
Stanovy občianskeho združenia 
podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov 

Článok 1 - Základné ustanovenia 

1. Občianske združenie fyzických a právnických osôb má názov FLL Slovensko o.z. (ďalej ako 
„Združenie“) 

2. Sídlom občianskeho združenia je Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava. 

3. Združenie je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým záujmovým združením fyzických  a právnických 
osôb. 

4. Združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja v súlade 
s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi. 

5. Združenie môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami   sledujúcimi 
podobné ciele v Slovenskej republike a zahraničí. 

Článok 2 - Poslanie a činnosť 

1. Poslaním združenia je podporiť rozvoj technického a kreatívneho talentu predovšetkým v oblasti 
tvorby softvéru a robotiky. 

2. Občianske združenie dosahuje svoje poslanie najmä nasledujúcimi činnosťami: 

a) Vyvíjaním a podporou iniciatív na školách a iných entitách zameraných na vzdelávanie a/alebo 

záujmovú činnosť detí, ktoré zapoja deti do aktivít v oblasti tvorby softvéru a robotiky, 

b) organizovaním a poskytovaním podpory organizátorom programátorských a robotických súťaží, 

c) osvetou a propagáciou v oblasti informačných technológií, tvorby softvéru a robotiky, 

d) získavaním finančných zdrojov na vykonávanie uvedených činností, 

e) spoluprácou so štátnou správou a samosprávou pri implementácii aktivít súvisiacich s cieľmi 

Združenia. 

3. Združenie môže vykonávať aj podnikateľskú činnosť najmä: 

a) reklamné a marketingové služby (napríklad propagáciu sponzorov pri aktivitách organizovaných 

alebo podporovaných Združením), 

b) organizovanie kurzov, školení a seminárov, 

c) spracovanie údajov. 

4. Podnikateľská činnosť Združenia však musí byť iba druhoradá a finančné zdroje ňou získané musia byť 
použité na plnenie poslania Združenia. 

Článok 3 - Členstvo v Združení 

1. Členom Združenia sa môže stať každá fyzická a právnická osoba, so sídlom v Slovenskej republike, 
ktorá súhlasí s jeho poslaním. 

2. Záujemca o členstvo musí v písomnej prihláške výslovne prehlásiť, že súhlasí so stanovami Združenia. 
Prílohou musí byť tiež profil záujemcu a odporúčania minimálne dvoch (2) členov Združenia 

3. O žiadosti, ktorá má potrebné náležitosti, rozhodne správna rada na svojej najbližšej schôdzi 
hlasovaním. O prijatí či neprijatí rozhoduje uznášaniaschopná správna rada väčšinou hlasov. Pred 
hlasovaním môže správna rada pozvať na pohovor povereného zástupcu žiadateľa. V prípade 
záporného rozhodnutia vyrozumie správna rada prostredníctvom sekretariátu žiadateľa o tejto 
skutočnosti do 10 kalendárnych dní s tým, že dôvody zamietnutia žiadosti správna rada žiadateľovi 
nie je povinná oznámiť. Členstvo v Združení vzniká po platnom schválení písomnej žiadosti o členstvo 
správnou radou Združenia. 

4. Členstvo v Združení zaniká : 



a) písomnou výpoveďou člena doručenou do sídla Združenia, 

b) rozhodnutím správnej rady Združenia o vylúčení člena z dôvodu opakovaného alebo hrubého 

nesplnenia či porušenia povinností člena alebo z dôvodu konania člena, ktoré je v rozpore so 

stanovami Združenia, prípadne s inými základnými dokumentami Združenia, 

c) vylúčením člena z dôvodu nečinnosti, 

d) zánikom člena. 

Článok 4 - Práva a povinnosti člena 

1. Člen má právo : 

a) zúčastňovať sa na všetkých činnostiach Združenia, 

b) zúčastňovať sa, podávať návrhy a hlasovať na valnom zhromaždení, 

c) využívať výhody alebo služby, ktoré Združenie svojím členom poskytuje alebo sprostredkúva, 

d) prostredníctvom svojich zástupcov voliť a byť volený do orgánov, 

e) predkladať návrhy, podnety, pripomienky a sťažnosti orgánom Združenia, 

f) používať pri všetkých formách obchodného styku s tretími osobami označenie, z ktorého je zrejmé 

jeho členstvo v Združení. 

