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Preambula 

Záujmové združenie právnických osôb SLOVCA - Slovak Venture Capital and Private Equity 

Association (ďalej len „združenie“) bolo založené Zakladateľskou zmluvou dňa 8.11.1995 (pod 

pôvodným názvom Slovak Venture Capital Association). 

 

Združenie nadobudlo právnu spôsobilosť dňa 28.6.2002 zápisom do registra združení vedenom 

na Okresnom úrade Bratislava I. 

 

Členská schôdza združenia na svojom rokovaní dňa 14.5.2018 schválila zmenu stanov združenia 

tak, že prijala toto úplné znenie stanov záujmového združenia právnických osôb SLOVCA - Slovak 

Venture Capital and Private Equity Association. 

 

Článok I 

Obchodné meno, sídlo, sídlo združenia 

 

1.1.  Názov združenia: SLOVCA - Slovak Venture Capital and Private Equity Association 

1.2.  Skrátený názov združenia: SLOVCA 

1.3.  Sídlo združenia: Rajská 6978/15A, 811 08 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika 

 

Článok II 

Účel združenia 

 

2.1.  Združenie je neziskovou organizáciou s právnou subjektivitou. 

2.2.  Základným účelom, pre ktorý sa združenie vytvára, je podpora slovenského rozvojového 

kapitálu a vykonávanie nasledovných činností napomáhajúcich jeho dosiahnutiu: 

(a)  zastupovanie záujmov členov združenia a vyjadrovanie ich názorov na veci majúce 

vplyv a súvisiace s ich aktivitami v oblasti rozvojového kapitálu, a to najmä 

zastupovaním členov združenia pri rokovaní s vládou Slovenskej republiky, všetkými 

vládnymi a správnymi orgánmi verejnej správy, inštitúciami, komisiami a pod., 

a v súvislosti s vyššie uvedeným podávanie doporučení a predkladanie dôkazov týmto 

orgánom, inštitúciám, komisiám a pod. 

(b)  vyhľadávanie, rozvoj a zachovávanie vysokej úrovne obchodného jednania 

a profesijnej zodpovednosti v  odvetví rozvojového  kapitálu a v tejto súvislosti 

organizovanie vzdelávacích aktivít pre zamestnancov členov združenia. 
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2.3. Združenie skúma, poskytuje konzultácie a snaží sa o rozvoj odvetví rozvojového kapitálu 

v Slovenskej republike s úmyslom podporovať toto odvetvie ako nástroj poskytovania 

kapitálových investícií na inováciu a modernizáciu malých a stredne veľkých podnikov 

a snaží sa o vytváranie vysokého štandardu obchodného správania a profesionálnej 

zodpovednosti. 

2.4.  Združenie predstavuje fórum pre každého zástupcu investícií rozvojového kapitálu, ktorý sa 

zaujíma o rast malých a stredne veľkých podnikov prostredníctvom organizovania 

a získavania informácií, vzdelávania, vzájomného prepojenia a iných služieb, zahrňujúcich 

nielen organizovanie konferencií, seminárov a vzdelávacích kurzov, rozmnožovanie 

a distribúciu vestníkov, poznámok z konferencií a seminárnych prác. Združenie umožňuje 

kontakt s politikmi, výskumnými inštitúciami, univerzitami a inými inštitúciami. 

2.5.  Združenie podporuje zakladanie a činnosť trhov kapitálových investícií (equity capital 

markets) zodpovedajúcich potrebám investorov rozvojového  kapitálu a príjemcom 

investícií. 

2.6.  Združenie študuje, poskytuje konzultácie a podporuje priaznivejšie právne, daňové 

a správne prostredie pre vyššie uvedené činnosti. K tomuto účelu združenie navrhuje 

opatrenia ako na národnej úrovni, tak i na úrovni European Venture Capital Association 

a ďalej potom realizuje akékoľvek ďalšie iniciatívy, ktoré budú slúžiť tomuto účelu. 

