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Úvodné ustanovenia 

 

Článok 1 

 

Záujmové združenie právnických osôb Slovenská asociácia výrobcov a dodávateľov diagnostických 

zdravotníckych pomôcok „in vitro“ SEDMA je založené ako právnická osoba podľa § 20f a nasl. zákona č. 

40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

Článok 2 

 

Názov záujmového združenia právnických osôb znie: 

Slovenská asociácia výrobcov a dodávateľov diagnostických zdravotníckych pomôcok "in vitro" 

SEDMA 

- záujmové združenie právnických osôb (ďalej len „združenie“). 

 

Článok 3 

 

Sídlo združenia je: Budatínska 3230/16, 851 06  Bratislava – Petržalka 

 

II. 

Zakladatelia združenia a doba trvania združenia 

 

Článok 1 

Zakladateľmi združenia sú: 

1. Abbott Laboratories, s.r.o., Evropská 2590/33d, 160 00 Praha 6, IČO: 250 95 145 

2. Biomedica Slovakia, s.r.o., Drobného 27, 841 01 Bratislava, IČO: 35 849 258 

3. IMMUNOTECH, spol s r.o., Vlárska 3, 830 07 Bratislava, IČO: 35 683 546 

4. Roche Slovensko, s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, IČO: 35 887 117 

5. Siemens Medical Solutions Diagnostics, s.r.o., Hrdličkova 1/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 860 847 

6. Sysmex Slovakia s.r.o., Chrobákova 29, 841 01 Bratislava, IČO: 31 345 433 

 

 

Článok 2 

Združenie sa zakladá na dobu neurčitú. 
 

 

III. 
Účel združenia 

 

(1) Združenie je založené s cieľom umožniť svojim členom dodávať na trh produkty pre najvyššiu 

kvalitu zdravotnej starostlivosti, pre najúčinnejšiu ochranu zdravia a pre najúčinnejšiu diagnostiku. 

(2) S cieľom realizovať tento základný účel sa zakladatelia združenia dohodli na nižšie uvedených 

hlavných cieľoch tohto združenia: 

a)  stať sa združením s otvorenou štruktúrou, prispievajúcim k sprehľadneniu trhu, 

zastupujúce špecifické a jednotné záujmy svojich členov prostredníctvom 



 

 

špecializovaných pracovných skupín; 

b)  prerokovávať špecifické otázky záujmov výrobcov a dodávateľov diagnostických 

zdravotníckych pomôcok "in vitro"; 

c)  zastupovať záujmy výrobcov a dodávateľov diagnostických zdravotníckych pomôcok 

"in vitro" pri rokovaniach s vládou, odbornými asociáciami, skupinami spotrebiteľov 

a ostatné špecifické aktivity vo vzťahu k zdravotníckym a výskumným zariadeniam; 

d)  podporovať vysoký etický štandard v oblasti diagnostických zdravotníckych pomôcok 

"in vitro"; 

e) poskytovať odborné informácie pre pracovníkov v zdravotníctve; 

f)  zabezpečovať návrhy procesov a expertíz ve veciach vzťahujúcich sa k diagnostickým 

zdravotníckym pomôckam "in vitro", vrátane zladenia s princípmi Európskej únie. 

 

IV. 

Predmet činnosti združenia 

 

Predmetom činnosti združenia je najmä: 

a) zabezpečovať priamy kontakt pri rokovaniach so štátnymi a inými verejnými orgánmi 

a organizáciami, a to najmä, nie však výlučne s Ministerstvom zdravotníctva 

Slovenskej republiky, Národnou radou Slovenskej republiky a Výborom NR SR pre 

zdravotníctvo; 

b) zabezpečovať priamy kontakt pri rokovaniach s miestnymi zástupcami 

medzinárodných organizácií vrátane WHO, Červeného kríža a pod.; 

c) zabezpečovať priamy kontakt pri rokovaniach s odbornou a laickou zdravotníckou 

verejnosťou a ich záujmovými a profesnými zoskupeniami; 

d) komunikovať s relevantnými vládnymi a mimovládnymi organizáciami vrátane 

zdravotných poisťovní. 

 

V. 

Konanie v mene združenia 

 

(1) Štatutárnym orgánom združenia je jeho predseda a podpredsedovia. 

