STANOVY
SLOVENSKÁ ORGANIZÁCIA PRE VESMÍRNE AKTIVITY
Článok 1
Základné ustanovenia
Združenie s názvom SOSA Forum je občianske združenie vystupujúce ako právnická osoba a je
nezávislé od všetkých politických strán (ďalej len „združenie“).
Článok 2
Sídlo združenia
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, Slovenská republika
Článok 3
Cieľ združenia
1. Cieľom združenia je podporovať vedu, techniku a kozmický výskum na Slovensku, distribuovať
informácie o kozmickom výskume a medzinárodných projektoch v tomto obore medzi domáce
organizácie a sprostredkovávať ich spoluprácu, podporovať slovenský priemysel, výskum a vývoj
nových technológií, ako aj ich používanie v praxi. Venovať sa popularizačnej činnosti, tj. organizovať
konferencie, semináre a rôzne workshopy a vzdelávať tak vlastných členov, ale aj širokú verejnosť.
2. Združenie tiež vykonáva výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied.
3. Združenie vykonáva všeobecne-prospešnú činnosť pre deti a mládež v oblasti vedy a výskumu.
4. Združenie vykonáva svoju činnosť v rámci celého územia Slovenskej republiky.
5. Združenie sa podieľa a pomáha organizovať aktivity európskych výskumných agentúr na území SR.
6. Na zabezpečenie cieľov a činnosti združenia môže združenie vytvárať pracovné miesta.
Článok 4
Členstvo v združení
1. Členom združenia môže byť právnická osoba a fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá má záujem
na napĺňaní cieľov združenia. Fyzické osoby mladšie ako 15 rokov môžu získať štatút čakateľa na
členstvo avšak nemajú hlasovacie právo v združení a v jeho orgánoch. Všetci členovia združenia musia
súhlasiť so Stanovami združenia.
2. Členstvo vzniká na základe písomnej žiadosti uchádzača, ktorú schvaľuje predsedníctvo združenia
(ďalej len „predsedníctvo“). Predsedníctvo posudzuje jednotlivé žiadosti individuálne, v súlade so

záujmami združenia, na vznik členstva nie je právny nárok. V prípade, že predsedníctvo akceptuje
žiadosť o členstvo žiadateľa, písomne žiadateľa na túto skutočnosť upozorní a vyzve žiadateľa na
úhradu členského príspevku alebo jeho pomernú časť. Predseda združenia môže odpustiť na základe
vlastného rozhodnutia povinnosť uhradiť členský príspevok pre kalendárny rok pre konkrétneho člena
združenia. Členstvo v združení vzniká dňom akceptácie žiadosti o členstvo zo strany predsedníctva.
3. Každý člen má právo:
a) podieľať sa na činnosti združenia,
b) navrhovať, voliť a byť volený do orgánov združenia,
c) obracať sa na orgány združenia s podnetmi, návrhmi, sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko,
d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia, zúčastňovať sa zasadnutí orgánov
združenia,
e) podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov združenia,
4. Povinnosti člena sú:
a) dodržiavať stanovy združenia,
b) plniť uznesenia orgánov združenia,
c) aktívne sa podieľať na činnosti združenia,
d) šetriť majetok združenia,
e) platiť členské príspevky a to vždy do 31. januára v roku, za ktorý sa má členský príspevok
uhradiť. V prípade prijatia člena počas kalendárneho roka, člen platí pomernú časť členského
príspevku a to do 30 dní odo dňa schválenia jeho prihlášky predsedníctvom. O výške ročného
členského príspevku rozhoduje Valné zhromaždenie.
5. Členstvo v združení zaniká:
a) na základe písomného rozhodnutia predsedníctva o zániku členstva,
b) písomným prehlásením člena o vystúpení zo združenia,
c) nezaplatením členského príspevku po uplynutí písomne stanovenej náhradnej lehoty na úhradu
členského príspevku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 kalendárnych dní.
d) opakovanou neúčasťou člena na valnom zhromaždení podľa týchto stanov
e) úmrtím člena alebo zánikom člena bez právneho nástupcu.
Článok 5
Orgány združenia
1. Orgánmi združenia sú:
a) valné zhromaždenie,
b) predsedníctvo
c) predseda združenia,
d) ambasádor združenia
e) revízor,
f) sekretár združenia.
2. Valné zhromaždenie:
2.1 Pôsobnosť valného zhromaždenia:
a) je najvyšší orgán združenia tvorený zo všetkých členov združenia

prerokúva všetky základné otázky činnosti združenia
rozhoduje o názve a symbolike, ako i zániku združenia
schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky
prerokúva správu predsedníctva o čerpaní rozpočtu za uplynulé obdobie a schvaľuje plán
činnosti a rozpočet pre nasledujúce obdobie, ako i správu revízora
f) určuje výšku členského príspevku
g) volí členov predsedníctva, predsedu, sekretára združenia a revízora
b)
c)
d)
e)

