STANOVY
Slovenskej asociácie hydrogeológov
(občianske združenie založené podľa zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov)
Názov: Slovenská asociácia hydrogeológov (SAH)
Sídlo: Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Slovenská asociácia hydrogeológov je dobrovoľná nezávislá stavovská organizácia
zastupujúca profesijné a odborné záujmy hydrogeológov v Slovenskej republike.
1. Základné ustanovenia
1.1. Hydrogeológia, ako predmet činnosti a záujmov členov SAH, je vedný odbor, ktorý sa
zaoberá podzemnou vodou, jej vznikom, výskytom, pohybom, zložením, využitím
a ochranou v prírodnom prostredí. Je integrovaná s ďalšími odbormi, ako sú napr.
hydrológia, , geofyzika, , ochrana životného prostredia a iné. Úlohou hydrogeológie je
získavanie poznatkov o procesoch tvorby a výskytu podzemnej vody hlavne pre účely jej
optimálneho využívania, jej kvantitatívnej a kvalitatívnej ochrany. Hydrogeológia tiež
skúma vplyvy podzemnej vody na podmienky výstavby inžinierskych, banských a iných
diel.
1.2. Slovenská asociácia hydrogeológov pôsobí na území Slovenskej republiky. Spolupracuje
a koordinuje svoju činnosť s Národným komitétom Medzinárodnej asociácie
hydrogeológov (IAH) a s podobnými profesijnými združeniami v Slovenskej republike
a v zahraničí.
1.3. Poslaním SAH je:
- rozvíjať odbor hydrogeológia tak, aby sa neustále skvalitňovali hydrogeologické
práce, a tým sa zvýšila efektívnosť využívania a ochrany podzemných vôd,
- podporovať ďalšie vzdelávanie hydrogeológov a prispievať k ochrane a tvorbe
životného prostredia,
- reprezentovať odbor hydrogeológia a profesiu hydrogeológa voči orgánom štátnej
správy, verejnej správy a samosprávy a voči hospodárskej sfére, sprostredkovať
spoluprácu svojich členov s nimi podľa požiadaviek a uzavretých dohôd,
- hájiť profesijné záujmy svojich členov a všetkých hydrogeológov,
- šíriť dobré meno slovenskej hydrogeológie v zahraničí,
- zabezpečovať všeobecnú informovanosť o úlohách, postavení a výsledkoch práce
hydrogeológov.
2. Činnosť SAH
2.1. SAH spolupracuje v oblasti metodicko-odbornej so štátnymi orgánmi najmä:
- pri formulácii práv a povinností držiteľov osvedčenia odbornej spôsobilosti v odbore
hydrogeológia,
- pri posudzovaní, schvaľovaní, udeľovaní a odoberaní osvedčenia odbornej
spôsobilosti v odbore hydrogeológia v podnikateľskej a inej činnosti,

- vyjadruje sa k aktom vydávaným štátnymi orgánmi, pokiaľ sa týkajú záujmov
hydrogeológie (zákony, vyhlášky, nariadenia, technické normy a pod.) a v tomto
smere predpokladá iniciatívne návrhy.
2.2. Pre všetky uvedené úlohy je SAH pripravená menovať zo svojich radov odborníkov
príslušného zamerania ako členov do pracovných komisií a obdobných orgánov.
2.3. SAH je pripravená:
- vybrať zo svojich radov odborníkov na posudzovanie a riešenie závažných odborných,
vedeckých a technických zámerov a praktických úloh,
- aktívne spolupracovať pri riešení ekologických havárií a prírodných katastrof,
- spolupracovať pri výuke hydrogeológie na vysokých a stredných školách,
- napomáhať výskumným aktivitám v rámci odboru, vyjadrovať sa k výberu
a menovaniu znalcov v odbore hydrogeológia.
2.4. Podľa záujmu a možností Slovenská asociácia hydrogeológov zabezpečuje vydávanie
odborného časopisu a informačného spravodajcu, organizuje odborné kongresy,
konferencie, vedecké a pracovné sympózia, semináre, exkurzie a študijné cesty, kurzy
nových metodík, techník a technológií, rozvíja ďalšiu publikačnú činnosť a populárnonáučnú osvetu výsledkov hydrogeologických výskumov v širokej verejnosti.
