Stanovy
občianskeho združenia
Fotoklub OBZOR Žilina

I. Časť
Základné ustanovenia
Článok 1
Občianske zdruţenie Fotoklub OBZOR Ţilina (ďalej len zdruţenie) je
dobrovoľným občianskym zdruţením fyzických a právnických osôb, ktoré sa
amatérsky alebo profesionálne venujú fotografii. Vzniklo podľa zákona č. 83/1990
Zb. o zdruţovaní občanov v znení neskorších predpisov, nadväzujúc na 30 ročnú
tradíciu a pôsobnosť ţilinského Fotoklubu OBZOR.
Článok 2
Názov zdruţenia:
Občianske združenie Fotoklub OBZOR Žilina
Článok 3
Sídlo zdruţenia:
Daxnerova 5, 010 01 Žilina
Článok 4
Pečiatka zdruţenia:
Občianske združenie
Fotoklub OBZOR Žilina
Žilina

II. Časť
Poslanie a ciele
Článok 1
Poslaním zdruţenia je:
1. Zvyšovať tvorivú, technickú a teoretickú úroveň členov zdruţenia a fotoamatérskej
verejnosti.
2. Vytvárať podmienky pre uspokojovanie záujmov členov zdruţenia a fotoamatérskej
verejnosti v oblasti fotografovania.
3. Podporovať rozvoj fotoamatérskeho hnutia i fotografického umenia na Slovensku.
4. Rozvíjať cezhraničnú výmenu kultúrnych hodnôt a aktivít v oblasti fotografickej
tvorby.
5. Prispievať k zachovaniu, dokumentovaniu a rozvíjaniu národného kultúrneho
dedičstva.

Článok 2
Zdruţenie napĺňa svoje poslanie najmä tým, ţe:
1. Vyvíja aktivity smerujúce k zvyšovaniu teoretickej, technickej a tvorivej úrovne členov
zdruţenia a fotoamatérskej verejnosti a vytvára na to vhodné materiálnoorganizačné podmienky.
2. Organizuje tvorivé dielne a semináre určené pre členov zdruţenia a fotoamatérsku
verejnosť, prípadne sa spolu podieľa na organizácii takýchto podujatí.
3. Pripravuje, vyhlasuje, organizuje, realizuje a koordinuje fotografické súťaţe, festivaly,
výstavy, prehliadky a iné podujatia.
4. Propaguje – najmä medzi mládeţou – amatérske fotografovanie ako ušľachtilú
záujmovú činnosť a vyvíja aktivity s cieľom zapojiť mládeţ do fotoamatérskeho
diania.
5. Prispieva k popularizácii tvorivej fotografie na spoločensko-kultúrnych podujatiach
určených širokej verejnosti.
6. Buduje a prevádzkuje internetovú stránku zdruţenia www.fotoklub-obzor.com.
7. Zabezpečuje prezentáciu fotografií členov zdruţenia doma aj v zahraničí
prostredníctvom internetovej stránky zdruţenia.
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8. Organizuje kolektívne výstavy fotografií členov zdruţenia doma aj v zahraničí.
9. Pomáha členom zdruţenia zúčastňovať sa na domácich a zahraničných výstavách.
10. Nadväzuje kontakty s domácimi a zahraničnými fotoklubmi či organizáciami,
kultúrnymi a umeleckými inštitúciami, subjektmi a priaznivcami fotografie, podieľa sa
na ich aktivitách a organizuje vlastné podujatia medzinárodnej spolupráce na poli
fotografie.
11. Informuje verejnosť o činnosti zdruţenia, pričom spolupracuje s redakciami
odborných časopisov, ako aj s prevádzkovateľmi masovokomunikačných
prostriedkov.

Článok 3
V záujme uskutočnenia svojich cieľov zdruţenie uzatvára zmluvy o súčinnosti v
zmysle § 16 zákona č. 83/1990 Zb. o zdruţovaní občanov v znení neskorších
predpisov.
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III. Časť
Členstvo v združení
Článok 1
Členstvo v zdruţení je dobrovoľné. Členmi zdruţenia sú:
riadni členovia
čakatelia na riadne členstvo
čestní členovia
podporujúci členovia

