
Stanovy klubu IT4TA3 

neziskovej organizácie (f)ITcubator  

 

Článok 1 

Základné ustanovenia  

1. Názov klubu: IT4TA3  

2. Názov a IČO neziskovej organizácie, v ktorej sa zakladá klub: (f)ITcubator n.o., IČO: 51141949 

3. Sídlo klubu neziskovej organizácie: Nám. sv. Egídia 44, 058 01 Poprad 

 

Článok 2 

Cieľ a činnosť 

1. Cieľom klubu  je združovať členov (prednostne študentov) za účelom podpory aktivít a záujmov 

neziskovej organizácie (f)ITcubator v oblasti vzdelávania, rozvoja informačných technológii a služieb, 

vedy a výskumu, tvorby a ochrany životného prostredia, vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry. 

2. Klub IT4TA3 neziskovej organizácie (f)ITcubator je zložený z jeho platných členov. Za členov klubu sa 

považujú študenti základných, stredných a vysokých škôl zo Slovenska a zahraničia, ale i fyzických a 

právnických osôb rôzneho zamerania.  

3. Hlavná činnosť klubu pozostáva z: 

a. propagácia a budovanie komunity mladých, aktívnych a talentovaných ľudí s cieľom pomáhať 

svojmu okoliu, 

b. zapájať členov do rôznych projektov realizovaných v priestoroch (f)ITcubatora, 

c. podieľať sa na organizácii podujatí, workshopov, diskusií, hackatonov.a pod., 

d. propagovať a podporovať vzdelávacie a edukačné aktivity ostatných členov klubu, 

e. prehlbovať spoluprácu s inými organizáciami s podobným zameraním za účelom rozvoja 

a výmeny skúseností, 

f. aktívne vyhľadávať o realizovať rôzne voľnočasové aktivity na podporu osobného rastu členov 

klubu, 

g. podporovať členov klubu v budovaní pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu a zdravému 

životnému štýlu. 

  



Článok 3 

Orgány klubu IT4TA3 

1. Orgánmi klubu v rámci neziskovej organizácie (f)ITcubator sú: 

a) predsedníctvo, 

b) realizačný tím. 

2. Predsedníctvo je riadiacim orgánom klubu a zodpovedá za chod a dosahovanie cieľov klubu v súlade 

s poslaním neziskovej organizácie. Predsedníctvo sa volí Správnou radou neziskovej organizácie 

(f)ITcubator n.o. Klub má zvoleného predsedu a jeho dvoch podpredsedov, ktorí môžu pozostávať aj 

z orgánov neziskovej organizácie. 

3. Realizačný tím sú výkonní členovia klubu a rozhodujúcim spôsobom sa podieľajú na vykonávaní činností 

vedúcich k dosiahnutiu jeho cieľov. Realizačný tím pozostáva s riadnych alebo mimoriadnych členov 

klubu. Členovia realizačného tímu sú menovaní Predsedníctvom klubu. 

  

Článok 4 

Vznik a zánik klubu IT4TA3 

1. Vznik klubu IT4TA3 je datovaný na 1.5.2020, kedy sa všetci členovia Správnej rady (f)ITcubator n.o. 

dohodli na jeho založení a všetci súhlasia s obsahom týchto stanov. 

2. Klub zaniká len na základe právoplatného uznesenia Správnej rady neziskovej organizácie (f)ITcubator 

n.o. o jeho zrušení.  

 

Článok 5 

Členstvo v klube 

1. Formy členstva sú nasledovné: riadne, mimoriadne a čestné. Člen svojím podpisom potvrdzuje, že 

bol oboznámený s obsahom stanov klubu IT4TA3 a dáva súhlas na spracovanie osobných údajov, 

v súlade s dodržiavaním zákona o ochrane osobných údajov a príslušnými nariadeniami. 

2. Riadnym členom klubu sa môžu stať fyzické osoby od 10 rokov a staršie, ktoré sú študentmi základnej, 

strednej alebo vysokej školy (nielen v SR ale i v zahraničí) a súhlasia s cieľmi a stanovami klubu IT4TA3. 

Za riadneho člena sa považuje aj študent, ktorý má prerušené štúdium. Dĺžka prerušenia štúdia nesmie 

presiahnuť viac ako 5 rokov. 



3. Mimoriadnym členom neziskovej organizácie sa môžu stať fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú 

záujem podporovať ciele n.o. a nie sú riadnymi študentmi. 

4. Žiadosť o členstvo v klube nastane vyplnením elektronického registračného formulára, akceptáciou a 

súhlasom so znením stanov klubu ako aj s ostatnými písomnosťami (smernice, prevádzkové postupy, 

hmotná zodpovednosť), ktoré žiadateľ potvrdí vlastnoručným alebo elektronickým zaručeným podpisom. 

