STANOVY
SLOVENSKEJ FRANCHISINGOVEJ ASOCIÁCIE
Článok I.
Základné ustanovenia
(1) Názov združenia je Slovenská franchisingová asociácia (ďalej v texte len „Asociácia“).
(2) Asociácia má sídlo na: Cesta na Senec 2/A, (Shopping Palace), 821 04 Bratislava v sídle
spoločnosti RE/MAX Slovakia.
(3) Asociácia je združením občanov vytvoreným podľa zákona číslo 83/1990 Zb.
o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov. Členmi SFA môžu byť fyzické
i právnické osoby.
Článok II.
Ciele Asociácie
(1) Cieľom Asociácie je spoločné pôsobenie všetkých jej členov pri podpore podnikania
formou franchisingu a ochrana záujmov franchisingovej podnikateľskej komunity.
(2) Asociácia bude na dosiahnutie svojich cieľov vykonávať najmä nasledovné aktivity:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

združovať subjekty, ktoré pôsobia v oblasti franchisingu,
podporovať a prezentovať záujmy členov Asociácie pri rozvoji franchisingu,
sprostredkovať výmeny poznatkov členov,
poskytovať poradenstvo a vzdelávanie budúcim poskytovateľom a prijímateľom
franchisingu,
usilovať o zavedenie a prípadné zlepšenie právnej úpravy franchisingu v slovenskom
právnom systéme,
spolupracovať s hospodárskymi, finančnými, výskumnými inštitúciami, ako aj
orgánmi štátnej správy pri zavádzaní franchisingu do ekonomickej praxe,
spolupracovať so zahraničnými franchisingovými združeniami, Medzinárodnou
asociáciou franchisingu a s Európskou asociáciou franchisingu pri výmene skúseností,
podporovať rozvoj franchisingových reťazcov v Slovenskej republike,
odporúčať prijímanie zahraničných franchisingových systémov do Slovenskej
republiky,
prezentovať franchisingovú formu podnikania na Slovensku i v zahraničí, informovať
verejnosť o franchisingovom podnikaní v hromadných oznamovacích prostriedkoch,
spolupracovať pri vydávaní alebo vydávať informačné materiály týkajúce sa
prezentácie a publicity franchisingu, organizovať výstavy a semináre.

Článok III
Zásady hospodárenia

(1) Formy finančného zabezpečenia aktivít Asociácie sú nasledovné :
a) členské príspevky,
b) úroky z peňažných vkladov v bankách,
c) zo sponzoringu, darov, grantov a príspevkov,
d) zo ziskov z podujatí a využitia práv,
e) príjmy z predaja literatúry podporujúcej účel Asociácie,
f) príjem z likvidačného zostatku inej právnickej osoby.
(2) Príjmy a prostriedky Asociácie možno vynaložiť len za účelom dosiahnutia cieľov, pre
ktorý bola zriadená.
Členstvo v Slovenskej franchisingovej asociácii
Článok IV.
Typy členstva
(1) Kategorizácia členov Asociácie je:
a) riadni členovia,
b) pridružení členovia,
c) čestní členovia.
(2) Riadnymi členmi sa môžu stať fyzické alebo právnické osoby, ktoré aktívne prevádzkujú
franchising ako koncepciu podnikania, ak spĺňajú aspoň jednu z týchto podmienok:
a) domáce alebo zahraničné osoby, ktoré v Slovenskej republike poskytujú franchising
ako prevádzkovú metódu po dobu minimálne jedného roka,
b) osoby, ktoré pôsobia ako master franchisor pre Slovenskú republiku, prípadne pôsobia
ako master franchisor v zahraničí po dobu minimálne dvoch rokov.
(3) Pridruženými členmi Asociácie môžu byť:
a) Fyzické alebo právnické osoby, ktoré v poskytujú franchising ako prevádzkovú
metódu alebo pôsobia ako master franchisor ale nespĺňajú podmienky pre riadne
členstvo,
b) právnické a fyzické osoby, ktoré uvažujú o podnikaní ako poskytovatelia franchisingu,
c) poradenské spoločnosti, právnici a advokátske kancelárie, alebo iné fyzické alebo
právnické osoby, ktoré poskytujú poradenské služby v oblasti franchisingu po obdobie
minimálne troch rokov,
d) osoby, ktoré chcú aktívne podporovať myšlienku franchisingu ako koncepcie
podnikania.
(4) Čestnými členmi sa môžu stať osoby, ktoré osobitným spôsobom prispeli k rozvoju
Asociácie a franchisingu.
Článok V.
Získanie členstva
(1) Podmienky prijímania členov, zaradenie do kategórie členstva a zmeny zaradenia do
jednotlivých kategórií členstva sú stanovené v Prijímacom poriadku Slovenskej
franchisingovej asociácie.

