STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
Cyber Security Threats Response Initiatives Group, Cyber STRING
Aktualizované ku dňu: 7.12.2018
Článok 1 - Základné ustanovenia.
I. Charakter občianskeho združenia:
Občianske združenie Cyber STRING (ďalej len „združenie“) je dobrovoľnou spoločenskou organizáciou,
bez právneho predchodcu. Je mimovládnym, nepolitickým, neziskovým občianskym združením v zmysle
zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v jeho platnom znení. Svojou činnosťou koná ako právnická
osoba so samostatnou právnou subjektivitou.
II. Názov a sídlo občianskeho združenia:
1. Úplný názov občianskeho zduženia znie: Cyber Security Threats Response Initiatives Group
2. Skrátený názov je: Cyber STRING
3. Sídlom združenia je: Nové záhrady I 15926/11, 821 08 Bratislava - Ružinov
III. Zakladatelia občianského združenia:
Občianske združenie má troch zakladateľov, v zložení podľa abecedného poradia:
1. Mária Kaličáková
2. Ivan Makatura
3. Igor Šenkarčin
Zakladatelia sú automaticky členmi združenia, pokiaľ ich členstvo nie je ukončené v zmysle Článku 3.

Článok 2 - Cieľ a činnosť občianskeho združenia.
Združenie vníma potenciál nárastu kybernetických hrozieb a schopnosť inštitúcií a verejnosti na tieto hrozby
reagovať ako kontinuálnu hrozbu.
1.

Hlavným cieľom združenia je prostredníctvom svojich domácich a zahraničných členov, partnerov a
podporovateľov aktívne pôsobiť v prospech zvyšovania odolnosti Slovenska voči kybernetickým hrozbám
a súvisiacich dopadov, vrátane ochrany súkromia, práv a slobody jednotlivcov, fyzických osôb.

2.

Hlavnými aktivitami združenia sú:
a. Komunikácia a podujatia na podporu vytvárania reálneho obrazu o schopnostiach reagovať na
kybernetické hrozby.
b. Odborné, vzdelávacie a výskumné aktivity podporujúce odolnosť voči kybernetickým hrozbám.
c. Vytváranie účinných prepojení a partnerstiev výskumu a odbornej praxe, s cieľom zakotviť a rozvíjať
ľudský, vedomostný a technologický potenciál pre nadobudnutie dlhodobo udržateľných nástrojov a
kompetencií v oblasti boja proti kybernetickým hrozbám.

Súčasťou činností združenia je taktiež organizovanie a sprostredkovávanie dobrovoľníckych aktivít,
podpora a účasť na projektoch v rámci dostupných národných a medzinárodných grantových a
dotačných schém, vrátane projektov financovaných EÚ.
4. Činnosti a aktivity sú primárne zamerané na priority Slovenska, avšak svojim pôsobením rešpektujú
kontext širšieho geopolitického priestoru.
3.

Článok 3 - Vznik a zánik členstva.
I. Členstvo v občianskom združení:
1. Členom združenia sa môže stať každý poskytovateľ technológií a služieb informačnej a kybernetickej
bezpečnosti, zástupcovia hospodárskych odvetví, verejného sektora, vzdelávacie a výskumné inštitúcie,
organizácie tretieho sektora alebo jednotlivci, ktorých preukázateľným predmetom záujmu je
informačná bezpečnosť, kybernetická bezpečnosť alebo ochrana informácií, vrátane ochrany osobných
údajov.
2. Ďalšími podmienkami členstva združenia
a.
b.
c.
d.
e.

sú:
Preukázateľné vyjadrenie záujmu stať sa členom združenia.
Dosiahnutie veku 18 rokov u fyzických osôb.
Súhlas so stanovami a vnútornými predpismi združenia.
Preukázateľnosť pôsobenia v oblastiach informačnej a/alebo kybernetickej bezpečnosti, resp.
ochrany informácií / osobných údajov.
Trestná bezúhonnosť a súlad s dobrými mravmi a etickým chovaním.

