
SLOVENSKÁ  GEOSYNTETICKÁ  SPOLOČNOSŤ  
 

STANOVY 
 
 
1  Názov spolo čnosti  
 
1.1 Oficiálny názov združenia je: Slovenská geosyntetická spoločnosť  
 
1.2 Združenie pôsobí na území Slovenskej republiky. Sídlo združenia je: Radvanská 1, 
811 01 Bratislava 
 
 
2  Cieľ Slovenskej geosyntetickej spolo čnosti ( ďalej Spolo čnos ť)  
 
2.1 Zhromažďovať, analyzovať a rozširovať všetky poznatky o geosyntetike. Zvýšiť úroveň 
poznatkov o geosyntetike na Slovensku. 
 
2.1.1 Pripravovať prednášky, školenia, semináre, sympózia, konferencie atď. Podporovať 
akademické inštitúcie pri organizovaní akcií zameraných na geosyntetiku a jej používanie. 
        
2.1.2 Publikovať alebo podieľať sa na publikovaní článkov alebo kníh. Vytvárať a udržiavať 
knižnicu, ktorej obsah súvisí s technickými cieľmi spoločnosti. 
 
2.1.3 Zvýšiť informovanosť o geosyntetike a o možnostiach jej použitia. Zlepšiť 
komunikáciu medzi odborníkmi v priemysle a stavebníctve. 
 
2.1.4 Podporovať a koordinovať výskum a vývoj v priemysle, na univerzitách, odborných 
pracoviskách a v iných organizáciách. 
 
2.1.5 V praxi využívať známe poznatky dosiahnuté v tejto oblasti. 
 
2.1.6 Podporovať štandardizáciu skúšobných metód geosyntetiky a skúšobných zariadení. 
 
2.1.7 Predkladať návrhy a/alebo sa podieľať na príprave odborných dokumentov, 
publikácií, predpisov a noriem v oblasti geosyntetiky. 
 
2.2 Spoločnosť sa nezakladá za komerčným účelom. 
 
2.3 Podporovať a rozvíjať spoluprácu s Medzinárodnou geosyntetickou spoločnosťou. 
Spoločnosť nebude konať v rozpore s cieľmi a rozhodnutiami Medzinárodnej 
geosyntetickej spoločnosti. 
 
 

3  Členstvo  
 
3.1 Spoločnosť pozostáva z členstva fyzických a právnických osôb  individuálnych členov 
(ak rozhodne Spoločnosť, tak aj  firemných členov), čestných a pridružených členov. 
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3.1.1 Individuálni členovia musia byť zamestnaní alebo spolupracovať v danej oblasti, t.j. 
výskume, vývoji, vyučovaní, vzdelávaní, projekcii, výrobe, predaji, alebo použití 
geosyntetiky, alebo sú inak zainteresovaní v tejto oblasti. 
 
3.1.2 Ak Spoločnosť rozhodne o tom, že bude mať aj členov - právnické osoby, potom 
firemní členovia Spoločnosti sú spoločnosti, dodávatelia, výrobcovia, laboratória, vládne 
inštitúcie, konzultanti, atď., ktorí sa zaoberajú alebo spolupracujú s výskumom, vývojom, 
vzdelávaním, projekciou, výrobou, predajom alebo použitím geosyntetiky, alebo sú inak 
zainteresovaní v tejto oblasti. 
 
3.2 Trvalé alebo časovo obmedzené čestné členstvo môže Spoločnosť udeliť 
obmedzenému počtu osôb vzhľadom na ich významnú funkciu, vedecký prínos, 
mimoriadnu prácu pre Spoločnosť alebo mimoriadny prínos k propagácii geosyntetiky. 
Čestní členovia Medzinárodnej geosyntetickej spoločnosti majú kvalifikáciu ako členovia 
Spoločnosti a stávajú sa čestnými členmi Spoločnosti na základe hlasovania väčšiny 
účastníkov Výkonného výboru Spoločnosti.  
 
3.3 Všetci individuálni a pridružení členovia Spoločnosti musia byť členmi Medzinárodnej 
geosyntetickej spoločnosti. 
 
3.4 Všetci členovia (druhy členstva), okrem pridružených členov, žijú alebo pracujú na 
území Slovenskej republiky. 
 
3.5 Pridružení členovia sú členovia, ktorí majú pobyt, zamestnávateľa alebo zamestnanie 
mimo územia Slovenskej republiky, ale majú kvalifikáciu člena Spoločnosti. 
 
