Stanovy

záujmového združenia právnických osôb
vyhotovené na základe uznesení prijatých
na Ustanovujúcej Členskej schôdzi združenia zo dňa 10.2.2021

Článok 1
1.1. Názov združenia je Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM.
1.2. Sídlom združenia je Bojnická 2977/3, 831 04 Bratislava – Nové Mesto.
1.3. Združenie je záujmovým združením právnických osôb založeným podľa ustanovení
§ 20f a násl. Občianskeho zákonníka. Združenie je právnickou osobou, ktorá zodpovedá svojím
majetkom za nesplnenie svojich povinností.
1.4. Združenie sa môže uchádzať o členstvo v iných združeniach právnických osôb
a vstupovať do medzinárodných organizácií.
Článok 2
Predmet činnosti združenia
2.1. Predmetom činnosti združenia je:
-

vytvoriť nezávislú, odbornú a mienkotvornú autoritu v oblasti digitálnej transformácie
podnikov,
spájať priemysel pre spoločné ciele v oblasti Industry 4.0,
zvyšovať informovanosť a odborné znalosti obchodných spoločností v oblasti Industry
4.0, digitálnej transformácie a rozvoja inovácií,
vzdelávať a zvyšovať povedomie verejnosti o téme Industry 4.0,
spájať odborníkov a vytvoriť im priestor pre výmenu a zdieľanie odborných názorov,
podporovať rozvoj mladých výskumno-vývojových pracovníkov a začínajúcich firiem
zameraných na digitalizáciu a inovácie,
poskytovať kvalifikované stanoviská, štúdie a analýzy k trendom v digitálnej
transformácii priemyslu a inováciách,
spolupracovať s domácimi a zahraničnými odbornými, vedeckými a akademickými
inštitúciami pre potreby výrobného priemyslu a
byť partnerom pre štátne inštitúcie, orgány štátnej správy a samosprávy pri
usmerňovaní rozvoja digitalizácie priemyslu a inovácií na Slovensku.

