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I.
Základné ustanovenia
1.
Názov občianskeho združenia je Asociácia priemyselných zväzov. Názov združenia v anglickom
ekvivalente je Association of Industrial Unions. Skrátený názov združenia je: APZ. Na účely týchto Stanov sa
bude združenie Asociácia priemyselných zväzov označovať skratkou „APZ“.
2.

Sídlom AZP je: Ventúrska 10, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré mesto, Slovenská republika.

3.
APZ je združením fyzických a právnických osôb, založeným v súlade s ustanoveniami zákona č.
83/1990 Zb. v platnom znení (ďalej len zákon).
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4.
Účelom APZ je koordinácia činnosti, organizačné zabezpečenie činnosti svojich členov, metodická
pomoc, definovanie, podporovanie, presadzovanie a ochrana spoločných záujmov svojich členov, s cieľom
dosiahnuť vhodné a stabilné podnikateľské a zamestnávateľské prostredie na území Slovenskej republiky s
dôrazom na vymožiteľnosť práva, ktoré pri rešpektovaní etických zásad, dobrých mravov a zásad poctivého
obchodného styku povedie k dlhodobo udržateľnej prosperite hospodárstva Slovenskej republiky.
5.
APZ je nepolitickou a mimovládnou organizáciou fyzických a právnických osôb, založenou na
demokratických princípoch, ktorá má za cieľ byť dôležitým a neopomenuteľným partnerom v Hospodárskej
a sociálnej rade Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky a ďalších orgánov verejnej moci Slovenskej
republiky pri príprave a tvorbe právnych predpisov Slovenskej republiky, s dôrazom na aktívnu a
produktívnu vzájomnú komunikáciu a spoluprácu.
6.
APZ má za cieľ vplývať na hospodársku a sociálnu politiku vlády Slovenskej republiky, vytvára
optimálne podmienky pre dynamický rozvoj podnikania a podnikateľského prostredia na území Slovenskej
republiky.
7.

APZ vykonáva nasledovné predmety činnosti:
•

integrácia výrobných priemyselných organizácií, pôsobiacich na území Slovenskej republiky,

•
•

podpora a rozvoj výrobného priemyslu na území Slovenskej republiky,
reprezentácia a zastupovanie záujmov slovenského výrobného priemyslu a svojich členov v
zahraničí a pred zahraničnými organizáciami obdobného zamerania a aktívna vzájomná
spolupráca so zahraničnými organizáciami obdobného zamerania,
aktívna spolupráca so zamestnávateľskými, podnikateľskými a profesijnými zväzmi,
organizáciami a ďalšími subjektmi, pôsobiacimi na území Slovenskej republiky pri riešení
spoločných problémov, záujmov a záležitostí,
definovanie, reprezentácia, podpora a presadzovanie podnikateľských, zamestnávateľských
a profesijných záujmov svojich členov v aktívnom a produktívnom dialógu s Národnou radou
Slovenskej republiky, vládou Slovenskej republiky, ústrednými a inými orgánmi verejnej moci,
odbormi a ďalšími zástupcami zamestnancov, politickými stranami, spoločenskými
organizáciami a inými národnými a medzinárodnými organizáciami,
podpora činností a aktivít svojich členov prostredníctvom ponuky služieb v informačnej,
analytickej a technicko-organizačnej oblasti,
výchovno-vzdelávacia, poradenská, konferenčná, propagačná a reklamná činnosť,
podpora odborného a technického školstva na všetkých úrovniach (od základných škôl až po
vysoké školy, ako i v systéme celoživotného vzdelávania) a propagácia technického
vzdelávania,
organizácia vzdelávacích kurzov a seminárov.

•

•

•
•
•

•

II.
Vznik a zánik členstva
1.
Členom APZ môžu byť fyzické a právnické osoby, ako aj združenia fyzických alebo právnických osôb,
pôsobiace v oblasti výrobného priemyslu, obchodu, vedecko-výskumnej, školiacej a vzdelávacej činnosti na
území Slovenskej republiky. Členstvo je dobrovoľné.
2.
Za právnické osoby – združenia fyzických alebo právnických osôb, pôsobiacich v oblasti priemyslu
na území Slovenskej republiky a v teritóriu EU účely týchto Stanov sa považujú združenia občanov, založené
v zmysle zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení, alebo záujmové združenia právnických
osôb, založené v zmysle § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka, registrované v príslušnom registri, vedenom
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, ktorých členskú základňu tvorí viac ako 50% (slovom: päťdesiat
percent) členov, zaoberajúcich sa výrobou tovaru a poskytovaním súvisiacich služieb.
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3.
•
•

•

Členom APZ sa môže stať každý právny subjekt, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:
jeho činnosť zodpovedá predmetu činnosti APZ,
písomne, formou prihlášky dobrovoľne pristúpi ku Stanovám APZ a Výkonný výbor APZ požiada
o prijatie za člena a písomne deklaruje svoju vôľu byť prostredníctvom APZ zastúpený
v Hospodárskej a sociálnej rade Slovenskej republiky,
Výkonný výbor APZ na základe vlastného slobodného uváženia rozhodne o postúpení žiadosti na
schválenie Valnému zhromaždeniu APZ a prijatie nového člena.

