
Štatút  SOFI, n.o. 
 

 Mgr. Denisa Lunterová zakladacou listinou zo dňa 13.06.2006 založila neziskovú 

organizáciu pod názvom SOFI, n.o., ktorej právnym nástrojom sa stáva  Š T A T Ú T   SOFI, 

n.o., vydaný dňa 13.06.2006. 

 

 

Článok 1 

Názov 

 

Názov neziskovej organizácie je SOFI, n.o. 

 

 

 

Článok 2 

Sídlo 

Sídlom neziskovej organizácie je Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica 

 

 

 

Článok 3 

Trvanie neziskovej organizácie 

Nezisková organizácia sa zakladá na dobu neurčitú. 

 

 

 

Článok 4 

Druh všeobecne prospešných služieb 

 

V zmysle ustanovenia §2 ods.2 zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne 

prospešné služby bude poskytovať tieto druhy všeobecne prospešných služieb: 

 

a) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt 

- najmä v hospodárskej činnosti a propagačnej činnosti súvisiacej s činnosťou n.o. 

b) ochrana ľudských práv a základných slobôd 

- ochrana a poskytovanie pomoci žiakom aj učiteľom v problémových situáciách 

súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom 

c) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry 

- organizovanie výchovno-vzdelávacích pobytov a aktivít pre žiakov a učiteľov 

- nadväzovanie kontaktov a spolupráca s inými organizáciami pri rozvoji záujmov 

činnosti žiakov 

- výchova žiakov mimo vyučovania a pobytu v škole 

- zlepšovanie študijných podmienok žiakov a pracovných podmienok učiteľov 

- nadväzovanie kontaktov a spolupráca s inými organizáciami pri rozvoji záujmov 

činnosti žiakov 

- výchova žiakov mimo vyučovania a pobytu v škole 

- zlepšovanie študijných podmienok žiakov a pracovných podmienok učiteľov 

- služby spojené s poskytovaním pomoci mimoriadne nadaným, talentovaným 

a sociálne slabším žiakom 

- iné činnosti podporujúce všestranný rozvoj žiakov a učiteľov 



 

d) výskum, vývoj vedecko-technické a informačné služby 

- služby spojené s rozširovaním a využívaním výpočtovej techniky 

- služby spojené so zabezpečením a modernizáciou materiálno-technického vybavenia 

a priestorov školy 

- služby spojené s nákupom a modernizáciou učebných pomôcok, materiálno-technické 

vybavenie odborných učební, laboratórií a odborných kabinetov a pomôcok 

nevyhnutných pre výchovu a vzdelávanie 

e) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva 

- služby a podpora voľno časových a mimoškolských aktivít v oblasti samovzdelávania, 

kultúry, umenia, zdravia, športu a turistiky žiakov a učiteľov 

 

 

 

Článok 5 

Spôsob zverejnenia podmienok poskytovania jednotlivých druhov všeobecne 

prospešných služieb 

 

 Podmienky poskytovania jednotlivých druhov všeobecne prospešných služieb sú 

zverejnené v sídle neziskovej organizácie. 

 

Článok 6 

Orgány 

 

Orgány neziskovej organizácie sú: 

 

a) správna rada,  

b) b) riaditeľ, 

c) revízor. 

 

 

Článok 7 

Správna rada 

 

1. Správna rada je najvyšší orgán neziskovej organizácie. 

2. Je trojčlenná, prvých členov správnej rady vymenúva zakladateľ neziskovej 

organizácie. Funkčné obdobie správnej rady je 5 rokov. 

3. Členmi správnej rady sú: 

a) predseda správnej rady,  

b) člen správnej rady. 

4. Predseda právnej rady zvoláva, pripravuje a riadi schôdze správnej rady. 

5. Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Musí byť 

zvolaná do desiatich dní od doručenia návrhu revízora alebo tretiny členov správnej 

rady.  

6. Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej 

členov. 

7. Správna rada najmä: 

a) schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie, 

b) schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení (ďalej 

len „výročnú správu“), 



c) rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie, 

d) podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri, 

e) volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat v zmysle zákonníka práce,  

f) volí a odvoláva členov správnej rady a revízora, 

g) schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku, 

h) rozhoduje o zmenách v štatúte, 

i) rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie,  

j) rozhoduje o použití zisku 

 

8. Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej 

rady patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie podľa 

osobitného predpisu v zmysle zákona o cestovných náhradách. 

9. Členstvo v správnej rade zaniká: 

a) uplynutím funkčného obdobia 

b) odstúpením, 

c) odvolaním, 

d) smrťou. 

 

 

 

Článok 8 

Riaditeľ 

 

1. Štatutárnym orgánom je riaditeľ. 

 

2. Pôsobnosť riaditeľa: 

 

 

a) riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene, 

b) rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie,  

c) spolupracuje s registrovaným úradom, daňovým úradom a ostatnými inštitúciami, 

ktoré vyžadujú spoluúčinnosť s neziskovou organizáciou, 

d) je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s hlasom poradným, 

e) je povinný spracovať každoročne výročnú správu podľa rozhodnutí správnej rady, 

s prihliadnutím na jej obsah uvedený v článku 13, bod 3 tohto štatútu. 

