
STANOVY

PREAMBULA

MY - roľníci, spracovatelia, zástupcovia škôl, nevládnych organizácií, spotrebitelia, priatelia 
prírody, cítiaci zodpovednosť za budúcnosť zdravého životného prostredia, ktorého všetci 
sme súčasťou a usilujúc o prosperitu svojej práce sme sa rozhodli združiť vo zväze 
EKOTREND Slovakia.

Naším cieľom je trvale udržateľným ekologickým poľnohospodárstvom chrániť životné 
prostredie, prírodu a jej zdroje, produkovať kvalitné biopotraviny a spoluvytvárať harmonickú 
kultúrnu krajinu, starať sa o pestrosť života, vytvárať slušné životné podmienky pre človeka a
chované zvieratá a tým udržať poľnohospodárstvo ako tradičný odbor ľudskej činnosti.

Základné ustanovenia

1. Názov zväzu: Ekotrend Slovakia - zväz ekologického poľnohospodárstva
2. Sídlo zväzu: Michala Hlaváčka 21, 054 01 Levoča
3. Zväz je dobrovoľným a politicky nezávislým združením v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. 
o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Článok 2
Cieľ a činnosť

Cieľom zväzu je:
a) združovanie odborníkov, producentov, spracovateľov a záujemcov o ekologické 
poľnohospodárstvo, ktorí sa stotožňujú s medzinárodne prijatými pravidlami pre ekologické 
poľnohospodárstvo ako aj ďalších záujemcov o trvalo udržateľné poľnohospodárstvo.
b) ekologickým a udržateľným poľnohospodárstvom chrániť a tvoriť životné prostredie, 
podporovať trendy zdravej výživy a zdravého životného štýlu a tým udržať 
poľnohospodárstvo, ako tradičný odbor ľudskej činnosti.
2. Činnosť zväzu:
a) poskytovanie poradenstva, informácií a šírenie osvety v oblasti ekologického 
a udržateľného poľnohospodárstva a predaja z dvora,
b) organizovanie odborných školení a seminárov v oblasti ekologického a udržateľného 
poľnohospodárstva a predaja z dvora,
c) tvorba a udržiavanie databázy ekologického a udržateľného poľnohospodárstva a predaja 
z dvora,
d) odborná spolupráca pri tvorbe a novelizácii príslušných legislatívnych noriem 
v ekologickom a udržateľnom poľnohospodárstve a predaji z dvora s kompetentnými 
orgánmi, 
e) vydávanie príručiek a propagačných materiálov o ekologickom a udržateľnom 
poľnohospodárstve a predaji z dvora,
f) sprostredkovanie odborných domácich i zahraničných stáží a exkurzií,
g) všestranná spolupráca s organizáciami združujúcimi ekologicky a udržateľne 
hospodáriacich roľníkov, s vysokými školami, výskumom a orgánmi štátnej správy, ale i s 
inými organizáciami združujúcimi spotrebiteľov a spracovateľov ekologických produktov,
h) spolupráca na vytvorení jednotného štandardu kontroly a kontrolného systému v SR,
i) obhajovanie záujmov svojich členov.

Článok 3
Členstvo



1. Členom zväzu môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov alebo právnické osoby, ktoré 
súhlasia so stanovami a cieľom zväzu. Členstvo vo zväze je riadne alebo čestné.
2. O prijatí za riadneho člena zväzu rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo 
zväzu.
3. Čestným členom sa môže na základe uznesenia valného zhromaždenia stať fyzická osoba – 
významný domáci alebo zahraniční pracovník, osobnosť vedy, výskumu, kultúry, vzdelávania, 
verejného a spoločenského života, ktorá sa mimoriadne zaslúžila o rozvoj myšlienok ekologického a 
udržateľného poľnohospodárstva a súhlasí so svojim čestným členstvom v združení.
4. Dokladom členstva je oznámenie o prijatí za člena vydané predsedníctvom zväzu.
5. Zánik členstva:
a) vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení 
zo
zväzu predsedovi,
b) vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení za závažné alebo
opätovné porušenie zväzovej disciplíny alebo za hrubé porušenie povinností, najmä

1. neplatenie členského (článok 4 odsek 2. Stanov) počas 2 po sebe nasledujúcich 
rokoch,

2. z dôvodu vážneho porušenia povinností, platných právnych predpisov SR 
a narúšaním občianskeho spolunažívania a konaniu proti Zväzu.
c) úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,
d) zánikom zväzu.

Článok 4
Práva a povinnosti členov

Člen má právo:
a) podieľať sa na činnosti zväzu,
b) voliť a byť volený do orgánov zväzu,
c) obracať sa na orgány zväzu s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,
d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov zväzu, zúčastňovať sa zasadnutí orgánov 
zväzu,
podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov zväzu.
2. Povinnosti člena sú:
a) dodržiavať stanovy zväzu,
b) poskytovať činnosti a služby vyplývajúce z poslania zväzu,
c) chrániť oprávnené záujmy a činnosti zväzu vrátane jeho majetku,
d) platiť členské príspevky podľa zásad schválených Valným zhromaždením.