3. Návrh na členstvo predkladá člen výkonnej rady v zmysle

kritérií podľa bodov 1. a 2. tejto časti Článku. O
prijatí člena do združenia sa rozhoduje v zmysle princípov konania a rozhodovania výkonnej rady podľa
Článku 7. týchto stanov. Na prijatie do združenia nie je právny nárok.
4. Pozastavenie členstva je legitímnym nástrojom výkonnej rady na dodržiavanie podmienok členstva v
združení. Výkonná rada môže členstvo jednomyseľne pozastaviť, ak je konanie člena preukázateľne v
rozpore so záujmami združenia, alebo v rozpore s týmito stanovami.
5. Členstvo môže byť pozastavené aj pri súbehu členstva právnickej a fyzickej osoby. Členstvo sa
pozastavuje fyzickej osobe počas zastupovania právnickej osoby. Po skončení súbehu sa členstvo fyzickej
osoby automaticky plne obnovuje.
II. Zánik členstva v občianskom združení:
Členstvo v občianskom združení zaniká:
1. zánikom právnickej

osoby bez právneho nástupcu,
spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony, na základe rozhodnutia súdu
platného dňom právoplatnosti rozhodnutia,
3. úmrtím fyzickej osoby, alebo vznikom právneho účinku smrti,
4. vystúpením člena združenia na základe písomného oznámenia, platnému ku dňom doručenia na sídlo
združenia,
5. vylúčením člena zo združenia,
6. zrušením združenia.
2. obmedzením alebo stratou

III. Vystúpenie člena zo združenia:
1. Zo združenia môže vystúpiť ktorýkoľvek člen na základe písomného oznámenia doručenému výkonnej
rade združenia. Zánik členstva nadobúda účinnosť dňom doručenia oznámenia.
IV. Vylúčenie člena zo združenia:
1. O vylúčení člena zo združenia rozhoduje jej výkonná rada jednomyseľne. Návrh na vylúčenie člena
podávajú aspoň dvaja členovia rady.
2. Rozhodnutie o vylúčení musí byť písomne zdôvodnené a doručené členovi.
3. Člen sa má právo proti rozhodnutiu o vylúčení odvolať najneskôr do 10 dní od doručenia zdôvodnenia
členovi.
4. Odvolanie má odkladný účinok.
5. Dôvodom na vylúčenie člena zo združenia je:
a. právoplatné odsúdenie člena za úmyselný trestný čin,
b. začatie konkurzu na majetok člena a procesu jeho likvidácie,
c. predloženie nepravdivej prihlášky žiadateľa o členstvo v združení,
d. konanie člena v rozpore s dobrými mravmi a etickým chovaním, poškodzujúce dobré meno
združenia, alebo je v rozpore so stanovami a cieľmi združenia.

Článok 4 - Práva a povinnosti členov.
1. Členovia združenia
a.
b.
c.
d.
e.

s riadnym výkonom členstva majú právo:

zúčastňovať sa na valnom zhromaždení a hlasovať na ňom,
zúčastňovať sa na činnosti občianskeho združenia,
voliť a byť volený do orgánov občianskeho združenia,
predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom občianskeho združenia,
byť informovaný o rozhodnutiach orgánov občianskeho združenia a pripravovaných aktivitách.

2. Členovia s pozastaveným členstvom

nárok na uplatnenie práv nemajú.

3. Členovia združenia majú tieto povinnosti:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

dodržiavať zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, stanovy
združenia a ostatné vnútorné predpisy združenia,
rešpektovať rozhodnutia schválené orgánmi združenia,
podieľať sa na činnosti združenia v rozsahu spoločne dohodnutých a vykonávaných aktivít,
aktívne hájiť záujmy združenia,
Prispievať členskými príspevkami v prospech združenia a v duchu pravidiel prijatých orgánmi
združenia,
zdržať sa úkonov, ktoré by boli v rozpore so záujmami združenia.

Článok 5 - Orgány občianskeho združenia.
1. Orgánmi
a.
b.
c.

občianskeho združenia sú:

Členské zhromaždenie.
Výkonná rada.
Odborný kabinet.

2. Funkčné obdobie

všetkých volených orgánov združenia je trojročné.