2.5. Poskytuje svojim členom poradenstvo pri riešení sporov vyplývajúcich z ich odbornej
činnosti.
2.6. Vykonáva poradenskú a konzultačnú činnosť v odbore hydrogeológia a životné
prostredie.
3. Práva a povinnosti členov
3.1. SAH združuje všetkých záujemcov, ktorí sú odborne alebo profesijne činní v odbore
hydrogeológia alebo v odboroch, ktoré s jej aktivitami súvisia.
3.2. Členom SAH sa môže stať aj cudzí štátny príslušník, najmä ak pracuje v odbore na území
SR alebo je v úzkom pracovnom kontakte s našimi hydrogeologickými pracoviskami.
3.3. Členmi SAH sa môžu stať iba fyzické osoby, členstvo právnických osôb nie je prípustné.
3.4. Členstvo v SAH nevylučuje členstvo v iných obdobných organizáciách.
3.5. O členstve v SAH rozhoduje výbor SAH na základe predloženej prihlášky s odporúčaním
dvoch členov asociácie. Na členstvo nie je právny nárok.
3.6. Každý člen má právo voliť výkonné orgány a byť do nich volený, zúčastňovať sa valného
zhromaždenia, vyslovovať svoje stanoviská, predkladať pripomienky a návrhy valnému
zhromaždeniu a výboru SAH, hlasovať na valnom zhromaždení, byť informovaný o celej
činnosti SAH, zúčastňovať sa na jej akciách podľa platných pravidiel a dostávať
Spravodajcu SAH.
3.7. Každý člen je povinný dodržiavať stanovy SAH, plniť uznesenia jej orgánov, nekonať
proti záujmom SAH, platiť členské príspevky, dodržiavať zásady kolegiality a profesijnej
etiky vo vzájomných vzťahoch.
3.8. Od každého člena sa očakáva aktívna podpora zámerov a činností asociácie.
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3.9. Členstvo v asociácii zaniká písomným oznámením člena, neplatením členských
príspevkov po dobu viac ako 2 roky, vylúčením na základe rozhodnutia valného
zhromaždenia alebo úmrtím člena.
3.10. Vylúčiť člena môže valné zhromaždenie najmä z týchto dôvodov:
- hrubé porušovanie princípu vzájomnej kolegiality medzi členmi,
- konanie proti záujmom asociácie, nerešpektovanie právoplatných uznesení orgánov
SAH,
- ostatné hrubé porušovanie stanov asociácie.
3.11. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o prijatí čestných členov do SAH. Pre čestných
členov platia všetky práva a povinnosti radových členov, okrem práva voliť a byť
volený do výkonných orgánov asociácie a okrem povinnosti platiť členské príspevky.
4. Vnútorné usporiadanie
4.1. SAH má pôsobnosť v SR.
4.2. Najvyšším orgánom SAH je valné zhromaždenie, ktoré:
- schvaľuje a upravuje stanovy asociácie,
- volí výkonné orgány (výbor SAH a revíznu komisiu) na funkčné obdobie a to tajnou
voľbou z kandidátov navrhnutých výborom a členskou základňou, pričom počet
kandidátov je o 1/3 väčší ako je týmito stanovami určený počet členov výboru. Jednu
tretinu kandidátov navrhuje výbor a dve tretiny ostatní členovia SAH. Navrhnutý
kandidát musí vysloviť ústny alebo písomný súhlas so svojou kandidatúrou,
-

prerokúva a schvaľuje činnosť výboru a revíznej komisie za uplynulé obdobie,

- prerokúva a schvaľuje správu o hospodárení asociácie za uplynulé obdobie,
- prerokúva a rieši spory a sťažnosti, ktoré jej predkladá výbor alebo revízna komisia,
alebo spory a sťažnosti vznesené priamo na výkonné orgány asociácie,
- vytyčuje program činnosti a zámery asociácie na ďalšie funkčné obdobie
s podrobnejšou špecifikáciou nasledujúceho roka,
- je oprávnené rozhodovať o všetkých ďalších otázkach činnosti asociácie.
