
STANOVY SPOLKU PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV  

 

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

1.1. Názov a právna povaha Spolku 

(a) Názov Spolku znie: "Spolok pre ochranu osobných údajov".  

(b) Spolok je občianskym združením v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení 
neskorších predpisov. 

1.2. Založenie a vznik Spolku 

Spolok vznikol zápisom do verejného registra Ministerstva vnútra Slovenskej republiky . 

1.3. Účel Spolku 

Poslaním Spolku je usilovať sa o rozvoj ochrany všetkých kategórií údajov o fyzických osobách, ako 
aj ochranu údajov právnických osôb v Slovenskej republike a Európskej únii. Na ochranu údajov 
právnických osôb sa ďalej uvedené ustanovenia týkajúce sa osobných údajov použijú primerane. 

1.4. Sídlo Spolku 

Sídlo Spolku je Lazaretská 2313/3A, 811 08 Bratislava. 

1.5. Predmet činnosti Spolku 

(a) Hlavná činnosť Spolku je: 

(i) uspokojovanie a ochrana záujmov osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané, ako aj 
ochrana záujmov osôb zodpovedných za správu alebo spracovanie osobných údajov a 
ďalšie nakladanie s nimi či ich využívanie a rozvoj informačnej bezpečnosti; 

(ii) združovanie zodpovedných osôb pre ochranu osobných údajov (ďalej len "zodpovedné 
osoby") v zmysle čl. 37 a ďalších Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe 
týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len "Nariadenie") či predpisov toto 
nariadenie nahrádzajúcich a dopĺňajúcich a prípadne v zmysle ďalších príslušných 
právnych predpisov; členmi Spolku však môžu byť aj iné osoby; 

(iii) vypracovanie kódexov správania, ktoré budú mať za cieľ prispievať k ochrane osobných 
údajov či zavádzať samoregulačné mechanizmy v tejto oblasti v zmysle čl. 40 
Nariadenia a ich úpravy, rozšírenie alebo rušenie, 

(iv) vykonávanie monitorovania ním vypracovaných kódexov či iných kódexov, najmä v 
súlade s podmienkami uvedenými v Nariadení, 

(v) vydávanie osvedčení o ochrane údajov a pečatí a známok dosvedčujúcich ochranu 
údajov v zmysle čl. 42 Nariadenia, preskúmanie dodržiavania stanovených pravidiel a 
ďalšie súvisiace činnosti, najmä v zmysle čl. 42 a čl. 43 Nariadenia, 

(vi) zastupovanie dotknutých osôb v zmysle čl. 80 Nariadenia. 

(b) Na splnenie svojho poslania vyplývajúceho z článku 3. stanov Spolok najmä: 



(i) usiluje o rozvoj ochrany osobných údajov a informačnej bezpečnosti pri spracovaní 
osobných údajov, 

(ii) usiluje o to, aby pri spracúvaní osobných údajov nedochádzalo k poškodzovaniu osôb 
dotknutých spracúvaním, 

(iii) robí návrhy a koná s orgánmi verejnej moci, so zahraničnými združeniami na ochranu 
osobných údajov a s ďalšími subjektmi pôsobiacimi v oblasti ochrany osobných údajov, 

(iv) vstupuje do medzinárodných organizácií súvisiacich s ochranou osobných údajov, 

(v) usiluje o vytváranie podmienok potrebných k vysokej úrovni ochrany osobných údajov 
v Slovenskej republike a Európskej únii, 

(vi) usiluje o dodržiavanie medzinárodných zmlúv a pravidiel hospodárskej súťaže pri 
ochrane osobných údajov, 

(vii) popularizuje a propaguje ochranu osobných údajov a činnosť Spolku v Slovenskej 
republike i v zahraničí, 

(viii) organizuje školenia, semináre a ďalšie obdobné akcie, 

(ix) zúčastňuje sa na domácich i zahraničných konferenciách, veľtrhoch a iných podobných 
udalostiach, 

(x) nadväzuje kontakty, spolupracuje a vymieňa si skúsenosti s domácimi i zahraničnými 
inštitúciami a ďalšími subjektmi, ktoré pôsobia v rámci ochrany osobných údajov, 

(xi) zabezpečuje rozvoj a kontrolu odborných znalostí zodpovedných osôb a ich školenia a 
ďalšie vzdelávanie, vrátane vydávania osvedčení o ich odbornej spôsobilosti, 

(xii) poskytuje odbornú podporu svojim členom a prípadne orgánom verejnej správy, 

(xiii) prevádzkuje internetové stránky s témou ochrany osobných údajov. 

