STANOVY
záujmového združenia právnických osôb

Čl. II

Centrum pre umelú inteligenciu

Charakter Centra
1. Centrum je záujmová, dobrovoľná,
nezávislá, nepolitická a nezisková
organizácia/klaster
s
právnou
subjektivitou,
ktorá
združuje
podnikateľskú, akademickú, verejnú a
neziskovú sféru, kde hlavným záujmom a
poslaním Centra je podpora, rozvoj,
aplikácia, implementácia, výskum a vývoj
umelej inteligencie a ďalších moderných
technológií v Slovenskej republike.

podľa § 20f a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov
(ďalej len „Občiansky zákonník“)

Čl. I
Základné ustanovenia
1. Centrum pre umelú inteligenciu je
záujmovým združením právnických osôb
(ďalej len „Centrum“) založeným a
fungujúcim v súlade s právnymi predpismi
platnými na území Slovenskej republiky.

2. Centrum
realizuje
svoje
aktivity
prostredníctvom vytvárania partnerstiev a
aktívnej spolupráce s podnikateľskými
subjektami,
s akademickou
obcou,
samosprávou a s verejnou správou.

2. Názov Centra v anglickom jazyku je
Centre for Artificial Intelligence.
Čl. III

3. Centrum ako klaster sa chápe ako
zoskupenie nezávislých právnických osôb
ako členov a ďalších inštitúcií a fyzických
osôb, ktoré s Centrom spolupracujú na
základe
osobitných
dohovorov,
s potenciálom prinášať úžitok spoločnosti
a zvyšovať ich konkurencieschopnosť.

Predmet činnosti Centra
1. Predmetom činnosti Centra sú:
a) prispievať k definovaniu potrieb pre
rozvoj
umelej
inteligencie
v
podmienkach Slovenskej republiky
v rôznych oblastiach kontinuálnym
monitorovaním
a analyzovaním
súčasného stavu v oblasti umelej
inteligencie,
b) prinášať
úžitok
spoločnosti
pomenúvaním problémov a ponúkaním
riešení
získaných
vedeckým
výskumom vo vybraných oblastiach
umelej inteligencie smerovaný do
oblastí základného výskumu ako aj do

4. Sídlom Centra je Vazovova 2757/5, 811
07 Bratislava - Staré Mesto.
5. Centrum je založené na dobu neurčitú.
6. Centrum nie je založené na účely
podnikania.
7. Centrum vyvíja svoju činnosť na území
Slovenskej republiky a aj v zahraničí.
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

oblastí s potenciálnym transferom
poznatkov do praxe,
prispievať k formovaniu pozície
Slovenskej republiky v jednotlivých
oblastiach umelej inteligencie,
prispievať k posilňovaniu vzdelávania
v oblasti umelej inteligencie pre všetky
skupiny ľudí a aj pre rôzne profesie,
prispievať k rozvoju talentu v oblasti
umelej inteligencie, ale aj širšie v
oblasti informatiky, informačných
a komunikačných technológií,
tlmočiť verejnosti a zainteresovaným
subjektom prínosy a riziká, ktoré
prináša pokrok v oblasti umelej
inteligencie,
organizovať
odborné
diskusie,
konferencie
a iné
platformy
s odborným zameraním na oblasť
umelej inteligencie,
posilňovať spoluprácu, podporovať
transfer poznatkov v oblasti umelej
inteligencie členom a prípadne iným
zainteresovaným subjektom,
podporovať multidisciplinárnu povahu
výskumu a vývoja v oblasti umelej
inteligencie,
prepojovať zainteresované subjekty
z akademického a priemyselného
sektora zamerané na umelú inteligenciu
s možnou
participáciou
štátneho
sektora, neziskového sektora a
samospráv najmä formou siete
kontaktov a spoločných projektov.
rozvíjať medzinárodnú spoluprácu s
organizáciami
a
združeniami
s podobným zameraním s cieľom
zdieľať tie najlepšie poznatky v danom
odvetví a zastupovať SR na týchto
fórach, participovať pri tvorbe pozície

