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STANOVY  

občianskeho združenia 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENSKO 

 

1 PREAMBULA 

1.1 Transparency International je medzinárodná sieť mimovládnych organizácií 

zameraných na otázky transparentnosti, korupcie, etiky a dobrého vládnutia. 

Transparency International bola založená v Berlíne v roku 1993 a v súčasnosti pôsobí 

vo viac ako sto štátoch.  

1.2 Transparency International Slovensko je členom globálneho hnutia proti korupcii 

Transparency International. História Transparency International Slovensko siaha do 

roku 1998, kedy vznikla ako organizačná zložka Centra pre hospodársky rozvoj. Od 

roku 2002 existuje Transparency International Slovensko ako samostatné občianske 

združenie.  

2 NÁZOV A SÍDLO  

2.1 Názov občianskeho združenia v slovenskom jazyku je Transparency International 

Slovensko, v anglickom jazyku Transparency International Slovakia.. 

2.2 Sídlo združenia je Bratislava, Bajkalská 25, PSČ 827 18. 

3 POSLANIE A ČINNOSTI ZDRUŽENIA 

3.1 Poslaním Transparency International Slovensko je znižovať korupciu a zvyšovať 

transparentnosť inštitúcií. Transparency International Slovensko sleduje mocných, 

presadzuje riešenia a zapája ľudí do verejnej kontroly. Víziou združenia je Slovensko a 

svet so zodpovednými ľuďmi a otvorenými inštitúciami bez korupcie. 

3.2 Transparency International Slovensko pri svojej činnosti dodržiava nasledujúce 

hodnoty:  

3.2.1 transparentnosť; 

3.2.2 dodržiavanie pravidiel; 

3.2.3 osobná zodpovednosť; 

3.2.4 účasť ľudí na správe vecí verejných; 

3.2.5 efektívnosť využitia verejných zdrojov. 

3.3 Na naplnenie svojho poslania, Transparency International Slovensko vykonáva najmä 

tieto činnosti:  

3.3.1 zlepšovanie prístupu verejnosti k informáciám; 

3.3.2 výskum o trendoch vo výskyte korupcie na Slovensku, uplatňovaní protikorupčných 

opatrení a o otázkach dobrého vládnutia; 

3.3.3 navrhovanie protikorupčných opatrení na nadnárodnej, národnej, regionálnej 

a lokálnej úrovni; 

3.3.4 presadzovanie transparentnosti, dôvery, čestnosti, integrity a protikorupčného 

povedomia; 
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3.3.5 organizovanie prieskumov, spracúvanie a publikovanie analýz, správ a stanovísk; 

3.3.6 organizovanie vzdelávacích programov a iných foriem osvetovej činnosti v boji proti 

korupcii. 

4 ČLENSTVO 

4.1 Riadnymi členmi Transparency International Slovensko (ďalej len „člen“) a čestnými 

členmi Transparency International Slovensko (ďalej len „čestný člen“) môžu byť fyzické 

osoby a právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami Transparency International 

Slovensko a vyznávajú hodnoty podľa bodu 3.2 stanov. 

4.2 O prijatí za člena a čestného člena  a jeho odvolaní rozhoduje Správna rada (bod 6.4 

stanov). Členstvo a čestné členstvo v Transparency International Slovensko vzniká 

dňom prijatia rozhodnutia Správnej rady. Čestný člen nemôže voliť a byť volený do 

orgánov združenia (4.4.3) 

4.3 Členstvo v Transparency International Slovensko vzniká dňom prijatia rozhodnutia 

správnej rady podľa bodu 4.2 stanov. Riadne členstvo v Transparency International 

Slovensko je časovo obmedzené na dvakrát sedem rokov vo dvoch po sebe 

neopakovaných obdobiach.  

4.4 Členovia sú oprávnení: 

4.4.1 podieľať sa na činnosti Transparency International Slovensko prostredníctvom svojho 

členstva v správnej rade; 

4.4.2 byť informovaní o činnosti združenia; 

4.4.3 voliť a byť volení do orgánov združenia. 

4.5 Členovia sú povinní: 

4.5.1 dodržiavať stanovy, interné smernice a predpisy; 

4.5.2 pomáhať pri plnení cieľov Transparency International Slovensko a aktívne sa podieľať 

na jeho práci; 

4.5.3 obhajovať záujmy Transparency International Slovensko; 

4.5.4 ochraňovať a zveľaďovať majetok Transparency International Slovensko; 

4.5.5 vo svojom osobnom živote dodržiavať hodnoty podľa bodu 3.2 stanov a vyhýbať sa 

konfliktom záujmov, ktoré by mohli poškodiť verejné vnímanie Transparency 

Interantional Slovensko. 

