
S T A N O V Y    Z D R U Ž E N I A  
(znenie po zmenách na ustanovujúcej valnej hromade konanej dňa 6. novembra 2014) 

 
 

Článok 1 
Vznik združenia 

1. Právnické osoby, ktoré sú vo vzájomnom  zmluvnom vzťahu vyplývajúcom zo spoločného riešenia 
rozvojového projektu v rámci programu SUSPP Agentúry na podporu vedy a výskumu s názvom: 
Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín - Centrum spolupráce s praxou 
(VRP–CSsP), boli Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR Akceptačným listom zo dňa 
14.3.2014 zaviazané k vytvoreniu subjektu s právnou subjektivitou s názvom „Národná 
technologická platforma pre výskum, vývoj a inovácie surovín – NTP VVIS“. 

2. Združenie sa zakladá na základe súhlasného prejavu zúčastnených strán v zmysle zákona                  
č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. 

3. Zakladajúcimi členmi združenia sú: 
3.1. Technická univerzita v Košiciach 
3.2. SMZ, a.s. Jelšava 
3.3. Ústav geotechniky SAV v Košiciach 
3.4. VUM, a.s. Žiar nad Hronom 
3.5. Confal, a.s. Slovenská Ľupča 
3.6. Computer Control Technology s.r.o. Prešov 
3.7. Gemerská nerudná spoločnosť, a.s. Hnúšťa 
3.8. ATIM, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 
3.9. PLYSPO s.r.o. Rožňava 
3.10. SPIŠCOL s.r.o. Spišská Nová ves 
3.11. Hornogemerská spoločnosť, s.r.o. Rožňava 
3.12. MONTÁŽE Trenčín a.s. 
3.13. CASSPOS, a.s. Košice 
3.14. KOKSMONT, a.s. Košice 
3.15. Slovakia Supercomputers s.r.o. Košice 
3.16. DELTA GREEN ENERGY, s.r.o. Trnava 
3.17. EKO AUTOMATION, s.r.o. Žiar nad Hronom 

4. Prijatými členmi združenia sú: 
4.1. Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza 
4.2. OFZ, a.s. Istebné 
4.3. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
4.4. Nafta, a.s. Bratislava 
4.5. Geologický ústav SAV Bratislava 
4.6. Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV Bratislava 
4.7. SLOVMAG, a.s. Lubeník 
4.8. Intocast Slovakia, a.s 
4.9. EcoGlobal, s.r.o. Moldava nad Bodvou 

4.10. eM Trade, a.s. Ladomerská Vieska 

4.11. Termoreg, s.r.o. Bratislava 
4.12. Ústav materiálového výskumu SAV  Košice 

 

Článok 2 
Názov, sídlo a doba trvania združenia 

1. Združenie  má názov " Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a inovácie surovín – 
NTP VVIS ",  v skratke NTP VVIS (ďalej len "Združenie"). 

2. Sídlo združenia je Nemcovej 32, 040 01 Košice. 
3. Združenie je vytvorené na dobu neurčitú. 

 

Článok 3 
Účel a činnosti združenia 

1. Združenie NTP VVIS vykonáva svoju činnosť v súlade so Štatútom Európskej technologickej 
platformy pre trvalo udržateľné surovinové zdroje (ETP SMR). 

2. Združenie aktívne pôsobí vo výskume, vývoji a  aplikácií ich  výsledkov vo forme konkrétnych 
inovácií v rámci slovenských podnikov pôsobiacich v sektore získavania a spracovania surovín. 
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3. Združenie sa v rámci svojej výskumno-vývojovej činnosti sústreďuje na problematiku získavania, 
spracovania surovín a pre potreby podnikovej praxe (prioritne pre svojich zmluvných partnerov)  
vyvíjania riešení na všetkých inovačných úrovniach (úroveň elementárneho procesu, komponentu, 
modulu, agregátu a technológie) a v rámci celého inovačného cyklu (základný a aplikovaný výskum, 
vývoj, transfer a realizácia). 

4. Združenie poskytuje odborný servis pre potreby Ministerstva školstva VVaŠ SR, Ministerstva 
hospodárstva SR a Ministerstva životného prostredia SR v oblasti získavania a spracovania surovín. 

