ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA záujmového
združenia právnických osôb
uzatvorená podľa § 20f a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Občiansky zákonník“) medzi:
1.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR,
sídlo: Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava – Staré Mesto,
IČO:
50349287
2.
Inovácie pre digitálnu infraštruktúru Innovations for Digital
Infrastructure, z.z.p.o.,
sídlo: Mostová 185/2, 811 02 Bratislava – Staré
mesto,
IČO: 52926834
(ďalej len „Zakladatelia“)
Čl. I Predmet zakladateľskej zmluvy
Predmetom zakladateľskej zmluvy je založenie záujmového združenia právnických osôb.
Čl. II Názov združenia
Názov združenia je Národné superpočítačové centrum (ďalej ako Združenie). Skrátený názov Združenia
je NSC.
Čl. III Sídlo Združenia
Sídlom Združenia je Dúbravská cesta 3484/9, 841 04 Bratislava – Karlova Ves, Slovenská republika.
Čl. IV Predmet činnosti a účel založenia Združenia
1.

Predmetom činnosti Združenia je:
a) prispievať k definovaniu potrieb pre rozvoj vysokovýkonných výpočtov a pridružených technológií
v jednotlivých sektoroch monitorovaním a analyzovaním súčasného stavu,
b) prinášať úžitok spoločnosti pomenúvaním problémov a ponúkaním riešení získaných vedeckým
výskumom vo vybraných oblastiach vysokovýkonných výpočtov a pridružených technológií,
smerovaný do oblastí základného a aplikovaného výskumu, ako aj do oblastí s potenciálnym
transferom poznatkov do praxe,
c) prispievať k posilňovaniu vzdelávania v oblasti vysokovýkonných výpočtov,
d) prispievať k rozvoju talentu v oblasti využitia a rozvoja vysokovýkonných výpočtov, ale aj širšie v
oblasti umelej inteligencie, informačných a komunikačných technológií,
e) monitorovať iniciatívy v oblasti vysokovýkonných výpočtov v Európe,
f)

prezentovať odbornej aj širokej verejnosti a zainteresovaným subjektom prínosy a riziká, ktoré
prináša pokrok v oblasti vysokovýkonných výpočtov,

g) organizovať odborné diskusie, konferencie a iné platformy s odborným zameraním na oblasť
vysokovýkonných výpočtov a pridružených technológií,
h) posilňovať spoluprácu, podporovať transfer poznatkov v oblasti vysokovýkonných výpočtov medzi
členmi Združenia a iným zainteresovaným subjektom,
i)

vytvoriť atraktívne a transparentné fórum na zdieľanie informácií a názorov najmä prepájaním
zainteresovaných subjektov z akademického, súkromného, neziskového a štátneho sektora,

j)

prispievať k formovaniu pozície Slovenskej republiky v rôznych oblastiach využitia
vysokovýkonných výpočtov pre jednotlivé sektory hospodárstva a spoločnosti,
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k) participovať pri tvorbe odporúčaní týkajúcich sa úlohy, ktorú by Slovenská republika a Európska
únia mohla zohrávať vo využití vysokovýkonných výpočtov,
l)

rozvíjať medzinárodnú spoluprácu s podobnými organizáciami a združeniami s cieľom zdieľať tie
najlepšie poznatky v danom odvetví a zastupovať SR na týchto fórach,

m) vecne podnecovať relevantné orgány štátnej správy k novým návrhom, respektíve
pripomienkovať už predložené návrhy relevantných zákonov a iných právnych úprav v oblasti
vysokovýkonných výpočtov, s cieľom napomôcť ich efektívnej integrácii do aplikovanej praxe a
zároveň vytvárať transparentné regulačné prostredie,
n) napomáhať mladým a začínajúcim podnikateľom (tzv. start-upovej komunite), aby mohli efektívne
testovať a následne realizovať svoje nápady v prostredí tzv. inkubátora a zároveň vytvárať vhodné
podmienky na čo možno najefektívnejšie zdieľanie tých najlepších riešení v rámci tejto komunity
a koncentrovať tak špičkové “mozgy” v spoločnej platforme,
o) pripravovať návrhy pre formulovanie štátnej politiky a stratégie dôležitej pre oblasť nových
technológií s dôrazom na využitie vysokovýkonných výpočtov,
p) identifikovať a analyzovať bariéry rozvoja využitia nových technológií s dôrazom na využitie
vysokovýkonných výpočtov a pridružených technológií,
q) pripravovať návrhy na odstránenie bariér rozvoja využitia nových technológií s dôrazom na
využitie vysokovýkonných výpočtov a pridružených technológií,
r) zúčastňovať sa na legislatívnom procese a pripravovať analýzy a návrhy pre účely účasti v
legislatívnom procese v jeho rôznych štádiách,
s) podporovať budovanie infraštruktúry pre rozvoj vysokovýkonných výpočtov a
t) presadzovať a obhajovať oprávnené záujmy členov Združenia.
2.

