STANOVY
ZDRUŽENIE PRIATEĽOV HERPETOFAUNY

Čl. 1. Sídlo
1.1

ZDRUŽENIE PRIATEĽOV HERPETOFAUNY (ďalej ZPH) pôsobí na celom území
Slovenskej republiky i v zahraničí.

1.2

Sídlo ZPH je na adrese Ing. Milan Kánya, Teodora Tekela 11, 917 01 Trnava.
Čl. 2. Ciele

2.1 SPOLOČENSKÉ A KULTÚRNE: organizovanie stretnutí svojich členov, odborných
prednášok súvisiacich s herpetológiou, aktívnym odpočinkom, poznávaním prírodných
lokalít, vzdelávanie sa, získavanie mládeže pre zmysluplnú záujmovú činnosť, rozvíjanie
vzťahov a vzájomnej spolupráce s inými združeniami na Slovensku i v zahraničí.
2.2 OCHRANÁRSKE: presadzovanie zlepšenia ochrany herpetofauny, posilňovanie
kladného vzťahu k prírode, zachovanie ohrozených druhov a poukazovanie na problémy
ich ohrozenia.
2.3 ODBORNÉ: získavanie poznatkov z herpetológie a o herpetofaune Slovenska,
podieľanie sa na vydávaní odborných publikácii, materiálov, zoznamov členov.
2.4 VZDELÁVACIE: organizovanie prednášok pre základné a stredné školy a iné
záujmové organizácie, vydávanie článkov na internetovom portáli.
Čl. 3. Členstvo
3.1 Členom združenia môže byť:
- riadny člen
- čestný člen
- mladý člen
3.2 Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba,
ktorá súhlasí so Stanovami združenia. Osoba do 15. roku (vrátane), prípadne osoba
prevyšujúca tento vek príležitostne sa zapájajúca do aktivít združenia, sa môže stať
mladým členom.
3.3 Členstvo vzniká úplným vyplnením prihlášky, potvrdením súhlasu so Stanovami
združenia, podpisom na prihláške a zaplatením členských príspevkov podľa pokynov.
Dokladom o členstve je preukaz.
3.4

Čestné členstvo udeľuje výročná členská schôdza(VČS) za zásluhy o rozvoj ochrany
herpetofauny a dlhodobú činnosť v združení.

3.5 Členstvo v ZPH zaniká:
a) dobrovoľným vzdaním sa členstva,
b) stratou alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
c) dvojnásobnou absenciou na zasadnutí výročnej členskej schôdze bez udania
závažného dôvodu počas jedného funkčného obdobia,
d) správaním, ktoré poškodilo dobré meno ZPH, ak sa na tom uznesie nadpolovičná
väčšina všetkých riadnych členov združenia,
e) smrťou.
3.6 Pri porušení Stanov združenia rozhoduje o zániku členstva VČS nadpolovičnou
väčšinou. Rada združenia musí písomne oznámiť členovi minimálne mesiac vopred fakt,
že svojim konaním porušil stanovy združenia. Člen sa môže obhajovať písomne alebo
osobne počas konania VČS.
Čl. 4. Práva a povinnosti člena
4.1 Členské práva riadneho člena sú:
a) aktívne sa zapájať do všetkých oblastí činnosti združenia,
b) zúčastňovať sa podujatí združenia,
c) dostávať všetky materiály vydávané pre členov združenia,
d) byť evidovaný v databázach združenia,
e) predkladať návrhy rade združenia a VČS,
f) voliť orgány združenia a byť do nich volený, každý člen má jeden hlas,
g) hlasovať na VČS,
h) obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
i) byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia,
j) dostať potvrdenie o zaplatení členského príspevku za príslušný kalendárny rok.
4.2 Členské povinnosti riadneho člena sú:
a) dodržiavať stanovy združenia,
b) pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
c) podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom
združenia,
d) zdržať sa konania, ktoré by bolo v rozpore so záujmami združenia a jeho členov,
e) presadzovať dodržiavanie zákonov vzťahujúcich sa na ochranu herpetofauny,
f) aktívne spolupracovať na činnosti združenia a pri tvorbe materiálov,
g) na výstavách a pri publikovaní článkov, na ktorých sa podieľa v súvislosti s
činnosťou združenia uvádzať aj príslušnosť k združeniu,
h) uhradiť členský príspevok za príslušný kalendárny rok do termínu, ktorý schváli
VČS,
i) nezneužívať informácie získané z interných databáz združenia,
j) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.
4.3 Členské práva čestného a mladého člena sú:
a) pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
b) zúčastňovať sa podujatí združenia,
c) predkladať návrhy rade združenia a VČS,
d) obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
e) byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia,