(2) O prijatí riadnych a pridružených členov rozhoduje predstavenstvo Asociácie uznesením.
Čestných členov prijíma valné zhromaždenie na základe návrhu predstavenstva.
Článok VI.
Zánik členstva
(1) Členstvo v Asociácií zaniká:
a) smrťou fyzickej osoby,
b) zrušením alebo zánikom právnickej osoby,
c) vystúpením,
d) vylúčením.
(2) Vystúpením členstvo v Asociácii zaniká. Vystúpenie je účinné momentom doručenia
písomného oznámenia o ukončení členstva predstavenstvu Asociácie.
(3) Člen môže byť vylúčený, ak opätovne a napriek písomnému upozorneniu porušuje
členské povinnosti.
(4) O vylúčení člena rozhoduje predstavenstvo. Rozhodnutie o vylúčení musí byť členovi
doručené v písomnej forme. Člen má právo podať proti rozhodnutiu o vylúčení odvolanie
v lehote jedného mesiaca od doručenia rozhodnutia o vylúčení. O odvolaní člena voči
rozhodnutiu o vylúčení rozhoduje valné zhromaždenie.
(5) Člen, ktorý bol vylúčený alebo vystúpil z Asociácie, nemá nárok na vrátenie členského
príspevku a nevzniká mu právo na vyrovnávací podiel.
Článok VII.
Práva a povinnosti členov
(1) Členovia Asociácie sú povinní podporovať a plniť ciele a úlohy Asociácie, dodržiavať
Stanovy Asociácie, etický kódex Asociácie, ako aj všetky uznesenia predstavenstva a
valného zhromaždenia Asociácie.
(2) Členovia sú povinní riadne a včas platiť členské príspevky vo výške stanovenej valným
zhromaždením. Členské príspevky sú splatné vždy do 30 dní od konania valného
zhromaždenia, pre novoprijatých členov do 30 dní odo dňa prijatia za člena.
(3) Členovia majú právo zúčastniť sa na podujatiach Asociácie a zúčastniť sa na valnom
zhromaždení Asociácie.
Článok VIII.
Orgány Slovenskej franchisingovej asociácie
Orgánmi Asociácie sú :
a) valné zhromaždenie
b) predstavenstvo
c) kontrolná komisia

Článok IX.
Valné zhromaždenie
(1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Asociácie.
(2) Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za rok a zvoláva ho predstavenstvo.
(3) Predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie v lehote do 30 dní, ak o to požiada aspoň 20 %
členov Asociácie.
(4) Valné zhromaždenie sa zvoláva písomne, pričom písomná forma je dodržaná i v prípade
zaslania pozvánky faxom, e-mailom alebo poštou. Predstavenstvo zašle členom pozvánku
najneskôr 15 dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánka musí obsahovať:
a) názov Asociácie,
b) miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
c) označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
d) program rokovania valného zhromaždenia.
(5) Na valnom zhromaždení môžu hlasovať iba riadni členovia SFA. Valné zhromaždenie je
uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov.
(6) Ak valné zhromaždenie zvolané podľa odseku 4 nie je schopné uznášať sa, zvolá
predstavenstvo náhradné valné zhromaždenie. Náhradné valné zhromaždenie sa musí
konať do 2 týždňov odo dňa pôvodne zvolaného valného zhromaždenia. Náhradné valné
zhromaždenie musí mať nezmenený program rokovania. Predstavenstvo musí zaslať
členom pozvánky najneskôr 7 dní pred konaním náhradného valného zhromaždenia.
Náhradné valné zhromaždenie je schopné uznášať sa bez ohľadu na odsek (5).
(7) Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných riadnych
členov, okrem prípadov podľa čl. IX ods. (8) písm. f), kde sa vyžaduje súhlas 3/4 väčšiny
všetkých členov.
(8) Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
a) zmena stanov,
b) rozhodovanie o rozpočte, schvaľovanie stavu účtu,
c) voľba a odvolanie členov predstavenstva,
d) voľba o odvolanie členov kontrolnej komisie,
e) vymenúvanie čestných členov a odnímanie čestného členstva,
f) rozhodovanie o rozpustení alebo zlúčení Asociácie,
g) stanovenie výšky členských príspevkov,
h) ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon, tieto stanovy
alebo rozhodnutia valného zhromaždenia.
(9) Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu, zapisovateľa a v prípade potreby i osoby
poverené sčítaním hlasov.
(10) Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení. Zápisnicu
podpisuje zapisovateľ a predseda zasadania valného zhromaždenia. K zápisnici sa
priložia návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení ako aj rozhodnutia
prijaté valným zhromaždením.

