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Časť I. - Všeobecné ustanovenia  

Článok 1. 

Názov a sídlo 

 

Názov: Slovenský zväz spracovateľov mäsa 

(ďalej v texte len Zväz) 

Sídlo: Einsteinova 3754/25, 851 01 Bratislava, 

Slovenská republika 

 

Článok 2. 

Účel a predmet činnosti 

 

1. Zväz spracovateľov mäsa je právnickou osobou, založenou v súlade so 

zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. 

2. Zväz je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, registrovaných 

ako podnikateľ na území Slovenskej republiky a podnikajúcich v oblasti 

priemyselnej výroby mäsa a mäsových  výrobkov a/alebo  v oblasti súvisiacej s 

touto podnikateľskou činnosťou, ďalej v oblasti zabezpečovania odborných 

služieb  v oblasti  obchodného  a výrobného  poradenstva,  výchovy  dorastu  a 

učňov, vydávania certifikátov o výrobkoch členov, uplatňovania záujmov 

členských subjektov vo vnútornom aj vonkajšom ekonomickom prostredí. 

3. Zväz obhajuje podnikateľské, ekonomické, sociálne a spoločenské záujmy 

svojich členov. Členovia Zväzu sa hlásia k princípom trhovej ekonomiky, 

rešpektujú a dôsledne dodržiavajú pri výkone svojej činnosti právny poriadok 

platný na území Slovenskej republiky. 

4. Činnosť Zväzu sa spravuje zásadami dobrovoľnosti a demokracie a sústreďuje 

sa najmä na : 

a) súčinnosť Zväzu s partnerskými orgánmi a organizáciami, 

b) súčinnosť členov v odbornej oblasti nákupu a realizácie, 

c) zastupovanie záujmov členov voči vonkajším subjektom, najmä orgánom 

štátnej správy v otázkach finančných, daňových, colných, surovinových, 

cenových, normotvorných, v otázkach zahraničnej obchodnej činnosti, 

sociálnych, otázkach odštátnenia a privatizácie a v ďalších dôležitých 

hospodárskych okruhoch, 

d) prehĺbenie spolupráce s partnerskými zväzmi a ďalšími partnerskými orgánmi a 

organizáciami, 

e) poradenskú činnosť pre svojich členov, 

f) organizovanie inštruktáži, školení, odborných stáži v tuzemsku a zahraničí pre 

zvýšenie technickej, technologickej a ekonomickej úrovne svojich členov, 

g) vytvorenie zdravého trhového prostredia medzi svojimi členmi a inými 

subjektami, presadzuje zásady čestnej hospodárskej súťaže, 

h) vydávanie propagačných materiálov, podľa možností zo združených 

prostriedkov, spoluprácu s hromadnými oznamovacími prostriedkami za účelom 

propagácie, pričom využíva iba pravdivé a overené údaje o členoch Zväzu a ich 

výrobkoch, spoluprácu s médiami v záujme Zväzu i v záujme spotrebiteľskej 

verejnosti, 
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i) organizovanie spoločných porád svojich členov k vybraným problémom, 

j) poskytovanie informácií o poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkoch v 

rozsahu, ktorý nepodlieha obchodnému a výrobnému tajomstvu a ich 

propagácia.  

5. Zväzu neprináleží kontrola výrobno-obchodnej činnosti svojich členov a vyhýba 

sa akejkoľvek obchodnej činnosti za účelom dosiahnutia zisku. 

6. Ak predstavenstvo Zväzu odsúhlasí členstvo zväzu v iných organizáciách je 

tento povinný plniť záväzky vyplývajúce z tohto členstva. 

 

Časť II. - členstvo  

Článok 3. 

Vznik členstva 

 

1. Členom Zväzu sa môže stať: 

a) každá fyzická alebo právnická osoba registrovaná ako podnikateľ na území 

SR, ktorá podniká v oblasti priemyselného spracovania jatočných zvierat   a 

priemyselnej  výroby  mäsa  a mäsových  výrobkov  (vykonáva  činnosť  v 

súlade so znením Nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu  a 

Rady z 29.04. 2004 o hygiene potravín a Nariadenia (ES) č. 853/2004 

Európskeho parlamentu a Rady z 29.04.2004, ktorým sa ustanovujú 

osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho druhu), 

b) každá fyzická alebo právnická osoba registrovaná ako podnikateľ na území 

SR, ktorá podniká v oblasti súvisiacej s priemyselným spracovaním 

jatočných zvierat a priemyselnej výroby mäsa a mäsových výrobkov. 

