Stanovy občianskeho združenia Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku
Článok 1
Názov a sídlo
1.1 Názov občianskeho združenia je Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku (ďalej len „ASES“).
1.2 Sídlo občianskeho združenia je Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava – Vajnory.

Článok 2
Ciele
2.1 Základným cieľom ASES je propagácia, podpora a rozvoj sociálnej ekonomiky na Slovensku, ako aj
špecificky propagácia a podpora sociálneho podnikania a propagácia, podpora, vzájomná pomoc
a spolupráca sociálnych podnikov – členov ASES a zastupovanie ich záujmov a potrieb. Napĺňaním
tohto cieľa bude ASES prispievať k sociálne, hospodársky a zároveň ekologicky udržateľnému a
regionálne vyváženému rozvoju a modernizácii Slovenskej republiky. Špecifickým cieľom ASES je
propagácia, rozvoj a podpora spoločensky zodpovedného verejného obstarávania. Cieľom ASES
je tiež združovanie subjektov sociálnej ekonomiky, ktoré dosahujú merateľný pozitívny sociálny
vplyv poskytovaním rovnakej spoločensky prospešnej služby, ako aj reprezentácia registrovaných
sociálnych podnikov a subjektov sociálnej ekonomiky.
2.2 Za účelom naplnenia tohto cieľa bude občianske združenie najmä:
• spolupracovať s orgánmi a organizáciami štátu a samospráv,
• spolupracovať s orgánmi a organizáciami Európskej únie,
• pôsobiť v nadnárodných, najmä európskych, združeniach v oblasti sociálnej ekonomiky,
• realizovať projekty poradenskej, vzdelávacej a finančnej podpory sociálnych podnikov,
• realizovať projekty poradenskej, vzdelávacej a informačnej podpory spoločensky
zodpovedného verejného obstarávania,
• organizovať prezentácie, semináre, školenia, konferencie, podujatia pre médiá,
• publicisticky rozširovať informácie o sociálnej ekonomike a zvlášť o sociálnom podnikaní.

Článok 3
Členstvo
3.1 Členstvo v ASES je dobrovoľné. Členom môže byť každá právnická osoba, ktorá pôsobí v oblasti
sociálnej ekonomiky v Slovenskej republike a prejaví súhlas so stanovami a programovými
dokumentmi ASES podaním písomnej prihlášky. Členom môže byť aj každá fyzická osoba, ktorá sa
významnou mierou zaslúžila o rozvoj sociálnej ekonomiky, alebo svojim doterajším či súčasným
pracovným pôsobením môže významne prispieť k rozvoju sociálnej ekonomiky.
3.2 Členstvo v ASES vzniká prijatím za člena na základe rozhodnutia predsedníctva ASES o podanej
prihláške a to dňom zápisu do zoznamu členov, o čom predsedníctvo členovi vydá osvedčenie.
3.3 Členovia ASES majú právo:
• podieľať sa na činnosti ASES,
• voliť a byť volení do orgánov ASES,
• obracať sa na orgány ASES s námetmi, podnetmi a sťažnosťami,
• byť informovaní o činnosti ASES a jej orgánov,

•

využívať služby a pomoc, ktorú ASES poskytuje svojim členom.

3.4 Členovia ASES sú povinní:
•
•
•
•

dodržiavať stanovy ASES,
podľa svojich možností a schopností podieľať sa na činnosti ASES a pomáhať jej orgánom pri
plnení ich úloh,
platiť členský príspevok, ak o tejto povinnosti rozhodne zhromaždenie členov,
ochraňovať a zveľaďovať majetok ASES.

3.5 Členstvo zaniká:
•
•
•
•
•
•

vystúpením, ktoré jej písomne oznámené predsedníctvu,
úmrtím fyzickej, resp. zánikom právnickej osoby,
zánikom ASES,
vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
vylúčením predsedníctvom, ak člen opakovane porušuje stanovy, alebo z iných dôležitých
dôvodov,
neuhradením členského , ak o ňom rozhodne zhromaždenie členov.
Článok 4
Orgány ASES

4.1
•
•
•
•

Orgánmi ASES sú:
zhromaždenie členov,
predsedníctvo,
predseda,
revízor.