Účelom Združenia je podpora a rozvoj aplikácií, implementácie, výskumu, vývoja vysokovýkonných
výpočtových systémov v Slovenskej republike so zreteľom na štátnu štrukturálnu, priemyselnú,
technickú, regionálnu a sociálnu politiku.
Čl. V Stanovy Združenia

Zakladatelia v deň podpísania zakladateľskej zmluvy schválili stanovy Združenia, ktoré tvoria prílohu tejto
zakladateľskej zmluvy a bližšie upravujú vzťahy súvisiace so Združením.
Čl. VI Členovia Združenia
Vznik a zánik členstva v Združení, práva a povinnosti členov bližšie určujú stanovy Združenia.
Čl. VII Orgány Združenia Orgánmi
Združenia sú:
a) Valné zhromaždenie,
b) Správna rada a
c) Dozorná rada.
Čl. VIII Štatutárni zástupcovia
1. V mene Združenia koná predseda Správnej rady samostatne alebo traja členovia Správnej rady
spoločne. Prvými štatutárnymi zástupcami sú:
a) Mgr. Lukáš Demovič, PhD., občan SR, ako predseda Správnej rady;
b) PhDr. Radoslav Repa, občan SR, ako podpredseda Správnej rady;
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c)
d)
e)
f)

Ing. Juraj Kubica, PhD., občan SR, ako člen Správnej rady;
Mgr. Michal Ivantyšyn, občan Slovenskej republiky, ako člen Správnej rady
Ing. Mário Virčík, občan SR, ako člen Správnej rady;
Ing. Ivan Peschl, občan SR, ako člen Správnej rady.

2. Návrh na zápis tohto Združenia do registra záujmových združení právnických osôb vedeného
príslušným okresným úradom v sídle kraja je oprávnený podať Ing. Juraj Kubica, PhD., ktorý je zároveň
oprávnený uskutočniť aj ďalšie právne úkony spojené s registráciou Združenia.
Čl. IX Spoločné ustanovenia
1. Zakladateľská zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zakladateľmi a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej
republiky.
2. Akékoľvek zmeny a dodatky k zakladateľskej zmluve je možné uskutočniť len vo forme písomných
dodatkov podpísaných všetkými Zakladateľmi.
3. Vzťahy medzi Zakladateľmi, ktoré nie sú upravené touto zakladateľskou zmluvou sa riadia Občianskym
zákonníkom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej
republiky a stanovami Združenia.
4. Zakladateľská zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých každý Zakladateľ dostane 1
vyhotovenie, 2 vyhotovenia budú predložené ako príloha k návrhu na registráciu združenia a 1
vyhotovenie dostane Centrum spoločných činností SAV.
5. Zakladatelia týmto vyhlasujú, že si túto zakladateľskú zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na
dôkaz súhlasu ju podpisujú. Zakladateľská zmluva vyjadruje skutočnú, slobodnú a neomylnú vôľu
Zakladateľov, ktorí ju neuzatvárajú v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
Zakladatelia:
V Bratislave, dňa 30. 10. 2020
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

...........................................................
Veronika Remišová,
podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

V Bratislave dňa 30.10. 2020
Inovácie pre digitálnu infraštruktúru, Innovations for Digital Infrastructure, z.z.p.o.
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...........................................................
Radoslav Danilák, prezident
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STANOVY ZÁUJMOVÉHO ZDRUŽENIA PRÁVNICKÝCH OSÔB
podľa § 20f a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Občiansky zákonník“)
Preambula
Zakladatelia, ponúkajúc svoje teoretické a praktické skúsenosti, personálnu a odbornú vybavenosť, ako
aj organizačné a technické zázemie, pristupujú na báze dobrovoľnosti, rešpektovania a dodržovania
pravidiel a legislatívy Slovenskej republiky k prijatiu týchto stanov záujmového združenia právnických
osôb (ďalej tiež „Stanovy“) v nasledujúcom znení:
Čl. I Základné ustanovenia
1.

Názov záujmového združenia právnických osôb je Národné superpočítačové centrum (ďalej len
„Združenie“). Skrátený názov Združenia je NSC.

2.

Združenie je založené podľa § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka. Združenie je právnickou
osobou.

3.

Sídlom Združenia je Dúbravská cesta 3484/9, 841 04 Bratislava – Karlova Ves, Slovenská
republika.

4.

Združenie je založené na dobu neurčitú.

5.

Združenie nie je založené na účely podnikania.
Čl. II Charakter Združenia

1.

Združenie je záujmová, dobrovoľná, nezávislá, nepolitická a nezisková právnická osoba
s právnou subjektivitou, ktorá združuje podnikateľskú, akademickú, štátnu a neziskovú sféru,
kde hlavným záujmom a poslaním Združenia je podpora, rozvoj, aplikácia, implementácia,
výskum a vývoj vysokovýkonných výpočtových systémov v Slovenskej republike.

2.

