
Štatút predsedníctva NTP VVIS 
 

Predsedníctvo Národnej technologickej platformy pre výskum, vývoj a inovácie surovín        

sa v súlade so Stanovami združenia na svojom zasadnutí dňa 4. februára 2015 uznieslo na 

tomto znení Štatútu predsedníctva (ďalej len "štatút") 

 

 

 

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

Tento štatút vymedzuje pôsobnosť a upravuje zásady činnosti, rokovania a rozhodovania 

predsedníctva združenia NTP VVIS. 

 

 

Článok II 

Postavenie predsedníctva 

1. Predsedníctvo NTP VVIS je štatutárnym orgánom združenia, ktorý riadi činnosť združenia  

a koná jeho menom. Predsedníctvo rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, pokiaľ 

nie sú všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo Stanovami vyhradené do 

pôsobnosti valného zhromaždenia. Predsedníctvo zodpovedá za celú svoju činnosť valnému 

zhromaždeniu.  

 

 

Článok III 

Zloženie predsedníctva a jeho funkčné obdobie 

1. Predsedníctvo združenia má 14 členov. 

2. Členov predsedníctva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie predsedníctva 

je 5 rokov a, s výnimkou uvedenou nižšie, končí až  voľbou nových členov predsedníctva. 

3. 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. 

 

 

Článok IV 

Predseda a podpredseda predsedníctva 

1. Predsedu a podpredsedu predsedníctva volí valné zhromaždenie.  

2. V prípade neprítomnosti predsedu ho zastupuje v plnom rozsahu jeho práv a povinností   

podpredseda. 

3. Predseda predsedníctva vykonáva práva a povinnosti podľa zákona a Stanov združenia, 

najmä 

a) zvoláva a riadi schôdze predsedníctva 

b) podpisuje rozhodnutia a uznesenia predsedníctva 

c) koordinuje a zodpovedá za styk predsedníctva s ostatnými orgánmi združenia 

d) pripravuje návrhy programov rokovaní predsedníctva 

e) v zmysle uznesení predsedníctva koordinuje a zastupuje združenia navonok. 

 

 

 



Článok V 

Člen predsedníctva 

1. 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. 

2. Člen predsedníctva nadobúda práva a povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú zo Stanov 

združenia a tohto Štatútu po zvolení valným zhromaždením združenia.  

3. Členstvo v predsedníctve je nezastupiteľné. 

4. 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. 

 

 

Článok VI 

Úhrada výdavkov členom predsedníctva 

1. Členom predsedníctva neprináležia úhrady výdavkov spojených s účasťou na zasadnutiach 

predsedníctva, ako aj cestovných a ďalších výdavkov spojených s činnosťou člena 

predsedníctva v zmysle platných predpisov, ak sa na tom predsedníctvo neuznesie inak. 

 

 

Článok VII 

Rozhodovanie a pôsobnosť predsedníctva 

Predsedníctvu prislúchajú najmä tieto práva a povinnosti: 

A) vo vzťahu k valnému zhromaždeniu: 

1. Vykonávať uznesenia  valného zhromaždenia. 

2. Zvolávať valné zhromaždenie.  

3. Informovať valné zhromaždenie  o výsledkoch svojej činnosti, stave majetku a plnení 

rozpočtu a úloh za predchádzajúci rok ako aj finančnom 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. 

4. Predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie: 

a/ návrhy na zmenu stanov 

b/ ročnú účtovnú závierku 

c/ návrh na zrušenie združenia 

d/ správu o výsledku hospodárenia. 

5. Vyhotoviť do 30 dní od skončenia valného zhromaždenia zápisnicu z valného 

zhromaždenia. 

B) vo vzťahu k vedúcemu sekretariátu predsedníctva združenia 

1. Menovať a odvolávať vedúceho sekretariátu. 

2. Schvaľovať zmluvný plat a funkčné požitky vedúcemu sekretariátu. 

C) vo vzťahu k ekonómovi združenia predsedníctva združenia 

1. Menovať a odvolávať ekonóma združenia. 

2. Schvaľovať zmluvný plat a funkčné požitky ekonóma združenia. 

D) v otázkach súvisiacich s činnosťou združenia: 

1. Zabezpečovať riadne vedenie účtovníctva združenia, predpísaných  evidencií, kníh a 

ostatných dokladov združenia. 