Článok 5
Orgány zväzu

Orgánmi zväzu sú:
a) valné zhromaždenie,
b) predsedníctvo,
c) dozorná rada

Článok 6
Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom zväzu a je utvorené zo všetkých členov zväzu
2. Valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou prítomných členov:
a) schvaľuje stanovy zväzu, ich zmeny a doplnky,



b) volí a odvoláva členov predsedníctva,
c) volí a odvoláva predsedu zväzu,
d) volí a odvoláva členov dozornej rady,
e) schvaľuje plán činnosti, výročnú správu o hospodárení,
i) schvaľuje základné normy zväzu (organizačný poriadok, pracovný poriadok),
g) schvaľuje pravidlá pre vyplácanie náhrad za stratu času stráveného výkonom funkcie v 
orgánoch zväzu,
h) ruší alebo mení rozhodnutia predsedníctva zväzu,
i) rozhoduje o zrušení zväzu.
3. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej 
jedenkrát do roka. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie do jedného mesiaca, ak o to 
požiada najmenej jedna tretina členov zväzu. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak 
je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Ak valné zhromaždenie nie je schopné 
uznášať sa, zvolá predsedníctvo náhradné valné zhromaždenie v ten istý deň so začiatkom o
jednu hodinu neskôr, ako bolo zvolané pôvodné valné zhromaždenie. Náhradné valné 
zhromaždenie musí mať nezmenený program rokovania a je schopné uznášať sa 
nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Voľby prebiehajú tajným, alebo verejným 
hlasovaním podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.

Článok 7
Predsedníctvo

1. Predsedníctvo je výkonným orgánom zväzu, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný 
valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť zväzu v období medzi zasadnutiami valného 
zhromaždenia.
2. Predsedníctvo má najmenej 5 členov, ktorých funkčné obdobie je 3 roky. Predsedníctvo 
sa schádza spravidla 6 krát ročne. Jeho rokovania zvoláva a riadi predseda. Predsedníctvo 
je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Predsedníctvo 
rozhoduje trojpätinovou väčšinou prítomných členov. Na zasadnutí predsedníctva má právo 
zúčastňovať sa predseda dozornej rady s hlasom poradným. Podľa potreby predsedníctvo 
pozve na svoje zasadnutie ďalšie osoby. 
3. Činnosti predsedníctva:
a) volí a odvoláva spomedzi svojich členov podpredsedu a ďalších funkcionárov 
predsedníctva,
b) riadi a zabezpečuje činnosť zväzu,
c) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,
d) vypracováva plán činnosti, i správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení 
zväzu,
e) predkladá informáciu o prijatí a vylúčení člena zväzu valnému zhromaždeniu,
f) schvaľuje neodkladné opatrenia a rozhodnutia uskutočnené predsedom zväzu v dobe 
medzi zasadnutiami predsedníctva,
g) zabezpečuje činnosť ostatných orgánov zväzu,
h) zabezpečuje zahraničné vzťahy zväzu,
i) schvaľuje rokovací a volebný poriadok predsedníctva.

Článok 8

Predseda

1.Predseda je štatutárnym zástupcom, zastupuje zväz navonok.
2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.

Článok 9



Dozorná rada

1. Dozorná rada je kontrolným orgánom zväzu, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému 
zhromaždeniu.
2. Dozorná rada má najmenej troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Funkčné 
obdobie členov dozornej rady je 3 roky. Volí sa v inom roku než predsedníctvo. Schádza sa 
spravidla 4 krát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda. Dozorná rada je uznášania 
schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.
3. Členom dozornej rady nemôže byť člen predsedníctva.
4. Dozorná rada:
a) kontroluje činnosť a hospodárenie zväzu, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a 
navrhuje mu riešenia na ich odstránenie,
b) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných poriadkov.

Článok 10
Poradné a pomocné komisie

1. Predsedníctvo môže podľa potreby na vykonávanie jednotlivých úloh zriaďovať stále 
poradné a dočasné (príležitostné) pomocné komisie.
2. Poradné a pomocné komisie plnia úlohy koordinačné, konzultatívne alebo odborné. Ich 
postavenie, pôsobnosť a zloženie upraví predsedníctvo zväzu; nemôže na ne preniesť svoju 
rozhodovaciu právomoc.

Článok 11
Hospodárenie zväzu

1. Zväz nevytvára zisk.
2. Zväz hospodári s hnuteľným majetkom.
3. Zdrojmi majetku sú:
a) členské príspevky,
b) príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb,
c) výnosy majetku,
d) príjmy z činnosti zväzu.
4. Zväz hospodári na základe rozpočtu, ktorého návrh zostavuje predsedníctvo zväzu a 
schvaľuje valné zhromaždenie, alebo na základe splnomocnenia valného zhromaždenie 
predsedníctvo.
5. Najneskôr do konca februára každého roku vypracuje predsedníctvo zväzu účtovnú 
uzávierku za uplynulý kalendárny rok, ktorú predkladá k schváleniu valnému zhromaždeniu.
6. Priebežné plnenie rozpočtu zväzu a ročná účtovná uzávierka podliehajú preskúmaniu 
dozornou radou.

Článok 12
Zánik zväzu

1. Zväz zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným zväzom.
2. Ak zaniká zväz rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.
3. Pri likvidácii zväzu sa najprv uhradia všetky pohľadávky zväzu. Majetok sa v prípade 
likvidácie môže použiť výlučne na verejnoprospešné a charitatívne účely.

Článok 13
Záverečné ustanovenia



1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenie valným zhromaždením.
2. Zväz vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
3. Meniť alebo dopĺňať stanovy možno len rozhodnutím valného zhromaždenia.


