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Preambula 

 

Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko (ďalej aj ako „KRR“ alebo „združenie“) je 

dobrovoľným záujmovým združením právnických osôb na báze princípu partnerstva, ktoré pod gesciou 

Trnavského samosprávneho kraja, ako jedného z garantov 

 a  iniciátorov myšlienky združenia spája subjekty, ktorých záujmom a poslaním je podpora a rozvoj najmä 

regiónu západného Slovenska (ďalej aj „Región“), vrátane, avšak bez obmedzenia, podpory trvalo 

udržateľného rozvoja Regiónu, podpory cestovného ruchu v Regióne, podpory a rozvoja infraštruktúry 

v Regióne, podpory a rozvoja marketingových aktivít zameraných na expanziu Regiónu, podpory 

efektívneho využívania externých zdrojov a dotácií, všetko za účelom zatraktívnenia Regiónu, okrem iného 

aj prostredníctvom využitia  vlastného vnútorného potenciálu združenia a sieťovania subjektov, ktoré 

prejavia vážny záujem o podporu rozvoja Regiónu.  



 

2 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

 

1.1 Názov združenia je: Klaster regionálneho rozvoja– západné Slovensko 

 

Skrátený názov združenia je: Klaster RR  

 

1.2 Združenie je záujmovým združením právnických osôb založeným podľa ust. § 20f a nasl. zákona č. 

40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Združenie je právnickou osobou, ktorá zodpovedá svojím 

majetkom za nesplnenie svojich povinností.  

 

1.3 Sídlom združenia je: Starohájska 10, 917 01 Trnava. 

 

Článok 2 

Charakteristika, predmet činnosti a poslanie KRR 

 

2.1 Združenie je záujmová, dobrovoľná, nezávislá, nepolitická a nezisková právnická osoba s právnou 

subjektivitou, ktorá združuje právnické osoby, ktorých záujmom je všestranný rozvoj a podpora 

Regiónu, vrátane oblasti cestovného ruchu a regionálnych produktov, ďalej podpora a rozvoj 

infraštruktúry, marketingu a PR aktivít zameraných na vytváranie priaznivých podmienok 

podnikania v   Regióne, vytváranie priaznivých podmienok na optimálnu alokáciu a využitie zdrojov 

a na zapájanie znevýhodnených skupín do rozvoja Regiónu, a to najmä prostredníctvom 

poradenstva, konzultácií a monitoringu, zabezpečenia služieb z portfólia KRR pri získavaní 

externých finančných zdrojov, najmä prostredníctvom čerpania grantov, dotácií a využívania iných 

investičných projektov a pod. Cieľom činnosti KRR je aktívne zastupovanie záujmov KRR a jeho 

členov, so zameraním na pomoc, podporu a osvetu pri rozvoji Regiónu, vrátane podpory 

ekonomicko-sociálneho rozvoja Regiónu, budovania informačných systémov, expandovania 

integrovaných systémov dopravy, zabezpečovania trvalo udržateľného rozvoja v Regióne, ochrany 

životného prostredia a tiež podpora kultúry a športu. KRR vystupuje nezávisle voči štátnym 

orgánom, orgánom samosprávy obcí, miest a vyšších územných celkov, zamestnávateľom, 

odborovým organizáciám, politickým stranám a hnutiam a ďalším subjektom. KRR predstavuje 

koncentrované zoskupenie nezávislých subjektov, vrátane firiem a pridružených inštitúcií, 

s potenciálom zvyšovania ich konkurencieschopnosti.  

 

2.2 Predmetom činnosti KRR je: 

1) aktívne zastupovať záujmy KRR a jeho členov, 

2) aktívne zastupovať záujmy Regiónu vo viacerých záujmových oblastiach (ďalej aj ako „ZO“), 

vrátane oblasti cestovného ruchu, vedy a kultúry, sociálno – právnej pomoci, školstva, 

vzdelávania, životného prostredia, gastronómie, vinohradníctva a vinárstva, ekonómie, práva, 

verejného obstarávania, podpory integrácie sociálne slabších skupín do spoločnosti a ich zapojenia 

do rozvoja Regiónu, 

3) podporovať rozvoj infraštruktúry a zvyšovanie kvality podnikateľského prostredia, vrátane 

vytvárania podmienok podnikania v Regióne, 

4) realizovať marketingové a PR aktivity podporujúce činnosť KRR a rozvoj cestovného ruchu 

(CR) v Regióne, 
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5) poskytovať poradenskú pomoc podnikateľom v ZO, ostatným podnikateľom a záujemcom o 

podnikanie v ZO, 

6) organizovať kurzy, semináre a školenia zamerané na nové poznatky pre rozvoj ZO, 

7) organizovať exkurzie, účasť na výstavách, veľtrhoch a iných podujatiach propagačného 

charakteru, 

8) spolupracovať s inými združeniami, inštitúciami a podnikateľskými subjektmi, pôsobiacimi v 