Článok 2
Vznik členstva
1. Riadnym členom zdruţenia sa môţe stať kaţdý občan - fyzická osoba, ktorý súhlasí
so stanovami zdruţenia a je ochotný a schopný aktívne sa podieľať na činnosti
zdruţenia.
2. Riadne členstvo vzniká na základe písomnej ţiadosti uchádzača o členstvo
rozhodnutím predsedníctva zdruţenia o jeho prijatí podľa nasledovnej procedúry:
a) Uchádzač o riadne členstvo v zdruţení doručí predsedníctvu písomnú ţiadosť a
poskytne podklady umoţňujúce posúdiť jeho doterajšiu fotografickú tvorbu (napr.
svoje publikácie, katalógy z výstav, ocenenia zo súťaţí, portfólio fotografií, odkaz
na vlastnú fotogalériu na internete a pod.) Predloţené podklady zhodnotí
umelecká komisia zdruţenia. Komisia posudzuje, či ide o váţnejšieho záujemcu
o fotografiu, ktorý má zvládnuté základné fotografické techniky a ktorého tvorba
poukazuje na ambíciu vytvárať fotografie presahujúce rámec beţnej laickej či
rodinnej fotografie. Podľa výsledku posúdenia komisia odporučí alebo
neodporučí predsedníctvu prideliť uchádzačovi status člena-čakateľa na riadne
členstvo. Ku svojmu kolektívnemu stanovisku dospeje komisia hlasovaním,
pričom rozhoduje väčšinový názor.
b) Predsedníctvo s prihliadnutím na názor komisie rozhodne a informuje uchádzača
o svojom rozhodnutí písomne najneskôr do 14 dní od prevzatia jeho portfólia.
c) Ak uchádzač získa status člena-čakateľa, je povinný do 14 dní uhradiť príspevok
vo výške 50 % ročného členského príspevku.
d) Člen-čakateľ má rovnaké práva a povinnosti ako riadny člen zdruţenia, s
výnimkou práva voliť a byť volený do orgánov zdruţenia, hlasovať na
zasadnutiach členskej schôdze a navrhovať zvolanie mimoriadneho zasadnutia
členskej schôdze .
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e) Po uplynutí 6 mesiacov odo dňa získania statusu člena-čakateľa umelecká
komisia zdruţenia posúdi fotografickú tvorbu člena-čakateľa za uvedené
obdobie, ktorú prezentoval na internetovej stránke zdruţenia resp. pri osobných
stretnutiach členov. Svoje stanovisko oznámi komisia predsedníctvu ako
odporúčanie. Predsedníctvo popri stanovisku umeleckej komisie zohľadní
zapájanie sa člena-čakateľa do činnosti zdruţenia, jeho aktivitu na internetovej
stránke zdruţenia a jeho účasť na pravidelných stretnutiach členov zdruţenia a
na ďalších podujatiach organizovaných zdruţením. Predsedníctvo rozhodne a
informuje člena-čakateľa o svojom rozhodnutí písomne najneskôr do 14 dní od
doručenia stanoviska umeleckej komisie. V prípade, ţe člen-čakateľ je prijatý za
riadneho člena zdruţenia, je jeho povinnosťou do 14 dní od vyrozumenia o prijatí
doplatiť zvyšnú časť členského príspevku za aktuálny rok. V prípade, ţe
predsedníctvo rozhodne o neprijatí člena-čakateľa za riadneho člena, jeho
členstvo týmto rozhodnutím zaniká.
f)

V odôvodnených prípadoch môţe predsedníctvo rozhodnúť o predĺţení statusu
člena-čakateľa na riadne členstvo, najviac však o ďalších 6 mesiacov.

3. Čestným členom zdruţenia sa môţe stať fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa
významne zaslúţila o realizáciu poslania a cieľov zdruţenia, a to na základe návrhu
predsedníctva a rozhodnutia členskej schôdze zdruţenia.
4. Podporujúcim členom zdruţenia môţe byť so súhlasom predsedníctva fyzická
alebo právnická osoba podporujúca činnosť zdruţenia, čo písomne deklaruje
predsedníctvu zdruţenia.
5. Potvrdením o riadnom, čestnom alebo podporujúcom členstve v zdruţení, resp. o
pridelení statusu člena-čakateľa je zaradenie člena do oficiálneho zoznamu členov
zdruţenia zverejneného na internetovej stránke zdruţenia. Dokladom o členstve v
zdruţení je platný členský preukaz, ktorý je majetkom zdruţenia.

