
Stanovy 
SCPS – Slovenská spoločnosť pestovateľov 

mäsožravých rastlín  
Občianske združenie 

 

1. Názov a sídlo 
Názov združenia: SCPS – Slovenská spoločnosť pestovateľov mäsožravých rastlín (ďalej len „spoločnosť“) 

Anglický názov: SCPS – Slovak Carnivorous Plants Society  

Sídlo združenia:  Višňová 33, 900 28 Ivanka pri Dunaji 

 

2. Ciele 
Hlavným cieľom spoločnosti je budovanie komunity pestovateľov mäsožravých rastlín na Slovensku. 

Ďalšie ciele spoločnosti sú: 

a) pestovanie mäsožravých rastlín a iných botanických kuriozít, 

b) zhromažďovanie informácií o mäsožravých rastlinách a iných botanických kuriozitách ako aj 

výmena skúseností ich pestovateľov, 

c) šírenie povedomia o mäsožravých rastlinách medzi laickú verejnosť, 

d) ochrana životného prostredia, predovšetkým  prírodných lokalít s potvrdeným, či možným 

výskytom mäsožravých rastlín a iných ohrozených a chránených druhov rastlín, 

e) v súčinnosti so Štátnou ochranou prírody a inými kompetentnými autoritami monitorovanie, 

správa a obnova prírodných lokalít, kde boli mäsožravé rastliny a iné ohrozené  a chránené druhy 

rastlín v dôsledku rôznych činiteľov vyhubené alebo sú ohrozené vo svojich prirodzených 

biotopoch,  

f) výstavná a publikačná činnosť týkajúca sa predmetu činnosti spoločnosti, 

g) spolupráca s inými slovenskými či zahraničnými jednotlivcami a organizáciami, ktorých činnosť je 

blízka činnosti spoločnosti, 

h) spolupráca s orgánmi štátnej správy, odbornými vedeckými inštitúciami a inými organizáciami za 

účelom ochrany, správy a obnovy prirodzených biotopov na prírodných lokalitách mäsožravých 

rastlín a iných ohrozených a chránených druhov rastlín, 

i) účasť na verejných pojednávaniach, ktoré sa môžu týkať ochrany prírody, hlavne vo vzťahu 

k ohrozeným a chráneným druhom rastlín a to na základe § 82 zákona č. 543/2002 Z. z o ochrane 

prírody a krajiny v platnom znení, prípadne podľa iných všeobecne záväzných právnych 

predpisov tykajúcich sa ochrany životného prostredia.  

 

 

 



3. Orgány spoločnosti 
Spoločnosť má nasledujúce orgány: 

a) Valné zhromaždenie, 

b) Správnu radu, 

c) Konateľov. 

 

3.1. Valné zhromaždenie 
a) Je najvyšším orgánom spoločnosti, tvoreným všetkými jeho členmi. 

b) Zvoláva ho správna rada podľa potreby, minimálne však jeden krát ročne, prípadne na podnet 

ktoréhokoľvek člena po zvážení správnou radou. Valné zhromaždenie sa zvoláva  písomnou 

formou a to  poštou alebo elektronicky minimálne jeden mesiac pred jeho konaním. 

c) Rozhoduje o: 

1) zmene stanov spoločnosti, 

2) členských príspevkoch a termíne ich splatnosti,  

3) voľbe členov do ostatných orgánov spoločnosti, 

4) zrušení rozhodnutí ostatných orgánov, ktoré by bolo v rozpore so záujmami spoločnosti, 

5) schválení programu práce a rozpočtu spoločnosti na jeden rok, 

6) zániku spoločnosti, 
7) ďalších záležitostiach, ktoré si vyhradí. 

d) Valné zhromaždenie môže rozhodovať iba v prípade účasti minimálne 7 členov a to na základe 

hlasovania. 

e) Rozhodnutie je prijaté ak bolo odhlasované nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. 
f) Člen združenia je oprávnený písomne splnomocniť iného člena združenia na zastupovanie a 

hlasovanie na valnom zhromaždení, ak túto skutočnosť oznámi správnej rade minimálne tri dni 
pred jeho konaním. 

g) Vo výnimočných prípadoch môže správna rada rozhodnúť o inej forme hlasovania valného 
zhromaždenia a to napríklad korešpondenčne, elektronicky, tajne a podobne. 