2. Členstvo vo Zväze je dobrovoľné a vzniká okamihom doručenia stanoviska 

predstavenstva  Zväzu   o prijatí  písomnej  prihlášky   záujemcu,  podpísanej v 

prípade podnikateľa - fyzickej osoby vlastnoručne fyzickou osobou 

uchádzajúcou sa o členstvo, alebo štatutárnym orgánom v prípade podnikateľa 

- právnickej osoby. O prijatí prihlášky záujemcu o členstvo rozhoduje 

predstavenstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých jeho členov. 

3. Doručená prihláška záujemcu musí byť prerokovaná na najbližšom zasadnutí 

predstavenstva Zväzu. Predstavenstvo Zväzu oznámi záujemcovi o členstvo 

stanovisko o prijatí alebo odmietnutí jeho prihlášky v lehote do 60-tich dní po 

svojom  zasadnutí,  počas  ktorého  bolo  stanovisko  k prihláške  záujemcu    o 

členstvo vo Zväze prijaté. Proti rozhodnutiu predstavenstva môže záujemca 

podať odvolanie adresované Zväzu a to v lehote do 15 dní odo dňa doručenia 

stanoviska. O odvolaní rozhodne valné zhromaždenie na najbližšom zasadnutí 

zvolanom po doručení odvolania. 

4. Prihlášku pre vznik členstva je možné opätovne podať po uplynutí lehoty 

jedného roka, počítanej od zamietnutia odvolania Valným zhromaždením za 

podmienky, že všetky prekážky brániace prijatiu uchádzača za člena Zväzu boli 

odstránené. 

5. Predstavenstvo Zväzu môže na základe svojich právomocí udeliť fyzickým 

osobám – osobnostiam významným v odbore živočíšnej produkcie a 

spracovania mäsa, čestné členstvo. Čestný člen má právo zúčastniť sa Valného 



4  

zhromaždenia, ako aj zasadnutia predstavenstva, a to s právom poradného 

hlasu.  

Čestnému členovi však neprináležia hlasovacie práva, ako ani povinnosť platiť 

členský príspevok.  

 

Článok 4. 

Zánik členstva 

 

1. Členstvo vo Zväze zaniká: 

a) vystúpením člena 

b) vylúčením člena 

c) zánikom právnickej osoby 

d) smrťou fyzickej osoby 

2. Zo Zväzu môže každý člen slobodne vystúpiť, a to doručením písomnej odhlášky 

člena o vystúpení zo Zväzu. Členstvo zaniká k poslednému dňu kalendárneho 

roka, v ktorom je odhláška Zväzu doručená, t. j. k 31.12 príslušného 

kalendárneho roka, pričom písomnú odhlášku člena o vystúpení zo Zväzu možno 

doručiť najneskôr do 31.12.. 

3. Člen môže byť zo Zväzu vylúčený: 

- ak koná v rozpore s ustanoveniami Stanov, či rozhodnutiami a/alebo opatreniami 

prijatými orgánmi Zväzu na základe a v súlade so Stanovami Zväzu,  najmä ak 

riadne neoznámi Zväzu skutočnosti uvedené v čl. 6, bod 4 Stanov,   

- ak koná v rozpore so záujmami Zväzu, alebo svojim konaním poškodzuje vážnosť 

a dobré meno Zväzu alebo jeho členov, 

- ak bol na člena vyhlásený konkurz, bola povolená reštrukturalizácia, došlo k 

zrušeniu spoločnosti bez ohľadu na to, či bola nariadená likvidácie alebo nie,   

- neuhradí ročné príspevky podľa zásad schválených pre daný rok Valným 

zhromaždením Zväzu, 

- neplní ani po opakovanej výzve svoje záväzky voči Zväzu, 

- neplní ani po opakovanej výzve uznesenia či rozhodnutia orgánov Zväzu. 

 

 

V prípade, že sa jedná o vylúčenie člena, ktorého štatutárny orgán, spoločník 

alebo iná osoba spriaznená s členom (napr. zamestnanec, osoba vykonávajúca 

pre člena činnosti na základe inej ako pracovnej zmluvy, a pod.) je členom 

predstavenstva, takýto člen predstavenstva je vylúčený z hlasovania a 

rozhodovania o vylúčení člena Zväzu. Pre účely rozhodnutia o vylúčení člena 

Zväzu zvolí Valné zhromaždenie ad hoc náhradného člena predstavenstva.  