2.7.  Združenie je oprávnené všetky činnosti priamo alebo nepriamo súvisiace s účelom 

uvedeným v bode 2.2. týchto stanov uskutočňovať na území Slovenskej republiky alebo 

mimo jej územia samostatne alebo v spolupráci s tretími osobami. 

 

Článok III 

Trvanie združenia 

 

3.1.  Združenie sa vytvára na dobu neurčitú. 

 

Článok IV 

Konanie a podpisovanie v mene združenia 

 

4.1.  V mene združenia je oprávnený konať každý člen správnej rady samostatne. 

4.2.  Podpisovanie v mene združenia sa vykonáva tak, že k vytlačenému, alebo napísanému 

názvu združenia pripojí svoj podpis predseda správnej rady samostatne alebo dvaja 

členovia správnej rady spoločne. 
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Článok V 

Vznik a zánik členstva 

 

A/  Členstvo v združení 

5.1.  Členom združenia sa môže stať každá právnická osoba, ktorej činnosť spočíva v poskytovaní 

rozvojových  kapitálových investícií z vlastných alebo cudzích zdrojov a ich spravovanie a to 

predovšetkým na území Slovenskej republiky. 

 

5.2.  Členstvo v združení môže byť: 

(a)  plnoprávne, 

(b)  pridružené, 

(c)  partnerské 

 

B/  Plnoprávne členstvo 

5.3.  Plnoprávnym členom združenia sa môže stať každá právnická osoba, ktorá: 

(a)  uskutočňuje činnosť uvedenú v bode 5.1. týchto stanov, 

(b)  uznáva účel, za ktorým je združenie vytvorené (bod 2.2. týchto stanov), 

(c)  aktívne pôsobí v oblasti investícií do základného imania alebo do majetku 

začínajúcich obchodných spoločností a/alebo financovania malých alebo stredne 

veľkých obchodných spoločností so sídlom v Slovenskej republike, ktoré vykazujú 

značný rastový potenciál týkajúci sa výrobkov, technológie, obchodných vyhliadok 

a služieb, 

(d)  má za cieľ dosahovať dlhodobý prírastok kapitálu a znižovanie rizika, 

(e)  je schopná poskytovať aktívnu podporu manažmentu príjemcov investícií, 

(f)  súhlasí s dodržiavaním Vnútorného poriadku združenia schválený správnou radou,  

(g)  spĺňa, resp. splní ďalšie podmienky členstva, ktoré záujemcovi o členstvo v združení 

stanoví správna rada. 

5.4.  Počet plnoprávnych členov v združení nie je obmedzený. 

 

C/  Pridružené členstvo 

5.5.  Pridruženým členom združenia sa môže stať každá právnická osoba, ktorá: 

(a)  uznáva účel, za ktorým je združenie vytvorené (bod 2.2. týchto stanov), 

(b)  aktívne nepôsobí v oblasti kapitálových investícií v malých a stredne veľkých 

obchodných spoločnostiach so sídlom na území Slovenskej republiky, ale prejavuje 

profesionálny záujem o činnosť združenia, 
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(c)  je samostatným (podnikateľským) subjektom v oblasti, ktorá môže byť využívaná 

alebo vyžadovaná pre svoju vlastnú činnosť plnoprávny členom, ale aj iným 

pridruženým členom združenia 

(d) spĺňa, resp. splní ďalšie podmienky členstva, ktoré záujemcovi o členstvo v združení 

stanoví správna rada 

5.6.  Počet pridružených členov nie je obmedzený. 

 

D/ Partnerské členstvo 

5.7.  Partnerským členom združenia sa môže stať každá právnická osoba, ktorá: 

(a)  uznáva účel, za ktorým je združenie vytvorené (bod 2.2. týchto stanov), 

(b)  aktívne nepôsobí v oblasti kapitálových investícií v malých a stredne veľkých 

obchodných spoločnostiach so sídlom na území Slovenskej republiky, ale prejavuje 

profesionálny záujem o činnosť združenia, 

(c) združuje formálne alebo neformálne subjekty na základe určitého vnútorného kľúča 

(iné združenia, spolky, organizácie a pod.), ktorého členmi môžu byť aj subjekty, 

ktoré by mohli byť aj plnoprávnym členom alebo pridruženým členom združenia 

(d)  spĺňa, resp. splní ďalšie podmienky členstva, ktoré záujemcovi o členstvo v združení 

stanoví správna rada. 

