
 
 
 

 

Zmluva o založení záujmového združenia právnických osôb 

 

Názov:   Future Proof s.r.o. 
Sídlo:   Fraňa Krála 979/21, 811 05 Bratislava 
IČO:   47 546 026 
Štatutárny orgán: Dávid Čajko - konateľ 
 

Názov:   DLT Software s.r.o. 
Sídlo:   Pribinova 4, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov  
IČO:   51 922 029 
Štatutárny orgán: Kenneth Kumor - konateľ 
 

Názov:   Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. 
Sídlo:   Hlavná 31, 917 01 Trnava  
IČO:   36 865 281 
Štatutárny orgán: JUDr. Tomáš Pavlovič - konateľ 
 

Názov:   SystemThinking, spol s.r.o. 
Sídlo:   Gronárska 8, 841 10 Bratislava - mestská časť Devín 
IČO:   50 415 174 
Štatutárny orgán: Ing. Roman Kazička , CSc. - konateľ 
 

Názov:   Ekonomická univerzita v Bratislave 
Sídlo:   Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 
IČO:   00 399 957 
Štatutárny orgán: prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. - rektor 

ďalej aj len „zakladajúci členovia“. 
 

Zakladajúci členovia združenia, sa spoločne a jednomyseľne rozhodli na založení záujmového 
združenia právnických osôb Fintech a Insurtech Asociácia Slovenska (ďalej len združenie) 
s vlastnou právnou subjektivitou za účelom presadzovania spoločných záujmov pri budovaní 
vhodného a podporujúceho Fintech a Insurtech prostredia. Súčasne sa dohodli na 
nasledovnom znení stanov: 



 
 
 

I. Názov združenia:  
Fintech a Insurtech Asociácia Slovenska, skrátene „FINAS“ 

II. Sídlo:   
Fraňa Kráľa 979/21 
811 05 Bratislava-Staré Mesto 
Slovensko 

III. Predmet činnosti: 
1. Platforma na zdieľanie vedomostí v oblasti finančných inovácií a finančného trhu. 
2. Prepájať svety tradičných a technologických spoločností finančného trhu. 
3. Aktívne budovanie komunity spoločností a organizácií v oblasti Fintech a Insurtech. 
4. Zakotvenie Slovenska ako inovačného hubu finančného trhu. 
5. Podporovanie inovácií v oblasti finančného trhu. 
6. Zvyšovanie všeobecného povedomia o Fintech a Insurtech sektoroch. 
7. Zastupovanie záujmov členov združenia voči regulátorom a konkurenčným 

organizáciám.  

IV. Členstvo v združení: 
1. Riadnym členom združenia sa môže stať len právnická osoba so sídlom v členskom 

štáte Európskej únie, OECD alebo EZVO, ktorá je činná v oblasti vývoja produktov, 
aplikácií  pre služby finančného trhu zahŕňajúceho okrem iného bankové, poisťovacie, 
platobné, maklérske služby. Rovnako sú vítané organizácie z oblasti poradenstva 
a konzultácií, dátových analýz, z akademického prostredia a výskumu,  ako aj z iných 
oblastí podpory Fintech a Insurtech ekosystémov.    Predpokladom vzniku členstva je 
bezúhonnosť právnickej osoby, ktorá sa preukazuje zoznamom zverejnenom na 
webovom sídle generálnej prokuratúry.  
 

2. Členstvo v združení môže mať tri podoby: 
i. Zakladajúci člen 

ii. Riadny člen 
iii. Pridružený člen 
iv. Činnosť združenia môže podporovať aj Spolupracujúca odborná verejnosť, ktorá nie 

je členom združenia.  

 
 

 



 
 
 

I. Počet zakladajúcich členov je 5. Okrem práv prislúchajúcim zakladajúcim členom 
majú všetky práva riadnych členov. 

II. Riadny členovia sú členovia prijatý za člena na základe schválenej prihlášky, 
majúci záujem sa aktívne podieľať na dosahovaní cieľov združenia napĺňaním jeho 
predmetu činnosti. 