(2) V mene združenia vystupuje predseda združenia samostatne alebo dvaja podpredsedovia združenia 

spoločne. Podpisovanie za združenie sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu 

združenia pripojí svoj podpis predseda združenia alebo dvaja podpredsedovia združenia spoločne. 

(3) Zakladatelia sa dohodli, že prvým predsedom združenia bude Ing. Vladimír Heriban, PhD., trvale 

bytom, Fláviovská 3, 851 10 Bratislava 59, dátum narodenia 22.4.1958, rodné číslo 580422/7044 a 

prvými podpredsedami: Ing. Roman Šandrik, PhD., trvale bytom Medzilaborecká 5, 821 01 

Bratislava 2, dátum narodenia 30.9.1954, rodné číslo 540330/1986 a RNDr. Ladislav Novotný, 

trvale bytom 072 32 Poruba pod Vihorlatom 133, dátum narodenia 11.5.1956, rodné číslo 

560511/7584. 

VI. 

Právne pomery združenia 

 

Článok 1 

 



 

 

Združenie vzniká dňom zápisu do registra záujmových združení právnických osôb vedeného Krajským 

úradom v Bratislave (ďalej len „vznik združenia“) ako právnická osoba, ktorá je spôsobilá nadobúdať práva 

a zaväzovať sa. 

Článok 2 

 

Združenie je záujmovým združením právnických osôb podľa § 20f a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., 

Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

 

Článok 3 

 

Združenie zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Členovia združenie neručia za záväzky 

združenia. 

 

Článok 4 

 

Združenie môže byť členom iných združení, zväzov a iniciatív. Združenie je oprávnené uzavierať na 

dosiahnutie spoločných cieľov zmluvy o súčinnosti s inými občianskymi združeniami, záujmovými 

združeniami právnických osôb, nadáciami alebo inými právnickými osobami. 

 

 

VII. 

Úprava majetkových pomerov 

 

Článok 1 

 

Majetok združenia tvoria najmä: 

a) vstupné členské príspevky členov združenia; 

b) ročné členské príspevky členov združenia; 

c) príspevky a dotácie poskytnuté združeniu v súvislosti s predmetom jeho činnosti; 

d) dary fyzických a právnických osôb; 

e) iné veci (hnuteľné i nehnuteľné) a hodnoty vložené členmi združenia; 

f)      príjmy združenia z činností uskutočňovaných pri výkone predmetu činnosti    

     združenia v súlade s účelmi združenia; 

g)      prípadný zisk združenia, o ktorom valné zhromaždenie rozhodne podľa časti VIII,     

     čl. 3 ods. 2 týchto Stanov. 

 

 

 

Článok 2 

 

(1) Pri založení združenia je každý zo zakladateľov povinný vložiť vstupný členský príspevok vo výške 

50.000,- Sk (slovom: päťdesiattisíc slovenských korún). 

(2) Vstupné členské príspevky zakladateľov sú splatné jednorazovo do 15 dní odo dňa zápisu združenia 

do registra združení vedeného Krajským úradom v Bratislave (ďalej len „register“) na účet 

združenia vedený v tuzemskom peňažnom ústave. Číslo účtu je povinný oznámiť členom združenia 



 

 

predseda združenia bezodkladne po vzniku združenia. 

 

Článok 3 

 

(1) Majetok združenia je okrem vstupného členského príspevku zakladateľov tvorený vstupnými 

členskými príspevkami členov združenia, ktorí sa stanú členmi združenia po dni zápisu združenia 

do registra (ďalej len budúci členovia združenia). 

(2) Vstupný členský príspevok budúcich členov združenia je súčasne ročným členským príspevkom v 

zmysle Časti VII, Článku 4, bod 1). Vstupný členský príspevok je stanovený vo výške aktuálneho 

ročného členského príspevku. 

(3) Vstupné členské príspevky budúcich členov združenia sú splatné jednorazovo do 15 dní odo dňa, 

kedy príslušný orgán združenia rozhodol o vzniku ich členstva, a to na účet združenia vedeného v 

tuzemskom peňažnom ústave. 