Združenie realizuje svoje aktivity prostredníctvom vytvárania partnerstiev a aktívnej spolupráce
s podnikateľskými subjektami, s akademickou obcou, samosprávou a s verejnou správou.
Čl. III Predmet činnosti a účel založenia Združenia

1.

a)
b)

c)
d)
e)

Predmetom činnosti Združenia je:
prispievať k definovaniu potrieb pre rozvoj vysokovýkonných výpočtov a pridružených
technológií v jednotlivých sektoroch monitorovaním a analyzovaním súčasného stavu,
prinášať úžitok spoločnosti pomenúvaním problémov a ponúkaním riešení získaných
vedeckým výskumom vo vybraných oblastiach vysokovýkonných výpočtov a pridružených
technológií, smerovaný do oblastí základného a aplikovaného výskumu, ako aj do oblastí
s potenciálnym transferom poznatkov do praxe,
prispievať k posilňovaniu vzdelávania v oblasti vysokovýkonných výpočtov,
prispievať k rozvoju talentu v oblasti využitia a rozvoja vysokovýkonných výpočtov, ale aj širšie
v oblasti umelej inteligencie, informačných a komunikačných technológií,
monitorovať iniciatívy v oblasti vysokovýkonných výpočtov v Európe,
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f)
g)
h)

i)
j)

k)
l)

m)

n)

o)
p)
q)
r)

s)
t)
2.

prezentovať odbornej aj širokej verejnosti a zainteresovaným subjektom prínosy a riziká, ktoré
prináša pokrok v oblasti vysokovýkonných výpočtov,
organizovať odborné diskusie, konferencie a iné platformy s odborným zameraním na oblasť
vysokovýkonných výpočtov a pridružených technológií,
posilňovať spoluprácu, podporovať transfer poznatkov v oblasti vysokovýkonných výpočtov
medzi členmi Združenia a iným zainteresovaným subjektom,
vytvoriť atraktívne a transparentné fórum na zdieľanie informácií a názorov najmä prepájaním
zainteresovaných subjektov z akademického, súkromného, neziskového a štátneho sektora,
prispievať k formovaniu pozície Slovenskej republiky v rôznych oblastiach využitia
vysokovýkonných výpočtov pre jednotlivé sektory hospodárstva a spoločnosti,
participovať pri tvorbe odporúčaní týkajúcich sa úlohy, ktorú by Slovenská republika
a Európska únia mohla zohrávať vo využití vysokovýkonných výpočtov,
rozvíjať medzinárodnú spoluprácu s podobnými organizáciami a združeniami s cieľom zdieľať
tie najlepšie poznatky v danom odvetví a zastupovať SR na týchto fórach,
vecne
podnecovať
relevantné
orgány
štátnej
správy
k novým
návrhom,
respektíve pripomienkovať už predložené návrhy relevantných zákonov a iných právnych
úprav v oblasti vysokovýkonných výpočtov, s cieľom napomôcť ich efektívnej integrácii do
aplikovanej praxe a zároveň vytvárať transparentné regulačné prostredie,
napomáhať mladým a začínajúcim podnikateľom (tzv. start-upovej komunite), aby mohli
efektívne testovať a následne realizovať svoje nápady v prostredí tzv. inkubátora a zároveň
vytvárať vhodné podmienky na čo možno najefektívnejšie zdieľanie tých najlepších riešení
v rámci tejto komunity a koncentrovať tak špičkové “mozgy” v spoločnej platforme,
pripravovať návrhy pre formulovanie štátnej politiky a stratégie dôležitej pre oblasť nových
technológií s dôrazom na využitie vysokovýkonných výpočtov,
identifikovať a analyzovať bariéry rozvoja využitia nových technológií s dôrazom na využitie
vysokovýkonných výpočtov a pridružených technológií,
pripravovať návrhy na odstránenie bariér rozvoja využitia nových technológií s dôrazom na
využitie vysokovýkonných výpočtov a pridružených technológií,
zúčastňovať sa na legislatívnom procese a pripravovať analýzy a návrhy pre účely účasti
v legislatívnom procese v jeho rôznych štádiách,
podporovať budovanie infraštruktúry pre rozvoj vysokovýkonných výpočtov a
presadzovať a obhajovať oprávnené záujmy členov Združenia.

Účelom Združenia je podpora a rozvoj aplikácií, implementácie, výskumu, vývoja
vysokovýkonných výpočtových systémov v Slovenskej republike so zreteľom na štátnu
štrukturálnu, priemyselnú, technickú, regionálnu a sociálnu politiku.
Čl. IV Členovia Združenia

1.

Členovia Združenia pri založení – zakladajúci členovia:
a) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, so sídlom Štefánikova
882/15, 811 05 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 50349287,
b) Inovácie pre digitálnu infraštruktúru Innovations for Digital Infrastructure, z.z.p.o., so
sídlom Mostová 185/2, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 52926834.

2.

