STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
Všeobecný Informatizačný spolok

Občianske združenie je v zmysle zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov nepolitické
dobrovoľné záujmové združenie, ktoré môže ako samostatná právnická osoba vo svojom mene nadobudnúť práva a
povinnosti. Aktivity združenia sú uskutočňované v princípoch humanity, solidarity, vzájomnej spolupráce
a porozumenia.
I.
ZAKLADATELIA, NÁZOV, SÍDLO
1.

Zakladatelia občianskeho združenia sú:


Serhiy Lytvyn nar. 12.11.1968 bytom Landererova 7743/8, Bratislava – Staré Mesto, r.č.: 681112/9215



JUDr. Katarína Hruškovičová nar. 15.03.1981 bytom Palkovičova 217/16, Bratislava – Ružinov, r.č.:
815315/6132


2.

Mgr. Andrian Iliev nar.: 09.12.1964 bytom Poľná ulica 704/2, Štvrtok na Ostrove r.č.: 641209/2214

Názov občianskeho združenia: Všeobecný Informatizačný spolok. Názov združenia v anglickom jazyku je:
General Informatization Society

3.

Sídlo: Dunajská 8, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

4.

Združenie je zriadené na dobu neurčitú.
II.
CIELE

1.

Občianske združenie Všeobecný Informatizačný spolok je medzinárodne orientované, politicky aj nábožensky
neutrálne.

2.

Cieľom združenia je najmä prispieť k vytvoreniu transparentného a efektívneho systému interakcie medzi
odborníkmi v oblasti elektronického obchodovania, burzovými špecialistami a subjektmi, ktoré máju záujem si
zvýšiť informovanosť, prispieť k zapojeniu investícii z verejných a súkromných zdrojov do informačnokomunikačných technológií (ďalej len IKT), výmeny informácii ohľadne stavu medzinárodných a národných búrz
a obchodných stredísk, ktorý bude prinášať vysokú pridanú hodnotou pre používateľov, pričom združenie sleduje
základné úlohy:
-

informovanie, vzdelávanie svojich členov a odborný dohľad nad IKT investíciami z verejných a súkromných
prostriedkov,

-

presadzovanie zmien v systéme IKT v zmysle stanoveného cieľa,
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-

vytváranie a navrhovanie riešení s vysokou pridanou hodnotou pre používateľov,

-

poskytnutie prístupu svojim členom k informácie z rôznych zdrojov, vrátane medzinárodnej burzovej
informácie a prístupu ku systémom komunikácie medzi sebou a s obchodnými strediskami,

-

zvýšenie kvality odborného vzdelávania svojich členov a ich povedomia o posledných trendoch na finančných
trhoch.

3. Hlavné činnosti občianskeho združenia sú:
- vytvorenie iniciatív na súkromnej a vládnej úrovni, ktoré podporia transparentnosť, efektívnosť a orientáciu
na používateľa v systéme IKT ako aj presadzovanie informovania o informatizácii,
- vytváranie a vedenie odbornej komunity a zriaďovanie expertných skupín za účelom presadzovania cieľov
združenia,
- organizáciu a realizáciu vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí, seminárov a konferencií, aj
prostredníctvom elektronickej formy vzdelávania a školenia,
- odborné konzultácie, poradenstvo, konzultácie, podpora vedy a výskumu najmä v oblasti efektivity IKT vo
verejnej správe,
- spolupráca s odbornými organizáciami v SR a zahraničí za účelom presadzovania cieľov združenia,
- organizovanie a sprostredkovávanie dobrovoľníckej činnosti,
- zachovanie kultúrnych hodnôt,
- vyhľadávanie a získavanie finančných zdrojov na vykonávanie vyššie uvedených činností, napr. aj
prostredníctvom spracovania projektov za účelom získania finančných prostriedkov z rôznych fondov,
- propagácia, publikačná činnosť a poskytovanie informácií o hore uvedených aktivitách,
- podpornú podnikateľskú činnosť, ktorej charakter slúži na rozvíjanie cieľov združenia,
- vzdelávanie a podpora aktivít spojených so vzdelávaním, podpora vzdelávacích projektov zameraných na
výmenu skúsenosti medzi vzdelávacími inštitúciami,
- podpora vedeckovýskumných projektov, popularizácia vedy a výskumu doma a v zahraničí
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti.
4.

