
 
 

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 
 

”KLUB EKONOMICKÝCH ANALYTIKOV“ 
 

 
 

Článok 1 

Názov a cieľ činnosti 
 

Klub ekonomických analytikov (ďalej len “klub”) je občianskym združením založeným podľa 
zák.  č.  83/1990  Zb.  o  združovaní  občanov  v znení  neskorších  predpisov,  ktorý  združuje 
občanov Slovenskej republiky a osoby, ktoré majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 
alebo  sídlo.  Cieľom  činnosti  klubu  je zaujímať  a  zverejňovať  odborné  stanoviská  k 
hospodárskemu  vývoju  v  Slovenskej  republike.  Klub  sa  bude  vo  svojej  činnosti  snažiť 
uplatňovať najnovšie poznatky z praxe ako aj vedeckého výskumu. Sídlo klubu je Bratislava, 
Holubyho ul. 16. 

 

 
 

Článok 2 

Orgány 

 

1. Orgánmi klubu sú: 
a)  zhromaždenie klubu, 
b)   riadiaci výbor klubu, 
c)   kontrolná komisia klubu. 

 
2. Najvyšším orgánom klubu je Zhromaždenie klubu (ďalej len “zhromaždenie”). 
3. Členom zhromaždenia s právom hlasovať na ňom je každý člen združenia. Každý člen 

združenia  má oprávnenie zúčastniť sa na zasadnutí zhromaždenia a hlasovať na ňom 
s právom jedného hlasu. 

4. Zhromaždenie zvoláva riadiaci výbor klubu podľa potreby (ďalej len “riadiaci výbor”) 
alebo na základe písomnej žiadosti aspoň 1/2 členov klubu, najmenej však jeden krát za 
rok.  Zvolanie zhromaždenia  oznamuje  riadiaci výbor  písomne všetkým  členom  klubu 

aspoň 15 dní pred zasadnutím zhromaždenia. 
5. Zhromaždenie rozhoduje o všetkých záležitostiach klubu, pokiaľ nie sú týmito stanovami 

zverené iným orgánom, najmä: 
a)  o zmene stanov klubu, 
b)  volí členov riadiaceho výboru podľa bodu 13, 
c)   volí členov kontrolnej komisie klubu (“ďalej len kontrolná komisia”) podľa bodu 25, 
d)  na základe návrhu riadiaceho výboru rozhoduje o prijatí alebo vylúčení člena, 
e)   o sťažnostiach členov klubu na činnosť riadiaceho výboru alebo kontrolnej komisie, 
f) o rozpustení klubu, 
g)  o zlúčení klubu s iným občianskym združením, 
h)  schvaľuje   správu   riadiaceho   výboru   o   činnosti   klubu   medzi   zasadnutiami 

zhromaždenia, 
i) schvaľuje ročnú správu kontrolnej komisie o hospodárení klubu. 

6. Zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých členov, pokiaľ tieto stanovy 
neustanovujú inak. 

7. O záležitostiach uvedených v ods. 5 písm. a), d), f) je k rozhodnutiu okrem nadpolovičnej väčšiny 
všetkých členov potrebný aj súhlas 2/3 zúčastnených členov. 

8. Zasadnutia a hlasovanie zhromaždenia sú neverejné. 
9. Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina 

členov. 
10. Zhromaždenie si na svojom zasadnutí volí predsedu a zapisovateľa. 



11. Z každého zasadnutia zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje zvolený 
predseda zhromaždenia a zapisovateľ. 

12. Zasadnutie zhromaždenia sa môže uskutočniť aj písomnou procedúrou, tzv. hlasovaním 
per-rollam. Hlasovanie per-rollam sa uskutočňuje e-mailom, resp. prostredníctvom 
hlasovacieho formulára umiestneného na internete. Návrh uznesenia, resp. odkaz na 
hlasovací formulár umiestnený na internete rozošle predseda riadiaceho výboru alebo 
predseda zhromaždenia na e-mailové adresy všetkých členov. Členovia v lehote 3 dní od 
doručenia návrhu uznesenia, resp. hlasovacieho formulára hlasujú prostredníctvom e-
mailu odoslaného predsedovi riadiaceho výboru alebo predsedovi zhromaždenia, resp. 
prostredníctvom vyplnenia a odoslania hlasovacieho formulára. Ak nie je v uznesení 
uvedené inak, prijaté uznesenia nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po termíne 
stanovenom na zaslanie stanoviska (dňom nasledujúcim po uplynutí 3. dňa od rozoslania 
návrhu uznesenia). Zo zasadnutia prostredníctvom písomnej procedúry sa vyhotoví 
samostatná zápisnica, ktorú podpisuje predseda riadiaceho výboru alebo zvolený 
predseda zhromaždenia a zapisovateľ.  

