STANOVY
záujmového združenia právnických osôb
so sídlom v Bratislave, Partizánska 2, 811 03 Bratislava

Zakladatelia jednomyseľne schvaľujú stanovy Asociácie komunitných nadácií v nasledovnom znení:

Čl. 1
Základné ustanovenia

Asociácia komunitných nadácií (ďalej len asociácia) je záujmovým združením právnických osôb vytvoreným
v súlade s Občianskym zákonníkom, §20 f - § 20 j.
Organizácia sa zakladá pod názvom: Asociácia komunitných nadácií
Oficiálna skratka : AKNS
Názov v anglickom jazyku: Association of Slovak Community Foundations
Sídlom asociácie je Partizánska 2, 811 03 Bratislava
Asociácia je založená na dobu neurčitú.

Čl. 2
Predmet činnosti asociácie
Asociácia bude:
- združovať komunitné nadácie na Slovensku,
- garantovať prijatými štandardami kvalitu činnosti komunitných nadácií – členov asociácie,
- realizovať aktivity, ktoré prispejú k profesionalizácii a rozvoju komunitných nadácií na Slovensku,
- realizovať vzdelávacie a osvetové aktivity s cieľom informovať verejnosť o činnosti komunitných nadácií,
- získavať finančné zdroje prioritne pre riadnych členov asociácie,
- poskytovať informácie členom asociácie, ďalej k tretím osobám, vykonávať publikačnú a vydavateľskú
činnosť a podporovať výmenu informácií medzi členmi,
- aktívne obhajovať záujmy komunitných nadácií v súlade s ich misiou
a) smerom navonok - k partnerom z jednotlivých sektorov a v jednotlivých oblastiach,
b) smerom dovnútra – v neziskovom sektore,
- podporovať legislatívne a ekonomické nástroje pre rozvoj darcovstva na Slovensku,
- iniciovať spoluprácu s podobnými subjektmi v zahraničí.
Čl.3

Členstvo v asociácii
1. Členstvo v asociácii je dobrovoľné. Členstvo môže byť:
a) riadne
b) pridružené
c) čestné
2. Riadnym členom sa môže stať komunitná nadácia, ktorá spĺňa štandardy komunitných nadácií. Tieto
štandardy schválili zakladajúci členovia. Zároveň riadny člen musí spĺňať podmienky členstva platné pre
riadnych členov prijaté Konferenciou členov.
3. Pridruženým členom môže byť organizácia, ktorá zatiaľ nespĺňa schválené štandardy, ale plánuje stať sa
komunitnou nadáciou a spĺňať štandardy v budúcnosti. Pridružený člen musí spĺňať podmienky členstva
platné pre pridružených členov prijaté Konferenciou členov.
4. Riadne aj pridružené členstvo vzniká na základe prihlášky. Organizácia sa o členstvo v asociácii
uchádza podaním prihlášky. Jej prijatie za člena musí byť schválené min. trojpätinovou väčšinou
prítomných členov Konferencie asociácie.
5. Výšku členského príspevku pre riadnych a pridružených členov každoročne schvaľuje Konferencia
členov asociácie. Členovia sú povinní zaplatiť členský príspevok najneskôr do 31.3. daného
kalendárneho roka. Nový člen je povinný zaplatiť členský príspevok do 30 dní od oznámenia o prijatí
za člena.
6. Čestné členstvo môže udeliť Konferencia fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá významnou mierou
prispela k rozvoju komunitných nadácií a filantropie na písomný návrh riadneho alebo pridruženého
člena. Písomný návrh musí obsahovať odôvodnenie.
Čl. 4
Zánik členstva

1. Riadne členstvo v asociácii zaniká:
- ak člen zanikol, je v likvidácii alebo bol na člena asociácie vyhlásený konkurz,
- písomným oznámením člena doručeným prezidentovi/-ke asociácie, pričom členstvo zaniká k 1.
dňu nasledujúceho mesiaca,
- prípade, že člen prestane spĺňať štandardy prijaté asociáciou,
- ak sa preukáže, že porušil stanovy, alebo poškodil dobrú povesť asociácie - napr. spôsobom
konania, ktorý je v rozpore so štandardami prijatými asociáciou,
- ak člen nezaplatí členský poplatok do 30.6. daného kalendárneho roka.
2. Pridružené členstvo zaniká:
- ak sa pridružený člen stane riadnym členom asociácie,
- ak pridružený člen zanikol, je v likvidácii alebo bol na člena asociácie vyhlásený konkurz,
- ak v termíne, ktorý je určený po vzájomnej dohode s členmi Konferencie, pridružený člen nesplní
podmienky stanovené v štandardoch,
- ak sa preukáže, že porušil stanovy, alebo poškodil dobrú povesť asociácie - napr. spôsobom
konania, ktorý je v rozpore so štandardami prijatými asociáciou,
- ak pridružený člen nezaplatí členský poplatok do 30.6. daného kalendárneho roka.
3. Čestné členstvo zaniká:
- ak sa preukáže, že poškodil dobrú povesť asociácie - napr. spôsobom konania, ktorý je v rozpore
so štandardami prijatými asociáciou,

smrťou (jednotlivec),
likvidáciou (právnická osoba).