ZO, 

9) realizovať aktivity spojené s výchovou miestneho obyvateľstva vo vzťahu k ZO,  

10) spolupracovať na tvorbe miestnych a regionálnych predpisov v ZO, 

11) spolupracovať na tvorbe miestnych a regionálnych plánov a stratégií rozvoja v rámci 

cestovného ruchu, 

12) zabezpečovať ďalšie úlohy, ktoré napĺňajú poslanie KRR,  

13) zabezpečovať realizáciu podporných programov pre členov, so zameraním na osvetu pri 

získavaní a čerpaní externých finančných zdrojov, 

14) identifikovať a analyzovať bariéry rozvoja ZO v Regióne, 

15) pripravovať návrhy na odstránenie bariér rozvoja ZO v Regióne, 

16) koordinovať spoluprácu svojich členov so štátnymi orgánmi a inštitúciami, 

17) zabezpečovať poradenstvo a realizáciu podporných programov rozvoja ZO v Regióne 

a zároveň spolupracovať s regionálnymi organizáciami, prípadne inými subjektami (právnickými 

osobami), 

18) zabezpečovať rozvoj spolupráce pri získavaní externých zdrojov, najmä formou informovania, 

publicity, vzdelávania a budovania vzťahov s tretími subjektami,  

19) poskytovať poradenstvo a pomoc pri riešení problémov stagnácie ZO,  

20) plniť úlohy spojené s podporou rozvoja ZO v Regióne a efektívneho využívania verejných 

zdrojov,  

21) hľadať a zabezpečovať nové investičné možnosti v Regióne,  

22) organizovať spoluprácu so zahraničnými partnerskými organizáciami a podpornými fondami,  

23) popularizovať využívanie externých dotácií v prostredí ZO, 

24) vytvárať podmienky na zabezpečenie a realizovanie rozvojových projektov pre členov 

združenia,  

25) poskytovať poradenstvo, informácie a marketing najmä pre členov združenia,  

26) podporovať a usmerňovať spoluprácu s oblastnými a krajskými organizáciami cestovného 

ruchu,  

27) zabezpečovať prenos skúseností, inovácií a know-how v ZO z ostatných regiónov,  
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28) koordinovať rozvojové zámery v ZO a investície do atrakcií,  

29) zabezpečovať odborné analýzy a štúdie, sledovať štatistiky a vyhodnocovať trendy,  

30) budovať spoločný marketing ZO a spoločnú ponuku produktov ZO na úrovni Regiónu,  

31) pomáhať Regiónu v čerpaní domácich a zahraničných grantov, ako aj pri zefektívňovaní 

využívania vlastných zdrojov Regiónu, 

32) pomáhať pri spracúvaní dlhodobých rozvojových plánov podľa platnej územno – plánovacej 

dokumentácie,  

33) zabezpečovať marketingové aktivity pre prezentovanie Regiónu,  

34) vytvárať Regionálne informačné systémy a databázy,  

35) iniciovať a riadiť strategické rozvojové plány v Regióne,  

36) podporovať efektívnu spoluprácu v ekonomickom, kultúrnom a sociálnom rozvoji medzi 

samosprávou, štátnou správou, podnikateľmi a tretím sektorom,  

37) podporovať spoluprácu verejnej a súkromnej sféry,  

38) propagovať Región a jeho potenciál tak v rámci Regiónu, ako aj na nadnárodnej 

a medzinárodnej úrovni, podporovať dovoz a vývoz,  

39) podporovať prísun investícií do Regiónu,  

40) zabezpečovať vzdelávaciu, poradenskú, informačnú, publikačnú a propagačnú činnosť 

v prospech rozvoja Regiónu,  

41) zabezpečovať prípravu a realizáciu projektov, vrátane projektov verejného obstarávania,  

42) zabezpečovať uzatváranie zmlúv o spolupráci s rôznymi štátnymi inštitúciami, združeniami 

občanov, právnickými osobami, obchodnými komorami, podnikateľskými subjektami a inými 

domácimi i zahraničnými fyzickými osobami za účelom dosiahnutia obojstranného prospechu,  

43) vydávať a pripravovať rôzne propagačné a výchovno-vzdelávacie materiály, periodiká 

a publikácie, regionálne noviny a časopisy, 

44) vytvárať synergický efekt pri rozvoji Regiónu prostredníctvom efektívneho „sieťovania“ 

členov. 

 

2.3 Poslaním KRR je podpora všestranného rozvoja Regiónu vo viacerých záujmových oblastiach, 

najmä v oblasti cestovného ruchu (cykloturistika, využívanie vodného potenciálu, kultúra a sakrálny 

turizmus, ubytovanie a gastronómia, zážitková turistika, regionálne produkty, špecificky vinárstvo 

a vinohradníctvo); podporných činností (najmä oblasť verejného obstarávania, právnej, 

ekonomickej, daňovej podpory, vrátane auditu,); v oblasti zapájania organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti členov -  najmä v oblasti sociálnej a vzdelávania (formálneho aj neformálneho); v oblasti 

životného prostredia (výsadba zelene, včelárstvo, separovanie a recyklácia odpadov); zapájania 

znevýhodnených skupín do regionálneho rozvoja; vrátane podpory ďalších oblastí Regiónu, a to 

najmä prostredníctvom koordinácie aktivít jeho členov.  
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Článok 3 

Členstvo v KRR 

 

3.1 Členovia združenia môžu mať štatút: 

 

a) Zakladajúceho člena – štatút zakladajúceho člena majú zakladatelia KRR v zmysle bodu 3.2 

Stanov. 