Spôsob dosahovania cieľov združenia:

K podpore cieľov uvedených v bode 2 združenie vykonáva predovšetkým tieto činnosti:
a) spolupráca so štátnymi a nezávislými organizáciami, zariadeniami a nadáciami doma a v zahraničí
b) organizovanie kultúrnych, spoločenských podujatí
c) organizovanie a usporadúvanie školení, kurzov a seminárov
d) vydávanie periodických a neperiodických publikácií
e) reklamná a propagačná činnosť.
III.
ČLENSTVO, ČLENSKÝ PRÍSPEVOK

Stanovy_2/7

1.

Členom môže byť fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18. rokov a právnická osoba.

2.

Podmienkou členstva je skutočnosť, že záujemca o členstvo v združení vyplní formulár v elektronickej forme
na web stránke združenia a súhlasí s týmito stanovami a vnútornými predpismi združenia alebo písomne vyplní
a osobne podá príslušnú žiadosť.

3.

Na prijatie do združenia nie je právny nárok. V priebehu 5 (piatich) pracovných dní má výkonný riaditeľ právo
odmietnuť žiadosť, o čom oznámi žiadateľa prostredníctvom e-mailu alebo písomne na jeho poštovú adresu.

4.

Výkonný riaditeľ môže na návrh riadneho člena združenia, rozhodnúť o pozastavení členstva riadneho člena v
združení. Výkonný riaditeľ tak rozhodne najmä však v prípade, ak člen združenia porušil menej závažným
spôsobom stanovy združenia alebo iné interné predpisy združenia.

5.

Združenie má tieto kategórie členov:
-

zakladateľ (ďalej len zakladateľ)

-

riadny člen
IV.
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

1.

Zakladateľ má všetky práva a povinnosti riadneho člena. Ak sa v týchto stanovách spomína riadny člen, myslí
sa tým aj zakladateľ. Iba zakladatelia máju právo zúčastňovať sa na valnom zhromaždení a hlasovať na ňom.

2.

Riadny člen má právo:
-

zúčastňovať sa na valnom zhromaždení a hlasovať na ňom na základe písomného súhlasu všetkých
zakladateľov,

3.

-

zúčastňovať sa na činnosti občianskeho združenia,

-

voliť a byť volený do orgánov občianskeho združenia na základe písomného súhlasu všetkých zakladateľov,

-

predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom občianskeho združenia,

-

byť informovaný o rozhodnutiach orgánov občianskeho združenia a pripravovaných aktivitách.
Členovia združenia sú pri výkone činnosti v združení povinní:
-

dodržiavať zákony a ďalšie predpisy a nariadenia, týkajúce sa združenia, stanovy združenia a
ostatné vnútorné predpisy združenia,

-

dodržiavať všetky všeobecne platné právne predpisy týkajúce sa výkonu činnosti realizovaných
v združení,

-

podieľať sa podľa svojich možností na činnosti združenia,

-

napĺňať podľa svojich možností a schopností ciele združenia,

-

aktívne hájiť záujmy združenia,

-

platiť členské poplatky, pričom členský poplatok sa považuje za uhradený dňom jeho pripísania
na účet združenia,

4.

zdržať sa úkonov, ktoré by boli v rozpore so záujmami združenia.

V prípade, ak má riadny člen združenia pozastavené členstvo v združení na základe rozhodnutia výkonného
riaditeľa, nie je oprávnený vykonávať práva člena podľa týchto stanov.
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V.
ZÁNIK ČLENSTVA V OBČIANSKOM ZDRUŽENÍ
1.

Členstvo v občianskom združení zaniká:
-

úmrtím alebo jej vyhlásením na mŕtvu,

-

zánikom právnickej osoby bez právneho nástupcu,

-

vystúpením člena združenia (na základe písomného oznámenia člena o vystúpení, ktoré bude
doručené výkonnému riaditeľovi),

-

vylúčením člena združenia (na základe rozhodnutia výkonného riaditeľa) v prípade, že člen
opakovane, aj napriek písomnému upozorneniu, porušuje stanovy združenia, alebo iné vnútorné
predpisy združenia, alebo iným spôsobom škodí činnosti združenia; návrh na vylúčenie predkladá
výkonnému riaditeľovi jeden zo zakladateľov,

-

zánikom združenia,

-

neuhradením členského poplatku v lehote určenej vo výzve na dodatočné splnenie si povinnosti
zaplatiť členský poplatok. Lehota na dodatočné splnenie si povinnosti nebude kratšia ako 15 dní
odo dňa vyhotovenia výzvy.
VI.
ORGÁNY ZDRUŽENIA

1.

