ASOCIÁCIA ENERGETICKÝCH MANAŽÉROV

ŠTATÚT
ASOCIÁCIE ENERGETICKÝCH MANAŽÉROV
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
(1) Asociácia energetických manažérov (ďalej len „asociácia“) je dobrovoľné
profesijné združenie odborníkov v energetickom hospodárstve a firiem pôsobiacich v
energetike a energetických službách.
(2) Asociácia je zriadená na dobu neurčitú.
(3) Sídlom asociácie je Bratislava.
(4) Štatút asociácie ustanovuje zásady činnosti, vzťahy v asociácii a vzťahy asociácie
k okoliu.

Čl. 2
Postavenie
(1) Asociáciu založilo zakladajúce Valné zhromaždenie v Prahe v roku 1992, podľa
zákona o združovaní občanov ako spoločenskú organizáciu. Registrovaná je na Ministerstve
vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-6712.
(2) Asociácia je právnická osoba, ktorá v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom
mene.
(3) Asociácia hospodári so svojim majetkom a so zvereným majetkom podľa platných
právnych predpisov v Slovenskej republike a podľa rozpočtu schváleného
Valným
zhromaždením.
(4) Asociácia nadobúda hnuteľný a nehnuteľný majetok, môže zriaďovať a spravovať
neziskové fondy zamerané na podporu energetickej efektívnosti.

Čl. 3
Pôsobnosť
(1) Asociácia je založená na plnenie úloh určených jej Stanovami a uzneseniami
Valného zhromaždenia.
(2) Asociácia pôsobí v energetických odvetviach. Združuje všetkých, ktorí sa aktívne
zaujímajú o dianie v energetických odvetviach, majú záujem o riešenie problémov
energetickej efektívnosti a jej trvalú udržateľnosť.

PREDMET ČINNOSTI
Čl. 4
Poslanie a ciele asociácie
(2) Poslaním asociácie je:
a) združovať všetkých, ktorí sa aktívne zaujímajú o hospodárne využitie energie (výrobu,
prenos, transformáciu, spotrebu, výrobu spotrebičov a energetické služby) a sú
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1. energetickými manažérmi odberateľov energie
2. firmami energetických služieb
3. prevádzkovateľmi prenosových a distribučných sústav elektriny a
prevádzkovateľmi prepravnej a distribučných sietí plynu
b) vytvárať korektné partnerské vzťahy medzi svojimi členmi,
c) aktívne spoluvytvárať ekonomické, právne a technické prostredie na hospodárne
zaobchádzanie s energiou a efektívne riadenie energetických odvetví,
d) spolupracovať s partnerskými zahraničnými odbornými organizáciami s
podobným zameraním,
e) 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.

Čl. 5
Aktivity asociácie
(1) Asociácia získava, spracováva a umiestňuje informácie o činnostiach v
energetických odvetviach pre potreby svojich členov, v súlade s požiadavkami na
znižovanie energetickej náročnosti národnej ekonomiky a na zabezpečenie trvale
udržateľného rozvoja.
(2) 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,
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 na činnosť
asociácie.
h) účasť na tvorbe normatívnych nástrojov ovplyvňovania efektívnosti využitia energie,
vrátane nástrojov na hodnotenie energetickej náročnosti energetických spotrebičov na
trhu v Slovenskej republike.

Čl. 6
Ostatné činnosti asociácie
(1) Asociácia vypracováva
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a) expertné posudky na úroveň využitia energie, efektívnosť investičných aktivít v
energetickom hospodárstve, úroveň organizácie a riadenia energetického hospodárstva
spotrebiteľov energie,
b) podklady na zadania grantových úloh riešenia problémov v energetickom hospodárstve.
(2) Asociácia
a) spolupracuje pri vzdelávaní a príprave energetických špecialistov,
b) rozširuje publikácie zamerané na energetickú osvetu a zníženie dopadu z využitia energie
na životné prostredie,
c) organizuje alebo vykonáva odbornú gesciu konferencií, seminárov a výstav s energetickou
tematikou,
d) v spolupráci s organizátormi iniciuje a prispieva k zvyšovaniu odbornej úrovne
propagačných a popularizačných akcií a kampaní zameraných na zefektívnenie využitia
energie a zúčastňuje sa na medzinárodných energetických informačných kampaniach.
(3) Asociácia spolupracuje pri sprostredkovaní transferu nových energetických
racionalizačných technológií zo zahraničia najmä pri zefektívnení činnosti v energetických
odvetviach, efektívnom využívaní obnoviteľných energetických zdrojov a pri kombinovanej
výrobe tepla a elektriny.

