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STANOVY: Bioeconomy Cluster 

Stanovy  

záujmového združenia právnických osôb 

  
Článok 1 

 Názov a sídlo združenia 

 

1.1. Názov združenia: Bioeconomy Cluster 

Skrátený názov: BEC 

 

1.2. Sídlom združenia je Piaristická 2, 949 01 Nitra. 

  

 

Článok 2 

 Právne postavenie a pôsobnosť 

 

2.1. Bioeconomy Cluster (ďalej len združenie) je záujmovým združením právnických osôb 

založeným podľa ust. § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka.  

 

2.2. Združenie je právnickou osobou s celoslovenskou pôsobnosťou. 

 

2.3. Združenie je splnomocnené v súlade s týmito stanovami zabezpečovať zastupovanie svojich 

členov, zabezpečovať spoločné vystupovanie, propagáciu a presadzovanie spoločných 

záujmov. 

 

 

Článok 3 

Predmet činnosti združenia 

  

Predmetom činnosti združenia je: 

 zabezpečovať rozvoj spolupráce medzi členmi združenia, ako aj so subjektmi mimo 

združenia, pôsobiacimi v oblasti bioekonomiky, 

 podporovať rozvoj podnikov a organizácií, ktoré sú členmi združenia, vrátane podpory 

ich konkurencieschopnosti a zlepšovania hospodárskych výsledkov členov združenia,  

 vytvoriť komunikačnú platformu medzi verejnou správou, podnikateľským sektorom 

a vedecko-výskumnými a vzdelávacím organizáciami a inštitúciami, ktoré majú spoločné 

záujmy,  

 poskytovať poradenské služby členom združenia, 

 podporovať výmenu informácií na národnej aj medzinárodnej úrovni, 

 zabezpečovať prípravu, predkladanie a implementáciu spoločných projektov na národnej 

a medzinárodnej úrovni,   

 vyhľadávať možnosti financovania projektov, 

 podporovať zapájanie sa do medzinárodných partnerstiev najmä v rámci projektov pre 

oblasť vzdelávania, výskumu, vývoja a prenosu know-how, 

 podporovať výskum, vývoj produktov, inovácie a transfer technológií členov združenia, 

 organizovať odborné semináre, workshopy, konferencie, školenia a kurzy, 
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 vypracovávať štúdie, prieskumy, analýzy a prognózy, primárne so zameraním na trhy, na 

rozvoj technológií a inovácií, 

 zabezpečovať propagáciu členov združenia v rámci národných a medzinárodných 

podujatí, 

 koordinovať spoluprácu v oblasti marketingu a hľadania nových perspektívnych trhov.  

  

 

Článok 4 

Členstvo v združení 

  

4.1. Tieto stanovy rátajú s tromi druhmi členstva: 

a) zakladajúci členovia, 

b) pridružení členovia, 

c) strategickí členovia. 

 

4.2. Podmienkou vzniku členstva je písomná prihláška za člena, v ktorej záujemca prejaví 

súhlas so stanovami a zaviaže sa plniť povinnosti vyplývajúce z členstva v združení. O prijatí za 

člena združenia rozhoduje Správna rada. Právnická osoba je v združení zastúpená štatutárnym 

orgánom alebo osobou poverenou štatutárnym orgánom. Na členstvo v združení nemá záujemca 

právny nárok. 

 

4.3. Zakladajúcimi členmi združenia, ktorí súhlasia s predmetom činnosti združenia, sú: 

- PROUNION a.s. 

- Projektové služby, s.r.o. 

- Pivovar Trogár, s.r.o. 

 

4.4. Pridružení členovia sú právnické osoby, ktoré sa prihlásia a splnia podmienky pre vznik 

členstva v združení, vyjadria súhlas s týmito stanovami, ak ich členstvo v združení schváli 

Správna rada. Majú právo hlasu vo Valnom zhromaždení a majú právo podávať stanoviská, 

návrhy a pripomienky. 

 

4.5. Strategickí členovia sú právnické osoby, vrátane subjektov zo zahraničia, s ktorými 

združenie spolupracuje pri podpore rozvoja sektora bioekonomiky. Strategické členstvo 

schvaľuje a udeľuje Valné zhromaždenie na návrh Správnej rady.   