2.2. Združenie bude vyvíjať všetky svoje aktivity v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi SR a morálnymi a etickými princípmi, za účelom naplnenia predmetu
činnosti združenia.
Článok 3
Členstvo v združení
3.1. Zakladajúcimi členmi združenia sú:
1. SOVA Digital a.s., sídlo: Bojnická 2977/3, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, IČO:
35 770 911, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka
číslo: 2181/B a
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2. CITO Digital s.r.o., sídlo: Oravská 3613/2, 058 01 Poprad – Veľká, IČO: 46 560 661,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 25632/P
Zakladajúci členovia združenia súhlasia s predmetom činnosti združenia.
3.2. O prijatí za člena združenia rozhoduje Správna rada.
3.3. Členstvo v združení vzniká dňom zápisu do zoznamu členov združenia na základe
Správnou radou schválenej žiadosti o členstvo v združení, písomného súhlasu so stanovami
združenia a zaplatenia členského príspevku určeného Členskou schôdzou.
3.4. Členstvo v združení zanikne:
a) vystúpením s účinnosťou odo dňa doručenia písomného oznámenia o vystúpení
Správnej rade združenia,
b) vylúčením z dôvodov porušovania stanov združenia, porušovania rozhodnutí
orgánov združenia, konania proti záujmom združenia, poškodzovania dobrého mena
združenia alebo v prípade páchania trestnej činnosti člena združenia alebo jeho štatutárneho
orgánu, s účinnosťou odo dňa doručenia písomného oznámenia o vylúčení člena združenia,
c) zánikom člena ako právnickej osoby a
d) zánikom združenia.
Článok 4
Práva a povinnosti členov združenia
4.1. Práva a povinnosti člena združenia vykonáva člen združenia prostredníctvom
svojho štatutárneho orgánu alebo prostredníctvom zástupcu splnomocneného štatutárnym
orgánom člena združenia.
4.2. Člen združenia má právo najmä:
a) podieľať sa na plnení úloh predmetu činnosti združenia,
b) voliť orgány združenia,
c) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia,
d) žiadať informácie a vysvetlenia od orgánov združenia,
e) dávať podnety a návrhy orgánov združenia,
f) zúčastňovať sa na podujatiach a aktivitách organizovaných združením,
g) zúčastňovať sa na zasadnutiach Členskej schôdze združenia s jedným rozhodujúcim
hlasom,
h) zúčastňovať sa na zasadnutiach ostatných orgánov združenia, podávať návrhy
týkajúce sa jeho úloh a organizácie a
ch) upozorňovať orgány združenia na nedostatky a dávať podnety na ďalšiu činnosť.
4.3. Člen združenia je povinný najmä:
a) dodržiavať stanovy združenia a aktívne sa podieľať na plnení úloh združenia,
b) plniť prijaté rozhodnutia orgánov združenia,
c) platiť členské príspevky vo výške a v termíne určenom Členskou schôdzou,
d) podieľať sa na činnosti orgánov združenia,
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e) dodržiavať všeobecné zásady podnikateľskej a profesionálnej etiky a
f) chrániť dobré meno a záujmy združenia.
4.4. Členské príspevky sú členovia združenia povinní uhrádzať ročne vo výške
a v termíne určenom rozhodnutím Členskej schôdze.
4.5. Členovia združenia nezodpovedajú za záväzky združenia a ani nenesú finančné
riziká za činnosť združenia.
Článok 5
Orgány združenia
5.1. Orgánmi združenia sú:
a) Členská schôdza ako najvyšší orgán združenia,
b) Správna rada ako výkonný orgán združenia,
c) Predseda združenia ako štatutárny orgán združenia oprávnený konať v mene
združenia a
d) Dozorná rada ako kontrolný orgán združenia.
5.2. Za Predsedu združenia, za členov Správnej rady a za členov Dozornej rady môžu
byť Členskou schôdzou zvolení členovia štatutárnych orgánov jednotlivých členov združenia
alebo iné fyzické osoby.
5.3. Združenie podľa potreby vytvára svoje pracovné komisie a pracovné skupiny. O ich
zložení, cieľoch a úlohách rozhoduje Správna rada.
Článok 6
Členská schôdza
6.1. Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia a je tvorená všetkými členmi
združenia.
6.2. Do výlučnej právomoci Členskej schôdzi patrí najmä:
a) schvaľovať stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
b) rozhodovať o vylúčení člena združenia,
c) voliť a odvolávať Predsedu združenia,
d) voliť a odvolávať členov Správnej rady,
e) voliť a odvolávať členov Dozornej rady,
f) určovať výšku ročného členského príspevku a termín jeho uhradenia a rozhodovať
o mimoriadnych príspevkoch,
g) schvaľovať plán činnosti združenia a výročnú správu,
h) schvaľovať rozpočet združenia a správu o hospodárení združenia,
ch) schvaľovať správu o činnosti združenia,
i) rozhodovať o nakladaní s majetkom združenia, ktorého hodnota prevyšuje 10 000 Eur
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j) rozhodovať o zrušení združenia dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s inými
organizáciami a menovať likvidátora pokiaľ rozhodne o zrušení združenia likvidáciou a
k) rozhodovať o všetkých ostatných záležitostiach, o ktorých nerozhodujú iné orgány
združenia.
6.3. Členskú schôdzu zvoláva Správna rada písomnou pozvánkou najmenej 15 dní pred
jej konaním a to podľa potreby, minimálne raz do roka.
6.4. Na Členskej schôdzi zastupuje člena združenia jeho štatutárny orgán alebo
zástupca splnomocnený štatutárnym orgánom člena združenia. Každý člen združenia má na
Členskej schôdzi jeden hlas.
6.5. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná na zasadnutí nadpolovičná
väčšina všetkých členov združenia.
6.6. Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých členov združenia.
6.7. Z konania každej Členskej schôdze sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje prijaté
uznesenia Členskej schôdze (rozhodnutia). K zápisnici sa prikladá prezenčná listina členov
prítomných na Členskej schôdzi. Zápisnicu podpisuje Predseda združenia.