5. V súvislosti s tým združenie podporuje výmenu informácií medzi svojimi členmi a s členmi 
obdobných európskych a ďalších medzinárodných asociácií. 

6. Na podporu týchto cieľov vykonáva činnosti, ktoré považuje za vhodné na dosiahnutie svojich cieľov 
a zámerov, okrem iného: 
6.1. príprava strategických dokumentov platformy; 
6.2. vytváranie konzorcií pre realizáciu národných a európskych výskumných projektov ; 
6.3. aktívne pôsobiť na prostredie k zlepšovaniu konkurencieschopnosti slovenských podnikov 

v priemyselnej oblasti; 
6.4. aktívne sa zapájať do výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorého výstupom budú noví 

odborníci v oblasti získavania a spracovania surovín, 
6.5. organizovanie a účasť na vedecko-technických konferenciách, seminároch; 
6.6. propagovanie slovenskej vedeckej a technickej spolupráce a vedecko-technického vývoja 

a inovácií. 
7. Združenie sa vo svojej činnosti sa zameriava  na oblasti, ktoré majú pre SR značný ekonomický 

dopad a spoločenskú závažnosť, sú predmetom veľkého záujmu verejnosti na národnej, ale aj 
európskej úrovni a majú vysoký potenciál pridanej hodnoty. 
 

Článok 4 
Kategórie členstva 

1. Členstvo v Združení je otvorené pre fyzické a právnické osoby, verejné i súkromné subjekty, 
spoločnosti a združenia  spoločností, ako aj pre výskumné inštitúcie, vysoké školy a združenia 
týchto orgánov, ktoré chcú vykonávať činnosti v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v oblasti surovín.  

2. Existuje jedna kategória členstva: riadni členovia. 
3. Riadni členovia sú fyzické a právnické osoby, spoločnosti, inštitúcie alebo združenia, verejné alebo 

súkromné subjekty, zastúpené svojimi štatutárnymi orgánmi, resp. osobami nimi splnomocnenými, 
ktoré majú záujem o činnosti v oblasti výskumu a inovácií minerálnych zdrojov na Slovensku a v 
Európe a sú motivovaní podporovať víziu a ciele Strategickej výskumnej agendy Združenia.  

4. Riadni členovia musia mať sídlo v Slovenskej republike. 
 

Článok 5 
Prijímanie členov 

1. Žiadosť o prijatie za riadneho člena Združenia  musí byť podaná písomne a zaslaná na sekretariát 
Združenia. Žiadosť musí obsahovať prehlásenie, že nový člen  pristupuje k Stanovám a bude 
dodržiavať vnútorné predpisy Združenia a pokiaľ je to možné, zúčastňovať sa na práci v NTP VVIS.  

2. Žiadateľ o riadne členstvo v žiadosti uvedie základné informácie o sebe a  uvedie, do ktorej 
pracovnej skupiny platformy chce byť prijatý, ako aj kontaktnú osobu, ktorá, v prípade prijatia, bude 
jeho zástupcom vo valnom zhromaždení. 

3. Predsedníctvo po tom, ako mu budú doručené  všetky informácie, ktoré môže požadovať od 
žiadateľa, predloží svoje odporúčanie na najbližšie zasadanie valného zhromaždenia. 

4. O prijatí za riadneho člena združenia rozhoduje valné zhromaždenie. 
5. Prijatie člena nadobudne účinnosť po zaplatení členského príspevku. 

 
Článok 6 

Práva a povinnosti 
1. Člen Združenia má právo najmä: 

1.1. podieľať sa na činnosti Združenia, 
1.2. zúčastňovať hlasovania na valnom zhromaždení, 
1.3. byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia, 
1.4. zúčastňovať sa na zasadaniach príslušných orgánov združenia, 
1.5. pracovať na profesionálnej úrovni otvoreným a transparentným spôsobom a za plnej 

spolupráce s ostatnými členmi. 
2. Povinnosti člena Združenia sú najmä: 

2.1. dodržiavať Stanovy Združenia, 
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2.2. plniť uznesenia orgánov Združenia, 
2.3. aktívne sa podieľať na činnosti Združenia, 
2.4. bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu v osobe zástupcu  člena Združenia sekretariátu 

združenia najneskôr  pred najbližším plánovaným valným zhromaždením, 
2.5. platenie členských príspevkov. 

