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STANOVY 

SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE ZLATOKOPOV 

 

Článok I. 

Základné ustanovenie 

 

Názov občianskeho združenia: SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ZLATOKOPOV 

     Skrátene SAZ (ďalej len „Asociácia“) 

IČO:     31929931 

Sídlo združenia je:   Ulica R. Jašíka 3004/1D, 971 01 Prievidza 

      

 

Článok II. 

Právne postavenie združenia 

1. Asociácia je dobrovoľné a nezávislé združenie, združujúce členov na základe 

spoločného záujmu o súťažné ryžovanie zlata, geológiu, históriu baníctva, súčasné smery 

vo vyhľadávaní a ťažbe prírodného zlata, osvetové akcie zamerané na prospektorstvo 

a spracovanie zlata, striebra a ťažkých minerálov. 

2. Asociácia je právnickou osobou registrovanou Ministerstvom vnútra Slovenskej 

republiky. 

3. Asociácia je športovou organizáciou, konkrétne národným športovým zväzom podľa § 

16 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení iných zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ZoŠ“) a jeho činnosť, ak má mať spôsobilosť prijímateľa 

verejných prostriedkov v zmysle § 66 ZoŠ. 

4. Asociácia bola založená na dobu neurčitú. 

 

Článok III. 

Cieľ činnosti združenia 

1. Poslaním Asociácie je zastrešovať, odborne garantovať a propagovať záujmy členov, 

zaoberajúcich sa súťažným ryžovaním zlata a odbornou činnosťou spojenou s históriou 

ťažby zlata, najmä zastupovať jej členov ako jediný a splnomocnený reprezentant 

Slovenskej republiky vo Svetovej asociácii ryžovania zlata (World Goldpannig 

Association) a pri medzinárodných jednaniach. 

2. Asociácia slúži ako konzultant a hlavný garant národných a medzinárodných súťaží 

v ryžovaní zlata a ďalších nerastných materiálov, zabezpečuje ich priebeh v súlade so 

svetovými pravidlami, vydanými Svetovou asociáciou ryžovania zlata - WGA. 

3. Asociácia sprostredkováva svojim členom informácie o súťažiach v ryžovaní zlata, 

podujatiach spojených s ryžovaním zlata, technikách a dostupnom vybavení zlatokopov 

v zahraničí a právnych informáciách spojených s ich činnosťou. 

4. Asociácia pôsobí na území Slovenskej republiky a spolupracuje s Českou asociáciou 

zlatokopov, najmä pri organizovaní spoločných súťaží. 
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Článok IV. 

Členstvo 

1. Členmi Asociácie sú fyzické osoby prislúchajúce k jednotlivým klubom, alebo 

cechom, ktoré vznikli na území Slovenskej republiky, a ktoré chcú spolupracovať so 

Svetovou asociáciou ryžovania zlata - WGA. Každý člen Asociácie je zároveň členom 

niektorého klubu alebo cechu. 

2. O partnerstve klubu, alebo cechu k Asociácii rozhoduje výbor Asociácie na základe 

písomného oznámenia, v ktorom bude uvedené: 

Názov klubu, alebo cechu 

Adresa zástupcu 

Meno a priezvisko, rodné číslo a trvalé bydlisko jednotlivých členov 

3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena. 

4. Členstvo v Asociácii zaniká výpoveďou zo strany jednotlivého člena, alebo zánikom 

prislúchajúceho klubu, alebo cechu.  

5. Členstvo jednotlivca zaniká taktiež výpoveďou zo strany Asociácie pri závažnom 

porušení stanov Asociácie jednotlivcom, na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia. 

6. Zoznam individuálnych členov Asociácie vrátane ich osobných údajov vedie Prezident 

v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), d) až r) a ods. 4 až 7 ZoŠ. 

 

Článok V. 

Práva a povinnosti členov 

1. Člen Asociácie má právo najmä: 

a) podieľať sa na činnosti prostredníctvom klubu alebo cechu 

b) voliť od veku 16 rokov a od 18 rokov byť volený do orgánov Asociácie 

c) obracať sa na orgány Asociácie prostredníctvom klubu alebo cechu s návrhmi 

a sťažnosťami a žiadať o ich vyjadrenie 

d) vyjadrenie k návrhom a sťažnostiam je Asociácia povinná zaslať písomne 

klubu alebo cechu do 30 dní. 

