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Slovenská asociácia bezpilotných
lietajúcich prostriedkov a systémov, o. z.
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Stanovy združenia
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PREAMBULA
Na základe presvedčenia a s pocitom zodpovednosti za vývoj, zodpovedné a bezpečné
používanie nových predmetov vedy a techniky - bezpilotných lietajúcich prostriedkov
a systémov, ako aj s cieľom občianskej podpory slobodného, avšak zákonného využitia
bezpilotných lietajúcich prostriedkov a systémov, ako aj ich budúceho efektívneho využitia
ďalšími generáciami
sa zakladá
občianske združenie
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA BEZPILOTNÝCH LIETAJÚCICH PROSTRIEDKOV
A SYSTÉMOV, o. z.
ktorého názov, sídlo, ciele činnosti, orgány, vrátanie spôsobu ich určenia, ako aj určenia osôb
oprávnených konať v jeho mene, ako aj zásady hospodárenia sú upravené v nasledujúcich stanovách
(ďalej len “Stanovy“) :

I.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.

Názov občianskeho združenia je Slovenská asociácia bezpilotných lietajúcich prostriedkov
a systémov, o. z. (ďalej len „Združenie“).

2.

Združenie je samosprávnym, dobrovoľným, neziskovým, nezávislým a nepolitickým občianskym
združením fyzických a právnických osôb založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb., o združovaní
občanov v znení neskorších právnych predpisov a je právnickou osobou.

3.

Základným poslaním Združenia je realizácia cieľov a vykonávanie a koordinovanie činností, ktoré
sú špecifikované v Článku II. Stanov tohto Združenia.

4.

Sídlom Združenia je Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava.

5.

Pôsobnosť a činnosť Združenia, konanie za Združenie, ako aj povinnosti a právomoci jeho
orgánov a spôsob ich voľby vymedzujú tieto Stanovy.

II.

CIELE ZDRUŽENIA

1.

Cieľom Združenia je predovšetkým podpora rozvíjajúceho sa priemyslu bezpilotného letectva
ako aj systematická pomoc a presadzovanie záujmových, profesionálnych a hospodárskych
záujmov držiteľov, majiteľov a prevádzkovateľov bezpilotných lietajúcich prostriedkov (ďalej len
„UAV“ a „UAS“ z anglického jazyka „Unmanned Aerial Vehicle“ a „Unmanned Aerial
System“).

2.

Cieľmi Združenia sú ďalej najmä, ale nie výlučne:
a)

podpora a rozvoj výskumu a vývoja v oblasti UAV a UAS, ako aj podpora priemyslu UAV a
UAS;
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b) podpora záujmových a hospodárskych záujmov profesionálnych, ako aj neprofesionálnych
držiteľov, majiteľov a prevádzkovateľov UAV a UAS;
c)

tvorba a presadzovanie optimálnych pravidiel a „best practices“ pre bezpečné a zodpovedné
používanie UAV a UAS, ako aj propagácia a šírenie týchto pravidiel;

d) tvorba a presadzovanie optimálneho legislatívneho rámca pre prevádzku UAV a UAS
v súlade s medzinárodnými predpismi, právom Európskej únie, ako aj s Ústavou Slovenskej
republiky (ďalej len „SR“) vrátane spolupráce s orgánmi štátnej správy a samosprávy;
e)

rozvoj a optimalizácia priaznivých spoločenských, ekonomických, ako aj legislatívnych
podmienok pre výskumnú, vývojovú, obchodnú a rekreačnú činnosť v oblasti UAV a UAS
technológií v SR a v Európskej Únii (ďalej len „EÚ“);

f)

propagovanie a prezentácia Združenia a jeho činnosti;

g)

zastupovanie členov Združenia a dôsledné hájenie ich záujmov;

h) vykonávanie, propagovanie a podpora vzdelávania a osvetovej činnosti v oblasti UAV a UAS;
i)
3.

nadväzovanie, udržiavanie a aktívna spolupráca so zahraničnými subjektami a organizáciami
v oblasti UAV a UAS.