Pred rozhodovaním a hlasovaním o návrhu na vylúčenie člena Zväzu má tento 

člen (riadny alebo čestný), o ktorého vylúčení sa má hlasovať, právo pred 

predstavenstvom vyjadriť sa k návrhu a predniesť svoje stanovisko.  

Členstvo v Zväze zaniká dňom rozhodnutia predstavenstva Zväzu o jeho vylúčení. 

 Oboznámenie člena Zväzu o rozhodnutí predstavenstva Zväzu o jeho vylúčení  

zabezpečí bezodkladne výkonný útvar Zväzu. 

4. Pri zániku členstva sa vykoná do dvoch mesiacov po ukončení kalendárneho 
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roka vyúčtovanie a vyrovnanie vzájomných práv a záväzkov. Člen Zväzu ktorého 

členstvo zaniklo, nemá nárok na vrátenie zaplateného členského príspevku a ani 

jeho alikvotnej časti. 

5. Predstavenstvo Zväzu je oprávnené pozastaviť členovi dočasne výkon členských 

práv v prípade, pokiaľ sa konanie člena stane predmetom šetrenia orgánov 

činných v trestnom konaní. Povinnosť člena platiť členské príspevky tým nie je 

dotknutá.  

 

Časť III. - práva a povinnosti členov Zväzu 

Článok 5. 

Práva členov Zväzu 

 

1. Každý člen má právo zúčastňovať sa na činnosti Zväzu, podávať pripomienky, 

námety, sťažnosti, návrhy a vyjadrovať sa k činnosti Zväzu, k jeho orgánom či 

funkcionárom. 

2. Každý člen (okrem člena čestného) má právo voliť orgány Zväzu a byť zvolený 

do orgánov Zväzu, ako aj hlasovať o všetkých otázkach, veciach, dokumentoch, 

popr. pri prijímaní rozhodnutí Zväzu, ktoré Stanovy zverujú do pôsobnosti 

členskej základne na valnom zhromaždení. 

3. Každý člen má právo zúčastniť sa valného zhromaždenia a hlasovať na ňom, 

pričom hlasovacie práva nepatria členovi, ktorého členstvo je čestné. 

4. Počet hlasov členov zväzu sa stanovuje : 

1 hlas na každých, aj začatých 500,- € (slovom: Päťsto EUR) zaplateného 

členského príspevku. 

5. Členovia - fyzické osoby, môžu vykonávať svoje práva buď osobne, alebo 

prostredníctvom splnomocnenca, splnomocneného písomným 

plnomocenstvom s úradne overeným podpisom splnomocniteľa. 

6. Členovia – právnické osoby môžu vykonávať svoje práva prostredníctvom 

svojho  štatutárneho  zástupcu,  alebo  ním  písomne  splnomocnenej  osoby  s 

úradne overeným podpisom. Touto osobou však môže byť len zamestnanec 

člena Zväzu, právny zástupca člena Zväzu, či iný člen Zväzu. 

7. Každý člen má právo dostávať informácie, služby a požívať všetky výhody, ktoré 

vyplývajú z členstva vo Zväze. 

 

Článok 6. 

Povinnosti členov Zväzu 

 

1. Základnou povinnosťou člena je dodržiavať Stanovy, rozhodnutia a opatrenia 

valného zhromaždenia a predstavenstva Zväzu a platiť členské príspevky, hájiť 

a presadzovať oprávnené záujmy Zväzu. 

2. Členovia Zväzu sú povinní platiť členský príspevok. 

3. Členovia Zväzu sú povinní platiť členský príspevok vo výške závislej od  obratu 

za predchádzajúci rok (pričom ročný obrat = súčet tržieb účtovaných na účtoch 

601, 602 a 604) nasledovne : 
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Obrat za predchádzajúci 

rok 

Výška členského 

príspevku 

0 – 5 miliónov € 500,00 € 

nad 5 miliónov € 
(t. j. min. 5.000.000,01 €) 

100,00 € za každý aj 

začatý milión EUR 

 

Minimálny ročný členský príspevok je 500,00 € ( slovom: Päťsto EUR) s tým, že 

pokiaľ obrat za predchádzajúci rok presiahne sumu 5.000.000,00 € (slovom: 

Päť miliónov EUR), t. j. pokiaľ obrat člena Zväzu za predchádzajúci rok bude 

predstavovať sumu najmenej 5.000.000,01 €, výška jeho členského príspevku 

sa zvyšuje o sumu 100,00 € (slovom: Jednosto EUR) za každý aj začatý jeden 

milión EUR obratu nad sumu 5.000.000,00 €. 