-

Čl. 5
Práva členov asociácie
Každý riadny člen asociácie má právo:
-

-

zúčastňovať sa prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu na stretnutiach Konferencie
členov asociácie, hlasovať pri prijímaní uznesení a podávať návrhy orgánom združenia. Každý
riadny člen má pri hlasovaní právo jedného hlasu. Štatutárny zástupca vo vážnych prípadoch
môže písomne delegovať iného zástupcu nadácie, aby ho zastúpil na Konferencii členov
asociácie,
voliť a byť volený prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu do orgánov asociácie,
zúčastňovať sa na podujatiach, ktoré organizuje asociácia,
predkladať námety a podnety k činnosti asociácie ako aj k činnosti komunitných nadácií,
zúčastňovať sa plnení úloh asociácie a byť informovaný o jej činnosti.

Každý pridružený a čestný člen asociácie má právo:
-

zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných asociáciou,
zúčastňovať sa plnení úloh asociácie a byť informovaný o činnosti asociácie,
predkladať námety a podnety k činnosti asociácie ako aj k činnosti komunitných nadácií,
zúčastňovať sa na stretnutiach Konferencie členov asociácie.
Čl. 7
Povinnosti členov asociácie

Riadny člen je povinný:
-

dodržiavať stanovy a vnútorný poriadok asociácie a podieľať sa na jej činnosti,
dbať na neustále napĺňanie štandardov schválených asociáciou,
zúčastňovať sa stretnutí Konferencie asociácie,
aktívne konať, hájiť a ochraňovať záujmy asociácie a jej členov,
platiť členské príspevky.

Pridružený člen asociácie je povinný:
-

dodržiavať stanovy asociácie a vnútorný poriadok,
konať tak, aby nenarušil dobrú povesť asociácie,
aktívne konať: hájiť a ochraňovať záujmy asociácie a jej členov,
platiť členské príspevky.

Čestný člen asociácie je povinný:
-

konať tak, aby nenarušil dobrú povesť asociácie.

Čl. 8
Orgány asociácie

Orgánmi asociácie sú:
I.
II.
III.
IV.

Konferencia členov asociácie
Rada asociácie
Prezident/-ka asociácie
Revízor/-ka asociácie

I. Konferencia členov asociácie (Ďalej len Konferencia)

1. Konferencia je tvorená riadnymi členmi Asociácie. Je najvyšším orgánom asociácie.
2. Do pôsobnosti Konferencie patrí:
- schvaľovať a meniť stanovy asociácie,
- voliť a odvolávať Prezidenta/-ku a členov/-ky Rady asociácie,
- voliť a odvolávať Revízora/-ku,
- prijímať a vylúčiť riadnych, pridružených a čestných členov,
- stanoviť výšku členského pre riadnych a pridružených členov,
- prerokovať a schváliť správu o činnosti asociácie vrátane správy o hospodárení,
- meniť štandardy a podmienky členstva platné pre riadnych a pridružených členov asociácie,
- schváliť plán činnosti a rozpočet na nasledujúci rok,
- rozhodnúť o zániku asociácie.
3. Konferenciu zvoláva prezident /-ka asociácie na návrh rady najmenej jedenkrát do roka alebo ak o to
požiada aspoň jedna tretina riadnych členov asociácie.
4. Konferencia je uznášaniaschopná účasťou nadpolovičnej väčšiny všetkých členov. Rozhodnutia
prijíma trojpätinovou väčšinou hlasov prítomných členov. O vymenovaní a odvolaní prezidenta/ky, o
zmene stanov asociácie sa rozhoduje vždy najmenej dvojtretinovou väčšinou všetkých riadnych
členov asociácie. Pri hlasovaní má každý riadny člen 1 hlas.
II. Rada asociácie (ďalej len Rada)

1. Rada je výkonným orgánom asociácie a riadi jej činnosť medzi konferenciami.
2. Rada má najmenej 5 členov. Členmi sú štatutárni zástupcovia príp. nimi delegovaní zástupcovia
komunitných nadácií spomedzi riadnych členov asociácie.
3. Funkčné obdobie Rady je dva roky. Rada je volená Konferenciou.
4. Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Zasadnutia
Rady zvoláva prezidenta/-ka aspoň trikrát ročne.
5. Na prijatie uznesenia Rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. V prípade
rovnosti hlasov, rozhoduje hlas prezidenta.
6. Do pôsobnosti Rady patrí najmä:
– zvolávať minimálne raz ročne Konferenciu,
– organizačne pripravovať stretnutia a ostatné aktivity asociácie,
– zabezpečovať plnenie uznesení prijatými Konferenciou,