(c) Popri hlavnej činnosti môže Spolok vyvíjať vedľajšiu hospodársku činnosť spočívajúcu v 
podnikaní, ak jej účel spočíva v podpore ochrany údajov alebo v hospodárnom využití majetku 
Spolku. 

1.6. Trvanie Spolku 

Spolok sa zriaďuje na dobu neurčitú. 

2. ČLENSTVO V SPOLKU  

2.1. Druhy členstva a podmienky vzniku členstva v Spolku 

(a) Členstvo v Spolku je riadne a pridružené.  

(b) Riadni členovia sú členovia zakladajúci a ďalej členovia, ktorých riadne členstvo vzniklo za 
trvania Spolku. Zakladajúcim členom Spolku je člen, ktorý bol zakladateľom Spolku. Riadny 
člen má všetky členské práva a povinnosti podľa týchto stanov.  

(c) Pridružený člen má všetky členské práva a povinnosti, pokiaľ nie je v týchto stanovách 
uvedené inak; pridružený člen sa zúčastňuje kongresu iba s poradným hlasom.  

(d) Členom Spolku sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je spôsobilá na právne 
úkony alebo právnická osoba. V prípade zániku člena Spolku, právnickej osoby, s 
univerzálnym právnym nástupcom, prechádza členstvo na tohto nástupcu. 



(e) Žiadosť o prijatie za člena Spolku musí obsahovať identifikáciu žiadateľa, údaj o tom, či je 
požadované členstvo riadne či pridružené a musí byť podpísaná žiadateľom.  

(f) K žiadosti o prijatie je potrebné pripojiť v prípade žiadateľa - právnickej osoby aktuálny výpis 
žiadateľa z obchodného registra alebo iného registra, v ktorom je žiadateľ evidovaný. 

(g) O prijatí za člena Spolku rozhoduje Výbor spolku na základe písomnej žiadosti žiadateľa o 
členstvo. Podaním prihlášky žiadateľ prejavuje vôľu byť viazaný týmito stanovami od okamihu, 
keď sa stane členom Spolku. 

(h) Spolok (Výbor spolku) vedie zoznam členov na účely vnútornej administratívy Spolku, a to v 
písomnej podobe. Zápisy a výmazy týkajúce sa členstva osôb v Spolku vykonáva predseda 
alebo podpredseda Výboru spolku či iná Výborom poverená osoba. Výbor môže stanoviť 
podrobnejšie pravidlá fungovania zoznamu. Zoznam členov nebude sprístupnený iným 
osobám než členom; tým však nie je dotknutá možnosť členov Výboru v rámci akcií 
organizovaných Spolkom či rokovania s orgánmi verejnej správy alebo partnerskými 
organizáciami oznámiť v jednotlivom odôvodnenom prípade týmto osobám totožnosť 
niektorých členov za predpokladu, že tento údaj nebude uverejnený. Každý člen, a to aj 
bývalý, dostane na svoju žiadosť od Spolku na jeho náklady potvrdenie s výpisom zo zoznamu 
členov obsahujúci údaje o svojej osobe, prípadne potvrdenie, že tieto údaje boli vymazané. 
Namiesto zosnulého člena môže o potvrdenie požiadať jeho manžel, dieťa alebo rodič, a ak 
nie je žiadny z nich, môže o vydanie potvrdenia žiadať iná blízka osoba alebo dedič, ak 
preukážu záujem hodný právnej ochrany. Zoznam členov môže byť uverejnený len so 
súhlasom všetkých členov, ktorí sú v ňom zapísaní; pri uverejnení neúplného zoznamu členov 
musí byť z neho zrejmé, že je neúplný. Údaj o tom, že niektorá osoba je členom Spolku, môže 
byť uverejnený vo vhodných prípadoch, ak tento člen písomne neoznámi Spolku, že si 
uverejnenie takého údaju nepraje. 

