STANOVY
ASOCIÁCIE ENERGETICKÝCH MANAŽÉROV
Článok 1
Základné ustanovenie
(1) Asociácia energetických manažérov (ďalej len Asociácia) je dobrovoľná
profesijná spoločenská organizácia s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky,
založená na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
(2) Asociácia je profesijným združením fyzických osôb energetikov
(energetických manažérov) z priemyselných firiem, z energetických spoločností, z
firiem energetických služieb, z organizácií verejnej správy s energetickým
zameraním, zo škôl a výskumných ústavov v pracovnom aj popracovnom pomere
a právnických osôb pôsobiacich v energetike a energetických službách.
(2) Sídlom Asociácie je Bratislava.
(3) Obvodom pôsobenia je celé územie Slovenskej republiky.
Článok 2
Poslanie, ciele a aktivity činnosti
(1) Poslaním Asociácie je:
a) združovať všetkých, ktorí sa aktívne zaujímajú o hospodárne využitie energie
(výrobu, prenos, transformáciu, spotrebu, výrobu spotrebičov a energetické
služby),
b) aktívne spoluvytvárať ekonomické, právne a technické prostredie na hospodárne
zaobchádzanie s energiou a podnikateľské aktivity,
c) spolupracovať s partnerskými zahraničnými odbornými organizáciami s podobným
zameraním,
d) presadzovať záujmy členov v odbornom okolí a vo verejnosti.
(2) Ciele Asociácie sú:
a) zabezpečiť členom najnovšie informácie, ktoré súvisia s poslaním Asociácie,
b) vytvárať korektné partnerské vzťahy medzi všetkými členmi Asociácie.
(3) Aktivitami Asociácie sú najmä:
a) podpora a umožnenie výmeny vedeckých a technických informácií,
b) podpora ďalšieho vzdelávania a osvety svojich členov prostredníctvom rôznych
foriem vzdelávania,
c) podpora podnikateľských aktivít svojich členov, ktoré sú v súlade s poslaním a
cieľmi Asociácie,
d) informovanie svojich členov najmä formou vlastných publikácií o vývoji a činnosti
Asociácie,
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e) poriadanie pre svojich členov konferencií, sympózií, seminárov, kurzov, výstav,
zájazdov a iných odborných akcií v tuzemsku i v zahraničí,
f) poskytovanie svojim členom dohodnutých služieb a výhod,
g) konzultačná a poradenská činnosť na zabezpečenie potrebných prostriedkov pre
na činnosť Asociácie.
(4) Ciele a aktivity podrobnejšie rozpracovávajú Štatút a Programové
zameranie činnosti Asociácie.
(5) Na plnenie svojej činnosti vyberá Asociácia ročné príspevky od svojich
členov, prijíma dary s konkrétnym určením, poskytuje odplatne poradenské a
osvetové služby a má právo zriadiť účelové fondy.
Článok 3
Členstvo v Asociácii
(1) Členom Asociácie sa môže stať každá fyzická a právnická osoba, ktorá o
to požiada a súhlasí so stanovami Asociácie a je z prostredia špecifikovaného v čl. 1
ods. 1 týchto stanov.
(2) Každá právnická osoba je v Asociácii reprezentovaná svojim povereným
zástupcom.
(3) O prijatí člena rozhoduje Predstavenstvo. Proti jeho rozhodnutiu sa možno
odvolať na Valné zhromaždenie Asociácie.
(4) Členstvo vzniká dňom schválenia Predstavenstvom.
(5) Členstvo zaniká oznámením o ukončení členstva. Predstavenstvo môže
rozhodnúť o zániku členstva pri podstatnom porušovaní členských povinností a
záväzkov. O svojom rozhodnutí musí informovať najbližšie Valné zhromaždenie.
Vylúčení členovia sa môžu proti rozhodnutiu Predstavenstva odvolať na Valné
zhromaždenie.
(6) Osoby, ktoré sa zvlášť zaslúžili o činnosť Asociácie, môžu byť Valným
zhromaždením, na návrh Predstavenstva, menované čestnými členmi. Čestní
členovia majú všetky práva riadnych členov, sú však oslobodení od platenia
členských príspevkov.
Článok 4
Práva a povinnosti členov Asociácie
(1) Práva člena:
a) zúčastniť sa zasadnutia Valného zhromaždenia Asociácie
b) byť volený do orgánov Asociácie,
c) byť pravidelne informovaný o činnosti Asociácie,
d) podávať ústne a písomné návrhy a interpelácie,
e) zúčastniť sa akcií Asociácie.
