STANOVY
záujmového združenia právnických osôb

» ZDRUŽENIE PRIEMYSELNÝCH ODBERATEĽOV ENERGIE «
PRVÁ ČASŤ
Čl. 1
Názov, sídlo a doba trvania záujmového združenia právnických osôb
(1) Záujmové združenie právnických osôb má názov:
“ZDRUŽENIE PRIEMYSELNÝCH ODBERATEĽOV ENERGIE” (ďalej len “združenie”).
(2) Združenie používa skratku “ZPOE”.
(3) Názov združenia v cudzom jazyku:
- anglicky: Association of Industrial Energy Consumers
(4) Sídlom združenia je Bratislava, Obchodná ulica č. 6; PSČ 811 06.
(5) Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.
(6) Združenie je založené podľa § 20f Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.
v platnom znení.
DRUHÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ POSLANIE, CIEĽ, PÔSOBNOSŤ A PREDMET ČINNOSTI ZDRUŽENIA
Čl. 2
Základné poslanie a cieľ
(1) Združenie združuje priemyselných odberateľov energie a spriaznené osoby
a) držiteľov povolenia na
1.

prevádzku distribučnej sústavy elektriny a prevádzku distribučnej siete plynu
v priemyselných areáloch,

2.

výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu,

3.

výrobu a rozvod tepla,

b) priemyselných odberateľov energie,
c) právnické osoby, ktoré podporujú združenie a majú v záujme podieľať sa na predmete
jeho činnosti.
(2) Združenie presadzuje efektívnu realizáciu otvoreného a transparentného trhu
s elektrinou a plynom a tomu zodpovedajúce modely trhu ako aj pravidiel efektívneho
presadzovania a využitia centralizovane pripravovaného tepla, zabezpečenie trvalo
udržateľného rozvoja zvyšovania energetickej účinnosti v priemysle a rozvoja energetických
služieb.
(3) Združenie rešpektuje jestvujúci legislatívny rámec podnikania v energetických
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odvetviach, iniciuje rozvoj a rast transparentnej dodávky elektriny, plynu a tepla,
zúčtovávania
odchýlok,
efektívneho
využívania
technologických
prenosových,
distribučných, rozvodných, spotrebných a riadiacich zariadení.
(4) Poslaním združenia je zabezpečiť
a) efektívne, významu priemyselných odberateľov energie zodpovedajúce, postavenie na
relevantnom energetickom trhu na Slovensku,
b) účinné pôsobenie pri tvorbe štátnej energetickej politiky v sektore priemyslu a následné
jej aktívne uplatňovanie,
c) presadzovanie politiky ekonomickej efektívnosti oprávnených energetických nákladov
v procese regulovaných cien.
(5) Cieľom združenia je chrániť záujmy členov združenia súvisiace s ich energetickou
náročnosťou a pripravovať relevantným inštitúciám návrhy na uplatnenie potrieb členov
združenia.
Čl. 3
Pôsobnosť a predmet činnosti
(1) Združenie pri zabezpečení základného poslania pôsobí na území Slovenskej
republiky prostredníctvom svojich členov vykonáva funkciu zástupcu priemyselných
odberateľov energii v styku s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Úradom
pre reguláciu sieťových odvetví , profesijnými združeniami a s právnickými osobami
podnikajúcimi v energetike.
(2) Združenie v záujme pôsobiť účinne spolupracuje pri vypracúvaní a najmä sa
vyjadruje k návrhom:
a) pravidiel trhu s elektrinou, plynom a teplom, definovania časových úsekov na trhu
s elektrinou a plynom,
b) novelizácie a aktualizácie predpisov súvisiacich so zlepšením prevádzky výrobných,
prenosových, distribučných, odberných a riadiacich zariadení a prevádzky prenosovej
a distribučnej sústavy v elektroenergetike, prepravnej a distribučnej sústavy v
plynárenstve, rozvodnej sústavy tepla,
c) normatívnych nástrojov ovplyvňovania prevádzky energetických zariadení.
(3) Združenie je fórom presadzovania
a) čitateľného vnútorného trhu s energiou,
b) zmluvnej a krátkodobej dodávky a obchodovania s energiou,
c) efektívneho poskytovania
a podporných služieb.

prenosových,

prepravných,

distribučných,

systémových

(4) Združenie za týmto účelom pre potreby členov a dotknuté inštitúcie
a) hodnotí úroveň otvoreného energetického trhu na základe poznatkov získaných členmi
združenia podľa pravidiel schválených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a na
základe všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré s tým súvisia
1.

identifikuje a analyzuje bariéry rozvoja trhu s energiou a navrhuje možnosti ich
prekonania,

2.

spolupracuje pri tvorbe návrhov na úpravu normatívnych nástrojov ovplyvňovania
efektívnosti energetického trhu,
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b) zabezpečuje v spolupráci s profesionálnymi organizáciami a osobami odbornoporadenskú, hodnotiacu, výchovno-vzdelávaciu a sprostredkovateľskú činnosť pre svojich
členov a záujemcov o členstvo v združení
1.