Článok 3
Zánik členstva
1. Členstvo riadneho člena v zdruţení zaniká:
a) Písomným prehlásením člena o ukončení svojho členstva v zdruţení.
b) Nezaplatením členského príspevku v určenej výške a lehote, pričom v takomto
prípade o vylúčení rozhoduje predsedníctvo zdruţenia.
c) Vylúčením člena za závaţné porušenie stanov zdruţenia. O vylúčení člena
rozhoduje predsedníctvo zdruţenia po prerokovaní veci za účasti člena. V
prípade, ţe sa člen rokovania nezúčastní bez vopred doručeného a
akceptovateľného ospravedlnenia, môţe predsedníctvo vec prerokovať aj bez
jeho účasti. Člen má právo odvolať sa proti rozhodnutiu predsedníctva do 15 dní
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od písomného doručenia rozhodnutia o vylúčení. O takomto odvolaní rozhoduje
členská schôdza, ako najvyšší orgán zdruţenia. Odvolanie proti vylúčeniu má za
následok pozastavenie členstva v zdruţení aţ do rozhodnutia členskej schôdze.
d) Vylúčením člena kvôli dlhodobej pasivite. Pokiaľ sa niektorý člen dlhodobo
(najmenej však po dobu jedného roka) nezapája do činnosti zdruţenia, môţe
členská schôdza na návrh predsedníctva rozhodnúť o jeho vylúčení. Takémuto
rozhodnutiu musí predchádzať písomné upozornenie. Medzi písomným
upozornením člena a jeho vylúčením musí uplynúť aspoň šesť mesiacov, počas
ktorých má dotknutý člen moţnosť zvýšiť mieru svojej aktivity, a tým zabrániť
svojmu vylúčeniu.
e) Prerušením členstva na dobu dlhšiu ako jeden rok.
f)

Úmrtím člena.

g) Zánikom zdruţenia.
2. Členstvo člena-čakateľa v zdruţení zaniká:
a) Písomným prehlásením člena-čakateľa o ukončení svojho členstva v zdruţení.
b) Nezaplatením členského príspevku v určenej výške a lehote, pričom v takomto
prípade o vylúčení rozhoduje predsedníctvo zdruţenia.
c) Vylúčením člena-čakateľa za závaţné porušenie stanov zdruţenia. O vylúčení
člena-čakateľa rozhoduje predsedníctvo zdruţenia po prerokovaní veci za účasti
člena-čakateľa. V prípade, ţe sa člen rokovania nezúčastní bez vopred
doručeného a akceptovateľného ospravedlnenia, môţe predsedníctvo vec
prerokovať aj bez jeho účasti.
d) Rozhodnutím predsedníctva o neprijatí člena-čakateľa za riadneho člena v
zmysle Časti III, článku 2, bodu 2), písm. e).
e) Prerušením členstva na dobu dlhšiu ako jeden rok.
f)

Úmrtím člena-čakateľa.

g) Zánikom zdruţenia.
3. V prípade zániku členstva sa uhradený členský príspevok, ani ţiadna jeho časť
nevracia.
4. Členstvo čestného člena a členstvo podporujúceho člena v zdruţení zaniká:
a) Písomným prehlásením člena o ukončení svojho členstva v zdruţení.
b) Úmrtím člena alebo zánikom právnickej osoby – člena zdruţenia.
c) Zánikom zdruţenia.
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Článok 4
Prerušenie členstva
1. Riadny člen alebo člen-čakateľ môţe prerušiť členstvo v zdruţení na dobu
maximálne jedného roka.
2. Členstvo je prerušené na základe písomného oznámenia člena zdruţenia.
3. Prerušením členstva sa člen na obdobie prerušeného členstva oslobodzuje od
povinností člena vyplývajúcich z Časti III, článku 5, ods. 2, písm. b), c) stanov
zdruţenia.
4. Ukončenie prerušeného členstva oznámi člen zdruţenia písomne predsedníctvu
zdruţenia. Ak sa tak nestane do jedného roka od oznámenia o prerušení
členstva, jeho členstvo zaniká, o čom bude predsedníctvom písomne
informovaný.
5. Po ukončení prerušeného členstva nadobúda člen zdruţenia rovnaký status
člena, aký mal pred prerušením členstva.
6. Obdobie prerušeného členstva sa nezapočítava do doby zotrvania v statuse
člena-čakateľa v zmysle Časti III, článku 2, ods. 2, písm. e), f) stanov zdruţenia.