13. Výkonným orgánom klubu je riadiaci výbor. Riadiaci výbor pozostáva z troch členov 
klubu volených zhromaždením na obdobie dvoch  rokov . Členmi  r iad iaceho  
výboru  sa  s táva jú  nominovaní  č l enov ia  s  na j väčš ím p oč tom h lasov .  
Zvolený riadiaci výbor si volí spomedzi svojich členov predsedu, pri rešpektovaní 
pravidla, že člen môže byť predsedom nepretržite maximálne dve funkčné obdobia. 

14. Riadiaci výbor je štatutárnym orgánom klubu. Za klub sú oprávnení konať vždy dvaja 

členovia riadiaceho výboru spoločne. 
15. Riadiaci  výbor  zodpovedá  zhromaždeniu  za  činnosť  a  hospodárenie  klubu  medzi 

zasadnutiami zhromaždenia. 
16. Riadiaci výbor zasadá podľa potreby, najmenej však dva krát za rok. 
17. Riadiaci výbor 

a)  vedie zoznam členov klubu, 
b)  riadi činnosť klubu medzi zasadnutiami zhromaždenia, 
c)   predkladá zhromaždeniu návrh na prijatie alebo vylúčenie člena klubu, 
d)   ukladá členom klubu kárne opatrenia, 
e)   predkladá  zhromaždeniu  Správu  o  činnosti  klubu  za  obdobie  od  posledného 

zasadnutia zhromaždenia 
f) organizuje stretnutia členov klubu s hosťami, ankety medzi členmi klubu a pripravuje 

stanoviská klubu na základe konzultácie s členmi. Stanovisko klubu nemôže byť 
zverejnené, pokiaľ ho odmietne najmenej jedna tretina všetkých členov. 

18. Z každého  zasadnutia  riadiaceho  výboru  sa  vyhotovuje  zápisnica,  ktorú  podpisuje 

predseda riadiaceho výboru a člen riadiaceho výboru, ktorý zápisnicu vyhotovil. 
19. Zasadnutie riadiaceho výboru sa môže uskutočniť aj elektronickou formou prostredníctvom 

konferenčných hovorov alebo písomnou procedúrou, tzv. hlasovaním per-rollam. Hlasovanie 
per-rollam sa uskutočňuje e-mailom, resp. prostredníctvom hlasovacieho formulára 
umiestneného na internete. Návrh uznesenia, resp. odkaz na hlasovací formulár umiestnený 
na internete rozošle predseda riadiaceho výboru na e-mailové adresy všetkých členov 
výboru. Členovia výboru v lehote 3 dní od doručenia návrhu uznesenia, resp. hlasovacieho 
formulára hlasujú prostredníctvom e-mailu odoslaného predsedovi výboru, resp. 
prostredníctvom vyplnenia a odoslania hlasovacieho formulára. Na prijatie návrhu 
uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru. Ak nie je v 
uznesení uvedené inak, prijaté uznesenia nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po 
termíne stanovenom na zaslanie stanoviska (dňom nasledujúcim po uplynutí 3. dňa od 
rozoslania návrhu uznesenia). Zo zasadnutia prostredníctvom konferenčných hovorov alebo 
písomnou procedúrou sa vyhotoví samostatná zápisnica, ktorá je predložená na podpis 
predsedovi riadiaceho výboru a členovi riadiaceho výboru, ktorý zápisnicu vyhotovil. 

20. Kontrolná komisia je kontrolným orgánom klubu. 
21. Kontrolná komisia kontroluje činnosť a hospodárenie klubu, dodržiavanie  zmluvných 

záväzkov,  zákonnosti a týchto stanov. Kontrolná komisia zodpovedá za svoju činnosť 
zhromaždeniu. 

22. Kontrolná komisia zasadá podľa potreby, najmenej však  dva krát za rok. 
23. Z každého  zasadnutia  kontrolnej  komisie  sa  vyhotovuje  zápisinica,  ktorú  podpisuje 

predseda kontrolnej komisie a člen kontrolnej komisie, ktorý zápisnicu vyhotovil.  



24. Zasadnutie kontrolnej komisie sa môže uskutočniť aj elektronickou formou 
prostredníctvom konferenčných hovorov alebo písomnou procedúrou, tzv. hlasovaním 
per-rollam. Hlasovanie per-rollam sa uskutočňuje e-mailom, resp. prostredníctvom 
hlasovacieho formulára umiestneného na internete. Návrh uznesenia, resp. odkaz na 
hlasovací formulár umiestnený na internete rozošle predseda kontrolnej komisie na e-
mailové adresy všetkých členov komisie. Členovia komisie v lehote 3 dní od doručenia 
návrhu uznesenia, resp. hlasovacieho formulára hlasujú prostredníctvom e-mailu 
odoslaného predsedovi komisie, resp. prostredníctvom vyplnenia a odoslania 
hlasovacieho formulára. Na prijatie návrhu uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej 
väčšiny všetkých členov komisie. Ak nie je v uznesení uvedené inak, prijaté uznesenia 
nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po termíne stanovenom na zaslanie stanoviska 
(dňom nasledujúcim po uplynutí 3. dňa od rozoslania návrhu uznesenia). Zo zasadnutia 
prostredníctvom konferenčných hovorov alebo písomnou procedúrou sa vyhotoví 
samostatná zápisnica, ktorá je predložená na podpis predsedovi kontrolnej komisie a 
členovi kontrolnej komisie, ktorý zápisnicu vyhotovil. 