 

Článok 4 

 

(1) Každý člen združenia je povinný platiť ročný členský príspevok vo výške určenej valným 

zhromaždením združenia, a to za každý začatý kalendárny rok členstva v združení. 

(2) Vstupný členský príspevok (časť VII, čl. 2, ods. 1 a čl. 3 ods. 2) je zároveň členským príspevkom 

za prvý kalendárny rok členstva. 

(3) Ročné členské príspevky sú splatné jednorazovo najneskôr do konca prvého mesiaca každého 

kalendárneho roku, na účet združenia vedený v tuzemskom peňažnom ústave. 

 

Článok 5 

 

Majetkom združenia sa tiež stávajú akékoľvek prostriedky a dotácie, ktoré boli poskytnuté združeniu štátom 

alebo inými právnymi subjektmi v súvislosti s predmetom činnosti združenia. 

 

Článok 6 

 

Zaplatené peňažné vstupné členské príspevky zakladateľov a budúcich členov združenia, zaplatené ročné 

členské príspevky členov združenia, prostriedky a dotácie, ako aj iné vložené veci a hodnoty a ostatný 

majetok združenia môže byť použitý iba na predmet činnosti združenia, ktorý je vymedzený v týchto 

stanovách. 

 

VIII. 

Hospodárenie združenia 

 

Článok 1 

 

(1) Združenie zostavuje svoj rozpočet a hospodári podľa neho so svojim majetkom a príjmami. 

Rozpočet schvaľuje valné zhromaždenie združenia na návrh predsedníctva združenia. Podklady pre 

návrh rozpočtu na príslušný kalendárny rok pripravuje pre predsedníctvo predseda združenia. 

(2) Podklady pre návrh rozpočtu na príslušný kalendárny rok musí predseda združenia predložiť na 

prerokovanie predsedníctvu združenia najneskôr 2 mesiace pred začiatkom príslušného 



 

 

kalendárneho roku. Predsedníctvo návrh prerokuje a predloží na schválenie najbližšiemu 

zasadnutiu valného zhromaždenia. 

(3) Podklady pre návrh rozpočtu na prvý kalendárny rok existencie združenia predloží predseda 

združenia na prerokovanie predsedníctvu združenia najneskôr do 30 dní od vzniku združenia. 

(4) Výdavok združenia presahujúci ročný príspevok člena podlieha schváleniu valného zhromaždenia 

nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov združenia. Toto schválenie je možné zaistiť aj 

hlasovaním pomocou elektronickej pošty. 

 

Článok 2 

 

(1) Združenie je povinné viesť účtovníctvo v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

(2) Účtovný rok združenia začína 1. januárom príslušného roka a končí 31. decembrom daného roka. 

(3) Prvý účtovný rok združenia začína dňom vzniku združenia a končí 31. decembrom toho istého 

kalendárneho roka. 

 

Článok 3 

 

(1) Po skončení príslušného účtovného roku predseda združenia vyhotoví do 30 dní písomné 

vyúčtovanie výsledkov hospodárenia združenia, ktoré predloží predsedníctvu združenia. 

Predsedníctvo je povinné výsledky hospodárenia predložiť združeniu na prerokovanie a na 

schválenie členom na najbližšom valnom zhromaždení. 

(2) Ak hospodárenie združenia vykazuje za uplynulé účtovné obdobie zisk alebo stratu, bude s týmto 

ziskom alebo stratou naložené podľa rozhodnutia výročného zasadnutia valného zhromaždenia. 

(3) Ak hospodárenie združenia vykazuje za uplynulé účtovné obdobie stratu, valné zhromaždenie 

združenia môže jednomyseľne rozhodnúť, že na úhrade straty sa budú podieľať všetci členovia 

združenia. 

 

IX. 

Členstvo v združení 

 

Článok 1 

Členstvo zakladateľov v združení vzniká podpisom zápisnice o založení združenia na ustanovujúcej 

členskej schôdzi. 

 

Článok 2 

Členstvo ďalších právnických osôb v združení vzniká rozhodnutím valného zhromaždenia združenia o 

prijatí za člena združenia, prijatým nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov združenia. Pri vstupe 

do združenia musí každý nový člen písomne prehlásiť, že súhlasí s obsahom stanov združenia a že pristupuje 

k Etickému kódexu združenia. 

