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STANOVY  
 
 
 
 

záujmového združenia právnických osôb ,,Prešovská kreatívna fabrika“ 
(ďalej len „združenie“) 

 
 
 
 

I.  
Názov a sídlo združenia 

 
 

1. Názov: „Prešovská kreatívna fabrika“ 
2. Sídlo združenia: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
 
 
 

II.  
Základné ustanovenia 

 
1. Združenie je záujmová, dobrovoľná, nezávislá, nepolitická, nezisková právnická osoba 

s právnou subjektivitou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti 
a vystupovať nezávisle voči štátnym orgánom, orgánom samosprávy obcí, miest a vyšších 
územných celkov (ďalej len „orgány územnej samosprávy“), právnickým a fyzickým 
osobám v Slovenskej republike a v zahraničí s cieľom podporovať tvorbu a rozvoj kultúry 
a kreativity na všetkých úrovniach v Prešovskom kraji za účelom vybudovania dobre 
fungujúceho Kreatívneho centra (ďalej len „KC Prešov“), ktorého cieľom je vytvoriť 
silnejšiu ekonomickú bázu kultúrneho a kreatívneho priemyslu, mobilizovať kreatívny 
potenciál v regióne a vplývať tak na rozvoj zamestnanosti v oblasti kultúrneho a kreatívneho 
priemyslu. 

 
2. Právna spôsobilosť združenia vzniká zápisom do registra združení vedenom na okresnom 

úrade v sídle kraja, príslušnom podľa sídla združenia. 
 
3. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú. 
 
 
 
 
 



2 
 

III.  
Zakladajúci členovia združenia 

 
Zakladajúcimi členmi združenia sú: 
 
1. Názov:  Prešovský samosprávny kraj 

Sídlo:      Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
IČO:  37780475 
Zastúpený: MUDr. Peter Chudík, predseda PSK 
   /v zmysle Zakladateľskej zmluvy zo dňa......................../ 

 
 

2. Názov:  Mesto Prešov 
Sídlo:  Hlavná 73, 080 01 Prešov 
IČO:  00327646 
Zastúpené:  Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta 

    /v zmysle Zakladateľskej zmluvy zo dňa......................../ 
 
 
 
 

IV. 
Ciele združenia 

 
1. Združenie koordinuje všetky aktivity, vrátane finančných, súvisiace s Integrovaným 

regionálnym operačným programom, prioritnou osou  č. 3 „Mobilizácia kreatívneho 
potenciálu v regiónoch“, so zameraním na  stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti 
a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle v Prešovskom kraji, 
prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a 
netechnologických inovácií ako aj prostredníctvom podpory dopytu po kreatívnej tvorbe.  
 

2. Združenie zabezpečuje koordináciu prác na príprave programov, projektov a ďalších 
dokumentov, súvisiacich s činnosťou a fungovaním Kreatívneho centra Prešov. Taktiež 
podporuje  zamestnanosť uvedením konceptu kreatívnej ekonomiky do stratégie 
ekonomického rozvoja Prešovského kraja, vrátane začlenenia kultúrneho a kreatívneho 
priemyslu do rôznych programov určených na podporu podnikania a regionálneho rozvoja.  

 
3. Združenie nie je založené za účelom podnikania. Tým nie je dotknutá možnosť združenia 

vykonávať hospodársku činnosť v rozsahu predmetu svojej činnosti. 
 
4. Každý z členov združenia sa zaväzuje konať tak, aby umožnil združeniu splniť stanovené 

ciele podľa ods. 1 tohto článku. 
V. 

Predmet činnosti združenia 
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5. Predmetom činnosti združenia je: 

a) štruktúrovaná podpora rozvoja kultúry a kreativity na všetkých úrovniach, 
b) aktívne prispievanie k regionálnemu rozvoju prostredníctvom podpory inovácií a 

ekonomického rastu odvetví kultúrneho a kreatívneho priemyslu, 
c) prijímanie grantov, dotácií, darov a sponzorských príspevkov v súlade s účelom 

združenia, 
d) poskytovanie finančnej a nefinančnej podpory subjektom pôsobiacim v kultúrnom 