4.
Každý člen, ktorý vstúpi do APZ sa stáva pristupujúcim členom. Pristupujúce členstvo trvá 12
(slovom: dvanásť) mesiacov a predchádza riadnemu členstvu alebo pridruženému členstvu v APZ. Práva
a povinnosti pristupujúceho a pridruženého člena sú určené v týchto Stanovách. Cieľom pristupujúceho
členstva je zosúladenie priorít a činnosti pristupujúceho člena s cieľmi APZ.
5.
APZ zastupuje pristupujúceho člena v rozsahu, ktorý sa zhoduje s cieľmi APZ definovanými v týchto
Stanovách. Pristupujúci člen a APZ môžu uzatvoriť zmluvu o pristupujúcom členstve, ktorej si stanovia
rozsah zastupovania a vzájomné práva a povinnosti, ako aj ďalšie náležitosti vyplývajúce z členstva v APZ.
Prípadné spory ohľadom ktoréhokoľvek ustanovia zmluvy o pristupujúcom členstve rozhodne Výkonný
výbor APZ.
6.
Po 12 (slovom: dvanástich) mesiacoch členstva, pristupujúci člen APZ získa riadne členstvo v APZ
alebo pridružené členstvo v APZ. V odôvodnených prípadoch môže pristupujúci člen APZ požiadať
o predĺženie pristupujúceho členstva. O tejto žiadosti rozhodne Výkonný výbor APZ.
7.
Riadnym členom APZ sa môže stať iba právnická osoba, ktorej väčšina členov vykonáva ekonomickú
činnosť spadajúcu do Sekcie C – Priemyselná výroba podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností
(SK NACE). V prípade pochybností o charaktere ekonomickej činnosti je oprávnený tento spor rozhodnúť
Výkonný výbor APZ.
8.
Pridruženým členom APZ sa stane pristupujúci člen APZ, ktorý nezíska riadne členstvo v APZ.
Pridružený člen APZ vykonáva ekonomickú činnosť, ktorá má podporný charakter k priemyselnej výrobe.
9.
V prípade sporu medzi stanoviskami členov APZ alebo nesúladom stanoviska člena APZ s cieľmi APZ,
Sekretariát APZ zabezpečí stretnutie predkladateľov stanovísk za účelom ich zjednotenia. V prípade, ak spor
medzi stanoviskami členov APZ alebo nesúlad stanoviska s cieľmi APZ bude pretrvávať, konečné
rozhodnutie bude v kompetencii Výkonného výboru.
10.
Člen APZ môže byť súčasne členom iných združení alebo iných integračných zoskupení. APZ sa môže
stať tiež členom iných združení alebo iných integračných zoskupení.
11.

Člen APZ môže z APZ vystúpiť.

Členstvo v APZ zaniká:
A. Právnické osoby
• písomným oznámením (členstvo zaniká v lehote troch mesiacov od prvého dňa kalendárneho
mesiaca, nasledujúceho po doručení písomného oznámenia na adresu sídla APZ)
• zánikom právneho subjektu zo zákona (konkurz, likvidácia, zrušenie subjektu, strata právnej
subjektivity a pod.)
• vylúčením člena uznesením Valného zhromaždenia z dôvodu porušenia týchto Stanov (napr.
nezaplatením členského, neetické konanie a pod.)
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B. Fyzické osoby
• písomným oznámením (dňom doručenia oznámenia o vystúpení z APZ na adresu sídla APZ)
• zo zákona (smrťou, vyhlásením osoby za mŕtvu, stratou spôsobilosti na právne úkony a pod.)
12.

Vystupujúci člen nemá nárok na podiel z majetku APZ.

13.
Člen APZ, ktorý opakovane porušuje členské povinnosti, môže byť z APZ vylúčený. O vylúčení, po
predchádzajúcom upozornení, rozhoduje Valné zhromaždenie APZ, na návrh Prezídia APZ. Rozhodnutie o
vylúčení sa doručuje členovi, voči ktorému smeruje. Členstvo v APZ zaniká dňom rozhodnutia Valného
zhromaždenia a účinnosť dňom doručenia rozhodnutia o vylúčení členovi, voči ktorému smeruje.
14.
Ak zanikne právna subjektivita člena APZ, zanikne tiež dňom zániku právnej subjektivity jeho
členstvo v APZ, pokiaľ jeho práva a záväzky, vyplývajúce z jeho členstva v APZ neprejdú na jeho právneho
nástupcu.
15.
Pokiaľ v týchto Stanovách nie je uvedené inak, členom APZ sa rozumie pridružený člen APZ a riadny
člen APZ.
III.
Práva a povinnosti členov
1.
a)
b)
c)
d)
e)