III. Pridruženým členom sa stáva právnická osoba, ktorá má rovnaké ciele a oblasť 
pôsobenia ako združenie, avšak v danom čase nemá záujem naplno a aktívne sa 
zúčastňovať na práci a činnosti celého združenia.  

IV. Združenie spolupracuje s rôznymi odbornými organizáciami a odborníkmi 
v oblastiach, ktoré napomáhajú rozvoju činností združenia. 
 

3. Záujemca o členstvo si podá písomnú prihlášku za člena na adrese sídla združenia. 
O schválení prihlášky a prijatí za člena rozhoduje Správna rada združenia, ktorá 
posúdi prihlášku člena. Schválením prihlášky sa záujemca stáva členom združenia.  

4. Zakladajúci a riadni členovia združenia majú právo zúčastňovať sa práce a činnosti 
združenia a jeho jednotlivých komisií a projektov, hlasovať, voliť a navrhovať svojich 
zástupcov, v súlade so stanovami do orgánov združenia, využívať služby združenia 
za zvýhodnených podmienok.  

5. Pridružení členovia majú právo zúčastňovať sa práce v jednotlivých komisiách a na 
projektoch, využívať služby združenia za zvýhodnených podmienok. 

6. Členovia združenia sú povinní dodržiavať stanovy združenia, zdržať sa akýchkoľvek 
úkonov, konania alebo prejavov, ktoré môžu poškodiť dobré meno alebo záujmy 
združenia.  

7. Ak sa na tom, dohodne jedna tretina členov združenia, môžu požiadať Správnu radu 
a zvolanie Valného zhromaždenia s programom, ktorý navrhnú. Ak Valné 
zhromaždenie nebude zvolané do 45 dní, môžu ho zvolať sami.  

8. Členstvo v združení zaniká: 
a) Vzdaním sa členstva. 
b) Zánikom právnickej osoby, ktorá je členom bez právneho nástupcu. 
c) Rozhodnutím o vylúčení člena. 
d) Odsúdením člena za trestný čin. 

 
9. O vylúčení člena zo združenia rozhoduje Správna rada združenia. Člen môže byť 

vylúčený, ak 
a) porušil stanovy združenia, 
b) napriek výzve je viac ako30 dní v omeškaní so zaplatením členského príspevku, 
c) napriek tomu, že bol nato upozornený, vykonáva činnosť v rozpore so záujmami 

združenia,  
d) poškodzuje dobré meno združenia, 
e) je členom iného združenia, vykonávajúceho konkurenčnú činnosť. 



 
 
 

9.1 Zakladajúceho člena združenia je možné vylúčiť len za porušenia podľa bodu 9 
písm.:a, c; d), e) pričom rozhodnutie musí byť jednomyseľné. Zakladajúceho člena vo 
funkcii prezidenta alebo viceprezidenta počas výkonu funkcie nie je možné vylúčiť 
inak ako postupom podľa čl. VIII bod 4.1.. Po vylúčení zakladajúceho člena, zostávajúci 
zakladajúci členovia kooptujú medzi seba spomedzi riadnych členov nového 
zakladajúceho člena. 

10. Pri zániku členstva, členovi nepatrí žiadne majetkové vysporiadanie, rovnako to platí 
na alikvótnu časť zaplateného členského. 

11. Členov združenia zastupujú pri činnosti združenia, práci na projektoch a v jeho 
orgánoch písomne poverení zamestnanci, funkcionári alebo iné nimi poverené osoby. 
Zodpovednosť za konanie poverených zástupcov nesie poverujúci člen združenia.  
 

V. Financovanie združenia: 
1. Združenie sa financuje: 

a) z členských príspevkov, 
b) zo správy vlastného majetku, 
c) z vlastnej podnikateľskej činnosti, 
d) z darov, 
e) sponzorských príspevkov, 
f) z dotácií, 
g) z iných zdrojov.  