2. Člen Asociácie má povinnosť najmä: 

a) dodržiavať stanovy Asociácie 

b) aktívne sa podieľať na plnení cieľov Asociácie 

c) svedomito vykonávať funkcie v orgánoch Asociácie  

3. Člen Asociácie od 16 rokov veku je povinný platiť ročný členský príspevok do 

Asociácie vo výške schválenej Valným zhromaždením.  

 

Článok VI. 

Orgány združenia 

Orgány Asociácie sú: 

a) Valné zhromaždenie 

b) Výbor 

c) Revízna komisia 
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Článok VII. 

Valné zhromaždenie 

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Asociácie. 

2. Valné zhromaždenie tvoria všetci členovia Asociácie starší ako 16 rokov. 

3. Valné zhromaždenie zvoláva výbor podľa potreby, najmenej však jedenkrát ročne 

vždy pri príležitosti konania súťaže v ryžovaní zlata.  

4. Termín konania Valného zhromaždenia a jeho program sa oznamuje minimálne 30 dní 

pred jeho konaním na oficiálnych webových stránkach Asociácie. 

5. Valné zhromaždenie najmä: 

a) rozhoduje o zmenách stanov Asociácie, 

b) schvaľuje výšku ročného členského príspevku, 

c) schvaľuje úlohy pre príslušné obdobie, výročnú správu Asociácie, rozpočet 

a ročnú uzávierku hospodárenia, 

d) volí na tri roky členov výboru a revíznej komisie, 

e) rozhoduje o vyslovení nedôvery členom Výboru a Revíznej komisie, 

f) rozhoduje o zrušení členstva klubu alebo cechu a jednotlivca v Asociácii, 

g) rozhoduje o zrušení Asociácie, 

6. Valné zhromaždenie rozhoduje trojpätinovou väčšinou prítomných členov. 

 

Článok VIII. 

Výbor 

1. Výbor je výkonným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému 

zhromaždeniu. 

2. Výbor má troch členov.  

3. Výbor riadi činnosť Asociácie v období medzi zasadaniami valného zhromaždenia. 

Výbor zvoláva Prezident Asociácie 

4. Výbor: 

a) pozostáva z Prezidenta a dvoch Viceprezidentov, 

b) koordinuje činnosť Asociácie, 

c) zvoláva valné zhromaždenie, 

d) spracováva podklady pre rozhodovanie valného zhromaždenia, 

e) rozhoduje o prijatí klubu, alebo cechu za člena Asociácie. 

5. Asociáciu zastupujú Prezident, Viceprezidenti, alebo iný člen Asociácie poverený 

výborom a konajú v jej mene. 

6. Výbor je uznášaniaschopný, ak sú prítomní všetci traja členovia výboru. Výbor 

rozhoduje nadpolovičnou väčšinou členov. Pri rovnosti hlasovania je rozhodujúci hlas 

Prezidenta. 

 

Článok IX. 

Revízna komisia 

1. Revízna komisia je kontrolným orgánom Asociácie, ktorá za svoju činnosť zodpovedá 

valnému zhromaždeniu. 

2. Revízna komisia má troch členov, z ktorých si volí svojho predsedu. Predseda revíznej 

komisie plní úlohu kontrolóra pri splnení podmienok uvedených v § 10 ZoŠ. 
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3. Revízna komisia dohliada na hospodárenie Asociácie, upozorňuje výbor na zistené 

nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie. Kontrolu vykonáva najmenej jedenkrát 

ročne. 

4. Pre zasadanie valného zhromaždenia vypracováva revízna komisia správu o 

výsledkoch revízie a kontrolnej činnosti. 

 

Článok X. 

Voľby 

1. Členov Výboru a Revíznej komisie volí Valné zhromaždenie. 