2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Práva pristupujúcich členov APZ sú nasledovné:
aktívne sa zúčastňovať na činnosti APZ, jeho orgánov a vnútorných organizačných štruktúr,
hlasovať v orgánoch APZ, ako aj v jeho vnútorných organizačných štruktúrach,
nominovať člena dozornej rady APZ,
požadovať informácie o činnosti APZ,
formulovať aktuálne úlohy na riešenie, kontrolovať činnosť APZ a podieľať sa na výsledkoch jeho
činnosti.
Práva pridružených členov APZ sú nasledovné:
aktívne sa zúčastňovať na činnosti APZ, jeho orgánov a vnútorných organizačných štruktúr,
hlasovať v orgánoch APZ, ako aj v jeho vnútorných organizačných štruktúrach,
nominovať člena dozornej rady APZ,
požadovať informácie o činnosti APZ,
formulovať aktuálne úlohy na riešenie, kontrolovať činnosť APZ a podieľať sa na výsledkoch jeho
činnosti,
predkladať svoje návrhy ma zmeny a úpravy základných dokumentov APZ.
Práva riadnych členov APZ sú nasledovné:
aktívne sa zúčastňovať na činnosti APZ, jeho orgánov a vnútorných organizačných štruktúr,
hlasovať v orgánoch APZ, ako aj v jeho vnútorných organizačných štruktúrach,
prostredníctvom svojho zástupcu byť volený do orgánov APZ,
nominovať člena dozornej rady APZ,
požadovať informácie o činnosti APZ,
formulovať aktuálne úlohy na riešenie, kontrolovať činnosť APZ a podieľať sa na výsledkoch jeho
činnosti,
predkladať svoje návrhy ma zmeny a úpravy základných dokumentov APZ.
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4.
a)
b)
c)
d)
e)

Povinnosti členov APZ, vrátane pristupujúcich členov APZ sú nasledovné:
riadiť sa Stanovami APZ, internými normami a rešpektovať všetky rozhodnutia Valného zhromaždenia
APZ a rozhodnutia ostatných orgánov APZ,
budovať, šíriť a obhajovať dobré meno APZ a jeho členov a žiadnym spôsobom ho nepoškodzovať,
riadne a včas platiť stanovený členský príspevok,
všestranne a aktívne podporovať rozvoj a výkon činnosti APZ,
konať čestne a svedomito, v dobrej viere, v súlade s dobrými mravmi, zásadami poctivého
obchodného styku a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

IV.
Úprava zásad hospodárenia združenia
1.
Na financovaní chodu a výkonu činnosti APZ sa podieľa každý člen APZ platením členského
príspevku. Zdrojom financovania chodu a výkonu činnosti APZ sú aj finančné prostriedky, získané na základe
individuálnych dohôd s členmi APZ a zmlúv o účasti na spoločných projektoch a príjmy zo služieb, v súlade
so Stanovami APZ a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. v súlade so Stanovami a v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpis
2.
Výšku členského príspevku riadneho člena APZ stanovuje a schvaľuje Valné zhromaždenie APZ na
základe predloženého rozpočtu nákladov a výdavkov na činnosť APZ.
3.
Členský príspevok pristupujúceho člena APZ a pridruženého člena APZ sa určí v zmluve
o pristupujúcom členstve.
4.
APZ môže poskytovať v zmysle predmetu činnosti svojim členom a tretím osobám služby za
zmluvné ceny na základe uzatvorených zmlúv. Takéto príjmy APZ sú jej tržbami, ktoré sa sledujú oddelene
od nákladov a výdavkov na plnenie základného poslania a účelu APZ.
5.
APZ nie je podnikateľským subjektom, avšak podnikateľskú aktivitu môže APZ vykonávať iba ako
doplnkovú (čiastkovú) aktivitu, ktorou APZ vykryje svoje finančné potreby a podporí svoj ďalší rozvoj.
Prípadný zisk z doplnkových podnikateľských aktivít APZ musí byť po zdanení v celom rozsahu použitý na
zabezpečenie cieľov APZ.
6.
APZ hospodári na základe rozpočtu, schválenom Valným zhromaždením APZ a interných pravidiel,
schvaľovaných Prezídiom APZ. Valné zhromaždenie APZ prerokúva správu o hospodárení APZ a ročnú
uzávierku. O spôsobe vysporiadania ročného prebytku, či použití zisku alebo úhrady straty rozhoduje Valné
zhromaždenie APZ.
7.
Za riadne hospodárenie APZ, vedenie evidencie, dodržiavanie stanoveného rozpočtu a plnenie
odvodových povinností zodpovedá Prezídium APZ, ktoré môže časť tejto zodpovednosti delegovať na
Generálneho sekretára APZ.
8.
Majetok APZ tvoria hmotné a nehmotné aktíva, ktoré sú vedené v účtovníctve APZ. Účtovníctvo
vedie APZ podľa príslušných platných právnych predpisov. Riadnu účtovnú závierku APZ preveruje Dozorná
rada APZ a v prípade potreby a na základe rozhodnutia Prezídia APZ pred jej predložením Valnému
zhromaždeniu aj audítor.
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9.
Na poslednom Valnom zhromaždení APZ, na ktorom sa rozhodne o zrušení združenia, súčasne
Valné zhromaždenie schváli správu Dozornej rady o uzavretí hospodárskej a ekonomickej činnosti združenia
a rozhodne o likvidácii alebo prechode práv a povinností na právneho nástupcu.