 

VI. Členské príspevky: 
1. Členské príspevky sú tvorené vstupným členským príspevkom, pravidelným ročným 

členským príspevkom a mimoriadnym príspevkom. O výške príspevku rozhoduje 
Valné zhromaždenie na návrh Správnej rady združenia na dané časové obdobie, 
ktorým je spravidla kalendárny rok. Výška príspevku môže byť určená zvlášť pre 
jednotlivý druh členstva. 

2. Prvá  výška vstupného členského príspevku sa určuje na 50,- EUR a pre zakladajúcich 
členov je splatná do 10 dní od registrácie združenia.  

3. Vstupný členský príspevok je splatný do 10 dní od schválenia prihlášky za člena 
združenia. 

4. Pravidelný ročný príspevok je splatný do 1. marca daného kalendárneho roka vo výške 
schválenej Valným zhromaždením.  

5. Mimoriadny príspevok je splatný podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia, ktoré 
však nemôže určiť lehotu kratšiu ako 7 dní. Ak lehotu neurčí, potom je splatnosť 
mimoriadneho príspevku jeden mesiac od jeho určenia. 



 
 
 

6. Pre prípad omeškania s platením príspevkov je člen, povinný zaplatiť aj úroky 
z omeškania. Na dlžný členský príspevok je člen upozornený výzvou s dodatočnou 10 
dňovou lehotou na zaplatenie. 

7. Zaplatený členský príspevok sa nevracia. 

VII. Valné zhromaždenie: 
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Jeho zasadnutia sa majú právo 

zúčastniť všetci riadni členovia, ktoré majú na ňom aj hlasovacie právo.  Pridružení 
členovia majú právo zúčastniť sa rokovania valného zhromaždenia, vyjadriť svoj názor 
k prejednávaným záležitostiam, nemajú však právo hlasovať.  

2. Zasadnutia Valného zhromaždenia sa zúčastňujú aj členovia Správnej rady 
a Kontrolór. 

3. Valné zhromaždenie rozhoduje o: 
a) o zmenách stanov, 
b) o prijatí a zmene rozpočtu, 
c) schvaľuje záverečnú správu o hospodárení a činnosti združenia, 
d) ak združenie vydáva Výročnú správu, tak ju schvaľuje spoločne s účtovnou 

závierkou, 
e) určuje výšku členských príspevkov, 
f) volí a odvoláva Kontrolóra, 
g) schvaľuje správu Kontrolóra, 
h) volí a odvoláva dvoch členov Správnej rady združenia, 
i) odvoláva prezidenta a viceprezidentov v súlade s bodom 4.1 článku VIII. 
j) schvaľuje pravidlá odmeňovania členov Správnej a Kontrolóra, 
k) schvaľuje plán činnosti združenia, 
l) schvaľuje podnikateľský zámer združenia, 
m) rozhoduje o zrušení združenia. 

 
4. Na Valnom zhromaždení reprezentuje člena jeho štatutárny orgán,  poverený člen jeho 

štatutárneho orgánu alebo iná osoba na základe plnej moci. Valné zhromaždenie sa 
musí konať aspoň jeden krát za rok.  

5. Miestom jeho konania je buď sídlo združenia alebo iné vhodné miesto v rámci obce, 
kde má združenie sídlo. Z osobitných dôvodov, ak o tom rozhodne jednomyseľne 
Správna rada združenia, môže byť miestom konania Valného zhromaždenia  aj iné 
miesto v rámci Slovenskej republiky. Valné zhromaždenie sa zvoláva zvyčajne tak, aby 
sa konalo v pracovný deň. 

6. Na zasadnutie Valného zhromaždenia zasiela Správna rada združenia členom 
pozvánku spolu aj s navrhovaným programom aspoň 14 dní pred konaním Valného 
zhromaždenia. Pozvánku sa posiela na poslednú oznámenú emailovú adresu Správnej 
rade združenia. 