Na uskutočnenie cieľov budú Združeniu slúžiť najmä tieto činnosti:
a)

zastupovanie, reprezentovanie a propagácia Združenia a členov Združenia v slovenských
a medzinárodných organizáciách, asociáciách a spolkoch;

b) dôsledný monitoring právneho prostredia;
c)

monitoring trhu UAV a UAS;

d) presadzovanie a zastupovanie záujmov členov Združenia, ako aj širšej odbornej verejnosti
pri zásadných legislatívnych otázkach a zmenách prejednávaných v orgánoch štátnej, štátnej
správy, jednotlivých samospráv SR, v rámci spolkových organizácií EÚ, ako aj pri iných
relevantných príležitostiach;
e)

poskytovanie informácií a propagovanie služieb, činností a záujmov Združenia a jeho členov
v masmédiách (televízia, rozhlas, tlač, internet) vrátane monitoringu a správy reputácie
Združenia a priemyslu UAV a UAS;

f)

publikovanie informácií a ich distribúcia pomocou tlačových, alebo elektronických
informačných materiálov (brožúry, letáky, audiovizuálne diela, internetové stránky a odkazy,
profily na sociálnych sieťach, atď.);

g)

vykonávanie technickej odbornej, poradenskej a konzultačnej činnosti;

h) vzdelávanie sa v oblasti etiky, bezpečnosti, legislatívy a právnych otázok súvisiacich
s problematikou UAV a UAS a následné šírene osvety medzi ostatných členov Združenia,
ako aj širšiu verejnosť;

III.

i)

organizovanie školení a prednášok s tematikou súvisiacou s UAV a UAS;

j)

propagácia činnosti svojich členov a ich služieb.

ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ
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1.

O žiadostiach fyzických a právnických osôb o prijatie za člena Združenia rozhoduje
Predsedníctvo Združenia.

2.

Členstvo v Združení je dobrovoľné a vzniká dňom rozhodnutia o prijatí uchádzača
Predsedníctvom Združenia. Členom Združenia môže byť fyzická alebo právnická osoba (ďalej
len „Člen“). Právnickú osobu v Združení zastupuje štatutárny orgán, ak si sama neurčí iného
zástupcu.

3.

Nový uchádzač o členstvo musí predložiť písomnú žiadosť, vo forme vyplnenej a podpísanej
prihlášky, na prerokovanie v Predsedníctve Združenia. Predsedníctvo prerokuje prihlášku
uchádzača najneskôr do tridsiatich dní (30) odo dňa jej doručenia.

4.

Členstvo sa viaže na osobu Člena, je neprevoditeľné a neprechádza na jeho právneho nástupcu.

5.

Predsedníctvo Združenia môže z primeraných dôvodov zamietnuť žiadosť o členstvo.
Zamietnutie prihlášky nemusí byť odôvodnené.

6.

Po prijatí uchádzača za člena sa jeden rovnopis rozhodnutia Predsedníctva o prijatí Člena
odovzdá novému Členovi Združenia a druhý rovnopis sa uloží u Predsedu Združenia.

7.

Členstvo v Združení zaniká:
a)

vystúpením Člena - doručením písomného oznámenia Člena Združeniu o tom, že vystupuje
zo Združenia;

b) smrťou Člena;
c)

zánikom alebo vyhlásením konkurzu na Člena - právnickej osoby alebo na základe
rozhodnutia orgánov štátnej správy alebo súdu o tom, že Člen vstúpil do likvidácie.
Dátumom zániku členstva v Združení je dátum právoplatnosti uznesenia príslušného súdu;

d) vylúčením Predsedníctvom Združenia bez udania dôvodu.
8.

Člen Združenia je oprávnený:
a)

podieľať sa na činnosti Združenia v súlade so Stanovami a právnymi predpismi;

b) navrhovať orgánom Združenia opatrenia smerujúce k napĺňaniu cieľov Združenia.
9.

Člen Združenia je povinný
a)

podporovať činnosť a ciele Združenia;

b) dodržiavať Stanovy Združenia;
c)

platiť zápisné a členské príspevky;

d) dodržiavať mlčanlivosť o dôverných informáciách Združenia;
e)
10.

zdržať sa konania, ktoré je, alebo je spôsobilé byť v rozpore s cieľmi Združenia.

