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Slovenský plynárenský a naftový zväz vznikol v roku 1993 transformáciou Československého plynárenského 

a naftového zväzu na dva samostatné právne subjekty. Ako pokračovateľ tradícií založených v roku 1919 českými a 

slovenskými plynármi, Slovenský plynárenský a naftový zväz bol dňa 30. septembra 1993 prijatý za riadneho člena 

Medzinárodnej plynárenskej únie (Interanational Gas Union). 
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STANOVY 

Slovenského plynárenského a naftového zväzu 

(ďalej len „Stanovy“) 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Článok 1 

1.1 Slovenský plynárenský a naftový zväz (ďalej len „Zväz“) je záujmová, nepolitická 

organizácia, združujúca na základe dobrovoľnosti záujemcov o plynárenské odvetvie 

a/alebo naftové odvetvie v Slovenskej republike z radov fyzických osôb a právnických osôb, 

ktoré sú svojimi aktivitami v týchto odvetviach činné alebo sa o tieto odvetvia zaujímajú. 

1.2 Zväz je právnickou osobou, ktorá vznikla registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej 

republiky pod číslom VVS/1-2200/90-237 dňa 21. januára 1993 v súlade so zákonom č. 

83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. 

1.3 Zväz používa pre styk so zahraničím anglický názov Slovak Gas and Oil Association. 

1.4 Sídlom Zväzu je adresa Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava. 

1.5 Znakom Zväzu je logo oválneho tvaru, po obvode je na hornej strane loga názov Zväzu 

v slovenskom jazyku a spodnej strane oválu je názov Zväzu v anglickom jazyku. V strede 

oválu je vlnovka v tvare „S“, v bielej, modrej a červenej farbe. 

1.6 Zväz vykonáva pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Zväz môže v súlade 

s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi vykonávať svoju pôsobnosť taktiež 

v zahraničí. V miestach s väčším počtom členov Zväzu môže Zväz vytvárať informačné 

centrá pre styk s členmi Zväzu. O zriaďovaní, pôsobnosti a zrušovaní centier podľa 

predchádzajúcej vety rozhoduje Rada. 

1.7 Zväz je členom Medzinárodnej plynárenskej únie (International Gas Union) (ďalej len 

„IGU“). Zväz sa môže stať členom medzinárodných organizácií pôsobiacich v 

plynárenskom odvetví a/alebo naftovom odvetví. O členstve v organizáciách podľa 

predchádzajúcej vety rozhoduje Snem. 

1.8 Úradným jazykom Zväzu je slovenský jazyk. Korešpondencia Zväzu môže byť uskutočnená 

v úradnom jazyku IGU, ktorým je anglický jazyk. 

CIELE ČINNOSTI 

Článok 2 

2.1 Cieľom činnosti Zväzu je najmä 

a) prezentácia a podpora legitímnych záujmov členov Zväzu vo vzťahu 

k verejnoprávnym subjektom a/alebo súkromnoprávnym subjektom; 

b) organizácia, prehlbovanie a koordinácia spolupráce členov Zväzu pôsobiacich vo 

vede, výskume a praxi a poskytovanie pomoci v ich odbornej činnosti; 

c) vytváranie podmienok na uspokojovanie a rozvoj odborných záujmov v plynárenskom 

odvetví a naftovom odvetví; 
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d) vytváranie podmienok pre otvorenú odbornú diskusiu na riešenie koncepčných, 

technických, ekonomických, legislatívnych a ďalších problémov plynárenského 

odvetvia a naftového odvetvia formou konferencií, výstav, seminárov a iných 

odborno-spoločenských akcií, prístupných domácim aj zahraničným odborníkom, bez 

ohľadu na členstvo vo Zväze; 

e) účasť na zvyšovaní kvalifikácie pracovníkov plynárenského odvetvia a naftového 

odvetvia, odborníkov a študentov, ktorí sú v týchto odvetviach činní, prostredníctvom 

využívania domácich i zahraničných skúsenosti; 

f) získavanie a rozširovanie poznatkov a výsledkov domáceho aj zahraničného výskumu 

v plynárenskom odvetví a naftovom odvetví; 

g) podpora spolupráce medzi odborníkmi plynárenského odvetvia a naftového odvetvia v 

Slovenskej republike a v zahraničí; 

h) vykonávanie publikačnej činnosť v Slovenskej republike a v zahraničí. 

2.2 Zväz pri plnení cieľov činnosti Zväzu spolupracuje s verejnoprávnymi subjektami a/alebo 

súkromnoprávnymi subjektami, najmä s domácimi a zahraničnými štátnymi orgánmi 

a neštátnymi subjektami, organizáciami sieťových odvetví, odbornými organizáciami 

a združeniami, vysokými školami a vedeckými a/alebo výskumnými ústavmi. 

2.3 Zväz môže v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi za účelom plnenia cieľov 

činnosti Zväzu zriaďovať odborné útvary a podnikateľské subjekty a/alebo nepodnikateľské 

subjekty pôsobiace najmä v oblasti 

a) organizovania konferencií, vzdelávacích programov a prednášok; 

b) odbornej poradenskej činnosti; 

c) reklamnej činnosti v rozsahu voľnej živnosti; 

d) vydavateľskej činnosti v rozsahu voľnej živnosti; 

e) nákupu tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v 

rozsahu voľnej živnosti; 

f) nákupu tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti 

(veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti; a 

g) riešenia alebo rozhodovania sporov z právnych vzťahov, ktoré sa týkajú 

plynárenského odvetvia alebo naftového odvetvia, alebo v ktorých aspoň jedna (1) 

zo strán je riadnym členom Zväzu. 

O zriaďovaní, pôsobnosti a zrušovaní odborných útvarov a subjektov podľa predchádzajúcej 

vety rozhoduje Rada, ktorá taktiež rozhoduje o výkone príslušných práv Zväzu v takýchto 

subjektoch. 
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ČLENSTVO 

Článok 3 

3.1 Členstvo v Zväze je 

a) individuálne členstvo; 

b) kolektívne členstvo; a 

c) čestné členstvo. 

3.2 Individuálni členovia Zväzu a kolektívni členovia Zväzu sú riadnymi členmi Zväzu. 

Článok 4 

Individuálne členstvo 

4.1 Individuálnym členom Zväzu sa môže stať fyzická osoba, ktorá pracuje, je inak činná alebo 

sa zaujíma o plynárenské odvetvie a/alebo naftové odvetvie, ak podá Zväzu riadne vyplnenú 

žiadosť o prijatie za individuálneho člena Zväzu, odporučenú aspoň dvomi (2) 

individuálnymi členmi Zväzu. 

4.2 Individuálne členstvo v Zväze vznikne osobe podľa ustanovenia odseku 4.1 týchto Stanov 

ku dňu rozhodnutia o jej prijatí za individuálneho člena Zväzu po riadnom a včasnom 

zaplatení členského príspevku za individuálne členstvo v Zväze za príslušný kalendárny rok, 

ibaže ide o osobu uvedenú v ustanovení odseku 4.5 písm. g) druhá veta týchto Stanov, ktorá 

je spod povinnosti platiť členský príspevok za individuálne členstvo v Zväze oslobodená. 

O prijatí za individuálneho člena Zväzu rozhoduje Rada do šesťdesiatich (60) dní 

od doručenia žiadosti podľa ustanovenia odseku 4.1 týchto Stanov Výkonnému riaditeľovi. 

Členský príspevok podľa prvej vety je splatný do tridsiatich (30) dní odo dňa oznámenia 

o prijatí rozhodnutia podľa predchádzajúcej vety. 

4.3 Individuálne členstvo Zväzu zaniká 

a) uplynutím kalendárneho roka, v ktorom bolo Výkonnému riaditeľovi doručené 

písomné oznámenie individuálneho člena Zväzu o ukončení jeho individuálneho 

členstva v Zväze; 

b) dňom 30. septembra príslušného kalendárneho roka, v ktorom si individuálny člen 

Zväzu napriek výzve nesplnil povinnosť podľa ustanovenia odseku 4.5 písm. g) týchto 

Stanov; 

c) smrťou individuálneho člena Zväzu; 

d) rozhodnutím Rady o vylúčení individuálneho člena Zväzu z takéhoto členstva v 

Zväze, prijatom na základe stanoviska Revíznej komisie o závažnom porušení Stanov 

týmto individuálnym členom Zväzu; 

e) zánikom Zväzu podľa ustanovenia odseku 17.1 týchto Stanov. 
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4.4 Individuálny člen Zväzu má právo 

a) na oznámenie termínov, miest, programu a obsahu rokovaní orgánov Zväzu podľa 

týchto Stanov a iných podujatí usporiadaných Zväzom; 

b) podávať návrhy a pripomienky na rokovania orgánov Zväzu prostredníctvom 

Výkonného riaditeľa; 

c) navrhovať Rade ciele činnosti Zväzu prostredníctvom Výkonného riaditeľa; 

d) zúčastniť sa rokovania Snemu; 

e) v súlade so Stanovami hlasovať alebo zdržať sa hlasovania na Sneme; 

f) v súlade so Stanovami voliť členov príslušných orgánov Zväzu; 

g) v súlade so Stanovami byť volený do príslušných orgánov Zväzu, ak jeho kandidatúru 

odporučí aspoň dvadsať (20) individuálnych členov Zväzu; 

h) obracať sa na orgány Zväzu pri riešení odborných problémov ako aj vo vzťahu k 

zastupovaniu a obhajovaniu práv a záujmov člena Zväzu; 

i) zúčastňovať sa prípadných rokovaní Pracovných komisií ako pozorovateľ. 

Individuálny člen podľa predchádzajúcej vety má právo sa na takomto rokovaní 

vyjadriť, ak ide o návrh alebo pripomienku, ktorú tento Pracovnej komisii 

prostredníctvom Výkonného riaditeľa doručil aspoň pätnásť (15) kalendárnych dní 

pred jej rokovaním a ak mu predsedajúci Pracovnej komisie udelil slovo; 

j) aktívne sa zúčastňovať na plnení programu Zväzu prostredníctvom príslušných 

orgánov Zväzu a podujatí usporiadaných Zväzom; 

k) na informácie o stave Zväzu, o hospodárení Zväzu, činnosti Pracovných komisií 

a činnosti Revíznej komisie za predchádzajúce funkčné obdobie Rady; 

l) využívať za podmienok stanovených orgánmi Zväzu zariadenia Zväzu a výhody, ktoré 

Zväz poskytuje; 

m) predkladať Rade prostredníctvom Výkonného riaditeľa návrhy na udelenie čestného 

členstva v Zväze. 

4.5 Individuálny člen Zväzu je povinný 

a) obhajovať záujmy Zväzu a usilovať sa o dosiahnutie vysokej odbornej a spoločenskej 

úrovne a prestíže Zväzu; 

b) dodržiavať Stanovy a rešpektovať uznesenia, rozhodnutia, pokyny a výzvy orgánov 

Zväzu, vznik a zánik členstva v Zväze a/alebo vznik a zánik členstva v orgánoch 

Zväzu; 

c) na výzvu Revíznej komisie poskytnúť tejto súčinnosť podľa ustanovenia odseku 13.8 

písm. b) týchto Stanov; 

d) konať v súlade s výzvou podľa ustanovenia odseku 13.8 písm. d) týchto Stanov; 

e) zdržať sa konania, ktoré by mohlo byť v rozpore s programom Zväzu; 



Stanovy zo dňa 03. decembra 2009 v znení zmien  z 05. októbra 2012  

__________________________________________________________________________________ 

 

 

6 

f) zdržiavať sa akéhokoľvek prejavu, ktorý by poškodzoval záujmy Zväzu; 

g) platiť členský príspevok za individuálne členstvo v Zväzu za príslušný kalendárny rok 

vo výške podľa ustanovenia odseku 8.2 písm. a) bod 5. týchto Stanov, a to najneskôr 

do dňa 30. apríla príslušného kalendárneho roka, ibaže ide o členský príspevok podľa 

ustanovenia odseku 4.2 týchto Stanov. Povinnosť platiť členský príspevok podľa tohto 

ustanovenia sa nevzťahuje na osoby poberajúce starobný dôchodok. Členské 

príspevky za individuálne členstvo v Zväze, alebo ich časť, sú nevratné. 