3.6 Každý člen má právo voliť výkonné orgány Spoločnosti, byť do nich volený, zúčastniť 
sa Valného zhromaždenia, rokovať na ňom, predkladať návrhy, pripomienky, hlasovať a 
byť informovaný o činnosti Spoločnosti, o všetkých jej akciách a zúčastňovať sa na nich. 
 
3.7 Každý člen Spoločnosti je povinný zachovávať stanovy Spoločnosti, riadiť sa 
metodickými pokynmi Spoločnosti, nevykonávať činnosť, ktorá by poškodzovala záujmy 
Spoločnosti, plniť uznesenia orgánov Spoločnosti, platiť členské príspevky, dodržiavať 
etiku vo vzájomných vzťahoch a princípy kolegiality.   
 
 
4  Vznik členstva a zánik členstva  
  
4.1 Vznik členstva 
 
4.1.1 Prihláška (vyplnené predpísané tlačivo) do Spoločnosti sa predkladá písomne 
podpredsedovi Spoločnosti alebo inému funkcionárovi Spoločnosti.  
 
4.1.2 Prihláška obsahuje vyjadrenie člena o jeho záujme stať sa členom Spoločnosti, 
primerané vyjadrenie člena o spôsobilosti stať sa členom Spoločnosti a súhlas člena 
s platením členského príspevku. 
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4.1.3 Kvalifikácia potrebná na vznik členstva: 
 
A. Individuálni členovia, fyzické osoby: 
- primerané vzdelanie s praktickými skúsenosťami alebo odbornou kvalifikáciou. 
- individuálne členstvo v IGS. 
- pracovná činnosť vo výrobe, projektovaní, výbere, skúšaní, predaji alebo použití  
      geosyntetiky, alebo 
- vzdelávacia alebo výskumná činnosť v oblasti geosyntetiky alebo záujem 
      v tejto oblasti. 

 
B. Firemní členovia, právnické osoby: 

  
- registrácia a sídlo na území Slovenska. 
- predmet činnosti v oblasti projektovania, výroby, predaja, poradenstva, vývoja, 
      výskumu a použitia geosyntetiky (geotextílií, geosyntetických výrobkov), alebo  
- organizácia pracujúca v geosyntetickom priemysle. 

 
C. Čestní členovia: 

 
- kvalifikácia ako individuálni členovia, a 
- voľba členmi Spoločnosti. 
 
4.1.4 Prihlášky na členstvo sa predkladajú Výkonnému výboru Spoločnosti, ktorý 
jednoduchou väčšinou schvaľuje členstvo v Spoločnosti a uvedie ho v zápisnici zo 
zasadnutia výboru.  
 
4.1.5 Členstvo v spoločnosti vzniká po splnení týchto dvoch krokov: 1/ zaplatenie 
členského príspevku a 2/ schválenie Výkonným výborom Spoločnosti.  
 
4.1.6 Členstvo v Spoločnosti zaniká písomným oznámením člena, vylúčením na základe 
rozhodnutia Valného zhromaždenia alebo úmrtím člena. Členstvo zaniká automaticky  
v prípade, ak člen 2 roky (tj. 2x) nezaplatil členské príspevky. Automatický zánik členstva 
sa zaznamená v zápisnici rokovania Výkonného výboru Spoločnosti.  
 
 
 
5  Zásady hospodárenia Spolo čnosti a členský príspevok  
 
5.1 Zásady hospodárenia  
 
5.1.1 Spoločnosť ako právny subjekt hospodári samostatne s finančnými prostriedkami 
získanými z členských príspevkov, darov a sponzorských príspevkov. 
 
5.1.2 Hospodárenie Spoločnosti sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu a v súlade so 
stanovami a plánom činnosti Spoločnosti. 
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5.1.3 Príjmy Spoločnosti podľa bodu 5.1.1 sa používajú len na podporu cieľov Spoločnosti 
podľa bodu 2. Spoločnosť vykonáva činnosti, súvisiace so zabezpečením cieľov a poslania 
Spoločnosti, v súlade so všeobecne záväznými predpismi a týmito stanovami.  
 
