
STANOVY
občianskeho združenia

Východoslovenské ochranárske združenie

§1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE 

1. Názov občianskeho združenia je Východoslovenské ochranárske združenie (ďalej 
VOZ).

2. VOZ pôsobí na území celej Slovenskej republiky so sídlom v Soľník 13, 090 31 
Soľník, pošta Kolbovce.

§2
CIELE

Cieľom činnosti VOZ je: 

1. systematicky prispievať k zachovaniu biologickej diverzity, ekologickej stability a 
obnove prírodných hodnôt na území SR, s osobitným dôrazom na územie 
Prešovského a Košického kraja.

2. snaha o presadzovanie ekologického,  prírode blízkeho hospodárenia. 
3. podpora ekologického a environmentálneho vzdelávania, 
4. morálna a právna ochrana členov združenia postihovaných za svoje postoje a 

činnosť pri plnení cieľov občianskeho združenia.

5. Výskum bioty s cieľom naplnenia ostatných cieľov

6. Zachováva, podporuje a realizuje tradičné spôsoby hospodárenia

7. Realizuje ekologické poľnohospodárstvo

§3
ČINNOSŤ

Činnosti VOZ pre dosiahnutie svojich cieľov: 

1. Zabezpečuje aktivity zamerané na ochranu, zveľadenie a obnovu biologickej 
diverzity ekosystémov a ich trvalo udržateľného využívanie

2. Spracovanie a predkladanie návrhov na chránené územia, starostlivosť a 
zabezpečovanie manažmentov v chránených územiach a ostatných ekologicky 
významných segmentov krajiny, revitalizačné a renaturačné projekty, 
ekologizáciu lesného hospodárstva a druhovú ochranu

3. spolupracuje s odborníkmi a organizáciami, ktorí sa zaoberajú problematikou 
ochrany prírody 

4. usiluje sa o prezentáciu problematiky ochrany prírody prostredníctvom edičnej 
činnosti, environmentálnej výchovy a masmédií

5.  spolupráca s obdobne zameranými zahraničnými organizáciami 

6. zameriava sa na produkciu a výrobu potravín tradičným spôsobom

7. zabezpečuje prírode blízke hospodárenie



§4
PODMIENKY ČLENSTVA 

1. Členstvo v VOZ má charakter individuálneho a kolektívneho členstva. Členmi môžu 
byť jednotlivci, občianske združenia, organizácie a ich organizačné jednotky, 
hnutia a skupiny, ktoré majú výhradne alebo prevažne ako predmet činnosti 
ochranu či výchovu k ochrane prírody alebo presadzovanie činnosti smerujúcej k 
dosiahnutiu trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. 

§5
VZNIK, POZASTAVENIE A ZÁNIK ČLENSTVA

1. Členstvo v VOZ je dobrovoľné. Vzniká registráciou písomnej prihlášky u Rady VOZ. 
2. Ak člen koná v rozpore so stanovami, môže mu byť pozastavené členstvo Radou, a 

to s platnosťou do najbližšieho valného zhromaždenia. 
3. Členstvo zaniká úmrtím člena, písomným vyhlásením o vystúpení, zánikom 

členskej organizácie alebo zrušením členstva valným zhromaždením VOZ. 

§6
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

Kolektívni a individuálni členovia VOZ majú rovnaké právo: 

1. zúčastňovať sa valného zhromaždenia priamo alebo prostredníctvom svojich 
delegátov, pričom každý člen resp. delegát má jeden hlas, 

2. navrhovať kandidátov do volených orgánov VOZ, 
3. získavať informácie a tlač šírenú VOZ, 
4. žiadať VOZ o pomoc pri organizovaní, zverejňovaní a propagácii vlastnej činnosti. 
5. zúčastňovať sa činnosti VOZ 

Všetci členovia VOZ sú povinní:

1. dodržiavať stanovy, 
2. prispievať podľa svojich možností k plneniu cieľov VOZ

§7
ORGANIZAČNÉ USPORIADANIE

1. Najvyšším orgánom VOZ je valné zhromaždenie, ktoré sa koná najmenej raz do 
roka.
Valné zhromaždenie: schvaľuje stanovy a zmeny stanov VOZ, volí a odvoláva 
predsedu členov rady VOZ, volí revíznu komisiu, schvaľuje správy o hospodárení a 
o činnosti VOZ, určuje koncepciu ďalšieho rozvoja VOZ, schvaľuje rozpočet VOZ a 
rozhoduje o zániku VOZ. 

2. Medzi valnými zhromaždeniami je najvyšším orgánom VOZ Rada  VOZ (ďalej 
"rada"). Členovia rady sú volení na valnom zhromaždení. 

3. Rada sa stretáva v prípade potreby, aspoň 3x za rok. 



4. Rozhodnutie rady o pozastavení členstva je záväzné, ostatné uznesenia majú pre 
členov VOZ odporúčajúci charakter. 

5. Rada sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov rady. Rada 
informuje členov VOZ o prijatých odporúčaniach a vydáva svoje stanoviská. 

6. Rada volí spomedzi seba štatutárnych zástupcov VOZ, ktorí sú oprávnení konať v 
mene VOZ. 

7. Šatutárnymi zástupcami VOZ sú predseda a výkonný riaditeľ, ktorí zastupujú 
združenie navonok. 

§8
ZÁSADY HOSPODÁRENIA

 Majetok VOZ vzniká z darov, dobrovoľných príspevkov, členských príspevkov, 
dotácií, grantov, výnosov z majetku a z ďalších zdrojov v súlade s právnymi predpismi.

§9
ZÁNIK ORGANIZÁCIE

 Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.

 Ak zaniká rozpustením, Rada ustanoví likvidátora. Pri likvidácii združenia sa 
najprv uhradia pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže presunúť 
výlučne na občianske združenia, alebo nadáciu s environmentálnym, humanitným alebo 
charitatívnym zameraním.

Tieto stanovy boli schválené valným zhromaždením VOZ v Soľníku 25.5.2006 
a 17.12.2006 upravené.

VOZ, Soľník 13, 090 31 Soľník, pošta Kolbovce