b) Pridruženého člena – štatút pridruženého člena KRR majú právnické osoby, ktoré sa prihlásili 

podľa bodu 3.4 Stanov, prejavili vôľu stať sa členom KRR, splnili podmienky pre vznik členstva 

v KRR definované v týchto Stanovách, ak ich členstvo v KRR je schválené podľa bodu 3.3 

Stanov. Pridružení členovia majú hlasovacie právo na Valnom zhromaždení a majú právo 

podávať stanoviská, návrhy a pripomienky. Pridružení členovia môžu mať aj ďalšie práva, pokiaľ 

tak výslovne určujú tieto Stanovy.  

c) Čestného člena – štatút čestného člena KRR majú fyzické osoby, ktoré majú osobitné zásluhy na 

podpore rozvoja Regiónu, alebo osoby z iných regiónov (aj zahraničia), s ktorými KRR 

spolupracuje. Čestné členstvo schvaľuje a udeľuje Správna rada na návrh Výkonného riaditeľa. 

Čestní členovia nemajú hlasovacie právo.   

 

Popri vymenovaných členoch združenia, pôsobia v rámci združenia aj ďalšie subjekty, majúce status 

Partnerov, pričom ide o spolupracujúce subjekty (nečlenov), ktorí nemajú povinnosti člena 

združenia, t.j. spolupracujú so združením na neformálnom princípe a ich činnosť predstavuje pre 

združenie pridanú hodnotu spočívajúcu najmä vo výsledkoch ich činnosti v závislosti od oblastí ich 

pôsobenia. Ich vzťah k združeniu bude pre každý individuálny prípad upravený v osobitnom 

Memorande o partnerstve medzi KRR a Partnerom. O podpise Memoranda s novým Partnerom 

informuje Výkonný riaditeľ Správnu radu najneskôr na jej najbližšom zasadnutí.  

 

3.2 Zakladajúcimi členmi KRR sú:  

a) Trnavský samosprávny kraj a 

b) Mesto Galanta. 

 

3.3 O prijatí uchádzača o členstvo za člena KRR rozhoduje na základe písomnej prihlášky za člena KRR 

Výkonný riaditeľ KRR. O tejto skutočnosti informuje Výkonný riaditeľ Správnu radu na jej 

najbližšom stretnutí. Správna rada má právo veta voči rozhodnutiu Výkonného riaditeľa o prijatí 

nového člena, ktoré môže uplatniť na zasadnutí Správnej rady na ktorej ju výkonný riaditeľ 

informoval  o  prijatí nových členov jeho rozhodnutím, inak toto právo veta zaniká. Právo veta musí 

Správna rada zdôvodniť. V takom prípade Správna rada rozhodne uznesením a táto skutočnosť sa 

prijatému členovi oznámi; členstvo v takom prípade zaniká ku dňu rozhodnutia Správnej rady. 

V prípade uhradenia členského u člena, ku ktorého účasti uplatnila Správna rada právo veta, má člen 

právo na vrátenie členského v plnom rozsahu.  

 

3.4 Písomná prihláška uchádzača o členstvo obsahuje okrem identifikačných údajov uchádzača 

o členstvo aj vyhlásenie uchádzača o členstvo, že v celom rozsahu odsúhlasuje a pristupuje k 

Stanovám a iným záväzným normám KRR, pristupuje k nim a zaväzuje sa plniť povinnosti 

vyplývajúce z členstva v KRR. 

 

3.5 Členstvo vzniká dňom zápisu do zoznamu členov KRR, ktorý vedie Sekretariát Výkonného 

riaditeľa, a to po splnení všetkých podmienok pre prijatie uchádzača o členstvo za člena KRR a po 

zaplatení členského príspevku. Na členstvo v združení nie je právny nárok. 
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3.6 Členstvo v KRR zaniká: 

a) dobrovoľným vystúpením člena z KRR - takéto vystúpenie je možné len v čase, keď to nie je na 

ujmu ostatných členov KRR,  

b) vylúčením z KRR za hrubé alebo opakované porušenie niektorej z povinností vyplývajúcich 

z členstva v KRR, na základe rozhodnutia Správnej rady,  

c) zánikom právnickej osoby – člena KRR. 

 

3.7 Za dobrovoľné vystúpenie z KRR sa pokladá jednostranný prejav vôle ukončiť členstvo v KRR. 

Tento prejav vôle musí mať písomnú formu, musí byť datovaný, schválený príslušným orgánom 

právnickej osoby – člena KRR, riadne podpísaný  a musí byť doručený predsedovi Správnej rady. 

Členstvo člena v KRR sa pozastavuje okamihom doručenia prejavu vôle predsedovi Správnej rady 

a zaniká rozhodnutím Správnej rady. V prípade, ak na základe rozhodnutia Správnej rady bude 

konštatované, že nie je možné dobrovoľne vystúpiť z KRR, keďže je to na ujmu ostatných členov 

KRR, považuje sa žiadosť člena KRR o dobrovoľné vystúpenie za neschválenú a členstvo takéhoto 

člena sa končí uplynutím troch mesiacov odo dňa neschválenia žiadosti tohto člena Správnou radou. 

Člen s pozastaveným členstvom v KRR nemá hlasovacie právo.  