 

3.2. Správna rada 
a) Je minimálne trojčlenný výkonný orgán spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a zodpovedá 

sa valnému zhromaždeniu. 

b) Členmi správnej rady sú všetci konatelia a každý člen spoločnosti zvolený za člena správnej rady 

na valnom zhromaždení. 

c) Správna rada: 

1) koordinuje činnosť spoločnosti, 

2) spracováva podklady pre zasadanie valného zhromaždenia, 

3) kontroluje dodržiavanie a napĺňanie programu schváleného valným zhromaždením, 

4) kontroluje hospodárenie spoločnosti, 

5) podniká kroky k napĺňaniu cieľov a stanov spoločnosti, 
6) rozhoduje o prijatí a o vylúčení člena spoločnosti,  
7) rieši podnety členov spoločnosti podané akýmkoľvek spôsobom a to najneskôr do 30 dní 

od podania podnetu. 



d) Správna rada sa schádza aspoň štyri krát ročne a to na podnet ktoréhokoľvek člena správnej 
rady. Jednanie správnej rady môže prebiehať aj inou formou ako osobne (napr. elektronicky), ak 
s tým súhlasí nadpolovičná väčšina členov. 

e) Správna rada môže rozhodovať iba za účasti nadpolovičnej väčšiny jej členov a to osobne, 

elektronicky, prípadne iným vyhovujúcim spôsobom. Rozhodnutie správnej rady je prijaté 

v prípade odhlasovania nadpolovičnou väčšinou. 

f) Z jednania správnej rady sa vyhotoví zápisnica so všetkými prejednávanými bodmi a hlasovaním, 

ktorá sa zverejní na webovej stránke spoločnosti v sekcii len pre členov spoločnosti. 

g) Členstvo v správnej rade zaniká: 

1) na vlastnú písomnú žiadosť adresovanú konateľom spoločnosti, 

2) ukončením členstva v spoločnosti, 

3) odvolaním Valným zhromaždením. 

h) Volebné obdobie správnej rady je dvojročné. 

i) V prípade rezignácie člena správnej rady na svoju funkciu rada na obdobie do konania ďalšieho 

Valného zhromaždenia vymenuje iného člena spoločnosti s jeho súhlasom za dočasného člena 

správnej rady. 

 

3.3. Konatelia 
Spoločnosť má troch konateľov, ktorí: 

a) zodpovedajú za zverenú oblasť, 

b) zodpovedajú za plnenie programu spoločnosti,  

c) prideľujú úlohy jednotlivým členom spoločnosti a kontrolujú ich plnenie, 

d) pripravujú program spoločnosti na funkčné obdobie pre jednanie správnej rady, 

e) informujú všetkých členov o dianí v spoločnosti, jednaniach a rozhodnutiach jej orgánov, 

f) zodpovedajú za vedenie finančných záležitostí spoločnosti, 

g) majú právo každý samostatne konať v mene spoločnosti vo všetkých otázkach, ktoré nie sú 

vyhradené inému orgánu spoločnosti.  

 

4. Členstvo – vznik a zánik členstva 
a) Členom spoločnosti sa môže stať fyzická osoba staršia ako 15 rokov bez ohľadu na štátne 

občianstvo.  Členom spoločnosti sa môže stať aj osoba mladšia ako 15 rokov, ak bude na základe 

vynaloženej aktivity v prospech spoločnosti odporúčaná aspoň jedným členom Správnej rady. 

b) Členom spoločnosti môže byť len osoba, ktorá bez výhrad súhlasí so stanovami spoločnosti 

a zaväzuje sa k ich dodržiavaniu ako aj dodržiavaniu predpisov o ochrane prírody. 

c) Členom spoločnosti sa môže stať aj právnická osoba, najmä ak ide o organizáciu s podobnými 

cieľmi v súlade so stanovami spoločnosti. 

d) Členstvo je podmienené písomnou prihláškou za člena spoločnosti zaslanou na adresu sídla 

spoločnosti s uvedením mena, priezviska, doručovacej adresy, telefonického a e-mailového 

kontaktu, dátumom a vlastnoručným podpisom. Právnická osoba uvedie do prihlášky názov, 

sídlo, identifikačné číslo, doručovaciu adresu, telefonický a emailový kontakt, dátum a podpis 

osoby/osôb oprávnenej/oprávnených konať v mene právnickej osoby. 



e) Súčasťou prihlášky je uhradenie členského príspevku na chod spoločnosti podľa možností 

kandidáta, minimálne však 5 €. Príspevok môže byť uhradený ľubovoľnou formou a jeho použitie 

bude transparentne zverejnené na webovej stránke spoločnosti. 

