
SLOVAK COFFEE ASSOCIATION 
 

STANOVY 
 

Článok I. 

Názov a sídlo organizácie 

 

Názov organizácie: SLOVAK COFFEE ASSOCIATION 

(slovenský preklad: SLOVENSKÁ KÁVOVÁ ASOCIÁCIA) 

Sídlo organizácie: Ventúrska 3, 811 01 Bratislava – Staré Mesto 

 

Článok II. 

Vznik a registrácia 

 

Organizácia je založená podľa Zákona č. 83/1990 Zb., v znení neskorších predpisov, a je 

právnickou osobou registrovanou ako: 

SLOVAK COFFEE ASSOCIATION  

(záujmové a profesné združenie, ďalej len „SCA“) 

 

Článok III. 

Pôsobnosť organizácie 

 

SCA na základe dobrovoľnosti združuje fyzické alebo právnické osoby pôsobiace na území 

Slovenskej republiky v oblasti: 

- prípravy kávy, kávových nápojov a kávových výrobkov 

- školského ako aj mimoškolského vzdelávania v oblasti kávovej kultúry 

- dovozu kávy 

- praženia a spracovania kávy 

- dovozu, vývozu a predaja strojov a zariadení na prípravu kávy 

- iné osoby a subjekty pôsobiace v oblasti kávovej kultúry 

 

Článok IV. 

Ciele organizácie 

 

Cieľom organizácie je zvýšenie záujmu verejnosti o kávu, obchod s ňou, jej pestovanie, 

spracovanie, praženie a predovšetkým jej správnu prípravu. Organizácia bude spájať osoby 

pracujúce v kávovom priemysle za účelom vzdelávania, konania súťaží ako aj marketingových 

aktivít na propagáciu kávovej kultúry na Slovensku. 

 

 



Článok V. 

Členstvo 

 

Ako je uvedené v článku III., členom združenia môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba 

podnikajúca na území Slovenskej republiky. 

 
1.   Vznik členstva: 

a) o členstvo sa záujemca uchádza zaslaním prihlášky na adresu sídla SCA, prípadne 
elektronicky na email SCA. Záujemca podpísaním prihlášky zároveň súhlasí so 
stanovami a cieľmi združenia. 

b) o prijatí nového člena rozhoduje prezídium. Proti rozhodnutiu prezídia je možné podať 
protest do 15 dní od doručenia rozhodnutia. O proteste rozhodne valné zhromaždenie 
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.  

c) členstvo vzniká dňom prijatia za člena rozhodnutím prezídia a jeho doručením.  
2. Zánik členstva: 

a) doručením vlastnoručne podpísaného oznámenia o vystúpení člena zo združenia 
prezídiu 

b) v prípade fyzickej osoby smrťou alebo stratou či obmedzením spôsobilosti na právne 
úkony 

c) v prípade právnickej osoby jej zánikom bez právneho nástupcu 
d) vylúčením na základe rozhodnutia valného zhromaždenia v prípade, že člen koná 

v rozpore so stanovami a cieľmi združenia. 
e) nezaplatením členského príspevku v stanovenej lehote 
f) zánikom združenia 

 

Článok VI. 

Práva a povinnosti členov 

 

1. Každý člen má právo: 

a) slova, návrhu a hlasu na valných zhromaždeniach 

b) voliť a byť volený do orgánov organizácie, okrem prezídia. Právo voliť a byť volený do     

prezídia má člen po 12 mesiacoch členstva v združení.   

c) prispievať návrhmi a činnosťou k naplneniu cieľov SCA 

d) byť informovaný o činnosti 

2. Každý člen je povinný: 

a) dodržiavať stanovy združenia 

b) bezodkladne informovať prezídium SCA o zmenách osobných údajov, zvlášť 

korešpondenčných adries 

c) platiť členské príspevky 

d) podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností sa podieľať na práci 

a plnení cieľov združenia a pomáhať jeho orgánom 

e) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia 

 

3. Členské príspevky 

3.1. Výška členského príspevku 



a) suma členského príspevku sa určí na každoročnom valnom zhromaždení združenia 

na základe potrieb.  

b) návrh na sumu príspevku predkladá prezídium, schvaľuje ho valné zhromaždenie 

nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. 

c) ak sa na valnom zhromaždení o sume príspevku nerokuje a nehlasuje, sú členovia 

povinný platiť členské príspevky v sume určenej za predchádzajúci kalendárny rok. 