Článok 3 

(1) Členstvo člena v združení zaniká: 



 

 

a) na základe písomného oznámenia člena o jeho vystúpení zo združenia; 

b) na základe rozhodnutia valného zhromaždenia prijatého nadpolovičnou väčšinou 

hlasov všetkých členov združenia o vylúčení člena združenia; 

c)  vyhlásením konkurzu na majetok člena alebo dňom, kedy nadobudne právoplatnosť 

uznesenie súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; 

d) zánikom člena bez toho, že by jeho imanie, práva a povinnosti prechádzali na právneho 

nástupcu. 

(2) Členstvo člena v združení zaniká na základe písomného oznámenia o vystúpení uplynutím 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo písomné oznámenie 

člena o jeho vystúpení zo združenia doručené predsedovi združenia. 

(3) Valné zhromaždenie združenia môže nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov združenia 

rozhodnúť o vylúčení člena združenia: 

a) ak napriek písomnému upozorneniu člen združenia porušuje svoje povinnosti člena 

vyplývajúce zo stanov združenia alebo z rozhodnutia valného zhromaždenia združenia,  

b) alebo ak sa člen dopustí opakovaného závažného porušenia Etického kódexu združenia 

alebo opakovaného neplnenia uložených nápravných opatrení v zmysle Etického 

kódexu združenia, 

c) ak sa na tom z iných vážnych dôvodov uznesie valné zhromaždenie združenia. 

Na hlasovaní o vylúčení člena združenia sa nezúčastní člen, o vylúčení ktorého sa rozhoduje. 

Rozhodnutím valného zhromaždenia o vylúčení člena združenia prijatým nadpolovičnou väčšinou 

hlasov všetkých členov združenia zaniká členstvo tohto člena v združení dňom, v ktorom bolo toto 

rozhodnutie valným zhromaždením prijaté. 

(4) V prípade zániku členstva člena v združení v priebehu kalendárneho roku, za ktorý už tento člen 

zaplatil, nebude mu jeho členský príspevok, ani jeho časť, vrátená. 

V prípade zániku člena združenia prechádza jeho členstvo v združení a práva a záväzky s ním 

spojené na právneho nástupcu tohto člena v súlade s platnými právnymi predpismi.



 

 

X. 

Práva a povinnosti členov 

 

Článok 1 

 

(1) Každý z členov je povinný napomáhať podľa svojich možností činnosti združenia v súvislosti s 

realizáciou predmetu činnosti združenia, zachovávať dobré meno združenia a dodržiavať Etický 

kódex združenia. 

(2) Každý z členov je povinný zaplatiť svoj vstupný členský príspevok v súlade so stanovami združenia 

a hradiť ročný členský príspevok do majetku združenia, a to v lehotách určených týmito stanovami. 

(3) Členovia združenia a zástupcovia členov združenia sú povinní vo vzájomnej komunikácii, 

rokovaniach a obchodných vzťahoch, ako aj na rokovaniach valného zhromaždenia dodržiavať 

základné zásady slušného správania a vysoké etické štandardy a zdržať sa všetkého, čo by 

neoprávneným spôsobom zasahovalo do práv a právom chránených záujmov iného člena alebo 

zástupcu člena. V prípade porušenia tejto povinnosti môže valné zhromaždenie rozhodnúť o zaslaní 

upozorňujúceho listu členovi združenia. 

(4) Zamestnancami združenia alebo dodávateľmi prác a služieb pre združenie nesmú byť osoby, ktoré 

sú rodinnými príslušníkmi alebo blízkymi osobami zástupcov členov združenia podľa časti XI. čl. 

1 ods. (3) týchto stanov alebo osôb pôsobiacich v orgánoch združenia. Zamestnancami združenia 

nesmú byť a v orgánoch združenia nesmú pôsobiť osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom alebo inom 

obdobnom vzťahu k štátnym alebo iným verejným orgánom a organizáciám v oblasti zdravotníctva. 

 

Článok 2 

 

(1) Jednotliví členovia majú právo na úplné a pravdivé informácie o činnosti združenia, najmä o jeho 

hospodárení. 

(2) Každý z členov má právo na podiel na likvidačnom zostatku pri zániku združenia. 

