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 STANOVY ZVÄZU SKLÁRSKEHO PRIEMYSLU SLOVENSKEJ  
                                          REPUBLIKY                            

                            

  

čl. I 

 
 

1. Názov:   Zväz sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky  

                           Používaná skratka:   ZvSP SR 

2. Sídlo:   Schreiberova 365,  020 61 Lednické Rovne 

3. Územná pôsobnosť:   Slovenská republika 

4. Právna forma:  právnická  osoba 

 

 

čl. II. 

 

PREDMET ČINNOSTI 

 

1. ZvSP SR /ďalej len zväz/ je otvorená, samostatná, nezávislá, dobrovoľná a záujmová 

organizácia, združujúca  subjekty sklárskeho priemyslu a príbuzných odvetví. Zväz je 

občianskym združením založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. O združovaní 

občanov v znení neskorších predpisov. 

2. Rozhodnutia orgánov zväzu týkajúce sa plnenia jeho cieľov a spôsobu ich plnenia 

vrátane programového vyhlásenia  majú charakter stanovísk alebo doporučení. 

3. Tieto stanovy zväzu upravujú ciele a úlohy zväzu, členstvo, práva a povinnosti členov, 

orgány zväzu, ich pôsobnosť a hospodárenie zväzu. 

 
 

čl. III. 

                                                                    

CIELE A ÚLOHY ZVÄZU 

 

1. Cieľom zväzu je najmä: 

a) Vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj sklárskeho priemyslu a príbuzných 

odvetví v Slovenskej republike, 

b) presadzovanie a podpora ekonomických, sociálnych a zamestnáveteľských 

záujmov členov zväzu /ďalej len člen /, 

c) podpora členov pri ďalšom zvyšovaní ich odbornosti v oblasti sklárskeho 

priemyslu a príbuzných odvetví.    

             

          

2. Zväz najmä: 

a) Chráni, obhajuje a presadzuje zákonné práva a oprávnené záujmy členov najmä 

vo vzťahu k odborovým organizáciam, politickým stranám a prostredníctvom 

Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky taktiež vo 



vzťahu k zastupiteľským zborom, vláde Slovenskej republiky a k národným a 

medzinárodným organizáciam, 

b) uskutočňuje kolektívne vyjednávanie na úrovni odvetvia a uzatvára kolektívnu 

zmluvu vyššieho stupňa, 

c) ochraňuje a presadzuje obchodné a podnikateĺské záujmy zväzu, 

d) organizuje a zabezpečuje vzdelávacie aktivity a poradenskú činnosť pre členov, 

e) podporuje činnosť  členov prostredníctvom poskytovania informácií a koordinuje 

činnosť členov pri riešení problémov v oblasti sklárskeho priemyslu a príbuzných 

odvetví, 

f) sleduje vytváranie názorov a stanovísk členov a výsledky prenáša do tvorby 

stanovísk zväzu, 

g) pôsobí ako odborný poradca predkladaním vlastných návrhov, podaní a 

intervencií v rámci prípravy hospodárko – politických rozhodnutí na národnej a 

medzinárodnej úrovni. 

     

3.  Za účelom presadzovania a plnenia cieľov a úloh zväzu uvedených v odsekoch 1 a 2    

             je zväz oprávnený združovať sa s inými subjektami  v Slovenskej republike ako i v     

             zahraničí. 

 

 

                                                                        čl. IV. 

 

VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVA VO ZVÄZE, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV 

 

1. Členstvo vo zväze je dobrovoľné. Členom sa môže stať každý subjekt, ktorého 

predmet činnosti súvisí so sklárskym priemyslom a s príbuzným odvetvím a to 

vrátane subjektov pôsobiacich v oblastiach vedy, výskumu a vzdelávania.  

2. Členstvo vo zväze vzniká dňom prijatia uznesenia valného zhromaždenia o prijatí 

subjektu za člena zväzu. 

3. Subjekt, ktorý prejaví záujem stať sa členom zväzu zašle zväzu žiadosť o prijatie za 

člena so základnými informáciami a to najmä názov, alebo obchodné meno, sídlo, 

právna forma, predmet činnosti. 

4. Člen má právo: 

 

a) Voliť a byť volený do orgánov zväzu, 

b) zúčastňovať sa zasadania valného zhromaždenia, vystupovať na ňom, 

prednášať návrhy ako aj hlasovať o predložených návrhoch a uzneseniach, 

c) predkladať podnety, návrhy a sťažnosti orgánom zväzu, vyjadrovať sa k nim 

a to až do prijatia rozhodnutia príslušným orgánom zväzu, 

d) byť oboznámený o rokovaní orgánov zväzu a o programe rokovania, ako aj 

byť pozvaný na rokovanie orgánov zväzu, 

e) podielať sa na výhodách členstva vo zväze a na využívaní spoločného 

majetku zväzu a zariadení zväzu. 