PRINCÍPY ORGANIZÁCIE A RIADENIA ČINNOSTI
Čl. 7
Zásady riadenia
(1) V rámci asociácie je sú tri stupne riadenia:
a) Strategický - Valné zhromaždenie,
b) Taktický
1. Predstavenstvo,
2. Dozorná rada
c) Výkonný
1. Prezident a Viceprezident,
2. Výkonný riaditeľ.
(2) Vrcholným riadiacim orgánom je Valné zhromaždenie.
(3) V dobe medzi Valnými zhromaždeniami je kolektívnym riadiacim orgánom
Predstavenstvo. Predstavenstvo posudzuje a prerokováva zásadné odborné otázky činnosti
asociácie. Rokovania Predstavenstva sa zúčastňujú predseda, alebo ním poverený člen
Dozornej rady a Výkonný riaditeľ.
(4) Predstavenstvo môže zriaďovať okrem Stanovami schválených orgánov ďalšie
orgány zamerané najmä na riešenie odborných problémov a usmerňovanie a správu
účelových fondov.
(5) Asociáciu riadi a za jej činnosť zodpovedá Prezident. V dobe neprítomnosti
Prezidenta plní jeho funkcie v plnom rozsahu Viceprezident.
(6) Prezident predsedá Predstavenstvu.
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(7) Predstavenstvo, Prezidenta a Viceprezidenta volí Valné zhromaždenie.
(8) Úlohy spojené s organizačným a materiálnym zabezpečením činnosti asociácie
plní Výkonný riaditeľ.
(9) Na kontrolu postupu pri plnení stanovených úloh a hospodárenie asociácie dozerá
Dozorná rada.

Organizačné usporiadanie
Čl. 8
(1) Asociácia je organizačne jednotná právnická osoba.
(2) Administratívne činnosti asociácie zabezpečuje sekretariát.
(3) Práva a povinnosti zamestnancov asociácie sú ustanovené Zákonníkom práce.

Čl. 9
Princípy riadenia
(1) Asociácia sa pri plnení úloh riadi Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a
všeobecne záväznými právnymi predpismi, svojimi Stanovami a týmto Štatútom.
(2) Asociácia je neziskovou organizáciou, uplatňuje vo svojej činnosti organizačné a
riadiace princípy vlastné verejnoprospešnému charakteru činnosti a také formy a metódy
práce, ktoré smerujú k jej racionalizácii a zvyšovaniu účinnosti jej činnosti.

Čl. 10
Sústava organizačných a riadiacich noriem
(1) Organizačné a riadiace normy upravujú vnútornú činnosť asociácie, vymedzujú
právomoci a zodpovednosti, podriadenosť zamestnancov sekretariátu, stanovujú vzťahy
sekretariátu k členom.
(2) Predstavenstvo schvaľuje a vydáva organizačné a riadiace normy.

PORADNÉ ORGÁNY
Čl. 11
Poradné orgány
(1) Na kolektívne posudzovanie a prerokovávanie zásadných odborných otázok
riadenia a činnosti asociácie a na objektivizáciu kontroly postupu pri plnení stanovených úloh,
zriaďuje Predstavenstvo poradné orgány.
(2) Náklady spojené s činnosťou poradných orgánov uhrádza asociácia.
(3) Práva a povinnosti členov poradných orgánov, spôsob prerokovávania záležitostí
súvisiacich s asociáciou a činnosť poradných orgánov ustanovuje „Rokovací poriadok“, ktorý
schvaľuje Valné zhromaždenie.
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Čl. 12
Princípy hospodárenia
(1) Činnosti, ktoré vykonáva asociácia, sa pre objednávateľov poskytujú za odplatu
podľa platných cenových predpisov.
(2) Asociácia zabezpečuje svoju činnosť v súlade s rozpočtom schváleným Valným
zhromaždením.
(3) V činnosti asociácie sa v plnom rozsahu uplatňuje zásada maximálnej efektívnosti
a hospodárnosti.
(4) Pri uzatváraní zmluvných vzťahov, z ktorých vyplýva pre asociáciu záväzok, sa
uplatňuje zásada spolupodpisovania dvoma osobami, Prezidentom alebo Viceprezidentom a
Výkonným riaditeľom.
(5) Zásadou uplatňovanou v asociácii pri realizácii výkonných činností je riadenie
jednou zodpovednou osobou. Zodpovedná osoba je povinná vytvárať podmienky na plnenie
úloh asociácie a dôsledne kontrolovať ich plnenie.

Čl. 13
Spolupráca s inými právnickými osobami
(1) Asociácia pri plnení svojich úloh programovo spolupracuje s inými právnickými
osobami.
(2) Návrhy a odporúčania vyplývajúce zo skúseností a poznatkov činnosti asociácie
vypracúva a predkladá na vyžiadanie žiadateľovi.
(3) Asociácia spolupracuje s inými právnickými osobami na základe vzájomných
zmlúv a dohôd.

Čl. 14
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1) Štatút a zmenu štatútu schvaľuje Valné zhromaždenie.
(2) Štatút je záväzný pre členov a zamestnancov asociácie.
(3) Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia.

Zmeny a doplnky Štatútu schválilo v plnom znení Valné zhromaždenie. V
Bratislave, 21.3.2006

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