
Stanovy občianskeho združenia 
Fotoklub PAF 5,6 Prešov 

 
Článok 1 

Založenie združenia 
 
Združenie je založené v zmysle Zákona o združovaní občanov č. 83/1990 Zb. v znení 
neskorších predpisov. 
Občianske združenie Fotoklub PAF 5,6 (ďalej len fotoklub) je samostatným dobrovoľným 
združením zameraným na umeleckú, kultúrnu a spoločenskú činnosť v oblasti fotografickej 
činnosti, propagáciu a rozvoj fotografie v regióne Prešovského kraja ako aj v rámci celého 
Slovenska, prípadne celého sveta. 
 
 

Článok 2 
Názov a sídlo združenia 

 
 

Názov združenia: Fotoklub PAF 5,6 Prešov 
Sídlo združenia: Volgogradská 72, 08001 Prešov 
 
 

Článok 3 
Cieľ združenia 

 
Cieľom fotoklubu je: 
 
     a)   združovať záujemcov o fotografiu, 
     b)   organizovať klubovú činnosť, 
     c)   organizovať a realizovať výstavy fotografií fotoklubu a jednotlivých členov fotoklubu,           
     d)   organizovať a realizovať súťaže pre fotografov, 
     e)   vykonávať školenia, semináre, fotokurzy, fotoplénery, fotovýlety 
     f)   propagovať tvorbu fotografov pôsobiacich vo fotoklube na Slovensku a v zahraničí, 
     g)   zúčastňovať sa na domácich a zahraničných fotografických súťažiach, 
     h)   publikovať katalógy, príručky, publikácie, multimediálne nosiče a prospekty zamerané    
           na fotografickú činnosť,  

i) spolupracovať s domácimi a zahraničnými fotoklubmi či organizáciami, kultúrnymi   
a umeleckými inštitúciami, subjektami, fotografmi a priaznivcami fotografie,  

      j)   propagovať a reklamovať tvorbu fotoklubu a fotoklub  aj prostredníctvom  vlastnej    
           internetovej stránky www.paf56.sk 
 
 
 



Článok 4 
Členstvo 

 
Členstvo vo fotoklube môže byť pre fyzické a právnické osoby: 
 

a) Riadne (individuálne) 
Riadnym členom fotoklubu sa môže stať každý, kto dovŕšil 18 rokov, kto je občan 
Slovenskej republiky alebo inej krajiny, na základe prihlásenia sa, prezentácie 
minimálne 10 vlastných fotografií v elektronickej, alebo tlačenej podobe členom 
fotoklubu a po zaplatení členského poplatku.  
O prijatí člena rozhoduje členská schôdza hlasovaním v zmysle článku 7.1 týchto 
stanov. 
Dokladom o právoplatnom členstve je zápis o prijatí v zápisnici z členskej schôdze 
a preukaz člena fotoklubu. 
 

b) Čestné 
Čestnými členmi sa môžu stať organizácie, ktoré pomáhajú fotoklubu finančne, alebo 
materiálne zabezpečovať výstavnú a školiacu činnosť. Ďalej významné osobnosti 
kultúrneho a verejného života, ktorí neplatia členský príspevok. Zahraniční študenti a 
občania dočasne žijúci na území Slovenskej republiky, ktorí prispievajú na 
organizačno-výchovnú, školiacu a výstavnú činnosť pri reprezentácii doma i 
v zahraničí. O prijatí čestného člena rozhoduje členská schôdza hlasovaním v zmysle 
článku 7.1 týchto stanov. 
 
 

Článok 5 
Práva členov 

 
      a)   Využívať výhody plynúce z členstva vo fotoklube.  
      b)   Hlasovať a voliť. 
      c)   Predkladať svoje návrhy, podnety, pripomienky a sťažnosti.                                                         
      d)   V rámci tvorivého dialógu s ostatnými členmi slobodne vyjadriť svoj fotografický           
 názor na princípe rovnocennosti všetkých členov. 
      e)   Byť odborne informovaní, mať možnosť využiť kolektívnu, organizačnú výpomoc       
            a publicistickú propagáciu, literatúru a materiálne vybavenie patriace fotoklubu. 
       f)  Mať nárok na preplatenie nákladov súvisiacich s reprezentáciou fotoklubu doma, 
 alebo  v zahraničí z finančných prostriedkov fotoklubu (o schválení rozhoduje 
 členská schôdza hlasovaním v zmysle článku 7.1 týchto stanov). 
       g)  Byť volení do orgánov fotoklubu (iba pre riadnych členov). 
       h)  Byť informovaní o činnosti a o rozhodnutiach orgánov fotoklubu a o hospodárení     
 fotoklubu. 
       i)   Ukončiť členstvo vo fotoklube na základe písomného oznámenia kedykoľvek. 
 
 



Článok 6 
Povinnosti členov 

 
a) Dodržiavať stanovy fotoklubu. 
b) Pomáhať pri plnení cieľov fotoklubu a aktívne sa podieľať na jeho práci, 

organizačnom zabezpečení podujatí a inštalácii výstav. 
c) Podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom 

fotoklubu. 
d) Zúčastniť sa klubovej výstavy predložením minimálne jednej fotografie (o schválení 

fotografie rozhoduje členská schôdza hlasovaním v zmysle článku 7.1  týchto stanov). 
e) Zúčastniť sa počas kalendárneho roka na minimálne jednej medzinárodnej súťaži, 

o výbere súťaže rozhoduje členská schôdza hlasovaním (v zmysle článku 7.1 týchto 
stanov). Prípadná neúčasť člena na minimálne jednej fotografickej súťaži počas 
kalendárneho roka je možná iba po rozhodnutí členskej schôdze hlasovaním 
(v zmysle článku 7.1  týchto stanov). 

f) Zúčastniť sa jednej súťaže fotoklubov raz ročne. 
g) Zaplatiť členský príspevok, ktorý je nenávratný, počas doby trvania členstva vo 

fotoklube. 
h) Vlastnou fotografickou aktivitou zvyšovať svoju tvorivú, estetickú, etickú, umeleckú 

a technickú úroveň. 
i) Svojou činnosťou propagovať fotoklub a úmyselne nepoškodzovať jeho dobré meno. 