2.2 Zasadnutia valného zhromaždenia:
2.2.1 Valné zhromaždenie zvoláva predseda združenia minimálne 1x za kalendárny rok a to
písomnou pozvánku preukázateľne odoslanou všetkým členom združenia minimálne 10
kalendárnych dní pred dňom konania valného zhromaždenia.
2.2.2 Valné zhromaždenie riadi predseda združenia, v jeho neprítomnosti podpredseda
združenia. Na začiatku valného zhromaždenia sa zvolí zapisovateľ a overovateľ.
2.2.3 Členovia združenia majú povinnosť sa zúčastňovať valného zhromaždenia. Právnickú
osobu zastupuje jej štatutárny zástupca alebo ním písomne splnomocnená osoba. V prípade, že
sa člen združenia nemôže zúčastniť valného zhromaždenia, zašle minimálne 3 kalendárne dni
pred konaním valného zhromaždenia svoje písomné ospravedlnenie z neúčasti na valnom
zhromaždení predsedovi združenia.
2.2.5 Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, okrem
prípadov: rozhodovanie o zlúčení združenia s iným združením, zrušení združenia alebo zmenu
názvu združenia. V týchto prípadoch je na schválenie návrhu potrebná dvojtretinová väčšina
prítomných členov združenia.

3. Predsedníctvo
Predsedníctvo je výkonný orgán, ktorý sa skladá z predsedu združenia a dvoch podpredsedov
združenia, za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Predsedníctvo riadi činnosť
združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
3.1. Pôsobnosť predsedníctva:
i. riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
ii. obsahovo pripravuje rokovanie valného zhromaždenia,
iii. vypracúva plán činnosti a správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení
združenia,
iv. rozhoduje o vzniku a zániku členstva v združení,
v. ustanovuje likvidátora v prípade zrušenia združenia.
3.2 Zasadnutia predsedníctva
3.2. 1 Predsedníctvo sa schádza najmenej 6- krát ročne. Rokovania predsedníctva
zvoláva a riadi predseda združenia. Predsedníctvo je uznášania schopné ak je prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých členov predsedníctva.

3.2.2 Predsedníctvo prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou všetkých členov.
3.2.3 Predsedníctvo rozhoduje aj o vzniku a zániku členstva v združení. Členstvo vzniká
na základe písomnej prihlášky uchádzača, pričom predsedníctvo nie je viazané pri
rozhodovaní žiadnou lehotou. Členstvo zaniká rozhodnutím predsedníctva o zániku
členstva v prípade, ak člen združenia koná v rozpore so stanovami alebo cieľmi
združenia alebo ak svojím konaním ohrozuje dobré meno a povesť združenia.
Predsedníctvo taktiež môže rozhodnúť o ukončení členstva v združení, ak sa člen
združenia nezúčastni valného zhromaždenia 2x po sebe bez toho, aby sa minimálne 3
kalendárne dní pred konaním valného zhromaždenia písomne ospravedlnil z neúčasti na
valnom zhromaždení predsedovi združenia.
3.2.4 Funkčné obdobie predsedníctva sú 2 roky, pričom je možné opätovné
znovuzvolenie. Členovia predsedníctva vykonávajú svoje funkcie až do doby zvolenia
nových členov predsedníctva.
3.2.5 Členovia predsedníctva môžu zo svojich funkcií odstúpiť formou písomného
oznámenia zaslaného predsedovi. Ich funkcia končí dňom doručenia tohto oznámenia.
Ak klesne počet členov predsedníctva pod polovicu zvolených členov (zaokrúhleného
smerom nadol), môže predseda združenia do konania volieb poveriť za odstupujúcich
členov predsedníctva iných členov združenia.
3.2.6 Predsedníctvo môže udeliť členovi titul „čestný člen“. Takýto člen má rovnané
práva a povinnosti ako normálny člen, ale nemusí platiť členské poplatky a nie je možné
ho zo združenia vylúčiť na základe neprítomnosti na valnom zhromaždení.
Predsedníctvo taktiež môže svojim rozhodnutím odňať titul „čestný člen“, aj bez udania
dôvodu.
4. Predseda združenia:
4.1 Predseda združenia je štatutárnym orgánom združenia, ktorý zastupuje združenie navonok a
za svoju činnosť zodpovedá predsedníctvu. Predseda združenia je oprávnený vykonávať
neodkladné rozhodnutia medzi zasadnutiami predsedníctva
4.2 Funkčné obdobie predsedu sú dva roky, pričom je možné opätovné znovuzvolenie. Predseda
môže zo svojej funkcie odstúpiť formou písomného oznámenia zaslaného niektorému
podpredsedovi. Jeho funkcia končí dňom doručenia tohto oznámenia. Do konania volieb
vykonáva funkciu predsedu združenia jeden z podpredsedov združenia.
4.3 Predseda združenia môže na výkon niektorých činností písomne poveriť iné osoby.
5. Ambasádor združenia
5.1 Ambasádor združenia reprezentuje združenie navonok, avšak nie je oprávnený záväzne
konať v mene združenia voči tretím osobám, pričom za svoju činnosť zodpovedá
predsedníctvu. Má reprezentačnú funkciu.
5.2 Funkčné obdobie ambasádora je 2 ročné, pričom je možné jeho opätovné znovuzvolenie.
5.3 Ambasádor sa môže zúčastňovať zasadaní predsedníctva s hlasom poradným.