vypracováva periodické posudky o stave energetického trhu, jeho efektívnosti a
úrovni poskytovania regulovaných služieb,

2.

vypracováva zadania úloh na riešenie problémov na energetickom trhu,

3.

propaguje a popularizuje činnosť a záujmy združenia v odborných periodikách
a médiách, na výstavníckych, veľtržných a kongresových podujatiach s tematikou
komplementárnou pôsobnosti združenia,

4.

u svojich členov hodnotí alebo organizuje hodnotenie úrovne energetickej efektívnosti
spotreby energie a vplyv na životné prostredie z využitia energie,

5.

koordinuje postup členov na energetickom trhu (trh s elektrinou a plynom),

6.

svojim členom poskytuje aktuálne energetické informácie z legislatívy, cenovej
regulácie a energetických bilancii na svojom web portáli.

c) zúčastňuje sa na činnosti pracovných komisií a skupín, ktoré ovplyvňujú energetický trh,
d) pripravuje priemyselných odberateľov energie na zmeny na energetickom trhu
a zabezpečuje ich vzdelávanie,
e) organizuje a spolupracuje pri vzdelávaní a príprave personálu svojich členov a ďalších
fyzických osôb, ktoré pôsobia v energetike,
f) spolupracuje na medzinárodných a tuzemských podporných
zabezpečenie otvoreného prístupu k dodávkam elektriny a plynu,

programoch

na

g) sprostredkováva transfer nových energetických technológií zo zahraničia,
h) vykonáva správu finančných fondov a programov na podporu obchodovania s elektrinou a
plynom,
i) zhromažďuje informácie o trendoch vývoja trhu s elektrinou a plynom v zahraničí a
poskytuje informácie o vývoji cien elektriny a plynu na tuzemskom a zahraničnom
energetickom trhu,
j) zúčastňuje sa na medzinárodných konferenciách a spolupracuje so zahraničnými a
nadnárodnými organizáciami na prospech členov združenia.
(5) Združenie je kompetentným partnerom pri spolupráci s tuzemskými alebo
zahraničnými partnermi na prospech presadzovania transparentného energetického trhu
a) aktívnym spoluvytváraním technického,
otvoreného energetického trhu,
b) aktuálnym informovaním
energetického trhu,

