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Názov a sídlo

1.1

Názov občianskeho združenia je House of Events Innovation, oficiálna skratka je HEI.

1.2

Sídlom združenia je Krajinská 11288/44, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice.
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Cieľ a činnosti združenia

2.1

HEI je založené za účelom prispetia k výskumu a vzdelávaniu v oblastiach súvisiacich s
organizáciou a zabezpečením podujatí a s podporou exportu služieb týkajúcich sa podujatí
zo SR do EÚ a celého sveta. Na naplnenie tohto účelu vykonáva HEI najmä tieto činnosti:
2.1.1
organizovanie vzdelávacích aktivít, prednášok, diskusií, seminárov a konferencií
o organizácii a zabezpečení podujatí;
2.1.2
vypracúvanie a realizácia odborných projektov, optimalizácie a automatizácie
procesov podujatí;
2.1.3
propagácia slovenských podujatí a subdodávateľov podujatí v Slovenskej republike
a v zahraničí;
2.1.4
výskum a publikačná činnosť;
2.1.5
vytváranie a podpora systematických kontaktov s odbornými inštitúciami
a akademickými pracoviskami v Slovenskej republike a v zahraničí;
2.1.6 spolupráca s ďalšími právnickými a fyzickými osobami, ktorých činnosť je v súlade
s cieľom HEI.
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Členstvo

3.1

Členom HEI môžu byť len právnické osoby, ktoré súhlasia s účelom HEI a stanovami HEI.

3.2

HEI má dve skupiny členov:
3.2.1 zakladajúci členovia;
3.2.2 pridružený členovia.

3.3

Zakladajúcimi členmi sú tie právnické osoby, ktoré sa podieľali na založení HEI a sú uvedení
ako zakladatelia na Zakladateľskej zmluve o založení záujmového združenia právnických
osôb z [dátum].

3.4

O prijatí za pridruženého člena rozhoduje predstavenstvo. Predstavenstvo rozhoduje
jednomyseľne, na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo.

3.5

Členstvo pridruženého člena v HEI vzniká dňom prijatia rozhodnutia predstavenstva podľa
bodu 3.4 Stanov. Členstvo je časovo neobmedzené.

3.6

V prípade, že predstavenstvo príjme rozhodnutie o prijatí právnickej osoby za pridruženého
člena, bezodkladne vystaví novému pridruženému členovi potvrdenie o členstve. Potvrdenie
o členstve slúži ako doklad členstva a obsahuje informácie o tom, že členovi HEI vzniklo
členstvo a dátum vzniku členstva.
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3.7

Zakladajúci členovia HEI sú oprávnení:
3.7.1 podieľať sa na činnosti HEI;
3.7.2 voliť a byť volený do orgánov HEI;
3.7.3 obracať sa na orgány HEI s námetmi, sťažnosťami a žiadosťami o stanovisko;
3.7.4 byť informovaní o činnosti a rozhodnutiach orgánov HEI;
3.7.5 využívať informácie a služby, ktoré HEI poskytuje.

3.8

Pridružení členovia HEI sú oprávnení:
3.8.1 podieľať sa na činnosti HEI;
3.8.2 obracať sa na orgány HEI s námetmi, sťažnosťami a žiadosťami o stanovisko;
3.8.3 byť informovaní o činnosti a rozhodnutiach orgánov HEI;
3.8.4 využívať informácie a služby, ktoré HEI poskytuje.

3.9

Členovia HEI sú povinní:
3.9.1 dodržiavať stanovy, interné smernice a predpisy HEI;
3.9.2 pomáhať pri plnení cieľov HEI a aktívne sa podieľať na jeho práci;
3.9.3 obhajovať záujmy HEI;
3.9.4 ochraňovať a zveľaďovať majetok HEI.

3.10 Členstvo v HEI zaniká:
3.10.1 vystúpením;
3.10.2 úmrtím alebo zánikom člena;
3.10.3 zánikom HEI;
3.10.4 vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena;
3.10.5 vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje povinnosti člena podľa
bodu 3.9 Stanov.
3.11 Vystúpením podľa bodu 3.10.1 členstvo v HEI zaniká dňom doručenia písomného
oznámenia člena o vystúpení predstavenstvu.
3.12 Vylúčením podľa bodu 3.10.5 členstvo v HEI zaniká dňom rozhodnutia Správnej rady HEI
o vylúčení člena. Rozhodnutie o vylúčení člena prijíma Správna rada HEI jednomyseľne.
Rozhodnutie o vylúčení musí obsahovať dôvody, z ktorých je zrejmé čím člen porušil svoje
povinnosti.
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Orgány združenia

4.1

Orgánmi HEI sú:
4.1.1 Správna rada
4.1.2 Predstavenstvo
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Správna rada

5.1

Správna rada je najvyšší orgán HEI.