5.8.  Počet partnerských členov nie je obmedzený. 

 

E/ Vznik členstva 

5.9.  Členstvo v združení vzniká na základe písomnej prihlášky, ktorú záujemca o členstvo doručí 

správnej rade. Prihláška musí obsahovať záväzok záujemcu dodržiavať stanovy a vnútorné 

predpisy združenia a záväzok záujemcu hradiť ročný členský príspevok po celú dobu 

členstva v združení. Záujemca je ďalej povinný v prihláške uviesť o aký druh členstva 

v združení má záujem a predložiť všetky doklady preukazujúce splnenie podmienok 

stanovené týmito stanovami na vznik tohto druhu členstva. 

5.10. Záujemca je povinný na požiadanie správnej rade predložiť ďalšie informácie za účelom 

posúdenia splnenia podmienok na prijatie záujemcu o členstvo v združení. 

5.11. Záujemca sa členom stáva okamihom rozhodnutia členskej schôdze o prijatí za člena. 

Týmto okamihom nadobúda člen všetky práva člena združenia a je viazaný všetkými 

povinnosťami člena združenia. 

5.12. Na prijatie za člena združenia nie je právny nárok. Správna rada je oprávnená zamietnuť 

prihlášku záujemca a to i bez udania dôvodu. 
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F/ Zánik členstva 

5.13. Členstvo v združení zaniká: 

(a)  vystúpením, 

(b)  vylúčením. 

5.14. Členstvo v združení zaniká na základe písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia 

doručeného správnej rade a to dňom jeho doručenia správnej rade. Na neskoršiu účinnosť 

vystúpenia zo združenia uvedeného v oznámení sa neprihliada. 

5.15. Člen združenia môže byť zo združenia vylúčený z nasledovných dôvodov: 

(a)  ak je člen združenia v omeškaní s úhradou členského príspevku dlhšie ako 1 mesiac, 

(b)  ak bol na člena združenia vyhlásený konkurz, alebo ak návrh na vyhlásenie konkurzu 

bol zamietnutý pre nedostatok majetku, 

(c)  ak člen združenia vstúpil do likvidácie, 

(d)  ak člen združenia porušuje ustanovenia Vnútorného poriadku združenia alebo týchto 

stanov, 

(e)  ak člen združenia prestane spĺňať podmienky pre členstvo v združení uvedené v bode 

5.3. alebo 5.5. týchto stanov a to v závislosti od druhu členstva člena. 

5.16. O vylúčení člena zo združenia rozhoduje na návrh správnej rady členská schôdza. 

Plnoprávny člen, o vylúčení ktorého členská schôdza rozhoduje, nemá v tejto veci 

hlasovacie právo. Primerane k tomu sa v tejto veci upraví požiadavka na kvórum a ostatné 

s tým súvisiace veci. 

5.17.  V prípade zániku členstva nemá člen združenia nárok na vrátenie podielu zo združenia. 

 

Článok VI 

Práva a povinnosti členov združenia 

 

A/Práva členov združenia 

6.1.  Člen združenia je oprávnený zúčastniť sa na členskej schôdzi, požadovať  na ňom 

vysvetlenia a podávať návrhy. 

6.2.  Každý plnoprávny člen združenia má hlasovacie právo. Pridružení členovia a partnerskí 

členovia združenia hlasovacie právo nemajú. 

6.3.  Každý plnoprávny člen združenia má jeden hlas. Plnoprávny člen združenia môže vykonávať 

svoje hlasovacie právo na členskej schôdzi i prostredníctvom splnomocnenca, 

splnomocnencom nemôže byť člen správnej rady. Písomné splnomocnenie k zastupovaniu 

platí len pre jednu členskú schôdzu, vrátane prípadu, ak sa jej zvolanie zopakuje z dôvodu 

nespôsobilosti uznášať sa. Písomné splnomocnenie musí byť odovzdané správnej rade pred 

začiatkom členskej schôdze, s uvedením mena a priezviska (obchodného mena), bydliska 
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(sídla), rodného čísla (identifikačného čísla, dátumu narodenia pri zahraničnej fyzickej 

osobe) splnomocniteľa a splnomocnenca. Podpis splnomocniteľa musí byť úradne overený. 