 

3.8 O vylúčení člena z KRR rozhoduje Správna rada. Za hrubé porušenie povinností vyplývajúcich 

z členstva sa považuje najmä závažné porušenie povinností vyplývajúcich zo Stanov, z vnútorných 

predpisov KRR a z rozhodnutí orgánov KRR; povahu porušenia povinností vyplývajúcich z členstva 

je oprávnená podľa svojho spravodlivého zváženia určiť Správna rada.  

 

3.9 Po zániku členstva v združení nemá člen právo na vrátenie príspevkov poskytnutých na činnosť 

KRR a to ani v pomernej časti. Uvedené neplatí pre prípad zániku členstva podľa bodu 3.3 tohto 

článku Stanov (uplatnenie práva veta zo strany Správnej rady).   

 

3.10 V prípade zániku členstva zakladajúceho člena v KRR, prechádzajú práva a povinnosti tohto 

zakladajúceho člena na pridruženého člena v takom poradí v akom pristúpil k združeniu; týmto nie 

je dotknuté ustanovenie čl. 7 bodu 7.1 Stanov.  

 

Článok 4 

Práva a povinnosti členov KRR 

 

4.1 Práva a povinnosti člena KRR vykonáva člen KRR prostredníctvom štatutárneho zástupcu 

(štatutárnych zástupcov, pokiaľ štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu nie je oprávnený 

konať samostatne) alebo prostredníctvom ním poverenej, resp. splnomocnenej osoby. 

 

4.2 Práva člena KRR: 

a) zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov KRR za podmienok špecifikovaných týmito Stanovami,  

b) byť prizvaný na rokovania orgánov KRR, ak sa podľa spravodlivého zváženia predmetného 

orgánu KRR bezprostredne týkajú jeho práv, záujmov a povinností,  

c) slobodne sa vyjadrovať k prerokúvaným otázkam, požadovať k nim vysvetlenia a podávať 

návrhy, námety pripomienky a sťažnosti k činnosti orgánov KRR a žiadať ich posúdenie 

a riešenie,  

d) žiadať o podporu svojich práv a oprávnených záujmov a to v rámci možností KRR,  

e) zúčastňovať sa na podujatiach a aktivitách organizovaných KRR,  

f) byť informovaný o všetkých základných otázkach činnosti KRR a jeho orgánov,  

g) žiadať podporu a poradenské služby zo strany združenia vo všetkých záležitostiach, ktoré 

spadajú do poslania KRR a to za podmienok špecifikovaných v týchto Stanovách a v internej 

normotvornej a rozhodovacej činnosti príslušných orgánov KRR.  
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4.3 Povinnosti člena KRR: 

a) dodržiavať Stanovy, vnútorné predpisy schválené orgánmi KRR a rozhodnutia orgánov KRR,  

b) chrániť dobré meno a záujmy KRR,  

c) zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť záujmy KRR a jej členov,  

d) všestranne sa usilovať o realizáciu cieľov KRR,  

e) poskytovať požadované textové a obrazové informácie najmä pre tvorbu vlastného informačného 

systému KRR a plnenie úloh KRR,  

f) podporovať činnosť KRR a jej aktivity aj nad rámec vlastnej územnej pôsobnosti a aktívne sa 

zúčastňovať pri ich zabezpečovaní,  

g) platiť členské príspevky uvedené v týchto Stanovách. Členské príspevky je možné platiť aj 

v jednotlivých splátkach na základe súhlasu Výkonného riaditeľa. Následná zmena výšky 

členských príspevkov je v kompetencii Správnej rady bez potreby zmeny Stanov.  

 

4.4 Členské príspevky sú členovia povinní uhrádzať ročne vo výške určenej v bode 4.5 týchto Stanov, 

alebo rozhodnutím Správnej rady. 

 

4.5. Výška minimálneho ročného členského príspevku člena združenia je: 

a) pre zakladajúceho člena: 

-  Trnavský samosprávny kraj: 1.000,- EUR  

-  Mesto Galanta: 1.000,- EUR  

b) pre pridruženého člena: 1 000,- EUR (ďalej aj ako „povinný členský vklad“); 

c) pre čestného člena: bez členského príspevku. 

 

4.6 Každý člen združenia sa môže na činnosti združenia podieľať nielen vyššie uvedeným pevne 

stanoveným členským príspevkom, ale aj ďalším členským príspevkom v rámci dobrovoľného 

navýšenia za účelom stability KRR a posilnenia svojich záujmov. Navýšenie členských príspevkov 

(nad rámec povinného ročného členského vkladu), môže byť účelovo viazané na základe dohody 

s KRR, a to v súlade s politikou KRR, pričom takáto dohoda nesmie byť na ujmu ostatných členov 

združenia.  

 

4.7 V odôvodnených prípadoch môže na žiadosť člena rozhodnúť Výkonný riaditeľ o znížení 

minimálneho ročného príspevku v zmysle bodu 4.5 tohto článku Stanov, a to o sumu maximálne 

50% výšky minimálneho ročného členského príspevku; pre odstránenie všetkých pochybností, je za 

týmto účelom potrebné každý rok (obdobie za ktoré sa platí ročný členský príspevok člena 

združenia) podať osobitnú riadne zdôvodnenú žiadosť a opätovne o nej rozhodnúť. 