2.2. Členské príspevky 

(a) Výšku členského príspevku určuje pre každý kalendárny rok Výbor Spolku a to najneskôr do 
31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka. Ak neurčí Výbor do tejto doby výšku členského 
príspevku, činí táto výška 40, - € pre členov - fyzické osoby a 380, - € pre členov - právnické 
osoby (bez ohľadu na druh ich členstva). Príspevok môže byť Výborom určený v rozdielnej 
výške pre fyzické osoby a pre právnické osoby a v rozdielnej výške pre riadne a pridružených 
členov. Výšku členských príspevkov na príslušný kalendárny rok oznámi Výbor členom 
vhodným spôsobom najneskôr do 20. januára príslušného kalendárneho roka. 

(b) Členské príspevky sa hradia vždy do 31. marca príslušného kalendárneho roka. Členské 
príspevky v prvom roku trvania členstva hradí člen do 30 dní odo dňa vzniku členstva. Ak 
netrvá členstvo celý kalendárny rok, je člen povinný zaplatiť alikvotnú časť členského 
príspevku za dobu trvania členstva. 

(c) Členské príspevky sú hradené bankovým prevodom na bankový účet Spolku. 

2.3. Zánik členstva 

(a) Členstvo v Spolku zaniká: 

(i) zánikom člena bez právneho nástupcu, 

(ii) vystúpením člena, 

(iii) zánikom pre neuhradenie členského príspevku, 

(iv) vylúčením člena. 



(b) Člen môže zo Spolku vystúpiť na základe svojho písomného oznámenia o vystúpení 
adresovaného výboru Spolku. V takom prípade zaniká členstvo v Spolku dňom, keď bolo 
oznámenie o vystúpení doručené Spolku. 

(c) Členstvo člena zaniká tiež v prípade, keď člen nezaplatí členský príspevok ani v lehote 15 dní 
po doručení dodatočnej výzvy Spolku k jeho úhrade a člen bude v tejto výzve o takých 
následkoch poučený. 

(d) Člen Spolku môže byť vylúčený v prípade, keď: 

(i) poruší svoje povinnosti vyplývajúce z jeho členstva, právnych predpisov, z týchto stanov 
alebo rozhodnutí Kongresu spolku či Výboru spolku prijatých v súlade s týmito 
stanovami, a ak neurobí nápravu ani v primeranej lehote po výzve Spolku, 

(ii) poruší hrubo či neodvratne svoje povinnosti vyplývajúce z jeho členstva, právnych 
predpisov, z týchto stanov alebo rozhodnutí Kongresu spolku či Výboru spolku prijatých 
v súlade s týmito stanovami, 

(iii) sa dopustí zavrhnutia hodného konania voči inému členovi Spolku či voči Spolku, 

(iv) bude vyhlásený konkurz na majetok člena. 

(e) O vylúčení člena rozhoduje Kongres spolku. 

3. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA SPOLKU 

3.1. Práva člena Spolku 

Člen Spolku má právo najmä: 

(a) zúčastňovať sa na činnosti Spolku, 

(b) zúčastňovať sa na rokovaní kongresu Spolku, na rozhodovaní na Kongrese spolku sa 
zúčastňujú len riadni členovia, 

(c) riadny člen má právo navrhovať a voliť členov výboru Spolku a iných orgánov Spolku a byť 
volený do týchto orgánov, 

(d) riadny člen má právo byť priebežne informovaný o činnosti Spolku,  

(e) robiť návrhy a vyjadrovať sa ku všetkým záležitostiam súvisiacim s činnosťou Spolku, 

(f) žiadať Spolok o pomoc, spoluprácu a súčinnosť v záležitostiach, ktoré umožňujú alebo 
vyžadujú takýto postup a sú v súlade s účelom Spolku (v takom prípade musí byť žiadosť 
vybavená či musí byť začaté s jej vybavovaním a žiadateľ informovaný o spôsobe vybavenia 
najneskôr do tridsiatich (30) dní od doručenia žiadosti Spolku). 

