
Stanovy ob čianskeho združenia 
Slovenská asociácia pre veternú energiu 

 
I. 

Základné ustanovenia 
 

1) Názov občianskeho združenia je Slovenská asociácia pre veternú energiu (ďalej len 
SAVE) v slovenskom jazyku, Slovak Association for Wind Energy v anglickom jazyku. 
Oficiálna skratka je SAVE.  Povoľuje sa aj názov písaný s kapitálkami: Slovenská 
Asociácia pre Veternú Energiu.  

2) Sídlom združenia sú Podkonice 342, 976 41 
 

 
II. 

Cieľ a činnos ť 
 

1) SAVE si kladie za cieľ podporovať rozvoj využívania, propagácie a výskumu veternej 
energie s využitím poznatkov z výskumu a praxe u nás i v zahraničí. SAVE bude využívať 
svoju činnosť na celospoločenský prospech, na humánne ciele, na povznesenie 
ekologického myslenia, na zapojenie Slovenska do Európskych štruktúr z pohľadu 
medzinárodnej spolupráce vo využívaní veternej energie a na rozvíjanie priateľstva a 
porozumenia medzi ľuďmi a národmi.  

2) Za týmto cieľom SAVE vykonáva činnosti: 
a) zbiera odborné poznatky z odboru veternej energetiky a súvisiacich disciplín ako 

napríklad: meteorológia, fyzika, meranie veternosti, miestopis vhodných lokalít 
Slovenska, legislatívy, projektovania, ekonomiky a prehľadu možnej podpory 
využívania veternej energie u nás 

b) šíri poznatky a propaguje najmä čisté energetické zdroje a ich využívanie najmä na 
Slovensku 

c) zastupuje Slovenských odborníkov na veternú energiu najmä vo vzťahoch 
k partnerským asociáciám v Európskej Únii a napomáha ich medzinárodnej 
spolupráci 

d) usporadúva odborné semináre alebo školenia 
e) vykonáva poradenstvo pre oblasť obnoviteľných zdrojov energie, najmä veternú 

energiu 
f) sprostredkováva informácie z oblasti veternej energie medzi zahraničnými 

inštitúciami a firmami a slovenskými inštitúciami a firmami 
g) spracováva rôzne štúdie, vykonáva meranie a vyhodnotenie veternosti a vypracováva 

prognózy, vypracováva projekty a žiadosti pre čerpanie eurofondov  
h) robí populárno-náučné prednášky pre školy a podporuje ekologickú výchovu mládeže  
i) vedie krúžky pre deti a mládež  
j) pomáha a radí pri zhotovovaní amatérskych veterných zariadení a prístrojov 
k) publikačná a recenzná činnosť odborných a populárno-náučných článkov o veternej 

energii a knižná alebo elektronická publikačná činnosť 
l) podporuje využívanie Internetu v prospech osvety veternej a iných obnoviteľných 

zdrojov energie a na zabezpečenie ostatných cieľov SAVE 
m) vydáva elektronické spravodajstvo „SAVE INFORMUJE resp. SAVE NEWS“  
 

 
III. 

Členstvo 
 
1) Členom SAVE môžu byť fyzické osoby staršie ako 12 rokov alebo právnické osoby, ktoré 

súhlasia so stanovami a cieľmi združenia. Právnické osoby sú zastúpené štatutárnym 
orgánom alebo ním poverenou osobou. 

2) O prijatí za člena rozhoduje na základe verbálnej, alebo písomnej žiadosti predsedníctvo 
SAVE (telefonát, e-mail, list, fax) 

3) Členstvo vzniká dňom zápisu do knihy členov a zaplatením členského príspevku v súlade 
s vnútorným poriadkom SAVE 



4) Zánik členstva: 
a) vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení zo 

SAVE predsedníctvu SAVE. 
b) vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia členskej schôdze o vylúčení 
c) nezaplatením členského príspevku na bežný kalendárny rok do 30.6.  
d) úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby 
e) zánikom SAVE 

 
 

IV. 
Práva a povinnosti členov 

 
1) Člen má právo: 

a) podieľať sa na činnosti SAVE 
b) voliť a od veku 18 rokov byť volený do orgánov SAVE 
c) obracať sa na orgány SAVE s podnetmi a sťažnosťami a žiadať stanovisko 
d) byť informovaný  o rozhodnutiach orgánov SAVE 
e) podávať návrhy na zmenu vnútorného poriadku a stanov SAVE 
f) ak je sídlo SAVE v adrese trvalého pobytu jedného z členov SAVE, člen poskytujúci 

takéto sídlo môže požiadať o jeho zmenu a predsedníctvo mu musí vyhovieť a nájsť 
primeranú náhradu 

 
2) Povinnosti člena: 

a) dodržiavať stanovy a vnútorný poriadok SAVE 
b) plniť uznesenia orgánov SAVE  
c) aktívne sa podieľať na činnosti SAVE 
d) platiť členské príspevky 
e) podľa svojich možností vyhľadávať zdroje pre naplnenie cieľa SAVE 

 
 