 

4.8  Členské príspevky stanovené v tomto článku, ods. 4.5 Stanov majú povinnosť zakladajúci 

a pridružení členovia uhradiť najneskôr do 31.3. príslušného kalendárneho roku, pokiaľ nie je 

uvedené inak. Pokiaľ nie je uvedené inak, noví členovia majú túto povinnosť do 15 dní odo dňa 

rozhodnutia o ich prijatí za člena Výkonným riaditeľom. Členské je v takom prípade pre príslušný 

kalendárny rok a hradí sa v plnom rozsahu (nie pomerná časť).  

 

Článok 5 

Orgány KRR 

 

5.1 Orgánmi združenia sú: 

a) Valné zhromaždenie 

b) Správna rada  

c) Výkonný riaditeľ 
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d) Dozorná rada 

e) Okruh poradcov 

 

5.2 Všetky kolektívne orgány KRR sú povinné viesť zápisnice zo svojich rokovaní a uchovávať 

dokumentáciu vzťahujúcu sa na ich činnosť.  

 

Článok 6 

Valné zhromaždenie 

 

6.1 Valné zhromaždenie KRR tvoria všetci členovia KRR, pričom hlasovacie právo majú zakladajúci 

členovia a pridružení členovia, za predpokladu, že im nebolo pozastavené členstvo. Každý 

zakladajúci člen má jeden hlas a každý pridružený člen má jeden hlas. Predsedom valného 

zhromaždenia (ďalej aj „VZ“) je Výkonný riaditeľ a podpredsedom VZ je predseda Správnej rady. 

Každého člena zastupuje štatutár alebo ním poverená osoba na základe písomného splnomocnenia.  

 

6.2 Valné zhromaždenie zvoláva predseda VZ podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, elektronickou 

pozvánkou alebo písomnou pozvánkou odoslanou doporučenou zásielkou na adresu sídla každého 

člena združenia, najmenej 21 dní pred dňom jeho konania. Pozvánka musí obsahovať miesto, čas 

konania a program Valného zhromaždenia. 

 

6.3 Rozhodnutie Valného zhromaždenia je prijaté vtedy, ak zaň zahlasuje nadpolovičná väčšina 

prítomných členov s právom hlasu.  

 

6.4 Valné zhromaždenie združenia je uznášaniaschopné, ak je na jeho zasadnutí prítomný aspoň jeden 

zakladajúci člen a aspoň jedna tretina pridružených členov. 

 

6.5 Mimoriadne zasadnutie VZ zvoláva predseda VZ vždy, keď ho o to požiada zakladajúci člen KRR, 

Správna rada, alebo aspoň ⅓  pridružených členov.  V tomto prípade sa VZ uskutoční do 15 

pracovných dní od doručenia požiadavky na zvolanie VZ. Pozvánka na mimoriadne zasadnutie VZ 

s náležitosťami podľa bodu 6.2 Stanov musí byť doručená na adresu sídla každého člena KRR 

najmenej 5 pracovných dní predo dňom konania VZ.  

 

6.6  Valné zhromaždenie:  

a)  prerokúva a schvaľuje správy o činnosti KRR a správy o hospodárení KRR,  

b) schvaľuje rokovací poriadok VZ,  

c) rozhoduje o predložení návrhu na zrušenie KRR Správnej rade,  

d) menuje a odvoláva členov Dozornej rady,  

e) rozhoduje o odvolaní člena Správnej rady, výlučne na návrh Výkonného riaditeľa,  

f) rozhoduje o výške odmeny členov Dozornej rady, 

g) rozhoduje o výške odmeny členov Správnej rady.   

 

6.7 Zasadnutie Valného zhromaždenia je neverejné. VZ rokuje podľa programu schváleného na začiatku 

rokovania.  

 

Článok 7 

Správna rada 

 

7.1 Správna rada združenia (ďalej aj „SR alebo „Správna rada“ ) je výkonným orgánom združenia. SR 

má minimálne 3 a najviac 7 členov, z ktorých dvoch členov ako svojich zástupcov ustanoví 

zakladajúci člen – Trnavský samosprávny kraj, jedného člena ako svojho zástupcu ustanoví 
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zakladajúci člen – Mesto Galanta - v oboch prípadoch na obdobie 5 rokov. Ostatných členov SR ako 

svojich zástupcov má právo navrhnúť každý z pridružených členov, avšak prednostne tí pridružení 

členovia (konkrétny pridružený člen má právo ustanoviť iba jedného svojho zástupcu za člena SR), 

ktorí v záujme ekonomickej stabilizácie KRR ako časovo prví v poradí (prví 4-ria) uhradili povinný 

členský vklad a navýšili povinný členský vklad v zmysle článku 4 bodu 4.6 týchto Stanov o 

navýšenú časť - spolu u jedného člena na sumu aspoň 5.000,- EUR (t.j. povinný členský vklad 

a dobrovoľný ročný príspevok musia spolu tvoriť minimálne päťtisíc eur); v prípade viacerých 

pridružených členov spĺňajúcich uvedené podmienky vzniku práva ustanoviť svojho zástupcu do 

SR, budú mať prednostné právo tí z nich, ktorí navýšený príspevok uhradili skôr (prior tempore 

potior iure). Pridružený člen po uhradení navýšeného členského príspevku oznámi Výkonnému 

riaditeľovi, že má záujem ustanoviť svojho zástupcu do Správnej rady. O prijatí za nového člena 