Článok 6 - Členské zhromaždenie.
1. Členské zhromaždenie je

najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi združenia s

hlasovacím právom.
2. Členské zhromaždenie zvoláva a vedie predseda výkonnej rady

podľa potreby, najmenej však jeden krát

do roka. Členské zhromaždenie je uznášaniaschopné:
Ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia, alebo nadpolovičná väčšina
prítomných členov združenia po uplynutí 15 minútovej prestávky, po ktorej nie je možné získať
nadpolovičnú väčšinu všetkých riadnych členov združenia.
b. Za prítomného sa považuje aj člen združenia, ktorý sa zhromaždenia zúčastňuje elektronickou
cestou, obrazom aj hlasom, počas celej doby trvania členského zhromaždenia. Elektronickú účasť
musí člen oznámiť predsedovi výkonnej rady najmenej 48 hodín pred zahájením zhromaždenia.
Technické opatrenia ako i náklady s tým spojené sú v zodpovednosti člena.
3. Predseda výkonnej rady zvolá mimoriadne členské zhromaždenie vždy, ak sa na tom výkonná rada
zhodne podľa princípov Článku 7. týchto stanov.
a.

4. Členské zhromaždenie:
a.
b.
c.

volí a odvoláva členov výkonnej rady na základe spoločného návrhu zakladateľov – členov združenia.
schvaľuje výročnú správu o hospodárení,
rozhoduje o ďalších otázkach súvisiacich s činnosťou združenia, mimo oblastí rozhodovania
s právomocou výkonnej rady združenia.

5. Každý člen disponuje na valnom zhromaždení jedným hlasom

prostredníctvom písomne povereného zástupcu.

a účasť vykonáva osobne alebo

6. Členské zhromaždenie

sa zvoláva pozvánkou adresovanou členom združenia minimálne 15 dní pred jeho
konaním. Pozvánka sa odosiela elektronickou cestou na kontaktné údaje členov a musí obsahovať alebo
sprístupniť informácie o mieste, čase a programe rokovania.

7. Uznesenia členského zhromaždenia musia byť zapísané

v zápisnici a podpísané predsedom výkonnej
rady a zapisovateľom. Predseda výkonnej rady zabezpečí vyhotovenie zápisnice najneskôr do 30 dní od
konania zasadnutia členského zhromaždenia.

8. Prijímanie rozhodnutí s

potrebným vyjadrením členskej základne môže byť uskutočnené aj mimo
členského zhromaždenia, a to formou obežníka alebo iným ekvivalentom, vrátane elektronických (per
rollam), ktoré je iniciované predsedom výkonnej rady. Detailný popis prijímania rozhodnutí alebo
uznesení touto formou je predmetom interných procesov združenia.

9. V

prípade, ak predseda výkonnej rady nie je zvolený, alebo mu uplynulo funkčné obdobie, pri výkone
zvolania a vedenia členského zhromaždenia ho zastupuje jeden zo zakladateľov-členov združenia.

Článok 7 - Výkonná rada.
1. Výkonná rada pozostáva zo zástupcov troch členov združenia, zvolených Členským zhromaždením, na

základe spoločného návrhu zakladateľov – členov združenia.
2. Členovia rady volia spomedzi

seba predsedu a podpredsedu výkonnej rady. Navonok a s výkonom
pôsobnosti štatutárneho orgánu vo vzťahu k tretím osobám koná predseda výkonnej rady samostatne,
na verejnosti a v praktickom kontakte tiež s označením Riaditeľ.

3. Výkonná rada koná a rozhoduje prioritne na princípe

jednomyseľnosti, alebo, ak to nie je z objektívnych
príčin možné, na princípe väčšiny za účasti zakladateľov-členov združenia.

4. Návrh na konanie rady

a na vyjadrenie stanoviska - hlasovanie, môže predložiť ktorýkoľvek člen výkonnej
rady všetkým ostatným členom rady, spolu s oznámením lehoty na vyjadrenie. Vyjadrenie stanoviska
členovia výkonnej rady zasielajú na adresu predsedu výkonnej rady v požadovanej lehote. Všetky úkony
sa realizujú písomne, vrátane elektronickej formy, na kontaktnú adresu členov výkonnej rady. Ak sa člen
výkonnej rady nevyjadrí v lehote, považuje sa to za nesúhlas.