4.2 Najvyšším orgánom ASES jej zhromaždenie členov a tvoria ho všetci členovia združenia. Schádza
sa minimálne raz za dva roky. Zvoláva ho predseda zaslaním písomnej pozvánky najmenej 14
kalendárnych dní pred termínom konania, ktorý schváli predsedníctvo. Zhromaždenie členov je
schopné sa uznášať, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina členov ASES. Do pôsobnosti
zhromaždenia členov patrí:
• schvaľovanie stanov, ich zmien a doplnkov,
• schvaľovanie programových dokumentov,
• rozhodnutie o povinnosti platiť členský príspevok, vrátane určenia jeho výšky,
• voľba a odvolávanie všetkých orgánov ASES, vrátane predsedu,
• vytváranie poradných orgánov ASES a voľba ich členov,
• schválenie výročnej správy, rozpočtu a správy o hospodárení,
• rozhodnúť o zániku združenia a spôsobe zániku,
• ukladať záväzné úlohy všetkým orgánom ASES, vrátane predsedu,
• čokoľvek iné, čo podľa stanov nepatrí do pôsobnosti iného orgánu ASES.
4.3 Činnosť ASES medzi dvoma zhromaždeniami členov riadi predsedníctvo, ktoré má päť členom,
ktorí sú volení na obdobie štyroch rokov. Jedným z nich je predseda ASES. Členom predsedníctva
sa môže stať každý člen – fyzická osoba, alebo zástupca člena – právnickej osoby. Spomedzi
členov predsedníctva môže zhromaždenie členov určiť aj maximálne dvoch podpredsedov. Ak

počet členov predsedníctva klesne pod troch, predseda zorganizuje voľbu per rollam, v ktorej
členovia ASES zvolia toľko členov predsedníctva, aby počet jeho členov dosiahol päť. Voľba je
platná, ak sa nej zúčastní nadpolovičná väčšina členov ASES. Predsedníctvo sa schádza minimálne
raz za 3 mesiace a je schopné uznášať sa, ak je na zasadaní prítomná nadpolovičná väčšina jeho
členov. Na zasadaní predsedníctva sa môže z vlastnej vôle zúčastniť revízor. Do pôsobnosti
predsedníctva patrí:
• určenie termínu zhromaždenia členov a schválenie návrhu jeho programu,
• schválenie návrhov pre zhromaždenie členov, vrátane návrhov výročnej správy, rozpočtu
a správy o hospodárení,
• riešenie podnetov, návrhov, pripomienok a sťažností členov ASES a plnenie uznesení
zhromaždenia členov,
• rozhodovanie o prijatí nových členov ASES,
• vyškrtnutie členov ASES,
• schválenie plánu činnosti predsedníctva a úloh predsedu a podpredsedov, ak ich
zhromaždenie členov určilo,
• schválenie zásad hospodárenia ASES,
• schvaľovanie projektov, ktorých rozpočet, ako aj zmlúv, ktorých plnenie zo strany ASES
prekračuje 20 000 (slovom dvadsaťtisíc) eur,
• vytváranie stálych alebo dočasných pracovných skupín ASES,
• vstup ASES do národných a medzinárodných organizácií, ktorý musí byť ratifikovaný na
najbližšom zhromaždení členov,
• komunikácia s orgánmi a organizáciami štátu a samospráv, ako aj s orgánmi a organizáciami
Európskej únie, v prípadoch, ktoré si vyhradí.
4.4 Štatutárnym orgánom ASES, konajúcim v jeho mene je predseda. Prvé volebné obdobie predsedu
od ustanovujúceho zhromaždenia členov je dva roky. Ďalšie volebné obdobia predsedu sú 4
roky. Vzdať funkcie sa môže písomným oznámením predsedníctvu, ktoré následne určí spomedzi
svojich členov štatutárneho zástupcu ASES do najbližšieho zhromaždenia členov. Predseda
zvoláva zhromaždenie členov v termíne, ktoré určí predsedníctvo, alebo na základe písomnej
žiadosti aspoň tretiny členov do 14 kalendárnych dní od jej doručenia. Ak nekoná podľa predošlej
vety, zhromaždenie členov zvolá predsedníctvom poverený člen predsedníctva. Predseda zvoláva
zasadania predsedníctva minimálne raz za tri mesiace, alebo na základe písomnej žiadosti člena
predsedníctva do 5 kalendárnych dní od jej doručenia. Predseda informuje členov predsedníctva
o svojej činnosti spôsobom určeným predsedníctvom. Predseda informuje členov ASES o svojej
činnosti, ako aj o činnosti predsedníctva spôsobom, ktoré určí zhromaždenie členov, a ak neurčí,
tak spôsobom, ktorý určí predsedníctvo. V prípade, že zo zdravotných či iných dôvodov hodných
osobitného zreteľa nemôže predseda vykonávať svoju funkciu v plnom rozsahu, môže na krátku
dobu nepresahujúcu jeden mesiac písomne splnomocniť na výkon konkrétnych krokov
podpredsedu ASES a ak ho zhromaždenie členov neurčilo, tak iného člena predsedníctva.
4.5 Revízor ASES vykonáva kontrolnú a auditnú činnosť na základe úloh uložených mu zhromaždením
členov, alebo z vlastnej iniciatívy. Bezodkladne koná aj na základe podnetov a sťažností členov
ASES, ktoré mu boli písomne doručené. Pre výkon svojej činnosti je revízor oprávnený nahliadnuť
do všetkých zmlúv a kompletnej účtovnej agendy ASES a vyžadovať od predsedu všetky potrebné
informácie. O svojich zisteniach bezodkladne informuje ním vybrané orgány ASES, pričom
predkladá aj návrhy opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Revízor sa na zasadaní
predsedníctva vyjadruje k návrhom výročnej správy, rozpočtu a správy o hospodárení, pričom

