
Stanovy občianskeho združenia 

založeného v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších 

predpisov 

Preambula 

Študentský spolok Pasteur vzniká za účelom podpory študentov Fakulty biotechnológie 

a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Rozvoj študentov podporí 

zakladané združenie prostredníctvom organizovania vzdelávacích a spoločenských podujatí.   

Čl. 1 

Základné ustanovenia 

1.1 Názov združenia: Študentský spolok Pasteur, občianske združenie 

1.2 Združenie je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým združením fyzických   

a právnických osôb. 

1.3 Sídlo združenia: Dekanát FBP, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 

1.4 Poštová komunikačná adresa: Dekanát FBP, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 

1.5 Združenie je zriadené na dobu neurčitú. 

Čl. 2 

Hlavné ciele združenia 

2.1 Ciele združenia sú :  

a) Propagácia a rozvoj Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzity v Nitre, 

b) Podpora vzdelávania, 

c) Rozvoj soft skills členov, 

d) Podpora aktívnych a iniciatívnych študentov, 

e) Organizovanie kultúrnych, športových, vedeckých a spoločenských podujatí,  

f) Osvetová, vydavateľská a vzdelávacia činnosť, 

g) Výroba inovatívnych potravinárskych výrobkov 

h) Propagácia vedy a výskumu fakulty, 

i) Výroba a distribúcia propagačných a reklamných predmetov, 

j) Podpora zahraničných mobilít členov, 

k) Vytvorenie siete absolventov, 

l) Organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti, 

m) Prevádzkovanie samostatnej hospodárskej činnosti k rozvoju združenia a zabezpečenia 

cieľov.  

 

Čl. 3  

Členstvo v združení 

3.1 Členom v združení môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami    

občianskeho združenia a jeho cieľmi. 

3.2 Podmienkou členstva je pretrvávajúce alebo absolvované štúdium na Fakulte 

biotechnológie a potravinárstva (ďalej len FBP) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 

v Nitre, ako aj pracovno-právny vzťah k FBP.  

3.3 O prijatí člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky Valné zhromaždenie. 

3.4 Členstvo vzniká dňom prijatia za člena. 



3.5 Členstvo je dobrovoľné. 

3.6 Združenie rozlišuje nasledovné kategórie členov:  

a)  riadnych členov, 

b) čestných členov. 

 

 

Čl. 4 

Riadny členovia  

4.1 Práva riadnych členov sú:  

a)Podieľať sa na činnosti združenia 

b)Zúčastňovať sa Valného zhromaždenia a hlasovať na ňom 

c)Voliť a byť volený do orgánov združenia 

d)Predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom združenia 

e)Byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia a pripravovaných 

aktivitách 

4.2 Povinnosti riadnych členov sú: 

a)Dodržiavať stanovy združenia 

b)Plniť uznesenia orgánov združenia 

c)Pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci 

d)Podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom 

združenia 

e)Platiť členské poplatky vrátenie zaplateného členského poplatku, ktorý nie je súdne 

vymáhateľný  

f)Ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia 

g)Nespôsobovať svojim konaním združeniu ujmu. 

4.3 Zánik členstva 

4.3.1 Členstvo riadnych členov zaniká nasledovne: 

a)Vystúpením riadneho člena. Členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia 

člena o vystúpení zo združenia.  

b)Neuhradením členského poplatku v lehote určenej vo výzve na dodatočné splnenie si 

povinnosti zaplatiť členský poplatok. Lehota na dodatočné splnenie si povinnosti 

nebude kratšia ako 15 dní odo dňa doručenia výzvy. 

c)Úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby. 

d)Zánikom združenia 

e)Vyškrtnutím člena z dôvodu jeho nečinnosti  

f)Vylúčením, ak člen opakovane a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo 

z iných dôležitých dôvodov. O vylúčení rozhoduje príslušný orgán určený v stanovách. 

Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať riadny člen odvolanie na najvyšší orgán 

združenia.  

g)Ukončením štúdia. Dátumom ukončenia štúdia zaniká riadne členstvo a vzniká nárok 

na čestné členstvo.  

 

 

Čl. 5  

Čestní členovia: 

5.1 Práva čestných členov sú:  

a)Podieľať sa na činnosti združenia 

b)Predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom združenia 



c)Byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia a pripravovaných 

aktivitách 

5.2 Povinnosti čestných členov 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)Ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia 

e)Nespôsobovať svojim konaním združeniu ujmu. 

5.3 Zánik čestného členstva 

5.3.1 Členstvo čestných členov zaniká nasledovne: 

a)Vystúpením čestného člena. Členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia 

člena o vystúpení zo združenia.  

b)Úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby. 

c)Zánikom združenia. 

d)Vylúčením, ak člen opakovane a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo 

z iných dôležitých dôvodov. O vylúčení rozhoduje príslušný orgán určený v stanovách. 

Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať čestný člen odvolanie na najvyšší orgán 

združenia.  

 

Čl. 6  

Orgány združenia 

6.1 Orgánmi združenia sú:  

 

Valné zhromaždenie 

Štatutárny orgán 

Dozorná rada 

Čl. 7  

Valné zhromaždenie: 

7.1 Je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi združenia. Rozhoduje 

o záležitostiach združenia. 

7.2 Schvaľuje zmeny a doplnky stanov združenia. 

7.3 Volí a odvoláva predsedu združenia a podpredsedu združenia. 

7.4 Kontroluje hospodárenie a činnosť združenia. 

7.5 Schvaľuje výšku členského príspevku. 

7.6 Odsúhlasuje ročný rozpočet a nakladanie s ním. 

7.7 Rozhoduje o zásadných otázkach týkajúcich sa združenia, rozhoduje o zániku združenia. 

7.8 Zasadnutie Valného zhromaždenia môže zvolať člen Dozornej rady alebo predseda 

a podpredseda združenia. 