Článok 5
Základné práva a povinnosti členov združenia
1. Riadny člen zdruţenia má právo najmä:
a) Zúčastňovať sa podľa svojho záujmu a svojich moţností na aktivitách zdruţenia.
b) Zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných zdruţením a podieľať sa pritom
na výhodách poskytovaných jeho členom. Uplatnenie tohto práva môţe byť
obmedzené, ak je z kapacitných dôvodov počet miest na podujatí limitovaný. V
takom prípade môţe o spôsobe výberu účastníkov akcie rozhodnúť
predsedníctvo zdruţenia.
c) Zúčastňovať sa na zasadnutiach členskej schôdze, predkladať na nich svoje
návrhy, podnety a pripomienky, hlasovať a po dovŕšení 18 rokov byť volený
alebo menovaný do orgánov zdruţenia.
d) Zúčastňovať sa na zasadnutiach umeleckej komisie a vyjadrovať na nich svoje
názory k hodnoteným dielam a autorom s hlasom poradným.
e) Navrhovať zvolanie mimoriadneho zasadnutia členskej schôdze.
f) Zúčastňovať sa na rokovaniach predsedníctva zdruţenia, ak sa prerokúva jeho
vylúčenie.
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2. Riadny člen zdruţenia je povinný najmä:
a) Dodrţiavať stanovy zdruţenia.
b) Plniť úlohy vyplývajúce z rozhodnutí orgánov zdruţenia.
c) Podieľať sa podľa svojich záujmov, moţností a schopností na plnení úloh a
cieľov zdruţenia.
d) Zachovávať pravidlá spoločenskej etiky a správať sa tak, aby nezniţoval váţnosť
zdruţenia.
e) Ochraňovať a zveľaďovať majetok zdruţenia.
f) Platiť členské príspevky v súlade s rozhodnutím členskej schôdze zdruţenia.
3. Člen-čakateľ na riadne členstvo má rovnaké práva a povinnosti ako riadny člen
zdruţenia, s výnimkou práva voliť a byť volený alebo menovaný do orgánov
zdruţenia, hlasovať na zasadnutiach členskej schôdze a navrhovať zvolanie
mimoriadneho zasadnutia členskej schôdze.
4. Čestný člen zdruţenia a podporujúci člen zdruţenia je oprávnený zapojiť sa do
realizácie cieľov a poslania zdruţenia, byť menovaný do umeleckej
komisie, zúčastniť sa na zasadnutiach členskej schôdze a umeleckej komisie s
hlasom poradným.
5. Členské príspevky podporujúceho člena zdruţenia sú dobrovoľné a ich výška nie je
limitovaná.
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IV. Časť
Orgány združenia
Článok 1
1. Vo vnútornej organizácii a činnosti zdruţenia sa uplatňujú zásady demokracie.
2. Orgánmi zdruţenia sú:
členská schôdza
predsedníctvo
revízna komisia
umelecká komisia.
3. Predsedníctvo a revízna komisia sú volené na obdobie štyroch rokov na zasadnutí
členskej schôdze zdruţenia z riadnych členov zdruţenia. Opätovná voľba za člena
orgánu zdruţenia je moţná.
4. Členstvo vo volenom orgáne zdruţenia zaniká skončením volebného obdobia
orgánu, vzdaním sa funkcie, ako aj zánikom alebo prerušením členstva v zdruţení.
5. Umelecká komisia je menovaná a odvolávaná predsedníctvom.
6. Členstvo v orgánoch zdruţenia je dobrovoľná neplatená funkcia. Členovia zdruţenia
a jej orgánov majú nárok na náhradu účelne vynaloţených nákladov, ktoré im vznikli
pri plnení uloţených úloh.
7. Štatutárnymi zástupcami zdruţenia sú predseda predsedníctva a podpredseda
predsedníctva zdruţenia.

Článok 2
Členská schôdza
1. Členská schôdza je najvyšším orgánom zdruţenia.
2. Členskú schôdzu tvoria všetci riadni členovia zdruţenia. Ostatní členovia zdruţenia
sa môţu zúčastňovať na jej zasadnutiach s hlasom poradným.
3. Členská schôdza zasadá podľa potreby, najmenej však raz za 12 mesiacov. Miesto,
dátum, čas a program zasadnutia členskej schôdze určuje predsedníctvo zdruţenia,
ktoré o týchto skutočnostiach s časovým predstihom minimálne 14 dní informuje
všetkých členov zdruţenia.
4. Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
riadnych členov zdruţenia. Ak po uplynutí jednej hodiny po určenom termíne konania
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členskej schôdze nie je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina riadnych
členov, zasadnutie členskej schôdze sa stane uznášania schopným nezávisle od
počtu prítomných, ak sa nerozhodne inak. Uznesenia členskej schôdze sa prijímajú
verejným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných riadnych členov
zdruţenia.
5. Predsedníctvo zdruţenia je povinné zvolať mimoriadne zasadnutie členskej schôdze,
ak o to písomne poţiada revízna komisia alebo viac ako tretina riadnych členov
zdruţenia. Takéto mimoriadne zasadnutie členskej schôdze sa musí uskutočniť do
30 dní od doručenia písomnej ţiadosti predsedníctvu.
6. Z kaţdého zasadnutia členskej schôdze sa vyhotovuje zápisnica, ktorú okrem
zapisovateľa podpisujú dvaja overovatelia zvolení prítomnými riadnymi členmi.
7. Členská schôdza najmä:
a) Prerokúva správu o činnosti zdruţenia za obdobie od predchádzajúceho
zasadnutia členskej schôdze.
b) Prerokúva a stanovuje hlavné úlohy zdruţenia a schvaľuje ročný plán jeho
činnosti.
c) Schvaľuje rozpočet zdruţenia a vyhodnocuje jeho plnenie.
d) Prerokúva správu revíznej komisie a schvaľuje výsledky hospodárenia zdruţenia
za obdobie od predchádzajúceho zasadnutia členskej schôdze.
e) Volí a odvoláva predsedu, podpredsedu a ďalších členov predsedníctva.
f) Volí a odvoláva predsedu a členov revíznej komisie.
g) Prijíma, doplňuje a mení stanovy zdruţenia.
h) Stanovuje a schvaľuje výšku členského príspevku.
i) Na základe návrhu predsedníctva rozhoduje o udelení čestného členstva.
j) Rozhoduje o zrušení zdruţenia.
8. Na prijatie rozhodnutia podľa Časti IV, článku 2, ods. 7, písm. g) je potrebný súhlas
dvojtretinovej väčšiny prítomných riadnych členov zdruţenia.
9. Právo rozhodnúť o zániku zdruţenia má členská schôdza iba v prípade, ak sa na jej
zasadnutí zúčastnia viac ako dve tretiny riadnych členov zdruţenia. Na prijatie
rozhodnutia o zániku zdruţenia je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných
riadnych členov zduţenia.