 

4.6. Členstvo v združení zanikne: 

a) dobrovoľným vystúpením s účinnosťou odo dňa písomného oznámenia o vystúpení, ktoré  

je doručené predsedovi Správnej rady, 

b) vylúčením z dôvodov porušovania stanov združenia, konania proti záujmom združenia 

alebo z dôvodu poškodzovania dobrého mena združenia, na základe rozhodnutia 

Správnej rady. 

c) zánikom člena ako právnickej osoby, 

d) zánikom združenia. 

  

4.7. Pri zániku členstva v združení nemá člen právo na vrátenie príspevkov poskytnutých na 

činnosť združenia, ani na podiel na majetku nadobudnutom činnosťou združenia.  
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Článok 5 

Práva a povinnosti členov združenia 

  

5.1. Člen združenia vykonáva práva a povinnosti prostredníctvom štatutárneho zástupcu alebo 

ním poverenej, resp. splnomocnenej osoby. 

  

5.2. K právam členov patrí hlavne: 

a) každý člen má právo podieľať sa na plnení úloh predmetu činnosti združenia, 

b) zakladajúci a pridružení členovia majú právo voliť a byť volení do orgánov združenia, 

c) každý člen má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov združenia, 

d) zakladajúci a pridružení členovia majú právo slobodne sa vyjadrovať k prerokúvaným 

otázkam, požadovať k nim vysvetlenia a podávať návrhy a pripomienky, prípadne 

sťažnosti k činnosti orgánov združenia a žiadať ich posúdenie a riešenie,  

e) každý člen má právo byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia, o všetkých 

základných otázkach činnosti združenia a jeho orgánov, 

f) každý člen má právo zúčastňovať sa na podujatiach a aktivitách organizovaných 

združením, 

g) každý člen má právo nahliadať do písomností, dát a archívov združenia. 

  

5.3. K povinnostiam členov patrí hlavne: 

a) každý člen je povinný dodržiavať stanovy združenia, 

b) každý člen je povinný plniť uznesenia orgánov združenia, 

c) každý člen je povinný chrániť dobré meno a záujmy združenia, 

d) zakladajúci a pridružení členovia sú povinní podieľať sa na činnosti orgánov združenia, 

do ktorých boli zvolení, pričom strategickí členovia sú povinní podieľať sa na činnosti 

Valného zhromaždenia, 

e) každý člen je povinný poskytovať požadované textové a obrazové informácie pre tvorbu 

vlastného informačného systému združenia a plnenie úloh združenia, 

f) zakladajúci a pridružení členovia sú povinní riadne a včas platiť ročné členské príspevky,  

g) každý člen je povinný dodržiavať všeobecné zásady podnikateľskej a profesionálnej 

etiky. 

  

5.4. Členské príspevky sú zakladajúci a pridružení členovia povinní uhrádzať ročne vo výške 

určenej rozhodnutím Valného zhromaždenia, pričom strategickí členovia sú bez povinného 

členského príspevku, 

  

 

Článok 6 

Orgány združenia 

  
6.1. Orgánmi združenia sú: 

a) Valné zhromaždenie 

b) Správna rada 

c) Dozorná rada 

d) Riaditeľ 

 

6.2. Všetky kolektívne orgány združenia sú povinné viesť zápisnice zo svojich rokovaní 

a uchovávať dokumentáciu vzťahujúcu sa na ich činnosť.  
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Článok 7 

Valné zhromaždenie 

  

7.1. Valné zhromaždenie členov združenia je jeho najvyšším orgánom a je utvorené zo všetkých 

členov združenia, pričom právo hlasu majú zakladajúci a pridružení členovia. Predsedom 

Valného zhromaždenia je predseda Správnej rady. 

  

7.2. Valné zhromaždenie najmä: 

a) prerokúva a schvaľuje zmeny a doplnky stanov združenia, 

b) volí a odvoláva členov Dozornej rady a rozhoduje o ich odmeňovaní, 

c) rozhoduje o odmeňovaní členov Správnej rady, 

d) schvaľuje plán činnosti, výročnú správu a správu o hospodárení združenia, 

e) rozhoduje o výške ročného členského príspevku v súlade so stanovami, 

f) schvaľuje a udeľuje strategické členstvo na návrh Správnej rady. 

  

7.3. Valné zhromaždenie zvoláva predseda Valného zhromaždenia podľa potreby, najmenej raz 

do roka, písomnou pozvánkou zaslanou na adresu sídla každého člena združenia, prípadne 

elektronickou formou, najmenej 15 dní pred dňom jeho konania. Pozvánka musí obsahovať čas, 

miesto a program konania Valného zhromaždenia.  