4. Každý člen je povinný oznámiť údaj o ročnom obrate na sekretariáte Zväzu 

najneskôr do 30. apríla nasledujúceho roku. Predstavenstvo Zväzu má právo 

rozhodnúť o spôsobe, forme, čase a ďalších záležitostiach spojených splatením 

ročného členského príspevku jednotlivými členmi. 

 

Časť IV. - organizácia Zväzu 

Článok 7. 

Orgány Zväzu 

 

Orgánmi Zväzu sú: 

- valné zhromaždenie 

- predstavenstvo 

- dozorná rada 

- výkonný riaditeľ 

 

Článok 8. 

Valné zhromaždenie 

 

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Zväzu. 

Do jeho pôsobnosti patrí najmä: 

a) voliť a odvolávať členov predstavenstva a dozornej rady a zároveň 

určenie ktorý z členov predstavenstva je predseda a podpredseda 

predstavenstva 

b) schvaľovať a meniť Stanovy Zväzu 

c) schvaľovať rozpočet a ročnú účtovnú závierku Zväzu 

d) schvaľovať odmeny za činnosť v orgánoch Zväzu 

e) rozhodovať o rozpustení Zväzu alebo zlúčení s iným združením 

f) rozhodovať o vylúčení z členstva vo Zväze 

g) rozhodovať o zásadách hospodárenia Zväzu 

h) rozhodovať o majetkovom vysporiadaní v prípade zániku Zväzu 

a o likvidácii a likvidátorovi v prípade likvidácie Zväzu 

2. Valné zhromaždenie na pokyn predstavenstva zvoláva výkonný riaditeľ 

najmenej raz za rok. 
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3. Mimoriadne valné zhromaždenie musí byť zvolané ak o to písomne požiada 

tretina platných hlasov členov Zväzu, alebo na základe rozhodnutia 

predstavenstva, alebo ktorýmkoľvek členom valného zhromaždenia v prípade, 

ak klesne počet členov v jednotlivých orgánoch pod ustanovené minimum pre 

potrebu novej voľby. 

4. Zvolanie riadneho aj mimoriadneho valného zhromaždenia sa uskutoční 

písomnou pozvánkou s uvedením programu, a to najneskôr 14 dní pred 

termínom jeho rokovania. 

Do programu sa zahrnú aj písomné návrhy členov, doručené predstavenstvu 

najmenej 10 dní pred termínom konania valného zhromaždenia. 

5. Valné zhromaždenie volí a odvoláva členov predstavenstva a dozornej rady. 

6. Rokovanie valného zhromaždenia vedie predsedajúci, ktorého poverí 

predstavenstvo. 

7. Členovia Zväzu prítomní na valnom zhromaždení sa zapisujú do prezenčnej 

listiny, v ktorej musí byť uvedený obchodný názov (meno člena), meno 

štatutárneho zástupcu a sídlo člena (bydlisko). 

8. Valné zhromaždenie zvolí zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisu a osoby 

poverené sčítaním hlasov. 

9. Platnosť prezenčnej listiny potvrdzuje svojim podpisom predsedajúci valného 

zhromaždenia. 

10. O rokovaní valného zhromaždenia sa vypracováva zápis, ktorý obsahuje: 

- názov a sídlo Zväzu, 

- miesto a čas rokovania valného zhromaždenia, 

- meno dpredsedajúceho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov 

zápisnice a mená osôb poverených sčítaním hlasov 

- dôležitejšie skutočnosti v priebehu rokovania valného zhromaždenia 

a prednesené vyhlásenia. Písomné podania a prehlásenia sa pripoja k zápisu, 

- rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledkov hlasovania, 

- protesty členov Zväzu, členov predstavenstva alebo dozornej rady proti 

niektorému rozhodnutiu, pokiaľ protestujúci o to požiada. 

Zápis podpisuje zapisovateľ a predsedajúci valného zhromaždenia 

a správnosť potvrdia dvaja overovatelia. 

11. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť vyhotovenie zápisu do 30 dní odo dňa 

ukončenia rokovania valného zhromaždenia a odoslať ho jednotlivým členom. 

Spolu s oznámením o zvolaní zhromaždenia a prezenčnou listinou sú zápisy 

uchované v archíve Zväzu po celú dobu jeho činnosti. 

12. Valné zhromaždenie je uznášania schopné ak sú prítomní členovia  zväzu      s 

nadpolovičnou väčšinou platných hlasov. 