(2) Povinnosti člena:
a) dbať o dobré meno Asociácie,
b) podľa svojich možností podporovať akcie Asociácie,
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c) prispievať na činnosť Asociácie ročnými príspevkami vo výške schválenej Valným
zhromaždením na návrh Predstavenstva, pokiaľ nie je od ich platenia oslobodený.
Článok 5
Orgány Asociácie
(1) Orgánmi Asociácie sú
- Valné zhromaždenie,
- Predstavenstvo
- Prezident,
- Dozorná rada,
- Výkonný riaditeľ
(2) Vrcholným orgánom Asociácie je Valné zhromaždenie, zložené z členov
Asociácie a ich zástupcov.
Článok 6
Valné zhromaždenie
(1) Valné zhromaždenie
a) volí Predstavenstvo, Dozornú radu, Prezidenta a Viceprezidenta,
b) schvaľuje a mení Stanovy Asociácie,
c) odvoláva členov Predstavenstva a Dozornej rady,
d) schvaľuje rozpočet,
e) schvaľuje výhľad a ďalšie činnosti,
f) schvaľuje správy Dozornej rady,
g) schvaľuje správu Predstavenstva o činnosti a hospodárení,
h) rozhoduje o zrušení Asociácie a menuje likvidátora,
i) rozhoduje o zriadení podniku alebo hospodárskeho zariadenia podľa Obchodného
zákonníka
j) schvaľuje rokovací poriadok Asociácie,
k) schvaľuje vstup Asociácie do inej organizácie,
l) rozhoduje o ďalších veciach, ktorých rozhodovanie si vyhradilo,
m)schvaľuje výšku ročného príspevku na návrh Predstavenstva.
(2) Riadne zvolané Valné zhromaždenie je uznášania schopné bez ohľadu na
počet prítomných členov.
(3) Na prijatie rozhodnutia Valného zhromaždenia platí zásada nadpolovičnej
väčšiny hlasov prítomných členov či zástupcov členov.
(4) Valné zhromaždenie i Predstavenstvo môžu na základe potreby a
požiadaviek členov vytvárať odborné pracovné skupiny alebo komisie, príp. odborné
pracovisko bez právnej subjektivity.
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(5) Valné zhromaždenie sa schádza raz ročne. Zvoláva ho Predstavenstvo
aspoň 30 dní pred jeho konaním písomnou pozvánkou, ktorá musí obsahovať návrh
programu. Na Valné zhromaždenie sú pozvaní riadni a čestní členovia Asociácie.
(6) Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva Predstavenstvo do 30 dní, ak
požiada o to aspoň 1/5 členov, alebo Dozorná rada, v prípadoch mimoriadneho
zreteľa.
(7) Valného zhromaždenia sa môžu zúčastniť delegácie sesterských
organizácií zo zahraničia s hlasom poradným.
(8) Podrobnosti o spôsobe rokovania Valného zhromaždenia, Predstavenstva,
Dozornej rady a ďalších orgánov upraví rokovací poriadok, ktorý spracúva a
predkladá Predstavenstvo a schvaľuje Valné zhromaždenie.
Článok 7
Predstavenstvo, Prezident a Viceprezident
(1) V dobe medzi zasadaniami valného zhromaždenia riadi prácu Asociácie
Predstavenstvo.
(2) Predstavenstvo môže prokurovať časť svojich právomocí na Prezidenta
alebo Výkonného riaditeľa.
(3) Predstavenstvo má 7 - 15 členov. Do Predstavenstva môže byť zvolený len
jeden člen zástupca reprezentujúci jednu právnickú osobu.
(4) Členovia Predstavenstva sú volení Valným zhromaždením spravidla na 5
rokov, ak nestanoví Valné zhromaždenie inak.
(5) Členovia Predstavenstva sú za svoju činnosť zodpovední Valnému
zhromaždeniu.
(6) Predstavenstvo najmä
a) pripravuje plán činnosti a realizuje činnosť Asociácie,
b) rozhoduje o použití majetku Asociácie okrem prípadov vyhradených Valnému
zhromaždeniu a predkladá rozpočet,
c) predkladá Valnému zhromaždeniu správu o činnosti,
d) zvoláva Valné zhromaždenie,
e) navrhuje kandidátku Predstavenstva,
f) navrhuje čestných členov,
g) rozhoduje o zániku členstva v Asociácii,
h) menuje a odvoláva Výkonného riaditeľa Asociácie,
i) rozhoduje o vstupe Asociácie do inej organizácie.