svojich

ekonomického

členov

a legislatívneho

o pripravovaných

zmenách

prostredia
pravidiel

c) na propagáciu a popularizáciu efektívneho trhu s elektrinou, energetickej efektívnosti,
minimalizácie dopadu na životné prostredie z využitia energie, zabezpečenie trvalo
udržateľného rozvoja, činnosti združenia a činnosti členov združenia vydáva publikácie
v elektronickej a tlačenej (printovej) forme.
(6) Združenie si na realizáciu predmetu činnosti môže zriadiť inú právnickú osobu.
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TRETIA ČASŤ
MAJETKOVÉ POMERY
Čl. 4
Zdroje
(1) Prostriedky na financovanie základného poslania združenia a zabezpečenie
pôsobenia, upravené týmito stanovami, vytvára združenie realizáciou predmetu činnosti v
tuzemskej mene a vo valutách z týchto zdrojov:
a) prostriedky vložené zakladateľmi združenia pri založení združenia,
b) ročný členský príspevok,
c) finančné prostriedky poskytované tuzemskými a zahraničnými darcami (granty a dary),
d) príjmy z vlastnej činnosti združenia,
e) finančné prostriedky z partnerstva, sponzoringu a reklamy,
f) výnosy z peňažných prostriedkov uložených vo finančných ústavoch,
g) iné príjmy podľa rozhodnutia zboru zástupcov členov združenia (ďalej len „Valné
zhromaždenie“).
(2) Príjmami z vlastnej činnosti združenia sú najmä:
a) príjmy za poskytnuté služby a informácie,
b) príjmy z poradenských a expertíznych aktivít,
c) príjmy z prenájmu majetku združenia,
d) príjmy za správu fondov.
(3) Okrem správy vlastných zdrojov združenie vykonáva aj správu finančných zdrojov
a prostriedkov na podporu rozvoja trhu s energiou (účelových fondov).
Čl. 5
Použitie zdrojov
(1) Finančné prostriedky združenia sa môžu použiť iba v súlade so základným
poslaním a predmetom činnosti združenia podľa úpravy v druhej časti týchto stanov, a na
krytie výdavkov súvisiacich s organizáciou a zabezpečením činnosti združenia.
(2) Finančné prostriedky združenia vedie združenie na účte v banke.
(3) Všetky finančné prostriedky ako aj hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré sa vložia,
prevedú, získajú a poskytnú združeniu, sú majetkom združenia.
(4) Prostriedky združenia sa dajú použiť výlučne na realizáciu jeho predmetu činnosti.
Za týmto účelom združenie zostavuje pravidlá hospodárenia, ročný rozpočet, vedie
účtovníctvo o príjmoch a výdavkoch, uskutočňuje ročnú účtovnú závierku a vykonáva
pravidelný audit o výsledku hospodárenia.
(5) V činnosti združenia sa v plnom rozsahu uplatňuje zásada maximálnej efektívnosti
a hospodárnosti.
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ŠTVRTÁ ČASŤ
ÚPRAVA POMEROV ČLENOV ZDRUŽENIA
Čl. 6
Vznik riadneho členstva v združení
(1) Riadnym členom (ďalej len „člen“) združenia sa môže stať každá právnická osoba,
ktorá
a) spĺňa podmienky uvedené v čl. 2 ods. 1 týchto Stanov,
b) má záujem podporovať a podieľať sa na činnosti združenia podľa týchto Stanov,
c) podá písomnú žiadosť o členstvo v združení na adresu sídla združenia podľa odseku 2,
d) vloží najneskôr v deň konania Valného zhromaždenia, resp. najneskôr v deň zasadnutia
Predstavenstva do združenia peňažný vklad v sume minimálne 50000,- Sk (slovom
päťdesiattisíc slovenských korún), resp. nepeňažný vklad zodpovedajúci tejto sume.
(2) Do združenia môžu pristúpiť členovia na základe písomne prejaveného záujmu
štatutárneho predstaviteľa právnickej osoby o členstvo, ktorý adresuje združeniu pred
konaním Valného zhromaždenia.
(3) Členstvo v združení vzniká:
a) v prípade zakladateľov, podpisom zakladateľov - zmluvných strán na písomne
vyhotovenej zmluve o založení združenia,
b) prijatím za člena na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia, pričom deň rozhodnutia