13. Ak nie je valné zhromaždenie uznášania sa schopné možno ďalšie valné 

zhromaždenie uskutočniť do 30-tich dní s nezmeneným, prípadne rozšíreným 

programom. 

14. Riadne aj mimoriadne valné zhromaždenie rozhoduje prijatím uznesenia. 

Závery valného zhromaždenia sa odsúhlasujú nadpolovičnou väčšinou 

odovzdaných platných hlasov prítomných členov. 

15. Záverečné rozhodnutie o rozpustení Zväzu je právoplatné, ak za rozpustenie 
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hlasovali tri pätiny všetkých členov Zväzu s platnými hlasmi. 

16. Príprava a priebeh volieb je určená volebným  poriadkom Zväzu. 

 

Článok 9. 

Predstavenstvo 

 

1. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie s tým, že 

nominantom na funkciu predsedu predstavenstva a podpredsedu 

predstavenstva musí byť osoba určená členmi,  ktorí  majú  najvyšší  obrat  (v 

zmysle čl. 6 bodu 3; do obratu sa nezarátava pre tento účel obrat za členov 

týkajúcich sa spracúvania produktov rybolovu). Valné zhromaždenie zároveň 

určí, ktorý z členov predstavenstva je predseda a podpredseda predstavenstva. 

Členovia predstavenstva sú volení na obdobie štyroch rokov. 

2. Predstavenstvo Zväzu sa skladá najmenej z 3 (troch) členov. 

3. Predseda predstavenstva je štatutárnym zástupcom Zväzu a zastupuje Zväz 

navonok. 

4. Člen predstavenstva môže kedykoľvek odstúpiť zo svojej funkcie. Oznámenie 

o odstúpení podáva príslušný člen písomne predstavenstvu. Ak počet členov 

predstavenstva klesne pod 3 členov, predstavenstvo zvolá do 30-tich dní 

mimoriadne valné zhromaždenie na doplnenie členov predstavenstva. 

5. Predstavenstvo zvoláva predseda alebo podpredseda podľa potreby, 

spravidla raz štvrťročne. 

6. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný a nezlučiteľný 

s výkonom funkcie v dozornej rade Zväzu. 

7. O prijatí nových členov Zväzu rozhoduje predstavenstvo. 

8. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 

jeho členov. 

9. Predstavenstvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov 

predstavenstva. 

10. Predstavenstvo podľa potreby zriaďuje stále alebo dočasné odborné sekcie, 

ktoré predkladajú odporúčania pre rokovanie predstavenstva. 

 

Článok 10. 

Dozorná rada 

1. Dozorná rada má 3 členov. 

2. Členov dozornej rady volí valné zhromaždenie z členov Zväzu. Za člena 

dozornej rady nemôže byť zvolený zamestnanec Zväzu. Členovia dozornej rady 

sú volení na obdobie 4 rokov. 

3. Dozorná rada sa stretáva podľa potreby, najmenej však 1x za rok. Rokovanie 

zvoláva hociktorý z členov dozornej rady. 

4. Dozorná rada kontroluje činnosť Zväzu, je nezávislá na orgánoch Zväzu a za 

svoju činnosť zodpovedá výlučne valnému zhromaždeniu. O svojej činnosti 

vedie agendu. 

5. Dozorná rada má povinnosť kontrolovať ročnú závierku Zväzu a informovať 

o jej výsledku každoročne valné zhromaždenie. Členovia dozornej rady majú 
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prístup ku všetkým dokumentom Zväzu. 

6. Člen dozornej rady má právo zúčastňovať sa na rokovaní predstavenstva. 

7. Dozorná rada má právo požiadať predstavenstvo o zvolanie valného 

zhromaždenia, ak to vyžaduje záujem Zväzu. 

8. Dozorná rada vykonáva svoje práva spoločne, alebo ich vykonávajú jej 

jednotliví členovia. Vykonávanie kontroly môže dozorná rada i natrvalo rozdeliť 

medzi svojich jednotlivých členov. Rozdelením kontrolných činností nie je 

znížená zodpovednosť člena dozornej rady, ani jeho právo vykonávať ďalšie 

kontrolné činnosti. 

9. Rozhodcovskú činnosť vo Zväze vykonáva dozorná rada v súlade so 

všeobecne platnými právnymi predpismi. 

 

Článok 11. 