(3) Každý člen združenia má právo zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení združenia. 

 

XI. 

Orgány združenia 

 

Článok 1 

Valné zhromaždenie združenia 

 

(1) Najvyšším orgánom združenia je valné zhromaždenie združenia, ktoré rozhoduje o všetkých 

záležitostiach združenia. Valné zhromaždenie je tvorené zástupcami všetkých členov združenia. 

(2) Prostredníctvom valného zhromaždenia združenia vykonávajú členovia združenia svoje práva a 

povinnosti podľa týchto stanov. 

(3) Každý člen združenia je na valnom zhromaždení zastúpený jedným zástupcom oprávneným 



 

 

hlasovať, ktorým je buď poverený zástupca člena (časť XI, článok 3, ods. 2) alebo iná osoba 

splnomocnená členom. 

(4) Do výhradnej pôsobnosti valného zhromaždenia združenia patrí: 

a) vykonanie majetkového vysporiadania sa s členom, ktorého členstvo v združení zaniklo, 

a to majetkového vysporiadania v súlade s obsahom týchto stanov; 

b) prerokovávanie a schvaľovanie rozpočtu združenia; 

c) prerokovávanie výsledkov hospodárenia združenia a rozhodovanie o rozdelení zisku 

alebo o uhradení strát podľa zásad uvedených v časti VIII., článku 3; 

d) voľba predsedu združenia z kandidátov navrhnutých jednotlivými členmi, a to na funkčné 

obdobie uvedené v týchto stanovách; 

e) odvolanie predsedu združenia pred uplynutím funkčného obdobia uvedeného v týchto 

stanovách; 

f) voľba podpredsedov združenia z kandidátov navrhnutých jednotlivými členmi, a to na 

funkčné obdobie uvedené v týchto stanovách; 

g) odvolanie podpredsedov združenia pred uplynutím ich funkčného obdobia uvedeného 

v týchto stanovách; 

h) rozhodovanie o zrušení združenia; 

i) rozhodovanie o zmene a doplnkoch týchto stanov; 

j) menovanie likvidátora v prípade zrušenia združenia likvidáciou; 

k)  rozhodovanie o prijatí nových členov a o zániku členstva, resp. o vylúčení člena zo 

združenia s tým, že na žiadosť člena združenia je povinné vydať písomné potvrdenie o 

zániku jeho členstva;  

l) voľba členov Etickej komisie združenia a ich odvolanie pred uplynutím ich funkčného 

obdobia podľa Etického kódexu združenia, 

m) rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam Etickej komisie združenia, 

n) ďalšie otázky, ktoré si valné zhromaždenie vyhradí. 

 

Článok 2 

 

(1) Valné zhromaždenie združenia sa koná najmenej jedenkrát v kalendárnom roku. Písomne ho 

zvoláva predseda združenia najmenej jeden mesiac pred termínom konania, a to elektronickou 

poštou všetkým členom združenia s uvedením dátumu, hodiny a miesta konania valného 

zhromaždenia združenia. 

(2) Mimoriadne valné zhromaždenie združenia musí byť zvolané, ak o to požiada predseda združenia 

alebo súčasne dvaja členovia združenia alebo v prípadoch ustanovených týmito stanovami alebo 

Etickým kódexom združenia, a to vždy písomne elektronickou poštou všetkým členom združenia s 

uvedením dátumu, hodiny a miesta konania tohto mimoriadneho valného zhromaždenia združenia 

tak, že medzi dňom odoslania elektronickej pošty a dňom konania tohto mimoriadneho valného 

zhromaždenia združenia nesmie byť lehota kratšia ako 15 kalendárnych dní. 

(3) Ak valné zhromaždenie nerozhodne inak, riadne valné zhromaždenie združenia alebo mimoriadne 



 

 

valné zhromaždenie združenia riadi predseda združenia alebo jeden z podpredsedov združenia. 

(4) O konaní a priebehu riadneho valného zhromaždenia združenia, prípadne mimoriadneho valného 

zhromaždenia združenia musí byť vyhotovený písomný zápis, ktorý podpisujú všetci prítomní 

zástupcovia členov združenia. 