Správnej rady rozhodne existujúca Správna rada s tým, že Výkonný riaditeľ má právo veta voči 

takémuto rozhodnutiu. V takom prípade bude Správna rada rozhodovať o prijatí ďalšieho zástupcu 

navrhujúceho člena v poradí podľa tohto odseku. Takto doplnený člen Správnej rady je doplnený na 

obdobie 5 rokov za podmienky, že pridružený člen, ktorý nadobudol v zmysle tohto bodu Stanov 

právo navrhnúť takto doplneného člena SR, uhradí ročný príspevok do združenia minimálne vo 

výške minimálne 5.000 EUR do 31.03. predmetného kalendárneho roka (počnúc rokom 2017), 

v opačnom prípade toto právo stráca a nadobúda ho ďalší pridružený člen združenia spĺňajúci 

podmienky v zmysle vyššie uvedeného (ako prvý v poradí navýšil v predmetnom kalendárnom roku  

do 31.3. svoj členský vklad v zmysle článku 4 bodu 4.6 týchto Stanov aspoň na sumu 5.000,- EUR 

a doposiaľ nemal právo ustanoviť člena SR ako svojho zástupcu) a týchto Stanov. 

 

 V prípade, že nedôjde k navýšeniu povinného členského vkladu v zmysle bodu 4.6 týchto Stanov 

(t.j. na sumu minimálne 5.000,- EUR) tak, aby bolo dostatok pridružených členov s právom 

ustanoviť svojho zástupcu ako člena Správnej rady, ustanoví chýbajúci počet členov Správnej rady 

Valné zhromaždenie na návrh Výkonného riaditeľa, a to na obdobie do 31.3. nasledujúceho 

kalendárneho roka, ev. aj dlhšie obdobie, maximálne 5 rokov, ak žiadny s pridružených členov 

nebude uplatňovať návrh svojho nominanta do SR v zmysle predchádzajúceho odseku k dátumu 

31.3. príslušného kalendárneho roka. Výkonný riaditeľ je oprávnený, nie však povinný, navrhnúť 

kandidátov na doplnenie SR, pokiaľ počet členov SR neklesne pod 3. 

 

 Právo ustanoviť  člena SR ako svojho zástupcu znamená právo ustanoviť, zmeniť či odvolať 

takéhoto zástupcu; v prípade, ak oprávnený člen združenia svojho zástupcu v SR odvolá, má tento 

člen právo ustanoviť svojho nového zástupcu podľa svojho slobodného uváženia a ustanovenia 

predchádzajúceho odseku o dopĺňaní členov SR inými členmi združenia ani Valným zhromaždením 

s Správnou radou  sa nepoužijú.  

 

7.2 Každý člen SR má pri hlasovaní jeden hlas. Funkčné obdobie členov SR je 5 – ročné, ak sú splnené 

aj ďalšie podmienky stanovené v odseku 7.1 u nominantov pridružených členov.   

 

7.3 SR je zvolávaná predsedom SR najmenej dvakrát ročne, písomnou pozvánkou zaslanou 

doporučenou zásielkou na adresu sídla každého člena SR, najmenej 10 dní pred dňom jej konania. 

Pozvánka musí obsahovať čas, miesto a program konania zasadnutia SR. Zmena programu 

zasadnutia SR je možná iba na základe súhlasu predsedu SR.  

 

 Predsedu SR a tiež podpredsedu SR volí zo svojich členov, na dobu neurčitú, a taktiež odvoláva 

z funkcie SR.  

 

7.4  SR je uznášaniaschopná, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie 

rozhodnutia SR je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov SR, pokiaľ 
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v Stanovách nie je uvedené inak. V prípade rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas predseda Správnej 

rady, resp. v jeho neprítomnosti predseda zasadnutia zvolený ad hoc na príslušnom zasadnutí.  

 

7.5 Správna rada: 

a) prerokúva a schvaľuje zmeny a doplnky Stanov KRR,  

b) menuje a odvoláva Výkonného riaditeľa KRR, oboje ¾ hlasov všetkých členov,  

c) schvaľuje odmenu Výkonnému riaditeľovi KRR za vykonanú prácu,  

d) volí a odvoláva zo svojich radov predsedu a podpredsedu SR,  

e) schvaľuje zásady hospodárenia, rozpočet a ročnú účtovnú závierku KRR,  

f) má právo veta v prípade rozhodovania o prijatí nových pridružených členov KRR,  

g) rozhoduje o účasti KRR v obchodných spoločnostiach (vstup, založenie),  

h) schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku KRR,  

i)        schvaľuje a udeľuje čestné členstvo na návrh Výkonného riaditeľa,  

j)        rozhoduje o vylúčení člena KRR alebo o jeho dobrovoľnom vystúpení na základe žiadosti, 

k) určuje výšku finančného vkladu, prípadného iného vkladu a výšky členského príspevku,  

l)        menuje likvidátora, 

m) vykonáva ostatné kompetencie špecifikované v týchto Stanovách.  