Článok 5 

Kolektívne členstvo 

5.1 Kolektívnym členom Zväzu sa môže stať právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, 

ktorá je činná v plynárenskom odvetví a/alebo naftovom odvetví alebo v odboroch 

súvisiacich s plynárenským odvetvím a/alebo naftovým odvetvím, ak podá Zväzu riadne 

vyplnenú žiadosť o prijatie za kolektívneho člena Zväzu. 

5.2 Kolektívne členstvo v Zväze vznikne osobe podľa ustanovenia odseku 5.1 týchto Stanov ku 

dňu rozhodnutia o jej prijatí za kolektívneho člena Zväzu po uzatvorení rámcovej zmluvy 

podľa ustanovenia odseku 5.3 týchto Stanov a riadnom a včasnom zaplatení členského 

príspevku za kolektívne členstvo v Zväze za príslušný kalendárny rok vo výške uvedenej 

v takejto zmluve, ibaže ide o osoby uvedené v ustanovení odseku 5.6 písm. g) druhá veta 

týchto Stanov, ktoré sú spod povinnosti platiť členský príspevok za kolektívne členstvo 

v Zväze oslobodené. O prijatí za kolektívneho člena Zväzu rozhoduje Rada do šesťdesiatich 

(60) dní od doručenia žiadosti podľa ustanovenia odseku 5.1 týchto Stanov Výkonnému 

riaditeľovi. Členský príspevok  podľa prvej vety je splatný do tridsiatich (30) dní odo dňa 

uzatvorenia zmluvy podľa ustanovenia odseku 5.3 týchto Stanov, ibaže je v takejto zmluve 

uvedené inak. 

5.3 Vzájomné vzťahy medzi kolektívnym členom Zväzu a Zväzom vyplývajúce zo Stanov 

bližšie upravuje rámcová zmluva o kolektívnom členstve v Zväze. 

5.4 Kolektívne členstvo v Zväze zaniká 

a) uplynutím kalendárneho roka, v ktorom bolo Výkonnému riaditeľovi doručené 

písomné oznámenie kolektívneho člena Zväzu o ukončení jeho kolektívneho členstva 

v Zväze; 

b) dňom 30. septembra príslušného kalendárneho roka, v ktorom si kolektívny člen 

Zväzu napriek výzve nesplnil povinnosť podľa ustanovenia odseku 5.6 písm. g) týchto 

Stanov; 

c) zánikom kolektívneho člena Zväzu bez právneho nástupcu; 

d) rozhodnutím Rady o vylúčení kolektívneho člena Zväzu z takéhoto členstva v Zväze, 

prijatom na základe stanoviska Revíznej komisie o závažnom porušení Stanov týmto 

kolektívnym členom Zväzu; 

e) zánikom Zväzu podľa ustanovenia odseku 17.1 týchto Stanov. 

5.5 Kolektívny člen Zväzu má právo 

a) na oznámenie termínov, miest, programu a obsahu rokovaní orgánov Zväzu podľa 

týchto Stanov a iných podujatí usporiadaných Zväzom; 
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b) podávať návrhy a pripomienky na rokovania orgánov Zväzu prostredníctvom 

Výkonného riaditeľa; 

c) navrhovať Rade ciele činnosti Zväzu prostredníctvom Výkonného riaditeľa; 

d) zúčastniť sa prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu na rokovaní Snemu, 

pričom okrem takéhoto splnomocneného zástupcu môže kolektívny člen Zväzu vyslať 

na rokovanie Snemu najviac desať (10) fyzických osôb, ktoré sú v pracovnoprávnom 

vzťahu alebo v obdobnom vzťahu s takýmto členom Zväzu; 

e) v súlade so Stanovami prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu hlasovať 

alebo zdržať sa hlasovania na rokovaní Snemu; 

f) v súlade so Stanovami nominovať alebo voliť členov príslušných orgánov Zväzu 

prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu; 

g) obracať sa na orgány Zväzu pri riešení odborných problémov ako aj vo vzťahu k 

zastupovaniu a obhajovaniu práv a záujmov člena Zväzu; 

h) zúčastňovať sa prostredníctvom splnomocneného zástupcu prípadných rokovaní 

Pracovných komisií ako pozorovateľ. Kolektívny člen podľa predchádzajúcej vety má 

právo v odôvodnených prípadoch požiadať predsedajúceho Pracovnej komisie 

predniesť na takomto rokovaní svoje návrhy alebo pripomienky; 

i) aktívne sa zúčastňovať na plnení programu Zväzu prostredníctvom príslušných 

orgánov Zväzu a podujatí usporiadaných Zväzom; 

j) na informácie o stave Zväzu, o hospodárení Zväzu, činnosti Pracovných komisií 

a činnosti Revíznej komisie za predchádzajúce funkčné obdobie Rady; 

k) využívať za podmienok stanovených orgánmi Zväzu zariadenia Zväzu a výhody, ktoré 

Zväz poskytuje; 

l) predkladať Rade prostredníctvom Výkonného riaditeľa návrhy na udelenie čestného 

členstva v Zväze; 

m) využívať výsledky činnosti Zväzu, vrátane prínosov získaných prostredníctvom 

členstva v IGU a z medzinárodného styku; 

n) uvádzať spolu so svojím obchodným menom členstvo v Zväze. 

5.6 Kolektívny člen Zväzu je povinný 

a) obhajovať záujmy Zväzu a usilovať sa o dosiahnutie vysokej odbornej a spoločenskej 

úrovne a prestíže Zväzu; 

b) dodržiavať Stanovy a rešpektovať uznesenia, rozhodnutia, pokyny a výzvy orgánov 

Zväzu, vznik a zánik členstva v Zväze a/alebo vznik a zánik členstva v orgánoch 

Zväzu; 

c) na výzvu Revíznej komisie poskytnúť tejto súčinnosť podľa ustanovenia odseku 13.8 

písm. b) týchto Stanov; 

d) konať v súlade s výzvou podľa ustanovenia odseku 13.8 písm. d) týchto Stanov; 
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e) zdržať sa konania, ktoré by mohlo byť v rozpore s programom Zväzu; 

f) zdržiavať sa akéhokoľvek prejavu, ktorý by poškodzoval záujmy Zväzu; 

g) platiť členský príspevok za kolektívne členstvo v Zväze za obdobie uvedené 

v rámcovej zmluve podľa ustanovenia odseku 5.3 týchto Stanov vo výške a v lehote 

uvedenej v takejto zmluve, nie však neskôr ako do dňa 01. septembra príslušného 

kalendárneho roka (ďalej len „Platiaci kolektívny člen Zväzu“), ibaže ide o členský 

príspevok podľa ustanovenia odseku 5.2 týchto Stanov, ktorý je splatný v lehote 

podľa ustanovenia odseku 5.2 týchto Stanov. Povinnosť platiť členský príspevok 

podľa ustanovenia tohto písmena sa nevzťahuje na vysoké školy alebo vedecké 

a/alebo výskumné ústavy (ďalej len „Neplatiaci kolektívny člen Zväzu“). Členské 

príspevky za kolektívne členstvo v Zväze, alebo ich časť, sú nevratné; 

h) vytvárať individuálnym členom Zväzu, ktorí sú s týmto kolektívnym členom Zväzu 

v pracovnoprávnom pomere alebo obdobnom pomere, podmienky na plnenie 

povinností vyplývajúcich z ich individuálneho členstva v Zväze a pôsobenia 

v orgánoch Zväzu. 

Článok 6 

Čestné členstvo 

6.1 Čestným členom Zväzu sa môže stať fyzická osoba, ktorá svojou aktívnou prácou alebo 

činnosťou významne prispela k rozvoju Zväzu alebo sa iným spôsobom významne zaslúžila 

o prínos pre Zväz . 

6.2 Čestné členstvo v Zväzu vznikne osobe podľa ustanovenia odseku 6.1 týchto Stanov 

schválením návrhu Rady na udelenie čestného členstva v Zväze tejto osobe Snemom, ak táto 

osoba vyjadrí s takýmto návrhom súhlas. 

6.3 Čestné členstvo v Zväze zaniká 

a) doručením písomného oznámenia čestného člena  Zväzu o ukončení jeho čestného 

členstva v Zväze Výkonnému riaditeľovi; 

b) smrťou čestného člena Zväzu; 

c) schválením návrhu Rady o odňatí čestného členstva v Zväze Snemom, ak nastanú na 

strane takéhoto člena také skutočnosti, ktoré Snem nepovažuje za zlučiteľné s trvaním 

čestného členstva v Zväze; 

d) zánikom Zväzu podľa ustanovenia odseku 17.1 týchto Stanov. 

6.4 Čestný člen Zväzu má právo 

a) na oznámenie termínov, miest, programu a obsahu rokovaní orgánov Zväzu podľa 

týchto Stanov a iných podujatí usporiadaných Zväzom; 

b) podávať návrhy a pripomienky na rokovania orgánov Zväzu prostredníctvom 

Výkonného riaditeľa; 

c) navrhovať Rade ciele činnosti Zväzu prostredníctvom Výkonného riaditeľa; 

d) zúčastniť sa na rokovaní Snemu; 
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e) obracať sa na orgány Zväzu pri riešení odborných problémov; 

f) zúčastňovať sa prípadných rokovaní Pracovných komisií ako pozorovateľ. Čestný 

člen podľa predchádzajúcej vety má právo sa na takomto rokovaní vyjadriť, ak ide 

o návrh alebo pripomienku, ktorú tento Pracovnej komisii doručil prostredníctvom 

Výkonného riaditeľa aspoň pätnásť (15) kalendárnych dní pred jej rokovaním a ak mu 

predsedajúci Pracovnej komisie udelí slovo; 

g) zúčastňovať sa podujatí usporiadaných Zväzom; 

h) využívať za podmienok stanovených orgánmi Zväzu zariadenia Zväzu a výhody, ktoré 

Zväz poskytuje. 

6.5 Čestný člen Zväzu je povinný 

a) dodržiavať Stanovy a rešpektovať uznesenia, rozhodnutia, pokyny a výzvy orgánov 

Zväzu, vznik a zánik členstva v Zväze a/alebo vznik a zánik členstva v orgánoch 

Zväzu; 

b) zdržať sa konania, ktoré by mohlo byť v rozpore s programom Zväzu; 

c) zdržiavať sa akéhokoľvek prejavu, ktorý by poškodzoval záujmy Zväzu. 

ORGÁNY 

Článok 7 

7.1 Orgány Zväzu sú 

a) Snem; 

b) Rada; 

c) Prezídium; 

d) Pracovné komisie; 

e) Výkonný riaditeľ; 

f) Revízna komisia. 