(5) Prvé valné zhromaždenie po vzniku združenia zvolá predseda združenia elektronickou poštou 

adresovanou všetkým členom združenia s uvedením dátumu, miesta a hodiny valného 

zhromaždenia tak, aby sa valné zhromaždenie konalo najneskôr do jedného mesiaca od vzniku 

združenia. 

 

Článok 3 

 

(1) Valné zhromaždenie združenia je uznášaniaschopné, ak bolo riadne zvolané a zúčastňuje sa ho 

nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia. Valné zhromaždenie rozhoduje uznesením. 

(2) Každý z členov združenia má prostredníctvom svojho zástupcu pri hlasovaní jeden hlas. Každý 

člen združenia je povinný do 30 dní od vzniku združenia alebo od vzniku jeho členstva v združení 

oznámiť predsedovi združenia zástupcu, prostredníctvom ktorého bude vykonávať svoje práva a 

povinnosti na valnom zhromaždení, a to formou písomného poverenia opatreného úradne 

overenými podpismi osôb oprávnených konať v mene člena. Prípadné zmeny v osobe zástupcu je 

člen povinný písomne oznámiť predsedovi združenia najneskôr do 30 dní od takejto zmeny. 

Komunikácia združenia vo vzťahu k jednotlivým členom sa uskutočňuje prostredníctvom 

poverených zástupcov členov. 

Pokiaľ sa má na valnom zhromaždení zúčastniť za člena iná osoba ako poverený zástupca člena, 

musí sa takáto osoba pred začatím valného zhromaždenia preukázať písomnou plnou mocou alebo 

iným poverením podpísaným osobami oprávnenými konať za člena potvrdzujúcim, že takáto osoba 

je oprávnená zúčastniť sa a hlasovať za daného člena na valnom zhromaždení. 

(3) Valné zhromaždenie združenia rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných zástupcov 

členov združenia, ak sa pre konkrétny prerokovávaný bod neuznesie na inom spôsobe hlasovania 

alebo ak nie je uvedené inak v týchto stanovách. 

(4) Hlasovanie o prijatí rozhodnutia valného zhromaždenia združenia je verejné. 

(5) Členovia združenia môžu prijímať rozhodnutia aj mimo valného zhromaždenia. Návrh uznesenia 

predkladá členom združenia elektronickou poštou predseda združenia spolu s oznámením lehoty 

na písomné vyjadrenie, v ktorej je potrebné zaslať vyjadrenie na e-mailovú adresu predsedu 

združenia. Ak sa člen združenia nevyjadrí v určenej lehote, platí, že nesúhlasí. Predseda združenia 

potom oznámi výsledky hlasovania jednotlivým členom. Väčšina potrebná na rozhodnutia sa v pri 

tom počíta z celkového počtu hlasov všetkých členov združenia. 

 

Článok 4 

Predseda združenia 

 

(1) Predseda združenia je štatutárnym orgánom združenia a súčasne výkonným orgánom združenia, 



 

 

ktorý koná v mene združenia vo všetkých veciach týkajúcich sa združenia a zastupuje združenie 

navonok. Z právnych úkonov, ktoré vykonáva predseda združenia v mene združenia, nadobúda 

združenie práva a zaväzuje sa. 

(2) Predseda združenia je povinný vykonávať svoju funkciu v súlade s rozhodnutiami valného 

zhromaždenia združenia, s rozhodnutiami predsedníctva združenia a v súlade so stanovami 

združenia. Predseda združenia zodpovedá za výkon svojej funkcie valnému zhromaždeniu 

združenia. 

(3) Predseda združenia ďalej: 

a) plní úlohy, ktorými ho pri realizácii predmetu činnosti združenia poverilo valné 

zhromaždenie združenia alebo predsedníctvo združenia; 

b) v prípade zrušenia združenia podáva žiadosť o výmaz združenia z registra združení 

vedeného Krajským úradom v Bratislave; 

c) predkladá valnému zhromaždeniu združenia, prípadne mimoriadnemu valnému 

zhromaždeniu združenia písomné oznámenia členov o ich vystúpení zo združenia, a to na 

najbližšom valnom zhromaždení združenia nasledujúcom po dni, kedy bolo predsedovi 

združenia toto oznámenie doručené. 