2. Každý klub, alebo cech navrhne kandidátov do Výboru a Revíznej komisie a oznámi 

to Prezidentovi Asociácie alebo ním poverenej osobe v termíne najmenej 21 dní pred 

konaním Valného zhromaždenia na ktorom sa budú konať voľby členov Výboru a 

Revíznej komisie. Prezident Asociácie, alebo ním poverená osoba zverejní zoznam 

kandidátov na webstránkach Asociácie v termíne najmenej 14 dní pred konaním volieb.  

3. Voľba Prezidenta Asociácie v prípade troch a viac kandidátov sa uskutoční tajným 

hlasovaním v prvom kole. Kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných 

členov Asociácie je zvolený za Prezidenta.  

V prípade, že žiadny kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, sa uskutoční druhé 

kolo volieb, ktorého sa zúčastnia dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola volieb. 

Druhé kolo volieb sa uskutoční priamym hlasovaním, kde sa kandidát s väčším počtom 

hlasov stáva prezidentom Asociácie. V prípade dvoch kandidátov sa voľba uskutoční 

priamym hlasovaním. Kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných 

členov Asociácie v priamom hlasovaní je zvolený za Prezidenta. 

4. Voľby Viceprezidentov sa uskutočňujú priamym hlasovaním. Dvaja kandidáti, ktorí 

získajú najväčšie počty hlasov sú zvolení za Viceprezidentov.  

5. Voľby členov Revíznej komisie sa uskutočňujú priamym hlasovaním. Traja kandidáti, 

ktorí získajú najväčšie počty hlasov sú zvolení za členov Revíznej komisie. 

 

Článok XI. 

Zásady hospodárenia 

1. Asociácia hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. 

2. Zdroje majetku sú najmä: 

a) príjmy z členských príspevkov, 

b) dary a príspevky fyzických a právnických osôb, 

c) dotácie a príspevky z verejných zdrojov, 

d) príjmy z činnosti pri plnení cieľov Asociácie, 

e) príjmy za vstupy na športové podujatia organizované Asociáciou, 

f) príjmy z predaja tovarov alebo služieb označených symbolmi Asociácie podľa 

týchto stanov, 

g) príjmy zo zmlúv o reklame, 

h) príjmy z hospodárenia s vlastným majetkom a právami Asociácie, najmä 

nájomné z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku, 

i) príjmy z inej zárobkovej činnosti Asociácie ako doplnkovú podnikateľskú 

činnosť, z ktorej zisk bude využitý na rozvoj cieľa a činnosti Asociácie, 
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j) podiel na zisku obchodných spoločností po zdanení, v ktorých je Asociácia 

spoločníkom alebo akcionárom, 

k) podiely zo zaplatenej dane fyzickej alebo právnickej osoby podľa § 50 a nasl. 

zákona č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, 

l) sponzorské zo zmlúv o sponzorstve v športe podľa § 50 a nasl. ZoŠ, 

m) príspevok na národný športový projekt podľa § 75 ZoŠ. 

3. Za hospodárenie Asociácie zodpovedá výbor, ktorý každoročne predkladá valnému 

zhromaždeniu správu o hospodárení vrátane finančnej uzávierky. 

 

Článok XII. 

Zrušenie a zánik združenia 

1. Asociácia sa zrušuje: 

a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením Asociácie s iným združením na 

základe rozhodnutia valného zhromaždenia, 

b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, alebo 

súdu o jeho rozpustení, 

c) vyhlásením konkurzu, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre 

nedostatok majetku. 

2. Ak sa zruší Asociácia rozhodnutím valného zhromaždenia, valné zhromaždenie 

súčasne rozhodne o spôsobe majetkového vysporiadania. 

3. Združenie zaniká ku dňu výmazu z registra mimovládnych neziskových organizácií. 

 

Článok XIII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Z rozhodnutia valného zhromaždenia môžu byť menovaní čestní členovia Asociácie 

z osobností vedy a kultúry, ktorí súhlasia s cieľmi a stanovami Asociácie a podporujú ju. 

2. Asociácia má právo v súlade s cieľmi svojej činnosti obracať sa na štátne orgány 

s petíciami. 

3. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením 

a účinnosť dňom ich vzatia na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. 

4. Rušia sa stanovy Asociácie vzaté na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej 

republiky dňa 24. 3. 1995, číslo spisu: VVS/1-900/90-10454. 

 