Článok 3
Predsedníctvo
1. Predsedníctvo je výkonný orgán zdruţenia, ktorý riadi jeho činnosť a koná v jeho
mene. Predsedníctvo rozhoduje o všetkých záleţitostiach zdruţenia s výnimkou
tých, ktoré sú týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti členskej schôdze.
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2. Predsedníctvo zdruţenia má štyroch členov:
predsedu
podpredsedu
tajomníka
hospodára
Členom predsedníctva nemôţe byť člen revíznej komisie zdruţenia.
3. Členov predsedníctva a osobitne jeho predsedu a podpredsedu volí členská
schôdza.
4. Funkčné obdobie členov predsedníctva trvá štyri roky. Začína okamihom zvolenia a
končí okamihom vyhlásenia výsledkov nových volieb členov predsedníctva.
5. Členstvo v predsedníctve zdruţenia zaniká:
a) Uplynutím funkčného obdobia, na ktoré bol člen predsedníctva zvolený.
b) Písomným prehlásením člena predsedníctva, ţe sa vzdáva členstva v
predsedníctve.
c) Odvolaním z predsedníctva. O odvolaní člena predsedníctva pred vypršaním
jeho funkčného obdobia musí rozhodnúť členská schôdza.
d) Zánikom alebo prerušením členstva v zdruţení.
6. Ak niektorému z členov predsedníctva zanikne alebo bude prerušené členstvo pred
vypršaním jeho funkčného obdobia, alebo ak z objektívnych príčin nebude niektorý z
členov predsedníctva môcť dlhodobo vykonávať svoju funkciu, predsedníctvo si
kooptuje nového člena na obdobie do konania mimoriadnej členskej schôdze, ktorá
vykoná voľbu nového člena.
7. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za štvrť roka. Miesto,
dátum a čas zasadnutia určuje predseda, ktorý o týchto skutočnostiach s časovým
predstihom minimálne 7 dní informuje všetkých členov predsedníctva.
8. Predsedníctvo je schopné uznášať sa, ak sa na jeho zasadnutí zúčastní
nadpolovičná väčšina jeho členov. Uznesenie predsedníctva sa povaţuje za prijaté,
ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov predsedníctva. V prípade
rovnosti hlasov pri hlasovaní rozhoduje hlas predsedu predsedníctva, v prípade jeho
neprítomnosti hlas podpredsedu predsedníctva.
9. Z kaţdého zasadnutia predsedníctva zdruţenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorú okrem
zapisovateľa podpisuje predseda predsedníctva a v jeho neprítomnosti podpredseda
predsedníctva.
10. Predsedníctvo zdruţenia plní najmä tieto úlohy:
a) Riadi a organizuje činnosť zdruţenia v čase medzi členskými schôdzami.
b) V spolupráci s členmi zdruţenia realizuje ročný plán činnosti zdruţenia a plnenie
uznesení schválených členskou schôdzou.
c) Hospodári s majetkom zdruţenia v súlade s uzneseniami členskej schôdze.
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d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

Zvoláva zasadnutia členskej schôdze zdruţenia.
Predkladá členskej schôdzi návrh o zrušení členstva v zdruţení.
Predkladá členskej schôdzi návrh na udelenie čestného členstva.
Rozhoduje o prijatí podporujúceho člena zdruţenia.
Na základe rozhodnutia členskej schôdze o zrušení zdruţenia menuje likvidátora.
Reprezentuje zdruţenie navonok, zabezpečuje jeho propagáciu a jeho
komunikáciu so domácimi a zahraničnými organizáciami fotografov, ako aj s
ostatnými organizáciami, najmä s organizáciami umeleckého a kultúrneho
zamerania.
Plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo stanov a cieľov zdruţenia alebo zo všeobecne
záväzných právnych predpisov, pokiaľ nie sú stanovami zdruţenia alebo
rozhodnutím členskej schôdze zverené iným orgánom zdruţenia.