3.2. Povinnosti člena Spolku 

Člen Spolku je povinný: 

(a) správať sa ku Spolku čestne a zachovávať jeho vnútorný poriadok. 

(b) riadny člen je povinný prispievať podľa svojich možností k naplneniu účelu Spolku, 

(c) pri verejnom vyjadrovaní sa k problematike ochrany osobných údajov usilovať o rozvoj 
primeranej ochrany osobných údajov, 

(d) riadiť sa týmito stanovami a rozhodnutiami Kongresu spolku a rozhodnutiami Výboru spolku 
ak budú v súlade s týmito stanovami, 



(e) riadne platiť stanovené členské príspevky, 

(f) zachovávať mlčanlivosť o dôverných skutočnostiach týkajúcich sa Spolku alebo jeho členov, 
ktoré sa dozvedel a ktoré nie sú verejne známe, iba ak by bol povinnosti mlčanlivosti zbavený 
Spolkom a členom, ktorého sa okolnosť mlčanlivosti týka. Táto povinnosť trvá aj po zániku 
členstva. 

4. ORGÁNY SPOLKU 

4.1. Sústava orgánov Spolku 

Spolok má tieto orgány: 

(a) kongres (členskú schôdzu), 

(b) výbor, 

(c) rozhodcovskú komisiu.  

4.2. Kongres spolku 

(a) Kongres je najvyšším orgánom Spolku, pozostáva zo všetkých na ňom prítomných členov 
Spolku. Každý člen sa môže dať na kongrese zastúpiť na základe plnej moci iným členom 
Spolku. 

(b) Kongres sa schádza minimálne raz ročne. Zvoláva ho výbor na základe svojho rozhodnutia 
alebo na žiadosť aspoň tretiny členov Spolku či na žiadosť rozhodcovskej komisie, a to bez 
zbytočného odkladu po doručení takejto žiadosti. Ak výbor nezvolá na základe žiadosti aspoň 
tretiny členov kongres do tridsiatich dní od doručenia podnetu, môže ho zvolať ktorýkoľvek z 
členov, ktorí podali žiadosť o zvolanie kongresu. Kongres sa zvoláva pozvánkou zaslanou 
elektronickou poštou predsedom alebo podpredsedom Spolku na adresu oznámenú na tento 
účel členom aspoň 14 dní pred predpokladaným dňom konania kongresu. Pozvánka musí 
obsahovať aspoň dátum a hodinu konania Kongresu, miesto konania, program a určenie, či 
ide o riadny či náhradný kongres. Ak bude na programe kongresu zmena stanov, musí byť k 
pozvánke tento návrh zmeny stanov priložený. Miesto a čas zasadnutia kongresu sa určí tak, 
aby čo najmenej obmedzovali možnosť členov sa ho zúčastniť. 

(c) Zaslanie pozvánky či dodržanie lehoty sa nevyžaduje, ak budú na kongrese prítomní všetci 
členovia Spolku a ak s tým vyslovia všetci členovia Spolku súhlas. Táto skutočnosť musí byť 
poznamenaná v zápisnici z kongresu. 

(d) Záležitosti nešpecifikované na pozvánke je možné prerokovať len za účasti a so súhlasom 
všetkých členov Spolku. 

(e) Kto zasadnutie kongresu zvolal, môže ho odvolať alebo odložiť rovnakým spôsobom, akým 
bolo zvolané, ak sa tak stane menej ako týždeň pred oznámeným dátumom zasadnutia. 
Spolok nahradí členom, ktorí sa na zasadnutie dostavili podľa pozvánky, účelne vynaložené 
náklady.  

(f) Ak je zasadnutie kongresu zvolané na podnet členov či rozhodcovskej komisie, môže byť 
odvolané alebo odložené len na návrh alebo so súhlasom toho, kto k nemu dal podnet. 