Valného zhromaždenia je zároveň dňom vzniku členstva, ak nie je v týchto stanovách
alebo rozhodnutí Valného zhromaždenia určené inak,
c) kooptovaním na základe rozhodnutia Predstavenstva a následným potvrdením Valným
zhromaždením, pričom deň rozhodnutia Predstavenstva je zároveň dňom vzniku členstva.
(4) O členstve v združení rozhoduje Valné zhromaždenie a Predstavenstvo.
(5) Riadne členstvo nadobudne účinnosť po zaplatení peňažného vkladu, resp. po
odovzdaní nepeňažného vkladu a úhrade ročného členského príspevku.
(6) Členom združenia sa na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia môže stať aj
právny nástupca člena združenia, ak spĺňa podmienky na členstvo podľa týchto stanov.
Čl. 7
Zánik členstva v združení
(1) Členstvo v združení zaniká:
a) vylúčením člena, ak člen porušil ustanovenia stanov združenia, na základe rozhodnutia
Valného zhromaždenia. V rozhodnutí sa uvedie deň, ku ktorému zaniká členstvo člena v
združení. Valné zhromaždenie môže tiež rozhodnúť o vylúčení člena v prípade, ak
opakovane neplatí členské príspevky,
b) vystúpením. Každý člen je oprávnený vystúpiť zo združenia, a to na základe písomného
oznámenia o ukončení členstva vystúpením, ktoré musí byť doručené Predstavenstvu
združenia. V takomto prípade členstvo v združení zaniká uplynutím kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo oznámenie doručené,
c) zánikom člena ako právnickej osoby, ak jej práva a povinnosti neprechádzajú na
právneho nástupcu, alebo dňom vstupu člena do likvidácie, alebo dňom vyhlásenia
konkurzu na majetok člena.
(2) Do zániku členstva v združení členovia ručia za záväzky združenia spoločne a
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nerozdielne.
(3) Zaplatené členské príspevky, vklady (peňažné či nepeňažné), prípadne iné
príspevky sa po zániku členstva v združení nevracajú.
Čl. 8
Vznik a zánik hosťujúceho členstva
(1) O získanie statusu hosťujúceho člena (ďalej len „hosť“ alebo „hosťovanie“) sa
môže uchádzať každá právnická osoba, ktorá
a) spĺňa podmienky uvedené v čl. 2 ods. 1. týchto stanov,
b) má záujem podporovať činnosti združenia podľa týchto stanov,
c) podá písomnú žiadosť o hosťovanie v združení adresovanú Predstavenstvu,
d) zaplatí ročný peňažný príspevok v sume, ktorú určí Valné zhromaždenie, alebo
nepeňažný vklad vo výške určeného príspevku.
(2) Po splnení podmienok uvedených v odseku 1 o žiadosti uchádzača o jeho
hosťovanie rozhoduje Valné zhromaždenie na základe návrhu Predstavenstva.
(3) Hosťovanie v združení vzniká na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia,
pričom deň rozhodnutia Valného zhromaždenia je zároveň dňom vzniku hosťovania, ak nie je
v rozhodnutí Valného zhromaždenia určené inak.
(4) Hosťovanie zaniká:
a) vylúčením hosťa na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia. V rozhodnutí sa uvedie
deň, ku ktorému zaniká hosťovanie v združení.
b) vystúpením. Každý hosť je oprávnený vystúpiť zo združenia, a to na základe písomného
oznámenia, ktoré musí byť doručené Predstavenstvu združenia. V takomto prípade
hosťovania v združení zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bolo oznámenie doručené.
c) zánikom tohto člena ako právnickej osoby, ak jej práva a povinnosti neprechádzajú na
právneho nástupcu, dňom vstupu člena do likvidácie alebo dňom vyhlásenia konkurzu na
jeho majetok.
d) transformáciou na členstvo podľa čl. 6 tejto časti stanov.
(5) Zaplatené príspevky (peňažné či nepeňažné), prípadne iné príspevky sa po zániku
hosťovania v združení nevracajú.
(6) Na práva a povinnosti hostí sa primerane použijú ustanovenia čl. 9 týchto stanov
okrem ustanovenia ods.1 písm. a), b), d) a h) a ods. 2 písm. e), f) a g) bod 1.