25. Kontrolnú komisiu tvoria traja členovia klubu, ktorí sú volení zhromaždením na obdobie 
dvoch rokov. Č lenmi  kont ro lne j  komis i e  sa  s táva jú  no minovaní  č lenov ia 
s  na j väčš ím  poč tom h lasov .  Zvolená kontrolná komisia si zo svojich členov volí 
predsedu kontrolnej komisie.  

26. Kontrolná komisia má právo požadovať od riadiaceho výboru aj od každého člena klubu 
podklady týkajúce sa činnosti a hospodárenia klubu. Každý člen riadiaceho výboru a 
každý  člen  klubu  je  povinný  poskytnúť  kontrolnej  komisii  podklady  a  dokumentáciu 
súvisiacu s činnosťou a hospodárením klubu.  

27. Kontrolná komisia vedie archív zápisníc zo zasadnutí zhromaždenia, riadiaceho výboru a 
kontrolnej komsie ako aj evidenciu stanov spoločnosti a všetkých ich dodatkov.  

28. O svojej činnosti kontrolná komisia informuje zhromaždenie najmenej jeden krát za rok 
formou  Ročnej správy o hospodárení klubu. Na požiadanie zhromaždenia je kontrolná 
komisia povinná vypracovať Správu o hospodárení klubu za obdobie určené 
zhromaždením v lehote určenej zhromaždením. 

 

 

 

Článok 3 

Členstvo 

 

1.   Členom klubu sa môže stať občan Slovenskej republiky alebo osoba, ktorá má na území 
Slovenskej republiky trvalý pobyt. 

2.   Členstvo v klube vzniká rozhodnutím zhromaždenia o prijatí za člena klubu alebo v prípade 
obnovenia členstva podľa bodu 6. 
3.   Členstvo v klube zaniká rozhodnutím zhromaždenia o vylúčení z klubu.  
4. Členstvo v klube zaniká aj v prípade, že sa člen počas najmenej dvoch ostatných po sebe 
nasledujúcich rokov nezúčastnil zhromaždenia klubu ani žiadnej aktivity klubu.  
5.   Člen  klubu  môže  z klubu  vystúpiť.  Vystúpenie  z klubu  musí  člen  písomne  oznámiť 

riadiacemu  výboru.  Členstvo  v klube  v tomto  prípade  zaniká  doručením  písomného 
oznámenia niektorému členovi riadiaceho výboru. 

6. Pokiaľ členstvo zaniká z dôvodu uvedeného v bode 4 a 5, bývalý člen získava status Alumni, 
ktorý mu umožňuje opätovne získať členstvo bez nutnosti hlasovania v zhromaždení a to na 
základe písomnej žiadosti adresovanej riadiacemu výboru. 

 

7.   Záujemca o členstvo občianskeho združenia musí zaslať písomnú prihlášku riadiacemu 
výboru. 

8.   Ak ktorýkoľvek člen občianskeho združenia poruší stanovy združenia, alebo sa správa 

neprístojne, alebo svojim konaním poškodzuje dôveryhodnosť a dobré meno klubu, 
riadiaci výbor mu môže uložiť kárne opatrenie. V prípade opakovaného porušenia stanov 
alebo   konania  poškodzujúceho  klub  môže  riadiaci  výbor  navrhnúť  zhromaždeniu 
vylúčenie člena z klubu. 

 

 
 



Článok 4 

Hospodárenie a majetok združenia 

 

1.   Združenie sa financuje z peňažných a materiálnych darov a členských príspevkov. 
2.   Majetok  klubu  tvoria  členské  príspevky,  dary  fyzických  a  právnických  osôb,  dotácie 

spoločenských organizácií a štátu, hnuteľný a nehnuteľný majetok a iné majetkové a 

nemajetkové hodnoty. 
3.   Prostriedky združenia budú použité na propagovanie cieľov združenia a na zabezpečenie 

materiálnych požiadaviek súvisiacich s činnosťou. 
4.   Členovia  združenia  vykonávajú  činnosť  v súlade  s cieľom  združenia  bez  nároku  na 

finančnú odmenu. 
5.   Za hospodárenie klubu zodpovedá zhromaždeniu riadiaci výbor. 

 

 
 

Článok 5 

Zánik klubu 

 

1.   Klub sa zrušuje rozhodnutím zhromaždenia o rozpustení klubu alebo zlúčením klubu 
s iným občianskym zrušením. 

2.   Právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení. 
 

 
 

V Bratislave, 13.03.2015 