2. Člen je povinný : 

a) podieľať sa na činnosti Združenia, vystupovať v súlade s jeho poslaním a cieľmi, chrániť 

a presadzovať záujmy a dobré meno Združenia, 

b) dodržiavať stanovy a ďalšie základné dokumenty Združenia, 

c) dodržiavať zmluvy uzatvorené členom s tretími osobami na základe rámcovej zmluvy Združenia 

s uvedenými osobami alebo na základe inej obdobnej činnosti Združenia. 

Článok 5 - Orgány 

1. Orgánmi Združenia sú : 

a) Valné zhromaždenie 

b) Správna rada 

c) Predseda 

d) Revízor 

2. Členmi orgánov Združenia môžu byť len osoby staršie ako 18 rokov.  

3. Členmi orgánov združenia môžu byť len členovia Združenia, alebo splnomocnení zástupcovia členov 
Združenia, ak je členom Združenia právnická osoba. 

4. Čestným členom správnej rady pritom môže byť aj osoba, ktorá nie je členom Združenia. 

Článok 6 - Valné zhromaždenie 

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Združenia. 

2. Členom valného zhromaždenia je každý člen Združenia. 

3. Valné zhromaždenie: 

a) prijíma dokumenty a rozhodnutia koncepčnej a strategickej povahy, týkajúce sa ďalšieho 

smerovania a činnosti združenia; 

b) môže preskúmať rozhodnutie správnej rady o voľbe a odvolaní členov správnej rady; 

c) môže preskúmať rozhodnutie správnej rady o voľbe a odvolaní členov dozornej rady; 

d) môže preskúmať rozhodnutie správnej rady o zmene stanov združenia; 

e) môže preskúmať rozhodnutie správnej rady o zániku združenia a jeho likvidácii; 



f) môže preskúmať rozhodnutie správnej rady o vylúčení člena združenia; 

g) môže prijímať iné uznesenia odporúčacieho charakteru.  

4. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná aspoň polovica riadnych členov. 

5. Ak valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné v čase, ktorý bol určený v pozvánke ako čas začiatku 
valného zhromaždenia, predseda odloží začiatok valného zhromaždenia o jednu hodinu. Po uplynutí 
jednej hodiny od času, ktorý bol v pozvánke určený ako čas začiatku valného zhromaždenia sa 
ustanovenie bodu 4 nepoužije.  

6. Valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia hlasovaním. Hlasovanie je verejné. Na prijatie rozhodnutia 
je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov, ak tieto stanovy výslovne neustanovujú 
inak. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu Združenia. 

7. Z rokovania valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda a dvaja 
overovatelia, ktorých valné zhromaždenie volí na začiatku schôdze. 

Článok 7 - Správna rada 

1. Správna rada je výkonným orgánom združenia ktorý riadi jeho činnosť.  

2. Správna rada má troch (3) členov (vrátane predsedu združenia).  

3. Riadnych členov správnej rady volí a odvoláva správna rada z členov združenia. Aktuálnymi členmi 
správnej rady sú: 

a) Michal Hrabovec, narodený 8.6.1971, bytom Na Sitine 29, Bratislava 84104 

b) Dalibor Jakuš, narodený 23.9.1970, bytom Mierová 18, Svätý Jur 90021 

c) Jozef Šovčík, narodený 19.10.1973, bytom Na hrádzi 8, Bratislava 85110 

4. Členmi správnej rady sú aj čestní členovia, ktorí majú právo zúčastňovať sa na jej rokovaniach s hlasom 
poradným. Čestní členovia správnej rady nemajú právo hlasovať a ich prítomnosť sa neberie do úvahy 
za účelom uznášaniaschopnosti a väčšiny potrebnej na rozhodovanie správnej rady.  