11. Predsedníctvo sa pri svojej činnosti riadi stanovami zdruţenia, uzneseniami členskej
schôdze a príslušnými právnymi predpismi.
12. V mene zdruţenia sú oprávnení konať a zaväzovať sa iba predseda predsedníctva
súčasne s podpredsedom predsedníctva. V prípadoch, kedy pre zdruţenie
nevznikajú ţiadne ekonomické záväzky, môţu predseda i podpredseda konať
samostatne v zmysle svojich kompetencií a právomoci. Vo výnimočných prípadoch
môţe predseda na nevyhnutne potrebný čas preniesť všetky svoje kompetencie na
podpredsedu, pričom v takom prípade musí dokumenty a doklady znamenajúce pre
zdruţenie ekonomické záväzky spolu podpisovať aspoň jeden ďalší člen
predsedníctva.

Článok 4
Revízna komisia
1. Revízna komisia je kontrolným a revíznym
orgánom zdruţenia. Kontroluje
predovšetkým dodrţiavanie stanov zdruţenia jeho orgánmi, hospodárenie
s finančnými prostriedkami a majetkom zdruţenia, vedenie účtovníctva a dbá na
účelné vynakladanie a vyuţívanie prostriedkov zdruţenia. O výsledkoch vykonaných
kontrol a o svojej činnosti podáva písomnú správu členskej schôdzi.
2. Revízna komisia má dvoch členov, z ktorých jeden vykonáva funkciu predsedu
komisie. Členom revíznej komisie nemôţe byť člen predsedníctva zdruţenia.
3. Členov revíznej komisie a osobitne jej predsedu volí členská schôdza.
4. Funkčné obdobie členov revíznej komisie trvá štyri roky. Začína okamihom zvolenia
a končí okamihom vyhlásenia výsledkov nových volieb členov revíznej komisie.
5. Revízna komisia sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za rok. Miesto, dátum
a čas zasadnutia určuje predseda komisie, ktorý o týchto skutočnostiach s časovým
predstihom minimálne 7 dní informuje všetkých členov komisie.
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6. Revízna komisia je schopná uznášať sa, ak sa na jej zasadnutí zúčastní
nadpolovičná väčšina jej členov. Uznesenie komisie sa povaţuje za prijaté, ak zaň
hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov komisie.
7. Z kaţdého zasadnutia revíznej komisie sa vyhotovuje zápisnica, ktorú okrem
zapisovateľa podpisuje aj predseda komisie.
8. Členovia revíznej komisie sú oprávnení nahliadať do všetkých materiálov, dokladov
a záznamov týkajúcich sa činnosti a najmä hospodárenia zdruţenia. Kontrolujú, či
účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a v súlade so
všeobecnými právnymi predpismi, stanovami a pokynmi členskej schôdze zdruţenia.
Ďalej kontroluje dodrţiavanie stanov zdruţenia, plnenie uznesení členskej schôdze,
plnenie uznesení predsedníctva, plnenie schváleného plánu činnosti zdruţenia.
9. Predsedníctvo je povinné na poţiadanie revíznej komisie poskytovať potrebnú
súčinnosť pri vykonávaní kontroly. Predseda revíznej komisie má právo zúčastňovať
sa na schôdzach predsedníctva zdruţenia.
10. Revízna komisia vyhotovuje z kontroly jednotlivých oblastí protokol, v ktorom uvedie
svoje zistenia a závery. Protokol predloţí predsedníctvu, ktoré má právo k zisteniam
kontroly zaujať stanovisko a navrhnúť, akým spôsobom a dokedy zistené nedostatky
odstráni. Stanovisko predsedníctva je súčasťou protokolu. Kontrola danej oblasti nie
je skončená, kým protokol neobsahuje uvedené náleţitosti. Členovia predsedníctva
a revíznej komisie nesmú zverejňovať čiastkové zistenia kontroly, kým nie je protokol
uzavretý.
11. Prípadných zistených nedostatkoch informuje revíznej komisia predsedníctvo
zdruţenia na spoločnom zasadnutí, ktoré zvoláva komisia. Cieľom spoločného
zasadania komisie a predsedníctva je prekonzultovať okolností, za akých nedostatky
vznikli a nájsť spôsob, ako nedostatky v čo najkratšom čase odstrániť.
12. Na revíznu komisiu sa môţu s písomnými podnetmi obracať všetci členovia
zdruţenia. Podnet musí byť pisateľom podpísaný. Komisia je povinná zaoberať sa
kaţdým takýmto podaním a prerokovať ho. O svojich zisteniach a záveroch písomne
informuje autora podnetu.
13. Revízna komisia sa pri svojej činnosti riadi stanovami zdruţenia, uzneseniami
členskej schôdze a príslušnými právnymi predpismi.
14. Členstvo v revíznej komisii zdruţenia zaniká:
a) Uplynutím funkčného obdobia, na ktoré bol člen komisie zvolený.
b) Písomným prehlásením člena komisie , ţe sa vzdáva členstva v komisii.
c) Odvolaním z komisie. O odvolaní člena revíznej komisie pred vypršaním jeho
funkčného obdobia musí rozhodnúť členská schôdza.
d) Zánikom alebo prerušením členstva v zdruţení.
15. Pokiaľ niektorému z členov revíznej komisie zanikne alebo bude prerušené členstvo
pred vypršaním jeho funkčného obdobia, alebo pokiaľ z objektívnych príčin nebude
niektorý z členov komisie môcť dlhodobo vykonávať svoju funkciu, zvolá
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predsedníctvo mimoriadne zasadnutie členskej schôdze, na ktorom členovia
zdruţenia zvolia náhradného člena revíznej komisie.