(4) Funkčné obdobie predsedu združenia je tri roky a začína plynúť dňom, kedy bol do funkcie 

predsedu združenia zvolený valným zhromaždením.. 

(5) Predseda združenia vykonáva svoju funkciu bezodplatne, nemá teda za výkon funkcie predsedu 

združenia právo na odmenu. 

(6) Predseda združenia je povinný vykonávať funkciu predsedu združenia s náležitou starostlivosťou a 

riadiť sa rozhodnutiami valného zhromaždenia združenia a predsedníctva združenia. 

(7) Predseda združenia je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a 

skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo združeniu spôsobiť škodu. 

 

Článok 5 

 

(1) Združenie má vždy jedného predsedu združenia. 

(2) Ak predsedovi združenia uplynulo funkčné obdobie, predseda pred uplynutím funkčného obdobia 

odstúpi z funkcie predsedu združenia, je odvolaný valným zhromaždením združenia alebo zomrie, 

je valné zhromaždenie združenia povinné do jedného mesiaca zvoliť nového predsedu združenia v 

súlade s týmito stanovami. Na tento účel je niektorý z členov predsedníctva, alebo ak predsedníctvo 

združenia nemá žiadneho člena, niektorý z členov združenia povinný bezodkladne zvolať 

mimoriadne valné zhromaždenie. Do zvolenia nového predsedu združenia, pokiaľ nejde o 

uplynutie funkčného obdobia doterajšieho predsedu združenia, vykonávajú právomoc predsedu 

združenia spoločne obaja podpredsedovia združenia, a ak je iba jeden podpredseda združenia, 

potom vykonáva právomoc predsedu združenia iba tento podpredseda združenia. 

 

Článok 6 

 



 

 

(1) Výkon funkcie predsedu združenia nie je konaním v rozpore s povinnosťou zákazu konkurencie, 

ktorá platí pre štatutárne orgány alebo členov štatutárnych orgánov jednotlivých členov združenia.  

(2) Výkon funkcie predsedu združenia nie je nezlučiteľný s členstvom v Etickej komisii združenia. 

 

Článok 7 

Podpredseda združenia 

 

(1) Podpredseda združenia je štatutárnym orgánom združenia a súčasne výkonným orgánom združenia, 

ktorý koná v mene združenia vo všetkých veciach týkajúcich sa združenia a zastupuje združenie 

navonok. V mene združenia sú oprávnení konať vždy dvaja podpredsedovia spoločne. Z právnych 

úkonov, ktoré robia podpredsedovia združenia v mene združenia, nadobúda združenie práva a 

zaväzuje sa. 

(2) Podpredseda združenia je povinný vykonávať svoju funkciu v súlade s rozhodnutiami valného 

zhromaždenia združenia a v súlade s rozhodnutiami predsedníctva združenia. Podpredseda 

združenia zodpovedá za výkon svojej funkcie valnému zhromaždeniu združenia. 

(3) Podpredsedovia združenia vykonávajú spoločne právomoci predsedu združenia v čase 

neprítomnosti predsedu združenia, prípadne pokiaľ predseda združenia pred uplynutím funkčného 

obdobia odstúpi z funkcie predsedu združenia, je odvolaný valným zhromaždením združenia alebo 

zomrie, alebo ak z akéhokoľvek dôvodu nedôjde k zvoleniu predsedu na valnom zhromaždení, a to 

do zvolenia nového predsedu združenia v súlade s obsahom týchto stanov. Ak je iba jeden 

podpredseda združenia, potom vykonáva právomoc predsedu združenia iba tento podpredseda 

združenia. 

(4) Funkčné obdobie podpredsedu združenia je tri roky a začína plynúť dňom, kedy bol do funkcie 

podpredsedu združenia zvolený valným zhromaždením.  

(5) Podpredseda združenia vykonáva svoju funkciu bezodplatne, nemá teda za výkon funkcie 

podpredsedu združenia právo na odmenu. 

(6) Podpredseda združenia je povinný vykonávať funkciu podpredsedu združenia s náležitou 

starostlivosťou a riadiť sa rozhodnutiami valného zhromaždenia združenia. 

(7) Podpredseda združenia je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a 

skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo združeniu spôsobiť škodu. 