– pripraviť správu o činnosti asociácie za uplynulý rok,
– pripraviť návrh plánu činnosti a rozpočet asociácie na nasledujúci rok,
– ustanoviť si ďalšie stále alebo dočasné orgány asociácie (komisie a pod.).
7. Členstvo v Rade zaniká:
(a) uplynutím funkčného obdobia,
(b) písomným odstúpením doručeným prezidentovi/-ke konferencie,
(c) odvolaním Konferenciou,
(d) smrťou.
III. Prezident/-ka asociácie

1. Je štatutárnym orgánom asociácie. Volí a odvoláva ho Konferencia členov asociácie. Jeho/ jej funkčné
obdobie sú dva roky. Volí sa spomedzi štatutárnych zástupcov riadnych členov asociácie. Prezident
nemôže byť zvolený dve funkčné obdobia za sebou.
2. Do jeho/ jej pôsobnosti okrem úkonov v mene asociácie patrí najmä:
- realizovať aktivity v zmysle naplnenia predmetu činnosti asociácie,
- dohliadať na napĺňanie štandardov a podmienok členstva riadnymi a pridruženými členmi
asociácie,
- zvolávanie a vedenie zasadnutí Konferencie,
- zastupovanie asociácie navonok vo vzťahu k ostatným organizáciám a orgánom, fyzickým
osobám, ako aj medzinárodným organizáciám,
- zabezpečovanie administratívy, vedenie účtovníctva asociácie, evidencia členských príspevkov
a vedenie zoznamu riadnych, pridružených a čestných členov,
- vykonávanie rozhodnutí Konferencie a Rady,
- rozhodovanie o veciach, ktoré nie sú v kompetencii iných orgánov asociácie.
3. Prezidenta/-ku zastupuje počas jeho neprítomnosti ním delegovaná osoba z členov Rady bez práva
hlasovať v jeho mene.
IV. Revízor/ -ka asociácie

1. Je volený/-á Konferenciou. Jeho/ jej funkčné obdobie je dva roky.
2. Funkcia revízora je zlučiteľná s členstvom v Rade, bez práva hlasovať, pokiaľ ide o jeho/ jej osobu a
funkciu.
3. Plní najmä tieto úlohy:
- vykonáva v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi kontrolu hospodárenia
a účelného využívania finančných prostriedkov a majetku asociácie,
- navrhuje Rade a prezidentovi opatrenia na nápravu zistených nedostatkov,
- vyjadruje sa k správam o výsledku hospodárenia,
- predkladá konferencii správu o hospodárení.
Čl. 9
Hospodárenie asociácie
1. Asociácia hospodári s majetkom, ktorý nadobudla počas svojej činnosti.
2. Hospodárenie sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a rozpočtom, ktorý na kalendárny rok
schvaľuje Konferencia asociácie.

3. Majetok asociácie tvoria:
- členské príspevky,
dotácie a dary,
hmotný majetok združenia,
prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci činnosti asociácie,
príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti v súlade s vyššie uvedeným účelom vzniku
asociácie,
- výnosy z majetku asociácie,
- príjmy z organizovania verejných zbierok.
4. Majetok asociácie je využívaný na zabezpečenie činnosti vyplývajúcej z predmetu činnosti asociácie.
Všetky orgány asociácie sú povinné majetok asociácie chrániť.
5. Už zaplatené členské príspevky sa pri zániku členstva bývalým členom nevracajú (s výnimkou ak ide o
zánik členstva pri zániku asociácie, kedy sa postupuje podľa čl. 10.)
-

Čl.10
Zánik asociácie
1. O zániku asociácie rozhoduje Konferencia štvorpätinovou väčšinou všetkých riadnych členov.
2. Pri zániku Konferencia menuje a odvoláva likvidátora, ktorý je oprávnený konať v mene asociácie vo veciach
spojených s likvidáciou v zmysle všeobecne platných právnych predpisov. Konferencia schvaľuje odmenu
likvidátorovi. Vstupom asociácie do likvidácie prechádza na likvidátora pôsobnosť štatutárneho orgánu
asociácie v rozsahu úkonov súvisiacich s likvidáciou.
3. Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na neziskovú organizáciu, ktorá tento majetok bude využívať na
charitatívne verejne prospešné účely. Konferencia schvaľuje návrh likvidátora o naložení s likvidačným
zostatkom vrátane výberu neziskovej organizácie.
Čl. 11
Záverečné ustanovenia

1. Asociácia nadobúda právnu spôsobilosť zápisom do registra združení na Krajskom úrade v Bratislave.
2. Stanovy asociácie sú záväzné pre všetkých členov asociácie, jej orgány a pracovníkov. Tieto stanovy sa
môžu zmeniť alebo zrušiť len uznesením Konferencie členov asociácie.

v Liptovskom Hrádku dňa 3.7. 2003.