2. Určovať stratégiu združenia a prijímať s tým súvisiace opatrenia a rozhodnutia.. 

3. Schvaľovať výskumný, vývojový a inovačný plán združenia. 

 



Článok VIII 

Konanie a podpisovanie za združenie 

1. Združenie zastupuje navonok voči tretím osobám, pred súdmi a inými orgánmi v celom 

rozsahu predsedníctvo a to 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. 

 

 

Článok IX 

Rokovací poriadok predsedníctva 

1. Predsedníctvo zvoláva a vedie predseda predsedníctva alebo ním poverený člen 

predsedníctva. Predsedníctvo zvoláva podľa potreby, najmenej však raz za pol roka. 

Zvolanie predsedníctva sa vykonáva písomnou pozvánkou odoslanou mailovou 

korešpondenciou najmenej 3 dni vopred, v ktorej musí byť uvedený dátum, čas a program 

rokovania. So súhlasom všetkých členov predsedníctva môže byť predsedníctvo zvolané aj 

inak než písomne. 

2. Predseda predsedníctva je povinný zvolať zasadnutie predsedníctva vždy, ak o to požiada 

niektorý z členov predsedníctva. 

3. Zasadnutie predsedníctva sa koná v sídle združenia, pokiaľ predsedníctvo nerozhodlo inak. 

4. Predsedníctvo je spôsobilé sa uznášať, ak  je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná 

väčšina jeho členov. 

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

predsedníctva. 

6. Hlasovanie je verejné - hlasuje sa zdvihnutím ruky. 

7. Ak niektorý člen predsedníctva hlasoval inak ako väčšina, musí byť odlišné stanovisko 

zaznamenané do zápisnice, ak o to požiada. 

8. Rozhodnutie predsedníctva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad nahradené 

písomným prehlásením  najmenej sedemdesiatpäť percent (75%) členov predsedníctva, že 

so zamýšľaným opatrením súhlasia. Za písomnú formu sa považujú pre tento účel e-mailové 

prejavy, po ich telefonickom overení. 

9. 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. 

10. Záležitosti, ktoré neboli zaradené do programu rokovania predsedníctva možno rozhodnúť 

len za účasti a so súhlasom najmenej sedemdesiatpäť percent  (75%) členov predsedníctva. 

 

 

Článok X 

Vedúci sekretariátu a ekonóm združenia 

1. Vedúci sekretariátu a ekonóm združenia sú zamestnancami združenia. V pracovno-

právnych vzťahoch podliehajú priamo predsedníctvu. 

2. Vedúci sekretariátu  

- riadi činnosť sekretariátu predsedníctva, poradcov predsedníctva a odborným 

pracovných skupín združenia 

Ďalej 



- spolupracuje s predsedom predsedníctva pri príprave návrhov programu rokovaní 

predsedníctva 

- zúčastňuje sa na rokovaniach predsedníctva 

- zabezpečuje vyhotovovanie zápisníc z rokovaní, uznesení a rozhodnutí predsedníctva 

- zabezpečuje prijímanie uznesení predsedníctva per rollam 

Za všetky činnosti zodpovedá predsedníctvu. 

3. Ekonóm združenia 

- riadi účtovnú evidenciu združenia 

Ďalej 

- spolupracuje s predsedom predsedníctva pri príprave rozpočtu združenia 

- informuje predsedníctvo o čerpaní rozpočtu 

- odporúča audítorskú spoločnosť pre vykonanie ročnej účtovnej závierky  

 
 

 

Článok XI 

Záverečné ustanovenia 

1. V prípade konfliktu ustanovení tohto štatútu s ustanoveniami Stanov združenia, platia 

ustanovenia Stanov. 

2. Tento Štatút nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia predsedníctvom združenia. 

 

 

 

 

 

 

 

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

  predseda predsedníctva         

           doc. Ing. Ján Spišák, PhD. 

 