5.1.4 Za spôsob využitia finančných prostriedkov zodpovedá Výkonný výbor Spoločnosti. 
 
5.1.5 Finančné operácie Spoločnosti vykonáva hospodár Spoločnosti. 
 
5.1.6 Finančné dokumenty Spoločnosti podpisuje Štatutárny orgán Spoločnosti. 
 
5.1.7 Finančné prostriedky Spoločnosti možno použiť najmä na: 
- kancelárske potreby, rozmnožovanie materiálov, poštovné, 
- prípravu a tlač materiálov Spoločnosti, 
- odborné akcie a prijatie zahraničných hostí, 
- organizačné zabezpečenie stretnutí Výkonného výboru a Valného zhromaždenia,  
- cestovné na domáce a zahraničné zasadnutia organizácií a spoločností pôsobiacich 

v geosyntetike.   
 
5.1.8 Správu o výsledkoch hospodárenia predkladá Výkonný výbor na Valnom 
zhromaždení. Osobitnú správu o hospodárení predkladá Revízna komisia Spoločnosti. 
 
5.1.9 Návrh rozpočtu Spoločnosti zostavuje Výkonný výbor v januári bežného roku spolu 
s plánom činnosti a predkladá ich na schválenie Valnému zhromaždeniu. Valné 
zhromaždenie v súlade so stanovami Spoločnosti schvaľuje aj správu o hospodárení 
Spoločnosti a správu Revíznej komisie za uplynulý rok.  
  
 
5.2 Členský príspevok  
 
5.2.1 Návrh na výšku ročného členského príspevku predkladá Výkonný výbor a schvaľuje 
ho Valné zhromaždenie Spoločnosti.  
 
5.2.2 Nový individuálny člen Spoločnosti vstupujúci do Spoločnosti v prvej polovici roka 
platí plný členský príspevok. Nový individuálny člen Spoločnosti vstupujúci do Spoločnosti 
v druhej polovine roka platí polovičný členský príspevok. 
 
5.2.3 Členský príspevok pre firemného člena Spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie.      
 
5.3 Zaplatenie členského príspevku 
 
5.3.1 Ročný členský príspevok pre členov Spoločnosti je splatný do 31. januára bežného 
roka.   
 
5.3.2 Člen, ktorý nezaplatil členský príspevok môže byť pokutovaný na základe 
rozhodnutia výkonného výboru, alebo ho možno po písomnom upozornení a rozhodnutí 
valného zhromaždenia vylúčiť podľa čl. 4.2.1.     
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5.3.3 Všetci individuálni, firemní a pridružení členovia musia zaplatiť členský príspevok.  
 
 
6   Hlasovanie 
 
6.1 Individuálni, firemní a čestní členovia Spoločnosti majú jeden hlas. Pridružení členovia  
nemajú hlasovacie právo.  
 
6.2 Každý člen Spoločnosti smie menovať ľubovoľného iného člena Spoločnosti 
prítomného na stretnutí (schôdzi), aby vystupoval ako jeho zmocnenec. Splnomocnenie sa 
musí uskutočniť písomnou formou a dať k dispozícii členovi Výkonného výboru. Člen 
Spoločnosti môže zastupovať maximálne troch iných členov Spoločnosti. 
 
 
7  Orgány SGS 
 
7.1 Najvyšším orgánom Spoločnosti je valné zhromaždenie. 
 
7.2 Výkonným orgánom Spoločnosti je výkonný výbor. 
 
7.3 Štatutárnymi orgánmi Spoločnosti je predseda, podpredseda a hospodár. 
 
7.4 Kontrolným a revíznym orgánom Spoločnosti je revízna komisia. 
 
 
 
8  Valné zhromaždenie 
 
8.1 Valné zhromaždenie sa pravidelne zvoláva minimálne 1x za rok na mieste a v čase, 
o ktorých sa rozhodlo na predchádzajúcom valnom zhromaždení alebo na mieste a v čase 
určenými Výkonným výborom.  
 
8.2 Mimoriadne valné zhromaždenie sa môže zvolať v ľubovoľnom čase na prerokovanie 
mimoriadneho programu. Predseda zvolá mimoriadne valné zhromaždenie do dvoch 
mesiacov od okamihu, keď ho o to písomne požiada 1/3 členov Spoločnosti alebo na 
pokyn výkonného výboru. 
 