(g) Kongres spolku rozhoduje o: 

(i) hlavnom zameraní činnosti Spolku, 

(ii) zmenách a dopĺňaní týchto stanov, 



(iii) voľbe a odvolaní členov Výboru a Rozhodcovskej komisie, 

(iv) schválení a zmenách pravidiel hospodárenia Spolku, 

(v) schválení, zmene a zrušení kódexov podľa čl. 1.5.1. písm. c) stanov, 

(vi) schválení výsledku hospodárenia Spolku a ročnej účtovnej závierky, 

(vii) hodnotení činnosti ďalších orgánov Spolku i jeho členov, 

(viii) vylúčení členov Spolku, 

(ix) pokynoch výboru Spolku, 

(x) prípadnej náhrade členom výboru či iného orgánu Spolku za čas strávený pri výkone 
ich funkcie, 

(xi) zrušení Spolku s likvidáciou či o jeho premene, 

(xii) členstve Spolku v iných korporáciách, 

(xiii) spôsobe vysporiadania likvidačného zostatku majetku Spolku pri jeho zrušení v súlade 
s čl. 6.1. týchto stanov, 

(xiv) o ďalších otázkach, pokiaľ mu rozhodovanie o nich výslovne zverujú právne predpisy 
či tieto stanovy. 

(h) Kongres Spolku volí a odvoláva členov Výboru spolku a členov Rozhodcovskej komisie spolku 
s výnimkou prvých členov Výboru po založení Spolku, ktoré určujú zakladatelia pri založení 
Spolku (vrátane určenia predsedu a podpredsedu takto určeného prvého výboru).  

(i) Kongres spolku je spôsobilý uznášania, ak je prítomná alebo zastúpená nadpolovičná väčšina 
riadnych členov Spolku; to neplatí pre náhradný kongres. K pridruženým členom sa na účely 
uznášaniaschopnosti ani kvóra pre rozhodovanie neprihliada.  

(j) Každý riadny člen Spolku má pri hlasovaní jeden hlas. Každý člen Spolku je oprávnený v rámci 
kongresu požadovať aj dostať vysvetlenie k záležitostiam Spolku, ak sa vzťahuje požadované 
vysvetlenie k predmetu zasadnutia kongresu. Ak požaduje člen na zasadnutí oznámenie 
skutočností, ktoré zákon uverejniť zakazuje alebo ktorých prezradenie by Spolku spôsobilo 
vážnu ujmu, nemožno mu ich poskytnúť. O tom či sa jedná o také skutočnosti, rozhoduje 
predseda Spolku.  

(k) Kongres rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov všetkých riadnych členov (ak sa nejedná o 
náhradný kongres), ak nie je podľa týchto stanov potrebné, aby pre rozhodnutie hlasovala 
kvalifikovaná väčšina riadnych členov. Požiadavka kvalifikovanej väčšiny znamená, že pre 
rozhodnutie musia hlasovať aspoň tri štvrtiny všetkých riadnych členov Spolku, v prípade 
náhradného Kongresu tri štvrtiny prítomných riadnych členov. 

Kvalifikovaná väčšina je potrebná pre rozhodnutie o: 

(i) zmene alebo doplňovaní stanov, 

(ii) vylúčení člena Spolku, 

(iii) zrušení Spolku. 

(l) Ak nie je kongres schopný uznášania ani počas 30 minút od predpokladaného začatia 
Kongresu, môže ho výbor alebo ten, kto pôvodné zasadnutie zvolal, zvolať náhradný kongres 
novou pozvánkou zaslanou v lehote pätnásť dní od predchádzajúceho rokovania s 
nezmeneným programom rokovania a to tak, aby sa konal najneskôr do 6 týždňov odo dňa, 



na ktorý bol kongres predtým zvolaný. Tento náhradný Kongres je uznášaniaschopný bez 
ohľadu na ustanovenia čl. 4.2. písm. i). Na tomto náhradnom Kongrese bude hlasované 
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných riadnych členov, resp. ak je požadovaná 
kvalifikovaná väčšina - trojštvrtinovou väčšinou hlasov prítomných riadnych členov. 

4.3. Výbor spolku 

(a) Výbor je štatutárnym a výkonným orgánom Spolku. Výbor riadi činnosť Spolku a rozhoduje o 
všetkých otázkach týkajúcich sa Spolku aj jeho činnosti s výnimkou tých, ktoré sú týmito 
stanovami alebo rozhodnutím Kongresu zverené výslovne inému orgánu Spolku. 