Článok 8 

Snem 

8.1 Snem je najvyšším orgánom Zväzu. Snemu sa zúčastňujú všetci členovia Rady, predsedovia 

Pracovných komisií, predseda Revíznej komisie a Výkonný riaditeľ. Právo zúčastniť sa na 

rokovaní Snemu majú všetci členovia Zväzu a hostia pozvaní Radou. Kolektívny člen Zväzu 

sa zúčastňuje na rokovaní Snemu prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu, ktorého 

oznámi prostredníctvom Výkonného riaditeľa Rade najneskôr pätnásť (15) kalendárnych dní 

pred prvým dňom rokovania Snemu. Okrem splnomocneného zástupcu  podľa 

predchádzajúcej vety môže kolektívny člen Zväzu vyslať na rokovanie Snemu najviac desať 

(10) fyzických osôb, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom vzťahu 

s takýmto členom Zväzu. 
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8.2 Snem 

a) uznesením schvaľuje 

1. návrh nových Stanov alebo návrh zmien Stanov, ak sú tieto predmetom 

programu rokovania Snemu, predložený Radou; 

2. návrh programu rokovania Snemu predložený Radou; 

3. návrh rokovacieho poriadku Snemu a/alebo volebného poriadku Snemu, ak je 

potrebné podrobnejšie upraviť priebeh rokovania Snemu a/alebo hlasovania 

počas rokovania Snemu, predložený Radou; 

4. návrh cieľov činnosti Zväzu na obdobie nasledujúcich troch (3) kalendárnych 

rokov predložený Radou; 

5. výšku členského príspevku za individuálne členstvo v Zväze, ak Rada podá 

takýto návrh Snemu; 

6. návrh Rady na udelenie alebo odňatie čestného členstva v Zväze, ak Rada podá 

takýto návrh Snemu; 

7. návrh Rady na vymenovanie likvidátora podľa ustanovenia odseku 17.1 týchto 

Stanov; 

b) uznesením berie na vedomie 

1. správu prezidenta Zväzu o činnosti Zväzu podľa ustanovenia odseku 10.7 písm. 

c) týchto Stanov za obdobie od ostatného rokovania Snemu podľa ustanovenia 

odseku 8.3 týchto Stanov; 

2. správu hospodára Zväzu o hospodárení Zväzu podľa ustanovenia odseku 14.4 

týchto Stanov za obdobie od ostatného rokovania Snemu podľa ustanovenia 

odseku 8.3 týchto Stanov; 

3. správy predsedov Pracovných komisií Zväzu podľa ustanovenia odseku 11.6 

písm. b) týchto Stanov za obdobie od ostatného rokovania Snemu podľa 

ustanovenia odseku 8.3 týchto Stanov; 

4. správu predsedu Revíznej komisie Zväzu podľa ustanovenia odseku 13.9 písm. 

a) za obdobie od ostatného rokovania Snemu podľa ustanovenia odseku 8.3 

týchto Stanov; 

c) nominuje a/alebo volí podľa týchto Stanov 

1. pracovné predsedníctvo Snemu podľa odseku 8.7 týchto Stanov; 

2. členov Rady podľa ustanovenia odseku 9.4 písm. a) až e) a ustanovenia odseku 

9.5 písm. a) až c) týchto Stanov; 

3. členov Revíznej komisie podľa ustanovenia odseku 13.4 písm. a) až c) 

a ustanovenia odseku 13.5 písm. a) a b) týchto Stanov; 

d) rozhoduje o 
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1. zániku Zväzu a jeho majetkovom vysporiadaní podľa ustanovenia odseku 17.1 

týchto Stanov, ak Rada podá Snemu takýto návrh; 

2. vylúčení člena Rady zvoleného podľa ustanovenia odseku 9.5 písm. b)  týchto 

Stanov, zvoleného podľa ustanovenia odseku 9.3 písm. d) týchto Stanov, 

ustanoveného podľa ustanovenia odseku 9.3 písm. e) týchto Stanov alebo 

kooptovaného podľa ustanovenia odseku 9.6 písm. b) týchto Stanov na základe 

stanoviska Revíznej komisie podľa ustanovenia odseku 13.8 písm. e) bod 1. 

týchto Stanov; 

3. vylúčení člena Revíznej komisie zvoleného podľa ustanovenia odseku 13.5 

písm. b) týchto Stanov alebo kooptovaného podľa ustanovenia odseku 13.6 

písm. b) týchto Stanov na základe stanoviska Revíznej komisie podľa 

ustanovenia odseku 13.8 písm. e) bod 2. týchto Stanov; 

4. členstve Zväzu v organizáciách podľa ustanovenia odseku 1.7 týchto Stanov; 

5. o zásadných návrhoch, ktoré sa týkajú cieľov činnosti Zväzu, pričom zásadnosť 

takýchto návrhov posudzuje Rada. 

8.3 Snem zvoláva Rada raz za tri (3) kalendárne roky. Miesto a čas rokovania Snemu spolu 

s návrhom programu rokovania Snemu oznámi členom Zväzu a pozvaným hosťom 

Výkonný riaditeľ aspoň tridsať (30) kalendárnych dní pred rokovaním Snemu. Členovia 

Zväzu majú právo podávať návrhy programu rokovania Snemu a príslušní riadni členovia 

Zväzu návrhy kandidátov podľa ustanovenia odseku 9.5 písm. a) až c) a/alebo odseku 13.5 

písm. a) až b) týchto Stanov Rade prostredníctvom Výkonného riaditeľa najneskôr pätnásť 

(15) kalendárnych dní pred prvým dňom rokovania Snemu. Rada oznámi konečné znenie 

návrhov podľa predchádzajúcej vety najneskôr osem (8) kalendárnych dní pred prvým dňom 

rokovania Snemu. O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do programu rokovania Snemu 

spôsobom uvedeným v tomto odseku možno na Sneme rokovať len za účasti a so súhlasom 

všetkých riadnych členov Zväzu. 

8.4 Právo hlasovať na rokovaní Snemu má riadny člen Zväzu, ktorý v prvý deň rokovania 

Snemu najneskôr pred otvorením rokovania Snemu registroval svoju účasť na Sneme 

u Výkonného riaditeľa alebo Radou poverenej osoby do listiny registrovaných členov Zväzu 

a ktorý má najneskôr v tento deň uhradené členské príspevky za príslušné individuálne 

členstvo v Zväze podľa odseku 4.5 písm. g) týchto Stanov alebo kolektívne členstvo 

v Zväze podľa odseku 5.6 písm. g) týchto Stanov, ktoré bol povinný zaplatiť za 

predchádzajúce tri (3) kalendárne roky, vrátane kalendárneho roka, v ktorom sa uskutočňuje 

rokovanie Snemu (ďalej len „Registrovaný člen“). Registrovaný člen, ktorý je kolektívnym 

členom Zväzu, hlasuje na Sneme prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu podľa 

ustanovenia odseku 8.1 týchto Stanov. Práva a povinnosti Registrovaného člena, ktorý je 

individuálnym členom Zväzu a zároveň splnomocneným zástupcom podľa predchádzajúcej 

vety, týmto nie sú dotknuté. Snem je schopný hlasovania, ak súčet zaplatených členských 

príspevkov Registrovaných členov k prvému dňu rokovania Snemu za predchádzajúce tri (3) 

kalendárne roky, vrátane kalendárneho roka, v ktorom sa uskutočňuje rokovanie Snemu, 

predstavuje aspoň jednu polovicu (1/2) všetkých členských príspevkov všetkých členov 

Zväzu za rovnaké časové obdobie. 

8.5 Ak nie je v týchto Stanovách uvedené inak, Registrovaní členovia hlasujú na rokovaní 

Snemu verejným hlasovaním. Registrovaný člen, ktorý je individuálnym členom Zväzu 

alebo ktorý je Neplatiacim kolektívnym členom Zväzu, má pri hlasovaní na rokovaní Snemu 

jeden (1) hlas. Registrovaný člen, ktorý je Platiacim kolektívnym členom Zväzu, má pri 

hlasovaní na Sneme počet hlasov, ktorý zodpovedá podielu zaplateného členského 
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príspevku takéhoto člena za kolektívne členstvo v Zväze za predchádzajúce tri (3) 

kalendárne roky, vrátane kalendárneho roka, v ktorom sa uskutočňuje rokovanie Snemu, 

a súčtu výšky členských príspevkov podľa ustanovenia odseku 8.2 písm. a) bod 5. za 

rovnaké časové obdobie. 

8.6 Ak nie je v týchto Stanovách uvedené inak, Snem prijíma uznesenia a/alebo rozhodnutia 

Snemu hlasovaním nadpolovičnej väčšiny hlasujúcich Registrovaných členov počítanej 

spôsobom podľa odseku 8.5 týchto Stanov. Uznesenie podľa ustanovenia odseku 8.2 písm. 

a) bod 1. a ustanovenia odseku 8.2 písm. d) bod 1. týchto Stanov prijíma Snem najmenej 

dvojtretinovou (2/3) väčšinou všetkých Registrovaných členov počítanou spôsobom podľa 

ustanovenia odseku 8.5 týchto Stanov. Pri voľbe podľa ustanovenia odseku 8.2 písm. c) bod 

1. a 3. týchto Stanov bude zvolený kandidát, ktorý získal najviac hlasov Registrovaných 

členov oprávnených podľa týchto Stanov v takejto voľbe hlasovať. Uznesenie podľa 

ustanovenia odseku 8.2 písm. a) bod 6. týchto Stanov a rozhodnutie o vylúčení podľa 

ustanovenia odseku 8.2 písm. d) bod 2. a 3. týchto Stanov prijíma Snem najmenej 

dvojtretinovou (2/3) väčšinou všetkých Registrovaných členov. Ustanovenia odseku 8.5 

týchto Stanov sa na hlasovanie podľa predchádzajúcich dvoch (2) viet použijú primerane. 

Podrobnosti  priebehu hlasovania na rokovaní Snemu môže Snem upraviť v rokovacom 

poriadku Snemu a/alebo volebnom poriadku Snemu. 

8.7 Výkonný riaditeľ, inak Radou poverená osoba, otvorí rokovanie Snemu v prvý deň 

rokovania Snemu a, ak je splnená podmienka podľa ustanovenia odseku 8.4 týchto Stanov 

a rokovanie Snemu bolo zvolané v súlade so Stanovami, oboznámi prítomných členov 

Zväzu a hostí o tom, že Snem je schopný hlasovania a vedie rokovanie Snemu až do 

zvolenia pracovného predsedníctva Snemu. Pracovné predsedníctvo Snemu sa skladá 

z predsedu Snemu, zapisovateľa, dvoch (2) overovateľov zápisnice z rokovania Snemu 

a osôb poverených sčitovaním hlasov na rokovaní Snemu. Po zvolení pracovného 

predsedníctva Snemu vedie rokovanie Snemu predseda Snemu. Podrobnosti priebehu 

rokovania Snemu môže Snem upraviť v rokovacom poriadku Snemu. Po prerokovaní 

programu rokovania Snemu predseda Snemu rokovanie Snemu ukončí. V prípade 

nesplnenia podmienky podľa prvej vety osoba, ktorá otvorila rokovanie Snemu podľa prvej 

vety, o tomto prítomných členov Zväzu a hostí oboznámi, rokovanie Snemu ukončí 

a o uvedenom vyhotoví záznam. 

8.8 Predseda Snemu zabezpečí, aby sa o priebehu rokovania Snemu bez zbytočného odkladu 

vyhotovila zápisnica, ktorá obsahuje najmä 

a) identifikačné údaje Zväzu; 

b) miesto a čas konania rokovania Snemu; 

c) listinu registrovaných členov Zväzu podľa ustanovenia odseku 8.4 týchto Stanov; 

d) meno predsedu Snemu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice z rokovania Snemu 

a osôb poverených sčitovaním hlasov na Sneme; 

e) schválený návrh programu rokovania Snemu; 

f) opis prerokovania programu rokovania Snemu; 

g) uznesenia Snemu s uvedením výsledkov hlasovania o týchto uzneseniach; a 

h) vlastnoručné podpisy predsedu Snemu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

z rokovania Snemu a osôb poverených sčitovaním hlasov na Sneme. 
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8.9 Archiváciu záznamu podľa ustanovenia odseku 8.7 týchto Stanov alebo zápisnice podľa 

ustanovenia odseku 8.8 týchto Stanov, vrátane ich príloh ako aj všetkých dokumentov, ktoré 

boli predložené a prerokované na rokovaní Snemu, zabezpečí až do zániku Zväzu v súlade 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi Výkonný riaditeľ. Oznámenie záznamu alebo 

zápisnice podľa predchádzajúcej vety zabezpečí Výkonný riaditeľ bez zbytočného odkladu. 