(11) Pridružení a čestní členovia majú právo sa zúčastniť na rokovaní valného zhromaždenia
a predkladať na ňom návrhy.
Článok X.
Predstavenstvo
(1) Predstavenstvo je výkonným orgánom Asociácie. Predstavenstvo sa skladá z troch až
siedmich členov. Počet členov predstavenstva musí byť vždy nepárny.
(2) Členov predstavenstva volí valné zhromaždenie na obdobie dvoch rokov.
(3) Na čele predstavenstva je prezident. Prezidenta volí zo svojich členov predstavenstvo
nadpolovičnou väčšinou hlasov.
(4) Člen predstavenstva sa môže svojej funkcie vzdať. Vzdanie je účinné od okamihu, kedy
písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie je doručené inému členovi predstavenstva.
Pokiaľ zanikne funkcie člena predstavenstva počas funkčného obdobia, môže
predstavenstvo na zvyšnú časť funkčného obdobia kooptovať nového člena.
(5) Predstavenstvo sa uznáša hlasovaním. Uznášaniaschopné je, ak je prítomná nadpolovičná
väčšina členov predstavenstva. Na prijatie platného uznesenia je potrebná nadpolovičná
väčšina prítomných hlasov. Na prijatie rozhodnutia podľa čl. X. ods. 5 písm. a) je
potrebný súhlas 3/5 väčšiny všetkých členov predstavenstva. V prípade rovnosti hlasov
rozhoduje hlas prezidenta Asociácie.
(6) Do pôsobnosti predstavenstva patrí :
a) rozhodovanie o prijatí za člena a o vylúčení z Asociácie,
b) navrhovanie udelenia čestného členstva,
c) vedenie zoznamu členov,
d) schvaľovanie prijímacieho poriadku Asociácie,
e) rozhodovanie o priebežných záležitostiach Asociácie a plnenie úloh, ktorými ho
poverilo valné zhromaždenie,
f) správa majetku Asociácie,
g) určovanie všeobecných smerníc pre aktivity Asociácie,
h) pre vedenie bežnej agendy právomoc zriadiť sekretariát, pričom určí jeho náplň a
počet pracovníkov,
i) príprava a predloženie návrhov a podkladových materiálov na rokovanie valného
zhromaždenia.
(7) Rokovania predstavenstva sa konajú podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Vedie
ich spravidla prezident Asociácie.
(8) V prípade potreby môže predstavenstvo rozhodovať aj bez zasadania (tzv. spôsobom per
rolam). Ak člen predstavenstva do troch dní od obdržania návrhu na uznesenie písomne
neoznámi prezidentovi Asociácie, že s návrhom súhlasí, má sa za to, že hlasuje proti
takémuto uzneseniu. Pre účely tohto ustanovenia sa za písomnú správu pokladá aj správa
faxová alebo formou e-mailu.
(9) Členovia predstavenstva majú nárok na úhradu nákladov účelne vynaložených v
súvislosti s výkonom funkcie.

(10) Zápisnicu z rokovania predstavenstva vyhotoví poverený člen predstavenstva. Zápisnicu
z rokovania obdrží každý člen predstavenstva.

Článok XI.
Konanie v mene Asociácie
V mene Asociácie konajú dvaja členovia predstavenstva, pričom jeden z členov musí byť
prezident.
Článok XII.
Kontrolná komisia
(1) Valné zhromaždenie môže zriadiť kontrolnú komisiu.
(2) Členov kontrolnej komisie volí valné zhromaždenie na obdobie troch rokov. Za člena
komisie môže byť zvolená aj iný osoba ako člen asociácie.
(3) Kontrolná komisia má troch členov.
(4) Kontrolná komisia zabezpečuje kontrolu hospodárenia Asociácie a výsledok predkladá na
schválenie valnému zhromaždeniu.
Článok XIII.
Zánik Asociácie
(1) Asociácia môže zaniknúť :
a) dobrovoľným rozpustením,
b) zlúčením s iným združením,
c) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jej zrušení.
(2) Pri zániku Asociácie rozhodne o majetkovom vyporiadaní valné zhromaždenie na návrh
predstavenstva v súlade s týmito stanovami.
(3) Likvidácia sa nevyžaduje, ak peňažné prostriedky Asociácie prechádzajú na inú
Asociáciu pri zlúčení s iným občianskym združením.
(4) Likvidačný zostatok sa prevedie na inú neziskovú Asociáciu s podobným cieľom činnosti
alebo iný neziskový fond.
Článok XIV.
Riešenie sporov
(1) Asociácia a členovia sa budú usilovať riešiť prípadné vzájomné spory dohodou.

(2) Ak člen združenia považuje rozhodnutie niektorého z jeho orgánov, proti ktorému už
nemožno podľa týchto stanov podať opravný prostriedok, za nezákonné alebo odporujúce
týmto stanovám, môže do 30 dní odo dňa, keď sa o ňom dozvedel, najneskôr však do 6
mesiacov od rozhodnutia požiadať príslušný súd o jeho preskúmanie.
(3) Návrh na preskúmanie nemá odkladný účinok. Súd však môže v odôvodnených
prípadoch výkon napadnutého rozhodnutia pozastaviť
Článok XV.
Záverečné ustanovenia
(1) Činnosť Asociácie, ktorá nie je upravená týmito stanovami sa riadi príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,
v znení neskorších predpisov.
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