5. Čestných členov správnej rady volí a odvoláva správna rada a to aj z osôb, ktoré nie sú členmi 
združenia. Návrh na čestného člena rady môže predložiť rade ktorýkoľvek z členov združenia. 

6. Volebné obdobie členov správnej rady (riadnych ako aj čestných) je päťročné. Ak po uplynutí 
volebného obdobia nie sú zvolení noví členovia správnej rady, vykonávajú funkciu člena správnej rady 
doterajší členovia a to až do doby, kým nie sú zvolení noví členovia správnej rady. 

7. Členovia správnej rady si spomedzi svojich členov volia predsedu, ktorí sú zodpovední za koordináciu 
aktivít Združenia. Predseda zvoláva a riadi zasadnutie správnej rady. 

8. Správna rada:  

a) riadi a zabezpečuje činnosť združenia; 

b) rozhoduje o zásadných otázkach praktickej realizácie cieľov združenia; 

c) rozhoduje o zvolaní valného zhromaždenia a navrhuje jeho program, zvoláva a pripravuje 

rokovanie valného zhromaždenia; 

d) volí a odvoláva členov správnej rady (riadnych ako aj čestných); 

e) volí a odvoláva výkonného predsedu združenia, 

f) volí a odvoláva revízora združenia; 

g) rozhoduje o zmene stanov združenia, vnútroorganizačných predpisov, ich zmien a doplnkov; 

h) vypracúva a schvaľuje rozpočet; 

i) vypracúva a schvaľuje výročnú správu o činnosti a hospodárení združenia, ktorej súčasťou je 

záverečný účet; 

j) rokuje a uznáša sa na zásadných otázkach týkajúcich sa činnosti združenia a v týchto otázkach je 

oprávnená zaviazať predsedu združenia na určité konanie, najmä na zvolanie mimoriadneho 

valného zhromaždenia s určitým programom rokovania; 

k) rozhoduje o prijatí za člena združenia a o vylúčení člena; 



l) vedie zoznam členov Združenia; 

m) rozhoduje o zániku združenia a jeho likvidácii. 

9. Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za rok. 

10. Správna rada rozhoduje v zbore. Správna rada prijíma rozhodnutia konsenzom alebo hlasovaním. 
Hlasovanie o voľbe a odvolaní člena orgánu združenia alebo o vylúčení člena zo združenia je vždy 
tajné. V ostatných prípadoch sa hlasovanie koná tajné len v prípade, ak o tom rozhodne správna rada 
na návrh riadneho člena správnej rady.  

11. Na prijatie rozhodnutia správnej rady hlasovaním je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
jej riadnych členov, ak nie je ustanovené inak. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu združenia. 

12. Z rokovania správnej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisujú všetci zúčastnení členovia správnej 
rady. 

13. Správna rada môže o rozhodnutiach navrhnutých predsedom združenia hlasovať aj použitím 
telekomunikačných prostriedkov: poštou na adresu združenia alebo e-mail predsedu 
(predseda@fll.sk). V takom prípad platí, že člen, ktorý sa nevyjadril do stanoveného termínu nesúhlasí 
s navrhovaním rozhodnutím. 

14. Pri hlasovaní použitím telekomunikačných prostriedkov je predseda povinný do 5 dní od termínu, do 
ktorého sa mali členovia správnej rady vyjadriť oznámiť výsledok hlasovania jej členom. 

Článok 8 – Predseda 

1. Predseda je najvyšším predstaviteľom Združenia a stojí v čele predstavenstva. Jedná navonok 
samostatne v mene Združenia a podpisuje menom Združenia všetky listiny. Reprezentuje ako oficiálny 
vrcholový predstaviteľ Združenia vo vzťahu k vláde, k orgánom štátnej správy, k iným združeniam 
a organizáciám. V činnostiach, ktoré sú poslaním Združenia koná v súlade s rozhodnutím valného 
zhromaždenia a predstavenstva. 

Článok 9 - Revízor 

1. Revízor združenia je nezávislým kontrolným orgánom Združenia. Revízor nemôže byť zároveň členom 
správnej rady. Funkčné obdobie revízora je päťročné.  