Článok 5
Umelecká komisia
1. Umelecká komisia je poradným orgánom zdruţenia. Vyjadruje sa k estetickým a
etickým aspektom tvorby členov zdruţenia alebo externých autorov. Svojim názorom
najmä napomáha rozhodnutiam predsedníctva pri výbere diel členov zdruţenia do
kolektívnych výstav, kolektívnych súťaţí a iných foriem kolektívneho publikovania
fotografií a pri výbere externých autorov publikujúcich svoje fotografické diela pod
záštitou zdruţenia alebo v súčinnosti so zdruţením.
2. Umelecká komisia má troch členov, z ktorých jeden vykonáva funkciu predsedu
komisie. Člen umeleckej komisie môţe byť zároveň aj členom iných orgánov
zdruţenia. Členom umeleckej komisie môţe byť riadny člen, čestný člen alebo
podporujúci člen zdruţenia.
3. Členov umeleckej komisie a osobitne jej predsedu menuje predsedníctvo zdruţenia
spravidla na dobu funkčného obdobia predsedníctva.
4. Umelecká komisia sa schádza podľa aktuálnej potreby z podnetu predsedníctva
zdruţenia. Miesto, dátum a čas zasadnutia určuje predseda komisie, ktorý o týchto
skutočnostiach s časovým predstihom minimálne 7 dní informuje všetkých členov
zdruţenia.
5. Umelecká komisia je schopná uznášať sa, ak sa na jej zasadnutí zúčastní
nadpolovičná väčšina jej členov. Uznesenie komisie sa povaţuje za prijaté, ak zaň
hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov komisie. V prípade rovnosti
hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie. Uznesenie komisie má formu odporučenia.
6. Z kaţdého zasadnutia umeleckej komisie sa vyhotovuje zápisnica, ktorú okrem
zapisovateľa podpisuje aj predseda komisie.
7. Umelecká komisia sa pri svojej činnosti riadi stanovami zdruţenia, uzneseniami
členskej schôdze, estetickým cítením a etickými a spoločenskými normami.
8. Členstvo v umeleckej komisii zdruţenia zaniká:
a)
b)
c)
d)

Uplynutím funkčného obdobia, na ktoré bol člen komisie menovaný.
Písomným prehlásením člena komisie, ţe sa vzdáva členstva v komisii.
Odvolaním predsedníctvom zdruţenia.
Zánikom alebo prerušením členstva v zdruţení.