(7) Prezident zvoláva a riadi zasadnutia Predstavenstva. V prípade
neprítomnosti Prezidenta riadi zasadnutie Predstavenstva Viceprezident.
Článok 8
Výkonný riaditeľ, sekretariát
(1) Vo verejno-právnych vzťahoch zastupujú Asociáciu Prezident alebo
Výkonný riaditeľ.
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(2) Rozdelenie právomoci medzi Predstavenstvo a Výkonného riaditeľa
upravuje zvláštny predpis (Štatút) schválený Valným zhromaždením.
(3) Výkonný riaditeľ:
a) je zamestnancom Asociácie spolu s ďalšími pracovníkmi sekretariátu,
b) za svoju činnosť sa zodpovedá Predstavenstvu,
c) zodpovedá za každodennú prácu Asociácie,
d) riadi administratívnu agendu Asociácie a prácu sekretariátu,
e) zabezpečuje odborné akcie asociácie,
f) prijíma zamestnancov sekretariátu po schválení Predstavenstvom.
Článok 9
Dozorná rada
(1) Dozorná rada je trojčlenná.
(2) Dozorná rada kontroluje najmä finančné hospodárenie a účelnosť správy
majetku Asociácie, účtovné knihy a ďalšie doklady.
(3) Dozorná rada sa schádza najmenej 1-krát do roka. Správu o vykonaných
kontrolách hospodárenia, a to i za založené hospodárske a iné organizácie, podáva
členom Asociácie na zasadaní Valného zhromaždenia.
(4) Členovia Dozornej rady sú za svoju činnosť zodpovední Valnému
zhromaždeniu.
(5) Členovia Dozornej rady majú právo
a) nahliadnuť do všetkých dokumentov Asociácie,
b) vyžadovať od Výkonného riaditeľa vysvetlenie a predloženie všetkých dokladov
potrebných na zabezpečenie činnosti,
c) navrhovať opatrenia na zlepšenie hospodárenia a činnosti Asociácie.
Článok 10
Zásady hospodárenia
(1) Asociácia hospodári so svojim majetkom a so zvereným majetkom podľa
platných právnych predpisov v SR a podľa rozpočtu a pravidiel schválených Valným
zhromaždením.
(2) Základné príjmy Asociácie sa tvoria z členských príspevkov.
(3) Ďalšie príjmy tvoria príspevky na činnosť od iných organizácií, dary,
subvencie, odkazy a zisky z činnosti Asociácie.
(4) Asociácia môže nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok a zriaďovať
účelové fondy.
Článok 11
Odmeny funkcionárov
(1) Členovia Predstavenstva a Dozornej rady nemajú nárok na odmenu z titulu
funkcií, ktoré sú im zverené.
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(2) Odmeny členov Asociácie za práce vykonané v rámci riadnych a
mimoriadnych činností Asociácie upravujú Zásady odmeňovania Asociácie schválené
Predstavenstvom.
(3) Platenými zamestnancami Asociácie sú Výkonný riaditeľ a zamestnanci
sekretariátu. Výšku ich platov navrhuje a schvaľuje Predstavenstvo.
Článok 12
Úprava Stanov, zánik Asociácie
(1) Stanovy môžu byť upravené len Valným zhromaždením pri schválení
zmien a doplnkov dvojtretinovou väčšinou všetkých prítomných členov.
(2) V prípade zániku Asociácie sa vykoná likvidácia podľa obchodného
zákonníka. Zostatok po likvidácii sa venuje na nadačné účely v súlade s poslaním
Asociácie, podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia na ten účel zvlášť zvolaného.
Článok 13
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1) Asociácia môže vstupovať ako celok do iných organizácií (vrátane
zahraničných), pokiaľ tým nie sú dotknuté Stanovy.
(2) Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia zmien
a doplnkov Stanov schválených Valným zhromaždením.

Zmeny a doplnky Stanov schválilo Valné zhromaždenie dňa 21.3.2006 v Bratislave

Overili:

Ing. Miroslav Kučera, prezident
Ing. Alojz Taraj, viceprezident
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