 

3.2. Termín splatnosti  

   Termín splatnosti členského príspevku určí prezídium. 

 

3.3. Spôsob platby členského príspevku 

Členovia môžu platiť členské príspevky jedine bezhotovostným prevodom na účet 

SCA na základe vystavenej faktúry.  

 

3.4. Nárok na vrátenie členského príspevku 

Člen, ktorého členstvo v SCA zaniklo v priebehu kalendárneho roka, nemá nárok na 

vrátenie už zaplateného členského príspevku, ani na vrátenie jeho pomernej časti 

bez ohľadu na dôvod zániku členstva. 

 

Článok VII. 

Organizačná štruktúra a orgány 

 

Organizačná štruktúra: 

a) valné zhromaždenie 

b) prezídium 

c) prezident 

d) viceprezident 

e) dozorná rada 

 

Článok VIII. 

Valné zhromaždenie 

 

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SCA, ktoré tvoria všetci členovia združenia. Má 

nasledujúce výhradné právomoci: 

a) schvaľuje stanovy a ich zmeny 

b) volí prezídium a dozornú radu 

c) hodnotí prácu prezídia a dozornej rady 

d) schvaľuje plán činnosti a správu o činnosti 

e) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení 

 



2. Zloženie valného zhromaždenia: 

a) členovia  

b) hostia a pozorovatelia, ktorých pozýva prezídium SCA a dozorná rada bez práva voľby, slova 

a predkladania návrhov 

 

3. Zasadnutie valného zhromaždenia 

a) Riadne valné zhromaždenie sa zvoláva minimálne 1x do roka prezidentom SCA na návrh 

prezídia pozvánkou. Pozvánka na riadne a mimoriadne valné zhromaždenie musí obsahovať 

miesto konania, čas a návrh programu. O konaní zhromaždenia musia byť informovaní 

všetci členovia SCA. 

b) Valnému zhromaždeniu predsedá prezident SCA. Toto je uznášania schopné po 30 minútach 

čakania s tým počtom prítomných členov, ktorí sa prezentovali. Návrhy na valnom 

zhromaždení podliehajú schvaľovaniu hlasovaním. Rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou 

väčšinou hlasov prítomných členov. Návrhy na rokovanie valného zhromaždenia má právo 

predložiť každý člen písomnou formou. Valné zhromaždenie hlasuje o návrhu uznesenia ku 

každému bodu programu hneď po jeho prerokovaní. 

c) O zmene stanov rozhoduje Valné zhromaždenie hlasovaním 2/3 väčšinou prítomných 

členov. 

d) O zániku združenia rozhoduje Valné zhromaždenie hlasovaním 2/3 väčšinou všetkých 

členov. 

e) každý člen valného zhromaždenia má pri hlasovaní jeden hlas, s výnimkou uvedenou 

v článku VI., odsek 1, bod b). 

 

4. Mimoriadne valné zhromaždenie  

Mimoriadne valné zhromaždenie sa zvoláva kvôli závažným záležitostiam SCA rozhodnutím 

minimálne nadpolovičnej väčšiny členov prezídia SCA alebo rozhodnutím dozornej rady alebo 

minimálne ½ väčšiny členov SCA. Prezident SCA je povinný zvolať mimoriadne zasadnutie valného 

zhromaždenia najneskôr do 30 dní od predloženia žiadosti o jeho zvolanie. 

 

Článok IX. 

Prezídium 

 

1. Prezídium je najvyšším výkonným orgánom SCA a volí ho každé 2 roky valné zhromaždenie. 

Prezídium musí mať minimálne 3 členov. Počet členov prezídia ako aj konkrétne návrhy členov 

prezídia schvaľuje valné zhromaždenie. Jeho rokovanie riadi prezident, viceprezident zastupuje 

prezidenta v čase jeho neprítomnosti. 

 

2. Právomoci prezídia: 

a) volí zo svojho stredu prezidenta SCA a viceprezidenta SCA 



b) aplikuje rozhodnutia valného zhromaždenia a presadzuje aktivity v súlade s cieľmi, ktoré 

boli    vymedzené valným zhromaždením 

c) schvaľuje záujemcov uchádzajúcich sa o členstvo v SCA 

d) hospodári s majetkom SCA, pripravuje rozpočet na každý rok činnosti, ktorý dáva na 

schválenie valnému zhromaždeniu 

e) rozhoduje o návrhoch zmien rozpočtu so súhlasom dozornej rady počas konania valného 

zhromaždenia  

f) v prípade, že počet členov prezídia klesne pod 3 členov, prezident do 30 dní od vzniknutej 

situácie zvolá valné zhromaždenie s bodom programu voľby chýbajúcich členov prezídia. Do 

tohto momentu môže prezident SCA zastupovať združenie v nevyhnutných prípadoch 

a musí sa strániť takému rozhodovaniu, ktoré je nutné pre schvaľovanie aktivít a činností 

prezídiom. 