 

7.6 Rokovanie Správnej rady per rollam.  

 Neodkladné záležitosti a návrhy, na prerokovanie ktorých nie je možné alebo účelné zvolať SR, sa 

na návrh predsedu SR rozošlú jej členom na posúdenie a rozhodnutie per rollam. Lehotu na takéto 

posúdenie určí predseda SR. Písomné podklady na rokovanie per rollam sa vyhotovujú v 1 

exemplári. Materiál možno distribuovať aj elektronickou formou. V písomnom vyjadrení k návrhu 

zaslanému per rollam oznámia členovia SR, či s návrhom súhlasia alebo nesúhlasia. Ak nesúhlasia, 

uvedú stručné zdôvodnenie svojho stanoviska. O návrhu sa hlasuje v zmysle bodu 7.4 týchto Stanov. 

O rokovaní per rollam sa vyhotovuje zápisnica.  

 

7.7 Rokovanie SR je neverejné.  

Článok 8 

Výkonný riaditeľ 

 

8.1 Štatutárnym orgánom KRR je Výkonný riaditeľ KRR, ktorý v mene KRR koná vo všetkých veciach 

a zastupuje KRR navonok. Do pôsobnosti a právomoci Výkonného riaditeľa patria všetky 

záležitosti, ktoré tieto Stanovy výslovne nezverujú do pôsobnosti iného orgánu KRR. 

 

8.2 Výkonného riaditeľa menuje a odvoláva Správna rada. Funkcia Výkonného riaditeľa združenia nie 

je časovo obmedzená. Správna rada je oprávnená kedykoľvek Výkonného riaditeľa odvolať, avšak 

za podmienky, že zároveň na jeho miesto vymenuje nového Výkonného riaditeľa.  

 

8.3 Výkonný riaditeľ je povinný sa zúčastňovať rokovania Správnej rady a je oprávnený vystupovať 

s návrhmi, pripomienkami, stanoviskami, resp. námietkami.  

 

8.4 Podpornou a výkonnou zložkou Výkonného riaditeľa je Sekretariát Výkonného riaditeľa, ktorý 

okrem iného zabezpečuje administratívnu stránku činnosti Výkonného riaditeľa, vrátane zápisov a 

vedenia zoznamu členov KRR. 

 

8.5 Výkonný riaditeľ má najmä tieto právomoci: 

a. kreuje samostatné Sekcie KRR (čl. 10 Stanov); 

b. menuje/odvoláva Vedúcich Sekcií (článok 10 Stanov);  
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c. plní ďalšie úlohy spojené s vedením a riadením Záujmových skupín, vrátane finálnych 

rozhodovacích právomocí za Záujmové skupiny a za Okruh poradcov; 

d. rozhoduje o prijatí uchádzača o členstvo za člena KRR; 

e. rozhoduje o možnosti platiť ročné členské príspevky v splátkach, resp. o znížení 

minimálneho ročného príspevku; 

f. predsedá Valnému zhromaždeniu; 

g. má právo veta v prípade menovania členov Správnej rady zo strany Valného 

zhromaždenia  a Správnej rady v súlade s bodom 7.1 Stanov;  

h. rozhoduje o organizačnej štruktúre KRR. 

 

8.6 Právny vzťah medzi KRR a Výkonným riaditeľom sa riadi osobitnou dohodou. Za KRR dokumenty 

podpisuje Výkonný riaditeľ, ktorý je štatutárnym orgánom. 

 

Článok 9 

Dozorná rada 

 

9.1 Dozorná rada  (ďalej aj ako „DR“) je kontrolným orgánom KRR. 

 

9.2 Dozorná rada má minimálne 3 a najviac 5 členov, ktorých menuje a odvoláva Valné zhromaždenie, a 

to na funkčné obdobie 4 – och rokov. Členovia DR spomedzi seba volia predsedu, podpredsedu a 

sekretára. DR sa schádza podľa potreby, minimálne jedenkrát ročne. Jej rokovanie zvoláva a riadi 

predseda. 

 

9.3 DR je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Rozhodnutia 

prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov. 

 

9.4 Do pôsobnosti DR patrí najmä: 

a) v súlade so záväznými právnymi predpismi vykonávať kontrolu hospodárenia a účelného 

využívania prostriedkov KRR pri rešpektovaní zásad hospodárnosti, 

b) predkladať správy a odporúčania SR,  

c) kontrolovať dodržiavanie Stanov, plnenie rozhodnutí VZ a SR,  

d) vyjadrovať sa k návrhom rozpočtu a navrhovať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov,  

e) preskúmavať účtovnú závierku a predkladať svoje vyjadrenia VZ a SR,  

 

9.5 Členovia DR majú právo požadovať od Výkonného riaditeľa KRR informácie a vysvetlenia 

o všetkých záležitostiach KRR a nahliadať do všetkých účtovných a obchodných kníh a ostatných 

dokladov a dokumentácie KRR. 