8.10 Mimoriadne, mimo obdobia uvedeného v ustanovení odseku 8.3 týchto Stanov, zvolá Rada 

Snem, ak 

a) nastanú vo vzťahu k činnosti Zväzu také skutočnosti, ktoré Rada vyhodnotí ako 

závažné a riešenie takýchto skutočností patrí do pôsobnosti Snemu; 

b) z dôvodu zániku členstva v Rade príslušnému počtu členov Rady hrozí, že Rada 

nebude môcť byť schopná hlasovania podľa ustanovenia odseku 9.12 týchto Stanov; 

c) z dôvodu zániku členstva v Revíznej komisii príslušnému počtu členov Revíznej 

komisie hrozí, že Revízna komisia nebude môcť byť schopná hlasovania podľa 

ustanovenia odseku 9.12 týchto Stanov; 

d) o zvolanie Snemu súčasne písomne požiada Radu prostredníctvom Výkonného 

riaditeľa aspoň jedna polovica (1/2) všetkých individuálnych členov Zväzu, ak 

zároveň predloží program rokovania Zväzu; 

e) o zvolanie Snemu súčasne písomne požiadajú Radu prostredníctvom Výkonného 

riaditeľa Platiaci kolektívni členovia Zväzu, ktorých súčet uhradených členských 

príspevkov za kolektívne členstvo v Zväze za obdobie jedného (1) kalendárneho roka, 

ktorý predchádzal kalendárnemu roku, v ktorom bola Výkonnému riaditeľovi 

doručená takáto žiadosť, predstavuje súčasne aspoň jednu pätinu (1/5) všetkých 

takýchto členských príspevkov všetkých Platiacich kolektívnych členov Zväzu za 

rovnaké časové obdobie, ak zároveň predložia program rokovania Zväzu; 

f) o zvolanie Snemu písomne požiada Radu prostredníctvom Výkonného riaditeľa 

Revízna komisia. 

8.11 Ak z dôvodu zániku členstva prezidenta Zväzu a viceprezidenta Zväzu v Prezídiu podľa 

ustanovenia odseku 10.5 písm. a) bod 2. alebo 3. alebo odseku 10.5 písm. b) týchto Stanov 

nemôže byť v súlade s ustanovením odseku 8.3 alebo 8.10 písm. a) až f) týchto Stanov 

zvolaný Snem, Snem zvoláva Výkonný riaditeľ. 

8.12 Snem podľa ustanovenia odsekov 8.10 písm. b) až f) týchto Stanov zvolá Rada najneskôr do 

šesťdesiatich (60) dní odo dňa, v ktorom nastala skutočnosť rozhodujúca pre zvolanie 

Snemu, Snem podľa odseku 8.11 týchto Stanov zvolá Výkonný riaditeľ najneskôr do 

šesťdesiatich (60) dní odo dňa, v ktorom nastal neskorší zo zánikov podľa ustanovenia 

odseku 8.11 týchto Stanov, v opačnom prípade je Snem zvolaný na posledný deň takejto 

lehoty. Ustanovenia týchto Stanov, ktoré sa týkajú Snemu, sa použijú na Snem podľa 

ustanovenia odseku 8.10 alebo ustanovenia odseku 8.11 týchto Stanov primerane. 

Článok 9 

Rada 

9.1 Rada je výkonným a riadiacim orgánom Zväzu v čase medzi rokovaním Snemu. Rada má 

najviac dvadsaťštyri (24) členov nominovaných, volených alebo ustanovených podľa týchto 

Stanov na trojročné funkčné obdobie alebo kooptovaných podľa týchto Stanov na zvyšnú 

časť uvedeného funkčného obdobia, ak tieto Stanovy neuvádzajú inak. 
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9.2 Členom Rady je spôsobilá byť len bezúhonná fyzická osoba, ktorá je 

a) individuálnym členom Zväzu; 

b) k prvému dňu rokovania Snemu v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu 

s kolektívnym členom Zväzu, ktorý ju nominoval za člena Rady podľa ustanovenia 

odseku 9.4 písm. a) až e) týchto Stanov alebo nominoval za člena Rady na základe 

výsledkov voľby podľa ustanovenia odseku  9.5 písm. a) a c) týchto Stanov; 

c) prezidentom Zväzu, ak bol za prezidenta Zväzu zvolený kandidát, ktorý zároveň 

V čase takejto voľby nebol členom Rady; alebo 

d) pastprezidentom Zväzu. 

Bezúhonnou osobou podľa predchádzajúcej vety je osoba, ktorá nie je právoplatne odsúdená 

za úmyselný trestný čin. 

9.3 Členstvo v Rade vzniká 

a) nomináciou na rokovaní Snemu podľa ustanovenia odseku 9.4 týchto Stanov; 

b) nomináciou na rokovaní Snemu na základe výsledkov voľby podľa ustanovenia 

odseku 9.5 písm. a)  alebo c) týchto Stanov; 

c) voľbou na rokovaní Snemu podľa ustanovenia odseku 9.5 písm. b) týchto Stanov; 

d) voľbou na rokovaní Snemu za prezidenta Zväzu, ak bol v súlade s ustanovením 

odseku 10.4 druhá veta týchto Stanov za prezidenta Zväzu zvolený kandidát, ktorý nie 

je členom Rady; 

e) ustanovením do funkcie pastprezidenta Zväzu podľa ustanovenia odseku 10.3 písm. b)  

alebo c) týchto Stanov; 

f) kooptáciou na rokovaní Rady podľa ustanovenia odseku 9.6 týchto Stanov. 

9.4 Právo nominovať na rokovaní Snemu 

a) troch (3) členov Rady má Registrovaný člen, ktorý je kolektívnym členom Zväzu 

činným svojimi aktivitami najmä v plynárenskom odvetví a ktorého súčet všetkých 

zaplatených členských príspevkov za kolektívne členstvo v Zväze za obdobie 

predchádzajúcich troch (3) kalendárnych rokov, vrátane kalendárneho roka, v ktorom 

sa uskutočňuje rokovanie Snemu, predstavuje najväčší podiel na všetkých takýchto 

príspevkoch všetkých takýchto Platiacich kolektívnych členov Zväzu za rovnaké 

časové obdobie; 

b) troch (3) členov Rady má Registrovaný člen, ktorý je kolektívnym členom Zväzu 

činným svojimi aktivitami najmä v naftovom odvetví a ktorého súčet všetkých 

členských príspevkov za kolektívne členstvo v Zväze za obdobie predchádzajúcich 

troch (3) kalendárnych rokov, vrátane kalendárneho roka, v ktorom sa uskutočňuje 

rokovanie Snemu, predstavuje najväčší podiel na všetkých takýchto príspevkoch 

všetkých takýchto Platiacich kolektívnych členov Zväzu za rovnaké časové obdobie; 

c) troch (3) členov Rady má Registrovaný člen, ktorý je kolektívnym členom Zväzu 

a nie je Registrovaným členom podľa ustanovenia písm. a) a b) vyššie a ktorého súčet 

všetkých členských príspevkov za kolektívne členstvo v Zväze za obdobie 
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predchádzajúcich troch (3) kalendárnych rokov, vrátane kalendárneho roka, v ktorom 

sa uskutočňuje rokovanie Snemu, predstavuje najväčší podiel na všetkých takýchto 

príspevkoch všetkých takýchto Platiacich kolektívnych členov Zväzu za rovnaké 

časové obdobie, pričom vo vzťahu k veľkosti príslušných podielov sa na podiely 

Registrovaných členov podľa ustanovenia písm. a) a b) vyššie neprihliada; 

d) dvoch (2) členov Rady má Registrovaný člen, ktorý je kolektívnym členom Zväzu 

a nie je Registrovaným členom podľa ustanovenia písm. a) a b) vyššie a ktorého súčet 

všetkých členských príspevkov za kolektívne členstvo v Zväze za obdobie 

predchádzajúcich troch (3) kalendárnych rokov, vrátane kalendárneho roka, v ktorom 

sa uskutočňuje rokovanie Snemu, predstavuje druhý najväčší podiel na všetkých 

takýchto príspevkoch všetkých takýchto Platiacich kolektívnych členov Zväzu za 

rovnaké časové obdobie, pričom vo vzťahu k veľkosti príslušných podielov sa na 

podiely Registrovaných členov podľa ustanovenia písm. a) a b) vyššie neprihliada; 

e) jedného (1) člena Rady má Registrovaný člen, ktorý je kolektívnym členom Zväzu 

a nie je Registrovaným členom podľa ustanovenia písm. a) a b) vyššie a ktorého súčet 

všetkých členských príspevkov za kolektívne členstvo v Zväze za obdobie 

predchádzajúcich troch (3) kalendárnych rokov, vrátane kalendárneho roka, v ktorom 

sa uskutočňuje rokovanie Snemu, predstavuje tretí najväčší podiel na všetkých 

takýchto príspevkoch všetkých takýchto Platiacich kolektívnych členov Zväzu za 

rovnaké časové obdobie, pričom vo vzťahu k veľkosti príslušných podielov sa na 

podiely Registrovaných členov podľa ustanovenia písm. a) a b) vyššie neprihliada. 

Registrovaný člen podľa ustanovenia písm. a) až e) vyššie môže svoje právo podľa tohto 

odseku na Sneme postúpiť na iného Registrovaného člena, ktorý je Platiacim kolektívnym 

členom Zväzu. 

9.5 Právo voliť na rokovaní Snemu 

a) siedmich (7) Platiacich kolektívnych členov Zväzu s právom nominácie jedného (1) 

člena Rady na rokovaní Snemu majú Registrovaní členovia, ktorí sú Platiacimi 

kolektívnymi členmi Zväzu a zároveň nie sú kolektívnymi členmi Zväzu podľa 

ustanovenia odseku 9.4 písm. a) až e) týchto Stanov, a to spomedzi kandidátov, 

ktorými sú takíto Registrovaní členovia Zväzu, ak títo oznámili, svoju kandidatúru 

prostredníctvom Výkonného riaditeľa Rade aspoň pätnásť (15) kalendárnych dní pred 

prvým dňom rokovania Snemu; 

b) dvoch (2) členov Rady majú Registrovaní členovia, ktorí sú individuálnymi členmi 

Zväzu, a to spomedzi kandidátov, ktorí boli v súlade s ustanovením odseku 0 písm. g) 

týchto Stanov písomne navrhnutí prostredníctvom Výkonného riaditeľa Rade aspoň 

pätnásť (15) kalendárnych dní pred prvým dňom rokovania Snemu; 

c) jedného (1) Neplatiaceho kolektívneho člena Zväzu s právom nominácie jedného (1)  

člena Rady na rokovaní Snemu majú Registrovaní členovia, ktorí sú Neplatiaci 

kolektívni členovia Zväzu, a to spomedzi kandidátov, ktorými sú takíto Registrovaní 

členovia Zväzu, ak títo oznámili, svoju kandidatúru prostredníctvom Výkonného 

riaditeľa Rade aspoň pätnásť (15) kalendárnych dní pred prvým dňom rokovania 

Snemu. 

