
Stanovy občianskeho združenia 
 

Článok 1 

Názov a sídlo 
1.1. Názov občianskeho združenia: METS - Mechatronická a elektrotechnická spoločnosť 

 

1.2 Skratka združenia: METS, o.z. 

 

1.3 Názov združenia v anglickom jazyku: METS – Mechatronic and Electrical Society 

 

1.4 Sídlom združenia je: 

 METS - Mechatronická a elektrotechnická spoločnosť, o.z. 

Karpatské námestie 10A 

 831 06 Bratislava 35, Rača 

 

Článok 2 

Základné ustanovenia 
2.1 Občianske združenie METS - Mechatronická a elektrotechnická spoločnosť (ďalej len 

„Združenie“) je nezisková organizácia združujúca občanov, ktorí sa usilujú realizovať 

ciele uvedené v článku 3.  

 

Článok 3 

Ciele 
3.1 Cieľom Združenia je podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej a celoštátnej úrovni v rámci 

vzdelávania pre žiakov a študentov stredných a vysokých škôl, ako aj širokej verejnosti 

v oblasti elektrotechniky a mechatroniky.  

 

3.2 Predmetom činnosti Združenia bude  

a) vydávanie odborných a vedeckých časopisov a literatúry v slovenskom, českom 

a anglickom jazyku,  

b) organizovanie súťaží, krúžkov, prednášok, odborných podujatí a záujmovej činnosti 

mládeže, 

c) propagácia, popularizácia a osveta elektrotechniky a mechatroniky, 

d) návrh a výroba učebných pomôcok, 

e) výskumná, vývojová a konzultačná činnosť, 

f) návrh a výroba jednoúčelových elektronických, elektrotechnických a mechatronických 

zariadení. 

 

Článok 4 

Členstvo 
4.1 Členstvo v Združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, 

ktorá súhlasí so stanovami Združenia.  



 

4.2 Druhy členstva pre fyzické osoby: 

a) Junior: Členstvo „Junior“ môže získať každý do dovŕšenia veku 18 rokov. Členovia 

„Junior“ sa musia stotožňovať s cieľmi Združenia, súhlasiť so stanovami Združenia a 

musia podať vyplnenú prihlášku s podpisom zákonného zástupcu. Toto členstvo je 

oslobodené od platenia členského poplatku. 

b) Riadne: „Riadne“ členstvo môže získať každý, kto dovŕšil vek 18 rokov, stotožňuje sa s 

cieľmi Združenia, súhlasí so stanovami Združenia a podá riadne vyplnenú prihlášku a 

zaplatí príslušný členský poplatok vo výške 12 Eur na kalendárny rok. V prípade 

žiadateľa o riadne členstvo, ktorý nedovŕšil vek 18 rokov, je potrebný podpis prihlášky 

zákonným zástupcom. 

 

4.3 Členstvo „Junior“ sa zmení na „Riadne“ členstvo dovŕšením veku 18 rokov a zaplatením 

členského poplatku v nasledujúcom kalendárnom roku, po roku, kedy člen dovŕšil vek 18 

rokov. 

 

4.4 Členstvo v Združení vzniká na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo, 

odporúčania minimálne dvoch členov Združenia a rozhodnutia rady Združenia.  

 

4.5 Členstvo v Združení zaniká: 

a) písomným vyhlásením člena o vystúpení zo Združenia zaslaného na sídlo Združenia - 

– členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo 

združenia,  

b) vylúčením člena na základe odôvodneného rozhodnutia zhromaždenia Združenia, 

c) nezaplatením členského poplatku v prípade, že od jeho platenia nie je člen 

oslobodený, 

d) úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby, 

e) zánikom Združenia. 

 

4.6 Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán združenia.  

 

Článok 5 

Práva a povinnosti členov 
5.1 Členovia Združenia sú povinný dodržiavať stanovy združenia.  

 

5.2 Členovia Združenia majú právo: 

a) podieľať sa na činnosti Združenia, 

b) voliť a byť volení do orgánov Združenia, 

c) obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,  

d) byť informovaní o činnosti a o rozhodnutiach orgánov Združenia. 

 

5.3 Členovia Združenia sú povinní: 

a) dodržiavať stanovy Združenia, 



b) plniť uznesenia orgánov Združenia, 

c) platiť členský poplatok, ak od jeho platenia nie sú oslobodení, 

d) pomáhať pri plnení cieľov Združenia a aktívne sa podieľať na jeho činnosti, 

e) podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom 

združenia,  

f) ochraňovať a zveľaďovať majetok Združenia. 

 

Článok 6 

Orgány združenia 
6.1 Orgánmi Združenia sú: 

a) najvyšší orgán: zhromaždenie, 

b) štatutárny orgán: rada.  