4.6 Členstvo zaniká: 

4.6.1 vystúpením; 

4.6.2 úmrtím alebo zánikom člena; 

4.6.3 uplynutím siedmich rokov od prijatia za člena;   

4.6.4 zánikom Transparency International Slovensko; 

4.6.5 vylúčením, ak člen opätovne a napriek písomnému varovaniu závažne porušuje 

povinnosti člena podľa bodu 4.5 stanov. 

4.7 Vystúpením podľa bodu 4.6.1 stanov členstvo v Transparency International Slovensko 

zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení riaditeľovi. 

4.8 Vylúčením podľa bodu 4.6.5 stanov členstvo v Transparency International Slovensko 
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zaniká dňom rozhodnutia Správnej rady o vylúčení člena. Rozhodnutie o vylúčení člena 

prijíma správna rada väčšinou všetkých členov. Rozhodnutie o vylúčení musí obsahovať 

dôvody, z ktorých je zrejmé čím člen porušil svoje povinnosti. Pri hlasovaní o vylúčení 

sa hlas člena, o ktorého vylúčení sa rozhoduje, neuplatňuje. 

5 ORGÁNY ZDRUŽENIA 

5.1 Orgánmi Transparency International Slovensko sú: 

5.1.1 Správna rada; 

5.1.2 Riaditeľ. 

6 SPRÁVNA RADA  

6.1 Správna rada je najvyšší orgán Transparency International Slovensko. Sladá sa 

z riadnych členov združenia. 

6.2 Správna rada má najmenej  troch členov  a najviac siedmich členov.  

6.3 Správna rada je uznášaniaschopná ak aj prítomná aspoň polovica jej členov.  

6.4 Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, pokiaľ tieto 

stanovy neurčujú ináč. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu správnej 

rady.  

6.5 Na čele správnej rady stojí jej predseda. Predseda správnej rady je volený správnou 

radou na obdobie siedmich (7) rokov. Predseda správnej rady:  

6.5.1 zvoláva zasadnutia správnej rady; 

6.5.2 vedie zasadnutia správnej rady; 

6.5.3 v prípade, že združenie nemá ustanoveného riaditeľa ani dočasného riaditeľa, 

vykonáva pôsobnosť riaditeľa až kým správna rada nezvolí nového riaditeľa.  

6.6 Zasadnutie správnej rady zvoláva predseda správnej rady, a to:  

6.6.1 podľa potreby, minimálne raz za rok; 

6.6.2 ak o to požiada aspoň jedna tretina členov správnej rady; 

6.6.3 ak o to požiada riaditeľ. 

6.7 Okrem členov správnej rady sa zasadnutia správnej rady vždy zúčastňuje aj riaditeľ 

a prípadne ďalšie osoby, ktoré boli pozvané na zasadnutie predsedom správnej rady 

alebo riaditeľom. 

6.8 Každý člen správnej rady môže požadovať od riaditeľa vysvetlenia a informácie 

o činnosti združenia aj mimo  zasadnutia správnej rady. 

6.9 Do pôsobnosti správnej rady patrí:  

6.9.1 schvaľovanie stanov združenia, ich zmien a dodatkov; 

6.9.2 rozhodovanie o prijatí a vylúčení členov združenia; 

6.9.3 voľba a odvolávanie predsedu správnej rady; 

6.9.4 voľba a odvolávanie riaditeľa; 

6.9.5 schvaľovanie mzdy a ďalších odmien riaditeľa; 

6.9.6 schvaľovanie výročnej správy a účtovnej závierky; 
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6.9.7 schvaľovanie etického kódexu; 

6.9.8 rozhodovanie o zániku združenia a menovaní likvidátora; 

6.9.9 menovanie a odvolávanie čestných členov Transparency. 

6.9.10 Schvaľovanie rozpočtu a významných výdavkov Transparency (bod 9.7) 

6.9.11 Správna rada si môže podľa svojho uváženia vyžiadať od riaditeľa akékoľvek ďalšie 

materiály týkajúce sa činnosti Transparency a vyhradiť si právo ich odsúhlasiť. 

6.10 Členovia správnej rady sú povinní každoročne uviesť v registri záujmov svoje 

zamestnanie, pôsobenie v iných funkciách, vlastníctvo obchodných spoločností, ako aj 

záujmy svojich blízkych osôb. Register záujmov sa zverejňuje na webstránke 

Transparency International Slovensko.   

6.11 Mandát člena správnej rady sa pozastavuje v prípade, že: 

6.11.1 bol zvolený do funkcie riaditeľa združenia; 

6.11.2 bol menovaný alebo zvolený do funkcie verejného funkcionára v zmysle čl. 2 

ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. 

6.11.3 Pozastavenie zaniká ukončením funkcie člena vo verejnej funkcii, alebo rozhodnutím 

správnej rady 

7 RIADITEĽ 

7.1 Riaditeľ je výkonným a štatutárnym orgánom Transparency International Slovensko. 

Za svoju činnosť sa riaditeľ zodpovedá správnej rade. 