V.
Orgány APZ a vymedzenie ich pôsobnosti
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Orgánmi APZ sú:
Valné zhromaždenie,
Výkonný výbor,
Prezídium,
Prezident,
Dozorná rada,
Rada seniorov.

2.
APZ môže vytvárať vlastné vnútorné organizačné štruktúry: sekretariát, radu, výbory,
komisie, sekcie a odborné tímy. Tieto organizačné štruktúry nemajú vlastnú právnu subjektivitu.
3.
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom APZ. V období medzi zasadnutiami Valného
zhromaždenia môže nevyhnutné operatívne rozhodnutia urobiť Prezident APZ a Prezídium APZ po
predchádzajúcom súhlase členov Výkonného výboru APZ a následným schválením Valným zhromaždením
APZ.
Právomoci Valného zhromaždenia:
a)

Do právomoci Valného zhromaždenia patrí okrem ďalších právomocí, uvedených v týchto Stanovách:
• schvaľovať zmenu a doplnenie Stanov APZ,
• schvaľovať zmluvy o súčinnosti a spolupráci APZ s tretími osobami,
• rozhodovať o prijatí nového člena APZ a vylúčení člena z APZ,
• rozhodovať o výške členského príspevku,
• potvrdiť vo funkcii Prezidenta APZ, ktorého zvolí Výkonný výbor,
• voliť a odvolávať členov Výkonného výboru APZ,
• voliť a odvolávať členov Dozornej rady APZ a predsedu Dozornej rady APZ,
• schvaľovať návrh rozpočtu a účtovnú uzávierku APZ,
• rozhodovať o spôsobe rozpočtových schodkov alebo prebytkov APZ,
• schvaľovať správu Dozornej rady APZ a v prípade, že Výkonný výbor APZ rozhodne o potrebe
vykonať finančný audit APZ, schvaľovať správu nezávislého audítora,
• schvaľovať Správu Dozornej rady o hospodárení APZ,
• rozhodovať o výške členských príspevkov na nasledujúce obdobie a schvaľovať spôsob výpočtu
výšky členského na návrh Výkonného výboru APZ,
• prerokovávať prípady kolízie záujmov medzi členmi APZ,
• rozhodovať o zániku APZ.

b)

Valné zhromaždenie zvoláva Výkonný výbor APZ podľa potreby, najmenej však jeden krát za rok.
Výkonný výbor APZ je povinný zvolať Valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej 1/3 (slovom:
jedna tretina) všetkých členov APZ.
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c)

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní delegáti členov APZ, majúci najmenej 2/3
(slovom: dve tretiny) všetkých hlasov členov APZ. Pokiaľ Valné zhromaždenie nie je v stanovenom
čase uznášaniaschopné, koná sa Valné zhromaždenie o 60 (slovom: šesťdesiat) minút a je
uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných delegátov členov APZ. Valné zhromaždenie
rokuje s nezmeneným programom.

d)

Valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných delegátov. Za ustanovenie
konkrétneho počtu delegátov zodpovedá každý z členov APZ samostatne. Každý delegát má 1
(slovom: jeden) hlas.
Počet delegátov každého člena APZ je stanovený kľúčom, ktorý pomerne zodpovedá počtu
zamestnancov, ktorých reprezentuje konkrétny člen APZ. Presný kľúč počtu delegátov za
jednotlivých členov APZ určí Výkonný výbor APZ.
Členovia APZ - fyzické osoby sa zúčastňujú Valného zhromaždenia osobne.

e)

O počte delegátov pristupujúceho člena APZ na zasadnutí Valného zhromaždenia rozhodne Výkonný
výbor APZ.

f)

Prvé Valné zhromaždenie zvolá prípravný výbor do 3 mesiacov od právoplatnosti registrácie APZ na
Ministerstve vnútra SR.

g)

Valné zhromaždenie rozhoduje minimálne 2/3 (slovom: dvojtretinovou) väčšinou hlasov všetkých
delegátov pri:
• schvaľovaní zmeny alebo doplnenia Stanov APZ,
• rozhodovaní o zániku APZ podľa §12 ods.1) písm. a) zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov,
v znení neskorších predpisov.

h)

O priebehu rokovania a rozhodnutiach Valného zhromaždenia sa spisuje zápisnica, ktorú podpisuje
predsedajúci Valného zhromaždenia a zapisovateľ. Predsedajúcim Valného zhromaždenia je
Prezident APZ a zapisovateľom Valného zhromaždenia je Generálny sekretár APZ, pokiaľ Valné
zhromaždenie nerozhodne inak.

i)

Pred prvým zasadnutím ustanoveného Valného zhromaždenia APZ vykonáva jeho právomoci
prípravný výbor združenia.