PIATA ČASŤ
Čl. 9
Práva a povinnosti členov združenia
(1) Každý člen má právo najmä:
a) delegovať svojho zástupcu s právom hlasovať na rokovaní Valného zhromaždenia,
b) navrhovať člena Revíznej komisie združenia a člena Predstavenstva združenia,
c) byť informovaný o činnosti a hospodárení združenia,
d) kontrolovať činnosť združenia prostredníctvom svojich zástupcov v orgánoch združenia,
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e) spolurozhodovať o predmete činnosti združenia a podieľať sa na príprave stanovísk a
dokumentov združenia,
f) získavať informácie uložené v databázach (údajových základniach) združenia podľa
stanovených pravidiel a byť ich adresátom,
g) žiadať o stanoviská združenia k aktivitám v energetike fyzických a právnických osôb vo
svojej pôsobnosti podľa stanovených pravidiel,
h) využívať so zľavou pre člena všetky ďalšie služby, ktoré združenie poskytuje svojim
členom.
(2) Každý z členov združenia je povinný najmä:
a) všestranne sa usilovať o zabezpečenie poslania, pôsobnosti a realizáciu predmetu
činnosti združenia v zmysle stanov,
b) aktívne podporovať činnosť združenia v rámci vlastnej pôsobnosti a zdržať sa konania,
ktoré by mohlo ohroziť plnenie poslania, cieľov, zámerov združenia v zmysle týchto
stanov.
c) informovať bez zbytočného odkladu orgány združenia o zásadných skutočnostiach
a podnetoch v rámci pôsobnosti združenia, o ktorých sa člen dozvedel,
d) spolupracovať na schválenom programe činnosti združenia,
e) zabezpečiť, aby ním delegovaní zástupcovia do orgánov združenia zodpovedne, riadne
a včas plnili svoje úlohy,
f) prispievať v stanovenom rozsahu na činnosť združenia najmä
1. platiť ročný členský príspevok vo výške 15000,- Sk (slovom päťnásťtisíc slovenských
korún),
2. platiť príspevky za poskytnuté služby vo výške, ktorú určí Valné zhromaždenie,
3. v súvislosti so založením združenia na naplnenie predmetu činnosti združenia podľa
prijatých stanov viazať duševný a hmotný majetok, ktorý súvisí s predmetom činnosti
združenia,
g) dodržiavať ustanovenia zakladateľskej zmluvy a stanov združenia,
h) oznámiť skutočnosti dôležité na trvanie členstva v združení ihneď ako sa ich dozvie
Predstavenstvu združenia.
ŠIESTA ČASŤ
Čl. 10
Orgány združenia
(1) Činnosť združenia riadia tieto orgány:
a) Valné zhromaždenie,
b) Predstavenstvo,
c) Revízna komisia,
d) Výkonný riaditeľ.
(2) Združenie navonok zastupujú všetci členovia Predstavenstva a to i každý
samostatne. Podpisovať za združenie vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia
Predstavenstva, pričom je potrebný podpis Prezidenta a člena Predstavenstva alebo podpis
jedného z Viceprezidentov a člena Predstavenstva. Podpisovanie za združenie sa vykoná
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tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu združenia a funkcie podpisujúcich pripoja
podpisujúci svoj podpis.
(3) V administratívnych veciach a vybavovaní agendy združenia zastupuje združenie
Výkonný riaditeľ, ktorý podpisuje písomnosti súvisiace s výkonnou agendou združenia.
Čl. 11
Valné zhromaždenie
(1) Najvyšším orgánom združenia je Valné zhromaždenie, ktoré riadi činnosť
združenia.
(2) Na rokovaniach Valného zhromaždenia sa zúčastňujú za jednotlivých členov nimi
poverení zástupcovia - delegáti v počte najviac dvaja za člena združenia, pričom len jeden
má právo hlasovať za člena,
a) delegáta nominuje na rokovanie Valného zhromaždenia štatutárny orgán člena združenia,
b) delegát sa preukáže nomináciou štatutárneho zástupcu člena vo forme plnomocenstva;
štatutárny zástupca člena určí poverením delegáta s hlasovacím právom na Valnom
zhromaždení,
c) plnomocenstvo s úradne overeným podpisom delegáta zakladá právo náhradného
delegáta hlasovať na rokovaní Valného zhromaždenia.
(3) Valné zhromaždenie zvoláva Predstavenstvo podľa potreby, najmenej však raz za
rok. Mimoriadne Valné zhromaždenie zvolá Predstavenstvo najmä vtedy, ak:
a) sa na tom uznesie predchádzajúce Valné zhromaždenie,
b) o to požiada Revízna komisia,
c) o to požiada aspoň tretina členov združenia doporučeným listom s uvedením dôvodu a s
návrhom programu rokovania.
(4) Predstavenstvo zvoláva riadne Valné zhromaždenie písomnou pozvánkou.
Písomnú pozvánku zasiela jednotlivým členom najmenej 15 dní vopred na adresu uvedenú
v zozname členov, ktorý vedie Výkonný riaditeľ. Pozvánka na Valné zhromaždenie musí
obsahovať dátum, miesto, čas konania Valného zhromaždenia, program rokovania
a informáciu o tom, že materiály, ktoré budú prerokúvané na Valnom zhromaždení
budú zaslané prostredníctvom elektronickej pošty minimálne 5 kalendárnych dní pred
konaním Valného zhromaždenia. V prípade, že sa zvoláva mimoriadne Valné zhromaždenie
postačuje podľa stanov, ak bude pri zasielaní pozvánky zachovaná 7 dňová lehota.
Čl.12
Organizačné zabezpečenie Valného zhromaždenia
(1) Priebeh Valného zhromaždenia organizačne zabezpečujú Predstavenstvo
a Výkonný riaditeľ združenia.
(2) Valné zhromaždenie je uznášania sa schopné, ak je na jeho rokovaní prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých delegátov s hlasovacím právom. Prítomní delegáti sa zapíšu
do listiny prítomných, ktorá je prílohou zápisnice z Valného zhromaždenia. Ak je Valné
zhromaždenie spôsobilé uznášania sa, navrhne člen Predstavenstva voľbu predsedajúceho
Valného zhromaždenia, zapisovateľa, navrhovateľa (-ov), voliteľa (-ov), overovateľa (-ov)
zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri ich voľbe sa
hlasuje najskôr v celku o všetkých kandidátoch navrhnutých Predstavenstvom. Ak nebudú
kandidáti takto zvolení, Predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhu delegátov. V prípade
potreby môže dať Predstavenstvo hlasovať o niektorých kandidátoch osobitne.
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(3) Z každého rokovania Valného zhromaždenia sa vyhotoví zápisnica. Zápisnica
z Valného zhromaždenia musí obsahovať:
a) obchodné meno a sídlo združenia,
b) miesto a čas konania Valného zhromaždenia,
c) meno predsedajúceho Valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
a skrutátorov,
d) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov Valného zhromaždenia,
e) uznesenie Valného zhromaždenia s uvedením výsledkov hlasovania,
f) obsah prípadného protestu člena Predstavenstva, Revíznej komisie, člena združenia, ak
o to protestujúci požiada.
K zápisnici sa
prerokovanie.