 
 

Článok 7 
Orgány fotoklubu 

 
Orgány fotoklubu tvoria: 

a) členská schôdza ako najvyšší orgán fotoklubu, 
b) predseda - štatutár, 
c) dvaja podpredsedovia, 
d) hospodár. 

                                                                Článok 7.1 
Pôsobnosti členskej schôdze 

 
a) Členská schôdza je najvyšším orgánom fotoklubu, ktorý riadi a zabezpečuje činnosť.  
b) Tvoria ho všetci prítomní členovia fotoklubu. 
c) Prerokúva všetky základné otázky činnosti fotoklubu. 
d) Rozhoduje o zániku fotoklubu. 
e) Schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky v nich. 
f) Schvaľuje plán činností a rozpočet, výročnú správu, revíznu správu. 
g) Určuje výšku členského príspevku. 
h) Volí predsedu, podpredsedov a hospodára raz za 5 rokov, v prípade potreby aj skôr 

o čom rozhoduje členská schôdza. 
 



i) Rozhoduje o prijatí za člena, oslobodení čestných, alebo riadnych členov fotoklubu od 
niektorých povinností fotoklubu. K členom sa pristupuje individuálne. 

j) Členská schôdza je uznášaniaschopná pri účasti nadpolovičnej väčšiny členov. 
k) Na platnosť prijatých uznesení členskej schôdze je potrebný súhlas nadpolovičnej 

väčšiny prítomných členov združenia, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. 
l) Na hlasovaniach sa musí zúčastniť predseda fotoklubu, alebo jeho zástupca - 

podpredseda. 
m) O budúcom hlasovaní týkajúceho sa hospodárenia fotoklubu alebo o zániku členstva 

niektorého z členov fotoklubu musia byť informovaní všetci členovia fotoklubu 
minimálne 7 dní pred hlasovaním. 

n) O výsledkoch hlasovaní je vytvorený písomný záznam. 
o) O výsledku hlasovania súvisiaceho s hospodárením fotoklubu alebo s ukončením 
členstva niektorého z členov fotoklubu sa vyhotoví písomný záznam s vlastnoručným 
podpisom predsedu fotoklubu, alebo dvoch podpredsedov a minimálne ďalších troch 
riadnych členov fotoklubu. 

p) Fotoklub zastupuje predseda - štatutár.  
q) Predseda fotoklubu je štatutárnym zástupcom s právom podpisovať a uzatvárať 

hospodárske zmluvy, dohody a pod. 
 
 

Článok 8 
Hospodárenie Fotoklubu 

 
Hlavnými zdrojmi príjmov fotoklubu sú:  
 

a) členské príspevky, 
b) sponzorské príspevky, 
c) dary od priaznivcov fotografického umenia a členov fotoklubu,  
d) dotácie a granty, 
e) príjmy z vlastnej činnosti ( fotokurzy, fotoplenery, semináre, fotenia, školenia, výroba 

reklamných predmetov, vydávanie brožúr, publikácie a pod.). 
f) výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa 

fotoklubu. Fotoklub hospodári so zverenými prostriedkami na základe plánu a 
rozpočtu, za ktoré zodpovedá predseda, podpreseda a hospodár. Hospodár predkladá 
správu o hospodárení na výročnej členskej schôdzi na konci roka, alebo na požiadanie 
členskej schôdze i skôr. 

 
 

Článok 9 
Zánik členstva 

 
     a)    Vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o    
            vystúpení z fotoklubu na klubové stretnutie, alebo štatutárnemu zástupcovi fotoklubu. 
     b)   Úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby. 



c) Vylúčením, ak člen opätovne a napriek upozorneniu porušuje členské povinnosti, z 
dôvodu nečinnosti člena, neplatenia členských príspevkov, alebo z iných dôležitých 
dôvodov. O vylúčení rozhodujú účastníci členskej schôdze hlasovaním. Proti 
rozhodnutiu o vylúčení má člen právo podať písomne odvolanie predsedovi 
fotoklubu, ktorý rozhodne o ďalšom postupe. 

      d)   Zánikom fotoklubu. 
 
 

Článok 10 
Zánik fotoklubu 

 
a) O zániku fotoklubu dobrovoľným a právoplatným rozpustením rozhoduje členská 

schôdza. 
b) Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vyrovnanie formou likvidácie. 
c) Na likvidáciu združenia sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o 

likvidácii obchodných spoločností.  
d) Právoplatným rozhodnutím  ministerstva o rozpustení združenia. 

 
 

Článok 11 
Záverečné ustanovenia 

 
       a)  Fotoklub používa loga: 

        b) Návrh stanov bol prerokovaný a schválený prípravným výborom na zasadnutí dňa    
 20.3.2015 v Prešove. Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra a stanovy 
 nadobúdajú účinnosť dňom registrácie. 
 
 

 
 