4.
Výkonný výbor je kolektívnym riadiacim, rozhodovacím a spoločne s prezidentom APZ aj
štatutárnym orgánom APZ, oprávneným rozhodovať vo všetkých otázkach, ktoré nie sú týmito Stanovami
zverené do pôsobnosti iného orgánu APZ (ďalej len „Výkonný výbor“).
a)

Každý riadny člen APZ má právo nominovať 2 (slovom: dvoch) členov Výkonného výboru. Členom
Výkonného výboru je spravidla prezident riadneho členského zväzu APZ a ďalší člen nominovaný
príslušným riadnym členským zväzom APZ – spravidla viceprezident riadneho členského zväzu APZ.

b)

Každý pridružený člen APZ má právo nominovať 1 (slovom: jedného) člena Výkonného výboru.

c)

Každý pristupujúci člen APZ má právo nominovať 1 (slovom: jedného) člena Výkonného výboru.

d)

Výkonný výbor si spomedzi členov Výkonného výboru volí viceprezidentov APZ. O počte
viceprezidentov APZ rozhodne Výkonný výbor. Za viceprezidenta APZ môže byť nominovaný každý
člen Výkonného výboru, vrátane pridružených členov APZ a pristupujúcich členov APZ.
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e)

Členov Výkonného výboru volí Valné zhromaždenie na obdobie 3 (slovom: troch) rokov. Tá istá osoba
môže byť za člena Výkonného výboru zvolená aj opakovane. V období medzi Valnými
zhromaždeniami je možné na základe rozhodnutia Výkonného výboru kooptovať nového člena
Výkonného výboru ako náhradníka za člena Výkonného výboru, ktorý ukončil svoje členstvo vo
Výkonnom výbore. Kooptovaného člena Výkonného výboru má právo nominovať ten člen APZ, ktorý
nominoval pôvodného člena Výkonného výrobu.

f)

Do právomocí Výkonného výboru patrí:
• spomedzi členov Výkonného výboru voliť prezidenta APZ a odvolávať ho,
• spomedzi členov Výkonného výboru voliť viceprezidentov APZ a odvolávať ich,
• zastupovať prostredníctvom prezidenta APZ záujmy APZ na všetkých dostupných úrovniach na
území Slovenskej republiky ako aj v zahraničí,
• schvaľovať zmluvy a ďalšie písomnosti, ktoré v mene APZ podpisuje prezident APZ spoločne
s ktorýmkoľvek ďalším jedným viceprezidentom APZ,
• uzatvárať dohodu o výške členského príspevku s pristupujúcim členom APZ alebo pridruženým
členom APZ,
• rozhodovať spory týkajúce sa ustanovení zmluvy o pristupujúcom členstve uzatvorenej
s pristupujúcim členom APZ,
• rozhodovať prípadné spory medzi stanoviskami členov APZ a posudzovať súlad činnosti členov
APZ s cieľmi a činnosťami APZ definovanými týmito Stanovami,
• využívať všetky možnosti a prostriedky APZ pre realizáciu rozhodnutí Valného zhromaždenia,
• schvaľovať prihlášky nových členov APZ,
• rozhodovať o návrhu na vylúčenie člena APZ,
• rozhodovať v prípade pochybností o určení charakteru ekonomickej činnosti osôb združených
u riadneho člena APZ alebo pridruženého člena APZ,
• určovať interné pravidlá hospodárenia APZ,
• zodpovedať za riadne hospodárenie APZ, vedenie evidencie, dodržiavanie stanoveného rozpočtu a
plnenie odvodových povinností,
• menovať Generálneho sekretára APZ a prijímať ďalších zamestnancov sekretariátu APZ
a schvaľovať ich platové zaradenie,
• zvolávať zasadnutia Valného zhromaždenia,
• určovať presný kľúč počtu delegátov Valného zhromaždenia za jednotlivých členov APZ,
• právo delegovať časť svojich právomocí na generálneho sekretára APZ.

g)

Zasadnutie Výkonného výboru zvoláva Prezident APZ podľa potreby, spravidla však jeden krát za
mesiac. Prezident APZ predsedá zasadnutiam Výkonného výboru. Prezident APZ je povinný zvolať
zasadnutie Výkonného výboru, ak o to požiada najmenej 1/3 (slovom: jedna tretina) všetkých členov
Výkonného výboru.

h)

Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov
Výkonného výboru. Výkonný výbor rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov
Výkonného výboru. Každý člen Výkonného výboru má 1 (slovom: jeden) hlas. V prípade, ak je na
zasadnutí Výkonného výboru prítomný iba 1 (slovom: jeden) člen Výkonného výboru reprezentujúci
príslušný členský zväz APZ, tak potom platí, že jeho hlas má váhu všetkých členov Výkonného výboru,
ktorí reprezentujú príslušný členský zväz APZ.

i)

Výkonný výbor rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov všetkých členov Výkonného výboru, pokiaľ
Stanovy nevyžadujú jednohlasné stanovisko.
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j)

O priebehu zasadnutia a rozhodnutiach Výkonného výboru sa spisuje zápisnica, ktorú podpisuje
predsedajúci zasadnutia Výkonného výboru a zapisovateľ. Predsedajúcim zasadnutia Výkonného
výboru je Prezident APZ a zapisovateľom zasadnutia Výkonného výboru je Generálny sekretár APZ,
pokiaľ Výkonný výbor nerozhodne inak.