 

3. Zloženie prezídia 

a) prezident 

b) viceprezident, ktorý zatupuje a koná v mene prezidenta v čase jeho neprítomnosti 

c) ďalší členovia, minimálne však 3, volený valným zhromaždením 

 

4. Zasadnutie prezídia 

Riadne zasadnutie prezídia sa zvoláva pravidelne raz za 3 mesiace. Mimoriadne zasadnutie 

sa môže zvolať na žiadosť minimálne nadpolovičnej väčšiny členov prezídia. V prípade, ak 

sa akýkoľvek člen nemôže dostaviť na zasadnutie príp. na valné zhromaždenie, musí 

oboznámiť prezidenta s príčinami svojej absencie. Zasadnutie prezídia je uznášaniaschopné, 

ak je prítomná minimálne ½ jeho členov, minimálne však 3 členov. Rozhodnutia prezídia sa 

prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov. Prezídium si môže na zasadnutie pozvať predsedu 

dozornej rady, členov aj nečlenov (expertov). 

 

Článok X. 

Prezident 

 

1.  Prezident SCA je každé 3 roky volený zo stredu prezídia, je štatutárom SCA a do jeho   

pôsobnosti   patrí: 

a) v súlade s rozhodnutiami valného zhromaždenia a prezídia konať v mene SCA a zastupovať 

SCA navonok 

b) zvolávať schôdzu prezídia a riadiť jej priebeh 

c) v prípade rozhodnutia alebo konania v neodkladnej veci si musí vyžiadať súhlas 

nadpolovičnej väčšiny členov prezídia 

d) schvaľovať zápisy zo zasadnutia prezídia a z valného zhromaždenia 

e) za podmienok určených stanovami SCA zvolávať riadne, mimoriadne príp. náhradné valné 

zhromaždenie 



f) Prezidenta zastupuje v čase jeho neprítomnosti alebo po prerokovaní v prezídiu 

viceprezident 

 

2. Po skončení funkčného obdobia prezidenta, valné zhromaždenie zvolí namiesto neho nového 

člena prezídia. To si následne nadpolovičnou väčšinou všetkých členov prezídia vyberie spomedzi 

seba nového prezidenta  ako je uvedené v čl.IX, bod 2a týchto stanov.   

 

Článok XI. 

Viceprezident 

 

Viceprezident je štatutárom SCA má predovšetkým tieto právomoci: 

a) v prípade neprítomnosti, prípadne dlhodobej práceneschopnosti zastupuje prezidenta 

b) koná samostatne v rámci rozsahu, ktorý mu určuje čl.XIII., bod 6 týchto stanov. 

 

2. Po skončení funkčného obdobia viceprezidenta, valné zhromaždenie zvolí namiesto neho nového 

člena prezídia. To si následne nadpolovičnou väčšinou všetkých členov prezídia vyberie spomedzi 

seba nového viceprezidenta  ako je uvedené v č.IX, bod 2a týchto stanov.   

 

 

Článok XII. 

Dozorná rada 

1. Dozorná rada je kontrolným orgánom SCA, ktorý je volený valným zhromaždením každé dva 

roky. Tvoria ju 3 členovia, zo svojho stredu si zvolia predsedu. Zasadnutia dozornej rady zvoláva jej 

predseda najmenej raz do roka. Predseda riadi činnosť dozornej rady v súlade s rozhodnutiami 

valného zhromaždenia, ktorému zodpovedá za jej činnosť. Má právo zúčastňovať sa zasadaní 

prezídia s právom poradného hlasu. Dozorná rada rozhoduje o návrhu podanom predsedom 

dozornej rady na základe súhlasu nadpolovičnej väčšiny jej členov.  