SR na úrovni EÚ v oblasti umelej
inteligencie,
l) pripravovať návrhy pre formulovanie
štátnej politiky a stratégie dôležitej pre
oblasť nových technológií s dôrazom
na umelú inteligenciu, podieľať sa na
analyzovaní bariér rozvoja využitia
umelej inteligencie v slovenskom
hospodárstve a pripravovať návrhy na
odstránenie týchto bariér,
m) podnecovať relevantné štátne orgány
k novým návrhom a pripomienkovať
návrhy
relevantných
opatrení
v legislatívnom procese v oblasti
umelej inteligencie s cieľom vytvárať
transparentné regulačné prostredie.
2. Centrum nemá iný predmet činnosti ani
účel, najmä nie je založené na
účel dosahovania zisku. Členovia Centra
nemajú z titulu samotného členstva právo
na žiadne podiely na zisku, požitky alebo
iné podobné plnenia. Ak Centrum napriek
svojmu predmetu činnosti a účelu
dosiahne zisk, je povinné ho použiť
výhradne na financovanie alebo iné
zabezpečenie predmetu činnosti Centra.

Čl. IV
Členovia Centra
1. Členmi Centra sú zakladajúci členovia,
riadni členovia a asociovaní členovia.
Všetci členovia majú rovnaké práva
a povinnosti, ak v stanovách Centra nie je
uvedené inak.
2. Zakladajúci členovia Centra sú:
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4. Asociovaným členom Centra sa môže stať
právnická osoba, občianske združenie,
záujmové združenie právnických osôb
(ďalej „ZZPO“), kluster, združenie so
záujmom o rozvoj umelej inteligencie.
Členstvo je dobrovoľné a nie je právne
nárokovateľné. K prijatiu za asociovaného
člena Centra je potrebné bezúhonné
postavenie
v
spoločnosti
a jeho
akceptovateľnosť pre Centrum. Záujemca
o členstvo musí v prihláške uviesť
identifikačné údaje (napr. obchodné meno,
sídlo a IČO, kontaktné údaje), a výslovne
vyhlásiť, že súhlasí so stanovami Centra.

a) Americká obchodná komora v
Slovenskej republike
Hodžovo námestie 568/2, 81625
Bratislava - Staré Mesto, IČO:
30815690,
b) IT asociácia Slovenska
Cukrová 2272/14, 81339 Bratislava Staré Mesto, IČO: 31801412,
c) Slovenská
technická
univerzita
v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava - Staré
Mesto, IČO: 00397 687.
3. Riadni členovia Centra sú:

5. Členstvo v Centre vzniká rozhodnutím
Valného zhromaždenia o prijatí za
asociovaného člena Centra. Valné
zhromaždenie nezaväzuje žiadna lehota
na rozhodnutie o prihláške záujemcu
o členstvo. Valné zhromaždenie
je
oprávnené prihlášku záujemcu o členstvo
odmietnuť bez uvedenia dôvodu. Valné
zhromaždenie si môže od záujemcu
o členstvo vyžiadať aj ďalšie informácie.

a) Ministerstvo investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky
Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, IČO:
50349287,
b) AI4SK, o.z.
Letná 1/9, 042 00 Košice-Sever, IČO:
,
c) Technická univerzita v Košiciach
Letná 1/9, 042 00 Košice-Sever, IČO:
00 397 610,
d) Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1, IČO 00397865,
e) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach
Šrobárova 1014/2 04180 Košice, IČO:
00397768,
f) Ústav
informatiky,
Slovenská
akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava,
IČO 17055555,
g) Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina,
IČO 00397 563,

6. Ak nie je uvedené v týchto stanovách inak,
práva každého člena sú:
a) podieľať sa aktívne na činnosti Centra,
b) voliť a byť volený do orgánov Centra
za podmienok uvedených v Stanovách,
c) využívať výhody, ktoré svojim členom
Centrum ponúka a sprostredkováva,
d) zúčastňovať sa a predkladať návrhy na
Valnom zhromaždení,
e) obracať sa na orgány Centra s námetmi
a sťažnosťami,
f) na informácie o činnosti Centra
a o rozhodnutiach jeho orgánov,
g) obracať sa na orgány Centra so
žiadosťami o pomoc pri riešení
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problémov súvisiacich s predmetom
činnosti Centra a ďalšie práva
vyplývajúce z právnych predpisov,
stanov Centra, iných interných
predpisov Centra a rozhodnutí
príslušných orgánov Centra,
h) vykonávať
nielen
na
Valnom
zhromaždení kontrolu hospodárenia s
majetkom Centra a používať pri styku s
tretími osobami označenie, z ktorého je
zrejmé jeho členstvo v Centre.

práv a/alebo oprávnených záujmov
iného člena Centra alebo ktorá je
bezdôvodne v rozpore s oprávnene
vykonávanou činnosťou iného člena
Centra,
f) konať v súlade s dobrými mravmi.
8. Zakladajúci členovia majú povinnosť
zaplatiť vstupný poplatok vo výške 600
eur.
9. Práva a
povinnosti
zakladajúcich
a riadnych členov Centra vykonáva
štatutárny orgán člena alebo ním písomne
poverený zástupca na zastupovanie
svojich záujmov v Centre.