5.2

Správnu radu tvoria nominanti všetkých zakladajúcich členov združenia. Každý zakladajúci
člen združenia môže nominovať jedného člena správnej rady.

5.3

Zasadnutie Správnej rady zvoláva Predstavenstvo. Predstavenstvo zvoláva zasadnutie
Správnej rady:
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5.3.1
5.3.2

podľa potreby, minimálne raz za rok;
ak o to požiada aspoň jedna tretina zakladajúcich členov HEI.

5.4

Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

5.5

Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, pokiaľ tieto Stanovy
neurčujú ináč. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu Správnej rady.

5.6

Do pôsobnosti Správnej rady patrí:
5.6.1 rozhodovanie o zániku HEI zlúčením s iným občianskym združením alebo
dobrovoľným rozpustením;
5.6.2 schvaľovanie stanov HEI, ich zmeny a dodatkov;
5.6.3 schvaľovanie plánu činnosti a výročnej správy HEI;
5.6.4 schvaľovanie rozpočtu a správy o hospodárení;
5.6.5 rozhodovanie o vylúčení člena HEI;
5.6.6 voľba a odvolávanie predsedu Správnej rady;
5.6.7 voľba a odvolávanie členov Predstavenstva.

5.7

Na čele Správnej rady stojí jej predseda, ktorý je volený na obdobie 7 rokov . Predseda
Správnej rady:
5.7.1 vedie zasadnutia Správnej rady a koordinuje jej činnosť;
5.7.2 v spolupráci s Predstavenstvom stanovuje dlhodobú koncepciu činnosti HEI;
5.7.3 môže požadovať od Predstavenstva vysvetlenia a informácie o činnosti HEI aj mimo
zasadnutia Správnej rady.
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Rozhodovanie per rollam

6.1

Členovia Správnej rady HEI môžu prijímať rozhodnutia mimo zasadnutie Správnej rady per
rollam.

6.2

Rozhodovanie per rollam sa koná tak, že Predstavenstvo predloží všetkým členom Správnej
rady HEI návrh uznesenia na vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu spolu s oznámením lehoty,
v ktorej majú členovia svoj súhlas/nesúhlas vyjadriť.

6.3

Lehota na vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu nesmie byť kratšia ako sedem (7) dní od doručenia
návrhu uznesenia. Súhlas/nesúhlas člena Správnej rady HEI je platne vyjadrený, ak ho odošle
najneskôr v posledný deň lehoty.

6.4

Ak sa člen Správnej rady HEI k predloženému návrhu nevyjadrí v stanovenej lehote, má sa
za to, že s návrhom nesúhlasí. Ak člen Správnej rady HEI zašle vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu
po uplynutí lehoty, hľadí sa na jeho vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu ako na neplatné.

6.5

Predkladanie návrhu rozhodnutia ako aj vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu sa deje výhradne e mailom. Návrh rozhodnutia a oznámenia o lehote na vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu zašle
Predstavenstvo na poslednú známu e-mailovú adresu členov Správnej rady HEI. Vyjadrenie
súhlasu/nesúhlasu zašlú členovia na e-mailovú adresu členov predstavenstva.

6.6

Na prijatie platného rozhodnutia per rollam sa vyžaduje súhlasné stanovisko nadpolovičnej
väčšiny všetkých členov Správnej rady HEI.
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6.7

Rozhodovanie per rollam je prípustné o všetkých veciach patriacich do pôsobnosti Správnej
rady podľa bodu 5.6 Stanov.
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Predstavenstvo

7.1

Predstavenstvo je výkonným orgánom HEI, ktorý má rozhodovaciu právomoc.
Predstavenstvo sa za svoju činnosť zodpovedá Správnej rade.

7.2

Predstavenstvo je zložené z dvoch riaditeľov, z ktorých jeden zastáva funkciu programového
riaditeľa a druhý funkciu výkonného riaditeľa (ďalej aj ako „riaditelia“).

7.3

Člen predstavenstva môže byť zároveň členom Správnej rady.

7.4

Členovia Predstavenstva sú volení Správnou radou na obdobie 42 mesiacov trojpätinovou
väčšinou prítomných členov. Správna rada spolu s voľbou členov Predstavenstva určí, ktorý
z členov Predstavenstva bude zastávať funkciu programového riaditeľa, a ktorý funkciu
výkonného riaditeľa.