 

Článok 7  
Zánik členstva, obnovenie členstva 

1. Členstvo v Združení zaniká: 
1.1. Vystúpením: 
        Každý člen môže slobodne vystúpiť zo Združenia zaslaním doporučeného listu sekretariátu 

Združenia. Aby bola rezignácia účinná k 31. decembru do 18.00 hod fiškálneho roku, je 
potrebné ju podať na sekretariát združenia do 30. septembra aktuálneho fiškálneho roku. 

1.2. Vylúčením: 
1.2.1. Dôvody vylúčenia člena: 

a) nezaplatenie členského príspevku v termíne do 21 dní od doručenia faktúry; 
b) konanie v rozpore so Stanovami, Vnútornými pravidlami, alebo rozhodnutím 

hlasovania valného zhromaždenia. Pred vylúčením zo Združenia budú členovia 
združenia, ktorí majú byť vylúčení  písomné oboznámení  o pochybení od predsedu 
združenia. 

1.2.2. Návrh na vylúčenie člena zo Združenia podáva predsedníctvo na valnom zhromaždení. 
1.2.3. O vylúčení člena rozhoduje valné zhromaždenie tajným hlasovaním. Tajné hlasovanie 

je platné, ak je na valnom zhromaždení  prítomná väčšina riadnych členov  alebo riadne 
zastúpených.  

1.2.4. Vylúčenie je  účinné dňom schválenia vylúčenia valným zhromaždením.  
1.2.5. Riadny člen, ktorého vylúčenie je navrhované, nehlasuje. Pred rozhodovaním 

o vylúčení má člen právo vyjadriť sa na svoju obranu pred valným zhromaždením. 
1.3. Zánikom člena 
 Členstvo v Združení zaniká dňom zániku člena. O predpokladanom dátume zániku člena je 

povinný člen Združenia informovať sekretariát Združenia. 
1.4. Zánikom Združenia 
        Zánikom Združenia automaticky končí členstvo všetkým jeho členom. 

2. Vylúčený alebo odstupujúci člen Združenia nemá nárok na vrátenie poplatku alebo vrátenie 
akejkoľvek jeho čiastky zo zaplateného členského príspevku na rozpočtový rok počas ktorého sa 
vystúpenie alebo vylúčenie stalo účinným. 

3. V prípade, ak je dôvodom na vylúčenie člena zo Združenia nezaplatenie členských 
poplatkov/členského poplatku, môže byť členstvo vylúčeného člena obnovené za podmienky, že 
vylúčený člen do 7 pracovných dní od vylúčenia uhradí dlžnú sumu členských poplatkov. Návrh na 
obnovu členstva predkladá valnému zhromaždeniu predsedníctvo.  

 

Článok 8 
Členské príspevky 

1. Členský príspevok sa skladá z dvoch častí. Z dobrovoľného príspevku, ktorého výšku si určí každý 
člen Združenia samostatne a z povinného príspevku, ktorého výška je schválená valným 
zhromaždením. Členský príspevok sa uhrádza raz ročne. 

2. Členské príspevky sú splatné do 21 dní od doručenia faktúry. Faktúry týkajúce sa poplatkov ročného 
členského sú zasielané členom Združenia na úhradu  do konca mesiaca januára príslušného 
kalendárneho roku. 

3. Nezaplatenie členského príspevku v termíne uvedenom ako splatnosť faktúry môže mať za 
následok ukončenie členstva v súlade s Článkom 7.  bod 1.2.1  písm. a)  týchto Stanov. 

4. Členské príspevky slúžia výlučne na  pokrytie všetkých výdavkov Združenia súvisiacich 
a administratívnym  a správnym chodom Združenia a na výdavky na prenájom priestorov pre sídlo 
Združenia.  