4.4 Členské povinnosti čestného a mladého člena sú:
a) dodržiavať Stanovy združenia,
b) zdržať sa konania, ktoré by bolo v rozpore so záujmami združenia a jeho členov,
c) presadzovať dodržiavanie zákonov vzťahujúcich sa na ochranu herpetofauny,
d) nezneužívať informácie získane z interných databáz združenia.
Čl. 5. Organizačná štruktúra
5.1

Orgánmi združenia sú:
a) výročná členská schôdza (VČS)
b) mimoriadna členská schôdza
c) rada združenia
d) revízna komisia

5.2 VČS je najvyšším orgánom ZPH a má schvaľovaciu právomoc.
5.2.1. Výročná členská schôdza je najvyšším orgánom združenia. Tvoria ju všetci riadni
členovia združenia. Zvoláva ju písomne alebo elektronicky (e-mail) minimálne
jedenkrát do roka rada združenia, najmenej 10 dní vopred. Rokovanie VČS vedie
predseda, prípadne iný riadny člen poverený predsedom. VČS rozhoduje o:
a) rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo
dobrovoľným rozpustením,
b) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
c) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
d) schvaľuje rozpočet, podľa predloženého plánu aktivít a správu o hospodárení,
e) volí a odvoláva členov rady združenia,
f) schvaľuje prijatie nových členov,
g) zániku členstva jednotlivých členov v prípade porušenia Stanov združenia.
5.2.2. VČS je uznášaniaschopná, ak sa hlasovania zúčastní nadpolovičná väčšina riadnych
členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných
riadnych členov VČS.
5.2.3. Zasadnutia VČS sú verejné. Riadne zasadnutia VČS zvoláva rada združenia alebo
predseda združenia podľa potreby, minimálne však raz ročne. Mimoriadne zasadnutie
VČS môže zvolať rada združenia a predseda združenia, alebo ak sú o to požiadaní
minimálne dvoma pätinami členov rady združenia.
5.2.4. VČS volí a odvoláva radu združenia a revíznu komisiu. Pri voľbách do rady združenia a
k odsúhlaseniu všetkých návrhov je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných riadnych
členov. Prvé stretnutie VČS sa uskutoční najneskôr do 30 dní mesiaca nasledujúceho po
registrácii združenia Ministerstvom vnútra.
5.3. Mimoriadna členská schôdza
5.3.1. Mimoriadnu členskú schôdzu zvoláva predseda alebo podpredseda združenia na návrh
rady združenia, ktorí písomne alebo elektronicky (e-mail) udali dôvod zvolania
najmenej mesiac pred navrhnutým termínom konania. Môže byť zvolaná aj na návrh