Slovenská akadémia vied v zastúpení Centra spoločných činností SAV (sídlo: Dúbravská cesta
5796/9, 845 35 Bratislava – Karlova Ves, IČO: 00398144) bude v prípade vzniku členstva
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v Združení po vzniku Združenia mať priznané práva zakladajúceho člena. Pre vznik členstva
Slovenskej akadémie vied nie je potrebné rozhodnutie Správnej rady, členstvo vzniká
momentom doručenia písomnej prihlášky Združeniu.
3.

O prijatí nového člena Združenia rozhoduje Správna rada na základe písomnej prihlášky
ľubovoľnej právnickej osoby. Členstvo v Združení je dobrovoľné. Prihláška do Združenia musí
obsahovať názov právnickej osoby, sídlo a IČO. Správna rada môže určiť, že prihláška musí
obsahovať ďalšie náležitosti. Záujemca o členstvo v Združení musí v prihláške výslovne vyhlásiť,
že bol oboznámený s aktuálnym znením Stanov a že s nimi súhlasí.

4.

O prijatí nového člena Združenia rozhodne Správna rada na svojej najbližšej schôdzi, pričom
môže pozvať na pohovor povereného zástupcu záujemcu o členstvo.

5.

Členstvo v Združení vzniká rozhodnutím Správnej rady o prijatí nového člena Združenia.
Podmienkou vzniku členstva v Združení je zápis do zoznamu členov Združenia, zaplatenie
členského príspevku a súhlas so znením Stanov. Na prijatie záujemcu za člena Združenia nie je
právny nárok. Správnu radu nezaväzuje žiadna lehota na rozhodnutie o prihláške záujemcu
o členstvo. Správna rada je oprávnená prihlášku záujemcu o členstvo odmietnuť aj bez uvedenia
dôvodu.

6.

Práva člena Združenia:
a) podieľať sa aktívne na činnosti Združenia,
b) zúčastňovať sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia, hlasovať na nich, požadovať na nich
vysvetlenia a podávať návrhy,
c) obracať sa na orgány Združenia s námetmi a sťažnosťami,
d) dostávať informácie o činnosti Združenia a o rozhodnutiach jeho orgánov,
e) prostredníctvom svojich zástupcov voliť a byť volený do orgánov Združenia,
f) obracať sa na orgány Združenia so žiadosťami o pomoc pri riešení problémov súvisiacich
s cieľmi Združenia,
g) vykonávať činnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, týchto Stanov,
iných vnútorných právnych aktov Združenia a rozhodnutí príslušných orgánov Združenia,
h) vykonávať na Valnom zhromaždení kontrolu hospodárenia s majetkom Združenia, a
i) používať pri styku s tretími osobami označenie, z ktorého je zrejmé jeho členstvo v Združení.

7.

Povinnosti člena Združenia:
a) dodržiavať Stanovy a iné vnútorné právne akty a rozhodnutia príslušných orgánov Združenia
a právne predpisy súvisiace s pôsobením v Združení,
b) splniť podmienky spojené s prijatím za člena Združenia,
c) podieľať sa na činnosti Združenia, vystupovať v súlade s jeho poslaním a cieľmi, chrániť a
presadzovať záujmy a dobré meno Združenia,
d) platiť členské príspevky vo výške určenej rozhodnutím Správnej rady,
e) informovať Správnu radu o skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na trvanie
členstva v Združení, najmä prijatie rozhodnutia príslušným orgánom člena Združenia
o zrušení člena Združenia, vyhlásenie konkurzu na majetok člena Združenia, povolenie
vyrovnania, zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok člena Združenia pre
nedostatok majetku a podobne a
f) zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá je v rozpore s účelom Združenia, s predmetom činnosti
Združenia, vyplývajúcimi z predmetu Združenia, ktorá bez právneho dôvodu zasahuje do práv
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alebo oprávnených záujmov iného člena Združenia alebo ktorá je v rozpore s oprávnene
vykonávanou činnosťou iného člena Združenia.
8.

9.

Členstvo v Združení zaniká:
a) doručením písomného oznámenia člena o vystúpení zo Združenia; právne účinky vystúpenia
nastávajú okamihom doručenia písomného oznámenia o vystúpení zo Združenia;
b) zánikom člena - právnickej osoby bez právneho nástupcu;
c) vylúčením člena zo Združenia, ak člen opätovne a napriek písomnému upozorneniu porušuje
členské povinnosti alebo z iných dôležitých závažných dôvodov. O vylúčení člena rozhoduje
Správna rada na návrh aspoň jedného zo zakladajúcich členov Združenia; právne účinky
vylúčenia nastávajú okamihom doručenia písomného oznámenia o vylúčení členovi
Združenia.
V prípade zániku členstva nemá člen Združenia, resp. jeho právny nástupca nárok na vrátenie
zostatkov zaplateného členského príspevku a zostatkov finančných prostriedkov poskytnutých
Združeniu a ani právo na vyplatenie akéhokoľvek vyrovnacieho podielu, príp. podiel na
likvidačnom zostatku, ak k zániku členstva došlo pred rozhodnutím Správnej rady o zrušení
Združenia s likvidáciou.

10.