 

Článok 9 
Orgány združenia 

1. Orgánmi združenia sú: 
1.1. Valné zhromaždenie 
1.2. Predsedníctvo  
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Článok 10 
Valné zhromaždenie 

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Združenia a je utvorené zo zástupcov všetkých členov 
Združenia.  

2. Valné zhromaždenie rozhoduje o všeobecnej politike a o smerovaní Združenia. 
3. Valné zhromaždenie: 

3.1. schvaľuje znenie stanov Združenia a ich zmeny a doplnenia; 
3.2. schvaľuje zrušenie alebo  zlúčenie Združenia s iným združením; 
3.3. volí a odvoláva členov predsedníctva a zároveň ich menuje do pracovných skupín 

predsedníctva; 
3.4. volí a odvoláva  predsedu a podpredsedu predsedníctva;  
3.5. schvaľuje prijatie, vylúčenie a opätovné prijatie riadnych členov (obnovenie členstva); 
3.6. schvaľuje rozpočet a plán práce na daný rok; 
3.7. schvaľuje  ročnú  účtovnú závierku Združenia; 
3.8. schvaľuje  ročnú správu o činnosti a stave Združenia; 
3.9. schvaľuje zmenu sídla Združenia; 
3.10. schvaľuje zmenu štruktúry pracovných skupín predsedníctva, ktorá pri vzniku platformy je 

pre:   
3.10.1. Geológiu a prieskum,  
3.10.2. Ťažbu surovín,  
3.10.3. Spracovanie surovín,  
3.10.4. Metalurgiu,  
3.10.5. Recykláciu a substitúciu, 
3.10.6. Zabezpečenie a servis. 

 Pracovná skupina je tvorená jedným zástupcom z vedecko-výskumnej organizácie a jedným 
zástupcom  podnikateľského subjektu. 

3.11. schvaľuje vnútorné predpisy Združenia a ich zmeny a doplnenia; 
3.12. schvaľuje partnerstvá s tretími stranami, ako sú iné európske alebo národné technologické 

platformy, ak partnerstvo prispeje k dosiahnutiu cieľov stanovených v Článku 3 týchto 
Stanov. 

4. Účasť na valnom zhromaždení: 
4.1. Každý riadny člen združenia je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na 

ňom, požadovať na ňom vysvetlenia a uplatňovať návrhy. Môže tak urobiť osobne, alebo 
prostredníctvom svojho zástupcu na základe písomnej plnej moci. Zástupca člena na 
základe plnej moci je povinný pred zahájením valného zhromaždenia odovzdať 
predsedníctvu písomnú plnú moc podpísanú zastúpeným členom, z ktorej vyplýva rozsah 
oprávnení zástupcu. 

4.2. Členovia môžu byť zastúpení na základe plnej moci za účelom účasti na valnom 
zhromaždení. Splnomocnenci musia byť aj členmi združenia. Nijaký člen nesmie súčasne 
vykonávať viac ako dve (2) splnomocnenia. 

5. Zvolávanie valného zhromaždenia: 
5.1. Riadne valné zhromaždenie zvoláva predsedníctvo minimálne 1x do roka. 
5.2. Valné zhromaždenie je zvolávané predsedníctvom. 
5.3. Predsedníctvo je povinné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie v týchto prípadoch: 

5.3.1. ak sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie; 
5.3.2. ak to vyžadujú vážne záujmy Združenia, alebo verejný záujem; 
5.3.3. ak o to požiadajú členovia Združenia, ktorí predstavujú najmenej päťdesiat percent 

(50%) z riadnych členov Združenia. 
6. Rokovanie valného zhromaždenia: 

6.1. Valné zhromaždenie volí svojho predsedu, zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisu, ako 
aj osoby poverené sčítaním hlasov (skrutátorov). 

6.2.  Rokovanie valného zhromaždenia riadi jeho predseda. 
6.3.  O priebehu valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápis.  
6.4.  Náklady spojené so zasadnutím valného zhromaždenia  znáša združenie. 