7.2 Riaditeľom môže byť len fyzická osoba, ktorá svojim doterajším konaním dáva 

dostatočné záruky, že vyznáva hodnoty Transparency International Slovensko podľa 

bodu 3.2 stanov. Riaditeľ nemusí byť členom Transparency International Slovensko. 

7.3 Riaditeľ je volený správnou radou na obdobie štyroch (4) rokov.  

7.4 Mandát riaditeľa zaniká: 

7.4.1 uplynutím doby podľa bodu 7.3 stanov; 

7.4.2 vzdaním sa funkcie; 

7.4.3 smrťou; 

7.4.4 odvolaním. 

7.5 V prípade, ak bol riaditeľ vymenovaný alebo zvolený do funkcie verejného funkcionára 

čl. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, Správna rada prediskutuje 

a rozhodne o jeho pokračovaní vo funkcii v lehote dvoch mesiacov odo dňa keď sa 

o vzniku nezlučiteľnosti podľa prechádzajúcej  vety dozvedela. 

7.6 Ak riaditeľovi zanikne funkcia podľa bodu 7.4.1, môže byť dovtedajší riaditeľ dočasne 

poverený výkonom funkcie riaditeľa až dovtedy, kým Správna rada nezvolí nového 

riaditeľa. Počas tohto obdobia vykonáva dočasne poverený riaditeľ funkciu riaditeľa 

v celom rozsahu oprávnení podľa bodu 7.9 stanov. 

7.7 V prípade, že riaditeľovi zanikne funkcia z dôvodu podľa bodu 7.4.2, k zániku funkcie 

dochádza uplynutím dvoch (2) mesiacov po dni doručenia písomného oznámenia 
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o vzdaní sa funkcie predsedovi správnej rady.  

7.8 V prípade, že riaditeľovi zanikne funkcia z dôvodu podľa bodu 7.4.4 stanov, k zániku 

funkcie dochádza dňom účinnosti rozhodnutia správnej rady o odvolaní riaditeľa. 

7.9 Riaditeľ je povinný informovať správnu radu o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré by 

mohli založiť podozrenie z konfliktu záujmov v jeho práci pre Transparency.  

7.10 Do pôsobnosti riaditeľa patrí: 

7.10.1 zastupovanie Transparency International Slovensko navonok; 

7.10.2 riadenie a zabezpečovanie činnosti Transparency International Slovensko v období 

medzi zasadnutiami správnej rady; 

7.10.3 schvaľovanie interných predpisov a smerníc Transparency International Slovensko; 

7.10.4 príprava stratégie a akčného plánu združenia; 

7.10.5 príprava výročnej správy; 

7.10.6 vedenie zoznamu členov združenia a ich kontaktných údajov; 

7.10.7 zabezpečovanie súladu konania Transparency International Slovensko s platnými 

právnymi predpismi a rozhodnutiami správnej rady; 

7.10.8 hospodárenie s majetkom Transparency International Slovensko. 

7.11 V mene Transparency International Slovensko koná riaditeľ tak, že k názvu združenia 

pripojí svoje meno, označenie funkcie riaditeľa a podpis.   

7.12 Riaditeľ môže poveriť výkonom časti svojej pôsobnosti člena združenia, zamestnanca, 

alebo tretiu osobu. 

7.13 Za výkon svojej funkcie poberá riaditeľ odmenu vo výške určenej správnou radou.  

8 HLASOVANIE PER ROLLAM 

8.1 Správna rada môže prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutia hlasovaním per rollam.  

8.2 Hlasovanie per rollam sa koná tak, že predseda správnej rady alebo riaditeľ zašle 

všetkým členom správnej rady návrh rozhodnutia na vyjadrenie súhlasu spolu 

s oznámením lehoty, v ktorej majú členovia správnej rady vyjadriť svoj súhlas alebo 

nesúhlas s návrhom.  

8.3 Lehota na vyjadrenie súhlasu s návrhom rozhodnutia nesmie byť kratšia ako sedem (7) 

pracovných dní od doručenia návrhu rozhodnutia. Vyjadrenie súhlasu člena správnej 

rady je platné ak ho odošle najneskôr v posledný deň lehoty.  

8.4 Pokiaľ sa člen správnej rady k návrhu rozhodnutia nevyjadrí v stanovenej lehote, má sa 

za to, že s návrhom rozhodnutia nesúhlasí. Na vyjadrenie súhlasu odoslané po uplynutí 

lehoty sa neprihliada.  