Členstvo v Združení môže byť prerušené na základe písomného oznámenia člena o prerušení
členstva zo závažných dôvodov na žiadateľom uvedené obdobie, ktoré musí byť doručené
Správnej rade. V prípade, ak odpadnú dôvody, pre ktoré požiadal člen o prerušenie členstva,
oznámi písomne túto skutočnosť Správnej rade, pričom sa členstvo obnovuje dňom doručenia
tohto oznámenia. Počas prerušenia členstva sa takýto člen Združenia nezúčastňuje na Valnom
zhromaždení, ani na fungovaní a činnosti Združenia a takúto činnosť alebo funkciu nevykonáva
ani prostredníctvom svojich zástupcov v orgánoch Združenia.

11.

Združenie rozoznáva dva druhy členov: zakladajúci členovia a členovia. Zakladajúci členovia
navrhujú svojich zástupcov za členov Správnej rady a Dozornej rady. Členovia (za členov sú
považovaní zakladajúci členovia a členovia) vykonávajú svoje práva a povinnosti účasťou na
Valnom zhromaždení Združenia.

12.

Partnermi Združenia sú právnické osoby, univerzity, výskumné a vývojové centrá, poradenské
spoločnosti a vládne organizácie, ktoré sympatizujú s účelmi, cieľmi a činnosťami Združenia a
toto Združenie svojimi aktivitami dobrovoľne finančne alebo nefinančne podporujú bez
právneho postavenia člena Združenia. Partneri nie sú členmi Združenia.

13.

Akademické inštitúcie v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov sú po celú dobu trvania
členstva v Združení oslobodené od úhrady členských príspevkov na činnosť a fungovanie
Združenia.
Čl. V Orgány združenia

1.

Orgánmi Združenia sú:
a) Valné zhromaždenie,
b) Správna rada a
c) Dozorná rada.
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2.

Zasadnutia orgánov Združenia sú neverejné. Príslušný orgán Združenia môže schváliť účasť
tretích osôb na svojom zasadnutí.

3.

Funkcie členov Správnej rady a Dozornej rady sú navzájom nezlučiteľné.

4.

Prvých členov Správnej rady ustanovujú zakladajúci členovia v zakladateľskej zmluve. Pri
neskorších nomináciách sa prihliada na nasledujúce rozdelenie nominácií. Ministerstvo
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR navrhuje dvoch členov Správnej rady
a predsedu Dozornej rady. Slovenská akadémia vied v zastúpení Centra spoločných činností SAV
navrhne po svojom pristúpení do Združenia predsedu a jedného člena Správnej rady
a podpredsedu Dozornej rady. Inovácie pre digitálnu infraštruktúru, Innovations for Digital
Infrastructure, z.z.p.o. navrhne dvoch členov Správnej rady a jedného člena Dozornej rady.
Členovia Združenia a aj členovia orgánov Združenia sú povinní uvedené návrhy rešpektovať
a vykonať všetko, čo od nich možno spravodlivo požadovať, aby navrhnutá osoba bola zvolená
do príslušnej funkcie.
Čl. VI Valné zhromaždenie

1.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Združenia a skladá sa zo všetkých členov Združenia
zastúpených ich štatutárnym orgánom alebo splnomocneným zástupcom.

2.

Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí:
a) schvaľovanie plánu činnosti a výročnej správy Združenia,
b) schvaľovanie rozpočtu na kalendárny rok, správy o činnosti Združenia a správy o
hospodárení,
c) schvaľovanie riadnej účtovnej závierky a mimoriadnej účtovnej závierky a rozhodovanie
o použití zisku alebo úhrade straty,
d) schvaľovanie Stanov, ich zmien a doplnení,
e) voľba a odvolanie predsedu a ďalších členov Správnej rady, voľba a odvolanie predsedu
a ďalších členov Dozornej rady,
f) rozhodovanie o zrušení Združenia,
g) rozhodovanie o použití likvidačného zostatku,
h) rozhodovanie o zriadení organizačnej jednotky,
i) rozhodovanie o ďalších otázkach, o ktorých rozhoduje na základe Stanov alebo právnych
predpisov.

3.

Valné zhromaždenie zvoláva Správna rada podľa potreby, najmenej raz ročne. Valné
zhromaždenie zvolá Správna rada vždy, ak o to požiada najmenej 1/3-ina (jedna tretina) všetkých
členov Združenia, a to na termín do 15 dní odo dňa doručenia ich žiadosti. Valné zhromaždenie
sa môže konať aj bez zvolania Správnou radou, ak sa na tom dohodnú všetci jeho členovia.

4.

Valné zhromaždenie sa zvoláva pozvánkou, ktorá môže mať písomnú alebo elektronickú formu,
a to najmenej 10 dní pred dňom konania zasadania Valného zhromaždenia, ak všetci členovia
Združenia najneskôr na Valnom zhromaždení neschvália kratšiu lehotu alebo inú formu
pozvánky.

5.