7. Spôsob a rozhodovanie valného zhromaždenia: 
7.1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním. Hlasuje sa na výzvu predsedu valného 

zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí v ktorom sa bude o nich 
hlasovať predseda valného zhromaždenia. Hlasuje sa zdvihnutím ruky. Výsledok hlasovania 
oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. 
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7.2.   Valné zhromaždenie je uznášania schopné ak je prítomná väčšina riadnych členov  alebo 
riadne zastúpených. Náhradné valné zhromaždenie je uznášania schopné aj keď nie je 
splnená podmienka uvedená v predchádzajúcej vete. 

7.3.   Každý člen združenia má jeden hlas. 
7.4.   Ak valné zhromaždenie nie je po uplynutí jednej hodiny od stanoveného začiatku jeho 

rokovania spôsobilé uznášania, zvolá predsedníctvo náhradné valné zhromaždenie a to tak, 
aby sa konalo do 3 týždňov odo dňa keď sa malo konať pôvodné valné zhromaždenie. 
Náhradné valné zhromaždenie musí byť zvolané listom všetkým členom. 

7.5.   O záležitosti, ktorá nebola uvedená v oznámenom programe rokovania, môže valné 
zhromaždenie rokovať iba vtedy, ak všetci prítomní členovia jednomyseľne súhlasia s tým, 
aby valné zhromaždenie o tejto záležitosti rozhodlo.  

7.6.   Za platné uznesenie valného zhromaždenia sa považuje také uznesenie, ktoré bolo prijaté 
nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov. 

7.7.   Rozhodnutie o zmene stanov a zrušení združenia si vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny 
hlasov prítomných členov. 

 

Článok 11 
Predsedníctvo 

1. Predsedníctvo združenia Je štatutárny orgán združenia, ktorý riadi činnosť združenia a koná v jeho 
mene. 

2. Predsedníctvo rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, pokiaľ nie sú všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia. 

3. Predsedníctvo zodpovedá za celú svoju činnosť valnému zhromaždeniu.  
4. Prerokováva a schvaľuje: 

4.1. správu pre valné zhromaždenie o výsledku hospodárenia, 
5. Práva a povinnosti predsedníctva: 

5.1. vykonávať uznesenia valného zhromaždenia, 
5.2. zvolávať valné zhromaždenie, 
5.3. informovať valné zhromaždenie o výsledkoch činnosti a stave majetku za predchádzajúci 

rok ako aj o pláne činnosti a rozpočte bežného roka. Predsedníctvo je povinné pri 
predložení týchto informácií zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva  a zamedziť 
úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by združeniu mohla vzniknúť škoda. 

5.4. predkladať valnému zhromaždeniu: 
5.4.1. návrhy na zmenu stanov, 
5.4.2. návrh na prijatie, vylúčenie a znovu prijatie riadneho člena, 
5.4.3. ročnú účtovnú závierku, 
5.4.4. návrh na zrušenie Združenia, 
5.4.5. všetky príslušné návrhy na valné zhromaždenie, ročný pracovný program a 

rozpočet, návrh výšky členských poplatkov, 
5.4.6. formulovať strategické vízie, strategickú výskumnú agendu, pre preskúmanie 

valným zhromaždením. 
5.5. vyhotoviť do 30 dní od skončenia valného zhromaždenia zápisnicu z valného zhromaždenia, 
5.6. zabezpečovať riadne vedenie účtovníctva združenia, predpísaných  evidencií, obchodných 

kníh a ostatných dokladov združenia, 
5.7. uzatvárať zmluvy, vrátane zmlúv o službách tretím stranám. 
5.8. menuje  a odvoláva: 

5.8.1. vedúceho sekretariátu, 
5.8.2. ekonóma združenia. 