7.9 Valné zhromaždenie sa zvoláva podľa potreby, najmenej však dvakrát do roka. 

7.10 Valné zhromaždenie vedie predseda. 

7.11Uznesenie Valného zhromaždenia je platne prijaté, ak hlasuje aspoň nadpolovičná väčšina        

        členov združenia, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.  

7.12Uznesenia valného zhromaždenia musia byť zapísané v zápisnici a podpísané predsedom, 

zapisovateľom a ad hoc zvoleným overovateľom. Predseda zabezpečí vyhotovenie 

zápisnice najneskôr do 7 dní odo dňa konania zasadnutia valného zhromaždenia. Predseda 



zabezpečuje a zodpovedá za doručenie zápisnice medzi členov výkonného výboru 

najneskôr do 14 dní odo dňa konania Valného zhromaždenia.  

 

Čl. 8  

Štatutárny orgán 

8.1 V mene združenia koná a navonok vystupujú predseda združenia, ktorý ho zastupuje 

v rozsahu svojich práv a povinností. 

8.2 Riadi a zodpovedá za činnosť združenia, 

8.3 Má právo prijímať rozhodnutia za združenie, ktoré nie sú v rozpore s rozhodnutiami 

Valného zhromaždenia. 

8.4 Predsedu volí Valné zhromaždenie. 

8.5 Predsedu odvoláva Valné zhromaždenie ak:  

a)bol právoplatne odsúdený za trestný čin v súvislosti s výkonom funkcie predsedu alebo 

za iný úmyselný trestný čin, 

b)ak o to sám požiada, 

c)ak to navrhne člen Valného zhromaždenia a tajnou voľbou odsúhlasí minimálne polovica 

riadnych členov združenia, 

d)ak to navrhne člen Dozornej rady a odsúhlasí tajným hlasovaním minimálne polovica 

členov Dozornej rady 

Čl. 9  

Dozorná rada 

9.1 Dohliada a kontroluje činnosť združenia.  

9.2 Tvorí ju 5 členov. 

9.3 Pozostáva z troch zakladajúcich členov združenia, jedného člena s pracovnoprávnym 

vzťahom k FBP a štatutárneho orgánu FBP. Všetci členovia dozornej rady majú jeden 

rovnocenný hlas, 

9.4 Schvaľuje plán činností a rozpočet združenia, 

9.5 Má právo zúčastňovať sa Valného zhromaždenia, 

9.6 Navrhuje výšku členských poplatkov, 

9.7 Má právo podať návrh na pozastavenie členstva a vylúčenie člena zo združenia. 

9.8 Navrhuje a schvaľuje interné predpisy združenia, ktorých schválenie nie je vyhradené do 

pôsobnosti valného zhromaždenia, 

9.9 Rozhoduje o vytvorení podkategórií riadnych členov združenia, 

9.10 Má právomoc odvolať predsedu alebo podpredsedu združenia. 

 

Čl. 10  

Hospodárenie združenia 

10.1Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom 

10.2Združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu. Rozpočet obsahuje všetky rozpočtové 

príjmy a výdavky, pričom sa zostavuje a schvaľuje na príslušný akademický rok. 

10.3Majetok združenia tvoria nasledovné prostriedky: 

a) Členské príspevky, 

b) Dary od fyzických a právnických osôb, 

c) Dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia, 

d) Z dotácií zo štátneho a miestneho rozpočtu a z projektových fondov EÚ,    

grantové prostriedky, 

e) Výnosy zo vzdelávacích akcií, 



f) Podiel zaplatenej dane do výšky 2% v zmysle osobitnej právne úpravy, 

g) Príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia sú nasledovné: 

 Príjmy z predaja vstupeniek a vlastných publikačných a propagačných materiálov 

 Príjmy z reklamnej a propagačnej činnosti 

 Príjmy z verejnýh zbierok 

 Výnosy z majetku združenia, úroky z peňažných vkladov v bankách, výnosy z 

cenných papierov, príjmy z prenájmu 

 Príjmy z vedľajšej podnikateľskej činnosti 

 Asignácia daní fyzických a právnických osôb 

 Príjmy z dedičstva 

10.4Podnikateľská činnosť ako sekundárna činnosť združenia sa môže vykonávať len po 

schválení jej rozsahu a obsahu predsedom alebo podpredsedom. Zisk z tejto činnosti môže 

byť použitý len na ciele určené stanovami združenia. 

 

Čl. 11  

Zánik združenia 

11.1Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením. O zániku 

združenia rozhoduje Dozorná rada na podnet člena schválený nadpolovičnou väčšinou 

hlasov Valného zhromaždenia, 

11.2Ak zaniká združenie rozpustením, Valné zhromaždenie ustanoví likvidátora,  

11.3Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží 

podľa rozhodnutia Dozornej rady. Majetok sa v prípade likvidácie môže previesť inému 

združeniu, nadácii alebo právnickej osobe s podobnými cieľmi alebo na verejnoprospešné 

a charitatívne účely.  

 

Čl. 12  

Záverečné ustanovenia 

11.4Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom vzniku združenia. 

11.5Združenie vzniká v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení 

neskorších predpisov a v zmysle platných právnych predpisov dňom registrácie na 

Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.  

11.6Na vzťahy neustanovené týmito stanovami sa použijú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. 

o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych 

predpisov. 

 

 

Schválené členmi prípravného výboru 

V Nitre dňa 02.03.2020 

 


