valného zhromaždenia zašle výkonný výbor každému členovi e-mailom na jeho e-mailovú adre-
su. Toto oznámenie musí obsahovať dátum a hodinu konania, miesto konania a program zhromaždenia.

5. Prípravu valného zhromaždenia zabezpečuje výkonný výbor. Valné zhromaždenia je uznášaniaschopné ak je prí-
tomná aspoň 2/3 väčšina všetkých členov. Každý člen valného zhromaždenia má jeden hlas. Na prijatie uznesenia 
valného zhromaždenia sa vyžaduje súhlas 2/3 väčšiny prítomných členov. 

6. Valné zhromaždenie pri svojom rokovaní volí predsedu, zapisovateľa, a osoby poverené sčítaním hlasov. Rokova-
nie valného zhromaždenia zaháji a až do zvolenia predsedu valného zhromaždenia vedie člen výkonného výboru. 
Následne vedie rokovanie valného zhromaždenia jeho predseda. O priebehu valného zhromaždenia sa vyhotoví 
zápisnica, ktorú podpisujú predseda valného zhromaždenia, zapisovateľ a osoby poverené sčítaním hlasov. Zápis 
sa archivuje počas celej doby trvania združenia.

7. Hlasovanie na valnom zhromaždení je možné aj prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov, naj-
mä prostredníctvom internetu, krátkou správou SMS, prípadne iným spôsobom, ktorý umožňuje uchovať 
záznam o hlasovaní.
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č l á n o k  v i i .
výkonný výbor

1. Výkonný výbor je výkonným orgánom združenia, ktorý riadi jeho činnosť v období medzi dvoma zasadnutiami val-
ného zhromaždenia. Vo svojej činnosti sa riadi rozhodnutiami valného zhromaždenia. 

2. Výkonný výbor sa skladá zo 4 zakladajúcich členov, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak. Členovia výkonného 
výboru volia spomedzi seba predsedu výkonného výboru a podpredsedu výkonného výboru. Členovia výkonného 
výboru sú volení a odvolávaní valným zhromaždením na neurčito. Členovia výkonného výboru konajú v súlade 
s rozhodnutiami výkonného výboru a valného zhromaždenia. V mene združenia koná štatutárny orgán samostatne. 
Štatutárnym orgánom je predseda výkonného výboru.

3. Zasadnutie výkonného výboru má právo zvolať člen výkonného výboru. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak 
sú prítomní všetci jeho členovia a rozhoduje na základe 2/3 väčšiny hlasov prítomných členov. 

4. Výbor najmä: 
a) riadi a zabezpečuje činnosť združenia, 

b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,

c) plní rozhodnutia valného zhromaždenia,

d) vypracováva plán činnosti, správu o  činnosti a  správu o  hospodárení združenia, kto-
ré predkladá valnému zhromaždeniu, 

e) prijíma prihlášky záujemcov o členstvo v združení a odporúča ich schválenie a prijatie 
valnému zhromaždeniu, 

f) podáva návrh valnému zhromaždeniu na vylúčenie člena, 

g) rozhoduje o prípadnom udeľovaní grantov, štipendií a dotácií, 

h) rozhoduje o operatívnych výdavkoch potrebných na zabezpečenie fungovania združenia,

i) v prípade potreby za účelom riešenia jednotlivých odborných, resp. technických prob-
lémov môže vytvoriť poradný orgán, ktorého organizáciu, úlohy ako aj členov stanovuje 
výkonný výbor,

j) rozhoduje o zrušení združenia, ak sa valné zhromaždenie, ktorého programom je zru-
šenie združenia nezišlo do troch mesiacov odo dňa jeho zvolania, aby rozhodlo o zru-
šení združenia, 

k) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia,

l) rozhoduje o zriadení a organizácii sekretariátu, jeho pracovníkoch a rieši všetky pracov-
no-právne otázky, 

m) vypracováva vnútorné predpisy, potrebné pre zabezpečenie fungovania združenia,

n) rieši otázky spojené s nakladateľskou, vydavateľskou, príp. inou činnosťou združenia,

o) rozhoduje o veciach, ktoré nie sú riešené stanovami.

č l á n o k  v i i i .
finančné prostriedky, 

majetok a hospodárenie
1. Združenie je vlastníkom hnuteľného a nehnuteľného majetku, s ktorým hospodári v zmysle platných právnych 

predpisov. 

2. Združenie samostatne hospodári s týmito finančnými prostriedkami: 
a) dary a príspevky fyzických a právnických osôb z tuzemska a zo zahraničia,

b) subvencie, granty a dotácie, 

c) úroky z vkladov v peňažných ústavoch, 
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d) prostriedky získané z organizovania aktivít a spoločenských podujatí, ktorá súvisí s posla-
ním združenia, najmä športových súťaží,

e) prostriedky z vlastnej nakladateľskej, vydavateľskej činnosti,

f) akékoľvek právom dovolené zdroje od  fyzických aj právnických osôb z  tuzemska 
a zo zahraničia.

3. Združenie vedie účtovníctvo a ekonomickú agendu v súlade s platnými právnymi predpismi. Za vedenie účtovnej 
a ekonomickej agendy je zodpovedný výkonný výbor združenia alebo ním poverená osoba. 

č l á n o k  i x .
riešenie sporov

1. Spory medzi členmi združenia, podporovateľmi a orgánmi združenia sa riešia predovšetkým rokovaním za prítom-
nosti členov výkonného výboru združenia.

2. Výkonný výbor môže pre riešenie sporov zvoliť z členov združenia komisiu, ktorá bude trvalým, alebo len ad hoc 
vytvoreným orgánom na riešenie sporov.

č l á n o k  x .
zánik združenia

1. Združenie zaniká rozhodnutím zhromaždenia o zániku združenia a to formou dobrovoľného rozpustenia alebo zlú-
čenia s iným združením, ako aj v dôsledku rozhodnutia podľa § 12 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov 
v platnom znení. 

2. Združenie môže zaniknúť aj na základe rozhodnutia výkonného výboru v prípade podľa čl. VII., bod 4. písm. j) týchto 
stanov. 

3. Ak združenie zaniká rozpustením, poverí výkonný výbor jedného alebo viacerých členov usporiadaním ma-
jetku združenia. Likvidátori musia byť zvolení 2/3 väčšinou hlasov všetkých členov výkonného výboru.

č l á n o k  x i .
záverečné ustanovenia

1. Stanovy združenia nadobúdajú platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom vykonania registrácie združenia Minister-
stvom vnútra Slovenskej republiky. 

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

 
 
 

V Bratislave, dňa 01. 02. 2016.