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú na jeho zasadnutí prítomní členovia, ktorí
disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov Združenia a súčasne je prítomná
nadpolovičná väčšina zakladajúcich členov. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou
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väčšinou hlasov všetkých členov prítomných na zasadnutí Valného zhromaždenia a súčasne
nadpolovičnou väčšinou hlasov zakladajúcich členov. Rozhodnutie Valného zhromaždenia je pre
Správnu radu aj pre Združenie záväzné.
6.

Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním, a to tak, že každý člen Združenia má jeden (1) hlas.

7.

Na zasadnutí Valného zhromaždenia sa majú právo zúčastniť aj členovia Správnej rady
a Dozornej rady. Povinná účasť členov Správnej rady a Dozornej rady sa vyžaduje, ak o to
požiadajú najmenej traja členovia Združenia a aspoň 5 dní pred termínom zasadnutia Valného
zhromaždenia.

8.

Na začiatku zasadnutia si Valné zhromaždenie zvolí predsedu Valného zhromaždenia
a zapisovateľa a overovateľa zápisnice. O priebehu Valného zhromaždenia sa spíše zápisnica,
ktorú podpisuje predseda Valného zhromaždenia, zapisovateľ, overovateľ a všetci zúčastnení
členovia Združenia. Lehota na vypracovanie a podpis zápisnice je do 4 pracovných dní od konania
zasadnutia Valného zhromaždenia.

9.

Zápisnica z Valného zhromaždenia sa ukladá v sídle Združenia a každý člen Združenia a člen jeho
orgánov má právo do nej nahliadať a dostať jej kópiu.

10.

V naliehavých prípadoch môžu členovia Združenia prijímať rozhodnutia aj mimo Valného
zhromaždenia (per rollam). V takom prípade návrh uznesenia Valného zhromaždenia predkladá
predseda Správnej rady členom na vyjadrenie s oznámením lehoty, v ktorej majú urobiť
vyjadrenie písomnou alebo elektronickou formou so zabezpečením platného podpisu
oprávnenej osoby. Ak sa člen nevyjadrí v lehote, platí, že nesúhlasí. Predseda Správnej rady
Združenia následne oznámi výsledky hlasovania jednotlivým členom.
Čl. VII Správna rada

1.

Správna rada je výkonným a štatutárnym orgánom Združenia. Rozhoduje o všetkých
záležitostiach Združenia, ak nie sú právnymi predpismi alebo Stanovami vyhradené do
pôsobnosti Valného zhromaždenia alebo Dozornej rady.

2.

Do pôsobnosti Správnej rady patrí najmä:
a) riadiť a zabezpečovať činnosť Združenia;
b) konať za Združenie a robiť za Združenie právne úkony;
c) navrhovanie zmien a doplnenie Stanov;
d) určenie povinnosti platiť členský príspevok, jeho výšku, splatnosť a úprava súvisiacich otázok;
e) rozhodovanie o prijatí a vylúčení členov Združenia;
f) zvolávať a pripravovať zasadnutia Valného zhromaždenia;
g) zabezpečiť vypracovanie účtovnej závierky, plánu činnosti, správy o činnosti za uplynutý rok,
prípadne výročnej správy, ak taká povinnosť Združeniu vyplynie z právnych predpisov
a predložiť ich Dozornej rade na posúdenie a následne Valnému zhromaždeniu na schválenie;
h) zabezpečiť vypracovanie návrhu rozpočtu a správy o hospodárení Združenia;
i) zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva;
j) na žiadosť Valného zhromaždenia alebo Dozornej rady predložiť príslušnému orgánu
požadované podklady, informácie a vyjadrenia;
k) zriaďovať pracovné pozície a funkcie, poradné a pracovné skupiny a orgány a rozhodovať o
ich zložení, činnosti, cieľoch a úlohách;
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l) rozhodovať o ďalších otázkach na základe Stanov, interných predpisov Združenia alebo
platných právnych predpisov.
3.

Správnu radu tvoria 6 členovia, z ktorých jeden je predseda Správnej rady a jeden je
podpredseda Správnej rady. Funkčné obdobie členov Správnej rady je 2 roky. Členov Správnej
rady, predsedu a podpredsedu Správnej rady volí a odvoláva Valné zhromaždenie na návrh
zakladajúceho člena v súlade s čl. V ods. 4 týchto Stanov. Opakovaná voľba člena Správnej rady
je možná.

4.

Funkcia člena Správnej rady sa končí:
a) doručením písomného oznámenia člena Správnej rady o vzdaní sa funkcie na adresu sídla
Združenia; právne účinky vzdania sa funkcie nastávajú okamihom doručenia písomného
oznámenia o vzdaní sa funkcie Združeniu,
b) odvolaním z funkcie Valným zhromaždením; právne účinky odvolania z funkcie nastávajú
v deň uvedený v rozhodnutí Valného zhromaždenia, inak v deň konania Valného
zhromaždenia,
c) ak člen Správnej rady nie je z dôvodu práceneschopnosti alebo z iného závažného dôvodu
schopný vykonávať svoju funkciu po dobu viac ako šesť mesiacov,
d) pozbavením člena Správnej rady spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením jeho
spôsobilosti na právne úkony,
e) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody, ak nebol výkon
trestu odňatia slobody podmienečne odložený,
f) smrťou člena Správnej rady.