 

6.2 Zhromaždenie je najvyšším orgánom Združenia, tvoria ho všetci členovia združenia. Do 

pôsobnosti zhromaždenia patrí: 

a) schvaľovanie stanov, ich zmeny a doplnky, 

b) schvaľovanie výročnej správy, plánu činnosti, rozpočtu a správy o hospodárení, 

c) rozhodovanie o programe činnosti združenia, 

d) rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo 

dobrovoľným rozpustením a o nakladaní s majetkom združenia po jeho zániku, 

e) rozhodovanie o náležitostiach strategického významu, 

f) rozhodovanie o členoch rady Združenia, 

g) schvaľovanie likvidátora v prípade zániku Združenia. 

 

6.3 Zhromaždenie sa schádza minimálne raz za rok. Zvoláva ho rada, a to písomne najneskôr 

10 dní vopred. Prvé stretnutie zhromaždenia sa uskutoční v 15. deň po registrácii 

združenia Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Zo zasadnutia zhromaždenia sa 

zhotovuje zápisnica. 

 

6.4 Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých 

členov. 

 

6.5 Uznesenie zhromaždenia je platné, ak za jeho prijatie hlasuje nadpolovičná väčšina 

prítomných členov Združenia. 

 

6.6 Rada je štatutárny orgán Združenia. Rada zabezpečuje činnosť Združenia medzi 

jednotlivými stretnutiami zhromaždenia. Rada má troch členov volených zhromaždením 

na obdobie dvoch rokov. Rada koná v mene Združenia vo všetkých veciach a za svoju 

činnosť zodpovedá zhromaždeniu Združenia. Rada sa schádza minimálne raz za tri 

mesiace Na platnosť právneho úkonu je potrebný súhlas aspoň dvoch členov rady. Do 

pôsobnosti rady patrí: 

a) rozhodovanie o bežných veciach súvisiacich s činnosťou a prevádzkou Združenia, 



b) rozhodovanie o podávaní návrhov na vylúčenie členov Združenia, ktorý konajú 

v rozpore so stanovami Združenia, 

c) rozhodovanie o prijatí nových členov do Združenia, 

d) príprava výročnej správy o činnosti Združenia, návrh rozpočtu a správu 

o hospodárení, ktorú predkladá na schválenie zhromaždeniu, 

e) návrh likvidátora v prípade zániku Združenia. 

 

6.7 Zasadnutia rady sú verejné a môže sa ich zúčastniť ktorýkoľvek člen Združenia. 

Oznámenie o konaní zasadnutia rady bude oznámené členom Združenia minimálne 10 dní 

dopredu, okrem zasadnutí týkajúcich sa bodov A. a D. článku 6.6 stanov. Zo zasadnutia 

rady sa zhotovuje zápisnica. 

 

6.8 Člen rady Združenia koná v mene Združenia tak, že ku svojmu menu uvedie funkciu, 

názov združenia a vlastnoručný podpis. 

 

Článok 7 

Zásady hospodárenia 
7.1 Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom (ak ho má).  

 

7.2 Zdrojmi majetku Združenia sú členské príspevky a poplatky, dotácie, granty, dary, 2 % 

z dane fyzických a 1% (2%) z dane právnických osôb a iné príjmy od právnických osôb 

alebo orgánov verejnej správy, dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými 

predpismi. 

 

7.3 Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. 

 

7.4 Majetok a príjmy Združenia môžu byť použité na dosahovanie cieľov Združenia 

uvedených v článku 3 a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti. 

 

7.5 V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže Združenie vykonávať v doplnkovom 

rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so 

zabezpečovaním cieľov a poslania Združenia, a v súlade so všeobecne záväznými 

predpismi a stanovami.   

 

7.6 Pri zániku združenia rozhoduje o použití jeho majetku Zhromaždenie nadpolovičnou 

väčšinou hlasov prítomných členov. 

 

 

Článok 8 

Zánik združenia 
8.1 Združenie zaniká: 

a) zlúčením s iným združením alebo dobrovoľným rozpustením, 

b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení. 



 

8.2 O zániku alebo zlúčení Združenia rozhoduje zhromaždenie.  

 

8.3 Pri zániku Združenia vykonáva majetkové vysporiadanie likvidátor určený 

zhromaždením. Likvidátorom môže byť len fyzická osoba.  Likvidátor najskôr vyrovná 

všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia 

zhromaždenia. Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie 

Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje 

podľa §70 – 75 Obchodného zákonníka.  

 

Článok 9 

Záverečné ustanovenia 
9.1 Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra SR. Stanovy nadobúdajú účinnosť 

dňom registrácie. 

 