4.3. Funkčné obdobie výkonných orgánov SAH je 4-ročné, valné zhromaždenie sa koná
minimálne raz za dva roky.
4.4. Zo závažných dôvodov je možné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie a to v týchto
prípadoch:
- každý člen SAH môže požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, keď
si vopred zabezpečil písomný súhlas aspoň tretiny členov SAH, vo svojej žiadosti
musí uviesť dôvod konania mimoriadneho valného zhromaždenia. Výbor zvolá
mimoriadne valné zhromaždenie do 35 dní po obdržaní žiadosti,
- v prípade, že z rôznych dôvodov prestanú trvale vykonávať svoju činnosť výkonné
orgány asociácie (výbor alebo revízna komisia), sú ostatní členovia týchto orgánov
povinní zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, pokiaľ tak neurobia, je oprávnený
zvolať mimoriadne valné zhromaždenie ktorýkoľvek člen asociácie, bez splnenia
požiadavky v predchádzajúcom odstavci,
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- revízna komisia je oprávnená zvolať samostatné mimoriadne valné zhromaždenie,
pokiaľ zistí, že výbor nie je funkčný, koná v rozpore s obecne platnými predpismi
alebo stanovami, alebo že sa s prostriedkami asociácie nakladá spôsobom odlišným od
zámeru schváleného predchádzajúcim valným zhromaždením,
- výbor môže zvolať mimoriadne valné zhromaždenie na základe svojho uznesenia,
pokiaľ to považuje za nutné.
4.5. Na valnom zhromaždení sa zásadne rozhoduje hlasovaním, pričom rozhoduje
nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.
4.6. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, keď je prítomná nadpolovičná väčšina členov.
Keď sa do stanovenej doby nezíde potrebný počet členov, valné zhromaždenie sa odročí
o 20 minút a potom sa prehlási za uznášaniaschopné pri akomkoľvek počte zúčastnených
členov. Každý člen musí byť na valné zhromaždenie pozvaný v dostatočnom časovom
predstihu, spravidla formou písomného oznámenia.
4.7. Najvyšším výkonným orgánom SAH je výbor, ktorý je minimálne 9-členný. Zo svojho
stredu si volí prezidenta, viceprezidenta a tajomníka, prípadne svojich ďalších členov
poveruje funkciami podľa potreby. Svoje rozhodnutie zásadne prijíma hlasovaním,
rozhoduje nadpolovičná väčšina členov výboru, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas
prezidenta.
4.8. Výbor SAH riadi asociáciu v dobe medzi valnými zhromaždeniami, pričom plní hlavne
tieto funkcie:
- zvoláva a organizuje valné zhromaždenia,
- predkladá valnému zhromaždeniu správy o činnosti a správu o hospodárení a tiež plán
ďalšej činnosti,
- plní úlohy vyplývajúce zo záverov valného zhromaždenia,
- vedie evidenciu členskej základne a prijíma nových členov,
- vystupuje voči štátnym orgánom a ďalším právnickým a fyzickým osobám v mene
SAH, prerokúva ich požiadavky na spoluprácu a sprostredkováva zapojenie členov
SAH do spolupráce na základe uzavretých dohôd,
- hospodári s finančnými prostriedkami a ďalším majetkom SAH.
4.9. Kontrolným orgánom SAH je revízna komisia (2-členná), ktorá sa riadi stanovami,
uzneseniami valného zhromaždenia a obecne platnými predpismi. Kontroluje
dodržiavanie stanov, plnenie uznesení valného zhromaždenia a hospodárenie
s finančnými prostriedkami a ďalším majetkom SAH. Členovia revíznej komisie majú
právo prístupu ku všetkým písomným materiálom asociácie. Členovia revíznej komisie
majú právo zúčastňovať sa na schôdzach výboru (s hlasom poradným).
5. Hospodárenie SAH
5.1. Slovenská asociácia hydrogeológov je samostatný právny subjekt, ktorý hospodári
s finančnými prostriedkami získavanými z členských príspevkov, darov, odmien za
spoluprácu od právnických a fyzických osôb podľa uzavretých dohôd, poradenskej
a konzultačnej činnosti, z organizovania odborných akcií, z publikačnej činnosti a iných
aktivít.