7. Ak nie je uvedené v týchto stanovách inak,
povinnosti každého člena sú:
a) dodržiavať stanovy a iné dokumenty
a rozhodnutia príslušných orgánov
Centra a právne predpisy súvisiace
s pôsobením v Centre,
b) podieľať sa na činnosti Centra,
vystupovať v súlade s jeho poslaním
a predmetom činnosti, chrániť a
presadzovať záujmy a dobré meno
Centra,
c) platiť členské príspevky vo výške
určenej rozhodnutím správnej rady,
d) informovať
Správnu
radu
o
skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu
mať vplyv na trvanie členstva v Centre,
najmä prijatie rozhodnutia príslušným
orgánom člena Centra o zrušení člena
Centra, vyhlásenie konkurzu na
majetok člena Centra, povolenie
vyrovnania, zamietnutie návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok člena
Centra pre nedostatok majetku
a podobne,
e) zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá je
v rozpore s účelom Centra,
s predmetom činnosti Centra a činnosti,
ktorá bez právneho dôvodu zasahuje do

10. Asociovaní členovia nemajú právo
hlasovať a predkladať návrhy na valnom
zhromaždení a neplatia členské príspevky.
11. Členstvo zaniká:
a) doručením písomného oznámenia člena
o vystúpení z Centra; právne účinky
nastávajú
okamihom
doručenia
písomného oznámenia o vystúpení z
Centra orgánom Centra,
b) zánikom člena bez právneho nástupcu,
c) zánikom
Centra
bez
právneho
nástupcu,
d) vylúčením na základe rozhodnutia
Správnej rady, ak člen napriek
písomnej výzve správnej rady porušuje
povinnosti člena podľa týchto Stanov.
12. V písomnej výzve podľa bodu 13 písm.
d) tohto článku Správna rada upovedomí
člena, že v prípade opätovného porušenia
povinností člena bude Správna rada
rozhodovať o jeho vylúčení. O vylúčení
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rozhodne správna rada
dvojtretinovou väčšinou.

4. Členovia Správnej rady sa môžu zúčastniť
zasadnutia
iného
orgánu
Centra.
Zástupcovia vlády Slovenskej republiky
a jej orgánov alebo inštitúcií, ktorí nie sú
vedení ako členovia Centra, sa môžu
zúčastniť zasadnutí orgánov Centra, avšak
bez práva hlasovať. Výkonný riaditeľ je
povinný zúčastňovať sa zasadnutí Valného
zhromaždenia a Správnej rady. Príslušný
orgán Centra môže schváliť účasť tretích
osôb na svojom zasadnutí. Inak sú
zasadnutia orgánov Centra neverejné.

hlasovaním

13. Zánik členstva nemá vplyv na záväzky a
povinnosti bývalého člena voči Centru,
ktoré vznikli počas jeho členstva.
14.
Fyzické a právnické osoby, ktoré
vyjadrili záujem o spoluprácu s Centrom,
ale nie sú prijaté za člena Centra sú
považované za podporovateľov po
vyjadrení súhlasu s predmetom činnosti
Centra.

5. Centrum môže podľa potreby vytvárať
svoje poradné a pracovné skupiny. O ich
zriadení, zložení, činnosti, cieľoch a
úlohách rozhoduje Správna rada. Členstvo
v pracovnej skupine je čestné, bez nároku
na odmenu. Závery a výstupy z činnosti
pracovných skupín majú odporúčací
a poradný charakter pre potreby Správnej
rady alebo priamo Valného zhromaždenia.
Valné zhromaždenie môže poveriť
Správnu radu založením poradnej, alebo
pracovnej skupiny. Správna rada zvolí a
poverí predsedu pracovnej skupiny jej
zriadením
v súlade
s právomocami
Správnej rady.