  

7.4. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomný aspoň jeden zakladajúci člen a 

aspoň jedna tretina pridružených členov. V prípade, ak Valné zhromaždenie nie je 

uznášaniaschopné, určí predseda náhradný termín v lehote do jedného mesiaca od neúspešného 

konania Valného zhromaždenia. V tomto prípade je Valné zhromaždenie uznášaniaschopné pri 

akomkoľvek počte členov a počte všetkých hlasov. 

 

7.5. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov s právom hlasu. 

Zakladajúci členovia majú právo veta, ktoré je možné uplatniť do 10 dní od prijatia rozhodnutia 

Valného zhromaždenia. 

  

7.6. Neodkladné záležitosti a návrhy, na prerokovanie ktorých nie je možné alebo účelné zvolať 

Valné zhromaždenie, sa na návrh predsedu Valného zhromaždenia rozošlú jeho členom na 

posúdenie a rozhodnutie per rollam. Lehotu na takéto posúdenie určí predseda Valného 

zhromaždenia. Písomné podklady na rokovanie per rollam možno distribuovať aj elektronickou 

formou. V písomnom vyjadrení k návrhu zaslanému per rollam oznámia členovia Valného 

zhromaždenia, či s návrhom súhlasia alebo nesúhlasia. Ak sa nevyjadrí člen združenia 

v stanovenej lehote, platí, že súhlasí. Ak nesúhlasia, uvedú stručné zdôvodnenie svojho 

stanoviska. Návrh je schválený, ak s ním vyslovila súhlas väčšina členov Valného zhromaždenia. 

Väčšina sa počíta z celkového počtu hlasov prislúchajúcich všetkým členom združenia 

oprávneným hlasovať. O rokovaní per rollam sa vyhotovuje zápisnica. 

 

7.7. Zasadnutie Valného zhromaždenia je neverejné.  
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Článok 8 

Správna rada 

  

8.1. Správna rada je výkonným orgánom združenia. Riadi činnosť združenia v období medzi 

zasadnutiami Valného zhromaždenia. Správna rada je tvorená zástupcami zakladajúcich členov 

združenia, pričom každý zakladajúci člen nominuje do Správnej rady jedného zástupcu podľa 

vlastného uváženia. Každý zástupca má jeden hlas. Správna rada si spomedzi svojich členov volí 

svojho predsedu.  

  

8.2. Správna rada najmä: 

a) riadi a zabezpečuje činnosť združenia, 

b) menuje a odvoláva zo svojich radov predsedu, 

c) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia, 

d) navrhuje Valnému zhromaždeniu prijatie strategických členov, 

e) volí a odvoláva riaditeľa združenia a schvaľuje odmenu riaditeľovi za vykonanú prácu, 

f) vypracováva plán činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,  

g) schvaľuje zásady hospodárenia, rozpočet a ročnú účtovnú závierku združenia, 

h) schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku združenia, 

i) rozhoduje o zrušení združenia a menuje orgán zodpovedný za majetkové vysporiadanie 

pri zrušení združenia likvidáciou. 

 

8.3. Správna rada je zvolávaná predsedom Správnej rady podľa potreby, najmenej raz do roka. 

 

8.4. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná na zasadnutí nadpolovičná väčšina jej 

členov. Na prijatie rozhodnutia Správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov 

všetkých jej členov. 

 

8.5. Neodkladné záležitosti a návrhy, na prerokovanie ktorých nie je možné alebo účelné zvolať 

Správnu radu, sa na návrh predsedu Správnej rady rozošlú jej členom na posúdenie a rozhodnutie 

per rollam. Lehotu na takéto posúdenie určí predseda Správnej rady. Písomné podklady na 

rokovanie per rollam možno distribuovať aj elektronickou formou. V písomnom vyjadrení 

k návrhu zaslanému per rollam oznámia členovia Správnej rady, či s návrhom súhlasia alebo 

nesúhlasia. Ak nesúhlasia, uvedú stručné zdôvodnenie svojho stanoviska. Návrh je schválený, ak 

s ním vyslovila súhlas väčšina členov Správnej rady. O rokovaní per rollam sa vyhotovuje 

zápisnica.  

 

8.6. Rokovanie Správnej rady je neverejné. 

  

 

Článok 9 

Dozorná rada 

  

9.1. Dozorná rada je kontrolný orgán združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Valnému 

zhromaždeniu združenia. 