 

3. Dokladom na preukázanie bezúhonnosti riaditeľa neziskovej organizácie je výpis 

z registra trestov, ktorý tvorí prílohu tohto štatútu. 

4. Riaditeľa volí a odvoláva správa rada a na jeho zvolenie a odvolanie je potrebný 

súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady. 

 

 

Článok 9 

Revízor 

 

1. Revízor je kontrolný orgán neziskovej organizácie, ktorý dohliada na činnosť 

neziskovej organizácie. Je volený správnou radou neziskovej organizácie na 

obdobie 5 rokov. 

2. Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich 

sa činnosti neziskovej organizácie a kontrolovať, či je účtovníctvo riadne 



vedené v súlade s osobitným predpisom a či nezisková organizácia 

uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, zakladacou listinou a štatútom. 

3. Revízor najmä: 

 

a) preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie 

riaditeľovi, 

b) kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov, 

c) upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie. 

 

 

4. Revízor je oprávnený: 

 

      a) navrhnúť zvolanie mimoriadneho rokovania správnej rady, ak si to vyžaduje  

    záujem neziskovej organizácie, 

b) podávať správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa, 

c) navrhnúť obmedzenie práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie,  

d) zúčastniť sa na rokovaní správnej rady s hlasom poradným, 

e) upozorniť správnu radu na zistené porušenie právnych predpisov, zakladacej listiny 

alebo štatútu. 

 

5. Revízora volí a odvoláva správna rada. 

 

6. Revízorom nemôže byť člen správnej rady a riaditeľ. 

 

 

7. Funkcia revízora je dobrovoľná a neplatená. Revízorovi patrí náhrada 

preukázaných výdavkov, ktoré mu vznikli pri výkone funkcie, podľa zákona 

o cestovných náhradách. 

 

8. Funkcia revízora zaniká: 

 

a) uplynutím funkčného obdobia, 

b) odstúpením, 

c) odvolaním, 

d) smrťou. 

 

 

 

Článok 10 

Zdroje a účet neziskovej organizácie 

1. Na realizáciu činnosti a účelu neziskovej organizácie sa budú finančné prostriedky 

získavať: 

a) z darov a príspevkov od fyzických a právnických osôb, 

b) z príjmov získaných z hospodárenia s finančným majetkom neziskovej 

organizácie. 

2. Nezisková organizácia nebude viazať poskytovanie svojich služieb na poskytovanie 

darov od fyzických a právnických osôb. 



3. Nezisková organizácia sa nebude podieľať na financovaní činnosti politických strán 

a politických hnutí, ani na podnikaní iných osôb a nebude uzatvárať zmluvu o tichom 

spoločenstve. 

4. Ak fyzická alebo právnická osoba poskytne neziskovej organizácii dar alebo finančný 

príspevok na konkrétny účel, nezisková organizácia to bude rešpektovať. Na iný účel 

ho použije s predchádzajúcim súhlasom tej osoby, ktorá dar alebo príspevok poskytla. 

 

 

Článok 11 

Použitie zdrojov neziskovej organizácie 

 

1. Zdroje neziskovej organizácie sú účelovo viazané a možno ich použiť: 

a) na poskytnutie všeobecne prospešných služieb uvedených v čl. 4 tohto štatútu, 

b) na financovanie prác objednaných neziskovou organizáciou, na hotové 

výdavky spojené s výkonom prác pre neziskovú organizáciu, na správu 

neziskovej organizácie, najviac však do výšky 4 % celkových príjmov za 

kalendárny rok,  

c) na cestovné náhrady správnej rade a revízorovi v zmysle zákona o cestovných 

náhradách. 

 

Článok 12 

Rozpočet a hospodárenie neziskovej organizácie 

 

1. Nezisková organizácia hospodári podľa schváleného rozpočtu. 

2. Rozpočet neziskovej organizácie obsahuje všetky rozpočtové príjmy a výdavky, 

pričom sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok. 

3. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie správnej rade riaditeľ najneskôr jeden mesiac  

Pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet schvaľuje. 

4. Správna rada schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie najneskôr do 31. marca 

príslušného kalendárneho roka. 

5. Zdroje rozpočtu tvorí majetok neziskovej organizácie: 

a) vklad zakladateľa,  

b) dary od fyzických a právnických osôb, 

c) dedičstvo, 

d) granty, 

e) príjmy z podnikateľskej činnosti po zdanení. 

 

6. Pri návrhu rozpočtu bude nezisková organizácia prihliadať na ustanovenie článku 10 

tohto štatútu. 

 

Článok 13 

Účtovníctvo a výročná správa 

1. Nezisková organizácia vedie účtovníctvo v zmysle zákona o účtovníctve. 

2. Vo svojom účtovníctve vedie oddelene výnosy a náklady spojené s všeobecne 

prospešnými službami podľa čl. 4 a výnosy a náklady spojené s podnikateľskou 

činnosťou. 

