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STANOVY
Článok I
Úvodné ustanovenie
1. Oficiálnym názvom občianskeho združenia je Slovenská asociácia
mikropráce (ďalej len „SAM“ alebo „združenie“).
2. Tieto stanovy určujú základné pravidlá činnosti a hospodárenia združenia.
Združenie SAM je nezávislou, neziskovou a mimovládnou organizáciou.
3. Sídlom združenia je Detva, 962 12, A.Hlinku 14.
Článok II
Ciele združenia
1. Cieľom združenia je:
a) podpora rozvoja mikropráce v Slovenskej republike a zahraničí,
b) zavedenie štandardov v oblasti zabezpečovania a poskytovania mikropráce
v Slovenskej republike,
c) ochrana právnických a fyzických osôb pôsobiacich v oblasti mikropráce,
d) spolupráca s inými organizáciami obdobného zamerania pôsobiacimi na
území Slovenskej republike a v zahraničí,
e) zvyšovanie právneho povedomia občanov v oblasti mikropráce,
f) podpora vytvárania stabilného trhu pre mikroprácu na území Slovenskej
republiky,
g) podpora zemestnanosti obyvateľstva, rozvoj malého podnikania.
Článok III
Činnosť združenia
1. Na uskutočňovanie cieľov združenia budú slúžiť najmä tieto činnosti:
a) aktívna propagácia mikropráce a súvisiacich činností formou organizácie
prednášok, seminárov, workshopov, školení,
b) publikácia informácií, vzdelávanie občanov,
c) realizácia aktivít podporujúcich otvorenú diskusiu a kvalifikovaný
výskum.
Článok IV
Členstvo
1. Členom združenia sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18
rokov a právnická osoba. Tieto osoby musia súhlasiť so Stanovami združenia,
s jeho cieľmi a s ich prijatím musí súhlasiť predsedníctvo združenia.
2. Člen má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia,
podieľa sa na aktivitách a projektoch združenia, ďalej má právo voliť a byť
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volený do orgánov združenia, navrhovať orgánom združenia opatrenia
smerujúce k napĺňaniu cieľov združenia, obracať sa na orgány združenia
s námetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko.
3. Člen má povinnosť aktívne prispievať k napĺňaniu cieľov združenia a k šíreniu
dobrého mena združenia, dodržiavať stanovy združenia, ochraňovať a
zveľaďovať majetok združenia.
4. Členstvo zaniká.
a) úmrtím fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby,
b) vylúčením člena,
c) dobrovoľným vylúčením člena dňom doručenia písomného oznámenia
člena o vystúpení zo združenia,
5. Valné zhromaždenie môže nadpolovičnou väčšinou rozhodnúť o vylúčení
člena zo združenia na návrh predsedníctva.
Článok V
Orgány združenia
1. Valné zhromaždenie:
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho všetci
členovia združenia. Zasadá minimálne raz ročne, je uznášania schopné ak je
prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Všetky svoje rozhodnutia prijíma
nadpolovičnou väčšinou zúčastnených členov. Valné zhromaždenie:
a) rozhoduje o všetkých dôležitých otázkach činnosti a hospodárenia
združenia,
b) rozhoduje v zániku, zlúčení, rozdelení združenia, ako aj o nadviazaní
spolupráce s inými subjektmi,
c) schvaľuje stanovy, ich doplnky a zmeny,
d) prijíma plán činností,
e) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení združenia,
f) volí a odvoláva predsedu združenia, podpredsedu združenia a tajomníka
združenia,
g) na návrh predsedníctva rozhoduje o vylúčení člena zo združenia.
2. Predsedníctvo:
Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia a tvorí ho predseda,
Podpredseda a Tajomník združenia. Predsedníctvo pripravuje podklady pre
zasadnutie Valného zhromaždenia a nadpolovičnou väčšinou svojich členov
rozhoduje o:
a) návrhu Valnému zhromaždeniu na zmenu stanov združenia,
b) návrhu Valnému zhromaždeniu na vylúčenie člena zo združenia,
c) prijatí člena do združenia,
d) prijatí zamestnanca na plný alebo čiastočný úväzok.
3. Predseda:
Predseda:
a) je štatutárnym zástupcom združenia a je oprávnený zastupovať ho
samostatne navonok,
b) zodpovedá navonok za finančné hospodárenie združenia,
c) predsedá všetkým zasadnutiam Valného zhromaždenia,
d) stanovuje priority, pracovný program a koordinuje aktivity združenia,
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e) je zodpovedný Valnému zhromaždeniu za napĺňanie cieľov združenia a za
realizáciu aktivít a projektov združenia,
f) riadi pracovníkov združenia,
g) prijíma členov združenia na základe ich písomnej žiadosti.
4. Podpredseda:
Podpredseda:
a) je druhým štatutárnym zástupcom združenia a je oprávnený zastupovať ho
samostatne navonok,
b) zastupuje predsedu združenia pri výkone všetkých jeho funkcií v jeho
neprítomnosti.
5. Tajomník:
Tajomník:
a) je tretím štatutárnym zástupcom združenia a je oprávnený zastupovať ho
samostatne navonok,
b) zastupuje predsedu a podpredsedu združenia pri výkone všetkých funkcií
v ich neprítomnosti,
c) je zodpovedný za vedenie administratívy a korešpondencie združenia,
d) je zodpovedný za organizačné zabezpečenie činností združenia voči
predsedovi združenia
e) vedie zoznam členov združenia,
f) vykonáva ďalšie činnosti, ktorými ho poverí predseda združenia.
6. Pracovníci združenia:
Združenie môže pre riadne plnenie svojich cieľov a realizáciu aktivít
a projektov zamestnať na plný alebo čiastočný úväzok pracovníkov, ktorých
do pracovného pomeru prijíma predsedníctvo. Pracovníkov riadi predseda
združenia.
Článok VI
Hospodárenie združenia
1. Aktivity a projekty združenia sú financované z peňažných prostriedkov
získaných formou darov, dotácií a grantov.
2. Ak združenie organizuje aktivity a projekty, má právo od účastníkov alebo ich
prijímateľov, ktorí nie sú členmi združenia, požadovať finančný príspevok na
ich realizáciu. Tento príspevok môže združenie využiť iba na pokrytie
nákladov spojených s danou aktivitou alebo projektom, alebo na rozvoj iných
činností združenia.
3. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom (ak ho má).
Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Zdrojmi majetku
sú dary, dotácie a granty.
4. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité na podporu cieľov
organizácie.
Článok VII
Záverečné ustanovenia
1. Ustanovenia týchto stanov sú záväzné pre všetkých členov združenia. Pri
zániku a likvidácii združenia valné zhromaždenie menuje likvidátora, ktorý
vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa
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rozhodnutia valného zhromaždenia.
2. Členmi združenia sa okamihom registrácie združenia stávajú členovia
prípravného výboru uvedení v návrhu na registráciu združenia: Ing. Gabriel
Števko, Ing. Miroslava Števková, Ing. Marián Bačík.
V Detve, dňa 4.12. 2013
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