8.5 Predkladanie návrhu rozhodnutia ako aj vyjadrenie súhlasu sa deje výhradne písomne, 

spravidla prostredníctvom e-mailu. Návrh rozhodnutia zašle predseda alebo riaditeľ 

všetkým členom správnej rady na ich posledne známu e-mailovú adresu, prípadne inou 

dohodnutou formou. Členovia správnej rady zašlú svoje vyjadrenie súhlasu na e-

mailovú adresu riaditeľa. 
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8.6 Hlasovanie per rollam je prípustné vo všetkých záležitostiach patriacich do pôsobnosti 

správnej rady.  

8.7 Na prijate platného rozhodnutia hlasovaním per rollam sa vyžaduje súhlasne 

stanovisko nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady.  

8.8 Ustanovenie bodu 6.9 stanov sa uplatňuje na hlasovanie per rollam obdobne.  

9 HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA 

9.1 Transparency International Slovensko hospodári s hnuteľným a nehnuteľným 

majetkom, ako aj s ostatnými majetkovými právami. 

9.2 Zdrojmi majetku Transparency International Slovensko sú najmä: 

9.2.1 dary a dobrovoľné príspevky; 

9.2.2 dotácie a granty od fyzických a právnických osôb, štátnych orgánov, a to aj zo 

zahraničia; 

9.2.3 úroky z vkladov na bankových účtoch; 

9.2.4 príjmy z vlastnej činnosti pri napĺňaní cieľov Transparency International Slovensko; 

9.2.5 výťažky z účelových akcií a verejných zbierok; 

9.2.6 ostatné príjmy. 

9.3 Zodpovednosť za hospodárenie Transparency International Slovensko nesie riaditeľ. 

9.4 Finančné prostriedky združenia sa vedú na samostatných bankových účtoch.  

9.5 Majetok združenia môže byť použitý len na činnosti, ktoré sú v súlade s čl. 3 stanov.  
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9.6 Hospodárenie Transparency International Slovensko sa riadi zásadou 

transparentnosti. Informácie o všetkých získaných grantoch, dotáciách a daroch sa 

zverejňujú spolu s menom, prípadne názvom donora na webovej stránke Transparency 

International Slovensko. To neplatí v prípade darov získaných v priebehu 

kalendárneho roka v hodnote nižšej ako tisíc (1000) eur od darcu, ktorý je fyzickou 

osobou.  

9.7 Hospodárenie Transparency International Slovensko sa riadi týmito pravidlami: 

9.7.1 Správna rada schvaľuje rozpočet projektovo neviazaných peňazí pre nasledujúci 

kalendárny rok. 

9.7.2 Účelovo viazané dotácie a granty podľa bodu 9.2.2 sa využijú podľa obmedzení 

určenými príslušnými donormi.  

9.7.3 Ostatný majetok a ďalšie príjmy podľa bodu 9.2 sa využijú v súlade s rozpočtom alebo 

podľa projektov schválených správnou radou. 

9.7.4 Výdavky nad rámec týchto bodov schvaľuje: 

9.7.4.1 riaditeľ do výšky 3-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve; použije sa 
posledný zverejnený údaj o priemernej mesačnej mzde, 

9.7.4.2 riaditeľ so súhlasom predsedu rady do výšky 10-násobku priemernej mzdy 
v národnom hospodárstve, 

9.7.4.3 správna rada pri výdavkoch a investíciách presahujúcich 10-násobok priemernej 
mzdy. 

9.7.5 Pokiaľ by hrozila významná škoda alebo strata príležitosti, a ak by nebol čas na 

uskutočnenie písomného hlasovania podľa bodu 8 alebo zvolanie rady podľa bodu 

6.6.3, a ak združenie disponuje voľnými prostriedkami, môže riaditeľ sám autorizovať 

výdavky nad rámec bodu 9.7.3. V takomto prípade musí riaditeľ bezodkladne 

informovať správnu radu o svojom rozhodnutí a rada sa na najbližšom stretnutí k tomu 

vyjadrí. 

10 ZÁNIK ZDRUŽENIA 

10.1 Transparency International Slovensko zaniká: 

10.1.1 zlúčením s iným občianskym združením; 

10.1.2 rozpustením.  

10.2 O zániku združenia rozhoduje správna rada.  

11 PRECHODNÉ USTANOVENIE ÚČINNÉ K 9. JÚNU 2020 

12.1 Ustanovenie o zániku riadneho členstva v Transparency International Slovensko podľa 

bodu 4.6.3. v nadväznosti na bod 4.3. stanov sa vzťahuje aj na riadnych členov, ktorých 

členstvo vzniklo pred 9. 6. 2020. Členstvo takýchto riadnych členov zanikne po uplynutí 

siedmich rokov odo dňa vzniku ich členstva. 

12 ÚČINNOSŤ STANOV 

12.1 Stanovy, ako aj dodatky a ich zmeny, nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia 

správnou radou. 

 