 
 
 

7. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je na ňom prítomná jedna tretina zo 
súčtu zakladajúcich a riadnych členov. Na prijatie uznesenia združenia je potrebná 
dvojtretinová väčšina prítomných hlasov. Na prijatie uznesenia podľa bodu 3 písm.: a; 
m; je potrebná dvojtretinová väčšina prítomných hlasov a zároveň jednomyseľné 
rozhodnutie všetkých zakladajúcich členov združenia. Hlasovanie o bode 3 písm.“ h; 
i) sa riadi bodom 4.1. článku VIII. Každý riadny člen má pri hlasovaní jeden hlas. 
Z konania Valného zhromaždenia sa spisuje zápisnica, spolu s prezenčnou listinou, 
ktorú podpisuje Prezident združenia, zapisovateľ a overovateľ zápisnice.   
 

VIII. Správna rada združenia: 
1. Je výkonným orgánom združenia a rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú 

vyhradené inému orgánu. Má päť členov, z toho prezident a dvaja viceprezidenti sú 
volení na Valnom zhromaždení len zakladajúcimi členmi spomedzi zakladajúcich 
členov Dvaja z riadnych členov sú volení hlasovaním celého Valného zhromaždenia. 
Za člena Správnej rady združenia môže byť zvolená len bezúhonná fyzická osoba 
s plnou spôsobilosťou na právne úkony.  
 

2. Prezident a obaja viceprezidenti vykonávajú riadenie činnosti združenia v súlade 
s rozhodnutiami Správnej rady. Vzájomné kompetencie a oblasti si určia dohodou, ak 
sa nedohodnú rozhodne o rozdelení oblastí, za ktoré zodpovedajú Správna rada. 
Prezident a obaja viceprezidenti plnia zároveň funkciu štatutárneho orgánu. Za 
združenie koná vždy prezident spolu s  jedným z viceprezidentov.  
 

3. Funkčné obdobie členov Správnej rady je 5 rokov. Vzťah medzi členom Správnej rady 
a združením sa spravuje primerane ustanoveniami Obchodného zákonníka 
o mandátnej zmluve. Za výkon člena Správnej rady patrí odmena, určená v súlade 
s pravidlami odmeňovania, schválenými Valným zhromaždením. Pri rozhodovaní sú 
členovia povinný sa riadiť záujmom a cieľmi združenia. 
 

4. Členstvo v Správnej rade zaniká: 
a) vzdaním sa členstva, 
b) odvolaním, 
c) uplynutím funkčného obdobia, 

4.1. Odvolanie člena Správnej rady voleného Valným zhromaždením je možné 
dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých hlasov. Prezidenta a viceprezidentov je 
možné odvolať dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých hlasov, pričom musia za 
odvolanie hlasovať aj všetci ostatní zakladajúci členovia. Dôvodom na odvolanie je len 



 
 
 

porušenie stanov, zákazu konkurencie ,vyvíjanie činnosti v rozpore so záujmami 
združenia alebo opakované neplnenie úloh stanovených Správnou radou 

4.2. Odvolanie člena Správnej rady v pozícii prezident alebo viceprezident je zároveň 
rozhodnutím o vylúčení člena zo združenia.  

 
5. Správna rada rozhoduje najmä o: 

a) návrhu rozpočtu, 
b) schválení prihlášky o členstvo, 
c) vylúčení člena združenia,  
d) návrhu na výšku členských príspevkov, 

 
 

6. Ďalej do pôsobnosti Rady patrí: 
a) vedenie zoznamu členov združenia, 
b) zvolávanie Valného zhromaždenia, 
c) zabezpečenie plnenia zákonných povinností, ako je vedenie účtovníctva, štatistík, 

záznamov a predpísaných evidencií, 
d) realizácia ďalších zákonných povinností, 
e) plnenie úloh Valného zhromaždenia. 

 
7. Správna rada zasadá podľa potreby, najmenej však raz za mesiac. Zasadnutie Správnej 

rady zvoláva a vedie prezident. Pozvanie sa vykonáva telefonicky, emailom alebo 
písomne aspoň tri pracovné dni pred zasadnutím. Požiadať  o zvolanie zasadnutia je 
oprávnený každý člen Správnej rady, ak ju prezident nezvolá môže ju zvolať sám. 
 