(b) Spolok zastupujú navonok dvaja členovia výboru, z ktorých jedným musí byť predseda výboru 
alebo podpredseda výboru. Podpisovanie za Spolok je vykonávané tým spôsobom, že k 
napísanému alebo vytlačenému názvu Spolku pripoja svoje podpisy opravné osoby. 

(c) Výbor má siedmych (7) členov. Výbor volí zo svojich členov svojho predsedu a podpredsedu 
s výnimkou prvého predsedu a podpredsedu výboru po založení Spolku, ktoré určili 
zakladatelia pri založení Spolku. Podpredseda zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti. 

(d) Výbor Spolku rozhoduje najmä o: 

(i) bežných prevádzkových a hospodárskych záležitostiach Spolku, 

(ii) prijímaní nových členov, 

(iii) voľbe a odvolaní predsedu a podpredsedu (výboru) Spolku, 

(iv) zriaďovaní fondov Spolku a o ich čerpanie, 

(v) výške členských príspevkov, 

(vi) ďalších otázkach, ktoré mu zverí Kongres Spolku či tieto stanovy. 

(e) Výbor spolku okrem toho: 

(i) vedie zoznam členov Spolku, 

(ii) zriaďuje odborné komisie Spolku, najmä pre: 

(a) otázky DPO (zodpovedných osôb), 

(b) kontrolu a monitoring kódexov správania, 

(c) vydávanie osvedčení o ochrane údajov a pečatí a známok dosvedčujúcich ochranu 
údajov v zmysle čl. 42 Nariadenia, preskúmanie dodržiavania stanovených 
pravidiel a ďalšie súvisiace činnosti, najmä v zmysle čl. 42 a čl. 43 Nariadenia. 

(iii) spracováva a predkladá kongresu návrh pravidiel hospodárenia Spolku aj návrhy ich 
zmien, 

(iv) zabezpečuje vedenie účtovníctva Spolku, 

(v) zabezpečuje spracovávanie a predkladá kongresu na schválenie ročnú účtovnú 
závierku, 

(vi) poskytuje potrebné informácie členom Spolku, 

(vii) zabezpečuje prevádzku internetovej stránky Spolku. 

4.4. Rozhodcovská komisia spolku 



(a) Rozhodcovská komisia rozhoduje sporné otázky, ktoré patria do spolkovej samosprávy v 
tomto rozsahu: 

(i) spory medzi členom a Spolkom o platení členských príspevkov, 

(ii) spory medzi členom a Spolkom ohľadom porušenia povinnosti mlčanlivosti, 

(iii) rozhoduje o odvolaniach členov proti rozhodnutiam komisií Spolku zriadených 
výborom. 

(b) Rozhodcovská komisia má troch (3) členov. Rozhodcovská komisia volí zo svojich členov 
svojho predsedu a podpredsedu a odvoláva ich. Členom rozhodcovskej komisie môže byť len 
bezúhonná plnoletá fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a ktorá v Spolku 
nepôsobí ako člen Výboru. Pokiaľ nenavrhol nikto vyslovenie neplatnosti voľby člena 
Rozhodcovskej komisie pre nedostatok bezúhonnosti, platia s výhradou zmeny okolnosti, že 
bola zvolená bezúhonná osoba. Rozhodcovská komisia môže stanoviť podrobnejšie pravidlá 
pre konanie pred ňou svojím rokovacím poriadkom. 

(c) Z činnosti rozhodcovskej komisie je vylúčený jej člen, ktorému okolnosti prípadu bránia alebo 
by mohli brániť rozhodovať nezaujato. Člen rozhodcovskej komisie je povinný o svojom 
pomere k veci či stranám sporu či o okolnostiach, ktoré by mohli svedčiť o jeho zaujatosti, 
informovať rozhodcovskú komisiu. 

4.5. Spoločné ustanovenia o volených orgánoch Spolku 

(a) Fyzická osoba, ktorá je členom orgánu Spolku, musí byť plne spôsobilá na právne úkony. To 
platí aj pre zástupcov právnickej osoby - člena orgánu. 

(b) Funkčné obdobie členov volených orgánov je 5 rokov. Činnosť orgánu organizuje jeho 
predseda a v jeho neprítomnosti jeho podpredseda. 