Orgánmi združenia sú:

1.1.

Valné zhromaždenie

1.2.

Výkonný riaditeľ

1.3.

Revízor
VII.
VALNÉ ZHROMAŹDENIE

1.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené zakladateľmi združenia s hlasovacím

právom a riadnymi členmi s hlasovacím právom prideleným na základe písomného súhlasu všetkých zakladateľov.
2.

Valné zhromaždenie:
a.

po predchádzajúcom návrhu aspoň dvoch zakladateľov volí a odvoláva výkonného riaditeľa aj revízora,
pričom funkčné obdobie všetkých volených orgánov združenia je päťročné,

b.

schvaľuje výročnú správu o hospodárení,

c.

rozhoduje o ďalších otázkach súvisiacich s činnosťou združenia, pokiaľ oprávnenie rozhodovať o tejto
otázke nepatrí inému orgánu združenia,

d.

rozhoduje o zrušení združenia a o osobe likvidátora a jeho odmene,

e.

schvaľuje zmenu stanov združenia,
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3.

f.

rozhoduje o odmene výkonného riaditeľa,

g.

menuje a odvoláva výkonného riaditeľa.

Valné zhromaždenie zvoláva a vedie výkonný riaditeľ. Zasadnutie valného zhromaždenia sa koná podľa
potreby, najmenej však raz ročne. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná
väčšina všetkých členov. Ak valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné podľa predchádzajúcej vety, jeho
konanie sa preruší na 30 minút. Po uplynutí 30 minút je valné zhromaždenie schopné uznášať sa s počtom
členov prítomných na valnom zhromaždení. Na prijatie platného uznesenia valného zhromaždenia je potrebná
nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.

4.

Každý zakladateľ disponuje na valnom zhromaždení jedným hlasom a účasť vykonáva osobne alebo
prostredníctvom písomne povereného zástupcu. Každý riadny člen disponuje na valnom zhromaždení jedným
hlasom a účasť vykonáva osobne alebo prostredníctvom písomne povereného zástupcu.

5.

Riadny člen, pripustený na Valné zhromaždenie zo súhlasom zakladateľov, sa môže Valného zhromaždenia
zúčastniť aj prostredníctvom obojstrannej videokonferencie, pričom v tomto prípade sa za prítomného na
valnom zhromaždení považuje ak (i) túto skutočnosť ohlásil najmenej dva pracovné dni vopred výkonnému
riaditeľovi (oznámenie môže byť uskutočnené prostredníctvom elektronickej pošty) a (ii) je touto formou na
valnom zhromaždení prítomný počas celej doby jeho trvania. Za technické zabezpečenie videokonferencie
zodpovedá daný člen, ktorý sa touto formou valného zhromaždenia zúčastňuje, alebo ním poverený zástupca.

6.

Zvolanie valného zhromaždenia sa uskutoční prostredníctvom zaslania pozvánok spolu s programom
rokovania pred jeho konaním prostredníctvom elektronickej pošty na ich emailovú adresu oznámenú
výkonnému riaditeľovi.

7.

Uznesenia valného zhromaždenia musia byť zapísané v zápisnici a podpísané výkonným riaditeľom a
zapisovateľom. Výkonný riaditeľ zabezpečí vyhotovenie zápisnice najneskôr do 30 dní od konania zasadnutia
valného zhromaždenia.

8.

Výkonný riaditeľ zvolá mimoriadne valné zhromaždenie vždy, ak ho o to požiadajú aspoň dvaja zakladatelia.
V prípade, ak výkonný riaditeľ nie je zvolený, alebo mu uplynulo funkčné obdobie, zastupuje ho pri výkone
zvolania a vedenia valného zhromaždenia

jeden zo zakladateľov, ktorý bol poverený aspoň dvomi

zakladateľmi.
VIII.
VÝKONNÝ RIADITEĽ
1.