a kreatívnom priemysle, 
e) zabezpečenie zhodnotenia a dlhodobej prevádzky nehnuteľností zverených do správy, 
f) prenájom priestorov a technológií v súlade s účelom združenia, 
g) koordinácia prác na príprave programov, projektov a ďalších dokumentov  a zadávania 

týchto externým firmám a konzultantom, 
h) zabezpečenie poskytovania konzultačných služieb súvisiacich s prípravou a realizáciou 

programov a projektov zameraných na rozvoj kreatívneho potenciálu subjektov KKP, 
i) podpora vytvoreniu systému celoživotného vzdelávania profesionálov v kultúrnom a  

kreatívnom priemysle v oblastiach, ktoré napomôžu lepšiemu zhodnocovaniu ich 
zručností na trhu, 

j) organizovanie školení, realizácia praktických aktivít zameraných na regionálny rozvoj, 
podporu zamestnanosti v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu a propagácia 
regiónu, 

k) výkon sprostredkovateľskej, vydavateľskej, propagačnej a reklamnej činnosti v rozsahu 
a v súlade so svojím poslaním, 

l) výstavno-prezentačná činnosť a sprostredkovanie predaja produktov KKP v súlade so 
svojím poslaním, 

m) podieľanie sa na podpore exportu a internacionalizácie kultúrneho a kreatívneho 
priemyslu, 

n) spolupráca so slovenskými aj zahraničnými organizáciami a inštitúciami, ktoré majú 
záujem pomôcť naplniť poslanie a ciele združenia (aj formou členstva v nich), 

o) podieľanie sa na príprave strategických dokumentov, 
p) príprava projektov v súlade so strategickými dokumentmi Európskej únie, Vlády SR. 

 
 
 
  

VI.  
Členstvo v združení 

 
1. O členstvo v združení sa môžu uchádzať všetky subjekty verejnoprávnej povahy, prípadne 

subjekty pod plnou rozhodovacou kontrolou subjektov verejnoprávnej povahy – domáce 
ako aj zahraničné právnické osoby – za podmienky, že súhlasia s cieľmi združenia, obsahom 
jeho stanov a sú ochotné sa aktívne podieľať na realizácii jeho úloh. 
 

2. O prijatí za člena združenia rozhoduje Správna rada. 
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3. Členstvo vzniká dňom zápisu do zoznamu členov združenia na základe prihlášky o členstvo 

v združení, písomného súhlasu so stanovami združenia a zaplatenia členského príspevku. 
Súčasťou prihlášky o členstvo v združení musí byť aj súhlasné stanovisko príslušného 
štatutárneho orgánu právnickej osoby, uchádzajúcej sa o členstvo v združení. 

 
4. Členstvo v združení zanikne: 

a) vystúpením člena združenia na základe jeho žiadosti a to uplynutím 90-dňovej lehoty, 
ktorá začína plynúť v prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci v ktorom bol 
doručený písomný prejav vôle člena združenia Správnej rade združenia, 

b) vylúčením člena združenia z dôvodov porušovania stanov združenia, konania proti 
záujmom združenia, z dôvodu poškodzovania dobrého mena združenia, porušenia 
povinnosti člena združenia stanovené stanovami alebo uznesením valného 
zhromaždenia. Návrh na vylúčenie člena združenia spolu s odôvodnením podáva 
Správnej rade združenia riaditeľ združenia,  

c) nezaplatením členského príspevku, 
d) zánikom člena združenia ako právnickej osoby, 
e) zánikom združenia. 

 
 
 
 

VII. 

Práva a povinnosti členov združenia 
 
1. Člen združenia má právo hlavne: 

a) podieľať sa na plnení cieľov predmetu činnosti združenia, 
b) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia, 
c) dávať podnety a návrhy orgánom združenia, 
d) zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov združenia, podávať návrhy týkajúce sa jeho 

úloh a organizácie, 
e) upozorňovať orgány združenia na nedostatky a dávať podnety na ďalšiu činnosť, 
f) voliť a byť volený do orgánov združenia. 
 

2. Člen združenia je povinný hlavne: 
a) uhradiť vstupný vklad, 
b) dodržiavať stanovy združenia a aktívne sa podieľať na plnení úloh združenia, 
c) plniť uznesenia orgánov združenia, 
d) platiť ročné  členské príspevky vo výške a termíne určenom Správnom radou, 
e) podieľať sa na činnosti orgánov združenia, do ktorých bol zvolený. 