5.

Prezídium je kolektívnym, riadiacim a výkonným orgánom APZ (ďalej len „Prezídium“).

a)

Členmi Prezídia sú prezident APZ a viceprezidenti APZ.

b)

Na rokovanie Prezídia sa vždy pozýva generálny sekretár APZ, ktorý má poradný hlas a môžu byť
prizvané aj iné osoby. Rokovanie Prezídia zvoláva a vedie prezident APZ alebo ním poverený člen
Výkonného výboru.

c)

Prezídium vykonáva uznesenia Valného zhromaždenia a Výkonného výboru.

d)

Prezídium predkladá Výkonnému výboru prehľad o svojej činnosti medzi zasadnutiami Výkonného
výboru a môže mu predložiť k rozhodnutiu akúkoľvek záležitosť v rámci jeho kompetencie.

e)

Prezídium zasadá podľa potreby vždy, keď o to požiada ktorýkoľvek člen Prezídia, spravidla však
medzi zasadnutiami Výkonného výboru. Prezídium zasadá vždy pred konaním Valného zhromaždenia.

f)

Prezídium je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Uznesenia sú
prijímané väčšinou hlasov prítomných. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta APZ,
resp. v jeho neprítomnosti hlas predsedajúceho rokovania.

g)

Z rokovania Prezídia robí zápis spravidla generálny sekretár APZ a overuje ho predsedajúci rokovania.
Tento zápis sa doručuje všetkým členom Výkonného výboru a Prezídia.

6.
Prezident je štatutárnym orgánom APZ, oprávnený konať v mene APZ (ďalej len „Prezident“).
Podpisovanie zmlúv a ďalších písomností v mene APZ sa vykonáva tak, že k názvu APZ s uvedením svojho
titulu, mena a priezviska, spoločne s označením svojej funkcie v APZ pripojí Prezident, spoločne
s ktorýmkoľvek ďalším viceprezidentom APZ svoj podpis.
a)

Prezidenta volí spomedzi svojich členov Výkonný výbor na obdobie 1 (slovom: jedného) roka. Tá istá
osoba môže byť zvolená za Prezidenta aj opakovane.

b)

Za Prezidenta nemôže byť zvolený člen Výkonného výboru nominovaný pridruženým členom APZ
alebo pristupujúcim členom APZ.

c)

Prezident je zodpovedný Výkonnému výboru.

d)

Do právomoci Prezidenta patrí:
zastupovať záujmy APZ navonok, na všetkých dostupných úrovniach na území Slovenskej republiky
ako aj v zahraničí,
podpisovať spoločne s ktorýmkoľvek ďalším viceprezidentom APZ zmluvy a ďalšie písomnosti
v mene APZ, na základe ich schválenia Výkonným výborom,
zvolávať zasadnutia Výkonného výboru,
Prezident má právo delegovať časť svojich právomocí na jednotlivých členov Výkonného výboru
a Generálneho sekretára APZ – podrobnosti upraví interná smernica o podpisovom poriadku APZ.

•
•
•
•
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e)

7.

V neprítomnosti Prezidenta alebo v iných odôvodnených prípadoch zastupuje Prezidenta v jeho
právomociach jeden z viceprezidentov APZ, poverený Prezidentom.
Dozorná rada je kontrolným orgánom APZ (ďalej len „Dozorná rada“).

a)

Dozorná rada má najmenej 5 (slovom: päť) členov, ktorými sú predseda Dozornej rady a ostatní
členovia Dozornej rady. Všetkých členov Dozornej rady a predsedu Dozornej rady volí Valné
zhromaždenie na obdobie 3 (slovom: troch) rokov. Každý člen, vrátane pristupujúceho člena, je
oprávnený nominovať jedného zástupcu do Dozornej rady. Tá istá osoba môže byť za člena Dozornej
rady alebo za predsedu Dozornej rady zvolená aj opakovane.

b)

Členstvo v Dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo Výkonnom výbore a Prezídiu. Členom
Dozornej rady nemôže byť Generálny sekretár APZ, ani zamestnanec Sekretariátu APZ. Člen Dozornej
rady sa nesmie podieľať na výkone činností, spojených s hospodárením APZ.

c)

Predseda Dozornej rady má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach Výkonného výboru.

d)

Do právomoci Dozornej rady patrí vykonávanie kontroly hospodárenia s prostriedkami APZ a plnenie
ďalších kontrolných úloh, ktoré jej svojim rozhodnutím určí Valné zhromaždenie, alebo o ktorých
vykonanie ju požiada Prezident, Prezídium alebo Výkonný výbor.

e)

Dozorná rada preveruje účtovnú závierku APZ a predkladá Valnému zhromaždeniu správu Dozornej
rady o hospodárení APZ na schválenie.

f)

Zasadnutie Dozornej rady zvoláva predseda Dozornej rady podľa potreby, najmenej však jeden krát
ročne. Predseda Dozornej rady je povinný zvolať zasadnutie Dozornej rady, ak o to požiada 1/3
členov Dozornej rady.

