
ZASTAVME KORUPCIU 
  

S T A N O V Y 
(podľa zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov) 

  

Článok I. 
Základné ustanovenia 

  
1.1 Občianske združenie Zastavme korupciu (ďalej len „združenie“) je platforma    
protikorupčných aktivistov Nadácie Zastavme korupciu, ktorí ako členovia združenia zdieľajú 
hodnoty a realizujú ciele vytýčené v týchto Stanovách. 
1.2 Nadácia Zastavme korupciu je nezisková organizácia, ktorá má za cieľ čo najviac obmedziť 
korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. 

1.3 Sídlom združenia je Staré Grunty 18, 841 04 Bratislava. Sídlo môže byť zmenené na 
základe rozhodnutia Správnej rady. 
1.4 Pôsobnosť združenia je vymedzená Stanovami združenia.  

Článok II. 
Vízia a hodnoty 

2.1 Našou víziou je krajina bez korupcie, kde aktívni občania udávajú smerovanie a sú 
neodmysliteľnou súčasťou verejného diania.  
2.2 Združenie je hodnotovo-orientovaná organizácia. Hodnoty, ktoré vyznávame a ktorými sa 
riadime, sú: 

Čestnosť - pretože vyžadovať čestné správanie a prevzatie zodpovednosti za svoje skutky od 
iných môžeme až vtedy, keď rovnaké nároky uplatňujeme na seba.  

Férovosť - pretože nespravodlivé uprednostňovanie záujmov jednej skupiny ľudí ochudobňuje 
a oberá o pocit spravodlivosti všetkých ostatných.   

Odvaha - pretože správať sa férovo, keď ostatní robia opak, vyžaduje guráž. 
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Angažovanosť - pretože len aktívne zapojenie sa každého z nás môže priniesť úspech. 

Svedomitosť - pretože kvalitnú a profesionálnu prácu treba odvádzať aj na poli aktivizmu. 

Otvorenosť - pretože otvorená myseľ a ochota spolupracovať prináša lepšie výsledky ako 
uzatváranie sa do svojej bubliny. 

Rešpekt k zákonom - pretože cesta k demokracii a právnemu štátu bez korupcie vedie cez 
dodržiavanie a zdokonaľovanie pravidiel, nie cez ich obchádzanie.  

Článok III. 
Ciele a aktivity združenia 

  
3.1 Hlavnými cieľmi združenia sú: 

a.   rozvoj a ochrana duchovných hodnôt demokracie, čestnosti, odvahy, férovosti a 
občianskej angažovanosti; 

b.  vzdelávanie a zvyšovanie povedomia ohľadom korupcie na Slovensku, jej dopadoch na 
kvalitu života a podnikania a možných riešeniach; 

c.  aktivizácia širokej verejnosti vo veciach verejných, stimulácia verejnej debaty; 
d.  podpora transparentnosti a hospodárnosti verejnej správy; 

e.  ochrana práv a podpora oznamovateľov protispoločenskej činnosti. 
3.2 Aktivity združenia zahŕňajú, ale nelimitujú sa na: 

a.   organizáciu podujatí s cieľom osvety, vzdelávania, angažovania verejnosti či 
fundraisingu v súvislosti s plnením cieľov združenia; 

b.  watchdogovú činnosť, verejnú kontrolu samospráv a verejných inštitúcií, analýzu a 
podávanie podnetov; 

c.  informovanie verejnosti cez sociálne médiá, písanie blogov, investigatívnych článkov, 
publikácií, tvorbu videí a iného obsahu; 

d.    vykonávanie podnikateľskej činnosti ako doplnkovej činnosti zameranej na plnenie cieľov 
združenia. 

Článok IV. 
Členstvo 

  
4.1 Združenie je členskou organizáciou, členstvo v ňom je dobrovoľné. 
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4.2 Podmienky členstva sú nasledovné: 

a. Členom združenia môže byť občan Slovenskej republiky starší ako 17 rokov, ktorý súhlasí 
s dodržiavaním Stanov a Etického kódexu združenia a zaviaže sa osobne prispievať k 
dosahovaniu jeho cieľov. 

b. Členstvo v združení vzniká schválením žiadosti o členstvo Komunitným manažérom a  
následným zápisom do zoznamu členov združenia. 