V. 
Orgány SAVE 

 
Orgánmi SAVE sú: 

a) členská schôdza 
b) predsedníctvo 
c) predseda SAVE 
d) revízna komisia 

 
 

VI. 
Členská schôdza 

 
1) Členská schôdza je najvyšším orgánom SAVE. Je utvorená zo všetkých členov SAVE. 
2) Členská schôdza: 

a) schvaľuje stanovy SAVE, vnútorný poriadok a ich zmeny. 
b) volí a odvoláva predsedníctvo SAVE, predsedu SAVE a členov revíznej komisie 
c) schvaľuje plán činnosti, výročnú správu, rozpočet a správu o hospodárení 
d) rozhoduje o zrušení združenia 
e) vylučuje členov 

3) Členskú schôdzu zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka. 
Členská schôdza je oznámená elektronicky alebo písomne všetkým členom najmenej 21 
dní vopred. Vo výnimočných prípadoch v dobe kratšej, ak účasť nezamietne 
nadpolovičná väčšina.   

4) Členská schôdza je uznášaniaschopná pri prítomnosti minimálne 7 členov, alebo 
nadpolovičnej väčšiny všetkých členov ak je počet členov SAVE menej ako 7. 

5) Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.  
6) Mimoriadnu schôdzu môže zvolať päť členov SAVE zverejnením času, miesta a dôvodu 

konania s preukázateľným pozvaním minimálne všetkých členov predsedníctva a to 
elektronickou alebo písomnou formou najmenej 7 dní vopred. 



VII. 
Predsedníctvo 

 
1) Predsedníctvo je výkonným orgánom SAVE. Predsedníctvo má minimálne dvoch členov 

– predsedu a hospodára. Predsedníctvo sa za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. 
2) Predsedníctvo 

a) prijíma nových členov 
b) riadi činnosť SAVE v období medzi dvomi členskými schôdzami 
c) zvoláva a riadi členskú schôdzu 
d) vypracúva plán činností, výročnú správu, návrh rozpočtu a  správu o hospodárení 
e) rozhoduje o zrušení SAVE a určuje likvidátora, ak sa členská schôdza nezíde do 

troch mesiacov, aby rozhodla o zrušení SAVE 
f) zodpovedá za hospodárenie SAVE  

3) Predsedníctvo prijíma rozhodnutia 2/3 väčšinou všetkých členov predsedníctva. 
 
 

VIII. 
Predseda SAVE  

 
1) Predseda SAVE je štatutárnym orgánom združenia. Zastupuje SAVE navonok a je 

oprávnený v mene združenia konať a samostatne zaň podpisovať. 
2) Predsedu volí a odvoláva členská schôdza. 
3) Predseda SAVE je za svoju činnosť zodpovedný členskej schôdzi. Rozhoduje o všetkých 

záležitostiach združenia, ktoré nie sú stanovami vyhradené do pôsobnosti členskej 
schôdzi a predsedníctvu, pričom najmä: 

a) zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva, 
b) zabezpečuje realizáciu rozhodnutí predsedníctva. 

 
 

IX. 
Revízna komisia 

 
1) Revízna komisia má dvoch členov. Je to kontrolný orgán SAVE. Za svoju činnosť 

zodpovedá členskej schôdzi. 
2) Revízna komisia je uznášaniaschopná iba v plnom počte. 
3) Revízna komisia 

a) kontroluje hospodárenie 
b) upozorňuje na nedostatky v riadení predsedníctva a navrhuje mu riešenia 
c) kontroluje dodržiavanie stanov  
d) na členskej schôdzi prednáša správu o svojej činnosti 

 
 

X. 
Zásady hospodárenia 

 
1) SAVE hospodári s vlastným hnuteľným a nehnuteľným majetkom a majetkom voči 

ktorému má právo hospodárenia podľa všeobecne záväzných predpisov, stanov a 
vnútorného poriadku 

2) Zdrojmi príjmov SAVE sú finančné a nefinančné prostriedky získané z dotácií, darov, 
grantov, členských príspevkov, príjmov z vlastnej činnosti a iných príjmov a výnosov 

3) Všetok majetok môže byť použitý len na dosahovanie cieľov združenia 
4) V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže SAVE vykonávať aj doplnkovú hospodársku 

činnosť, ktorá súvis so zabezpečením cieľov SAVE v súlade so všeobecne záväznými 
predpismi, stanovami a vnútorným poriadkom 

5) Hospodárenie SAVE vedie predsedníctvo SAVE. Za vedenie účtovníctva zodpovedá 
hospodár. 

6) Nakladať s prostriedkami SAVE môže predseda a hospodár alebo iná poverená osoba po 
schválení predsedníctvom. 

 
 



XI. 
Zánik SAVE 

 
1) SAVE zaniká rozhodnutím členskej schôdze, alebo predsedníctva podľa bodu VII. ods. 2) 

písmeno e) týchto stanov 
2) Predsedníctvo určí likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu SAVE v súlade so všeobecne 

záväznými predpismi, stanovami a vnútorným poriadkom 
 
 

XII. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
1) Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia prípravným výborom 
2) SAVE vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR 
 