g)

Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov Dozornej
rady. Dozorná rada rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov. Každý člen Dozornej
rady má 1 (slovom: jeden) hlas. Každý hlas má rovnakú váhu. V prípade rovnosti hlasov, platí, že
predseda Dozornej rady má dva hlasy.

h)

Dozorná rada rozhoduje minimálne 2/3 (slovom: dvojtretinovou) väčšinou hlasov všetkých členov
Dozornej rady pri schvaľovaní správy Dozornej rady o hospodárení APZ, predkladanej Valnému
zhromaždeniu.

i)

O priebehu zasadnutia a rozhodnutiach Dozornej rady sa spisuje zápisnica, ktorú podpisuje
predsedajúci zasadnutia Dozornej rady a zapisovateľ. Predsedajúcim zasadnutia Dozornej rady je
predseda Dozornej rady a zapisovateľom zasadnutia jeden zo zvyšných členov Dozornej rady, pokiaľ
Dozorná rada nerozhodne inak.

8.

Rada Seniorov je poradný orgán APZ, ktorý je tvorený z významných osobností, pôsobiacich v
uplynulom období v štruktúrach Asociácie priemyselných zväzov alebo jej členov, príp. na
významných pozíciách priemyslu alebo hospodárstva SR.
Rada Seniorov má hlas poradný a na jej čele stojí čestný prezident, ktorého si Rada Seniorov volí zo
svojich radov.
Nominácie osobností do Rady seniorov predkladajú členovia prostredníctvom Výkonného výboru
na schválenie Valnému zhromaždeniu.
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Členovia Rady Seniorov majú právo zúčastňovať sa zasadania Výkonného výboru, Prezídia, Valného
zhromaždenia, ako aj jeho pracovných Komisií. Majú tiež právo voliť na Valnom zhromaždení.

9.

Rada generálnych sekretárov členov APZ a predsedov pracovných komisií APZ je koordinačným
orgánom APZ (ďalej len „Rada“).

a)

Rada je tvorená Generálnym sekretárom APZ, generálnymi sekretármi členov APZ a predsedami
pracovných komisií APZ. Zasadnutiam Rady predsedá Generálny sekretár APZ.

b)

Zasadnutí Rady sa môže zúčastniť generálny sekretár pristupujúceho člena APZ.

c)

Členov Rady menuje Výkonný výbor.

d)

Do právomoci Rady patrí:
i.
koordinácia stanovísk členov APZ a rozhodovanie o tom, či dané stanovisko bude
prezentované a prerokované ako stanovisko APZ alebo ako stanovisko jedného prípadne
viacerých členov APZ,
ii.
realizácia rozhodnutí Valného zhromaždenia, Výkonného výboru, Prezídia a Prezidenta,
pokiaľ bola realizácia týchto rozhodnutí zverená Rade.

e)

Generálny sekretár APZ vedie a zvoláva zasadnutia Rady, spravidla jeden krát za mesiac. V prípade
neprítomnosti Generálneho sekretára APZ, zasadnutia Rady vedie a zvoláva generálny sekretár člena
APZ poverený Generálnym sekretárom APZ.

f)

Predsedu pracovnej komisie APZ na zasadnutiach Rady môže v prípade neprítomnosti zastúpiť
spravidla podpredseda pracovnej komisie APZ alebo člen pracovnej komisie písomne poverený
predsedom pracovnej komisie.

g)

Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov Rady. Rada prijíma
rozhodnutia konsenzom. V prípade nedosiahnutia konsenzu je materiál predložený Prezídiu.

10.
Sekretariát je administratívnym a výkonným profesionálnym pracoviskom APZ, ktoré trvalo
zabezpečuje činnosti, vyplývajúce zo Stanov APZ a rozhodnutí orgánov APZ, pričom je aj sekretariátom
vnútorných organizačných štruktúr APZ (ďalej len „Sekretariát“).
a)

Sekretariát je tvorený Generálnym Sekretárom a ďalšími zamestnancami Sekretariátu. Počet
zamestnancov Sekretariátu určuje svojim rozhodnutím Výkonný výbor.

b)

Výber Generálneho sekretára a ďalších zamestnancov Sekretariátu schvaľuje svojim rozhodnutím
Výkonný výbor na návrh výberovej komisie, po ukončení výberového konania.

c)

Do právomocí Sekretariátu, okrem ďalších činností a povinností, uvedených v týchto Stanovách,
patrí:
zabezpečovanie úloh, určených Valným zhromaždením, Výkonným výborom, Prezídiom,
Prezidentom a Dozornou radou,
vedenie zoznamu členov APZ a pridružených členov APZ,
príprava podkladov pre rokovania a zasadnutia orgánov APZ, organizačné a administratívne
zabezpečenie rokovaní a zasadnutí orgánov APZ, rokovaní a zasadnutí vnútorných organizačných
štruktúr APZ,