Príslušný kolektívny člen Zväzu podľa ustanovenia písm. a) a/alebo c) vyššie môže svoje 

právo podľa takéhoto ustanovenia postúpiť na iného Registrovaného člena, ktorý je 

príslušným kolektívnym členom Zväzu. Ak Registrovaní členovia podľa ustanovenia písm. 

a) vyššie nezvolia príslušný počet Platiacich kolektívnych členov Zväzu  podľa ustanovenia 
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písm. a) vyššie, príslušné právo nominácie vo vzťahu k príslušným voľbou neobsadeným 

miestam členov Rady primerane prináleží jednotlivým Platiacim kolektívnym členom 

Zväzu, ktorí v takejto voľbe získali najviac hlasov. Ak Registrovaní členovia podľa 

ustanovenia písm. b) vyššie nezvolia príslušný počet členov Rady podľa ustanovenia písm. 

b) vyššie a/alebo Registrovaní členovia podľa ustanovenia písm. c) vyššie nezvolia 

príslušného Neplatiaceho kolektívneho člena Zväzu podľa ustanovenia písm. c) vyššie, 

miesta príslušných členov Rady ostávajú do skončenia príslušného funkčného obdobia 

Zväzu neobsadené. V prípade rovnosti hlasov pri voľbách podľa tohto odseku je 

rozhodujúcou dĺžka členstva člena Zväzu v Zväze.  

9.6 Ak členovi Rady, okrem člena Rady podľa ustanovenia odseku 9.3 písm. d) alebo e) týchto 

Stanov, zanikne členstvo v Rade podľa ustanovenia odseku 9.7 písm. b) až d) týchto Stanov, 

Rada kooptuje na zvyšnú časť jeho funkčného obdobia nového člena Rady, 

a) a to na návrh Platiaceho kolektívneho člena Zväzu, ktorý takéhoto doterajšieho člena 

Rady nominoval; alebo 

b) ktorý sa na základe výsledkov príslušných volieb, v ktorých bol za člena Rady 

zvolený takýto doterajší člen Rady, umiestnil bezprostredne v poradí za takýmto 

doterajším členom Rady. 

Ustanovenie odseku 9.5 týchto Stanov sa na kooptáciu podľa tohto odseku použijú 

primerane. 

9.7 Členstvo v Rade zaniká 

a) všetkým členom Rady 

1. spolu so skončením funkčného obdobia Rady okamihom oboznámenia podľa 

ustanovenia odseku 8.7 týchto Stanov, ak ide o rokovanie Snemu zvolané 

v období podľa ustanovenia odseku 8.3 prvá veta týchto Stanov; 

2. spolu so skončením funkčného obdobia Rady okamihom oboznámenia podľa 

ustanovenia odseku 8.7 týchto Stanov, ak ide o rokovanie Snemu zvolané podľa 

ustanovenia odseku 8.10 písm. b) týchto Stanov; 

3. zánikom Zväzu podľa ustanovenia odseku 17.1 týchto Stanov; 

b) členovi Rady 

1. doručením písomného oznámenia člena Rady Výkonnému riaditeľovi 

o ukončení členstva takéhoto člena v Rade; 

2. smrťou člena Rady; 

c) členovi Rady, ktorý bol za člena Rady zvolený individuálnymi členmi Zväzu podľa 

ustanovenia odseku 9.5 písm. b) týchto Stanov alebo kooptovaný Radou podľa 

ustanovenia odseku 9.6 písm. b) týchto Stanov, 

1. dňom straty spôsobilosti byť členom Rady podľa ustanovenia odseku 9.2 písm. 

a) týchto Stanov inak, ako je uvedené podľa písm. b) bod 2. vyššie; 

2. dňom rozhodnutia Snemu o vylúčení takéhoto člena Rady podľa ustanovenia 

odseku 8.2 písm. d) bod 2. týchto Stanov; 



Slovenský plynárenský a naftový zväz 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

17 

d) členovi Rady, ktorý bol za člena Rady nominovaný kolektívnym členom Zväzu podľa 

ustanovenia odseku 9.4 písm. a) až e) týchto Stanov alebo podľa ustanovenia odseku 

9.5 písm. a) alebo c) týchto Stanov alebo kooptovaný Radou podľa ustanovenia 

odseku 9.6 písm. a) týchto Stanov, 

1. dňom doručenia písomného odvolania takéhoto člena Rady takýmto členom 

Zväzu Výkonnému riaditeľovi; 

2. dňom zániku kolektívneho členstva takéhoto člena Zväzu podľa ustanovenia 

odseku 5.4 týchto Stanov; 

e) členovi Rady, ktorý bol za člena Rady zvolený podľa ustanovenia odseku 9.3 písm. d) 

týchto Stanov, dňom rozhodnutia Snemu o vylúčení takéhoto člena Rady podľa 

ustanovenia odseku 8.2 písm. d) bod 2 týchto Stanov. 

f) členovi Rady, ktorý bol za člena Rady ustanovený podľa ustanovenia odseku 9.3 

písm. e) týchto Stanov, dňom rozhodnutia Snemu o vylúčení takéhoto člena Rady 

podľa ustanovenia odseku 8.2 písm. d) bod 2 týchto Stanov. 

9.8 Rada 

a) zvoláva Snem podľa týchto Stanov. Vo vzťahu k  Snemu Rada 

1. prijíma oznámenie kolektívneho člena Zväzu podľa ustanovenia odseku 8.1 

tretia veta týchto Stanov; 

2. poveruje osobu podľa ustanovenia odseku 8.3 a ustanovenia odseku 8.4 týchto 

Stanov, ak Výkonný riaditeľ nemôže z objektívnych príčin vykonávať 

právomoc podľa takýchto ustanovení; 

b) predkladá Snemu na schválenie návrh 

1. nových Stanov alebo návrh zmien Stanov, ak majú byť tieto predmetom 

programu príslušného rokovania Snemu; 

2. programu rokovania Snemu, ktorý Rada prijala v súlade s postupom podľa 

ustanovenia odseku 8.3 týchto Stanov; 

3. rokovacieho poriadku Snemu a/alebo volebného poriadku Snemu, ak je 

potrebné podrobnejšie upraviť priebeh rokovania Snemu a/alebo hlasovania 

počas rokovania Snemu; 

4. cieľov činností Zväzu na obdobie nasledujúcich troch (3) kalendárnych rokov, 

ktorý môže pozostávať z návrhov individuálnych členov Zväzu podľa 

ustanovenia odseku 4.4 písm. c) týchto Stanov, kolektívnych členov Zväzu 

podľa ustanovenia odseku 5.5 písm. c) týchto Stanov a/alebo čestných členov 

podľa ustanovenia odseku 6.4 písm. c) týchto Stanov; 

5. výšku členského príspevku za individuálne členstvo v Zväze, ak Rada požaduje 

zmenu takejto doterajšej výšky; 

6. na udelenie čestného členstva v Zväze podľa ustanovenia odseku 6.2 týchto 

Stanov, ktorý môže pozostávať z návrhov individuálnych členov Zväzu podľa 

ustanovenia odseku 4.4 písm. m) týchto Stanov a/alebo kolektívnych členov 
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ustanovenia podľa ustanovenia odseku 5.5 písm. l) týchto Stanov, ak Rada 

prijala takýto návrh; 

7. na odňatie čestného členstva v Zväze podľa ustanovenia odseku 6.3 písm. c) 

týchto Stanov, ak Rada prijala takýto návrh; 

8. na vymenovanie likvidátora podľa ustanovenia odseku 17.1 týchto Stanov; 

c) predkladá Snemu na rozhodnutie návrh na zánik Zväzu a jeho majetkové 

vysporiadanie podľa ustanovenia odseku 17.1 týchto Stanov, ak Rada prijala takýto 

návrh; 

d) rozhoduje o 

1. zriaďovaní, pôsobnosti a zrušovaní informačných centier podľa ustanovenia 

odseku 1.6 týchto Stanov a odborných útvarov alebo subjektov podľa 

ustanovenia odseku 2.3 týchto Stanov; 

2. výkone príslušných práv Zväzu v subjektoch podľa ustanovenia odseku 2.3 

týchto Stanov; 

3. vylúčení individuálneho člena Zväzu podľa ustanovenia odseku 4.3 písm. d) 

týchto Stanov alebo kolektívneho člena Zväzu podľa ustanovenia odseku 5.4 

písm. d) týchto Stanov; 

4. udelení individuálneho členstva v Zväze podľa ustanovenia odseku 4.2 týchto 

Stanov alebo udelení kolektívneho členstva v Zväze podľa ustanovenia odseku 

5.2 týchto Stanov; 

5. uzatvorení  zmluvy podľa ustanovenia odseku 5.3 týchto Stanov vrátane jej 

dodatkov; 

6. zriadení alebo zrušení Pracovných komisií podľa ustanovenia odseku 11.1 písm. 

b) až c) týchto Stanov na návrh Prezídia; 

7. zriadenie alebo zrušenie jednej alebo viacerých študijných skupín na návrh 

Prezídia podľa ustanovenia odseku 10.6 písm. d) týchto Stanov; 

8. založení alebo ukončení pracovného pomeru s Výkonným riaditeľom a/alebo 

iným zamestnancom Zväzu; 

9. scudzovaní majetku Zväzu; 

10. veciach, ktoré sa týkajú Zväzu a nepatria do pôsobnosti iného orgánu Zväzu; 

11. udelení ocenení Zväzu a vyznamenaní Zväzu; 

e) uznesením 

1. schvaľuje program Zväzu na kalendárny rok na návrh Prezídia podľa 

ustanovenia odseku 10.6 písm. b) týchto Stanov; 

2. vymenováva alebo odvoláva predsedov a/alebo podpredsedov Pracovných 

komisií na návrh Prezídia; 
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3. schvaľuje poriadok Pracovných komisií na návrh Prezídia; 

4. schvaľuje rozpočet Zväzu a záverečný účet Zväzu podľa ustanovenia odseku 

14.2 týchto Stanov; 

5. schvaľuje pravidlá hospodárenia Zväzu podľa ustanovenia odseku 14.3 týchto 

Stanov; 

f) môže uznesením 

1. bližšie určiť rozsah pôsobnosti a právomocí Prezídia; 

2. prijať rokovací poriadok Rady podľa ustanovenia odseku 9.12 týchto Stanov; 

3. prijať rokovací poriadok Prezídia podľa ustanovenia odseku 10.15 týchto 

Stanov; 

4. poveriť Výkonného riaditeľa na reprezentáciou podľa ustanovenia odseku 12.2 

týchto Stanov; 

5. na návrh Výkonného riaditeľa schváliť bližšie pravidlá udeľovania ocenení 

Zväzu a vyznamenaní Zväzu podľa ustanovenia odseku 9.8 písm. d) bod 11. 

týchto Stanov; 

g) berie na vedomie 

1. správu hospodára Zväzu za príslušný kalendárny rok podľa ustanovenia odseku 

14.4 týchto Stanov; 

2. správy predsedov Pracovných komisií Zväzu za príslušný kalendárny rok podľa 

ustanovenia odseku 11.6 písm. b) týchto Stanov; 

3. správu predsedu Revíznej komisie Zväzu za príslušný kalendárny rok podľa 

ustanovenia odseku 13.9 písm. a) týchto Stanov; 

h) volí a odvoláva členov Prezídia podľa ustanovenia odseku 10.4 týchto Stanov; 

9.9 Rada, vrátane každého z členov Rady, je povinná 

a) postupovať pri výkone svojej pôsobnosti a právomocí v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a internými aktami Zväzu; 

b) poskytovať Revíznej komisii súčinnosť podľa ustanovenia odseku 13.8 písm. b) 

týchto Stanov; 

c) postupovať pri svojom pochybení v súlade s výzvou podľa ustanovenia odseku 

13.8 písm. d) týchto Stanov. 

9.10 Radu podľa potreby, aspoň však dvakrát v kalendárnom roku, zvoláva a vedie prezident 

Zväzu alebo ním poverený člen Rady, ibaže ide o prvé rokovanie Rady po skončení 

funkčného obdobia Rady, ktoré v deň rokovania príslušného Snemu otvára a až do zvolenia 

prezidenta Zväzu vedie osoba podľa ustanovenia odseku 8.7 prvá veta týchto Stanov. 