 

2. Dozorná rada plní tieto úlohy: 

a) vykonáva kontrolu hospodárenia, upozorňuje na zistené nedostatky a vyžaduje zjednanie 

nápravy 

b) vykonáva previerku účtovníctva a ročných účtovných výkazov 

c) spolurozhoduje s prezídiom SCA o zmene rozpočtu v prípade zmeny vývoja oproti 

plánovanému rozpočtu 

d) predkladá správy a odporúčania valnému zhromaždeniu a prezídiu SCA 

e) vyjadruje sa k návrhu rozpočtu 

f) kontroluje dodržiavanie stanov a plnenie uznesení 

 

 

 



Článok XIII. 

Hospodárenie 

 

1. Združenie môže hospodáriť s hnuteľným aj nehnuteľným majetkom. 

2. Zdrojmi majetku sú najmä: 

a) členské príspevky, dary, dotácie, granty od fyzických aj právnických osôb 

b) príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia 

c) výnosy zo služieb poskytovaných za úhradu a iných povolených podnikateľských 

činností, ktoré vykonáva v doplnkovom rozsahu 

d) príjmy z reklamnej a propagačnej činnosti 

e) výnosy z majetku 

f) úroky 

 

3. Za hospodárenie zodpovedá prezídium a kontroluje ho dozorná rada. 

4. Hospodárenie s majetkom a prostriedkami združenia  sa uskutočňuje podľa rozpočtu 

schválenom valným zhromaždením združenia.   

5. Prezident SCA môže z hľadiska výdavkov samostatne konať do sumy nepresahujúcej výšku 

1.500€. K výdavkom presahujúcim uvedenú sumu musí byť pripojený podpis 

viceprezidenta.  

6. Viceprezident môže z pohľadu výdavkov konať samostatne do výšky 750€. 

7. O výdavkoch vyšších ako 2.500€ rozhoduje prezídium organizácie nadpolovičnou väčšinou 

všetkých hlasov. 

8. O výdavkoch vyšších ako 5.000€ rozhoduje Valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou 

prítomných členov. 
 

Článok XIV. 

Obmedzujúce ustanovenia 

 

1. Obmedzenie zisku a činnosti, ktoré sú v rozpore s verejným záujmom: 

a) v prípade dosiahnutia zisku, ten organizácia použije výlučne na svoje aktivity. 

Vytvorený zisk nie je možné deliť či inak použiť pre potreby jednotlivcov či členov 

združenia. 

b) SCA sa vyvaruje účasti na aktivitách, ktoré by boli v rozpore s verejným záujmom 

alebo zákonmi akejkoľvek krajiny, na území ktorej sa daná aktivita koná. 

c) SCA sa úzko riadi pravidlami SCAE (Speciality Coffee Association of Europe), 

s ktorou úzko spolupracuje 

 

 

 

 



2. Obmedzenia konkurencie. 

SCA nesmie prijať nijakú rezolúciu, pravidlo alebo smernice, ani uzavrieť nijakú dohodu, 

ktorá by obmedzila alebo zabránila voľnej a otvorenej konkurencii, či súťaži v kávovom 

priemysle a medzi jej členmi. 

 

3. Obmedzenia a záväzky. 

SCA neplatí ani neprevezme záväzky, ktoré zahŕňajú peňažné záväzky alebo poplatky 

v sume, ktorá prevyšuje celkovú sumu bežných prostriedkov plus akumulované pohľadávky 

a poplatky počas daného roku. 

 

 

Článok XV. 

Používanie názvu a loga 

 

Používanie názvu a loga je možné iba so súhlasom SCA. Prezídium asociácie si vyhradzuje právo 

pozmeniť, odmietnuť alebo odvolať povolenie, ak to považuje za potrebné. 
 

Článok XVI. 

Zánik organizácie 

 

1. Združenie zaniká:  

a) rozhodnutím 2/3 väčšiny všetkých členov valného zhromaždenia 

b) zlúčením s iným združením, o ktorom rozhoduje 2/3 väčšina všetkých členov 

valného zhromaždenia 

c) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení 

 

2. Ak združenie zaniká rozpustením, prezídium ustanoví likvidátora. 

3. Pri zániku združenia budú najskôr uhradené všetky záväzky a pohľadávky. O využití 

likvidačného zostatku po tomto úkone rozhodne prezídium. 

 

Článok XVII. 

Záverečné ustanovenia 

 
 

1. Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb.   
      o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych  
      predpisov. 
 

2. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť ich schválením na valnom zhromaždení zo dňa 19. 
januára 2013. 

 

 
 


