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Stanovy  
Slovenskej akustickej spoločnosti  

 
§ 1 

Postavenie, sídlo a pôsobnosť Spoločnosti 
1. Slovenská akustická spoločnosť (ďalej len „Spoločnosť“) je dobrovoľné neziskové združenie 

fyzických a právnických osôb pôsobiacich v odboroch akustika a vibrácie bez ohľadu na štátnu 
príslušnosť, národnosť, vyznanie a rasu.  

2. Spoločnosť je samostatnou právnickou osobou so sídlom Radlinského 11, 811 07 Bratislava – 
Staré Mesto, s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky. O zmene sídla rozhoduje Valné 
zhromaždenie. 

 
§ 2 

Poslanie a hlavné úlohy Spoločnosti 
1. Rozširovať poznatky získané v oblasti výskumu, vývoja a praxe a získavať vedeckých a 

odborných pracovníkov k aktívnej spolupráci pre rozvoj a popularizáciu odborov akustika a 
vibrácie na Slovensku. 

2. Organizovať národné a medzinárodné konferencie, semináre, vedecké sympóziá, prednášky, 
diskusie a iné odborné akcie. 

3. Spolupracovať s domácimi a zahraničnými subjektami  v odboroch akustika a vibrácie. 
4. Prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov so zvláštnym zreteľom na mladých 

pracovníkov, vydávať odborné publikácie a materiály, aktívne podporovať vzdelávanie a odbornú 
spôsobilosť v odboroch akustika a vibrácie. 

5. Svojim členom poskytovať pomoc pri vedeckej a odbornej práci. Podporovať a iniciovať vedecké 
a výskumné aktivity členov Spoločnosti. 

6. Vyvíjať legislatívnu, konzultačnú, znaleckú a normalizačnú činnosť. Spolupracovať s orgánmi 
zodpovednými za tieto činnosti. 

 
§ 3 

Členstvo v Spoločnosti 
1. Členstvo v Spoločnosti je individuálne, kolektívne a čestné. 
2. Individuálnym členom Spoločnosti sa môže stať fyzická osoba, ktorá spĺňa morálne a odborné 

predpoklady vzniku členstva, na základe písomnej žiadosti a odporúčania minimálne dvoch 
individuálnych členov Spoločnosti. O prijatí za individuálneho člena Spoločnosti rozhoduje 
hlasovaním Rada Spoločnosti.  

3. Kolektívnym členom Spoločnosti sa môže stať právnická osoba. O prijatí za kolektívneho člena 
Spoločnosti rozhoduje hlasovaním Rada Spoločnosti. Právnickú osobu zastupuje jej určený 
zástupca. 

4. Čestným členom Spoločnosti sa môže stať významný domáci alebo zahraničný odborník, ktorý sa 
zvlášť zaslúžil o rozvoj v odboroch akustika alebo vibrácie, na návrh Rady Spoločnosti. Čestné 
členstvo v Spoločnosti schvaľuje Valné zhromaždenie. Čestný člen nie je povinný platiť členský 
príspevok. 

5. Kandidát na člena sa stáva členom Spoločnosti dňom rozhodnutia o členstve Radou Spoločnosti a 
zaplatením členského príspevku.  

6. Práva členov Spoločnosti:  
 navrhovať kandidátov, voliť a byť volený do orgánov Spoločnosti, 
 byť informovaný o činnosti Spoločnosti a všetkých jej podujatiach, zúčastňovať sa na týchto 

podujatiach, 
 obracať sa na orgány Spoločnosti s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko, 
 kolektívny člen nemá právo byť volený do orgánov Spoločnosti. 

7. Povinnosti členov Spoločnosti:  
 dodržiavať stanovy Spoločnosti a  plniť rozhodnutia jej orgánov,  
 vykonávať funkcie, ktorými boli členovia Spoločnosti poverení a plniť úlohy, ktoré prijali, 
 vedome neohrozovať záujmy a dobré meno Spoločnosti, 
 oznámiť všetky zmeny svojich základných údajov sekretárovi Spoločnosti, 
 platiť ročné členské príspevky najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka.  
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8. Členstvo v Spoločnosti zaniká úmrtím, vystúpením, vylúčením člena alebo zrušením čestného 
členstva, alebo v prípade zániku právnickej osoby – kolektívneho člena, alebo na základe 
nezaplatenia členského príspevku za obdobie dlhšie ako 2 po sebe nasledujúce roky napriek 
písomnej upomienke. 