f) Členstvo osobe, ktorá splnila podmienky podľa bodov a), b), c), d) a e) vzniká dňom, kedy 

Správna rada oznámi svoje rozhodnutie o prijatí za člena, najneskôr však do 30 dní od podania 

prihlášky a uhradenia členského príspevku.  

g) Pokiaľ Správna rada spoločnosti rozhodne o neprijatí osoby za člena, oznámi svoje rozhodnutie 

s odôvodnením najneskôr do 30 dní od podania prihlášky a súčasne osobe vráti na jej 

doručovaciu adresu uhradený členský príspevok po odpočítaní nákladov spojených s jeho 

vrátením. 

h) Po zaplatení členského príspevku a odsúhlasení členstva nového člena správnou radou sa fyzická 

alebo právnická osoba stáva členom spoločnosti na jeden kalendárny rok, pričom pri predĺžení 

členstva nie je potrebné opätovné odsúhlasenie správnou radou. Pre predĺženie členstva na ďalší 

kalendárny rok stačí uhradiť členský príspevok do 31.12. aktuálneho roka. 

i) Členstvo v spoločnosti zaniká: 

a. vystúpením člena zo spoločnosti písomným oznámením správnej rade, 

b. úmrtím člena, 

c. zánikom združenia, 

d. vylúčením člena zo spoločnosti, o ktorom rozhoduje správna rada. Dôvodom k vylúčeniu 

môže byť porušenie stanov spoločnosti, úmyselné poškodzovanie dobrého mena 

spoločnosti, činnosť zameraná proti záujmom spoločnosti, či závažné porušenie 

predpisov o ochrane prírody. 

e. V prípade neuhradenia členského príspevku na ďalší kalendárny rok do 31.12. 

aktuálneho roka zaniká členstvo ku dňu 1.1. nasledujúceho roka. 

j) Vylúčený člen nemá právo na vrátenie členského príspevku alebo jeho časti. 

 

5. Práva a povinnosti členov 

Člen spoločnosti má právo: 

a) zúčastňovať sa na zasadnutiach valného zhromaždenia, 

b) voliť členov správnej rady a konateľov, 

c) byť volený do orgánov spoločnosti, pokiaľ dosiahol vek 18 rokov a je spôsobilý na právne úkony, 

d) podávať návrhy, podnety, žiadosti o vyjadrenie alebo sťažnosti orgánom spoločnosti, 

e) dostávať informácie o hospodárení spoločnosti a plnení programu schváleného valným 

zhromaždením, 

f) využívať všetky výhody a bezplatné služby, ktoré spoločnosť poskytuje. 

Člen spoločnosti má povinnosť: 

a) dodržiavať stanovy spoločnosti, predpisy o ochrane prírody, 

b) zúčastňovať sa aktívne podľa svojich schopností a možností na plnení cieľov spoločnosti 

a schváleného programu, 



c) rešpektovať všetky rozhodnutia orgánov spoločnosti, 

d) uhradiť členský príspevok na ďalší kalendárny rok v plnej výške do konca aktuálneho 

kalendárneho roku, 

e) neodkladne oznámiť akékoľvek jednanie členov spoločnosti v rozpore s týmito stanovami 

správnej rade spoločnosti. 

 

6. Hospodárenie združenia 

Spoločnosť hospodári podľa svojho rozpočtu schváleného valným zhromaždením. Finančné prostriedky 

spoločnosti sú ukladané na účet v Slovenskej republike. 

Zdrojmi majetku sú: 

a) členské príspevky, 

b) dary od fyzických a právnických osôb, 

c) dotácie a granty od právnických osôb, 

d) výnosy z činností a majetku združenia, 

e) iné zdroje. 

 

Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť po zdanení v zmysle platnej legislatívy použité len na 

podporu činností smerujúcich k dosiahnutiu cieľov združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov 

môže združenie vykonávať aj hospodársku činnosť súvisiacu so zabezpečovaním cieľov, poslania 

združenia v súlade týmito stanovami a s ďalšími internými predpismi. 

 

7. Zánik združenia 

V prípade zániku združenia o jeho majetku rozhodne valné zhromaždenie tak, aby ďalšie využívanie tohto 

majetku bolo v súlade s cieľom, poslaním a hodnotami združenia. 

 

8. Záverečné ustanovenia 

Záležitosti neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne platnými právnymi predpismi. 