8.3 Predseda oboznámi všetkých členov s termínom valného alebo mimoriadneho valného 
zhromaždenia Spoločnosti minimálne mesiac pred konaním zhromaždenia. 
 
8.4 Výkonný výbor môže namiesto zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia 
rozhodnúť o použití korešpondenčných hlasovacích lístkov. 
 
8.5 Valné zhromaždenie ako najvyšší orgán Spoločnosti: 
- rozhoduje o založení, zlúčení a zániku Spoločnosti, 
- schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky, 
- schvaľuje plán činnosti, výročnú správu a správy komisií (ak sú ustanovené), 
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- schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení, 
- volí a odvoláva členov výkonného výboru a revíznu komisiu,   
 
8.6  Valné zhromaždenie stanoví termín a miesto konania nasledujúceho valného 
zhromaždenia. 
 
8.7 Valné zhromaždenie hlasovaním rozhodne, aké opatrenia má Spoločnosť prijať napr. 
stanovenie dátumov konania konferencií, a pod. 
 
8.8  Každý člen môže predložením písomného návrhu predsedovi Spoločnosti naniesť bod 
programu valného zhromaždenia 30 dní pred začiatkom valného zhromaždenia. Okrem 
toho každý člen môže predniesť bod do diskusie na Valnom zhromaždení. 
 
8.9 Valného zhromaždenia sa môžu zúčastniť len platiaci členovia a oficiálne pozvaní 
hostia. Hlasovať na valnom zhromaždení môžu len platiaci individuálni členovia, firemní 
členovia a čestní členovia. 
 
8.10 Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná alebo zastupovaná 
nadpolovičná väčšina členov Spoločnosti. V prípade, ak nie je prítomná a zastupovaná 
nadpolovičná väčšina členov, rokovanie Valného zhromaždenia sa preruší na 30 minút. Po 
uplynutí tejto doby je valné zhromaždenie uznášaniaschopné s počtom skutočne 
prítomných a zastupovaných členov. Pri hlasovaní rozhoduje väčšina hlasov.  
 
8.11 Hlasovanie na Valnom zhromaždení sa uskutočňuje zdvihnutím ruky, okrem volieb 
funkcionárov. V tomto prípade sa hlasuje tajne odovzdaním hlasovacích lístkov. Tajné 
hlasovanie sa uskutočňuje tiež vtedy, keď ho požaduje minimálne 25 % členov 
Spoločnosti, ktorí sú prítomní alebo zastúpení. 
 
8.12 Tajné a verejné hlasovanie valného zhromaždenia sa vykonáva jednoduchou 
väčšinou hlasov. V prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní zdvihnutím ruky je rozhodujúcim 
hlasom hlas predsedu.  
 
8.13 Členovia môžu požadovať zápisnicu z každého valného zhromaždenia. 
 
 
9  Výkonný výbor 
 
9.1 Zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu. 
 
9.2 Riadi činnosť združenia v období medzi valnými zhromaždeniami Spoločnosti a 

sleduje hospodárenie Spoločnosti. 
 
9.3 Volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu Spoločnosti. 
 
9.4 Zvoláva a pripravuje valné zhromaždenie členov. 
 
9.5 Predkladá valnému zhromaždeniu návrhy a správu o činnosti Spoločnosti. 
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9.6 Zostavuje návrh rozpočtu a po prerokovaní s revíznou komisiou ho predkladá na 

schválenie valnému zhromaždeniu. 
 
 
   
10 Revízna komisia 
 
10.1 Revízna komisia sa riadi stanovami a zásadami hospodárenia Spoločnosti, 

uzneseniami valného zhromaždenia a všeobecne platnými predpismi vzťahujúcimi sa 
k jej činnosti. 

 
10.2 Kontroluje dodržiavanie stanov, plnenie plánu činnosti a hospodárenia 

s prostriedkami Spoločnosti. 
 
10.3 Predkladá Valnému zhromaždeniu správu o výsledkoch hospodárenia Spoločnosti.  
 
 
 
11 Zánik Spolo čnosti  
 
11.1 O zániku Spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie, ktoré menuje likvidátora. 

Likvidátor najskôr vyrovná všetky pohľadávky a záväzky a s likvidačným zostatkom 
naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia. Zánik Spoločnosti (združenia) treba 
oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Stanovy v uvedenom znení sú zaregistrované na MV SR v roku 2002. 
 