9. Člena Spoločnosti možno vylúčiť z vážnych dôvodov, ak koná v rozpore s povinnosťami, ktoré 
mu ukladajú stanovy Spoločnosti. O vylúčení individuálneho alebo kolektívneho člena rozhoduje 
hlasovaním Rada Spoločnosti dvojtretinovou väčšinou všetkých členov Rady. O zrušení čestného 
členstva rozhoduje hlasovaním Valné zhromaždenie na základe návrhu Rady Spoločnosti a jeho 
zdôvodnenia.  

 
§ 4 

Orgány Spoločnosti 
1. Orgánmi Spoločnosti pre všetky jej odvetvia činnosti sú: 

a) Valné zhromaždenie 
b) Rada 
c) Revízna komisia  

2. Funkcie vo volených orgánoch Spoločnosti sú čestné.  
3. Ak počet členov voleného orgánu Spoločnosti podľa ods. 1 písm. b) a c) klesne pod 2/3, musí sa 

zvolať Valné zhromaždenie, ktoré vykoná doplňujúce voľby.  
 

§ 5 
Valné zhromaždenie 

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti, tvoria ho všetci členovia Spoločnosti.  
2. Valné zhromaždenie zvoláva Rada Spoločnosti najmenej raz za dva roky. Rada je povinná zvolať 

mimoriadne Valné zhromaždenie vždy, keď to navrhuje petícia aspoň 30 % členov Spoločnosti. 
Mimoriadne Valné zhromaždenie sa zíde najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia petície Rade 
Spoločnosti. 

3. Člen Spoločnosti môže písomne poveriť iného člena Spoločnosti, aby ho zastupoval na zasadnutí 
Valného zhromaždenia. V prípade zastupovania člena Spoločnosti na Valnom zhromaždení iným 
členom Spoločnosti na základe plnej moci, musí splnomocnenec predložiť písomné poverenie 
(splnomocnenie) člena Spoločnosti obsahujúce rozsah splnomocnenia. Formu splnomocnenia 
môže upraviť Rada Spoločnosti v pozvánke na Valné zhromaždenie. 

4. Zastúpeného člena Spoločnosti možno voliť do orgánov Spoločnosti, ak v poverení svoju voľbu 
vopred výslovne nevylúčil. 

5. Valné zhromaždenie sa môže platne uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov 
Spoločnosti, vrátane zastúpených, a pozvánka bola preukázateľne zaslaná každému členovi 
Spoločnosti najmenej 15 dní pred rokovaním na (e-mailovú) adresu člena Spoločnosti. Na 
platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov Spoločnosti 
vrátane zastúpených. 

6. Ak sa Valné zhromaždenie nemôže platne uznášať podľa odseku 5, preruší sa jeho rokovanie na 
30 minút. Po ich uplynutí sa Valné zhromaždenie môže platne uznášať s počtom prítomných  
členov Spoločnosti vrátane zastúpených. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej 
väčšiny prítomných členov Spoločnosti vrátane zastúpených.  

7. Valné zhromaždenie najmä: 
a) volí na obdobie štyroch rokov a odvoláva tajným hlasovaním predsedu, podpredsedov, 

sekretára a ostatných členov Rady Spoločnosti a členov Revíznej komisie; podrobnosti 
stanovuje Volebný poriadok, 

b) schvaľuje stanovy Spoločnosti a ďalšie vnútorné predpisy; o zmenách stanov Spoločnosti a o 
zániku Spoločnosti rozhoduje Valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov 
prítomných členov vrátane zastúpených,   

c) schvaľuje výšku ročných členských príspevkov individuálnych a kolektívnych členov 
Spoločnosti a znížených členských príspevkov pre dôchodcov a študentov, 

d) zrušuje alebo pozmeňuje rozhodnutia Rady Spoločnosti, 
e) schvaľuje pravidlá nakladania s majetkom Spoločnosti, 
f) schvaľuje plán činnosti a rozpočet Spoločnosti, 
g) prerokováva správu o činnosti Spoločnosti za uplynulé obdobie, 
h) prerokováva správu o hospodárení Spoločnosti za uplynulé obdobie, 
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i) prerokováva správu Revíznej komisie. 
 