Článok 7
Správna rada
7.1. Správna rada je výkonným orgánom združenia, ktorá je za svoju činnosť
zodpovedná Členskej schôdzi združenia. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami
Členskej schôdze.
7.2. Správna rada má troch členov vrátane Predsedu združenia, ktorých volí a odvoláva
Členská schôdza.
7.3 Rokovanie Správnej rady zvoláva a riadi Predseda združenia. Správna rada je
uznášaniaschopná, ak je prítomná na zasadnutí nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých jej členov.
7.4. Z konania každej Správnej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje prijaté
uznesenia Správnej rady (rozhodnutia). K zápisnici sa prikladá prezenčná listina členov
prítomných na Správnej rade. Zápisnicu podpisuje Predseda združenia.
7.5. Do výlučnej právomoci Správnej rady patrí najmä:
a) riadiť a zabezpečovať činnosť združenia,
b) rozhodovať o prijatí za člena združenia,
c) zvolávať a obsahovo pripravovať rokovania Členskej schôdze,
d) vypracovávať plán činnosti združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu
o hospodárení združenia,
e) rozhodovať o nakladaní s majetkom združenia, ktorého hodnota neprevyšuje 10 000 Eur
a
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f) rozhodovať o zrušení združenia, ak sa Členská schôdza nezíde do troch mesiacov od
jej zvolania, aby rozhodla o zrušení združenia; pokiaľ rozhodne o zrušení združenia
s likvidáciou zároveň menuje likvidátora.
7.6. Správna rada môže na zabezpečenie svojej činnosti:
a) zriadiť sekretariát a
b) ustanovovať sekretára, resp. tajomníka, ktorý bude riadiť sekretariát; tento nie je
členom Správnej rady.
Článok 8
Štatutárny orgán
8.1. Štatutárnym orgánom združenia je Predseda združenia, ktorý zastupuje združenie
navonok. Predseda združenia ako štatutárny orgán koná samostatne a za združenie podpisuje
tak, že k názvu združenia pripojí svoje meno, funkciu a podpis.
8.2. Predsedu združenia volí a odvoláva Členská schôdza. Prvého Predsedu združenia
menovali zakladatelia združenia.
8.3. Predseda združenia je zároveň členom Správnej rady. Predseda združenia zvoláva
a riadi zasadnutia Správnej rady.
Článok 9
Dozorná rada
9.1. Dozorná rada je kontrolný orgán združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá
Členskej schôdzi.
9.2. Členstvo v Dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v Správnej rade.
9.3. Dozorná rada má troch členov, ktorých volí a odvoláva Členská schôdza. Členovia
Dozornej rady si spomedzi seba volia Predsedu Dozornej rady.
9.4. Rokovanie Dozornej rady zvoláva a riadi Predseda Dozornej rady. Dozorná rada sa
schádza jedenkrát ročne. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná na zasadnutí
nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Dozorná rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou
všetkých jej členov.
9.5. Z konania každej Dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje prijaté
uznesenia Dozornej rady (rozhodnutia). K zápisnici sa prikladá prezenčná listina členov
prítomných na Dozornej rade. Zápisnicu podpisuje Predseda Dozornej rady.
9.6. Do výlučnej právomoci Dozornej rady patrí najmä:
a) kontrolovať hospodárenie združenia,
b) upozorňovať Správnu radu na nedostatky a navrhovať riešenia na ich odstránenie a
c) kontrolovať dodržiavanie stanov združenia.
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Článok 10
Hospodárenie združenia
10.1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Hospodárenie
uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá Správna rada
združenia.
10.2. Zdrojmi majetku sú:
a) členské príspevky,
b) dary,
c) výnosy majetku a výnosy z predaja majetku a
d) granty, dotácie, nenávratné finančné príspevky a podiely zaplatenej dane.
10.3. Všetky finančné prostriedky vložené a poskytnuté v prospech združenia, ako aj
hnuteľné a nehnuteľné veci sú majetkom združenia.
10.4. Združenie zodpovedá za nesplnenie svojich povinností celým svojim majetkom.
10.5. Finančné prostriedky združenia možno použiť výlučne na realizáciu predmetu
činnosti združenia. Združenie zostavuje jednoduchý ročný rozpočet, vedie účtovníctvo
o príjmoch a výdavkoch a uskutočňuje ročnú závierku o výsledkoch hospodárenia.
10.6. Združenie je oprávnené vykonávať aj podnikateľskú činnosť, avšak len v rozsahu
predmetu svojej činnosti a na základe oprávnenia na výkon tejto činnosti. Zisk z podnikateľskej
činnosti musí byť po zdanení v celom rozsahu použitý na predmet činnosti združenia, okrem
výdavkom na správu združenia. Zisk z podnikateľskej činnosti združenia nesmie byť použitý
v prospech členov združenia, členov jeho orgánov a ani jeho zamestnancov.
Článok 11
Zrušenie združenia
11.1. Združenie sa zrušuje dobrovoľným rozpustením, zlúčením s inými organizáciami
alebo právoplatným rozhodnutím súdu o jeho zrušení.
11.2. Pri zrušení združenia je nutné vykonať likvidáciu, ak majetok združenia
neprechádza na právneho nástupcu. Likvidáciu vykoná likvidátor menovaný Členskou
schôdzou, prípadne Správnou radou podľa písm. f) ods. 7.5. čl. 7. týchto stanov.
11.3. Združenie zaniká výmazom z registra združení vedeného registrovým úradom.
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Článok 12
Záverečné ustanovenia
12.1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom 7.8.2019, kedy boli schválené zakladateľmi
združenia uzavretím Zakladateľskej zmluvy zo dňa 7.8.2019 o založení združenia.
12.2. Združenie vzniká právoplatnosťou rozhodnutia registrového úradu.
V Bratislave, dňa 10.2.2021

Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM
zastúpené

Mgr. Adriana Bendová

predseda združenia
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