Čestným členom Združenia sa môžu stať fyzické a právnické osoby, ktoré sa mimoriadnym
spôsobom zaslúžili o rozvoj Združenia. Čestných členov určuje a menuje Predsedníctvo
Združenia. Na valnom zhromaždení Združenia majú poradný hlas a nemajú hlasovacie právo.

IV.

ORGÁNY ZDRUŽENIA

1.

Orgánmi Združenia sú:
a)

Valné zhromaždenie;
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b) Predsedníctvo Združenia.
2.

Práva, povinnosti, spôsob vzniku, zániku a jednania jednotlivých orgánov Združenia sú upravené
v týchto Stanovách.

V.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

1.

Najvyšším orgánom Združenia je Valné zhromaždenie, ktoré sa skladá z Členov Združenia.
Každý Člen Združenia má pre účely hlasovania jeden hlas.

2.

Valné zhromaždenie zvoláva Predseda Združenia. Valné zhromaždenie sa koná najmenej 1 krát
ročne, najneskôr do 31. mája a vždy, ak o to požiada najmenej jedna tretina riadnych členov
Združenia písomnou žiadosťou doručenou Predsedovi Združenia. Súčasťou žiadosti o zvolanie
Valného zhromaždenia musí byť vždy návrh bodov k prerokovaniu Valným zhromaždením
Združenia.

3.

Valné zhromaždenie rozhoduje:
a)

o zmene Stanov a ich doplnkoch;

b) volí členov Predsedníctva Združenia;
c)

o schválení plánu činnosti Združenia a výročnej správy;

d) o schválení rozpočtu a správ o hospodárení Združenia;
e)

o schválení účtovnej závierky za uplynulý rok;

f)

o zrušení Združenia a spôsobe majetkového vysporiadania.

4.

Valné zhromaždenie pre formu rokovania, hlasovania alebo iných nutných činností príjme rokovací poriadok. Rokovanie Valného zhromaždenia vedie Predseda Združenia, v prípade jeho neprítomnosti Podpredseda Združenia alebo Člen Združenia zvolený nadpolovičnou väčšinou
všetkých riadnych Členov Združenia.

5.

Rozhodovanie na pôde Valného zhromaždenia sa uskutočňuje verejným hlasovaním. Každé
rozhodnutie prijaté Valným zhromaždením Združenia podlieha schváleniu Predsedníctvom
Združenia podľa ust. Článku VI ods. 5 týchto Stanov (právo veta).

6.

Z rokovania Valného zhromaždenia sa vždy urobí zápis, ktorý podpisujú: zapisovateľ a overovateľ zvolení podľa rokovacieho poriadku Združenia, ako aj osoba, ktorá rokovanie Valného
zhromaždenia viedla. Originál zápisu je uložený v sídle Združenia a je k nahliadnutiu Členom
Združenia. Kópiu zápisu obdrží každý Člen Združenia a ostatní účastníci Valného zhromaždenia
na požiadanie.

7.

Ak nie je ďalej uvedené inak, Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých riadnych členov Združenia s hlasovacím právom.

8.

V hlasovaní podľa čl. V., ods. 3, písm. a) – e) rozhoduje Valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. V hlasovaní podľa čl. V. ods. 3, písm. f) rozhoduje Valné zhromaždenie
5/6 väčšinou hlasov všetkých riadnych členov Združenia.

9.

Konanie Valného zhromaždenia musí byť Predsedníctvom ohlásené minimálne štrnásť (14) dní
vopred.
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VI.

PREDSEDNÍCTVO ZDRUŽENIA

1.

Predsedníctvo je výkonným orgánom Združenia a zodpovedá za chod a dosahovanie cieľov
Združenia.

2.

Predsedníctvo Združenia má piatich (5) členov.

3.

Predsedníctvo si volí spomedzi seba Predsedu a Podpredsedu Združenia.

4.

Predsedníctvo prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou všetkých členov Predsedníctva. V
prípade rovnosti hlasov má Predseda Združenia rozhodujúci hlas.

5.

Každý z členov Predsedníctva disponuje právom veta voči rozhodnutiu Valného zhromaždenia.

6.

Predsedníctvo určuje výšku základného členského príspevku, zápisného a výšku doplnkových
a dobrovoľných členských príspevkov.