5. Predseda výkonnej rady oznámi vyjadrenia - výsledky

hlasovania elektronicky všetkým členom výkonnej
rady do 10 dní po uplynutí predmetnej lehoty na vyjadrenie.

6. Výkonná rada najmä:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

rozhoduje o strategickom smerovaní a prioritách združenia,
určuje plány, projekty a ciele hospodárenia združenia,
schvaľuje plán činností a rozpočet združenia,
schvaľuje zmenu stanov združenia,
určuje členský a partnerský príspevkový poriadok,
rozhoduje o prijatí za člena združenia,
rozhoduje o vylúčení člena zo združenia,
rozhoduje o pozastavení členstva,
schvaľuje interné predpisy združenia, ktorých schválenie nie je vyhradené do pôsobnosti členského
zhromaždenia.

Článok 8 - Odborný kabinet.
1. Odborný kabinet je expertnou zložkou združenia, ktorú tvoria poprední odborníci a

uznávané osobnosti
z oblasti pôsobenia združenia. Členstvo v Odbornom kabinete je dobrovoľné, má status exkluzivity a je
nezastupiteľné.

2. O zložení odborného kabinetu rozhoduje výkonná rada. Členovia odborného kabinetu si môžu

spomedzi

seba zvoliť Garanta, ktorý bude odborný kabinet reprezentovať navonok, i v rámci združenia.
3. Odborný kabinet sa schádza podľa potreby, pričom jeho členovia môžu

napĺňať svoju funkciu v prípade

potreby aj individuálne.
4. Odborný kabinet sa aktívne podieľa na príprave strategických

cieľov a zámerov, navrhuje aktivity
združenia a spôsoby ich napĺňania, dáva odporúčania výkonnej rade a členskému zhromaždeniu.

5. Aktivity navrhnuté odborným

kabinetom a schválené výkonným výborom môžu byť vykonávané v rámci
pracovných skupín odborného kabinetu v pracovných tímoch zastrešených Garantom odborného
kabinetu.

Článok 9 – Partner združenia.
1. Partnerom združenia je

právnická osoba, ktorá výrazným spôsobom napomáha činnosti združenia a
dosahovaniu jeho cieľov, v zmysle týchto stanov.

2. Štatút partnera vzniká podpisom partnerskej zmluvy. Partnerská zmluva musí mať vždy rovnaký

obsah
pre všetkých partnerov združenia. Špecifikuje vzájomne záväzky, k plneniu ktorých sa jej podpisom obe
strany zaväzujú.

3. Partner združenia má právo určiť

vo svojom mene jedného zástupcu, ktorý po schválení členstva získava
právne postavenie riadneho člena združenia, s právami a povinnosťami člena v zmysle týchto stanov.

4. O

prijatí zástupcu partnera za člena združenia rozhoduje výkonná rada združenia, a to do 10 dni
nasledujúcom po dni, keď bola podpísaná partnerská zmluva. Členstvo zástupcu partnera v združení
vzniká po schválení výkonnou radou.

Článok 10 - Hospodárenie združenia.
1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom a

ostatnými majetkovými právami.

2. Majetok združenia tvoria najmä:
a.
b.
c.
d.
e.

členské a partnerské príspevky v zmysle záväzných určení výkonnej rady,
dary a dobrovoľné príspevky podporovateľov združenia,
dotácie, granty a fondy od osôb a inštitúcií z tuzemska i zahraničia,
príjmy z činností pri napĺňaní cieľov združenia,
príjmy z poukázania 2 % dane

3. Prostriedky združenia sa vedú na osobitnom

účte.

Článok 11 - Zrušenie a zánik združenia.
1. Združenie zaniká:
a.
b.

dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením na základe rozhodnutia členského
zhromaždenia,
právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o rozpustení združenia.

Článok 12 - Záverečné ustanovenia.
1. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
2. Na vzťahy neupravené týmito stanovami

sa použijú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

V Bratislave dňa 7.12.2018