2. Revízor kontroluje činnosť orgánov Združenia a dodržiavanie ustanovení týchto stanov. Je oprávnený 
nahliadať do účtovných a ostatných dokladov Združenia a zúčastňovať sa na rokovaní  správnej rady 
s hlasom poradným. 

3. Revízor Združenia podáva správnej rade jedenkrát ročne správu o kontrolnej činnosti a navrhuje 
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. 

4. Funkcia revízora je dobrovoľná neplatená funkcia. 

Článok 10 - Spoločné ustanovenia k orgánom Združenia 

1. Na realizáciu špecifických programov, riešenie vybraných úloh a skvalitňovanie činnosti združenia 
môže správna rada zriadiť poradné orgány alebo pracovné komisie. Ich členmi môžu byť aj osoby, 
ktoré nie sú členmi združenia. Výsledky práce týchto orgánov majú pre orgány združenia charakter 
odporúčania. 

Článok 11 - Hospodárenie združenia 

1. Finančným rokom združenia je kalendárny rok. 

2. Združenie hospodári na základe rozpočtu schváleného správnou radou.  

3. Ak správna rada rozpočet neschváli, hospodári združenie tak, že  



a) úplne obmedzí výdavky nesúvisiace so zabezpečením behu združenie (napr. propagácia, nákup 

majetku a pod.), 

b) obmedzí výdavky vyplývajúce z existujúcich záväzkov (napr. ukončením takýchto záväzkov) tak, 

aby v tom čase dostupné finančné prostriedky združenia postačovali na pokrytie záväzkov, ktoré 

budú ukončené neskôr. 

c) ostatné výdavky upraví tak, aby na jej na prevádzku postačovali v tom čase dostupne finančné 

prostriedky 

4. Zdrojmi finančných a materiálnych prostriedkov Združenia sú najmä: 

a) dary, príspevky, granty a dotácie od fyzických a právnických osôb z tuzemska aj zahraničia; 

b) výnosy z majetku Združenia (napr. úroky z finančných prostriedkov združenia v peňažných 

ústavoch); 

c) výnosy z organizovania odborných, vzdelávacích, spoločenských a iných podujatí; 

d) poukázané podiely zaplatenej dane z príjmu; 

e) dotácie zo štátneho rozpočtu 

f) iné príjmy, ktoré zachovávajú nezávislosť Združenia. 

5. Výdavkami Združenia sú najmä výdavky na činnosť a aktivity smerujúce k napĺňaniu cieľov Združenia. 

6. Orgány Združenia nakladajú s finančnými a materiálnymi prostriedkami čo najhospodárnejšie 
a najefektívnejšie a s prihliadnutím na napĺňanie cieľov združenia. 

Článok 12 - Zánik Združenia 

1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, ak o jeho zániku rozhodne správna rada, alebo zlúčením 
s iným občianskym združením. Na likvidáciu Združenia sa primerane použijú ustanovenia §70 a §75 
Obchodného zákonníka. 

2. Ak zanikne Združenie rozpustením, zhromaždenie ustanoví likvidátora. 

3. V rámci likvidácie sa musia uhradiť všetky záväzky Združenia. 

4. Likvidačný zostatok musí byť použitý iba na podporu iných neziskových organizácií a/alebo projektov, 
ktorých poslanie je podobné poslaniu cieľom Združenia a nesmie byť rozdelený medzi členov 
Združenia. 

5. Združenie zaniká po skončení likvidácie výmazom z registra občianskych združení. 

Článok 13 - Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Na účely určenia väčšiny potrebnej na rozhodnutie orgánu Združenia sa použije zaokrúhľovanie na 
celé percentá smerom nadol. 

2. Na zmenu rozhodnutia správnej rady je potrebný súhlas aspoň 75% väčšiny všetkých členov Združenia. 

3. Výklad ustanovení týchto stanov nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi a nesmie byť v rozpore 
s cieľmi Združenia.  

4. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia Správnou radou. 

 

 

V Bratislave, 11. septembra 2017 

 