nadpolovičnej väčšiny riadnych členov. Mimoriadna členská schôdza má právomoci
VČS.
5.4. Rada združenia
5.4.1. Rada združenia je výkonným orgánom združenia. Je poverená vedením združenia,
pokiaľ nespadajú do právomoci VČS. Plní uznesenia prijaté na VČS. Organizuje
stretnutia a činnosť združenia medzi VČS. Schvaľuje výšku účelových príspevkov na
stretnutia. Rada združenia má 5 členov a je volená na obdobie jedného kalendárneho
roka.
5.4.2. Rada združenia:
a) volí a odvoláva spomedzi seba predsedu, podpredsedu
b) menuje pokladníka
c) riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu,
d) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie VČS a pripravuje základné materiály
na tieto rokovania.
5.4.3. Rada združenia je uznášaniaschopná pri jednoduchej väčšine. Návrhy sú schválené
väčšinou prítomných. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
5.4.4. Radu združenia zvoláva písomne alebo telefonicky predseda alebo podpredseda
združenia podľa potreby, alebo na žiadosť väčšiny členov rady. Program sa nemusí
stanoviť pred schôdzou.
5.5. Predseda združenia - jediný vystupuje a právne sa zaväzuje v mene združenia.
Organizuje prácu výboru. Zodpovedá hmotne za majetok združenia. Predseda
reprezentuje ZPH navonok a má právo veta.
5.6. Podpredseda združenia - zastupuje predsedu ak ho k tomu poverí on alebo rada
združenia. Zodpovedá hmotne za majetok združenia.
5.7. Pokladník združenia - spravuje majetok združenia, vykonáva s ním operácie a vykonáva
pokladničné doklady. Zodpovedá hmotne za majetok združenia.
5.8. Členovia rady združenia - vykonávajú úlohy ktorými ich poveril VČS alebo predseda.
Zodpovedajú hmotne za majetok združenia.
5.9. Revízna komisia (RK) je kontrolným orgánom združenia, ktorý :
a) kontroluje plnenie uznesení VČS,
b) kontroluje hospodárenie združenia minimálne raz ročne, upozorňuje orgány
na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
c) je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov, týkajúcich sa
činnosti združenia,
d) vyhotovuje správu o hospodárení združenia, ktorú písomne podáva VČS a
rade združenia.
e) je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu
orgánu.
f) kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

5.10.1. Členovia revíznej komisie nemôžu byť členovia rady združenia.
Čl. 6. Hospodárenie
6.1. ZPH hospodári podľa ročného rozpočtu, ktorý schválila VČS.
6.2. ZPH nevykonáva podnikateľskú činnosť.
6.3. Majetok získava združenie z :
a) členských príspevkov,
b) účelových príspevkov na stretnutia,
c) výnosov z podujatí a činnosti,
d) dotácií,
e) grantov,
f) darov,
g) sponzorských príspevkov.
6.4. Výdavkami združenia sú:
a) výdavky na realizáciu činnosti združenia,
b) výdavky na správu združenia,
c) výdavky na podporu cieľov združenia.
6.5. Správu o hospodárskej činnosti ZPH za účtovný rok predkladá rada združenia.
Rozpočtové pravidlá určuje VČS.
6.6. Účtovný rok trvá od 1. januára do 31. decembra. Prvý účtovný rok sa začína 1. januára
2007.
6.7. Majetok môže byť použitý len na dosiahnutie cieľa združenia, prípadne na iné aktivity v
súlade so Stanovami.
Čl. 7. Záverečné ustanovenia
7.1. Podrobnosti, týkajúce sa hlasovania a vedenia zasadnutí, upresní Rokovací poriadok.
7.2. Na prijatie stanov, ako aj na ich zmenu, je potrebný súhlas minimálne trojštvrtinovej
väčšiny všetkých riadnych členov ZPH.
7.3. Na zlúčenie s iným občianskym združením alebo zánik ZPH sa vyžaduje súhlas
minimálne trojštvrtinovej väčšiny všetkých riadnych členov ZPH.
7.4. Stanovy ZPH nadobúdajú platnosť dňa 4.12.2006, kedy boli prijaté prípravným
výborom ZPH. Účinnosť nadobúdajú dňom registrácie ZPH Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto stanov sa ruší prípravný
výbor ZPH.

V Trnave, dňa 4.12.2006
Ing. Milan Kánya
Predseda prípravného výboru