6. Predsedníctvo má 14 členov.  
7. Členmi predsedníctva sú: 

7.1. predseda predsedníctva; 
7.2. podpredseda predsedníctva; 
7.3. člen predsedníctva za vedecko-výskumné organizácie pracovnej skupiny pre Geológiu 

a prieskum; 
7.4. člen predsedníctva za podnikateľské subjekty pracovnej skupiny pre Geológiu a prieskum; 
7.5. člen predsedníctva za vedecko-výskumné organizácie pracovnej skupiny pre Ťažbu surovín; 
7.6. člen predsedníctva za podnikateľské subjekty pracovnej skupiny pre Ťažbu surovín; 
7.7. člen predsedníctva za vedecko-výskumné organizácie pracovnej skupiny pre Spracovanie 

surovín; 
7.8. člen predsedníctva za podnikateľské subjekty pracovnej skupiny pre Spracovanie surovín; 
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7.9. člen predsedníctva za vedecko-výskumné organizácie pracovnej skupiny pre Metalurgiu; 
7.10. člen predsedníctva za podnikateľské subjekty pracovnej skupiny pre Metalurgiu; 
7.11. člen predsedníctva za vedecko-výskumné organizácie pracovnej skupiny pre Recykláciu  

a substitúciu; 
7.12. člen predsedníctva za podnikateľské subjekty pracovnej skupiny pre Recykláciu 

a substitúciu; 
7.13. člen predsedníctva za vedecko-výskumné organizácie pracovnej skupiny pre Zabezpečenie 

a servis; 
7.14. člen predsedníctva za podnikateľské subjekty pracovnej skupiny pre Zabezpečenie a servis; 

8. Funkčné obdobie členov predsedníctva je 5 rokov, s výnimkou uvedenou nižšie, končí však až 
voľbou nových členov predsedníctva. 

9. Za každú pracovnú skupinu sú zvolení dvaja členovia predsedníctvom, jeden za vedecko-výskumné 
organizácie a druhý za podnikateľské subjekty. 

10. Člen predsedníctva môže odstúpiť z funkcie len ak o to  požiada písomne predsedníctvo. Výkon 
jeho funkcie končí dňom určeným predsedníctvom, najneskôr však  60 dní odo dňa doručenia 
písomného odstúpenia. 

11. Predsedníctvo, ktorého počet členov neklesol pod polovicu, môže menovať (kooptovať) náhradných 
členov do nasledujúceho zasadnutia valného zhromaždenia. Nasledujúce valné zhromaždenie buď 
náhradných (kooptovaných) členov predsedníctva potvrdí, alebo zvolí nových. 

12. Predsedu a podpredsedu predsedníctva volí valné zhromaždenie. 
13. Ak je zvolený predseda predsedníctva z vedecko-výskumnej organizácie, tak podpredseda 

predsedníctva je reprezentant podnikateľského subjektu, resp. ak je zvolený predseda 
predsedníctva z podnikateľského subjektu tak podpredseda predsedníctva je reprezentant 
vedecko-výskumnej organizácie. 

14. V prípade neprítomnosti predsedu predsedníctva ho zastupuje v plnom rozsahu jeho práv a 
povinností podpredseda predsedníctva. 

15. Predsedníctvo zvoláva a vedie predseda predsedníctva. Predsedníctvo zvoláva podľa potreby, 
najmenej však raz za polrok. Zvolanie predsedníctva  sa vykonáva písomnou pozvánkou odoslanou 
najmenej 5 dní vopred, v ktorej musí byť uvedený dátum, čas a program rokovania. So súhlasom 
všetkých členov predsedníctva môže byť predsedníctvo zvolané aj inak než písomne. 

16. Predseda predsedníctva je povinný zvolať zasadnutie predsedníctva vždy, ak o to požiada niektorý 
z členov predsedníctva. 

17. Zasadnutie predsedníctva sa koná v sídle združenia, pokiaľ predsedníctvo nerozhodlo inak. 
18. Členstvo v predsedníctve je nezastupiteľné. Iné osoby sa môžu na zasadaní predsedníctva 

zúčastniť len so súhlasom predsedníctva. 
19. Zasadnutie predsedníctva riadi jeho predseda, alebo ním poverený člen predsedníctva. 
20. Predsedníctvo je spôsobilé sa uznášať, ak  je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina 

jeho členov. 
21. Rozhodnutie predsedníctva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica prítomných členov 

predsedníctva,  pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu  predsedníctva. 
22. Ak niektorý člen predsedníctva hlasoval inak ako väčšina, musí byť odlišné stanovisko 

zaznamenané do zápisnice, ak o to požiada. 
23. Rozhodnutie predsedníctva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad nahradené písomným 

prehlásením všetkých členov predsedníctva, že so zamýšľaným opatrením súhlasia. Za písomnú 
formu sa považujú pre tento účel e--mailové správy, po ich telefonickom overení. 