5.

Správna rada prijíma rozhodnutia 2/3 väčšinou hlasov všetkých svojich členov. Každý člen
Správnej rady má jeden hlas. Správna rada sa schádza podľa potreby, minimálne jedenkrát
mesačne. Správna rada môže prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutia (per rollam). V takom
prípade návrh rozhodnutia predkladá predseda Správnej rady členom Správnej rady na
vyjadrenie s oznámením lehoty, v ktorej majú urobiť vyjadrenie písomnou alebo elektronickou
formou so zabezpečením platného podpisu oprávnenej osoby. Ak sa člen Správnej rady nevyjadrí
v lehote, platí, že nesúhlasí. Predseda Správnej rady oznámi následne výsledky hlasovania
členom Správnej rady.

6.

Člen Správnej rady má právo zúčastniť sa rokovania Dozornej rady a Valného zhromaždenia. Za
výkon funkcie predsedu, podpredsedu a člena Správnej rady môže byť priznaný nárok na
odmenu. Nárok na odmenu a výšku odmeny schvaľuje Valné zhromaždenie.

7.

V mene Združenia koná predseda Správnej rady samostatne alebo traja členovia Správnej rady
spoločne.

8.

Podpredseda Správnej rady zastupuje predsedu Správnej rady výlučne v prípade jeho
neprítomnosti z dôvodov práceneschopnosti, zahraničnej pracovnej cesty alebo dovolenky vo
všetkých otázkach zverených do kompetencie predsedu Správnej rady.
Čl. VIII Dozorná rada

1.

Dozorná rada Združenia je kontrolným orgánom. Dozorná rada nemá výkonné právomoci ani
oprávnenie konať v mene Združenia voči tretím osobám.
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2.

Dozornú radu tvoria 3 členovia, z ktorých jeden je predsedom Dozornej rady a jeden je
podpredsedom Dozornej rady. Funkčné obdobie členov dozornej rady je 4 roky. Členov Dozornej
rady, predsedu a podpredsedu Dozornej rady volí a odvoláva Valné zhromaždenie na návrh
zakladajúceho člena v súlade s čl. V ods. 4 týchto Stanov. Opakovaná voľba člena Dozornej rady
je možná.

3.

Do právomoci Dozornej rady patrí:
a) predkladanie stanovísk a odporúčaní k otázkam súvisiacimi s činnosťou Združenia na žiadosť
Valného zhromaždenia alebo Správnej rady,
b) predkladanie raz ročne Valnému zhromaždeniu správu o kontrolnej činnosti Dozornej rady,
c) predkladanie Správnej rade a Valnému zhromaždeniu odporúčaní súvisiacich s konaním
Združenia,
d) prerokovávanie účtovnej závierky, správy o činnosti, výročnej správy, plánu činnosti a
rozpočtu Združenia a predkladanie odporúčacích správ Valnému zhromaždeniu k nim,
e) vyjadrovanie sa k zásadným otázkam činnosti a hospodárenia Združenia,
f) kontrola činnosti Združenia a osobitne Správnej rady Združenia.

4.

Na zánik funkcie člena Dozornej rady sa použije primerane ustanovenie článku VII ods. 4 Stanov.
V prípade zániku funkcie člena Dozornej rady, ktorého navrhol zakladajúci člen Združenia, je
zakladajúci člen Združenia oprávnený navrhnúť Valnému zhromaždeniu nového člena Dozornej
rady.

5.

Dozorná rada prijíma rozhodnutia 2/3 väčšinou hlasov všetkých svojich členov. Každý člen
Dozornej rady má jeden hlas. Dozorná rada sa schádza podľa potreby, minimálne dvakrát ročne.

6.

Dozorná rada môže prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutia (per rollam). V takom prípade
návrh rozhodnutia predkladá predseda Dozornej rady členom Dozornej rady na vyjadrenie s
oznámením lehoty, v ktorej majú urobiť vyjadrenie písomnou alebo elektronickou formou so
zabezpečením platného podpisu oprávnenej osoby. Ak sa člen nevyjadrí v lehote, platí, že
nesúhlasí. Predseda Dozornej rady oznámi výsledky hlasovania členom Dozornej rady.

7.

Člen Dozornej rady má právo zúčastniť sa rokovania Správnej rady a Valného zhromaždenia.

8.

Za výkon funkcie predsedu, podpredsedu a člena Dozornej rady môže byť priznaný nárok na
odmenu. Nárok na odmenu a výšku odmeny schvaľuje Valné zhromaždenie.
Čl. IX Zásady hospodárenia

1.

