
Stanovy občianskeho združenia 
 
 

Článok I. 
Názov združenia 

 
Občianske združenie sa zakladá pod názvom Hajcman (ďalej len „združenie“). 
 
 

Článok II. 
Sídlo združenia 

 
Sídlom združenia je Cígeľ 101, 97101 Prievidza.  
 
 

Článok III. 
Cieľ činnosti združenia 

 
1. Cieľom združenia je poskytovať vzdelávaciu, organizačnú, poradenskú činnosť ako aj 

finančnú podporu s cieľom rozvíjať vzdelanosť, rozhľad a kľúčové kompetencie ľudí ktorí 
plánujú začať podnikať, začínajú podnikať alebo podnikajú, ako aj ľudí venujúcich sa 
sociálnym inováciám a tak priamo či nepriamo podporovať konkrétne podnikateľské 
projekty a projekty sociálneho podnikania ako aj ich zavádzanie do praktického života. 

2. Za účelom naplnenia svojho cieľa bude združenie predovšetkým vyvíjať činnosť 
v nasledovných oblastiach: 

a. vypracovanie štúdií, expertíz a odborných prác v oblasti podnikania, sociálnych 
inovácií a sociálneho podnikania, 

b. spolupráca s obdobnými slovenskými a zahraničnými iniciatívami a inštitúciami, 
c. tvorba a spravovanie databázy projektov v oblasti podnikania, sociálnych inovácií 

a sociálneho podnikania na Slovensku a v zahraničí, 
d. tvorba, administrácia a implementácia procesov a systémov vedúcich k rozvoju 

kľúčových kompetencií, prepojenia teórie s praxou, zvýšenia praktickosti 
tréningov, inovácii v rámci tréningov a odborného rastu ľudí ktorí plánujú, alebo 
sa už venujú podnikaniu, sociálnym inováciám alebo sociálnemu podnikaniu, 

e. organizácia pracovných stretnutí, diskusií, seminárov, tréningov, workshopov, 
programov a konferencií, 

f. tvorba a spravovanie webových portálov a finančná podpora existujúcich 
webových portálov súvisiacich s podnikaním, sociálnymi inováciami alebo 
sociálnym podnikaním, 

g. poskytovanie poradenstva v oblasti podnikania, sociálnych inovácií a sociálneho 
podnikania, 

h. poskytovanie vzdelávacích a tréningových aktivít  v oblasti podnikania, sociálnych 
inovácií a sociálneho podnikania, 

i. realizovanie prieskumov verejných mienok, 
j. tvorba odborných propagačných materiálov a prípravy mediálnych výstupov, 
k. publikačná a vydavateľská činnosť, 
l. prispievanie k odbornému dialógu, podieľanie sa na otváraní dôležitých tém 

a aktívna účasť na formovaní verejnej diskusie v oblastiach týkajúcich sa 
pôsobnosti združenia. 
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Článok IV 
Vznik a zánik členstva v združení 

 
1. Členom združenia môže byť fyzická i právnická osoba, ktorá spĺňa tieto predpoklady: 

− je plne spôsobilá na právne úkony, 
− je bezúhonná, 
− súhlasí s cieľmi združenia, 

2. Členstvo vzniká rozhodnutím najvyššieho orgánu združenia a následným zápisom do 
zoznamu členov združenia. 

3. Členstvo zaniká: 
a. odstúpením člena zo združenia a následným výmazom zo zoznamu členov 

združenia, 
b. zrušením členstva najvyšším orgánom združenia a následným vyškrtnutím 

(výmazom) zo zoznamu členov združenia, a to v týchto prípadoch: 
− ak člen združenia zomrel, alebo bol vyhlásený za mŕtveho, 
− ak člen prestane spĺňať predpoklady členstva v združení, 
− ak člen združenia porušil povinnosti člena združenia, ak porušil stanovy alebo 

ohrozil dobrú povesť združenia, 
− zánikom právnickej osoby, 
− zánikom združenia. 

 
 

Článok V. 
Práva a povinnosti členov združenia 

 
2. Každý z členov je povinný: 

− napomáhať k naplneniu cieľov združenia, 
− dodržiavať všetky platné právne predpisy týkajúcich sa výkonu činností 

realizovaných v združení, 
− dodržiavať stanovy a ďalšie predpisy, ktoré podrobne ukladajú povinnosti členom 

združenia, 
3. Každý z členov má právo: 

− byť informovaný o činnosti združenia, 
− voliť a byť volený do orgánov združenia, 
− podávať návrhy na zlepšenie činnosti združenia, 
− kontrolovať činnosť združenia prostredníctvom svojich zástupcov, 
− spolurozhodovať o záležitostiach združenia prostredníctvom svojich zástupcov.  