15.
Aktuálny
zoznam
členov
a podporovateľov vedie Výkonný riaditeľ
a zapisuje do neho každého pristupujúceho
člena ku dňu vydania rozhodnutia
o vzniku členstva a každú fyzickú a
právnickú osobu, ktorá vyjadrila záujem
o spoluprácu s Centrom bez prijatia za
člena, a zároveň vyjadrila súhlas
s predmetom činnosti Centra.

Čl. V
Orgány Centra
1. Orgány Centra sú:
a)
b)
c)
d)

valné zhromaždenie
správna rada,
dozorná rada,
výkonný riaditeľ.

Čl. VI
Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie je najvyšším
orgánom Centra a skladá sa zo
zakladajúcich a riadnych členov Centra
zastúpených ich štatutárnym orgánom
alebo splnomocneným zástupcom.

2. Funkcie členov Správnej rady a Dozornej
rady sú navzájom nezlučiteľné.
3. Funkcia Výkonného riaditeľa a člena
Správnej rady sú nezlučiteľné.

2. Do pôsobnosti Valného zhromaždenia
patrí:
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a) schvaľovanie dlhodobého zámeru
a indikatívneho plánu činnosti Centra,
b) schvaľovanie rozpočtu na kalendárny
rok,
c) schvaľovanie riadnej účtovnej závierky
a mimoriadnej účtovnej závierky a
rozhodovanie o použití zisku alebo
úhrade straty;
d) schvaľovanie zmien a doplnení Stanov,
e) určenie povinnosti platiť členský
poplatok, jeho výšku, splatnosť, alebo
formu a úpravu súvisiacich otázok,
f) rozhodovanie
o prijatí
ďalších
(asociovaných) členov do Centra,
g) voľba a odvolanie členov orgánov
Centra,
h) rozhodovanie o zrušení Centra,
i) rozhodovanie o použití likvidačného
zostatku,
j) rozhodovanie o ďalších otázkach,
o ktorých rozhoduje na základe Stanov
alebo právnych predpisov.
k) poskytovanie
stanoviska
k iným
dokumentom Centra a ich predkladanie
iným orgánom Centra,
l) vyjadrenia a odporúčania k otázkam
súvisiacim
s činnosťou
Centra
z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť
iného orgánu Centra,
m) rozhodovanie o ďalších otázkach,
o ktorých rozhoduje na základe stanov,
interných predpisov Centra alebo
právnych predpisov.

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 7
kalendárnych dní vopred. Stretnutie
Valného
zhromaždenia
je
možné
uskutočniť aj elektronicky, formou online
video-konferencie.
Pozvánka
musí
obsahovať dátum, čas, program rokovania
a údaje o fyzickom mieste konania, alebo
online platformy vybranej videokonferencie
s relevantným
linkom.
Program rokovania uvedený v pozvánke
sa môže zmeniť, alebo doplniť priamo na
začiatku
zasadnutia
Valného
zhromaždenia so súhlasom prítomných
členov.
5. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné
pokiaľ je na jeho zasadnutí prítomná
nadpolovičná väčšina
jeho členov
s hlasovacími
právomocami.
Valné
zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou
väčšinou hlasov prítomných zakladajúcich
a riadnych členov. Rozhodnutie Valného
zhromaždenia je pre Správnu radu aj pre
Centrum záväzné.
6. Valné
zhromaždenie
rozhoduje
hlasovaním. Pomer hlasov všetkých
prítomných členov musí rešpektovať
rovnomerné, tretinové zastúpenie:

3. Valné zhromaždenie zvoláva Správna
rada, alebo Výkonný riaditeľ a to najmenej
raz ročne. Valné zhromaždenie sa zvolá
vždy, ak o to požiada najmenej 30 %
členov
Centra
s hlasovacími
právomocami, a to na termín do 15
pracovných dní odo dňa doručenia

- 1/3) priemyslu, občianskych združení
(ďalej „OZ“), ZZPO a pod.;
- 1/3) akademickej obce a výskumných
inštitúcií;
- 1/3) štátnej a verejnej správy.
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7. Člen môže hlasovať osobne, a to
prostredníctvom svojho štatutárneho
orgánu
alebo
povereného
člena
štatutárneho orgánu alebo prostredníctvom
písomne splnomocneného zástupcu. Pre
vylúčenie pochybností platí, že hlasovanie
(hlas)
štatutárneho
orgánu
alebo
povereného člena štatutárneho orgánu
alebo písomne splnomocneného zástupcu
platí rovnako ako hlasovanie (hlas) člena
Centra.