 

 



 

 

 

5. Člen je povinný: 

 

a) Platiť členské príspevky v stanovenej sume a v stanovenom termíne, 

b) dodržiavať stanovy zväzu a riadiť sa uzneseniami zväzu, 

c) obhajovať a propagovať záujmy zväzu. 

 

6. Členstvo vo zväze zaniká: 

 

a) Vystúpením zo zväzu. 

b) rozhodnutím valného zhromaždenia o vylúčení zo zväzu z dôvodu neplatenia 

členských príspevkov po dobu najmenej jedného roka. Členstvo vo zväze 

zaniká dňom prijatia uznesenia valného zhromaždenia o vylúčení člena zo 

zväzu, 

c) zánikom zväzu, členstvo vo zväze zaniká dňom zániku zväzu, 

d) rozpustením zväzu, členstvo vo zväze zaniká dňom nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o 

rozpustení zväzu, 

e) rozhodnutím valného zhromaždenia o vylúčení zo zväzu, a to v prípadoch, 

keď člen zväzu hrubo  porušuje stanovy zväzu a dobré meno zväzu, členstvo 

vo zväze zaniká dňom prijatia uznesenia valného zhromaždenia o vylúčení 

člena zo zväzu. 

 

 

čl. V. 
 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA A ORGÁNY ZVÄZU 

 

1. Orgánmi zväzu sú: 

 

a) valné zhromaždenie 

b) prezident 

c) generálny sekretár 

d) kontrolór 

                   

2. Zriaďuje sa sekretariát  zväzu na vykonávanie organizačnej, 

realizačnej,administratívnej a hospodárskej činnosti zväzu, ktorý riadi 

generálny sekretár. 

 

 

 

 

čl. VI. 

 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 

 

Valné zhromaždenie: 

 



1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom zväzu, ktorý tvoria všetci  členovia zväzu, 

Valné zhromaždenie: 

a) schvaľuje, mení, dopĺňa a zrušuje stanovy zväzu ako i ďalšie 

vnútroorganizačné normy a smernice 

b) schvaľuje: 

 

➢ zásady hospodárenia zväzu s majetkom zväzu, 

➢ zriaďovanie fondov, 

➢ výšku členských príspevkov, termín ich splatnosti a  rozdelenie, 

➢ návrh výročnej správy, návrh programového vyhlásenia zväzu, návrh 

účtovnej  uzávierky za predchádzajúci rok, návrh rozpočtu na príslušný 

rok.  

➢ mzdu generálneho sekretára 

c) určuje hlavné úlohy na zabezpečovanie podnikateľských a zamestnávateľských 

cieľov členov, 

d) prerokúva a podľa potreby schvaľuje stanoviská, odporúčania a vyjadrenia 

zväzu, 

e) volí a odvoláva : 

➢ prezidenta 

➢ generálneho sekretára 

➢ kontrolóra 

 

      f ) ustanovuje podľa potreby komisie, 

                  g) rozhoduje o: 

➢ zlúčení, splynutí alebo zrušení zväzu, 

➢ prijatí subjektu za nového člena zväzu 

➢ vylúčení člena zo zväzu 

➢ základných otázkach poslania a smerovania zväzu 

 

2. Rokovanie valného zhromaždenia sa koná najmenej jedenkrát ročne, zvoláva ho písomne 

generálny sekretár na základe rozhodnutia prezidenta. 

3. Z rokovania valného zhromaždenia, ktoré je uzášania schopné ak je prítomná 

nadpolovičná väčšina všetkých členov, sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí byť doručená 

všetkým členom. 

4. Na prijatie rozhodnutia o splynutí, zlúčení a zrušení zväzu, na zvolenie a odvolanie  

prezidenta, generálneho sekretára, kontrolóra, na prijatie subjektu za nového člena zväzu, 

na vylúčenie člena zo zväzu podľa čl. IV ods.6 písm. b/ a e/  ako i na prijatie rozhodnutia 

o schválení, zmene, doplnení alebo zrušení stanov je potrebný súhlas dvojtretinovej  

väčšiny všetkých členov. Inak je na prijatie uznesenia alebo iného rozhodnutia valného 

zhromaždenia  potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov.   

5. Hlasovanie valného zhromaždenia môže byť uskutočnené aj per rollam a to v tom prípade, 

kde nie je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých členov. Ak nebude na zväz 

doručené písomné stanovisko člena do 30 dní odo dňa doručenia písomného návrhu o 

ktorom sa má hlasovať per rollam,  platí že člen hlasoval proti návrhu. 