5.2. O využití finančných prostriedkov a majetku asociácie rozhoduje výbor v rámci zámerov
schválených valným zhromaždením a v súlade so stanovami SAH.
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5.3. Hospodárenie asociácie je priebežne kontrolované revíznou komisiou, schvaľované
valným zhromaždením. Výbor SAH každoročne zverejňuje správu o hospodárení.
5.4. Prístup k účtovnej dokumentácii a právo naložiť s finančnými prostriedkami a ďalším
majetkom majú osoby zmocnené valným zhromaždením alebo výborom asociácie
v súlade s čl. 5.2. Právo odobrať toto zmocnenie má orgán, ktorý zmocnenie vydal, alebo
orgán nadriadený. Osobe zmocnenej valným zhromaždením možno v závažných
dôvodoch (spravidla pri nebezpečí z premeškania) iba pozastaviť toto zmocnenie
spoločným rozhodnutím výboru a revíznej komisie, do doby zvolania najbližšieho
riadneho alebo mimoriadneho valného zhromaždenia.
5.5. Výbor ustanoví osobu, ktorá bude sledovať a evidovať hospodárenie s finančnými
prostriedkami a ďalším majetkom asociácie, zabezpečí vedenie účtovníctva a ďalšie
súvisiace činnosti. Každý člen SAH, ktorý má oprávnenie naložiť s finančnými
prostriedkami a ďalším majetkom asociácie, je povinný poskytovať tejto osobe všetky
údaje a doklady o pohybe majetku SAH. Neplnenie tejto povinnosti je dôvodom
k odňatiu alebo pozastaveniu jeho práva ďalej spravovať majetok asociácie v zmysle
čl. 5.4.
5.6. Spôsob hospodárenia podrobnejšie upravujú Zásady hospodárenia SAH.
6. Vzťah k iným organizáciám
6.1. Slovenská asociácia hydrogeológov je pripravená úzko spolupracovať s podobne
zameranými profesijnými a záujmovými organizáciami u nás i v zahraničí. Zvlášť je
pripravená
- poskytovať organizačné a odborné informácie o pripravovaných akciách,
- rokovať o koordinácii, kooperácii a ďalších formách úzkej spolupráce s ostatnými
organizáciami v oblasti spoločných záujmov, pri príprave a realizácii spoločných
akcií,
- delegovať svojich zástupcov v oblasti kontaktov a spolupráce s partnerskými
organizáciami a podobne prijímať ich zástupcov u SAH, umožniť im v možnej miere
účasť na vnútornom živote asociácie (napr. účasť na schôdzach výboru
k prejednávaniu otázok spoločného záujmu, na valnom zhromaždení, možnosť
publikovať v periodikách SAH a pod.),
- odporúčať zloženie rôznych výborov, pracovných skupín, sekcií a pod. v odbore
hydrogeológia, vytvorenie ktorých si vyžiada iná organizácia,
- združovať sa s inými organizáciami blízkeho odborného zamerania pre dosiahnutie
spoločných programových cieľov.
7. Záverečné ustanovenie
7.1. V mene SAH sú oprávnení vystupovať prezident, viceprezident a tajomník, prípadne iný
člen SAH poverený výkonným výborom alebo valným zhromaždením. Každý z nich
môže konať samostatne.
7.2. Zánik SAH je možný rozhodnutím MV SR na základe zákona, alebo dvojtretinovým
rozhodnutím všetkých členov SAH. O vysporiadaní majetku asociácie pri jej zániku
rozhoduje valné zhromaždenie na základe platných zákonov.
7.3. Tieto stanovy boli prijaté valným zhromaždením SAH dňa 27.10.2005 v Brusne ako
zmena pôvodných stanov, ktoré boli zaregistrované MV SR dňa 30.10.1990 pod
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č. j. VVS/1-900/90-3064 a ich zmena bola zaregistrovaná dňa 30.3.2000 pod číslom
spisu VVS/1-900/90-3064-1.
Posledná zmena bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR dňa 21.11.2005 po číslom
spisu VVS/1-900/90-3064-2.
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