§ 6 
Rada 

1. Rada je najvyšším výkonným orgánom Spoločnosti. Skladá sa z predsedu, dvoch podpredsedov, 
sekretára a vedúcich odborných sekcií.  

2. Rada sa schádza najmenej raz za rok. Schôdze Rady zvoláva predseda alebo podpredseda 
Spoločnosti. 

3. Pri rokovaniach, právnych a iných úkonoch Spoločnosť zastupujú predseda alebo podpredsedovia 
Spoločnosti. V prípade podpisu oficiálnych dokumentov Spoločnosti pripoja k svojmu podpisu 
označenie funkcie v Spoločnosti. Vo veciach hospodársko-finančných sa vyžadujú podpisy dvoch 
oprávnených členov Rady. 

4. Pokiaľ nie je uvedené inak, hlasovanie Rady sa riadi pravidlom nadpolovičnej väčšiny všetkých 
členov Rady.   

 
§ 7 

Revízna komisia 
Revízna komisia je kontrolným orgánom Spoločnosti pre hospodársku činnosť, dodržiavanie stanov a 
plnenie všetkých uznesení a nariadení Valného zhromaždenia a Rady Spoločnosti. Revízna komisia 
zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu Spoločnosti. Revíznu komisiu tvoria traja 
členovia Spoločnosti, ktorí nie sú členmi iných orgánov Spoločnosti.   
 

§ 8 
Odborné sekcie 

1. Odbornú činnosť v jednotlivých odboroch akustiky a vibrácií zabezpečujú odborné sekcie 
schválené na ustanovujúcom Valnom zhromaždení Spoločnosti. 

2. Ďalšie odborné sekcie iniciatívne navrhujú členovia Spoločnosti a schvaľuje ich Rada Spoločnosti 
na základe písomnej žiadosti aspoň 10 členov Spoločnosti.  

3. Člen Spoločnosti oznámi Rade Spoločnosti záujem o členstvo v odbornej sekcii, pričom môže byť 
členom viacerých odborných sekcií súčasne. 

4. Činnosť odborných sekcií riadia a organizujú vedúci sekcií, ktorí zabezpečujú cielenú 
informovanosť členov Spoločnosti podľa svojho odborného zamerania. 

5. Vedúci novovzniknutej odbornej sekcie podľa odseku 2 sa stáva členom Rady po zvolení na 
najbližšom Valnom zhromaždení. Dovtedy riadi činnosť odbornej sekcie „poverený vedúci“, 
ktorého si zo svojho stredu určia členovia novej odbornej sekcie. Poverený vedúci sa môže 
zúčastňovať rokovaní Rady Spoločnosti s poradným hlasom. 

6. O zrušení odbornej sekcie rozhoduje Valné zhromaždenie na návrh Rady Spoločnosti.    
 

§ 9 
Hospodárenie Spoločnosti 

1. Finančné prostriedky na plnenie úloh Spoločnosti tvoria členské príspevky individuálnych a 
kolektívnych členov spoločnosti, dotácie, dary a príjmy z vlastnej činnosti.  

2. Spoločnosť hospodári na základe schváleného plánu činnosti Spoločnosti a rozpočtu na príslušný 
rok. Plán činnosti a rozpočet predkladá Rada Spoločnosti a schvaľuje Valné zhromaždenie. 
Finančné obraty Spoločnosti prebiehajú na účte vedenom v peňažnom ústave.  

3. Za majetok a hospodárenie Spoločnosti zodpovedá Rada Spoločnosti.  
 

§ 10 
Záverečné ustanovenia 

1. Ak Spoločnosť zanikne, majetok, ktorý zostane po úhrade jej záväzkov, pripadne členom 
Spoločnosti.  

2. Spoločnosť môže pri svojej činnosti používať skratku SkAS. 
3. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť v deň ich schválenia Valným zhromaždením Spoločnosti. 