 

 

čl. VII. 

 

PREZIDENT 

 

 



 

 

          Prezident: 

 

a) je štatutárny orgán  zväzu, navonok zastupuje zväz a koná v jeho mene, je však 

povinný pri výkone svojej činnosti riadiť sa uzneseniami valného zhromaždenia a 

zodpovedá mu za svoju činnosť,  

b) koordinuje a organizuje činnosť orgánov zväzu, pripravuje a vedie rokovania valného 

zhromaždenia, 

c) má právo rozhodnúť o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia, ak je potrebné 

riešiť naliehavé vnútorné a vonkajšie problemy zväzu, alebo ak o zvolanie 

mimoriadneho valného zhromaždenia požiada nadpolovičná väčšina všetkých členov 

zväzu a to v termíne najneskôr do troch mesiacov, 

d) predkladá valnému zhromaždeniu na prerokovanie a schválenie návrh výročnej 

správy, návrh programového vyhlásenia, návrh účtovnej uzávierky za predchádzajúci 

rok, návrh rozpúočtu na príslušný kalendárny rok, návrh mzdy generálneho sekretára 

a návrh výšky členských príspevkov, termín ich splatnosti a rozdelenie, 

e) predkladá valnému zhromaždeniu návrh na prijatie subjektu za nového člena zväzu a 

na vylúčenie člena zo zväzu, 

f) je volený na päť rokov, opätovné zvolenie je možné, 

g) v prípade neprítomnosti prezidenta ho zastupuje v plnom rozsahu poverený zástupca 

alebo generálny sekretár v rozsahu delegovaných právomocí 

 

                                               čl. VIII 

 

                                  GENERÁLNY SEKRETÁR 

 

Generálny sekretár: 

 

a) generálny sekretár riadi činnosť sekretariátu zväzu , zodpovedá za jeho riadny chod a 

činnosť po organizačnej, pracovnoprávnej a hospodárskej stránke,  

b) je oprávnený konať navonok v mene zväzu a to v rozsahu delegovanej právomoci, 

c) za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu, ktorému predkladá správy o 

svojej činnosti a stave hospodárenia, 

d) plní úlohy vyplývajúce z týchto stanov, uznesení prijatých  valným zhromaždením, 

rozhodnutí prezidenta ako aj úlohy vyplývajúce z vnútroorganizačných noriem a 

smerníc 

e) organizačne zabezpečuje zvolanie a priebeh valného zhromaždenia 

f) je volený na päť rokov; opätovné zvolenie je možné 

 

 

 

 

 

                                                              čl. IX 

 

                      KONTROLÓR 

 

 

            Kontrolór: 

      a)       je volený na päť rokov, opätovné zvolenie je možné 



      b)       vyjadruje sa najmä k návrhu  

➢ materiálov predkladaných valnému zhromaždeniu 

➢ výročnej správy 

➢ programovému vyhláseniu zväzu 

➢ účtovnej uzavierky, 

➢ rozpočtu na príslušný kalendárny rok, vrátane návrhu výšky členských 

príspevkov, termínu ich splatnosti a rozdelenia 

     

 

 

                                                                  čl. X 

 

                                                               KOMISIA 

              

           Komisia: 

 

 

1. Komisia je poradným a pracovným orgánom zväzu. Komisia nemá právo vystupovať 

navonok v mene zväzu. Stanoviská komisie nie sú záväzné pre členov zväzu, ani pre 

orgány zväzu.  Majú charakter odporúčania. 

 

2. Navrhovať zriadenie komisie a predmet jej činnosti môže ktorýkoľvek člen zväzu. 

 

3.  Rokovací poriadok si komisia schvaľuje na svojom prvom zasadaní. 

 

 

                                                                  čl. XI 

 

ZÁSADY HOSPODÁRENIA ZVÄZU 

  

1. Zväz hospodári s vlastným majetkom a s majetkom, ku ktorému má právo hospodárenia. 

 

2. Vlastný majetok zväzu sa vytvára najmä z príspevkov členov a z činnosti zväzu. Tento 

majetok je vo vlastníctve zväzu. 

 

3. Všetky orgány zväzu sú povinné dbať o to, aby majetok zväzu  bol využívaný čo 

najhospodárnejšie a chránený pred poškodením, zničením a stratou. 

 

 

                                                         čl. XII 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Stanovy sú záväzné pre všetkých členov a orgány zväzu, 

2. Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia na valnom zhromaždení . 

 

 

 

 
 