pripoja

návrhy

a materiály

predložené

Valnému

zhromaždeniu

na

(4) Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z Valného zhromaždenia do 30
dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predsedajúci Valného
zhromaždenia a zvolený overovateľ (-lia). Zápisnica z rokovania Valného zhromaždenia sa
uchováva 10 rokov v sídle združenia.
Čl. 13
Rozhodovanie Valného zhromaždenia
(1) Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedajúceho Valného
zhromaždenia alebo osoby poverenej vedením Valného zhromaždenia do zvolenia
predsedajúceho Valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí,
v ktorom sa bude o nich hlasovať, predsedajúci Valného zhromaždenia alebo osoba
poverená vedením Valného zhromaždenia do zvolenia predsedajúceho Valného
zhromaždenia. Hlasuje sa zdvihnutím ruky (aklamáciou). Výsledok hlasovania oznamujú
skrutátori predsedajúcemu Valného zhromaždenia a zapisovateľovi.
(2) Každý člen združenia má jeden hlas, ktorým na Valnom zhromaždení disponuje
delegát, ktorý má plnomocenstvo podľa čl. 10, ods. 2 písm. b) a c) týchto stanov.
(3) Do rozhodovacej právomoci Valného zhromaždenia patria najmä:
a) zmena zakladateľskej zmluvy a stanov,
b) rozhodnutie o prijatí riadneho člena,
c) rozhodnutie o prijatí hosťujúceho člena,
d) rozhodnutie o vylúčení člena,
e) rozhodnutie o zrušení združenia,
f) voľba a odvolanie člena Predstavenstva,
g) voľba a odvolanie člena Revíznej komisie,
h) rozhodovanie o pravidlách hospodárenia združenia,
i) určenie činnosti združenia na nasledujúce obdobie a rozhodovanie o finančnom rozpočte
združenia,
j) prerokovanie správy Revíznej komisie k ročnej účtovnej závierke,
k) schválenie výročnej správy o činnosti združenia,
l) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo tieto stanovy zverujú do jeho
pôsobnosti.
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(4) Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných
členov.
(5) Na rozhodovanie Valného zhromaždenia podľa odseku 3, písm. a), c), d) a e)
tohto článku stanov sa vyžaduje dvojtretinová väčšina všetkých hlasov prítomných riadnych
členov.

