
Stanovy asociácie geológov Slovenska (AGS) 

 
Článok 1 

Základné ustanovenia 

 
1./  Asociácia geológov Slovenska ( ďalej len Asociácia) je dobrovoľným profesným  

      združením v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. 

 

2./  Asociácia je právnickou osobou. 

 

3./  Sídlom Asociácie je Bratislava. 

 

4./  Asociácia sa vo svojej činnosti riadi stanovami Asociácie.  

 

5./  Stanovy a ich zmeny schvaľuje valné zhromaždenie nadpolovičným súhlasom všetkých    

      členov ( v prípade neprítomnosti písomným). 

 

 

 

Článok 2 

Programové ciele 

 
1./  Asociácia združuje občanov, ktorí nadobudli vysokoškolské, alebo úplné odborné  

      stredoškolské vzdelanie v odbore geologických a príbuzných vied. 

 

2./  Asociácia za svoje ciele pokladá: 

     - rozvoj geologických vied na Slovensku, 

     - reprezentáciu geologickej obce voči štátnym orgánom a hospodárskym organizáciám, 

     - ochranu oprávnených profesných záujmov svojich členov,  

     - spoluprácu so štátnou správou pri tvorbe legislatívy v odbore geológie a pri udeľovaní  

        odbornej spôsobilosti, 

     - vykonávanie poradenskej činnosti prostredníctvom svojich členov,  

     - predkladanie námetov a vyjadrenia k zameraniu výskumu a ku spoločenským  

       objednávkam v odbore geologických vied,  

     - spoluprácu pri príprave učebných plánov vo výučbe geológie na vysokých a stredných   

       školách, 

     - ochranu autorských práv členov, 

     - spoluprácu so Slovenskou geologickou spoločnosťou a podieľanie sa na organizovaní  

       odborných konferencií, seminárov a iných podujatí na Slovensku a v zahraničí.  

 

 

 

Článok 3 

Členstvo 

 
1./ Členstvo v Asociácii je riadne a čestné. 

 

2./ Prihlášky za riadnych členov prijíma a členstvo schvaľuje výbor Asociácie. Podmienkou  



     členstva okrem toho, čo je uvedené v čl.2 bod 1./ je súhlas so stanovami Asociácie  

     a odporúčanie dvoch členov Asociácie. Členstvo zaniká písomným oznámením člena,  

     zrušením na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, úmrtím, alebo  

     neplatením členských príspevkov do konca príslušného kalendárneho roku. 

 

3./  Členstvo v Asociácii nevylučuje členstvo v iných podobných organizáciách. 

 

4./ člen má právo voliť výkonné orgány a byť do nich zvolený, predkladať návrhy   

     a pripomienky na valnom zhromaždení, alebo orgánom Asociácie, byť informovaný   

     o uzneseniach orgánov Asociácie. 

 

5./ Člen je povinný podieľať sa v rámci svojich možností na plnení programu Asociácie,  

     dodržiavať stanovy, platiť radne členské príspevky, plniť uznesenia orgánov Asociácie. 

 

6./ Čestným členom po schválení valným zhromaždením sa môže stať ten, kto sa mimoriadne  

     zaslúži o rozvoj odboru, alebo Asociácie. Čestný člen nemôže byť volený do orgánov  

     Asociácie.     

 

  

 

Článok 4 

Orgány Asociácie 

 
1./ Orgánmi Asociácie sú: - valné zhromaždenie, 

           - výbor, 

                                            - predsedníctvo 

 

2./  Členovia Asociácie sa môžu združovať v regionálnych pobočkách – kluboch. Kluby sú  

      organizačným článkom Asociácie v regióne ich pôsobenia. Nemajú právnu subjektivitu.  

      Orgánom klubu je členská schôdza. Delegovaný zástupca má právo zúčastňovať sa  

      zasadania výboru bez hlasovacieho práva. 

 

3./ Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Asociácie. Schádza sa minimálne raz ročne.  

     Zvoláva ho výbor a vedie predseda. Mimoriadne sa schádza na žiadosť nadpolovičnej časti  

     výboru, alebo 1/3 písomnej žiadosti všetkých členov. 

 

4./ Výbor Asociácie má 7 členov, ktorých volí Valné zhromaždenie. Výbor volí  

     predsedníctvo, ktoré tvorí predseda, podpredseda, hospodár. Predseda je štatutárnym  

     zástupcom Asociácie. Funkčné obdobie je trojročné. 

 

5./Výbor a predsedníctvo Asociácie sú výkonnými orgánmi Asociácie. 

 

6./ Výbor Asociácie predkladá valnému zhromaždeniu správu o činnosti a hospodárení  

     Asociácie a správu o zmenách v členskej základni. 

 

7./ Uznesenia výboru a valného zhromaždenia sa prijímajú väčšinou prítomných členov ak  

     nestanoví rokovací poriadok inak. Hlasuje sa tajne alebo iným spôsobom, aký stanoví  

     rokovací poriadok. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. 

 

 



Článok 5 

Zásady hospodárenia 

 
1./ Hospodárenie asociácie sa riadi rozpočtom, ktorý vypracuje výbor. 

 

2./ Majetok Asociácie tvoria hmotné a finančné prostriedky. Zdrojom sú členské a iné  

     príspevky ( dotácie, dary, príspevky sponzorov ap.)  

 

3./ Výšku členského schvaľuje valné zhromaždenie na návrh výboru. 

 

4./ Kontrolu hospodárenia uskutočňujú revízori volení valným zhromaždením. Nie sú členmi  

     výboru, ale majú právo sa zúčastňovať jeho rokovania. 

 

5./ V prípade zániku Asociácie o majetkovom vyrovnaní rozhoduje valné zhromaždenie. 

 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

 
1./ Asociácia sa zakladá na neurčitý čas. O jej zániku rozhoduje valné zhromaždenie  

    dvojtretinovou väčšinou členov ( v prípade neprítomnosti písomným vyjadrením). 

 

2./ Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia zakladajúcim valným zhromaždením  

     Asociácie. 

 

 

 

 

 

  

 