24. Z rokovania predsedníctva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné 
skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. 
Zápisnica musí byť doručená každému členovi predsedníctva. Zápisnica musí obsahovať aj všetky 
rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov predsedníctva v čase od 
predchádzajúceho rokovania predsedníctva. 

25. Záležitosti, ktoré neboli zaradené do programu rokovania predsedníctva možno rozhodnúť len za 
účasti a so súhlasom všetkých členov predsedníctva. 

26. Členovia predsedníctva sú povinní pri výkone svojich funkcií postupovať s náležitou starostlivosťou 
a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím 
osobám by mohlo spôsobiť združeniu škodu. 
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Článok 12 
Štatutárny orgán 

1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda a  podpredseda Predsedníctva, ktorí konajú 
samostatne v mene združenia. 

2. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti združenia podpisuje predseda predsedníctva 
samostatne alebo podpredseda predsedníctva samostatne a to tak, že k písanému alebo 
tlačenému názvu združenia pripojí svoj vlastnoručný podpis. 

3. Pre prvé funkčné obdobie bol valným zhromaždením zvolený za predsedu predsedníctva              
doc. Ing. Ján Spišák, PhD., r.č. 710312/9264, za podpredsedu predsedníctva Ing. Peter Košinár,                    
r.č. 570131/6225. 

4. Všetky právne úkony, ktoré uzavrelo združenie musia byť podpísané, ak to nie je stanovené inak, 
predsedom alebo podpredsedom predsedníctva. 

 

Článok 13 
Sekretariát  združenia 

1. Predseda je zodpovedný za činnosť Sekretariátu a za dennodennú prevádzku združenia. 
2. Sekretariát vykonáva úlohy a činnosti, ktoré mu určuje a zadáva predseda. Úlohy a činnosti 

vyplývajú zo zápisníc zo zasadaní predsedníctva. 
3.  Činnosti zabezpečované sekretariátom: 

3.1. pripravovať podklady k ročnému rozpočtu; 
3.2. viesť ekonomickú agendu, predpísané  evidencie, obchodné knihy a ostatné doklady; 
3.3. zabezpečovať kontaktné zoznamy, distribúciu informácií, digitálnu a bezpečnú archiváciu 

všetkých materiálov súvisiacich so združením; 
3.4. prevádzkovať webové stránky združenia a aktualizovať svoj obsah na základe komunikačnej 

stratégie prijatej Združením; 
3.5. zabezpečiť v spolupráci s predsedom zasadania Valného zhromaždenia, zasadania 

predsedníctva; 
3.6. pôsobiť ako prvý kontakt  informácií o Združení voči tretím osobám. 

 

Článok 14 
Hospodárenie združenia 

1. Hospodársky rok Združenia začína 1. januára a končí 31. decembra toho istého roku. 
2. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. 
3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. 
4. Za hospodárenie je zodpovedné predsedníctvo. 
5. Zdrojmi príjmu združenia sú: členské príspevky, dary od fyzických osôb, projekty, dotácie a granty 

od právnických osôb. 
6. Ročná účtovná závierka musí byť overená nezávislým audítorom, registrovaným podľa príslušných 

právnych predpisov. 
7. Objednávku audítorskej činnosti zabezpečuje predsedníctvo. 

 

Článok 15 
Zánik združenia 

1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením. 
2. V prípade rozhodnutia o zrušení združenia, valné zhromaždenie vymenuje jedného (1) alebo 

viacerých likvidátorov poverených likvidáciou združenia. 
3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok v prípade likvidácie 

môže použiť výhradne na verejnoprospešné a charitatívne účely. 
 

Článok 16 
Záverečné ustanovenia 

1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením. 
2. Združenia vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR. 
 
V Košiciach, dňa 6. novembra 2014 

 
..................................................................... 

          Doc. Ing. Ján Spišák, PhD. 
              Predseda predsedníctva NTP VVIS 