prijímať rozhodnutia na návrh Správnej
rady aj mimo Valného zhromaždenia (per
rollam). V takom prípade Správna rada
predkladá návrh uznesenia členom
Valného zhromaždenia na vyjadrenie s
oznámením lehoty, v ktorej môžu urobiť
písomné vyjadrenie, pričom za písomné sa
považuje aj e-mailom zaslané vyjadrenie.
Ak sa člen nevyjadrí v lehote, platí, že s
návrhom nesúhlasí. Predseda Správnej
rady Centra následne oznámi výsledky
hlasovania jednotlivým členom. Väčšina
sa počíta z celkového počtu hlasov
prislúchajúcich všetkým členom Centra.

8. 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 požiada najmenej 10 %
členov Centra a aspoň 5 dní pred termínom
zasadnutia Valného zhromaždenia.

Čl. VII
Správna rada

9. Na začiatku zasadnutia si Valné
zhromaždenie
zvolí
zapisovateľa.
Predsedá mu predseda alebo podpredseda
Správnej rady alebo Výkonný riaditeľ
Centra, v uvedenom poradí, podľa toho,
kto z nich je prítomný. O priebehu
Valného zhromaždenia sa vyhotovuje
zápisnica, ktorú podpisuje predseda
príslušného
Valného
zhromaždenia
a zapisovateľ. Súčasťou zápisnice je
zoznam prítomných členov. Lehota na
vypracovanie a podpis zápisnice je do 10
pracovných dní od konania zasadnutia
Valného zhromaždenia.

1. Správna rada je výkonným orgánom
Centra.
Rozhoduje
o všetkých
záležitostiach Centra, ak nie sú právnymi
predpismi, alebo Stanovami vyhradené do
pôsobnosti Valného zhromaždenia alebo
Dozornej rady a Výkonného riaditeľa.
Správna rada je zostavená aspoň z 1
zástupcu priemyslu, OZ, ZZPO a 1
zástupcu akademickej obce a 1 zástupcu
štátnej a verejnej správy.
2. Zakladajúci členovia a riadni členovia
určujú počet členov Správnej rady
a stanovujú podmienky výkonu ich
funkcie. Správna rada sa tvorí tak, že
každý Zakladajúci člen a riadny člen má
právo menovať a odvolať, alebo aj
nevymenovať svojho zástupcu do
Správnej rady. Ostatných členov správnej
rady volia a odvolávajú členovia Valného
zhromaždenia
s hlasovacími

10. Zápisnicu uchováva Centrum najmenej
10 rokov a každý člen Centra a člen jeho
orgánov má právo do nej nahliadať a právo
na kópiu zápisnice.
11. Členovia
Valného
zhromaždenia
s hlasovacími
právomocami
môžu
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právomocami jednoduchou väčšinou.
Členovia správnej rady majú funkčné
obdobie 5 rokov, ak neboli zvolení
výslovne na konkrétnu kratšiu dobu.
Predsedu a podpredsedu si spomedzi
svojich členov volí samotná Správna rada.

k) predkladanie vyjadrení a odporúčaní
k otázkam súvisiacim s činnosťou
Centra z vlastnej iniciatívy alebo na
žiadosť iného orgánu Centra,
l) rozhodovanie o ďalších otázkach,
o ktorých rozhoduje na základe stanov,
interných predpisov Centra alebo
právnych
predpisov,
stanovisko
k dokumentom
Centra
a ich
predkladanie iným orgánom Centra a
vyjadrovanie sa k zásadným otázkam
činnosti a hospodárenia Centra.