       
 
      VIII.  

Orgány združenia 
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1. Orgánmi združenia sú: 

a) Správna rada 
b) Dozorná rada 
c) Riaditeľ 
 

2. Nezlučiteľná je funkcia člena Správnej rady, Dozornej rady a riaditeľa. 
 
3. Združenie podľa potreby vytvára svoje odborné komisie a pracovné skupiny. O ich zložení, 

cieľoch a úlohách rozhoduje Správna rada združenia. 
 

4. Členstvo v orgánoch združenia sa končí: 
a) smrťou, 
b) uplynutím funkčného obdobia, 
c) odstúpením,  
d) zánikom členstva právnickej osoby  v združení, ktorá ho do funkcie delegovala,  
e) zánikom členského subjektu, ktorý osoba reprezentuje v združení, zánikom pracovno-

právneho vzťahu medzi osobou a združením,  
f) odvolaním. 

 
 
 
 

IX. 
Správna rada 

 
1. Správna rada je najvyšším  orgánom združenia a rozhoduje o všetkých otázkach činnosti 

združenia. 
 

2. Správna rada má sedem členov - štyria zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja, 
ktorých volí a odvoláva zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja na návrh 
predsedu Prešovského samosprávneho kraja a  traja zástupcovia mesta Prešov,  ktorých volí 
a odvoláva Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov na návrh primátora mesta. 

 
3. Členovia Správnej rady si spomedzi seba volia svojho predsedu a podpredsedu. 

 
4. Správna rada najmä: 

a) rozhoduje o zmene stanov združenia, 
b) schvaľuje plán činnosti a rozpočet združenia, 
c) vyhodnocuje plnenie plánu činnosti a stav hospodárenia združenia, 
d) schvaľuje ročnú správu o činnosti združenia a jej ročnú účtovnú uzávierku, 
e) rozhoduje o výške vstupného príspevku a členského príspevku na činnosť združenia, 
f) predkladá zakladateľovi návrh na zrušenie združenia, 
g) rozhoduje o prijatí nového člena združenia a vylúčení člena združenia. 
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5. Správna rada je uznášaniaschopná, ak na jej zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina 

všetkých členov; na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných 
členov Správnej rady okrem písm. a) , f) a g) predchádzajúceho bodu, na ktorých  
rozhodnutie sú potrebné 2/3 hlasov všetkých členov Správnej rady.  
 

6. Správna rada zasadá na základe plánu práce. Zasadnutie Správnej rady zvoláva a vedie jej 
predseda. Písomná pozvánka na zasadnutie Správnej rady musí obsahovať čas, miesto a 
program rokovania Správnej rady. Na prijatie zmeny programu zasadnutia Správnej rady 
sú potrebné najmenej dve tretiny hlasov všetkých členov Správnej rady. Správna rada 
rokuje podľa programu schváleného na začiatku rokovania. Za písomnú pozvánku sa 
považuje aj pozvánka doručená v elektronickej podobe faxom alebo e-mailom. 

 
7. Každý člen Správnej rady má pri hlasovaní v Správnej rade jeden hlas. Pri rovnosti hlasov 

rozhoduje hlas predsedu Správnej rady.  
 
8. O konaní zasadnutia Správnej rady sa vyhotovuje zápisnica. Zápisnicu vyhotovuje a 

podpisuje predseda Správnej rady, ktorý zodpovedá za správnosť a úplnosť zápisnice. 
Predseda Správnej rady je povinný najneskôr do desiatich dní od skončenia zasadania 
Správnej rady doručiť každému zakladajúcemu členovi združenia jedno vyhotovenie 
zápisnice a v tej iste lehote doručiť združeniu jedno vyhotovenie zápisnice spolu s listinou 
prítomných členov Správnej rady. V prípade neprítomnosti predsedu Správnej rady, 
zastupuje predsedu Správnej rady pri povinnostiach podľa tohto bodu stanov podpredseda 
Správnej rady. Združenie uschováva zápisnice zo zasadania Správnej rady spolu s prílohami 
v archíve po celú dobu trvania združenia. 
 