9. Pokiaľ niektorému z členov umeleckej komisie zanikne alebo bude prerušené
členstvo pred vypršaním jeho funkčného obdobia, alebo pokiaľ z objektívnych príčin
nebude niektorý z členov komisie môcť dlhodobo vykonávať svoju funkciu, menuje
predsedníctvo náhradného člena umeleckej komisie.
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V. Časť
Hospodárenie združenia
Článok 1
Majetok združenia
1. Zdruţenie zabezpečuje na svoju činnosť tvorbu vlastných finančných a materiálnych
zdrojov a dbá na ich efektívne a hospodárne vyuţívanie v súlade so svojím poslaním
a cieľmi.
2. Zdruţenie hospodári a nakladá so svojím majetkom v súlade s platnými právnymi
predpismi Slovenskej republiky. Majetok môţe byť vyuţívaný iba takým spôsobom a
na také aktivity, ktoré sú v súlade so stanovami zdruţenia a s jeho cieľmi.
3. Zdruţenie vedie účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným príslušnými
právnymi predpismi Slovenskej republiky.
4. Zodpovednosť za hospodárenie zdruţenia nesie voči členskej základni
predsedníctvo zdruţenia a voči štátnym orgánom štatutárni zástupcovia zdruţenia.
5. Členovia zdruţenia s výnimkou štatutárnych zástupcov nenesú zodpovednosť za
prípadné straty a schodky v hospodárení zdruţenia.

Článok 2
Príjmy združenia
1. Príjmami zdruţenia sú najmä:
a) Členské príspevky, ktorých výšku stanovuje a schvaľuje členská schôdza
zdruţenia.
b) Prostriedky získané asignáciou dane z príjmu fyzických a právnických osôb.
c) Prostriedky získané vlastnou činnosťou.
d) Sponzorské príspevky a dary.
e) Granty a dotácie na projekty.
2. Výšku a termín splatnosti členských príspevkov určuje uznesením členská schôdza
zdruţenia.
3. Zdruţenie hospodári podľa rozpočtu, ktorý schvaľuje na príslušný rok členská
schôdza zdruţenia.
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VI. Časť
Prechodné a záverečné ustanovenia
Článok 1
Zánik združenia
1. Zdruţenie zaniká:
a) Rozhodnutím členskej schôdze o jeho dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení s
iným zdruţením. Takéto rozhodnutie môţe prijať iba členská schôdza, na
zasadnutí ktorej sa zúčastnia viac ako dve tretiny riadnych členov zdruţenia. Na
prijatie takéhoto rozhodnutia je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných
riadnych členov zdruţenia.
b) Právoplatným rozhodnutím príslušného ministerstva alebo súdu o rozpustení
zdruţenia.
2. Pri zániku zdruţenia sa vykoná majetkové vyrovnanie formou likvidácie, pokiaľ celé
imanie zdruţenia nenadobudne jeho právny nástupca.
3. Na likvidáciu zdruţenia sa primerane pouţijú ustanovenia Obchodného zákonníka o
likvidácii obchodných spoločností. V prípade kladného likvidačného zostatku sa tento
pomerne rozdelí medzi všetkých členov zdruţenia ku dňu likvidácie. Zdruţenie je
povinné oznámiť ukončenie likvidácie a zánik zdruţenia Ministerstvu vnútra
Slovenskej republiky do 15 dní.

Článok 2
Právne vzťahy a riešenie sporov
1. Právne vzťahy vyplývajúce z týchto stanov, ako aj ostatné právne vzťahy vo vnútri
zdruţenia i navonok, sa riadia týmito stanovami. V tých veciach, ktoré stanovy
zdruţenia neupravujú, sa právne vzťahy riadia všeobecne záväznými právnymi
predpismi, najmä zákonom č. 83/1990 Zb. o zdruţovaní občanov v znení neskorších
predpisov.
2. Prípadné spory medzi členmi a zdruţením, vzájomné spory medzi jednotlivými
členmi zdruţenia súvisiace s ich členstvom v zdruţení, ako aj spory týkajúce sa osôb
oprávnených konať v mene zdruţenia, budú riešené zmierom s pomocou spoločne
vybraného arbitra.
3. Ak sa nepodarí spor vyriešiť zmierom, je ktorákoľvek zo strán sporu oprávnená
predloţiť ho formou ţaloby na prerokovanie miestne príslušnému súdu podľa sídla
zdruţenia. Toto ustanovenie sa uplatní aj v prípade rozhodovania súdu vyššieho
stupňa.
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Článok 3
Prípravný výbor
1. Do zvolania prvého zasadnutia členskej schôdze právomoc predsedníctva
primeraným spôsobom vykonáva prípravný výbor zdruţenia v zloţení:
Martin Tomáška – predseda prípravného výboru
Milan Veliký – člen prípravného výboru
Juraj Streďanský – člen prípravného výboru
Martin Šmehýl – člen prípravného výboru.
2. Prípravný výbor rozhoduje najmä o prijatí riadnych členov zdruţenia. Predseda
prípravného výboru na základe rozhodnutia prípravného výboru zvolá prvé
zasadnutie členskej schôdze najneskôr do jedného roka odo dňa registrácie
zdruţenia.
3. Zdruţenie v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o zdruţovaní občanov v
znení neskorších predpisov vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra
Slovenskej republiky.

V Ţiline 10.2.2010
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