Čl. 14
Predstavenstvo združenia
(1) Predstavenstvo je štatutárnym orgánom združenia. Je oprávnené konať v mene
združenia vo všetkých veciach a zastupuje združenie voči tretím osobám, pred súdmi a pred
inými orgánmi.
(2) Predstavenstvo riadi činnosť združenia a rozhoduje o všetkých záležitostiach
združenia, pokiaľ nie sú týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov združenia,
a to:
a) zabezpečuje všetky prevádzkové a organizačné záležitosti,
b) ustanovuje do funkcie vedúcich zamestnancov združenia, ktorí sú v jeho priamej
pôsobnosti, a to najmä Výkonného riaditeľa. Volí Prezidenta a Viceprezidentov,
c) rozhoduje o organizačnej štruktúre združenia,
d) rozhoduje o zriadení a zrušení územných klubov združenia
e) zvoláva na návrh Revíznej komisie alebo členov združenia riadne a mimoriadne Valné
zhromaždenie za podmienok a v lehotách určených týmito stanovami,
f) vykonáva uznesenia Valného zhromaždenia a zabezpečuje realizáciu uznesení Revíznej
komisie,
g) zabezpečuje riadne vedenie predpísaného účtovníctva, obchodných kníh a ostatných
dokladov združenia,
h) môže preniesť niektoré svoje kompetencie na Výkonného riaditeľa,
i) predkladá Valnému zhromaždeniu návrhy uznesení, a to najmä na zmenu stanov, zmenu
zakladateľskej zmluvy, návrh na zrušenie združenia a pod.
j) predkladá Valnému zhromaždeniu 1x ročne výročnú správu o činnosti združenia
k) predkladá Revíznej komisii na schválenie majetkovú účasť v iných subjektoch, výročnú
správu o činnosti združenia, správu o predpokladanom vývoji združenia a jeho cieľoch na
nadchádzajúce obdobie,
l) rozhoduje o ďalších záležitostiach, ktoré tieto stanovy zverujú do jeho pôsobnosti.
(3) Predstavenstvo združenia má najmenej 5 členov, pričom ich počet musí byť vždy
nepárny, z toho jedného Prezidenta a dvoch Viceprezidentov. Členom Predstavenstva môže
byť len fyzická osoba, ktorú z radov zástupcov členov združenia s hlasovacím právom zvolí
Valné zhromaždenie.
(4) Členstvo v Predstavenstve je nezlučiteľné s funkciou člena Revíznej komisie
združenia.
(5) Funkčné obdobie členov Predstavenstva je 4 ročné. Členov Predstavenstva volí
a odvoláva Valné zhromaždenie. V pozvánke na Valné zhromaždenie zvolávateľ vyzve
členov združenia, aby v lehote uvedenej v pozvánke uplatnili právo navrhnúť kandidáta na
člena Predstavenstva. Pri voľbe sa hlasuje v poradí, v akom sú kandidáti uvedení na
kandidátke, pričom za členov Predstavenstva budú zvolení tí kandidáti, ktorí získajú najviac
hlasov.
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(6) Predstavenstvo volí nadpolovičnou väčšinou hlasov Prezidenta a dvoch
Viceprezidentov.
(7) Predstavenstvo je uznášania sa schopné ak je prítomný nadpolovičný počet
všetkých členov Predstavenstva.
(8) Predstavenstvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.
(9) Na rozhodnutie Predstavenstva podľa odseku 1, písm. b), c) a d) tohto článku
stanov sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov všetkých členov Predstavenstva.
(10) Predstavenstvo zvoláva a vedie Prezident alebo ním poverený člen
Predstavenstva podľa potreby, najmenej raz za štvrťrok. Zvolanie Predstavenstva sa
vykonáva písomnou pozvánkou, doručenou najmenej 10 dní vopred. V pozvánke musí byť
uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Ak všetci členovia Predstavenstva
písomne súhlasia, desaťdňová lehota sa nemusí dodržať. Prezident je povinný zvolať
Predstavenstvo, ak o to požiada Revízna komisia. Rokovania Predstavenstva sa môže
zúčastniť člen Revíznej komisie, ak o to požiada. Predstavenstvo prizýva na svoje
zasadnutia Výkonného riaditeľa, ktorý má právo predkladať návrhy na prerokovanie a má
poradný hlas.
(11) Rozhodnutie Predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica
prítomných členov Predstavenstva. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas Prezidenta.
Rozhodnutie Predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené
písomným prehlásením všetkých členov Predstavenstva, že s navrhovaným opatrením
súhlasia.
(12) O priebehu zasadania Predstavenstva a jeho rozhodnutiach sa vyhotovuje
zápisnica podpísaná Prezidentom a zapisovateľom, ktorú vyhotoví zapisovateľ do 5 dní od
konania zasadnutia. Zápisnica musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania,
vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť
doručená každému členovi Predstavenstva. Zápisnica musí obsahovať aj všetky
rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov Predstavenstva v čase od
predchádzajúceho rokovania Predstavenstva. Zápisnica z rokovania sa uchováva v sídle
združenia.
(13) Rokovať v mene združenia sú oprávnení všetci členovia Predstavenstva a to
i každý samostatne. Združenie zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia
Predstavenstva, pričom je vždy potrebný podpis Prezidenta a člena Predstavenstva alebo
podpis Viceprezidenta a člena Predstavenstva. Podpisovanie za združenie sa vykoná tak, že
k vytlačenému alebo napísanému názvu združenia, menám a funkciám pripoja svoj podpis
podpisujúci.
(14) Členstvo v Predstavenstve zaniká
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) odstúpením. V tomto prípade sa výkon jeho funkcie končí odo dňa prvého zasadnutia
orgánu, ktorý je oprávnený zvoliť nového člena orgánu, nasledujúceho po doručení
odstúpenia z funkcie. Ak sa člen Predstavenstva vzdá svojej funkcie na zasadnutí orgánu
združenia, ktorý je oprávnený zvoliť nového člena Predstavenstva, je vzdanie sa funkcie
účinné okamžite.
c) odvolaním, ak ho odvolá Valné zhromaždenie, deň jeho odvolania Valným zhromaždením
je zároveň dňom zániku jeho funkcie v Predstavenstve.
d) smrťou.