9. Funkčné obdobie Správnej rady je štvorročné. 
 

 
 

X. 

Dozorná rada 
 

1. Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia. 
 

2. Dozorná rada má 5 členov: traja  zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja, ktorých 
volí a odvoláva zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja na návrh predsedu 
Prešovského samosprávneho kraja  a  dvaja zástupcovia Mesta Prešov, ktorých volí a 
odvoláva Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov na návrh primátora mesta. 

 
3. Členovia Dozornej rady si spomedzi seba volia predsedu.  

 
4. Členstvo v Dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v Správnej rade združenia. 

 



7 
 

5. Dozorná rada sa schádza podľa plánu práce. Jej rokovanie zvoláva a riadi predseda. 
 

6. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. 
Rozhodnutia prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov. 

 
7. Dozorná rada najmä: 

a) kontroluje hospodárenie združenia, kontroluje vedenie účtovných kníh a iných 
záznamov a dokladov 

b) upozorňuje Správnu radu na nedostatky a navrhuje riešenia na ich odstránenie 
c) kontroluje dodržiavanie stanov združenia 
d) upozorňuje na zistené nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie, 
e) iniciuje mimoriadne zvolanie Správnej rady, ak si to vyžaduje naliehavý záujem 

združenia  
 

8. Funkčné obdobie Dozornej  rady je štvorročné. 
 

 
 

XI. 
Hlasovanie per rollam 

 
1. V prípade hlasovania procedúrou per rollam majú členovia Správnej rady a Dozornej 

rady 5 pracovných dní na hlasovanie odo dňa odoslania návrhu na uznesenie riaditeľom 
združenia a to ním určeným spôsobom. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže 
skrátiť. V prípade, že nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov vznesie závažné 
pripomienky k predloženému materiálu alebo návrhu na uznesenie, musí byť jeho ďalšie 
hlasovanie predmetom riadneho rokovania Správnej rady alebo Dozornej rady. 
 

2. Výsledkom procedúry per rollam je prijatie uznesenia, ktorým sa schválil predložený 
návrh na uznesenie. 
 

3. V rámci procedúry per rollam sa nesmie hlasovať o zásadných otázkach, najmä nesmú 
sa prijímať rozhodnutia vo veciach uvedených v čl.IX.ods.4 písm. a),  f) a g) . 

 
 
 
 
 
 
 

XII.  
Riaditeľ 
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1. Riaditeľ je štatutárnym  orgánom združenia, ktorý riadi činnosť združenia a koná v jeho 
mene,  zastupuje združenie navonok.  
 

2. Prvého riaditeľa združenia menujú zakladatelia na dobu trvania projektu kreatívneho 
priemyslu v Prešove.  

 

3. Prvým riaditeľom združenia je: PhDr. Janette Langová, MBA 
 

4. Riaditeľa menuje a odvoláva Správna rada na návrh zakladateľa.  
 

5. Funkcia riaditeľa okrem dôvodov uvedených v článku VIII. odsek  4.  zaniká: 
a) písomným odstúpením riaditeľa do rúk Správnej rady, a to dňom doručenia odstúpenia; 

predseda Správnej rady je povinný zvolať mimoriadnu Správnu radu do jedného 
mesiaca od doručenia odstúpenia za účelom navrhnutia kandidáta na riaditeľa,  

b) odvolaním z funkcie Správnou radou v prípade dokázaného konania v rozpore so 
záujmami združenia, 

c) neplnením  riadneho výkonu funkcie riaditeľa po trojnásobnom upozornení Správnou 
radou, 

 
6. Riaditeľ je povinný vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou. 

 
7. Riaditeľ najmä: 

a) pripravuje návrhy a podklady pre rokovanie a rozhodovanie správnej a dozornej rady, 
b) vykonáva rozhodnutia orgánov združenia, 
c) riadi a zabezpečuje činnosť združenia vrátane pôsobnosti v oblasti pracovno- právnych 

vzťahov, zastupuje združenie navonok a koná v jeho mene – pritom je viazaný 
rozhodnutiami Správnej a Dozornej rady a riadi bežnú činnosť a agendu združenia. 

d) pripravuje plán a rozpočet združenia pre rokovanie a rozhodovanie Správnej rady, 
e) zúčastňuje sa rokovaní Správnej rady bez hlasovacieho práva,  
f) zúčastňuje sa rokovaní Dozornej rady bez hlasovacieho práva.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIII.  
Hospodárenie združenia 
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1. Združenie je samostatným právnym subjektom. Združenie hospodári s vlastným a so 
zvereným majetkom, a to s hnuteľným a nehnuteľným majetkom v súlade s právnymi a 
inými všeobecne záväznými predpismi. Hospodárenie uskutočňuje podľa schváleného 
rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá správna rada združenia. 