•
•
•
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•
•
•
•
•
d)
•
•
•

•
•
•
•

informačný servis o vecných otázkach, ktoré majú väzbu na poslanie, účel a predmet činnosti APZ,
zabezpečovanie a spracovanie spoločných postupov a jednotných stanovísk APZ pri tvorbe
všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie,
spracovanie periodických informačno-prezentačných materiálov o APZ a ich účelová distribúcia,
dohľad nad riadnou a včasnou úhradou členských príspevkov zo strany členov APZ,
vyhľadávanie a nadväzovanie kontaktov so zahraničnými partnermi.
Generálny sekretár okrem ďalších činností a povinností, uvedených v týchto Stanovách:
má zmluvný vzťah s APZ a plní funkciu vedúceho zamestnanca voči ostatným zamestnancom
Sekretariátu APZ,
je riadený Prezidentom a zodpovedný Výkonnému výboru,
rokuje menom APZ, v súlade s rozhodnutiami Valného zhromaždenia, rozhodnutiam Výkonného
výboru, rozhodnutiami Prezídia a pokynmi Prezidenta vo veciach, ktoré slúžia naplňovaniu poslania
a cieľov APZ,
riadi a organizuje činnosť Sekretariátu, zodpovedá za jeho hospodárenie v súlade so schváleným
rozpočtom APZ,
zodpovedá za zabezpečenie vnútorného chodu APZ, za prípravu rokovaní a zasadnutí Prezídia,
Valného zhromaždenia a zasadnutí vnútorných organizačných štruktúr APZ,
koordinuje spoluprácu APZ s orgánmi verejnej moci a tretími osobami
je povinný Výkonnému výboru písomne oznámiť svoju majetkovú alebo osobnú účasť v orgánoch
iných právnických osôb.

e)

Platové zaradenie Generálneho sekretára schvaľuje svojim rozhodnutím Výkonný výbor.

f)

Platové zaradenie ďalších pracovníkov Sekretariátu schvaľuje na návrh Generálneho sekretára svojim
rozhodnutím Výkonný výbor.

11.
Členstvo v orgánoch APZ, uvedených v čl. V. ods. 1 písm. b) až e) zaniká okrem prípadov, uvedených
v týchto Stanovách aj smrťou fyzickej osoby. Člen Výkonného výboru, člen Prezídia, Prezident, člen
Dozornej rady a predseda Dozornej rady sa môžu vzdať svojej funkcie počas volebného obdobia a to aj bez
uvedenia dôvodu formou doručenia písomného vzdania sa funkcie na adresu sídla APZ. Vzdanie sa funkcie
nadobúda účinnosť uplynutím posledného dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom
bolo písomné vzdanie sa funkcie doručené na adresu sídla APZ. Príslušný orgán APZ je povinný na uvoľnenú
funkciu spôsobom, uvedeným v týchto Stanovách zvoliť nového funkcionára a to najneskôr do 30 (slovom:
tridsiatich) dní odo dňa smrti fyzickej osoby, resp. odo dňa doručenia vzdania sa funkcie na adresu sídla APZ
tak, aby bol zabezpečený nepretržitý výkon konkrétnej funkcie.

VI.
Zrušenie a zánik združenia
1.
APZ zaniká rozhodnutím Valného zhromaždenia, prijatého dvojtretinovou väčšinou
hlasov všetkých delegátov Valného zhromaždenia, zlúčením s iným občianskym združením, alebo
právoplatným rozhodnutím MV SR o jeho rozpustení.
2.
Pred zánikom APZ sa vyžaduje likvidácia, ak imanie združenia neprechádza na právneho nástupcu.
V takom prípade musí Rozhodnutie Valného zhromaždenia o zrušení APZ obsahovať ustanovenia o likvidácii
a naložení s likvidačným zostatkom.
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3.
Pred zánikom APZ sa vysporiadajú všetky pohľadávky a záväzky APZ v súlade so všetkými
príslušnými právnymi predpismi a rozhodnutiami Valného zhromaždenia.
4.
Likvidačný zostatok sa rozdelí pomernou čiastkou medzi jednotlivých členov APZ podľa výšky
členských príspevkov, zaplatených za celé obdobie členstva v APZ. Likvidáciu vykonáva v súlade
s príslušnými právnymi predpismi likvidátor, určený rozhodnutím Valného zhromaždenia.
5.
APZ zaniká výmazom z registra občianskych združení, vedenom Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky.

VII.
Záverečné ustanovenia
1.

Tieto Stanovy je možné meniť a dopĺňať iba na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia.

2.
Tieto Stanovy majú 12 (slovom: dvanásť) strán, boli schválené právoplatným hlasovaním Valného
zhromaždenia APZ a nadobudli platnosť dňom schválenia.
3.

Originál Stanov je založený na Sekretariáte APZ. Každý člen APZ obdŕža kópiu týchto Stanov.

4.
Členovia APZ sa na obsahu týchto Stanov vzájomne dohodli, znenie týchto Stanov si pred ich
schválením prečítali, vzájomne vysvetlili a na znak ich jednohlasného schválenia ich slobodne, vážne, určito,
zrozumiteľne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, vlastnou rukou dnešného dňa
podpísali.

V Bratislave, dňa 17. 5. 2019

Overil: Mgr. Andrej Lasz ...................................
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