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STANOVY 

občianskeho združenia založeného v zmysle ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v 

znení neskorších predpisov 

 
Preambula  

Na začiatku to bolo chcenie - akási túžba učiť sa, motivovať sa, či poradiť sa s tými, pre ktorých slovo Lean 

neznamenalo iba profesijnú povinnosť, ale niečo ako životné poslanie. Práve tento dôležitý vnútorný pocit bol 

podnetom pre vznik prvých neformálnych stretnutí Lean nadšencov, ktoré boli odštartované v roku 2015 v malej 

skupinke ľudí pričom za dva roky sa počty ich rozrástli do výraznej šírky. Táto jedinečná aktivita na dobrovoľnej 

báze umožnila účastníkom podeliť sa o svoje myšlienky, starosti ale aj radosti a úspechy týkajúce sa aplikácie 

Leanu nielen v pracovnom, ale i súkromnom živote. Z neformálnych stretnutí aj formálne, z formálnych aj 

konferenčné a hranice ponímania našej komunity zrazu pociťovali potrebu posunúť sa ďalej. Týmto by sme sa 

chceli poďakovať všetkým členom a podporovateľom tejto myšlienky, lebo práve ich nadšenie nás utvrdilo 

v rozhodnutí založenia Lean Institute Slovakia o.z.. Keďže táto inštitúcia je a stále bude dielom nás všetkých, 

veríme, že sa budeme aj naďalej rozrastať a spoločne formovať dejiny Lean filozofie na Slovensku. 

Lean Institute Slovakia o.z. je dobrovoľným, nepolitickým záujmovým združením občanov Slovenskej republiky, 

združujúcich sa na princípoch dobrovoľnosti, vzájomného porozumenia a spolupráce. My, zakladatelia 

občianskeho združenia Lean Institute Slovakia o.z., sa zaväzujeme všetkými silami a schopnosťami šíriť 

myšlienky Lean a povzniesť jeho úroveň v rámci Slovenska. Uzniesli sme sa preto na týchto Stanovách 

občianskeho združenia. Dodržiavanie Stanov občianskeho združenia požadujeme od všetkých jeho členov.  

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

1.1 Občianske združenie (ďalej len „združenie“) má názov: Lean Institute Slovakia o.z. 

1.2 Sídlom združenia je Košice Západ, Trieda SNP 64, 040 11 

1.3 Združenie je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým združením fyzických osôb a právnických 

osôb. 

1.4 Oficiálnou skrátenou verziou názvu zduženia je názov „LEI SK“. 

  

Pozn.: Lean je metodika stavajúca na kultúre neustáleho zlepšovania. Definujeme ju ako spôsob práce alebo 

filozofiu, ktorá si kladie za cieľ zvyšovať pridanú hodnotu procesov a zároveň sa snaží znižovať úroveň plytvania 

zdrojmi, či už sa jedná o finančné prostriedky, ľudskú prácu, materiál a pod. Metodiku vyvinula spoločnosť Toyota 

po 2 svetovej vojne za účelom jej uplatnenia výrobnej sfére. Dnes už princípy Leanu prenikajú aj sektora 

nevýroby, služieb a domácností. 
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Článok 2 

Ciele združenia 

 

2.1 Cieľom združenia je združovanie ľudí za účelom šírenia osvety a zdieľania informácií a skúseností 

v oblasti LEAN metodológie v rôznych odvetviach výrobného a nevýrobného sektora.  

2.2 Vízia združenia je vytvoriť stabilnú platformu pre aktívne združovanie sa Lean špecialistov za 

účelom podpory integrácie inovatívnych myšlienok Lean filozofie do praxe a ich rozšírenie nie len 

v oblasti výroby, ale aj ďalších sfér. Zároveň prostredníctvom globálnej spolupráce povzniesť Lean 

na Slovensku na svetovú úroveň. 

2.3 Poslaním združenia je vytvárať príležitosti na vzájomnú komunikáciu členov Lean komunity s 

cieľom diskutovať, zdieľať skúsenosti, navzájom sa povzbudiť, vzdelávať a motivovať. Zároveň 

neformálnym a formálnym spôsobom šíriť inšpiratívne myšlienky, príklady dobrej praxe a otvorene 

komunikovať a zvyšovať tým kvalitu aplikácie Lean princípov a nástrojov.   