  

9.2. Dozorná rada má troch členov volených Valným zhromaždením, ktorí spomedzi seba volia 

predsedu. 

 

 



STANOVY: Bioeconomy Cluster 

9.3. Dozorná rada najmä: 

a) kontroluje hospodárenie a účelné využívanie prostriedkov združenia, 

b) upozorňuje Správnu radu na nedostatky a navrhuje riešenia na ich odstránenie, 

c) kontroluje dodržiavanie stanov združenia, plnenie rozhodnutí Valného zhromaždenia 

a Správnej rady, 

d) preskúmava účtovnú závierku a predkladá svoje vyjadrenia Valnému zhromaždeniu 

a Správnej rade. 

  

9.4. Členovia Dozornej rady majú právo požadovať od riaditeľa združenia informácie 

a vysvetlenia o všetkých záležitostiach združenia a nahliadať do všetkých obchodných 

a účtovných kníh a iných dokladov združenia. 

 

 

Článok 10 

Riaditeľ 

 

10.1. Štatutárnym orgánom združenia je riaditeľ, ktorý v mene združenia koná vo všetkých 

veciach samostatne a zastupuje združenie navonok.  

 

10.2. Riaditeľa do funkcie volí Správna rada.  

 

10.3. Riaditeľ je povinný sa zúčastňovať rokovania Správnej rady a je oprávnený vystupovať 

s návrhmi, pripomienkami, stanoviskami, príp. námietkami.  

 

10.4. Právny vzťah medzi združením a riaditeľom sa riadi osobitnou dohodou.  

 

 

Článok 11 

Hospodárenie združenia 

  

11.1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Hospodárenie uskutočňuje 

podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá Správna rada združenia. 

  

11.2. Činnosť združenia je zabezpečovaná finančnými prostriedkami, najmä: 

a) z jednotlivých schválených rozpočtov projektov, ktoré združenie riadi ako koordinátor, 

alebo subkontraktor, alebo sa na nich spolupodieľa ako partner, 

b) z darov od fyzických a právnických osôb, dotácií, príspevkov a grantov, 

c) z výnosov z podielov v obchodných spoločnostiach, 

d) zo slovenských aj zahraničných fondov, 

e) z členských príspevkov a vkladov. 

  

11.3. Všetky finančné prostriedky vložené a poskytnuté v prospech združenia, ako aj hnuteľné 

a nehnuteľné veci sú majetkom združenia. 

  

11.4. Združenia zodpovedá za nesplnenie svojich povinnosti celým svojim majetkom. 

  

11.5. Finančné prostriedky združenia možno použiť výlučne na realizáciu predmetu činnosti 

združenia. Združenia zostavuje jednoduchý ročný rozpočet, vedie účtovníctvo o príjmoch 

a výdavkoch a uskutočňuje ročnú závierku o výsledkoch hospodárenia. 
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11.6. 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 výdavkov 

na správu združenia. Zisk z podnikateľskej činnosti združenia nesmie byť použitý v prospech 

členov združenia, členov jeho orgánov ani jeho zamestnancov. 

  

 

Článok 12 

Všeobecné ustanovenia 

 

Členovia orgánov združenia sú povinní svoju činnosť vykonávať tak, aby neboli poškodzované 

záujmy združenia. 

 

 

Článok 13 

Zrušenie a zánik združenia 

  

13.1. Združenie sa zrušuje dobrovoľným rozpustením, zlúčením s inými organizáciami alebo 

právoplatným rozhodnutím súdu o jeho zrušení. 

  

13.2. Pri zrušení združenia je nutné vykonať likvidáciu, ak majetok združenia neprechádza na 

právneho nástupcu. Likvidáciu vykoná likvidátor menovaný Správnou radou. 

 

13.3. Pri zániku združenia zlúčením s inou organizáciou sa vykoná riadna inventarizácia 

a majetok združenia vrátane všetkých pohľadávok a záväzkov sa odovzdá tejto organizácii na 

základe protokolu o odovzdaní a prevzatí. 

  

13.4. Združenia zaniká výmazom z registra združení vedeného registrovým úradom. 

  

 

Článok 14 

Záverečné ustanovenia 

 

14.1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie združenia a tvoria neoddeliteľnú 

súčasť zmluvy o založení záujmového združenia právnických osôb.  

 

14.2. Zmeny a doplnky týchto stanov je možné prijať písomne po schválení uznesením Valného 

zhromaždenia združenia.  

 

 

  

  

V Nitre dňa 03.12.2015 

 