3. Do pôsobnosti správnej rady patrí najmä:
a) riadiť činnosť Centra,
b) konať za Centrum a robiť za Centrum
právne úkony,
c) zvolávať a pripravovať zasadnutia
Valného zhromaždenia,
d) navrhovať zmeny a doplnenie Stanov,
e) navrhnúť Valnému zhromaždeniu
výšku členského poplatku, jeho
splatnosť a úpravu súvisiacich otázok,
f) zabezpečiť vypracovanie účtovnej
závierky a správy o činnosti za
uplynutý rok, prípadne výročnej
správy, ak taká povinnosť Centru
vyplynie
z právnych
predpisov
a predložiť ich Dozornej rade na
posúdenie
a následne
Valnému
zhromaždeniu na schválenie,
g) zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva,
h) na žiadosť Valného zhromaždenia
alebo Dozornej rady predložiť
príslušnému
orgánu
požadované
podklady, informácie a vyjadrenia,
i) zriaďovať pracovné pozície a funkcie,
organizačné zložky Centra, poradné a
pracovné
skupiny
a orgány
a rozhodovať o ich zložení, činnosti,
cieľoch a úlohách,
j) rozhodovanie o ďalších otázkach,
o ktorých rozhoduje na základe Stanov,
interných predpisov Centra alebo
platných právnych predpisov,

4. Predseda a podpredseda správnej rady sú
členmi štatutárneho orgánu Centra spolu
s Výkonným riaditeľom, ktorí Centrum
zastupujú a konajú za neho. Oprávnenie
konať za Centrum majú vždy dvaja
členovia štatutárneho orgánu spoločne a to
v súlade s rozhodnutím Správnej rady.
Funkcie predsedu a podpredsedu sú
čestné.
5. Členom Správnej rady môže byť len
fyzická osoba ktorá je bezúhonná a plne
spôsobilá na právne úkony. Bezúhonnosť
fyzickej osoby sa preukazuje výpisom
registra trestov, nie starším ako 3 mesiace.
6. Funkcia člena Správnej rady sa končí:
a) právoplatným odsúdením za úmyselný

trestný čin na trest odňatia slobody,
b) rezignáciou, ktorú v písomnej forme
člen Správnej rady doručil do sídla
Centra, právne účinky nastávajú dňom
doručenia rezignácie do sídla Centra,
c) ak sa člen bez riadneho ospravedlnenia
nezúčastní na viac ako 5 po sebe
idúcich zasadnutiach Správnej rady,
a to ku dňu 5. po sebe idúceho

8 z 13

d)

e)

f)

g)

zasadnutia Správnej rady, ktorého sa
nezúčastnil,
ak člen Správnej rady nie je z dôvodu
práceneschopnosti
alebo
z iného
dôvodu schopný vykonávať svoju
funkciu po dobu viac ako šesť po sebe
idúcich mesiacov, a to k prvému dňu
nasledujúcemu po uplynutí šesť
mesačnej doby, počas ktorej nemohol
svoju funkciu vykonávať,
pozbavením člena Správnej rady
spôsobilosti na právne úkony alebo
obmedzením jeho spôsobilosť na
právne úkony,
odvolaním
z funkcie
Valným
zhromaždením,
právne
účinky
odvolania nastávajú dňom doručenia
odvolania členovi Správnej rady,
smrťou člena Správnej rady.

Správna rada prijíma rozhodnutia
väčšinou hlasov všetkých svojich členov.
V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci
hlas predsedu, resp. podpredsedu podľa
toho, kto vedie dané zasadnutie.
9. Správnu radu zvoláva jej predseda alebo
podpredseda, a to najmenej raz ročne.
Zvolá ju vždy, ak o to požiadajú aspoň 2
jej členovia, a to na termín najneskôr do 15
pracovných dní odo dňa doručenia
žiadosti.
10. Správna rada sa zvoláva pozvánkou,
ktorá môže mať písomnú alebo
elektronickú formu, a to najmenej 7
kalendárnych dní vopred. Podmienky
a formát Správnej rady sú rovnaké ako pri
organizácii
zasadnutia
Valného
zhromaždenia čl. VI, bod 4.
11. Na začiatku zasadnutia si Správna rada
zvolí zapisovateľa. Zasadnutia vedie
predseda
a
v jeho
neprítomnosti
podpredseda. O priebehu zasadnutia sa
spíše zápisnica, ktorú podpisuje predseda
alebo v prípade jeho neprítomnosti
podpredseda,
Výkonný
riaditeľ
a zapisovateľ.
Zápisnicu
uchováva
Centrum najmenej 10 rokov a každý člen
Centra a člen jeho orgánov má právo do
nej nahliadať a právo na kópiu zápisnice.