Zvolanie Rady oznamuje členom Rady a členom Zväzu Výkonný riaditeľ. 
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9.11 Rokovania Rady sa zúčastňujú všetci členovia Rady a Výkonný riaditeľ. Ak je to potrebné, 

Rada môže na rokovanie Rady prizvať aj iné osoby, najmä jedného alebo viacerých 

predsedov Pracovných komisií, alebo predsedu Revíznej komisie. 

9.12 Právo hlasovať na rokovaní Rady má každý člen Rady prítomný na rokovaní Rady. Rada je 

schopná hlasovania, ak je na rokovaní Rady prítomná aspoň jedna polovica (1/2) všetkých 

členov Rady. Ak nie je v týchto Stanovách uvedené inak, hlasovanie Rady je verejné. Každý 

člen Rady má pri hlasovaní Rady jeden (1) hlas, v prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní 

Rady rozhoduje hlas prezidenta Zväzu. Ak nie je v týchto Stanovách uvedené inak, Rada 

prijíma návrhy, uznesenia a/alebo rozhodnutia Rady nadpolovičnou väčšinou hlasov členov 

Rady prítomných na rokovaní Rady, pričom v prípade nerovnosti hlasov rozhoduje hlas 

prezidenta Zväzu. Voľba podľa ustanovenia odseku 10.3 písm. a) týchto Stanov a dodatočná 

voľba podľa ustanovenia odseku 10.3 písm. d) týchto Stanov sa vykonajú tajným 

hlasovaním členov Rady, kde zvoleným bude príslušný kandidát, ktorý v takejto voľbe 

alebo dodatočnej voľbe získal najviac hlasov. Ustanovenie odseku 10.3 písm. a) druhá veta 

týchto Stanov nie je ustanovením podľa predchádzajúcej vety dotknuté. Rozhodnutie 

o odvolaní podľa ustanovenia odseku 9.8 písm. h) týchto Stanov a rozhodnutia o vylúčení 

podľa ustanovenia odseku 9.8 písm. d) bod 3 týchto Stanov prijíma Rada tajným hlasovaním 

najmenej dvojtretinovou (2/3) väčšinou všetkých členov Rady. Podrobnosti priebehu 

rokovania Rady alebo hlasovania počas rokovania Rady môže Rada upraviť v rokovacom 

poriadku Rady. 

9.13 Ak z dôvodu zániku členstva prezidenta Zväzu a viceprezidenta Zväzu v Prezídiu podľa 

ustanovenia odseku 10.5 písm. a) bod 2. alebo 3. alebo odseku 10.5 alebo písm. b) týchto 

Stanov nemôže byť v súlade s ustanovením odseku 9.10 týchto Stanov zvolaná Rada, Radu 

s programom voľby týchto zvoláva a až do zvolenia prezidenta Zväzu vedie Výkonný 

riaditeľ. Radu podľa predchádzajúcej vety zvolá Výkonný riaditeľ najneskôr do pätnástich 

(15) kalendárnych dní odo dňa, v ktorom nastal neskorší zo zánikov podľa prvej vety, 

v opačnom prípade je Rada zvolaná na posledný deň takejto lehoty. Ustanovenia týchto 

Stanov, ktoré sa týkajú Rady, sa použijú na Radu podľa tohto odseku primerane. 

9.14 Mimoriadne môže Rada prijímať návrhy, uznesenia a/alebo rozhodnutia Rady aj mimo 

rokovania Rady, ak s takýmto návrhom, uznesením a/alebo rozhodnutím súhlasia všetci 

členovia Rady. Ustanovenia odseku 9.12 týchto Stanov sa na prijímanie návrhov, uznesení 

alebo rozhodovanie podľa prechádzajúcej vety použijú primerane. 

Článok 10 

Prezídium 

10.1 Prezídium je výkonným orgánom Rady, ktorý riadi a prostredníctvom Pracovných komisií 

zabezpečuje plnenie programu Zväzu. Rozsah pôsobnosti a právomocí Prezídia môže bližšie 

určiť Rada. Prezídium má najviac piatich (5) členov volených alebo ustanovených podľa 

týchto Stanov na funkčné obdobie Rady alebo dodatočne volených podľa týchto Stanov na 

zvyšnú časť uvedeného obdobia. 

10.2 Členom Prezídia je 

a) prezident Zväzu; 

b) viceprezident Zväzu; 

c) pastprezident Zväzu; 



Slovenský plynárenský a naftový zväz 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

21 

d) koordinátor Pracovných komisií; 

e) hospodár Zväzu. 

10.3 Členstvo v Prezídiu vzniká 

a) voľbou člena Prezídia podľa ustanovenia odseku 10.2 písm. a), b), d) alebo e) týchto 

Stanov v súlade s týmito Stanovami na prvom rokovaní Rady podľa ustanovenia 

odseku 9.10 týchto Stanov. Viceprezidentom Zväzu nemôže byť člen Rady 

nominovaný za člena Rady kolektívnym členom Zväzu, ktorý za člena Rady pre to 

isté funkčné obdobie Rady nominoval člena Rady zvoleného Radou za prezidenta 

Zväzu. Člen Prezídia podľa ustanovenia odseku 10.2 písm. a), b), d) alebo e) týchto 

Stanov nemôže byť súčasne členom Prezídia podľa iného z ustanovení odseku 10.2 

písm. a) až e) týchto Stanov;  

b) bezprostredne doterajšiemu prezidentovi Zväzu, ktorého členstvo v Prezídiu zaniklo 

podľa ustanovenia odseku 10.5 písm. a) bod 1. týchto Stanov, okamihom zvolenia 

nového prezidenta Zväzu, ibaže by bol za prezidenta Zväzu zvolený takýto doterajší 

prezident; 

c) bezprostredne doterajšiemu pastprezidentovi Zväzu, ktorého členstvo v Prezídiu 

zaniklo podľa ustanovenia odseku 10.5 písm. a) bod 1. týchto Stanov, okamihom  

podľa ustanovenia písm. b) vyššie, ak bol za prezidenta Zväzu zvolený doterajší 

prezident; 

d) dodatočnou voľbou člena Prezídia podľa ustanovenia odseku 10.2 písm. a), b), d) 

alebo e) týchto Stanov z členov Rady na rokovaní Rady, ak príslušnému členovi 

Prezídia zaniklo členstvo v Prezídiu podľa ustanovenia odseku 10.5 písm. a) bod 2. 

alebo 3. alebo odseku 10.5 písm. b) týchto Stanov. Ustanovenia podľa písm. a) druhá 

a tretia veta vyššie sa na dodatočnú voľbu podľa predchádzajúcej vety použijú 

primerane. 

10.4 Právo voliť člena Prezídia podľa ustanovenia odseku 10.2 písm. a), b), d) alebo e) týchto 

Stanov majú členovia Rady, ktorí sú prítomní na príslušnom rokovaní Rady, a to spomedzi 

kandidátov, ktorí sú členmi Rady, a ktorých za takýchto kandidátov navrhol akýkoľvek člen 

Rady najneskôr pred konaním takejto voľby. Kandidátom na prezidenta Zväzu podľa 

predchádzajúcej vety je vždy aj doterajší prezident Zväzu, ktorého členstvo v Prezídiu 

zaniklo podľa ustanovenia odseku 10.5 písm. a) bod 1. týchto Stanov, a to bez ohľadu na 

členstvo v Rade a návrh podľa predchádzajúcej vety. Ustanovenie podľa prvej vety vyššie sa 

na dodatočnú voľbu podľa ustanovenia odseku 10.3 písm. d) týchto Stanov použije 

primerane. Na odvolanie člena Prezídia podľa prvej vety vyššie sa ustanovenie prvej vety 

vyššie použije primerane. 

10.5 Členstvo v Prezídiu zaniká 

a) zánikom členstva v Rade  

1. podľa ustanovenia odseku 9.7 písm. a) bod 1., 2. alebo 3 týchto Stanov;, 

ustanovenie odseku 17.1 tretia veta týchto Stanov nie je ustanovením tohto bodu 

dotknuté; 

2. podľa ustanovenia odseku 9.7 písm. b) až d) týchto Stanov; 

3. podľa ustanovenia odseku 9.7 písm. e) týchto Stanov; 
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4. podľa ustanovenia odseku 9.7 písm. f) týchto Stanov; 

b) dňom odvolania člena Prezídia podľa ustanovenia odseku 10.4  týchto Stanov. 

10.6 Prezídium 

a) v súlade s ustanovením odseku 10.1 týchto Stanov vykonáva pôsobnosť a právomoc 

v rozsahu bližšie určenom Radou; 

b) predkladá Rade na schválenie program Zväzu na kalendárny rok, ktorý vychádza 

z cieľov činností podľa ustanovenia odseku článku 2.1 týchto Stanov a odseku 8.2 

písm. a) bod 4. týchto Stanov a návrhov predsedov Pracovných komisií podľa 

ustanovenia odseku 11.6  písm. a) týchto Stanov; 

c) navrhuje Rade zriadenie alebo zrušenie príslušných Pracovných komisií podľa odseku 

ustanovenia 11.1 písm. 2.b) až c) týchto Stanov na plnenie príslušnej časti programu 

Zväzu; 

d) môže Rade na základe návrhu predsedu príslušnej Pracovnej komisie navrhnúť 

zriadenie alebo zrušenie jednej alebo viacerých študijných skupín podľa ustanovenia 

odseku 11.2 druhá veta týchto Stanov; 

e) kontroluje a pokynmi koordinuje plnenie programu Zväzu Pracovnými komisiami; 

f) podáva Rade návrh na vymenovanie alebo odvolanie predsedov a prípadne 

i podpredsedov Pracovných komisií; 

g) podáva Rade návrh na schválenie poriadku Pracovných komisií, ak je potrebné vecne 

alebo procesne bližšie upraviť výkon ich činností; 

h) môže preniesť výkon svojich právomocí podľa ustanovenia písm. b) až g) vyššie na 

koordinátora Pracovných komisií. 

10.7 Prezident Zväzu reprezentuje Zväz navonok a v období medzi rokovaniami Snemu 

i dovnútra Zväzu. Prezident Zväzu 

a) zvoláva a vedie rokovanie Rady alebo rokovanie Prezídia podľa týchto Stanov; 

b) môže poveriť člena Rady zvolaním a vedením rokovania Rady podľa týchto Stanov 

alebo člena Prezídia zvolaním a rokovaním Prezídia podľa týchto Stanov; 

c) predkladá na vedomie Rade za príslušný kalendárny rok a Snemu za príslušné funkčné 

obdobie Rady správu o činnosti Zväzu; 

d) v súlade s ustanovením odseku 15.1 týchto Stanov koná v mene Zväzu; 

e) po ukončení rokovania Snemu, na ktorom boli schválené Stanovy alebo zmena 

Stanov, tieto podpisuje a zabezpečuje vyhotovenie ich úplného znenia; 

f) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi zabezpečuje splnenie 

oznamovacích alebo obdobných povinností vo vzťahu k príslušným orgánom. 

10.8 Viceprezident Zväzu  
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a) zastupuje prezidenta Zväzu v rozsahu pôsobnosti a právomocí prezidenta Zväzu podľa 

týchto Stanov alebo určenia Rady podľa ustanovenia odseku 10.1 druhá veta týchto 

Stanov, 

1. ktorú prezident Zväzu z objektívnych príčin nemôže vykonávať; alebo  

2. ktorej výkonom prezident Zväzu viceprezidenta Zväzu poveril;  

b) v súlade s ustanovením odseku 15.1 týchto Stanov koná v mene Zväzu. 