6.4.  Každý plnoprávny člen združenia môže požiadať správnu radu o zvolanie členskej schôdze 

na prerokovanie navrhnutých záležitostí. 

 

B/ Povinnosti členov združenia 

6.5.  Každý člen združenia je povinný platiť členské príspevky vo výške, v lehote a spôsobom 

stanovených správnou radou. 

6.6.  Každý plnoprávny člen združenia je povinný dodržiavať ustanovenia Vnútorného poriadku 

združenia a týchto stanov. 

6.7.  Každý pridružený člen a partnerský člen združenia je povinný dodržiavať ustanovenia 

týchto stanov. 

 

Článok VII 

Orgány združenia 

 

7.1.  Orgánmi združenia sú: 

1.  Členská schôdza 

2.  Správna rada 

 

Článok VIII 

Členská schôdza 

8.1.  Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia, skladá sa zo všetkých členov združenia 

na ňom prítomných bez ohľadu na to, či majú hlasovacie právo alebo nie. 

8.2.  Do pôsobnosti členskej schôdze patrí: 

(a)  zmena stanov združenia 

(b)  rozhodnutie o zrušení združenia 

(c)  vymenovanie likvidátora 

(d)  voľba a odvolanie členov správnej rady, 

(e)  rozhodovanie o prijatí a vylúčení člena združenia, 

(f)  schvaľovanie výšky členského príspevku, rozpočtu a účtovnej závierky združenia, 

(g)  schvaľovanie Vnútorného poriadku a ostatných vnútorných predpisov združenia, 

(h)  rozhodovanie o ďalších otázkach súvisiacich s realizáciou cieľov združenia. 

8.3.  Členská schôdza sa koná najmenej raz za rok. Zvoláva ho správna rada. Správna rada zasiela 

pozvánku všetkým členom združenia najmenej pätnásť dní pred konaním členskej schôdze. 

Pozvánka na členskú schôdzu obsahuje: 
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(a)  názov združenia 

(b)  miesto, dátum a hodinu konania členskej schôdze, 

(c)  program rokovania členskej schôdze. 

 

V prílohe pozvánky môžu byť  členom združenia zaslané nasledovné podklady: 

(a)  návrhy na zmeny členov v správnej rade, 

(b)  účtovná závierka, 

(c)  návrh na zmeny stanov, 

(d)  všetky ostatné písomné materiály a podklady potrebné pre rozhodovanie členskej 

schôdze. 

8.4.  V prípade, ak sa na členskú schôdzu dostavia všetci plnoprávni členovia združenia, 

nevyžaduje sa dodržanie postupu zvolávania členskej schôdze uvedeného v bode 8.3. 

týchto stanov. 

8.5.  Členská schôdza sa koná spravidla v sídle združenia, môže však byť zvolaná i na iné miesto. 

Členovia združenia prítomní na členskej schôdzi sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá 

obsahuje: 

(a)  názov a sídlo právnickej osoby, ktorá je členom združenia a údaj, či ide 

o plnoprávneho, pridruženého alebo partnerského člena, 

(b)  údaje splnomocnenca, ak je člen združenia zastúpený. 

Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda členskej schôdze 

a zapisovateľ. 

8.6.  Rokovanie členskej schôdze riadi predseda, ktorého spolu so zapisovateľom, volí členská 

schôdza na každej členskej schôdzi. 