V prípade zániku funkcie člena Správnej
rady je člen Centra, ktorý ho do funkcie
navrhol, oprávnený navrhnúť Valnému
zhromaždeniu nového člena Správnej
rady.
7. Člen Správnej rady má právo zúčastniť sa
rokovania Dozornej rady a Valného
zhromaždenia.
8. Správna rada je uznášaniaschopná pokiaľ
je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná
väčšina jej členov. Pomer hlasov všetkých
prítomných členov Správnej rady musí
rešpektovať rovnomerné zastúpenie:

12. Správna rada môže na návrh jej predsedu
alebo podpredsedu prijímať rozhodnutia aj
mimo zasadnutia (per rollam). V takom
prípade sa návrh rozhodnutia predkladá
členom Správnej rady na vyjadrenie s
oznámením lehoty, v ktorej môžu urobiť
písomné vyjadrenie, pričom za písomné sa
považuje aj e-mailom zaslaný návrh
rozhodnutia. Ak sa člen Správnej rady

- 1/3) priemyslu, OZ, ZzpO;
- 1/3) akademickej obce;
- 1/3 štátnej a verejnej správy.
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nevyjadrí v lehote, platí, že s návrhom
nesúhlasí. Výkonný riaditeľ oznámi
výsledky hlasovania všetkým členom
správnej rady.

zhromaždeniu
zakladajúci
členovia
pričom táto funkcia sa rotuje medzi
uvedenými
zakladajúcimi
členmi
minimálne každých 12 mesiacov.
5. Do právomoci Dozornej rady patrí:

Čl. VIII

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

Dozorná rada
1. Dozorná rada Centra je kontrolným
orgánom. Dozorná rada nemá výkonné
právomoci ani oprávnenie konať v mene
Centra voči tretím osobám. Členstvo
v Dozornej rade je čestné.
2. Dozorná rada má najmenej 3 členov,
z ktorých jeden je predsedom Dozornej
rady. Funkčné obdobie členov Dozornej
rady je 4 roky. Členov Dozornej rady volí
a odvoláva Valné zhromaždenie na návrh
členov.
Zastúpenie
zakladajúcich
a riadnych členov v Dozornej rade musí
rešpektovať rovnomerné zastúpenie:
- 1/3) priemyslu, oz, ZzpO
- 1/3) akadémie

6. Na zánik funkcie člena Dozornej rady sa
použije primerane ustanovenie článku VII
bod 6 týchto Stanov. V prípade zániku
funkcie člena Dozornej rady je člen
Centra, ktorý ho do funkcie navrhol ,
oprávnený
navrhnúť
Valnému
zhromaždeniu nového člena Dozornej
rady.

- 1/3) verejnej správy.
Valné zhromaždenie nemôže bez
primeraného odôvodnenia odmietnuť
nominácie
Zakladajúcich
členov.
Opakovaná voľba člena Dozornej rady je
možná.
3. Predsedu Dozornej rady navrhuje
spomedzi členov Dozornej rady Valnému
zhromaždeniu riadny člen Centra –
zástupca verejnej správy.

7. 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 dva krát ročne.

4. Podpredsedu Dozornej rady navrhujú
spomedzi členov Dozornej rady Valnému
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8. Dozorná rada môže prijímať rozhodnutia
aj mimo zasadnutia (per rollam). V takom
prípade sa návrh rozhodnutia predkladá
členom na vyjadrenie s oznámením lehoty,
v ktorej majú urobiť písomné vyjadrenie
(za písomné sa považuje aj vyjadrenie
zaslané elektronickou formou). Ak sa člen
nevyjadrí v lehote, platí, že nesúhlasí.
Predseda dozornej rady oznámi výsledky
hlasovania ostatným členom Dozornej
rady.

c) vedenie aktuálneho zoznamu členov a

d)

e)

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

f)
g)

Čl. IX

podporovateľov
Centra
a osôb
spolupracujúcich s Centrom na základe
osobitných dohovorov,
príprava návrhu interných predpisov
Centra,
dlhodobého
zámeru,
rozpočtu, návrhu správy o činnosti a
účtovnej závierky a ich predloženie ,
predkladanie stanovísk a odporúčaní
k otázkam súvisiacim s činnosťou
Centra z vlastnej iniciatívy alebo na
žiadosť iného orgánu Centra,
stanovisko k iným dokumentom Centra
a ich predkladanie Správnej rade a
vyjadrovanie sa k zásadným otázkam
činnosti a hospodárenia Centra.