10.9 Pastprezident Zväzu zabezpečuje kontinuitu funkčných období Rady. 

10.10 Koordinátor Pracovných komisií koordinuje výkon právomocí Prezídia vo vzťahu 

k Pracovným komisiám. Pokiaľ Prezídium v súlade s ustanovením odseku 10.6 písm. h) 

týchto Stanov prenesie výkon svojich právomocí na koordinátora Pracovných komisií, 

príslušné právne úkony koordinátora Pracovných komisií sú právnymi úkonmi Prezídia. 

10.11 Hospodár Zväzu tvorí koncepciu hospodárenia Zväzu podľa ustanovenia článku 14 týchto 

Stanov. Hospodár Zväzu 

a) navrhuje Rade na schválenie 

1. rozpočet Zväzu a záverečný účet Zväzu podľa ustanovenia odseku 14.2 týchto 

Stanov; 

2. pravidlá hospodárenia Zväzu podľa ustanovenia odseku 14.3 týchto Stanov; 

b) predkladá na vedomie Rade a Snemu správu podľa ustanovenia odseku 14.4 týchto 

Stanov. 

10.12 Prezídium, vrátane každého z členov Prezídia, je povinné  

a) postupovať pri výkone svojej pôsobnosti a právomocí v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a internými aktami Zväzu; 

b) poskytovať Revíznej komisii súčinnosť podľa ustanovenia odseku 13.8 písm. b) 

týchto Stanov; 

c) postupovať pri svojom pochybení v súlade s výzvou podľa ustanovenia odseku 13.8 

písm. d) týchto Stanov. 

10.13 Prezídium podľa potreby zvoláva a vedie prezident Zväzu alebo ním poverený člen Prezídia. 

Zvolanie Prezídia oznamuje členom Prezídia Výkonný riaditeľ. 

10.14 Rokovania Prezídia sa zúčastňujú všetci členovia Prezídia a Výkonný riaditeľ. Ak je to 

potrebné, Prezídium môže na rokovanie Prezídia prizvať aj iné osoby, najmä jedného alebo 

viacerých predsedov Pracovných komisií alebo predsedu Revíznej komisie. 

10.15 Právo hlasovať na rokovaní Prezídia má každý člen Prezídia prítomný na rokovaní Prezídia. 

Prezídium je schopné hlasovania, ak je na rokovaní Prezídia prítomná aspoň jedna polovica 

(1/2) všetkých členov Prezídia. Hlasovanie Prezídia je verejné. Každý člen Prezídia má pri 

hlasovaní Prezídia jeden hlas. Ak nie je v týchto Stanovách uvedené inak, Prezídium prijíma 

uznesenia, rozhodnutia, návrhy a/alebo pokyny nadpolovičnou väčšinou hlasov členov 

Prezídia prítomných na rokovaní Prezídia, pričom v prípade nerovnosti hlasov rozhoduje 
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hlas prezidenta Zväzu. Podrobnosti priebehu rokovania Prezídia alebo hlasovania počas 

rokovania Prezídia môže Rada upraviť v rokovacom poriadku Prezídia. 

Článok 11 

Pracovné komisie 

11.1 Pracovnými komisiami, ktoré slúžia na plnenie programu Zväzu, sú 

a) legislatívnoprávna komisia; 

b) pracovné komisie plynárenského reťazca; 

c) prierezové programové komisie. 

Pracovné komisie podľa ustanovenia písm. b) až c) vyššie zriaďuje Rada na návrh Prezídia 

tak, aby činnosť takýchto komisií popri plnení programu Zväzu súvisela tiež so štruktúrou 

príslušných komisií IGU a medzinárodných organizácií, v ktorých je Zväz členom. 

11.2 Na čele Pracovnej komisie stojí predseda Pracovnej komisie. Predsedu a prípadne 

podpredsedu Pracovnej komisie menuje a odvoláva na návrh Prezídia Rada. Predseda 

Pracovnej komisie môže v súlade s programom Zväzu podať Rade prostredníctvom Prezídia 

návrh na zriadenie alebo zrušenie jednej alebo viacerých študijných skupín Pracovnej 

komisie. Predsedovia a prípadne podpredsedovia Pracovných komisií sú zástupcami Zväzu 

v príslušných komisiách IGU a medzinárodných organizáciách, v ktorých je Zväz členom. 

11.3 Členom Pracovnej komisie sa môže stať individuálny člen Zväzu alebo fyzická osoba, ktorá 

je v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu s kolektívnym členom Zväzu, ak 

vykonávajú príslušnú odbornú činnosť a primeraným spôsobom prejavujú svoj záujem 

o aktívnu činnosť v príslušnej Pracovnej komisii. Členstvo v Pracovnej komisii eviduje 

predseda príslušnej Pracovnej komisie a na základe jeho oznámenia Výkonný riaditeľ. 

11.4 Člen Pracovnej komisie sa aktívne zúčastňuje na plnení príslušnej časti programu Zväzu. 

Zánikom aktívnej účasti člena Pracovnej komisie na plnení programu podľa predchádzajúcej 

vety členstvo takéhoto člena v Pracovnej komisii zaniká. 

11.5 Pracovné komisie kontroluje a koordinuje Prezídium. Výkon činností Pracovných komisií 

môže bližšie vecne a/alebo procesne v poriadku Pracovných komisií upraviť na návrh 

Prezídia Rada. 

11.6 Predsedovia Pracovných komisií 

a) predkladajú Prezídiu návrh príslušnej časti programu Zväzu na funkčné obdobie 

Rady, týkajúci sa činností Pracovných komisií; 

b) predkladajú na vedomie Rade za príslušný kalendárny rok a Snemu za príslušné 

funkčné obdobie Rady správu o činnosti Zväzu; 

c) zúčastňujú sa rokovaní Snemu a ak predsedu príslušnej Právnej komisie prizve na 

svoje rokovanie Rada alebo Prezídium, zúčastňuje sa takýto predseda aj príslušného 

rokovania Rady alebo Prezídia. 

11.7 Pracovné komisie, vrátane každého z členov Pracovných komisií, sú povinné  
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a) postupovať pri výkone svojej pôsobnosti a právomocí v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a internými aktami Zväzu; 

b) poskytovať Revíznej komisii súčinnosť podľa ustanovenia odseku 13.8 písm. b) 

týchto Stanov; 

c) postupovať pri svojom pochybení v súlade s výzvou podľa ustanovenia odseku 13.8 

písm. d) týchto Stanov. 

Článok 12 

Výkonný riaditeľ 

12.1 Výkonný riaditeľ je orgán Zväzu, ktorý pre iné orgány Zväzu a členov Zväzu zabezpečuje 

splnenie organizačných, technických, ekonomických a administratívnych podmienok, 

potrebných na zabezpečenie efektívneho plnenia cieľov činnosti Zväzu. 

12.2 Výkonný riaditeľ môže na základe uznesenia Rady reprezentovať Zväz v IGU 

a medzinárodných organizáciách, v ktorých je Zväz členom. 

12.3 Výkonný riaditeľ 

a) zabezpečuje administratívno-odbornú činnosť Zväzu v súlade s programom Zväzu 

a pravidlami hospodárenia Zväzu; 

b) bez zbytočného odkladu oboznamuje Radu a tejto postupuje 

1. doručené návrhy cieľov činnosti Zväzu od členov Zväzu; 

2. doručené návrhy riadnych členov Zväzu na udelenie čestného členstva v Zväze; 

3. doručené žiadosti podľa ustanovenia odseku 4.2  a/alebo 5.2 týchto Stanov; 

4. oznámenie kolektívneho člena Zväzu podľa ustanovenia odseku 8.1 týchto 

Stanov; 

5. doručené žiadosti podľa podľa ustanovenia odseku 8.10 písm. d), e) a/alebo f) 

týchto Stanov; 

6. doručené návrhy kandidátov na členov Rady podľa ustanovenia odseku 9.5 

písm. a), b) a/alebo c) týchto Stanov; 

7. doručené návrhy kandidátov na členov Revíznej komisie podľa ustanovenia 

odseku 13.5 písm. a) a/alebo b) týchto Stanov; 

c) bez zbytočného odkladu oboznamuje príslušné orgány Zväzu 

1. a týmto postupuje žiadosti, návrhy a pripomienky členov Zväzu na rokovanie 

orgánov Zväzu; 

2. o zániku členstva členov Zväzu v Zväze a/alebo zániku členstva členov orgánov 

Zväzu v takýchto orgánoch podľa týchto Stanov; 
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d) v primeranej lehote oznamuje podľa týchto Stanov termíny, miesta, program a obsah 

rokovaní orgánov Zväzu, iné podujatia usporiadané Zväzom a výzmané skutočnosti 

týkajúce sa Zväzu; 

e) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi zabezpečuje vedenie evidencie 

a archiváciu 

1. údajov o členoch Zväzu a členoch orgánov Zväzu; 

2. členských príspevkov za individuálne členstvo v Zväze a kolektívne členstvo v 

Zväze; 

3. zmlúv uzatvorených podľa ustanovenia odseku 5.3 týchto Stanov; 

4. programov Zväzu a programov rokovaní orgánov Zväzu; 

5. zápisníc, záznamov a dokumentov podľa ustanovenia odseku 8.9 týchto Stanov, 

pričom takéto zápisnice a záznamy zverejňuje v súlade s ustanovením odseku 

8.9 týchto Stanov; 

6. zápisníc a materiálov z rokovaní iných orgánov Zväzu ako je Snem; 

7. dokumentov a materiálov súvisiacich s poznatkami a výsledkami z pracovných 

ciest; 

8. dokumentov a materiálov, ktoré boli publikované na odborných podujatiach 

organizovaných Zväzom alebo so spoluúčasťou Zväzu; 

f) vedie listinu Registrovaných členov podľa ustanovenia odseku 8.4 týchto Stanov a 

otvára a vedie rokovanie Snemu podľa ustanovenia odseku 8.7 týchto Stanov, ak v 

týchto Stanovách nie je uvedené inak; 

g) zvoláva rokovanie Snemu podľa ustanovenia odseku 8.11 týchto Stanov; 

h) zvoláva a vedie rokovanie Rady podľa ustanovenia odseku 9.13 týchto Stanov. 

12.4 Výkonný riaditeľ sa zúčastňuje rokovaní Snemu, Rady, Prezídia a Revíznej komisie. 

12.5 Na výkon pôsobnosti a právomocí Výkonného riaditeľa je Rada povinná vytvoriť primerané 

technické, ekonomické a personálne podmienky. Za účelom podľa predchádzajúcej vety sa 

zriaďuje sekretariát, ktorý riadi Výkonný riaditeľ. Výkonný riaditeľ je zamestnancom 

Zväzu. Pre potreby sekretariátu môže Zväz vstupovať do pracovnoprávnych 

a/alebo obchodnoprávnych vzťahov. O založení alebo ukončení pracovného pomeru 

s Výkonným riaditeľom a/alebo o vstúpení do alebo vystúpení z pracovnoprávneho vzťahu 

a/alebo obchodnoprávneho vzťahu podľa predchádzajúcej vety rozhoduje Rada. 

12.6 Výkonný riaditeľ a iní zamestnanci Zväzu sú povinní 

a) postupovať pri výkone svojej pôsobnosti a právomocí v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a internými aktami Zväzu; 

b) poskytovať Revíznej komisii súčinnosť podľa ustanovenia odseku 13.8 písm. b) 

týchto Stanov; 
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c) postupovať pri svojom pochybení v súlade s výzvou podľa ustanovenia odseku 13.8 

písm. d) týchto Stanov. 