(c) Volené orgány sú uznášaniaschopné za prítomnosti väčšiny svojich členov. Rozhodujú 
väčšinou všetkých členov. Každý člen má pri hlasovaní jeden hlas. Člen orgánu vykonáva 
funkciu osobne. Môže však splnomocniť pre jednotlivý prípad iného člena toho istého orgánu, 
aby za neho pri jeho neúčasti hlasoval. 

(d) Spôsob zvolávania zasadnutí orgánov Spolku určia tieto orgány svojím rozhodnutím. Ak nie 
je, zvoláva zasadnutia orgánov ich predseda alebo podpredseda emailovou pozvánkou 
odoslanou aspoň 3 dni vopred na adresy členov orgánov udanej na tento účel príslušnému 
orgánu. Hlasovanie per rollam sa pripúšťa, a to aj prostredníctvom e-mailového hlasovania. 
Pri hlasovaní per rollam predseda alebo podpredseda orgánu predloží návrh uznesenia 
členom príslušného orgánu s oznámením lehoty, v ktorej majú urobiť písomné alebo 
elektronické vyjadrenie, ktorá nesmie byť kratšia než 48 hodín. K uzneseniu sa musí vyjadriť 
nadpolovičná väčšina členov príslušného orgánu. 

(e) O rozhodnutiach volených orgánov sa vyhotovuje zápisnica podpísaná zapisovateľom 
určeným týmito orgánmi, v prípade rozhodnutia per rollam ich predsedom. V zápisnici sa 
uvedú výsledky hlasovania a členovia, ktorí hlasovali proti alebo sa zdržali. 

(f) Ak odstúpi člen voleného orgánu zo svojej funkcie vyhlásením doručeným Spolku, zaniká 
funkcia uplynutím jedného mesiaca od doručenia vyhlásenia. To isté platí pre odstúpenie 
predsedu alebo podpredsedu voleného orgánu. 

(g) Rokovania orgánov Spolku sú neverejné, ak neurčia tieto orgány inak. 

4.6. Komisie 



(a) Komisie môžu byť zriaďované Výborom ako poradné orgány či orgány pre plnenie osobitných 
úloh. Výbor určí pri zriadení komisie jej úlohy, počet ich členov a ich funkčné obdobie. V 
prípade potreby môže výbor schváliť rokovací poriadok komisie, ktorý podrobnejšie upraví 
fungovanie komisie. 

(b) Členmi komisií, ich predsedov a prípadne podpredsedu volí a odvoláva Výbor a môžu nimi 
byť ako členovia Spolku, tak iné osoby; členovia Spolku však musí tvoriť minimálne polovicu 
členov komisie. Ak klesne počet členov komisie, ktorí sú členmi Spolku, pod tento počet, výbor 
bez zbytočného odkladu menuje ďalších členov. Členom komisie môžu byť len fyzické osoby. 

(c) Komisie sú uznášaniaschopné za prítomnosti väčšiny svojich členov. Rozhodujú väčšinou 
všetkých členov. Každý člen má pri hlasovaní jeden hlas. Člen komisie vykonáva funkciu 
osobne. Môže však splnomocniť pre jednotlivý prípad iného člena toho istého orgánu, aby za 
neho pri jeho neúčasti hlasoval. 

(d) Zasadanie komisií zvoláva ich predseda alebo podpredseda emailovou pozvánkou odoslanou 
aspoň 3 dni vopred na adresy členov udané na tento účel príslušnému orgánu. Hlasovanie 
per rollam sa pripúšťa, a to aj prostredníctvom e-mailového hlasovania. Pri hlasovaní per 
rollam predseda alebo podpredseda komisie predloží návrh uznesenia členom s oznámením 
lehoty, v ktorej majú urobiť písomné alebo elektronické vyjadrenie, ktorá nesmie byť kratšia 
ako 36 hodín. K uzneseniu sa musí vyjadriť nadpolovičná väčšina členov komisie. 

(e) O rozhodnutiach komisií sa vyhotovuje zápisnica podpísaná zapisovateľom určeným týmito 
orgánmi alebo predsedom. V zápisnici sa uvedú výsledky hlasovania a členovia, ktorí 
hlasovali proti alebo sa zdržali. 