5. Výkonný riaditeľ môže z funkcie odstúpiť
písomným
vyhlásením
doručeným
predsedovi a podpredsedovi správnej rady.
Výkon funkcie sa v takom prípade končí
dňom doručenia uvedeného vyhlásenia.

Výkonný riaditeľ
1. Výkonný riaditeľ je výkonným orgánom
Centra a členom štatutárneho orgánu
Centra, ktorý Centrum zastupuje a koná za
neho, ako je uvedené v týchto Stanovách.
2. Výkonný riaditeľ nemá časovo obmedzené
funkčné obdobie. Volí ho a odvoláva
Správna rada jednoduchou väčšinou.

Čl. X
Zásady hospodárenia
1. Majetok Centra tvoria:

3. Výkonným riaditeľom môže byť len
fyzická osoba, ktorá je bezúhonná a plne
spôsobilá na právne úkony. Bezúhonnosť
fyzickej osoby sa preukazuje výpisom
registra trestov nie starším ako 3 mesiace.

a) Základné vstupné poplatky členov,
b) členské príspevky podľa rozhodnutia
Správnej rady, 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,

4. Do právomoci výkonného riaditeľa patrí:
a) zastupovanie Centra,
b) riadenie činnosti Centra v rámci
právnych predpisov, Stanov, interných
predpisov
Centra
a rozhodnutí
príslušných orgánov Centra,
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napr. z fondov EÚ a iných fondov
a grantových schém;
e) príjmy získané z vlastnej hospodárskej
činnosti Centra;
f) úroky z peňažných vkladov v bankách
s výnimkou úrokov z finančných
prostriedkov poskytnutých zo štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky.
g) iné zdroje.

aj tieto podiely zaplatenej dane z príjmov
poukázané Centru daňovníkmi. Uvedené
prostriedky Centra môžu byť použité len
na predmet činnosti Centra a zároveň
v súlade s právnymi predpismi tak, aby
nebol ohrozený nárok na podiel zaplatenej
dane.

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

Zrušenie a zánik Centra
1. Centrum sa zrušuje rozhodnutím Valného
zhromaždenia, a to s likvidáciou ak imanie
Centra neprechádza na právneho nástupcu
alebo bez likvidácie.
2. V prípade zrušenia Centra likvidáciou sa
v súlade s § 20a ods. 4 Občianskeho
zákonníka primerane použijú ustanovenia
Obchodného
zákonníka
o likvidácii
obchodných spoločností. Likvidačný
zostatok sa rozdelí medzi platiacich členov
Centra proporčným dielom.

3. Majetok Centra možno použiť výlučne na
realizáciu predmetu činnosti Centra.
Výdavky Centra musia byť v súlade
s ekonomickou klasifikáciou rozpočtovej
klasifikácie.
4. Centrum vedie účtovníctvo, zostavuje
ročnú účtovnú závierku. Vo všetkých
otázkach týkajúcich sa účtovníctva, sa
Centrum riadi zákonom č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve
v znení
neskorších
predpisov.

3. Likvidátora Centra vymenuje Správna
rada Centra.
4. Centrum zaniká výmazom z registra
záujmových združení právnických osôb.

5. Účtovné obdobie je zhodné s kalendárnym
rokom.

Čl. XIV
Záverečné ustanovenia

6. Prvé účtovné obdobie začína vznikom
Centra a končí uplynutím posledného dňa
kalendárneho roku, kedy Centrum vzniklo.

1. Centrum vzniklo dňom registrácie.
2. Tieto stanovy môžu byť zmenené alebo
doplnené len na základe rozhodnutia
zakladajúcich
a riadnych
členov

7. Ak Centrum splní podmienky, aby bolo
prijímateľom podielu zaplatenej dane z
príjmov, budú prostriedky Centra tvoriť

12 z 13

jednoduchou väčšinou o zmene a doplnení
týchto stanov formou dodatku.
3. Dve vyhotovenia týchto stanov budú
predložené
osobou
oprávnenou
príslušnému okresnému úradu v sídle
kraja.
4. Vzťahy neupravené týmito stanovami sa
riadia Občianskym zákonníkom a ďalšími
všeobecne záväznými právnymi predpismi
platnými na území Slovenskej republiky.

V Bratislave, dňa 10. decembra 2021
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