2.4 Za účelom tohto cieľa bude občianske združenie realizovať najmä:  

a) Mapovanie potrieb členov a úrovne realizácie činností v oblasti Lean metodológie za účelom 

jeho rozvoja v rámci SR. 

b) Odbornú publikačnú činnosť (tvorba vlastných publikácií, preklady zahraničných publikácií, 

tvorba odborných článkov, odborných časopisov a pod.) 

c) Šírenie a sprostredkovanie vzdelávania v podobe e-learningu, sprostredkovanie školení 

a tréningov, zabezpečovanie benchmarku - porovnanie výkonnosti inštitúcií a subjektov, ktoré 

aplikujú Lean metodológiu.  

d) Príprava, organizácia a koordinácia odborných stretnutí, konzultácií a konferencií. 

e) Vyhľadávanie, zoskupovanie a zdieľanie všeobecne prospešných informácií o LEAN 

metodológií v rôznych podobách (videá, odkazy na stránky, fórum a pod.). 

f) Spolupráca s organizáciami podobného zamerania v Slovenskej republike a v zahraničí. 

g) Získavanie prostriedkov na krytie nákladov spojených s organizáciou a realizáciou činností 

uvedených v cieľoch združenia.  

2.5. Lean Institute Slovakia o.z. bude svojim členom poskytovať podporu v nasledovných oblastiach:  
 

Spájanie ľudí: Združovanie ľudí za účelom šírenia osvety a zdieľania informácií a skúseností 

v oblasti Lean metodológie formou formálnych a neformálnych odborných stretnutí, konzultácií 

a konferencií.  

Šírenie know how: Vyhľadávanie, zoskupovanie a zdieľanie všeobecne prospešných Lean 

poznatkov a informácií v rôznych podobách, neustále zvyšovanie povedomia o Lean 

metodológií z hľadiska kvantity i kvality informácií. 

Vzdelávanie a publikačná činnosť: Budovanie vedomostnej základne, šírenie 

a sprostredkovanie vzdelávania, tvorba edukačných materiálov, realizácia vzdelávacích 

aktivít. 

Globálna spolupráca: Spolupráca s organizáciami obdobného zamerania v rámci celého 

sveta. Participácia na medzinárodných projektoch, podujatiach a ďalších aktivitách 

v medzinárodnom rozsahu.  
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2.6. Lean Institute Slovakia o.z. chce tvoriť a udržiavať pracovné a náučné partnerstvá ako 

s jednotlivcami, tak aj organizáciami, predovšetkým v rámci Slovenskej republiky s výrazným 

napojením na globálnu spoluprácu. 

 

Článok 3 

Členstvo v združení 

3.1 Členstvo v združení je: 

- osobné, 

- dobrovoľné, 

- individuálne i kolektívne, 

- otvorené,  

- nezastupiteľné, 

- neprevoditeľné,  

- čestné. 

3.2 Členom môžu byť:   

a) fyzické osoby staršie ako 18 rokov a spôsobilé na právne úkony,  

b) právnické osoby,  

ktoré súhlasia so stanovami združenia. 

3.3 Členstvo vzniká dňom prijatia za člena združenia na základe písomnej žiadosti uchádzačom 

o členstvo, jej schválením Správnou radou a zaplatením členského príspevku. 

3.4 Čestné členstvo v združení vzniká na základe prijatia za čestného člena Správnou radou osobe, 

ktorá sa mimoriadnym spôsobom zaslúžila o rozvoj združenia alebo sa iným spôsobom zaslúžila 

o popularizáciu združenia.  

3.5 Členovia združenia majú právo:  

- Podieľať sa na činnosti združenia v súlade s jeho cieľmi a poslaním. 

- Voliť a byť volení do orgánov združenia. 

- Obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko (predkladať 

návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom združenia).  

- Byť informovaní o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia.  

- Kedykoľvek zo združenia vystúpiť. 

3.6 Členovia združenia majú povinnosti: 

- Dodržiavať stanovy združenia a od nich odvodené vnútorné (interné) predpisy. 

- Pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci a plniť uznesenia 

orgánov združenia. 

- Angažovať sa v osvetovej činnosti na prospech propagácie dobrého mena združenia.  

- Podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia.  

- Riadne a včas platiť odsúhlasené členské príspevky. 

- Ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.  

- Zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá je v rozpore s činnosťou alebo záujmami združenia alebo 

môže viesť k poškodeniu záujmov združenia. 
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3.7 Zánik členstva  

- Vystúpením – Členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo 

združenia Správnej rade, alebo dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí členskej 

schôdze.  

- Úmrtím fyzickej resp. zánikom právnickej osoby, pričom za okamih zániku právnickej osoby sa 

považuje deň výmazu z obchodného alebo iného registra, kde je právnická osoba 

zaregistrovaná. 

- Zánikom združenia, a to buď dobrovoľným rozpustením, zlúčením s iným občianskym 

združením alebo rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o rozpustení združenia po splnení 

zákonom stanovených podmienok. 

- Vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena. 

- Vylúčením člena, pričom členstvo končí dňom rozhodnutia Správnej rady o vylúčení zo 

združenia. Dôvodom pre vylúčenie môže byť závažné a opätovné porušenie stanov 

združenia, poškodenie dobrého mena združenia na verejnosti alebo iné konanie, smerujúce 

proti oprávneným záujmom združenia. 