 

9.6 DR zodpovedá za svoju činnosť VZ.  

 

 

Článok 10 

Okruh poradcov 

 

10.1 Klaster je prostredníctvom rozhodnutí Výkonného riaditeľa oprávnený zriaďovať samostatné 

účelovo orientované Sekcie (ďalej aj ako „Sekcia“), na čele ktorých budú vedúci Sekcií (ďalej aj 

ako „Vedúci“) tvoriaci Okruh poradcov (ďalej aj ako „Okruh poradcov“). Vedúci Sekcií budú 

menovaní/odvolávaní Výkonným riaditeľom.  
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Okruh poradcov predstavuje poradný, podporný a iniciatívny orgán jednotlivých Sekcií, ktorý: 

a)      plní úlohy zamerané na rozvoj všetkých Sekcií,  

b) vypracováva a predkladá odporúčania, odborné materiály, stanoviská pre Výkonného riaditeľa 

a Správnu radu,  

c) navrhuje riešenia otázok spojených s rozvojom a napredovaním Sekcií.  

 

10.2 Počet Sekcií, ako aj počet Vedúcich v Okruhu poradcov je neobmedzený a členovia môžu byť 

Výkonným riaditeľom vymenovaní aj opätovne.  

 

10.3 Okruh poradcov zasadá podľa potreby a menuje zo svojich členov predsedu Okruhu poradcov. 

Bližšiu organizačnú štruktúru Okruhu poradcov určí Výkonný riaditeľ. 

 

10.4 Okruh poradcov prijíma na svojich zasadnutiach návrhy, ktoré majú odporúčací a poradný charakter, 

a ktoré musia byť na účely ich realizácie najskôr odsúhlasené Výkonným riaditeľom; žiadna Sekcia 

nemá právnu subjektivitu.  

 

10.5 Sekcia ani Okruh poradcov nemajú oprávnenie disponovať majetkom združenia, konať za združenie 

navonok vo vzťahu k tretím subjektom, ani samostatne rozhodovať.  

 

10.6  Ďalšiu vnútornú organizáciu ZS a Okruhu poradcov stanovia osobitné interné predpisy. 

 

Článok 11 

Úprava majetkových pomerov a hospodárenie KRR 

 

11.1 KRR je samostatným neziskovým hospodárskym subjektom, hospodári podľa rozpočtu 

schváleného SR.  

 

11.2 KRR hospodári s vlastným a so zvereným majetkom, a to s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. 

 

11.3 O všetkom majetku KRR je vedená predpísaná evidencia. Výkonný riaditeľ je oprávnený 

zriaďovať samostatné účtovné strediská v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou. 

 

11.4 Činnosť KRR je zabezpečovaná finančnými prostriedkami najmä:  

a) z jednotlivých schválených rozpočtov projektov, ktoré KRR riadi ako kontraktor 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,  

f) z iných zdrojov (napr. zdroj podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení).  

 

11.5 Výnosy z majetku a z vlastnej činnosti KRR môžu byť použité len na krytie vlastných nákladov 

činnosti KRR a na podporu cieľov KRR.  

 

11.6 Vlastné náklady činnosti KRR zahŕňajú najmä prevádzkové náklady, výdavky na mzdy 

zamestnancov a odmeňovanie členov orgánov KRR a zmluvných poradcov.  

 

11.7 V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže KRR vykonávať v súlade so zákonom aj 

podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečením cieľov a poslania KRR a to v súlade so všeobecne 

záväznými predpismi a týmito Stanovami. Prípadný kladný hospodársky výsledok z podnikateľskej 
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činnosti musí byť v celom rozsahu použitý na zabezpečenie aktivít KRR a podporu cieľov KRR. Na zánik 

KRR a jeho zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie sa použijú primerane ustanovenia Obchodného 

zákonníka o zrušení obchodných spoločností. Likvidátora vymenuje Správna rada.  

 

Článok 12 

Všeobecné ustanovenia 

 

Členovia orgánov KRR sú povinní svoju činnosť vykonávať s potrebnou starostlivosťou tak, aby neboli 

poškodzované záujmy KRR.   

 

Článok 13 

Zrušenie a zánik KRR 

 

13.1 KRR možno zrušiť týmito spôsobmi:  

a) dobrovoľným rozpustením,  

b) právoplatným rozhodnutím štátneho orgánu SR,  

c) zlúčením s inou právnickou osobou, 

d) iným spôsobom, ak tak stanovuje zákon.  

 

13.2 O zrušení KRR rozhoduje Správna rada na návrh VZ. KRR zaniká výmazom z registra združení.  

 

13.3  Pri zániku KRR zlúčením s iným združením sa vykoná riadna inventarizácia a majetok združenia 

vrátane všetkých pohľadávok a záväzkov sa odovzdá nástupníckemu združeniu na základe protokolu 

o odovzdaní a prevzatí.  

 

13.4 Pri zániku KRR dobrovoľným rozpustením majetok neprechádza na právneho nástupcu, likvidačný 

zostatok sa po úhrade všetkých záväzkov rozdelí medzi zakladajúcich a pridružených členov pomerom 

podľa podielu členských príspevkov a majetku vloženého do KRR.  

 

Článok 14 

Záverečné ustanovenia 

 

 

14.1 KRR nadobúda právnu spôsobilosť zápisom do registra združení.  

14.2 KRR sa zakladá na dobu neurčitú.  

14.3 Meniť Stanovy je vo výlučnej kompetencii SR.  

 

V Trnave, dňa 27.07.2016 

 

Členovia Správnej rady:  

 

Ing. Radovan Prstek  v.r. 

 

RNDr. Ľubomír Parízek  v.r. 

 

Zsolt Takáč   v.r. 
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