 
2. Zdrojmi majetku združenia sú: 

a) vstupný vklad zakladateľov, 
b) ročné členské príspevky zakladateľov, 
c) vstupný vklad členov, 
d) ročné členské príspevky členov, 
e) vlastné zdroje (tvorené z príjmov činnosti združenia), 
f) vecné a peňažné dary, 
g) príspevky domácich a zahraničných fyzických a právnických osôb a iných subjektov, 
h) dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu vyššieho územného celku, mesta a fondov, 
i) príspevky zo zdrojov Európskej únie. 

 
3. Všetky finančné prostriedky vložené a poskytnuté v prospech združenia, ako aj hnuteľné 

a nehnuteľné veci sú majetkom združenia. 
 
4. Finančné prostriedky združenia možno použiť výlučne na realizáciu predmetu činnosti 

združenia. Združenia zostavuje jednoduchý ročný rozpočet, zabezpečuje vedenie 
účtovníctva o príjmoch a výdavkoch a uskutočňuje ročnú závierku o výsledkoch 
hospodárenia. 
 

5. Majetok združenia tvoria: 
a) vstupný vklad zakladateľov, 
b) ročné členské príspevky zakladateľov, 
c) vstupný vklad členov, 
d) ročné členské príspevky členov, 
e) vlastné zdroje (tvorené z príjmov činnosti združenia), 
f) vecné a peňažné dary, 
g) príspevky domácich a zahraničných fyzických a právnických osôb a iných subjektov, 
h) dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu vyššieho územného celku, mesta a fondov, 
i) príspevky zo zdrojov Európskej únie. 
 

6. Združenie hospodári na základe schváleného ročného rozpočtu Správnou radou. 
 

7. Združenie zabezpečuje vedenie účtovníctva podľa osobitných predpisov.  
 
 
 
 

XIV.  
Zánik združenia 
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1. O zrušení združenia rozhodujú zakladatelia. K jeho zániku dochádza dňom jeho výmazu z 

registra záujmových združení právnických osôb na registrovom úrade. 
 
2. Na zánik združenia a jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie sa použijú primerane 

ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností. 
 

 

3. Pri zániku združenia s likvidáciou sa likvidačný zostatok rozdelí členom pomerne podľa 
výšky ich príspevkov, pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak. 
 

4. Združenie zaniká výmazom z registrácie.  
 
 
 
 

XV.  
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tieto stanovy môžu byť zmenené alebo doplnené len na základe rozhodnutia  Správnej rady 

a riaditeľa, a to vo forme písomných a číslovaných dodatkov k stanovám, pričom tieto 
podliehajú schváleniu registrovým úradom. 
 

2. Všetky veci, vzťahy a otázky, ktoré nie sú upravené týmito stanovami, sa správajú podľa 
príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a iných všeobecne 
záväzných právnych predpisov a vnútroorganizačnými smernicami. 

 

3. Tieto stanovy tvoria neoddeliteľnú časť Zakladateľskej zmluvy združenia zo dňa 
........................... . 

 

4. Stanovy sa vyhotovujú v 4 vyhotoveniach. Každý zakladajúci člen združenia dostane jedno 
vyhotovenie stanov, jedno vyhotovenie je určené pre archív združenia  a jedno pre Okresný 
úrad v Prešove. 
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V Prešove dňa ................................................ 
 
 
 
 
 
 Podpisy štatutárnych zástupcov zakladateľov: 
 
Názov subjektu:    Štatutárny zástupca:            Podpis: Pečiatka: 

 
 
 
 
 
 
Prešovský samosprávny kraj    MUDr.Peter Chudík             
 
 
 
 
 
 
Mesto Prešov                            Ing.Andrea Turčanová 
 