7.5

Do pôsobnosti Predstavenstva patrí:
7.5.1 riadenie a zabezpečovanie činnosti HEI v období medzi zasadnutiami Správnej rady;
7.5.2 zvolávanie a príprava zasadnutí Správnej rady;
7.5.3 vypracúva plán činnosti a výročnú správu HEI;
7.5.4 navrhuje rozpočet a vypracúva správu o hospodárení HEI;
7.5.5 ustanovuje likvidátora HEI ak Správna rada alebo Predstavenstvo rozhodli o zrušení
HEI bez právneho nástupcu;
7.5.6 prijíma pridružených členov HEI;
7.5.7 schvaľuje interné smernice a predpisy HEI;
7.5.8 môže poveriť člena HEI konaním v mene HEI;
7.5.9 určuje výšku a termín splatnosti členského poplatku.

7.6

Predstavenstvo môže rozhodovať per rollam. Na rozhodovanie per rollam sa primerane
uplatnia ustanovenia čl. 6 Stanov.

7.7

Programový riaditeľ:
7.7.1 je štatutárnym orgánom HEI;
7.7.2 odborne garantuje výskumné programy HEI;
7.7.3 určuje programové priority činnosti HEI;
7.7.4 zodpovedá za oblasť ľudských zdrojov.

7.8

Výkonný riaditeľ:
7.8.1 je štatutárnym orgánom HEI;
7.8.2 zodpovedá za oblasť fundraisingu;
7.8.3 zodpovedá za oblasť ľudských zdrojov;
7.8.4 zostavuje a spravuje rozpočet HEI;
7.8.5 vnútorne riadi HEI.

7.9

Riaditelia sú štatutárnymi orgánmi HEI. Riaditelia konajú v mena HEI samostatne, pokiaľ
nie je týmito stanovami stanovené ináč.

7.10 Riaditelia konajú v mene HEI spoločne:
4

7.10.1 v prípade, že HEI vznikne finančný záväzok v hodnote nad tisíc (1 000) eur;
7.10.2 v záležitostiach podľa bodu 7.5 Stanov;
7.10.3 v záležitostiach, ktoré podľa týchto Stanov nie sú v kompetencii iných orgánov HEI
alebo jednotlivých riaditeľov.
7.11 Po uplynutí doby mandátu riaditeľa je tento poverený výkonom svojej funkcie až do doby
zvolenia nového riaditeľa Správnou radou.
7.12 Pokiaľ nebude funkcia jedného z riaditeľov obsadená, výkon kompetencií v celom rozsahu
prechádza na druhého riaditeľa.
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Hospodárenie HEI

8.1

HEI hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom a s ostatnými majetkovými právami.

8.2

Zdrojom majetku HEI sú najmä:
8.2.1 dary a dobrovoľné príspevky;
8.2.2 dotácie a granty od fyzických a právnických osôb, štátnych orgánov, a to aj zo
zahraničia;
8.2.3 úroky z vkladov na bankových účtoch;
8.2.4 príjmy z vlastnej činnosti pri napĺňaní cieľov HEI;
8.2.5 ostatné príjmy.

8.3

Finančné prostriedky HEI sa vedú na samostatnom bankovom účte.

8.4

Hospodárenie s majetkom a majetkovými právami HEI sa uskutočňuje podľa schváleného
rozpočtu.

8.5

Zodpovednosť za hospodárenie HEI nesie Predstavenstvo.
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Zánik HEI

9.1

HEI zaniká:
9.1.1 zlúčením s iným záujmovým združením právnických osôb;
9.1.2 dobrovoľným rozpustením.

9.2

V prípade zániku HEI podľa bodu 9.1.2 sa vykoná majetkové vyporiadanie. Vyporiadanie
vykoná predstavenstvom určený likvidátor. Pri likvidácii HEI sa najskôr uhradia všetky
pohľadávky združenia. Zvyšný majetok sa môže použiť výhradne na verejnoprospešné alebo
charitatívne účely.

9.3

HEI zanikne dňom výmazu z registra záujmových združení právnických osôb.
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Účinnosť stanov

10.1 Stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia zakladajúcimi členmi a účinnosť dňom
registrácie HEI.
10.2 Dodatky a zmeny stanov, nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia Správnou
radou, pokiaľ Správna rada nerozhodne o neskoršej účinnosti.
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