8.7.  Členská schôdza je schopná uznášať sa, ak sú prítomní aspoň dvaja plnoprávni členovia 

združenia. Ak nie je členská schôdza schopná uznášať sa, zvolá správna rada náhradnú 

členskú schôdzu tak, aby sa konala do troch týždňov odo dňa, kedy sa mala konať členská 

schôdza pôvodne zvolaná. Náhradná členská schôdza musí mať nezmenený program 

rokovania a je schopná uznášať sa bez ohľadu na počet prítomných plnoprávnych členov 

združenia. O náležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania 

členskej schôdze možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých plnoprávnych 

členov združenia. 

8.8.  Členská schôdza rozhoduje väčšinou hlasov prítomných plnoprávnych členov združenia. 

Rozhodnutie o zmene stanov, zrušení spoločnosti a vylúčení člena zo združenia vyžaduje 

dvojtretinovú väčšinu hlasov prítomných plnoprávnych členov združenia. 

8.9.  O konaní členskej schôdze sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje: 

(a)  názov a sídlo združenia, 
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(b)  miesto a čas konania členskej schôdze, 

(c)  meno predsedu členskej schôdze, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb, 

poverených sčítavaním hlasov, 

(d)  opis prerokovania jednotlivých bodov programu členskej schôdze, 

(e)  rozhodnutie členskej schôdze s uvedením výsledku hlasovania, 

(f)  obsah protestu plnoprávneho člena združenia, člena správnej rady týkajúceho sa 

rozhodnutia členskej schôdze, ak o to protestujúci požiada. 

 

K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na členskej schôdzi na prerokovanie. 

Správna rada zabezpečí vyhotovenie zápisnice o členskej schôdzi do 30 dní od jeho 

ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda členskej schôdze spolu s pozvánkou 

a zoznam prítomných členov združenia sa uschovávajú v archíve združenia po celú dobu 

trvania združenia. 

 

Článok IX 

Správna rada 

9.1.  Správna rada je štatutárnym orgánom združenia, ktorý riadi činnosť združenia a koná 

v jeho mene. Vytvára a riadi organizáciu práce združenia a vykonáva zamestnávateľské 

práva. 

9.2.  Správnu radu môžu tvoriť až piati členovia, ktorí sú volení na dobu dvoch rokov. Členom 

správnej rady môže byť len fyzická osoba. Členov správnej rady volí a odvoláva členská 

schôdza. Členovia správnej rady volia predsedu správnej rady a podpredsedu správnej 

rady. Predseda správnej rady zároveň vykonáva funkciu pokladníka združenia. Správna rada 

je oprávnená vymenovať náhradných členov správnej rady. 

9.3.  Za výkon svojej činnosti zodpovedá správna rada členskej schôdzi. 

9.4.  Pôsobnosť správnej rady: 

(a)  zvoláva členskú schôdzu a navrhuje jej program, 

(b)  zvoláva náhradnú členskú schôdzu, 

(c)  predkladá členskej schôdzi: 

- návrhy hlavných smerov rozvoja združenia, 

- návrhy zmien v stanovách združenia, 

- správy o činnosti a o stave majetku združenia (aspoň 1 x ročne) 

- návrh ďalšej činnosti združenia, 

(d)  menuje a odvoláva vedúcich pracovníkov združenia, určuje rozsah ich právomocí, 

dozerá na ich činnosť i činnosť združenia, dáva členskej schôdzi návrh na odvolanie 

členov správnej rady. 
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(e)  zabezpečuje: 

- vyhotovenie zápisnice z členskej schôdze a to do tridsiatich dní od jej uskutočnenia, 

- riadne vedenie účtovníctva združenia, 

- zapísanie nových skutočností, vyžadujúce zmenu v príslušnom registri a to do 60 dní 

od vzniku týchto skutočností 

(f)  rozhoduje o založení miestnych a regionálnych pobočiek združenia, 

(g)  určuje ďalšie podmienky pre záujemcov o členstvo v združení (bod 5.3. písm. g) a bod 

5.5. písm. b) týchto stanov), 

(h)  posudzuje splnenie podmienok záujemcov o členstvo v združení, 

(i)  navrhuje členskej schôdzi vylúčenie člena zo združenia, 

(j) vytvára a zrušuje poradné orgány (pracovné skupiny), ktoré riadi a určuje ich 

smerovanie a podmienky ich fungovania. 