4.3 Členovia združenia môžu zakladať skupiny. Zriadenie a rozpustenie, práva, povinnosti a 
funkcie skupín sa riadia internými pravidlami združenia. 
4.4 Člen združenia je povinný požiadať o prerušenie členstva v okamihu, keď sa rozhodne 
kandidovať na verejnú funkciu, inú funkciu než rádového člena v politickej strane alebo funkciu, 
v ktorej by sa mohol ocitnúť v konflikte záujmov. Uvedené platí aj pre prípady, keď člen 
združenia získa niektorú z menovaných funkcií bez toho, aby na ňu kandidoval. O obnovenie 
členstva možno požiadať v momente, keď pominuli dôvody, ktoré viedli k jeho prerušeniu. 
Žiadosť o obnovenie členstva sa posudzuje rovnako, ako žiadosť o prijatie za člena združenia. 
4.5 Členstvo v združení zaniká: 

a. doručením písomnej žiadosti o vystúpenie zo združenia na adresu sídla združenia; 

b. vylúčením Komunitným manažérom z dôvodu závažného porušenia Stanov, Etického 
kódexu, z dôvodu nečinnosti člena alebo z iných vážnych dôvodov; 

c. úmrtím; 

d. zánikom združenia. 
  

Článok V. 
Práva a povinnosti členov 

  

5.1 Člen má právo: 
a. podieľať sa na činnosti združenia;  

b. byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia; 

c. zapájať sa do programov združenia; 
d. obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko. 

5.2 Člen má povinnosť: 

a. aktívne pomáhať pri napĺňaní cieľov združenia podľa svojich najlepších schopností a 
možností a zodpovedne plniť zverené úlohy a úlohy vyplývajúce z jeho postavenia v 
združení; 

b. dodržiavať stanovy, etický kódex a vnútorné smernice združenia, riadiť sa rozhodnutiami 
orgánov združenia; 

c. zdržať sa všetkých konaní, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom poškodiť združenie a 
jeho dobré meno; 
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d. bez odkladu oznámiť Komunitnému manažérovi svoj zámer vstúpiť do politickej strany 
alebo hnutia alebo zámer kandidovať do verejnej funkcie; 

e. do 30 dní oznámiť Komunitnému manažérovi všetky zmeny podstatné pre vedenie 
členskej evidencie. 

  

Článok VI. 
Vzťahy s politickými organizáciami 

  
6.1 Združenie nepodporuje žiadnu politickú stranu alebo hnutie. 

6.2 Žiadny člen alebo zamestnanec, či už jednotlivo alebo v mene organizácie, v súvislosti s 
činnosťou združenia nebude žiadať ani prijímať od politických organizácií alebo ich zástupcov 
dary vo forme tovaru, služieb alebo inej výhody. Každý člen alebo zamestnanec má povinnosť 
oznámiť akékoľvek aktivity tohto charakteru Komunitnému manažérovi združenia. 
6.3 Členovia a zamestnanci združenia majú povinnosť vopred informovať Komunitného 
manažéra v prípade spolupráce s politickými organizáciami ako aj v prípade, že sa rozhodnú 
vstúpiť do politickej organizácie či kandidovať na verejnú funkciu. 

Článok VII. 
Orgány občianskeho združenia 

 7.1 Orgánmi združenia sú Správna rada a Komunitný manažér. 

Článok VIII. 
Správna rada 

8.1 Správna rada je najvyšším rozhodovacím orgánom združenia. Tvoria ju zakladatelia 
Nadácie Zastavme korupciu, menovite Miroslav Trnka a Michal Bláha spolu s riaditeľom 
Nadácie Zastavme korupciu k dátumu konania Správnej rady. Títo majú právo navrhnúť a prijať 
ďalších členov Správnej rady. Na prijatie nového člena Správnej rady je potrebný hlas všetkých 
existujúcich členov Správnej rady. 

8.2 Správna rada sa schádza minimálne raz ročne. Schôdze zvoláva a vedie Komunitný 
manažér. Zvolávanie Správnej rady sa musí uskutočniť vo forme písomnej alebo e-mailovej 
pozvánky doručenej najmenej 30 dní pred konaním Správnej rady. 

8.3 Každý člen Správnej rady má pri hlasovaní jeden hlas. 
8.4 Správna rada najmä: 
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a. volí  a odvoláva Komunitného manažéra; 

b. určuje výšku mesačnej odmeny Komunitného manažéra; 
c. rozhoduje o doplnení a zmene stanov; 
d. berie na vedomie správu o činnosti a hospodárení; 

e. schvaľuje plán činnosti a hospodárenia združenia na obdobie do konania predpokladanej 
nasledovnej Správnej rady; 

f. rozhoduje o zániku združenia a o naložení s jeho majetkom ku dňu zániku; 

g. ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia. 
8.5 Správna rada je uznášaniaschopná, ak sa jej zúčastní aspoň polovica všetkých členov. 
8.6 Rozhodnutie Správnej rady je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých 
prítomných členov, okrem prípadov v bode 8.4 f) a g), kedy je na platnosť potrebná 2/3 väčšina 
prítomných členov. 
8.7 Správna rada môže prijímať rozhodnutia aj mimo svojho zasadnutia (per rollam). Návrh 
uznesenia spolu s lehotou na vyjadrenie, ktorá musí byť minimálne 10 dní od odoslania, sa 
predkladá členom e-mailom, či inou elektronickou komunikáciou umožňujúcou spätné overenie 
hlasovania. Iniciovať rozhodovanie Správnej rady per rollam môžu členovia Správnej rady a 
Komunitný manažér. Rozhodnutie Správnej rady per rollam je prijaté nadpolovičnou väčšinou 
hlasov všetkých členov. 
                

Článok IX. 
Komunitný manažér 

9.1 Komunitný manažér je štatutárnym a výkonným orgánom združenia. Rozhoduje o všetkých 
záležitostiach, ktoré nie sú podľa týchto stanov v kompetencii Správnej rady, najmä: 

a. organizuje a riadi bežnú činnosť združenia;    
b. zastupuje združenie vo  vzťahu k tretím osobám v súlade s rozhodnutiami Správnej rady, 

internými predpismi a záujmami združenia; 

c. navrhuje zmenu stanov; 
d. navrhuje plán činnosti a rozpočet; 
e. predkladá správu o činnosti a hospodárení združenia; 

f. rozhoduje o prijatí za člena združenia; 
g. rozhoduje o vylúčení existujúcich členov združenia;  
h. vedie zoznam členov združenia; 

i. navrhuje stratégiu rozvoja združenia a zabezpečuje jej realizáciu;  
j. určuje výšku členského príspevku členov združenia; 
k. spravuje majetok združenia; 
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l. zodpovedá za hospodárenie a vedenie účtov združenia a vypracúva účtovnú závierku; 

m. zvoláva zasadnutie Správnej rady; 
n. vydáva vnútorné smernice združenia. 

9.2 Funkčné obdobie Komunitného manažéra je 2-ročné. 

9.3 Komunitný manažér vykonáva podpisové právo za občianske združenie tak, že k 
vytlačenému alebo napísanému oficiálnemu názvu občianskeho združenia umiestni svoj 
vlastnoručný podpis. 

9.4 Komunitný manažér je za svoju činnosť zodpovedný Správnej rade. 
  

Článok X. 
Hospodárenie združenia 

  

10.1 Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom združenia a slúži výhradne na 
plnenie jeho cieľov a činností. Majetok združenia musí byť obhospodárovávaný v súlade so 
zásadami riadneho hospodárenia. 

10.2 Hospodárenie a účtovanie združenia sa uskutočňuje v súlade s platným právnym 
poriadkom SR. 
10.3 Zdrojmi majetku sú zákonom dovolené finančné a iné prostriedky, a to najmä vo forme: 

a.  príspevkov, darov od právnických a fyzických osôb zo SR a zo zahraničia; 
b.  príjmov z hospodárskej a podnikateľskej činnosti v súlade s vyššie uvedeným účelom 

vzniku združenia; 

c.  verejných zbierok; 
d.  úrokov z finančných prostriedkov v peňažných ústavoch; 
e.  dedičstva; 

f.  výnosov z hospodárenia s majetkom združenia; 
g.  dotácií, grantov a fondov. 

Článok XI. 
Zánik združenia 

  
11.1  Združenie môže zaniknúť: 

a. dobrovoľným rozpustením, 

b. zlúčením s iným združením, 
c.   právoplatným rozhodnutím oprávneného orgánu o jeho rozpustení. 
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11.2  V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje Správna rada likvidátora, ktorý v prvom 
rade vyrovná záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia Správnej 
rady. Likvidátor oznámi vstup do likvidácie a samotný zánik združenia v lehote 15 dní 
Ministerstvu vnútra SR. 

  

Článok XII. 
Záverečné ustanovenia 

12.1 Združenie je právnickou osobou. Do jeho postavenia a činnosti môžu štátne orgány 
zasahovať len v medziach zákona. 
12.2 Podrobnosti o organizácii združenia upravujú vnútorné smernice združenia. 
12.3 Návrh týchto stanov bol prerokovaný a schválený prípravným výborom dňa 18.1.2017. 

12.4 Stanovy v zmysle platných právnych predpisov registruje Ministerstvo vnútra SR a tieto 
nadobúdajú účinnosť dňom registrácie združenia. 

V Bratislave 18.1.2017
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