 

Článok 4 

Orgány združenia 

4.1 Orgánmi združenia sú: 

a) Riaditeľ, Zástupca riaditeľa - štatutárny orgán   

b) Správna rada - výkonný orgán   

c) Členská schôdza - najvyšší orgán  

 

4.2 Prví členovia orgánov združenia boli zvolení na schôdzi Zakladateľov občianskeho združenia dňa 

10.10.2017.    

 

Článok 5 

Riaditeľ, Zástupca riaditeľa 

5.1 Štatutárny orgán zabezpečuje a riadi činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami 

najvyššieho orgánu. Štatutárnym orgánom združenia je Riaditeľ a Zástupca riaditeľa.  

5.2 Funkčné obdobie štatutárneho orgánu je 7 rokov od jeho zvolenia.  

5.3 Štatutárny orgán koná v mene združenia tak, že sa podpíše a k vlastnoručnému podpisu pridá 

pečiatku združenia. 

5.4 Riaditeľ zastupuje združenie navonok a je oprávnený konať v jeho mene, samostatne.   

5.5 Zástupca riaditeľa je oprávnený konať v mene združenia a samostatne v prípadoch, kedy svoju 

funkciu nemôže vykonávať Riaditeľ z dôvodov choroby, pracovnej zaneprázdnenosti, zahraničnej 

pracovnej cesty a podobne.  

5.6 Štatutárny orgán zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí združeniu porušením povinností pri výkone 

svojej funkcie. 
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  Článok 6 

Správna rada  

6.1. Správna rada je výkonným orgánom združenia, ktoré za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu 

orgánu - členskej schôdzi.  

6.2. Riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu.  

6.3. Zabezpečuje hospodárenie združenia.  

6.4. Schvaľuje prijatie nových a menovanie čestných členov.  

6.5. Zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania najvyššieho orgánu a pripravuje základné materiály pre 

tieto rokovania. 

6.6. Správna rada zasadá podľa plánu minimálne jeden krát za rok, respektíve podľa potreby.  

  
Článok 7 

Členská schôdza 

7.1 Najvyšší orgán:  

- Schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky. 

- Volí a odvoláva všetky ostatné orgány, vrátane štatutárneho orgánu. 

- Schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení. 

- Rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným 

rozpustením. 

- Schádza sa minimálne raz za dva roky. Zvoláva ho štatutárny orgán, a to najmenej 10 dní 

vopred.  

- Najvyšší orgán tvoria všetci členovia združenia. 

7.2 Najvyšší orgán je uznášania schopný, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov.  

 

Článok 8 

Zásady hospodárenia 

8.1 Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.  

8.2 Zdrojmi majetku sú: 

a) Členské príspevky. 

b) Dary od fyzických a právnických osôb. 

c) Dotácie a granty od právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike alebo v zahraničí  

alebo orgánov verejnej správy.  

d) Dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií. 

e) Prostriedky z podporných orgánov Európskej únie. 

f) Reklamná a propagačná činnosť súvisiaca s cieľmi združenia. 

g) Prímy z činností pri napĺňaní cieľov združenia.  

h) Sponzorské dary.  

i) Príjem z podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb. 

8.3 Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.  
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8.4 Na základe zmluvných vzťahov môže združenie využívať majetok iných organizácií a štátu.  

 

Článok 9 

Zánik združenia 

9.1 Združenie zaniká:  

a) rozhodnutím členskej schôdze o rozpustení - dobrovoľným rozpustením,  

b) zlúčením s iným občianskym združením na základe rozhodnutia členskej schôdze,  

c) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o rozpustení.  

9.2 Orgán, ktorý rozhodol o zániku združenia podľa bodu 9.1 písm. a) a b) tohto článku stanov vykoná 

majetkové vysporiadanie alebo určí likvidátora a určí ako naloží s likvidačným zostatkom.  

9.3 Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa 

rozhodnutia najvyššieho orgánu – členskej schôdze.  

9.4 Zánik združenia je nutné oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej 

republiky.  

9.5 Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa ustanovení §§ 70 až 75 Obchodného 

zákonníka. 

 

Článok 10 

Záverečné ustanovenia 

10.1 Tieto stanovy nadobúdajú platnosť schválením prípravným výborom a účinnosť dňom 

zaregistrovania občianskeho združenia. 

10.2 Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. 

10.3 Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o 

združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných predpisov. 

10.4 Do registrácie združenia a ustanovenia jeho orgánov koná za združenie splnomocnenec 

prípravného výboru Ing. Dana Jánošíková, narodená dňa 12.7.1987, trvalé bydlisko 

Michalovská 7, 040 11 Košice, Slovenská republika.  

 

V Košiciach, dňa 10.10.2017 