9.5.  Funkcia člena správnej rady je nezastupiteľná inou osobou ani inými členmi správnej rady. 

9.6.  Členovia správnej rady nemajú nárok na odmenu za výkon svojej funkcie. 

9.7.  Členovia správnej rady sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou 

a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie 

tretím osobám by mohlo spôsobiť združeniu škodu. Členovia správnej rady, ktorí porušili 

svoje povinnosti, ručia za záväzok na náhradu škody spôsobenej tretím osobám. Za škodu 

spôsobenú prekročením rozsahu svojho oprávnenia zodpovedajú členovia správnej rady 

voči združeniu spoločne a nerozdielne. 

9.8.  Správna rada zasadá minimálne raz za štvrť rok. Zasadania správnej rady zvoláva predseda 

správnej rady, v jeho neprítomnosti podpredseda správnej rady. 

9.9.  Zasadanie správnej rady riadi predseda správnej rady a v jeho neprítomnosti  podpredseda 

správnej rady (ďalej len „predsedajúci zasadania“). 

9.10. Správna rada je schopná platne sa uznášať len vtedy, ak je prítomná dvojtretinová väčšina 

všetkých členov správnej rady. Pre prijatie uznesenia správnej rady je potrebný súhlas 

minimálne dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady. 

9.11. O priebehu zasadania správnej rady a o jej rozhodnutiach sa vyhotovuje zápisnica, ktorú 

podpisuje predsedajúci zasadania a zapisovateľ. Predsedajúci zasadania je po vyhotovení 

zápisnice povinný ju bez zbytočného odkladu odovzdať predsedovi správnej rady, ktorý 

zápisnice sústreďuje a zodpovedá za ich evidenciu. Každý člen správnej rady má právo, aby 

v zápisnici bol uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť. Predseda správnej 

rady zabezpečí zaslanie zápisnice členovi správnej rady, ktorý nebol prítomný na zasadaní 

správnej rady. 
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9.12. Člen správnej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Tento úmysel je však povinný oznámiť 

správnej rade. Výkon funkcie člena správnej rady sa končí dňom, keď toto odstúpenie 

prerokovala alebo mala prerokovať správna rada na najbližšom svojom zasadaní. 

 

 

Článok X 

Financovanie združenia 

10.1. Združenie je financované prostriedkami tvorenými z členských príspevkov členov, príjmov 

a poplatkov súvisiacich s činnosťou združenia a ostatných sponzorských príspevkov svojich 

členov alebo tretích osôb. 

10.2. Všetky účtovné knihy a účty združenia musia byť uzatvorené vždy k 31. decembru každého 

roku. Správna rada pripraví účtovnú závierku združenia a predloží ju na členskej schôdzi 

spoločne s návrhom rozpočtu združenia na nasledovný kalendárny rok. 

10.3. Po schválení závierky členskou schôdzou môže členská schôdza rozhodnúť o vykonaní 

audítorského overenia účtovnej závierky, ktoré zabezpečí správna rada. 

 

Článok XI 

Zrušenie a zánik združenia 

11.1.  O zrušení združenia rozhoduje členská schôdza dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných 

plnoprávnych členov združenia. 

11.2.  Združenie zaniká ku dňu výmazu z príslušného registra. 

11.3. Pred začatím likvidácie združenia vymenuje členská schôdza likvidátora. Pri zrušení 

združenia likvidáciou má každý člen združenia nárok na podiel na likvidačnom zostatku. 

Tento podiel sa určuje pomerom členských príspevkov, ktoré člen združenia splatil, 

k splateným členským príspevkom všetkých členov združenia. 

 

Článok XII 

Záverečné ustanovenia 

12.1.  Oficiálnym jazykom združenia je slovenský jazyk. Pracovným jazykom združenia je 

slovenský a anglický jazyk. 

12.2. Vzťahy neupravené týmito stanovami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka. 

12.3. Združenie vykonáva svoju činnosť v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej 

republiky. 

12.4. Tieto stanovy združenia sa vyhotovujú v slovenskej verzii. 