8. Správna rada je uznášaniaschopná ak sa jej zasadnutia zúčastnia aspoň 3 členovia. 
V prípade rovnosti hlasov, je hlas prezidenta rozhodujúci. Prezident má tiež právo veta 
voči uzneseniu Správnej rady. Správna rada môže veto prelomiť len jednomyseľným 
hlasovaním všetkých členov, bez zarátania hlasu prezidenta. 
 

9. Zo zasadnutia Správnej rady sa vyhotovuje zápisnica. Zasadnutia Správnej rady je 
možné realizovať aj bez osobnej prítomnosti jej členov na jednom mieste a to pomocou 
výpočtovej techniky umožňujúcej pripojenie a diskusiu v reálnom čase. 
 

10. Rovnako je možné v súrnom prípade o naliehavej otázke vykonať hlasovanie „per 
rollam“ medzi neprítomnými členmi. Vtedy je na prijatie potrebná nadpolovičná 
väčšina všetkých členov. 



 
 
 

IX. Kontrolór:  
1. Kontrolór je kontrolným orgánom združenia a dohliada na činnosť Správnej rady 

združenia a dodržiavanie právnych predpisov, stanov a uznesení Valného 
zhromaždenia.  
 

2. Za Kontrolóra môže byť zvolená len bezúhonná fyzická osoba s plnou spôsobilosťou 
na právne úkony. Kontrolór je volený Valným zhromaždením na obdobie 5 rokov. 
Vzťah medzi Kontrolórom a združením sa spravuje primerane ustanoveniami 
Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve. Za výkon funkcie Kontrolóra  patrí 
odmena, určená v súlade s pravidlami odmeňovania, schválenými Valným 
zhromaždením. Pri výkone kontroly je Kontrolór povinný riadiť sa záujmom a cieľmi 
združenia. 
 

3. Kontrolór vykonáva nasledovnú pôsobnosť: 
a) nahliada do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti združenia, 
b) kontroluje, či sú účtovné zápisy riadne vedené v súlade so skutočnosťou a v súlade 

s platnou právnou úpravou, 
c) kontroluje, či realizácia činnosti združenia prebieha v súlade s platnou právnou 

úpravou, stanovami združenia a pokynmi valného zhromaždenia, 
d) kontroluje účtovné závierky združenia, 
e) zúčastňuje sa valného zhromaždenia a oboznamuje valné zhromaždenie s 

výsledkami kontrolnej činnosti, 
f) zvoláva valné zhromaždenie ak to vyžadujú oprávnené záujmy združenia 

a navrhuje potrebné opatrenia. 
 

4. Z výkonu Kontrolnej činnosti sa vyhotovuje zápisnica. Raz za kalendárny rok 
predkladá správu Valnému zhromaždeniu. 

X. Hospodárenie združenia: 
1. Združenie hospodári so svojím vlastným majetkom ako i majetkom, ktorý má 

v užívaní.  
2. Vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu, ktoré určuje podmienky kedy účtuje 

v sústave jednoduchého účtovníctva alebo podvojného účtovníctva.  
3. Za účelom dosiahnutia svojich cieľov združenie môže podnikať. Podnikateľský zámer 

schvaľuje Valné zhromaždenie. Zisk z podnikania môže byť použitý len na činnosť 
združenia a neslúži na rozdelenie medzi jeho členov. Prípadná strata z podnikania sa 
uhradí z nerozdeleného zisku z minulých rokov, z majetku združenia alebo je na ňu 
možné použiť mimoriadny členský príspevok.  



 
 
 

4. Združenie môže na zabezpečenie svojej činnosti, vrátane podnikateľskej, vstupovať do 
pracovno-právnych vzťahov ako zamestnávateľ. O prijatí zamestnanca a skončení 
pracovného pomeru rozhoduje Správna rada združenia.  

5. Združenie môže prijímať na svoju činnosť dotácie a podporu zo súkromných, štátnych, 
európskych aj medzinárodných zdrojov. 