31.5.2006, overil
Výkonný riaditeľ Ing. Kučera:

11

Čl. 15
Revízna komisia združenia
(1) Revízna komisia združenia (ďalej len “Revízna komisia“) je najvyšším kontrolným
orgánom združenia. Dohliada na výkon pôsobnosti Predstavenstva a uskutočňovanie
činnosti združenia podľa týchto stanov. Ak to vyžadujú záujmy združenia, Revízna komisia
navrhne zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia a na Valnom zhromaždení navrhuje
potrebné opatrenia.
(2) Revízna komisia má minimálne troch členov, pričom ich počet musí byť vždy
nepárny. Funkčné obdobie člena Revíznej komisie je štvorročné.
(3) Členom Revíznej komisie môže byť iba fyzická osoba, ktorú z radov zástupcov
členov združenia zvolí do funkcie Valné zhromaždenie spôsobom uvedeným v čl. 13, ods. 4
týchto stanov.
(4) Členstvo v Revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v Predstavenstve a
funkciou Výkonného riaditeľa. Členom Revíznej komisie nemôže byť zamestnanec
združenia.
(5) Členovia Revíznej komisie sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov
a záznamov týkajúcich sa činnosti združenia a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne
vedené v súlade so skutočnosťou a či sa činnosť združenia uskutočňuje v súlade s právnymi
predpismi, stanovami a uznesením Valného zhromaždenia.
(6) Revízna komisia si volí svojho predsedu a podpredsedu. Na Valnom
zhromaždením zastupuje Revízna komisia jeho predseda a v prípade jeho neprítomnosti
jeho podpredseda, resp. delegovaním Revíznej komisie ľubovoľný člen Revíznej komisie.
(7) Predseda a podpredseda Revíznej komisie sa majú právo zúčastňovať na
rokovaniach Predstavenstva s hlasom poradným.
(8) Revízna komisia zodpovedá za svoju činnosť členom združenia a Valnému
zhromaždeniu.
(9) Revízna komisia najmä:
a) kontroluje činnosť združenia a správnosť hospodárenia združenia,
b) kontroluje vedenie účtovných kníh a dokladov,
c) schvaľuje ročnú účtovnú závierku združenia
d) schvaľuje opatrenia na odstránenie nedostatkov v hospodárení združenia,
e) navrhuje Valnému zhromaždeniu opatrenia na odstránenie nedostatkov v činnosti
združenia a prípadné úpravy finančného rozpočtu združenia,
f) navrhuje zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia.
(10) Revízna komisia je uznášania sa schopný, ak je na jeho zasadnutí prítomná
nadpolovičná väčšina jeho členov.
(11) Na platné rozhodnutie Revíznej komisie je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny jeho členov.
(12) Zasadnutie Revíznej komisie pripravuje, zvoláva a vedie predseda alebo ním
poverený člen podľa potreby, najmenej dva razy ročne. Zvolanie Revíznej komisie sa
vykonáva písomnou pozvánkou, doručenou najmenej 10 dní vopred. V pozvánke musí byť
uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Ak všetci členovia Revíznej komisie
písomne súhlasia, desaťdňová lehota nemusí byť dodržaná.
(13) O priebehu zasadania Revíznej komisie a jeho rozhodnutiach sa vyhotovuje
zápisnica podpísaná predsedom a zapisovateľom, ktorú vyhotoví zapisovateľ do 5 dní od
konania zasadnutia. Zápisnica musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania,
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vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť
doručená každému členovi Revíznej komisie. Zápisnica sa uchováva v sídle združenia.
(14) Členstvo v Revíznej komisii zaniká
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) odstúpením. V tomto prípade sa výkon jeho funkcie končí odo dňa prvého zasadnutia
Valného zhromaždenia, ktoré je oprávnené zvoliť nového člena Revíznej komisie,
nasledujúceho po doručení odstúpenia z funkcie. Ak sa člen Revíznej komisie vzdá svojej
funkcie na zasadnutí Valného zhromaždenia, ktoré je oprávnené zvoliť nového člena
Revíznej komisie, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.
c) odvolaním, ak ho odvolá Valné zhromaždenie, deň jeho odvolania Valným zhromaždením
je zároveň dňom zániku jeho funkcie v Revíznej komisii.
d) smrťou.
Čl. 16
Výkonný riaditeľ
(1) Výkonný riaditeľ je v pracovnoprávnom vzťahu k združeniu. Výkonný riaditeľ
nemôže byť členom Revíznej komisie.
(2) Výkonného riaditeľa volí a odvoláva Predstavenstvo.
(3) Výkonný riaditeľ:
a) zabezpečuje organizačné a administratívne potreby združenia,
b) v spolupráci s Predstavenstvom organizačne zabezpečuje prípravu a organizáciu Valného
zhromaždenia,
c) pripravuje návrhy a podklady na rokovanie Predstavenstva
d) vykonáva rozhodnutia Valného zhromaždenia a Revíznej komisie združenia,
e) pripravuje návrh ročného pracovného programu a finančného rozpočtu združenia na
schválenie Valným zhromaždením,
f) pripravuje výročnú správu o činnosti združenia na schválenie Valným zhromaždením,
g) pripravuje ročnú účtovnú závierku združenia na schválenie Revíznou komisiou združenia,
h) zúčastňuje sa rokovania Predstavenstva,
i) podpisuje v mene združenia dokumenty a korešpondenciu výkonnej agendy združenia,
j) koná v mene združenia v pracovnoprávnych vzťahoch a realizácii agendy združenia,
k) vedie zoznam členov združenia,
l) koná navonok v mene združenia v rozsahu písomného poverenia a podľa ustanovení
týchto stanov.
(4) Výkonný riaditeľ môže na výkon svojich povinností poveriť, alebo splnomocniť,
fyzickú osobu alebo právnickú osobu. Poverená alebo splnomocnená osoba je pri výkone
činnosti podľa čl. 16 viazaná týmito stanovami.
(5) Za svoju činnosť zodpovedá Predstavenstvu.
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SIEDMA ČASŤ
Čl. 17
Zrušenie a zánik združenia
(1) O zrušení združenia rozhoduje Valné zhromaždenie.
(2) Združenie sa zrušuje
a) s likvidáciou
b) bez likvidácie, ak jeho majetok prechádza na právneho nástupcu.
(3) Pri likvidácii združenia má každý člen združenia právo na likvidačný zostatok vo
výške pomerne zodpovedajúcej výške jeho vkladu.
(4) Združenie zaniká výmazom z registra záujmových združení právnických osôb.
Čl. 18
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1) Zmeny a doplnky stanov sa môžu vykonať len písomnou formou na základe
schválenia Valným zhromaždením.
(2) Každý člen združenia obdrží stanovy združenia podpísané podľa týchto stanov.
(3) Stanovy združenia sú záväzné pre členov združenia, orgány združenia
a zamestnancov združenia.
(4) Tieto stanovy združenia
a) sú úplným znením zmenených a doplnených stanov združenia schválených zakladajúcim
zasadnutím zboru zástupcov členov združenia zo dňa 12. mája 2004,
b) nadobúdajú účinnosť dňom podpisu podľa uznesenia Valného zhromaždenia.

PODPISY

Prezident/Viceprezident
...............................
podpis
člen Predstavenstva
...............................
podpis

V Bratislave, dňa 31. mája 2006

31.5.2006, overil
Výkonný riaditeľ Ing. Kučera:
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