7.

Štatutárnym orgánom Združenia je Predseda a Podpredseda, pričom konajú nasledovne:
a)

Predseda koná v mene Združenia samostatne;

b) Podpredseda koná v mene Združenia na základe písomného splnomocnenia Predsedu, alebo
nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Predsedníctva Združenia.
8.

V prípade pochybností sa právomoci Predsedníctva, ako aj Predsedu Združenia vykladajú
extenzívne.

9.

Povinnosti Predsedu Združenia sú najmä:
a) zvolávanie a riadenie Valného zhromaždenia, usmerňovanie diskusie ku konkrétnym
záverom;
b) zvolávanie a riadenie zasadnutia Predsedníctva Združenia;
c) vedenie účtovníctva a evidencie majetku Združenia;
d) vypracovanie plánu činnosti Združenia a výročnej správy;
e) vypracovanie a kontrola rozpočtu a správ o hospodárení Združenia;
f) rozhodovanie o členstve alebo spolupráci s inými subjektami;
g) iné činnosti súvisiace s činnosťou štatutárneho orgánu Združenia v súlade s platným
právnym poriadkom SR.
Ustanovenia písm. a) – g) tejto časti sa primeraným spôsobom aplikujú aj na povinnosti
Podpredsedu Združenia.

VII.

MAJETOK A HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA

1.

Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom v súlade s cieľmi Združenia, na
zabezpečovanie jeho vlastnej činnosti, a prípadne na iné aktivity v súlade s týmito Stanovami.

2.

Majetok Združenia je tvorený najmä, ale nie výlučne:
a)

základnými ročnými členskými príspevkami a zápisným,

b) doplnkovými a dobrovoľnými členskými príspevkami,
c)

majetkovými prírastkami a výnosmi z majetku združenia,
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d) darmi, inými vecami a hodnotami,
e)

príjmami z činností napĺňajúcich cieľ Združenia.

3.

Majetok slúži k úhrade nákladov spojených s činnosťou Združenia.

4.

Zápisné vo výške je splatné do tridsiatich (30) dní od rozhodnutia Predsedníctva o prijatí
uchádzača podľa ust. Článku III ods. 2 týchto Stanov.

5.

Výšku základného ročného členského príspevku na činnosť združenia určuje Predsedníctvo
združenia uznesením. Základný ročný príspevok je splatný vždy do 30. januára každého kalendárneho roka.

6.

Výšku a termín splatnosti doplnkových členských príspevkov schvaľuje Predsedníctvo. Dobrovoľne členské príspevky platia členovia Združenia na základe vlastného rozhodnutia.

7.

Združenie môže pre tvorbu doplnkových finančných zdrojov založiť a riadiť podnikateľský
subjekt s tým, že jeho výnosy budú slúžiť výhradne na úhradu nákladov spojených s predmetom činnosti Združenia.

8.

Zaplatené zápisné, základné ročné členské príspevky, doplnkové členské príspevky
a dobrovoľné členské príspevky sa pri zániku členstva v Združení nevracajú.

9.

Združenie hospodári podľa ročného rozpočtu, ktorý schvaľuje Valné zhromaždenie
v koordinácii s Predsedníctvom Združenia.

10.

Združenie vedie účtovníctvo o stave a pohybe majetku, o svojich príjmoch a výdajoch. Hospodárenie Združenia sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

VIII. ZÁNIK ZDRUŽENIA
1.

Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením na základe uznesenia Valného zhromaždenia
odsúhlaseného 5/6 väčšinou všetkých riadnych členov Združenia v spojitosti s Článkom V ods. 5
týchto Stanov alebo zlúčením s iným Združením.

2.

Ak zaniká Združenie, najprv sa uhradia všetky pohľadávky Združenia a majetok sa v prípade
zániku prevedie na združenie s podobným zámerom.

IX.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.

Stanovy Združenia nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia Valným zhromaždením Združenia
v spojitosti s Článkom V ods. 5 týchto Stanov.

2.

Týmito stanovami sa rušia stanovy zo dňa 18. 2. 2015 registrované Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-45485.

Tieto Stanový nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15.07.2015.
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