Výkonný riaditeľ 

 

1. Výkonného riaditeľa volí a odvoláva predstavenstvo . 

2.  Výkonný riaditeľ zabezpečuje činnosť Zväzu v súlade so Stanovami, 

uzneseniami valného zhromaždenia a predstavenstva. 

3. Medzi hlavné úlohy výkonného riaditeľa patrí: 

- zabezpečovanie informačného toku medzi členmi Zväzu a jeho orgánmi, 

- organizačné a obsahové zabezpečenie rokovaní valného zhromaždenia 

a predstavenstva, 

- hospodárenie s majetkom Zväzu, 

- riadne vedenie evidencie a zabezpečenie vedenia účtovníctva Zväzu, 

- podpisovanie príkazov na úhradu a šekov na výber peňažných prostriedkov    v 

hotovosti, ako aj iné finančné operácie Zväzu, 

- zabezpečenie kontaktu s vonkajšími právnickými a fyzickými osobami vrátane 

hromadných oznamovacích prostriedkov a prenos vonkajších informácii na 

predstavenstvo, 

- zastupuje Zväz pri rokovaniach vo vzťahu k ÚOŠS a samosprávy, ako aj so 

zástupcami zahraničných organizácií. 

4. Počet zamestnancov sekretariátu a iných zamestnancov Zväzu, ich materiálovo 

- technické vybavenie a ďalšie náležitosti súvisiace s činnosťou Zväzu, 

schvaľuje predstavenstvo Zväzu. 

5. Pre pracovnoprávne záležitosti zamestnancov Zväzu platí Zákonník práce. 

6. Funkcia výkonného riaditeľa je nezlučiteľná s funkciou člena ostatných orgánov 

Zväzu. Vzájomné vzťahy medzi ním a ostatnými orgánmi Zväzu upravuje Štatút 

Zväzu. 

 

Článok 12. 

Hospodárenie združenia - zdroje financovania 

 

1. Zdrojmi financovania sú: 

- členské príspevky 

- dary a dobrovoľné príspevky vlastných členov a iných organizácií 

- iné príspevky členov Zväzu na základe rozhodnutia valného zhromaždenia 
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alebo predstavenstva. Ide predovšetkým o krytie nákladov na mimoriadne 

úlohy. 

 
 

Časť V. - záverečné ustanovenia 

Článok 13. 

Evidencia a zánik Zväzu 

 

1. Celá evidencia Zväzu je vedená v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 

2. Hospodársky a účtovný rok Zväzu je totožný s rokom kalendárnym. 

3. Účtovnú závierku za každý rok predkladá výkonný riaditeľ Zväzu dozornej rade, 

ktorá vykoná príslušnú kontrolu. O výsledku kontroly predkladá dozorná rada 

správu valnému zhromaždeniu. 

4. Tvorbu a použitie prostriedkov upravia samostatné pravidlá schválené valným 

zhromaždením. 

5. Zväz zaniká: 

- dobrovoľným rozpustením 

- zlúčením s iným občianskym združením. 

6. V prípade zániku Zväzu podľa bodu 5. tohto článku vykonáva likvidáciu 

likvidátor, ktorého zvolí valné zhromaždenie. 

7. Zväz vzniká právoplatným rozhodnutím registrového úradu. Zväz zaniká 

výmazom z registra združení. 

8. Člen Zväzu – fyzická osoba - týmto udeľuje svoj výslovný a slobodný súhlas   v 

súlade s ust. zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom 

znení k spracúvaniu jeho osobných údajov uvedených v prihláške. Tento súhlas 

je udelený za účelom evidencie Zväzu, resp. výhradne pre internú potrebu 

Zväzu a to po celú dobu trvania členstva. Aj po zániku členstva je Zväz 

oprávnený spracúvať osobné údaje člena, najdlhšie však po dobu, ktorá mu 

vyplýva z platných právnych predpisov ohľadne povinnosti archivácie týchto 

údajov. Člen Zväzu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o rozsahu     a účele 

spracúvania osobných údajov, kto a akým spôsobom bude osobné údaje 

spracovávať, komu môžu byť osobné údaje sprístupnené a o tom, že má právo 

na prístup k týmto dobrovoľne poskytnutým informáciám. Člen potvrdzuje, že 

bol informovaný o svojom práve požadovať od správcu osobných údajov Zväz 

vysvetlenie a nápravu, pokiaľ tento vykonáva spracovanie údajov v rozpore so 

zákonom č. 428/2002 Z. z. alebo v rozpore   s ochranou súkromného alebo 

osobného života. 

 

 

V Bratislave, dňa 19.06.2019 