5. Členstvo vzniká dňom úhrady členského príspevku, čo je nutnou podmienkou vzniku ale i pokračovania 

platnosti riadneho alebo mimoriadneho členstva. Výška členského je stanovená na 1€ ročne.  

6. V prípade neuhradenia ročného členstva je člen automaticky z klubu vyradený. V prípade významného 

prínosu člena za obdobie jeho pôsobenia v klube mu môže byť udelený štatút čestného členstva. 

7. Čestné členstvo je členovi navrhované Predsedníctvom klubu a následne schvaľované Správnou radou 

neziskovej organizácie. Je bezplatné a spravidla trvá po celý život člena ktorému bolo pridelené. 

8. Predsedníctvo a realizačný tím vedú evidenciu členov klubu.   

9. Zánik riadneho a mimoriadneho členstva: 

a. vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo 

združenia štatutárnemu zástupcovi,  

b. vylúčením – pri úmyselnom porušení občianskej morálky, pri spáchaní protiprávneho činu, pri 

činnosti poškodzujúcej združenie, členstvo zaniká dňom doručenia písomného rozhodnutia 

predsedníctva o vylúčení, ktoré nadobudlo právoplatnosť,  

c. neuhradením členského príspevku na ďalšie obdobie v určenej lehote a to i po písomnom 

upozornení emailom v lehote 15 dní,  

d. úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby (v prípade právneho nástupcu je pre vznik jeho 

členstva potrebný jeho výslovný súhlas),  

e. zánikom klubu IT4TA3 alebo neziskovej organizácie (f)ITcubator n.o. 

10. Pri zániku členstva je člen povinný vyrovnať všetky svoje záväzky voči klubu, pričom o navrátení jeho 

členských príspevkov uhradených na nasledujúce obdobie rozhoduje predsedníctvo. 

  

Článok 6 

Práva a povinnosti členov klubu  

1. Člen má právo 

a. podieľať sa a kooperovať na prevádzke klubu a neziskovej organizácie, 

b. obracať sa na predsedníctvo a realizačný tím s podnetmi, návrhmi, zmenami či výhradami a 

žiadať ich o stanovisko, 

c. byť informovaný o dôležitých rozhodnutiach orgánov neziskovej organizácie,  



d. využívať technické zariadenia a ostatné vybavenie v priestoroch neziskovej organizácie 

(f)ITcubator n.o., 

e. má nárok občerstvenie (káva, čaj, pochutiny) v priestoroch neziskovej organizácie, ktoré sa bude 

nakupovať z členských a dobrovoľných príspevkov do klubu. 

2. Povinnosti člena sú: 

a. dodržiavať stanovy klubu a prevádzkový poriadok priestorov neziskovej organizácie, 

b. plniť uznesenia (smernice, nariadenia, prevádzkové postupy) klubu,  

c. spolupracovať na rozvoji klubu, 

d. platiť dobrovoľné a členské príspevky podľa prevádzkového poriadku,  

e. dodržiavať čistotu a poriadok v priestoroch (f)ITcubatora, 

f. zodpovedne narábať s prideleným majetkom v zmysle smernice o hmotnej zodpovednosti 

členov klubu. 

 

Článok 7 

Sankcie 

1. Predsedníctvo klubu môže udeliť sankcie členom klubu za porušenie stanov, prevádzkové poriadku, 

smerníc a pravidiel používania či správania sa v priestoroch (f)ITcubator n.o. 

2. Druhy sankcií sú: 

a. obmedzenie služieb poskytovaných členovi organizácie na určitú dobu a to najviac na 1 rok,  

b. peňažná sankcia,  

c. vylúčenie z organizácie. 

3. Sankcie musia byť doručené v písomnou vyhotovení aj s odôvodnením dotknutej osobe a podpísané 

štatutárnym zástupcom neziskovej organizácie (f)ITcubator n.o. 

4. Členovia klubu IT4TA3 neziskovej organizácie (f)ITcubator n.o. sú povinní rešpektovať tieto nariadenia 

predsedníctva a berú na zreteľ možnosti udelenia sankcií v prípade ich nedodržania.  

 

 

 

 

 



Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

1. Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. 5. 2020, a to schválením správnej rady (f)ITcubator n.o. 

2. Všetky ostatné dokumenty vydané klubom IT4TA3 sú povinné dodržiavať princípy zakotvené v týchto 

stanovách klubu. 

 

 

v Poprade, dňa 1. 5. 2020 