môže navyše predkladať zhromaždeniu členov vlastné správy o svojej činnosti a zisteniach,
vrátane návrhov na následné opatrenia. Revízor sa vyjadruje k výberu fyzickej alebo právnickej
osoby, ktorá vedie účtovníctvo ASES.

Článok 5
Zásady hospodárenia
5.1 Združenie hospodári so svojím majetkom podľa schváleného rozpočtu, v súlade so všeobecne
záväznými predpismi Slovenskej republiky. Predseda ako štatutárny orgán môže predložiť žiadosť
o grant na projekt, ktorého rozpočet presahuje, alebo podpísať zmluvu, na základe ktorej plnenie
zo strany ASES presahuje 20 000 (slovom dvadsaťtisíc) eur iba s predchádzajúcim súhlasom
predsedníctva. Ochrana majetku, jeho evidencia a hospodárenie s ním sa vykonáva v súlade so
všeobecne záväznými predpismi a podlieha kontrole revízora. Majetok môže byť použitý len na
dosahovanie cieľov ASES, resp. na ostatné aktivity, ktoré sú v súlade so stanovami. Majetok ASES
tvoria:
• členské príspevky, ak o nich rozhodlo zhromaždenie členov,
• dotácie, granty, dary,
• iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok 6
Zánik združenia
6.1 Združenie zaniká:
•
•

zlúčením s iným občianskym združením,
dobrovoľným rozpustením.

6.2 O zániku rozhoduje zhromaždenie členov, pričom zároveň rozhodne aj o prechode práv a
povinností k majetku združenia. V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje zhromaždenie
členov likvidátora. Likvidátor vyrovná záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa
rozhodnutia zhromaždenia členov. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15
kalendárnych dní Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

Článok 7
Záverečné a prechodné ustanovenia
7.1 Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a stanovy nadobúdajú
účinnosť dňom registrácie.
7.2 Pre účely zápisu do registra občianskych združení je prvým štatutárny orgánom splnomocnenec
prípravného výboru, ktorý túto funkciu vykonáva do zvolenia predsedu.

7.3 Splnomocnenec prípravného výboru zvolá prvé zhromaždenie členov do 30 kalendárnych dní
odo dňa doručenia jedného exempláru stanov, na ktorom Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky vyznačí deň registrácie ASES. Ak tak splnomocnenec prípravného výboru neurobí,
zhromaždenie členov zvolá iný člen prípravného výboru.
7.4 Do zvolenia predsedníctva ASES vykonáva jeho pôsobnosť v plnom rozsahu prípravný výbor,
pričom rozhodnutia na tento účel prijíma jednomyseľne.