 

Článok 8 

 

(1) Združenie má dvoch podpredsedov združenia. 

(2) Ak podpredsedovi združenia uplynulo funkčné obdobie, alebo ak podpredseda združenia pred 

uplynutím funkčného obdobia odstúpi z funkcie podpredsedu združenia, je odvolaný valným 

zhromaždením združenia alebo zomrie, je valné zhromaždenie združenia povinné do jedného 

mesiaca zvoliť nového podpredsedu združenia v súlade s týmito stanovami. Na tento účel je 

predseda združenia povinný bezodkladne zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. 

 



 

 

 

Článok 9 

 

(3) Výkon funkcie podpredsedu združenia nie je konaním v rozpore s povinnosťou zákazu konkurencie, 

ktorá platí pre štatutárne orgány alebo členov štatutárnych orgánov jednotlivých členov združenia.  

(4) Výkon funkcie podpredsedu združenia nie je nezlučiteľný s členstvom v Etickej komisii združenia. 

 

 

Článok 10 

Predsedníctvo združenia 

 

(1) Predseda a podpredsedovia združenia tvoria spoločne predsedníctvo združenia, ktoré rozhoduje vo 

veciach vymedzených týmito stanovami alebo rozhodnutím valného zhromaždenia jednomyseľne. 

(2) V čase, keď nezasadá valné zhromaždenie, rozhoduje predsedníctvo združenia s konečnou 

platnosťou o všetkých otázkach činnosti združenia, ak rozhodnutie nie je vyhradené valnému 

zhromaždeniu. 

(3) Zasadnutia predsedníctva zvoláva predseda združenia podľa potreby. O zasadnutí a prijatých 

rozhodnutiach predsedníctva sa vyhotovuje písomný záznam podpísaný všetkými členmi 

predsedníctva. 

 

Článok 11 

Spoločné ustanovenie o predsedovi a podpredsedovi združenia 

 

Ak po uplynutí funkčného obdobia predsedu  podľa čl. 4 ods. (4) alebo funkčného obdobia podpredsedu 

podľa čl. 7 ods. (4) tejto časti stanov nedôjde k voľbe nového predsedu a/alebo podpredsedov, predsedom 

a/alebo podpredsedami ostávajú pôvodne zvolené osoby, a to aj napriek uplynutiu funkčného obdobia až do 

zvolenia nových členov volených funkcií podľa uvedených častí stanov združenia. 

. 

 

XII. 

Zrušenie a zánik združenia 

 

Článok 1 

 

Združenie zaniká výmazom z registra záujmových združení právnických osôb. Zániku združenia 

predchádza jeho zrušenie. 

 

Článok 2 

Združenie sa ruší: 



 

 

a) rozhodnutím valného zhromaždenia združenia; 

b) ak všetci jeho členovia stratia spôsobilosť nadobúdať práva a povinnosti; 

c) vyhlásením konkurzu na združenie alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre 

nedostatok majetku združenia. 

 

Článok 3 

Zrušenie združenia likvidáciou 

 

(1) Ak neprešiel celý majetok združenia na právneho nástupcu alebo ak nebol zamietnutý návrh na 

vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo ak zostane po ukončení konkurzného konania 

združeniu majetok, vykoná sa jeho likvidácia. 

(2) Pred zahájením likvidácie združenia menuje valné zhromaždenie združenia likvidátora. 

(3) Likvidácia združenia sa vykoná obdobne podľa ustanovení § 70 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v platnom znení. 

(4) Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov. Proti nároku na vyplatenie likvidačného zostatku 

budú započítané všetky nároky združenia voči členovi. 

 

XIII. 

Zmeny a dopĺňanie stanov 

 

(1) Stanovy je možné meniť a dopĺňať iba písomnou formou, a to na základe rozhodnutia valného 

zhromaždenia združenia o zmene stanov prijatého nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov 

združenia. 

(2) Tieto stanovy sú dostupné v sídle združenia a všetkých členov združenia. 

 

 

V Bratislave, dňa 08.11.2019 

 

 

Za správnosť: 

 

 

 

 

-------------------------------------------------- 

Ing. Zuzana Čumová, predseda združenia 