3. Nezisková organizácia vypracuje výročnú správu po skončení kalendárneho roka, 

najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka, ktorá obsahuje: 

a) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu 

založenia neziskovej organizácie,  



b) ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých, 

c) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch, 

d) prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov, 

e) stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie,  

f) zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu 

roka, 

g) výrok audítora. 

 

4. Jeden výtlačok výročnej správy zašle nezisková organizácia registrovanému úradu do 

15. júla nasledujúceho roka po spracovanom ukončenom kalendárnom roku. 

5. Výročná správa, ročná účtovná závierka, znenie zakladacej listiny a štatút sú prístupné 

k nahliadnutiu v sídle neziskovej organizácie.  

 

 

Článok 14 

Spoločné ustanovenia 

 

1. Člen správnej rady, riaditeľ a revízor nesmú: 

a) vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s činnosťou 

neziskovej organizácie, 

b) sprostredkúvať pre iné osoby obchody neziskovej organizácie. 

 

2. Zo schôdzí orgánov neziskovej organizácie sa vyhotovujú zápisnice, ktoré nezisková 

organizácia uschováva po celý čas trvania neziskovej organizácie. 

3. Hospodárenie n.o. 

- viesť účtovníctvo neziskovej organizácie v zmysle zákona č. 563/1991 Zb. 

o účtovníctve v znení zákona NR SR č. 272/1996 Z.z. a zákona NR SR č. 336/1999 

Z.z., 

- viesť zápisnice zo zasadnutí orgánov neziskovej organizácie a uchovávať ich po celé 

obdobie činnosti neziskovej organizácie, 

- viesť celú administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou neziskovej organizácie 

a uchovať ju po celé obdobie činnosti neziskovej organizácie, 

- vykonávať práce súvisiace s činnosťou neziskovej organizácie. 

 

4. Nezisková organizácia môže podnikať podľa osobitných predpisov – Obchodný 

zákonník, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 

predpisov pod podmienkou, že touto činnosťou sa dosiahne účelnejšie využitie 

majetku a nebude ohrozená kvalita, rozsah a dostupnosť služieb, pre ktoré je založená. 

Zisk z podnikania nesmie byť použitý v prospech zakladateľa, členov orgánov 

neziskovej organizácie, ani jej zamestnancov a musí byť v celom rozsahu po zdanení 

použitý na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb, pre ktoré bola nezisková 

organizácia založená. 

 

5. Na platové pomery zamestnancov neziskovej organizácie sa vzťahuje zákonník práce. 

 

 

6. Príjmy z činnosti podliehajú daňovým povinnostiam podľa platných daňových 

predpisov, ako aj vyplatené mzdy, či odmeny súvisiace s účelom a činnosťou 

neziskovej organizácie. 

 



 

Článok 15 

Zrušenie neziskovej organizácie 

 

1. Nezisková organizácia sa zrušuje: 

 

a) uplynutím času na aký bola založená, 

b) dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení neziskovej organizácie, inak 

dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté, 

c) rozhodnutím správnej rady o zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie, 

d) dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď 

toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, 

e) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre 

nedostatok majetku, 

f) ak sa nesplní povinnosť podľa § 10 ods. 3 zákona č. 213/1997 Z.z. v znení zákona 

35/2002 Z.z. 

g) ak nezašle výročnú správu registrovanému úradu v stanovenej lehote podľa čl. 13  

      ods. 4 tohto štatútu. 

 

2. Zániku neziskovej organizácie predchádza zrušenie likvidáciou alebo bez likvidácie. 

3. Likvidačný zostatok sa prevedie na inú neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne 

prospešné služby. 

4. Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval. 

5. Náklady likvidácie sa uhradia z majetku neziskovej organizácie. 

6. Na zrušenie neziskovej organizácie s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik 

neziskovej organizácie sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka 

o zrušení a zániku obchodných spoločností § 68 – 75. 

 

 

Článok 16 

Zlúčenie a splynutie 

 

1. Správna rada môže rozhodnúť o zlúčení alebo splynutí neziskovej organizácie s inou 

neziskovou organizáciou alebo nadáciou. 

2. Pri zlúčení prechádza majetok zrušenej neziskovej organizácie na neziskovú 

organizáciu alebo nadáciu, s ktorou sa nezisková organizácia zlúčila. 

3. Pri splynutí prechádza majetok neziskovej organizácii na neziskovú organizáciu alebo 

nadáciu vzniknutú splynutím. 

 

 

Článok 17 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie Krajského úradu v Banskej 

Bystrici o registrácii nadobudlo právoplatnosť. 

2. Nezisková organizácia zaniká dňom výmazu z registra. 

3. Zakladateľ neziskovej organizácie vyhlasuje, že súhlasí s obsahom štatútu, čo 

potvrdzuje svojim podpisom. 

 

 



 

V Banskej Bystrici, dňa 13.06.2006 

 

 

 

        ................................................ 

        Mgr. Denisa Lunterová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