Výkonný riaditeľ je výkonným a štatutárnym orgánom združenia, ktorý spravuje a riadi združenie a je oprávnený
konať samostatne v mene združenia navonok. Výkonný riaditeľ najmä zabezpečuje administratíve a obslužné
aktivity súvisiace s činnosťou združenia.

2.

Výkonný riaditeľ rozhoduje o všetkých záležitostiach občianskeho združenia, pokiaľ nie sú týmito Stanovami
vyhradené do pôsobnosti Valného zhromaždenia.

3.

Za výkon svojej činnosti zodpovedá výkonný riaditeľ valnému zhromaždeniu. O odmene výkonného riaditeľa
rozhoduje valné zhromaždenie.
Stanovy_5/7

4.

Výkonného riaditeľa volí valné zhromaždenie, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.

5.

Výkonný riaditeľ najmä:
-

plní uznesenia valného zhromaždenia,

-

rieši dennú agendu občianskeho združenia,

-

hospodári s majetkom združenia,

-

zvoláva zasadnutia valného zhromaždenia,

-

zabezpečuje vedenie účtovníctva a vede zoznam členov združenia,

-

vypracúva plán činnosti združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení
združenia,

-

rozhoduje o pozastavení členstva,

-

schvaľuje plán činností a rozpočet združenia,

-

určuje plány, projekty a ciele hospodárenia združenia,

-

rozhoduje o strategickom smerovaní a prioritách združenia,

-

určuje výšku členských poplatkov,

-

rozhoduje o neprijatí za člena združenia,

-

rozhoduje o vylúčení člena zo združenia,

-

schvaľuje interné predpisy združenia, ktorých schválenie nie je vyhradené do pôsobnosti valného
zhromaždenia.

6.

Výkonný riaditeľ môže zo svojej funkcie odstúpiť. Výkon funkcie sa končí platným ustanovením nového
výkonného riaditeľa valným zhromaždením, ktorej zasadnutie sa zvolá najneskôr do 1 mesiaca odkedy mu bolo
doručené oznámenie o odstúpení výkonného riaditeľa.

7.

Výkonným riaditeľom je: Serhiy Lytvyn nar. 12.11.1968 bytom Landererova 7743/8, Bratislava – Staré
Mesto, r.č.: 681112/9215
IX.
REVÍZOR ZDRUŹENIA

1.

Revízor združenia je kontrolným orgánom združenia. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.

2.

Revízor kontroluje najmä hospodárenie združenia a dodržiavanie jeho stanov.

3.

Revízor má právo kontroly všetkých listín združenia a právo prerokovania svojich návrhov plénom združenia.
HOSPODÁRENIE

1.

Majetok združenia tvoria:

a.

členské príspevky,

b.

dary od fyzických a právnických osôb,

c.

príjmy z vlastnej činnosti,

d.

finančné prostriedky od sponzorov, z reklám a od iných združení,

e.

príjmy z finančných prostriedkov uložených v bankových inštitúciách,
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f.

príjmy z účelových fondov,

g.

iné zdroje podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia.

2.

Majetok občianskeho združenia možno použiť len v súlade s cieľom činnosti občianskeho združenia uvedeným
v Stanovách a na úhradu nákladov spojených s bežnou činnosťou občianskeho združenia.

3.

Všetky hmotné a nehmotné aktíva, ktoré občianske združenie nadobudne, sú majetkom občianskeho združenia.

4.

O použití majetku rozhoduje Valné zhromaždenie.

5.

Občianske združenie zodpovedá sa svoje záväzky celým svojim majetkom. Členovia občianskeho združenia
neručia za záväzky občianskeho združenia.

6.

Prostriedky združenia sa vedú na osobitnom účte.
X.
ZÁNIK ZDRUŽENIA
Združenia zaniká:

1.
a.

dobrovoľným rozpustením,

b.

zlúčením s iným združením,

c.

právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozpustení združenia.

2.

Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie likvidátorom, ktorého určí Valné zhromaždenie.

3.

Pri likvidácií združenia sa najprv uhradia všetky záväzky združenia. Majetok sa môže použiť výlučne na
všeobecne prospešné a charitatívne účely, alebo naúčely podobného charakteru ako sú ciele združenia.

XI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť a združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky.

V Bratislave, dňa 18.06.2018
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