(f) Ak odstúpi člen komisie zo svojej funkcie vyhlásením doručeným Spolku, zaniká funkcia 
uplynutím jedného mesiaca od odstátia vyhlásení. To isté platí pre odstúpenie predsedu alebo 
podpredsedu komisie. 

(g) Rokovania komisií sú neverejné, ich konania sa však môže zúčastniť ktorýkoľvek člen výboru 
s hlasom poradným či iná komisiou pripustená osoba. 

 

5. HOSPODÁRENIE SPOLKU 

5.1. Záväzky Spolku 

Spolok zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Členovia Spolku neručia za záväzky 
Spolku. 

5.2. Majetok Spolku 

Majetok Spolku tvoria: 

(a) členské príspevky, 

(b) dobrovoľné príspevky a dary členov, resp. hnuteľný majetok (kancelárska technika a pod.), 

(c) dary, dotácie a osobitné príspevky tretích osôb, 

(d) výnosy z majetku Spolku a príjmy z jeho činnosti. 

5.3. Spôsob hospodárenia Spolku 

(a) Účtovným obdobím je kalendárny rok. Spolok vedie predpísaným spôsobom a v súlade s 
právnymi predpismi účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá výbor. Po 



skončení účtovného obdobia zaistí výbor včasné vypracovanie riadnej účtovnej závierky. 
Riadna účtovná závierka sa zostaví spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným 
právnym predpisom a zásadám riadneho účtovníctva tak, aby poskytovala úplné informácie o 
majetkovej a finančnej situácii, v ktorej sa Spolok nachádza, a o výške dosiahnutého zisku 
alebo straty vzniknutých v uplynulom účtovnom období. Riadnu účtovnú závierku spolu s 
návrhom na vysporiadanie hospodárskeho výsledku schvaľuje kongres. 

(b) Spolok hospodárne využíva svoje imanie na účely v súlade so svojím poslaním. Spolok hradí 
svoje potreby a náklady z príjmov získaných predovšetkým z členských príspevkov, prijatých 
darov a získaných dotácií. Spolok môže prevádzkovať vedľajšiu hospodársku činnosť v 
rozsahu činnosti vydavateľskej, nakladateľskej, organizovania seminárov a školení, výroby a 
distribúcie zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, veľkoobchodu a maloobchodu, 
poradenskej a konzultačnej činnosti, reklamnej činnosti, odborného prekladateľstva a 
tlmočenia či organizovania kultúrnych produkcií. Spolok nerozdeľuje zisk, ale príjmy z 
vedľajšej činnosti používa iba na podporu svojej hlavnej činnosti. 

(c) Spôsob hospodárenia Spolku vrátane spôsobu vedenia účtovníctva prípadne bližšie upravia 
pravidlá hospodárenia Spolku schválená kongresom. 

6. ZRUŠENIE A ZÁNIK SPOLKU 

6.1. Zrušenie Spolku 

(a) Spolok môže byť zrušený na základe rozhodnutia jeho Kongresu alebo z dôvodov 
ustanovených zákonom.  

(b) Po zrušení Spolku s likvidáciou bude vykonaná jeho likvidácia. 

(c) Likvidačný zostatok majetku Spolku bude po vysporiadaní záväzkov Spolku rozdelený medzi 
jeho členov, a to v pomere ukončených mesiacov ich členstva v Spolku. Ak bude mať Spolok 
štatút verejnej prospešnosti, bude likvidačný zostatok použitý na verejnoprospešné účely 
určené kongresom. Ak dostal Spolok plnenia z verejného rozpočtu, likvidátor naloží s 
príslušnou časťou likvidačného zostatku podľa rozhodnutia príslušného orgánu. 

6.2. Zánik Spolku 

K zániku Spolku dochádza jeho výmazom z príslušného registra. 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

7.1. Zmeny a doplnky stanov 

O zmenách a doplnkoch stanov rozhoduje kongres Spolku, zvyčajne na návrh výboru. Na prijatie 
takéhoto rozhodnutia musí hlasovať kvalifikovaná väčšina členov. 
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