Združenie hospodári so svojím majetkom podľa schváleného rozpočtu, v súlade s právnymi
predpismi, týmito Stanovami, príslušnými rozhodnutiami orgánov Združenia a jeho internými
dokumentmi. Rozpočet musí byť schvaľovaný ako vyrovnaný alebo musí byť Správnou radou
schválený spôsob krytia deficitu rozpočtu.

2.

Majetok Združenia tvoria predovšetkým:
a) základné členské príspevky členov Združenia;
b) dary a iné finančné a nefinančné príspevky od iných fyzických a právnických osôb;
c) finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky;
d) finančné prostriedky poskytované príslušnými orgánmi Európskej únie, napr. z fondov
EÚ a iných fondov;
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e) príjmy získané z vlastnej hospodárskej činnosti Združenia;
f) úroky z peňažných vkladov v bankách s výnimkou úrokov z finančných prostriedkov
poskytnutých zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
3.

Združenie zodpovedá svojím majetkom za nesplnenie svojich povinností.

4.

Ak Združenie splní podmienky, aby bolo prijímateľom podielu zaplatenej dane z príjmov, budú
prostriedky Združenia tvoriť aj tieto podiely zaplatenej dane z príjmov poukázané Združeniu
daňovníkmi. Uvedené prostriedky združenia môžu byť použité len v súlade s účelom a
predmetom činnosti Združenia a zároveň v súlade s právnymi predpismi tak, aby nebol ohrozený
nárok na podiel zaplatenej dane.

5.

Účtovné obdobie je zhodné s kalendárnym rokom.

6.

Prvé účtovné obdobie začína vznikom Združenia a končí uplynutím posledného dňa
kalendárneho roku, kedy Združenie vzniklo.

7.

Združenie je oprávnené majetok použiť výlučne na financovanie činnosti Združenia. Výdavky
Združenia musia byť v súlade s ekonomickou klasifikáciou rozpočtovej klasifikácie.

8.

Združenie vedie účtovníctvo, zostavuje ročnú účtovnú závierku. Vo všetkých otázkach týkajúcich
sa účtovníctva sa Združenie riadi zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov.

9.

Združenie každoročne zostavuje plán rozpočtu na nasledujúci rok, ktorý schvaľuje Správna rada
najneskôr do 31. marca. Združenie každoročne zostavuje rozpočet, ktorý bude vychádzať z plánu
rozpočtu pre príslušný rok schváleného Správnou radou. Návrh rozpočtu bude predložený
Valnému zhromaždeniu na schválenie najneskôr do 30. novembra. Ak Valné zhromaždenie návrh
rozpočtu neschváli do 31. decembra, je Združenie od 1. januára nasledujúceho roka oprávnené
hospodáriť v rozpočtovom provizóriu, a to až do schválenia riadneho rozpočtu.

10.

Účtovné knihy Združenia musia byť uzatvorené vždy ku koncu príslušného účtovného obdobia.
Združenie do 3 mesiacov po uplynutí príslušného účtovného obdobia pripraví účtovné knihy
Združenia, účtovnú závierku a výročnú správu o hospodárení Združenia a predloží ich Valnému
zhromaždeniu na schválenie.
Čl. X Zrušenie a zánik Združenia

1.

Združenie sa zrušuje rozhodnutím Valného zhromaždenia, a to s likvidáciou, ak majetok
Združenia neprechádza na právneho nástupcu alebo bez likvidácie.

2.

V prípade zrušenia Združenia s likvidáciou sa v súlade s § 20a ods. 4 Občianskeho zákonníka
primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločností.
Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov Združenia rovným dielom.

3.

Likvidátora Združenia vymenuje Správna rada Združenia.

4.

Združenie zaniká výmazom z registrácie.
Čl. XI Záverečné ustanovenia

1.

Združenie vznikne dňom registrácie.
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2.

Každý zakladajúci člen Združenia dostane jedno vyhotovenie týchto Stanov a dve vyhotovenia
budú doručené správnemu orgánu na registráciu Združenia.

3.

Právne vzťahy neupravené týmito stanovami sa riadia § 20f až § 20j Občianskeho zákonníka
a primerane aj ďalšími právnymi predpismi, platnými na území Slovenskej republiky.

4.

Každé ustanovenie týchto Stanov je potrebné vykladať v súlade s ich účelom, pričom sa vezme
náležitý zreteľ na všetky súvisiace okolnosti. Výklad týchto Stanov nesmie protirečiť tomu, čo je
v jej slovách a vetách jasné a nepochybné. Nikto sa nesmie dovolávať slov a viet týchto Stanov
proti ich účelu a zmyslu. Zároveň každý bod týchto Stanov je potrebné vykladať v súlade
s právom, najmä v súlade s právnymi predpismi SR, dobrými mravmi a etikou.

Zakladajúci členovia:
V Bratislave, dňa 30. 10. 2020
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

...........................................................
Veronika Remišová,
podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

V Bratislave, dňa 30. 10. 2020
Inovácie pre digitálnu infraštruktúru, Innovations for Digital Infrastructure, z.z.p.o.

...........................................................
Radoslav Danilák, prezident
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