6. Za účelom riadneho hospodárenia, združenie prijíma na daný kalendárny rok 
rozpočet. Ten je pre riadenie združenia záväzný. 

XI. Povinnosť mlčanlivosti a konkurenčná doložka: 
1. Členovia združenia sú povinní dodržiavať povinnosť mlčanlivosti o vnútorných 

záležitostiach združenia, vrátane rokovaní orgánov združenia, a všetkých 
dokumentoch, ktoré sa týkajú činnosti združenia. 

2. Členovia nemôžu vyvíjať činnosť v iných alebo pre iné konkurenčné združenia. 
Výnimku môže povoliť Správna rada. Porušenie tejto povinnosti môže byť dôvodom 
na vylúčenie člena zo združenia.  

XII. Zrušenie a likvidácia združenia: 
1. O zrušení združenia rozhoduje Valné zhromaždenie. Združenie sa zrušuje dňom 

uvedeným v rozhodnutí valného zhromaždenia o zrušení združenia, inak dňom, keď 
rozhodnutie bolo prijaté. 

2. Po zrušení združenia sa vykoná jeho likvidácia. Likvidátora vymenuje Správna rada 
združenia. Na postup pri likvidácii sa primerane použijú ustanovenia Obchodného 
zákonníka o likvidácii obchodných spoločností. Výnos z predaja majetku tvorí 
likvidačný zostatok. Nepredajný majetok buď preberie niektorý z členov so zápočtom 
na podiel na likvidačnom zostatku alebo sa s ním naloží ako s odpadom.  

3. Členovia majú právo na podiel na likvidačnom zostatku podľa pomeru ich celkového 
súčtu členských príspevkov k súčtu príspevkov ostatných členov.  

XIII. Prechodné ustanovenia: 
1. Do času keď združenie nadobudne dostatok členov, umožňujúci kreovanie všetkých 

orgánov, právomoci Správnej rady vykonávajú prvý prezident a dvaja viceprezidenti 
združenia volení zakladajúcimi členmi. Rovnako sa určí aj prvý Kontrolór združenia.  

2. Prvým prezidentom a viceprezidentmi združenia sú David Čajko – Prezident, dátum 
nar.: 14.7.1978, bytom na ul. Fraňa Kráľa 979/21 v Bratislave Pavol Čverha - 1. 
viceprezident, dátum nar.: 19.6.1974, bytom na ul. Ferienčíkova 2433/8 v Bratislave, 
Kenneth Kumor - 2. viceprezident, dátum nar.: 14.03.1995, bytom na ul. Svetlá 6834/12 
v Bratislave a zároveň sú oprávnení vykonávať všetky úkony smerujúce k vzniku 
a registrácii združenia. Náklady spojené so založením združenia predstavujú hlavne: 
správny poplatok a iné poplatky. Predmetné náklady sú nákladmi združenia spojené 



 
 
 

s jeho založením a budú uhradené tým, čo ich vynaložili. Prvým Kontrolórom 
združenia je Zdenko Banci, dátum nar.: 10.7.1966, bytom na ul. Haanova 2618/18 
v Bratislave. 

 
Záverečné ustanovenia zmluvy: 

1. Zmluva je vyhotovená v ôsmich rovnopisoch, z ktorých po jednom obdržia zakladajúci 
členovia a ostatné tri budú použité na zápis do registra Záujmových združení právnických 
osôb a na archiváciu. 
 

2. Účastníci si zmluvu pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná a vyjadruje 
ich slobodnú a vážnu vôľu založiť spoločné Záujmové združenie právnických osôb.  Na 
znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

Podpisy a označenie zakladateľov: 

 

V Bratislave dňa ........................... 

Future Proof s.r.o.       .......................................  

 

V Bratislave dňa ........................... 

DLT Software s.r.o.      ....................................... 

 

V Bratislave dňa ........................... 

Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.  ....................................... 

 

V Bratislave dňa ........................... 

SystemThinking, spol s.r.o.     ....................................... 

 

V Bratislave dňa ........................... 

Ekonomická univerzita v Bratislave   ....................................... 