 
 

Článok VI. 
Orgány združenia 

 
Orgány združenia sú: 1. Rada združenia 

2. Prezident združenia 
3. Dozorná komisia  
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Článok VII. 
Rada združenia 

 
1. Rada združenia je najvyšším orgánom združenia. 
2. Rada združenia pozostáva zo všetkých členov združenia. 
3. Rada združenia volí prezidenta združenia a členov dozornej komisie, schvaľuje rozpočet, 

výročnú správu a ročné zúčtovanie združenia, ako aj stanovy združenia a ich zmeny. 
4. Radu združenia zvoláva prezident združenia v prípade požiadavky nadpolovičnej väčšiny 

jej členov minimálne raz ročne.  
5. Rada združenia je uznášania schopná v prípade prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jej 

členov. 
6. Rada združenia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou jej prítomných členov. 
7. Členovia združenia môžu prijímať rozhodnutia, ktoré patria do kompetencie rozhodovania 

Rady združenia aj mimo zasadnutia Rady združenia. Takéto rozhodovanie sa nazýva 
hlasovanie „PER ROLLAM“. 

 
 

Článok VIII. 
Prezident združenia 

 
1. Prezident združenia je štatutárnym zástupcom združenia. 
2. Prezident združenia je oprávnený konať v mene združenia. 
3. Prezident združenia zodpovedá za celkové hospodárenie, administráciu a činnosť 

združenia. Výsledky hospodárenia a činnosti združenia predkladá rade združenia 
a dozornej komisii minimálne raz ročne.  

 
 

Článok IX 
Dozorná komisia 

 
1. Dozorná komisia je kontrolným orgánom, ktorý volí Rada združenia. 
2. Má minimálne jedného člena, ktorý sa zodpovedá Rade združenia. 
3. Členovia Dozornej komisie sú volení spomedzi členov združenia. 
4. Členom Dozornej komisie môžu byť výlučne fyzické osoby podľa zákona č. 40/1964 Zb. 

spôsobilé na právne úkony, ktoré výkon funkcie nemôže zveriť inej osobe. Funkcia v 
Dozornej komisii je nezlučiteľná s výkonom funkcie prezidenta združenia. 

5. Dozorná komisia 
− kontroluje plnenie uznesení zhromaždenia členov, upozorňuje orgány na 

nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie, 
− dohliada na riadny výkon činností vykonávaných v rámci združenia, 
− kontroluje hospodárenie združenia (vrátane účtovných výkazov), dodržiavanie 

stanov a vnútorných predpisov; je zodpovedná za vypracovanie ročnej účtovnej 
uzávierky hospodárenia združenia, 

− je oprávnená požiadať prezidenta združenia o zvolanie Rady združenia v prípade, 
že v rámci svojej kontrolnej činnosti zistí také skutočnosti, ktoré sú dôležité pre 
samotnú činnosť združenia. 
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Článok X. 
Organizačné zložky 

 
1. Združenie je oprávnené zriadiť organizačnú zložku.  
2. O zriadení organizačnej zložky ako aj o menovaní vedúceho organizačnej zložky rozhoduje 
Rada združenia. 

 
 

Článok XI. 
Hospodárenie združenia 

 
1. Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. 
2. Príjmy združenia tvoria: 

− príjmy z činnosti združenia, 
− dary od domácich a zahraničných fyzických a právnických osôb, 
− dotácie a granty od domácich a zahraničných právnických osôb, 
− vlastná doplnková podnikateľská činnosť, 
− verejné zbierky, 
− prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci cieľov činnosti 

združenia, 
− iné príjmy. 

3. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov združenia. 
4. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať aj doplnkovú 

podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečením cieľov združenia a v súlade so 
všeobecne záväznými predpismi a týmito stanovami. 

5. Združenie zostavuje ročný rozpočet, vedie účtovníctvo o príjmoch a výdavkoch 
a uskutočňuje ročnú uzávierku o výsledkoch hospodárenia podľa platných predpisov. 

 
 

Článok XII. 
Zánik združenia 

 
1. O zániku združenia jeho zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje najvyšší 

orgán, ktorý menuje likvidátora. 
2. Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a z likvidačným zostatkom naloží 

podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik združenia oznámi do 15 dní po ukončení 
likvidácie Ministerstvu vnútra SR. 

3. Združenie zanikne ak sa na tom uznesie 2/3 väčšina členov združenia: 
a. zlúčením z iným združením. 
b. dobrovoľným rozpustením. 
c. rozhodnutím Ministerstva vnútra SR. 
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Článok XIII 
Záverečné a prechodné ustanovenia 

 
1. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobudnúť 

práva a povinnosti. Združenie koná vo vlastnom mene a na vlastný účet. 
2. Návrh stanov združenia bol prerokovaný a schválený prípravným výborom v mesiaci jún 

2015. 
3. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra 

SR. 
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