6. Revízor:
6.1 Revízor je kontrolným orgánom združenia, jeho funkčné obdobie je trojročné a je možné
znovuzvolenie. Revízor nesmie byť súčasne členom predsedníctva.
6.2 Revízor vykonáva kontrolu hospodárenia, navrhuje opatrenia a o výsledkoch informuje
valné zhromaždenie, ktorému zodpovedá za svoju činnosť. Má právo nahliadať do všetkých
účtovných podkladov združenia. Môže sa zúčastňovať zasadaní predsedníctva s hlasom
poradným.
7. Sekretár združenia:
a) vedie administratívu združenia,
b) spracováva korešpondenciu združenia,
c) vedie účtovníctvo a inventár majetku združenia,
d) pri svojej činnosti sa riadi pokynmi predsedníctva združenia,
e) sekretára do jeho funkcie ustanovuje predsedníctvo združenia.
Článok 6
Hospodárenie združenia
1. Združenie hospodári so svojim, alebo zvereným majetkom (hnuteľným i nehnuteľným) podľa:
a) všeobecne záväzných predpisov
b) pravidiel schválených valným zhromaždením
2. Finančnými zdrojmi združenia sú najmä:
a) členské príspevky,
b) dary od fyzických a právnických osôb,
c) dotácie, granty,
d) iné príjmy, ktoré nie sú v rozpore s týmito stanovami
e) príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia
3. Hospodárenie sa uskutočňuje v súlade s platnými zákonmi SR a podľa schváleného rozpočtu
združenia. Za hospodárenie zodpovedá predseda združenia.
4. Majetok je vlastníctvom združenia a možno s ním disponovať len na základe rozhodnutia valného
zhromaždenia. Medzi zasadaniami valného zhromaždenia je týmito právomocami poverený predseda
združenia.
Článok 7
Zánik združenia
Zánik združenia nastáva jedným z nasledovných spôsobov:
1. Uznesením valného zhromaždenia o rozpustení združenia. Ak združenie zaniká rozpustením,
predsedníctvo združenia ustanoví likvidátora.
2. Zlúčením s iným združením, o ktorom rozhodne valné zhromaždenie.
3. Právoplatným rozhodnutím MV SR o jeho rozpustení.

Článok 8
Majetkové vysporiadanie
Zostatok majetku sa v prípade likvidácie môže použiť na verejnoprospešné a charitatívne účely.
Likvidátor vykonáva majetkové vysporiadanie a ukončenie likvidácie oznámi do 15 dní Ministerstvu
vnútra SR.
Článok 9
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Výklad stanov vykonáva predsedníctvo združenia. V ostatných prípadoch platia ustanovenia
zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
2. Uznesenia a opatrenia združenia zostávajú v platnosti, len ak neodporujú stanovám a platnej
legislatíve Slovenskej republiky.
3. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie orgánom štátnej správy príslušným podľa
ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