Článok 13 

Revízna komisia 

13.1 Revízna komisia je kontrolným orgánom Zväzu. Revízna komisia má najviac päť (5) členov 

nominovaných alebo volených podľa týchto Stanov na funkčné obdobie Rady alebo 

kooptovaných podľa týchto Stanov na zvyšnú časť uvedeného obdobia, ak tieto Stanovy 

neuvádzajú inak. 

13.2 Členom Revíznej komisie je spôsobilá byť len bezúhonná fyzická osoba, ktorá nie je členom 

Rady alebo Prezídia, Výkonným riaditeľom alebo predsedom Pracovných komisií, 

a zároveň ktorá je 

a) individuálnym členom Zväzu; alebo 

b) k prvému dňu rokovania Snemu v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu 

s kolektívnym členom Zväzu, ktorý ju nominoval za člena Revíznej komisie podľa 

ustanovenia odseku 13.4 písm. a) až c) týchto Stanov alebo nominoval za člena 

Revíznej komisie na základe výsledkov voľby podľa ustanovenia odseku 13.5 písm. 

b) týchto Stanov. 

Bezúhonnou osobou podľa predchádzajúcej vety je osoba, ktorá nie je právoplatne odsúdená 

za úmyselný trestný čin. 

13.3 Členstvo v Revíznej komisii vzniká 

a) nomináciou na rokovaní Snemu podľa ustanovenia odseku 13.4 týchto Stanov; 

b) nomináciou na rokovaní Snemu na základe výsledkov voľby podľa ustanovenia 

odseku 13.5  písm. a) týchto Stanov; 

c) voľbou na rokovaní Snemu podľa ustanovenia odseku 13.5 písm. b) týchto Stanov; 

d) kooptáciou na rokovaní Rady podľa ustanovenia odseku 13.6 týchto Stanov. 

13.4 Právo nominovať na rokovaní Snemu 

a) jedného (1) člena Revíznej komisie má Registrovaný člen, ktorý je kolektívnym 

členom Zväzu činným svojimi aktivitami najmä v plynárenskom odvetví a ktorého 

súčet všetkých členských príspevkov za kolektívne členstvo v Zväze za obdobie 

predchádzajúcich troch (3) kalendárnych rokov, vrátane kalendárneho roka, v ktorom 

sa uskutočňuje rokovanie Snemu, predstavuje najväčší podiel na všetkých takýchto 

príspevkoch všetkých takýchto Platiacich kolektívnych členov Zväzu za rovnaké 

časové obdobie; 

b) jedného (1) člena Revíznej komisie má Registrovaný člen, ktorý je kolektívnym 

členom Zväzu činným svojimi aktivitami najmä v naftovom odvetví a ktorého súčet 

všetkých členských príspevkov za kolektívne členstvo v Zväze za obdobie 

predchádzajúcich troch (3) kalendárnych rokov, vrátane kalendárneho roka, v ktorom 

sa uskutočňuje rokovanie Snemu, predstavuje najväčší podiel na všetkých takýchto 

príspevkoch všetkých takýchto Platiacich kolektívnych členov Zväzu za rovnaké 

časové obdobie; 
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c) jedného (1) člena Revíznej komisie má Registrovaný člen, ktorý je kolektívnym 

členom Zväzu a nie je Registrovaným členom podľa ustanovenia písm. a) a b) vyššie 

a ktorého súčet všetkých členských príspevkov za kolektívne členstvo v Zväze za 

obdobie predchádzajúcich troch (3) kalendárnych rokov, vrátane kalendárneho roka, 

v ktorom sa uskutočňuje rokovanie Snemu, predstavuje najväčší podiel na všetkých 

takýchto príspevkoch všetkých takýchto Platiacich kolektívnych členov Zväzu za 

rovnaké časové obdobie, pričom vo vzťahu k veľkosti príslušných podielov sa na 

podiely Registrovaných členov podľa ustanovenia písm. a) a b) vyššie neprihliada; 

Registrovaný člen podľa ustanovenia písm. a) až c) vyššie môže svoje právo podľa tohto 

odseku na Sneme postúpiť na iného Registrovaného člena, ktorý je Platiacim kolektívnym 

členom Zväzu. 

13.5 Právo voliť na rokovaní Snemu 

a) jedného (1) Platiaceho kolektívneho člena Zväzu s právom nominácie jedného (1) 

člena Revíznej komisie na rokovaní Snemu majú Registrovaní členovia, ktorí sú 

Platiacimi kolektívnymi členmi Zväzu a zároveň nie sú kolektívnymi členmi Zväzu 

podľa ustanovenia odseku 13.4 písm. a) až c) týchto Stanov, a to spomedzi  

kandidátov, ktorými sú takíto Registrovaní členovia Zväzu, ak títo oznámili svoju 

kandidatúru prostredníctvom Výkonného riaditeľa Rade aspoň pätnásť (15) 

kalendárnych dní pred prvým dňom rokovania Snemu; 

b) jedného (1) člena Revíznej komisie majú Registrovaní členovia, ktorí sú 

individuálnymi členmi Zväzu, a to spomedzi kandidátov, ktorí boli v súlade 

s ustanovením odseku 4.4 písm. g) týchto Stanov písomne navrhnutí prostredníctvom 

Výkonného riaditeľa Rade najneskôr pätnásť (15) kalendárnych dní pred prvým dňom 

rokovania Snemu. 

Platiaci kolektívny člen Zväzu podľa ustanovenia písm. a) vyššie môže svoje právo podľa 

takéhoto ustanovenia postúpiť na iného Registrovaného člena, ktorý je Platiacim 

kolektívnym členom Zväzu. Ak Registrovaní členovia podľa ustanovenia písm. a) vyššie 

nezvolia príslušného Platiaceho kolektívneho člena Zväzu podľa ustanovenia písm. a) vyššie 

a/alebo Registrovaní členovia podľa ustanovenia písm. b) vyššie nezvolia príslušného člena 

Revíznej komisie podľa ustanovenia písm. b) vyššie, miesta príslušných členov Revíznej 

komisie ostávajú do skončenia príslušného funkčného obdobia Zväzu neobsadené. 

V prípade rovnosti hlasov pri voľbách podľa tohto odseku je rozhodujúcou dĺžka členstva 

člena Zväzu v Zväze.  

13.6 Ak členovi Revíznej komisie zanikne členstvo v Revíznej komisii podľa ustanovenia odseku 

13.7 písm. b) až d) týchto Stanov, Revízna komisia kooptuje na zvyšnú časť jeho funkčného 

obdobia nového člena Revíznej komisie, 

a) a to na návrh kolektívneho člena Zväzu, ktorý takéhoto doterajšieho člena Revíznej 

komisie nominoval; alebo 

b) ktorý sa na základe výsledkov príslušných volieb, v ktorých bol za člena Revíznej 

komisie zvolený takýto doterajší člen Revíznej komisie, umiestnil bezprostredne 

v poradí za takýmto doterajším členom Revíznej komisie. 

13.7 Členstvo v Revíznej komisii zaniká 

a) všetkým členom Revíznej komisie  
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1. spolu so skončením funkčného obdobia Revíznej komisie okamihom 

oboznámenia podľa ustanovenia odseku 8.7 týchto Stanov, ak ide o rokovanie 

Snemu zvolané v období podľa ustanovenia odseku 8.3 prvá veta týchto Stanov; 

2. spolu so skončením funkčného obdobia Revíznej komisie okamihom 

oboznámenia podľa ustanovenia odseku 8.7 týchto Stanov, ak ide o rokovanie 

Snemu zvolané podľa ustanovenia odseku 8.10 písm. b) alebo c) týchto Stanov; 

3. zánikom Zväzu podľa ustanovenia odseku 17.1 týchto Stanov; 

b) členovi Revíznej komisie 

1. doručením písomného oznámenia člena Revíznej komisie Výkonnému 

riaditeľovi o ukončení členstva takéhoto člena v Revíznej komisii; 

2. smrťou člena Revíznej komisie; 

c) členovi Revíznej komisie, ktorý bol za člena Revíznej komisie zvolený 

individuálnymi členmi Zväzu podľa ustanovenia odseku 13.5 písm. b) týchto Stanov 

alebo kooptovaný Revíznou komisiou podľa ustanovenia odseku 13.6 písm. b) týchto 

Stanov, 

1. dňom straty spôsobilosti byť členom Revíznej komisie podľa ustanovenia 

odseku 13.2 písm. a) týchto Stanov inak, ako je uvedené podľa ustanovenia 

písm. b) bod 2 vyššie; 

2. dňom rozhodnutia Snemu o vylúčení takéhoto člena Revíznej komisie podľa 

ustanovenia odseku 8.2 písm. d) bod 3. týchto Stanov; 

d) členovi Revíznej komisie, ktorý bol za člena Revíznej komisie nominovaný 

kolektívnym členom Zväzu podľa ustanovenia odseku 13.4 písm. a) až c) týchto 

Stanov alebo podľa ustanovenia odseku 13.5 písm. a) týchto Stanov alebo kooptovaný 

Revíznou komisiou podľa ustanovenia odseku 13.6 písm. a) týchto Stanov, 

1. dňom doručenia písomného odvolania takéhoto člena Revíznej komisie takýmto 

členom Zväzu Výkonnému riaditeľovi; 

2. dňom zániku kolektívneho členstva takéhoto člena Zväzu podľa ustanovenia 

odseku 5.4 týchto Stanov. 

13.8 Revízna komisia 

a) vykonáva kontrolu dodržiavania 

1. všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa Zväzu; 

2. týchto Stanov; 

3. uznesení a/alebo rozhodnutí Snemu; 

4. uznesení a/alebo rozhodnutí Rady; 

5. uznesení, rozhodnutí a/alebo pokynov Prezídia; 

6. uznesení, rozhodnutí a/alebo výziev Revíznej komisie; 
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7. rokovacích poriadkov a/alebo volebných poriadkov orgánov Zväzu, ak boli 

prijaté; 

8. pravidiel hospodárenia Zväzu podľa ustanovenia odseku 14.3 týchto Stanov; 

9. iných interných právnych aktov Zväzu; 

b) môže vyžadovať od orgánov Zväzu, členov orgánov Zväzu a/alebo členov Zväzu 

súčinnosť, predovšetkým poskytnutím informácií, dokumentov a vysvetlení vo vzťahu 

k dodržiavaniu právnych aktov podľa ustanovenia písm. a) vyššie; 

c) oznamuje Rade porušenie právnych aktov podľa ustanovenia písm. a) bod 1. až 9. 

vyššie, ak na základe svojej kontrolnej činnosti zistí takéto porušenie; 

d) vyzýva orgány Zväzu, členov orgánov Zväzu a/alebo členov Zväzu na nápravu, ak na 

základe svojej kontrolnej činnosti zistí porušenie právnych aktov podľa ustanovenia 

písm. a) bod 1. až 9. vyššie; 

e) predkladá stanovisko o porušení Stanov 

1. Snemu, a to členom Rady zvoleným podľa ustanovenia odseku 9.5 písm. b) 

týchto Stanov, zvoleným podľa ustanovenia 9.3 písm. d) týchto Stanov, 

ustanoveným podľa ustanovenia odseku 9.3 písm. e) týchto Stanov alebo 

kooptovaným podľa ustanovenia odseku 9.6 písm. b) týchto Stanov; 

2. Snemu, a to členom Revíznej komisie zvoleným podľa ustanovenia odseku 13.5 

písm. b) týchto Stanov alebo kooptovaným podľa ustanovenia odseku 13.6 

písm. b) týchto Stanov; 

3. Rade, a to riadnym členom Zväzu. 

f) je oprávnená požiadať Radu o zvolanie Snemu podľa ustanovenia odseku 8.10 písm. 

f) týchto Stanov. 

13.9 Predseda Revíznej komisie 

a) predkladá na vedomie Rade za príslušný kalendárny rok a Snemu za príslušné funkčné 

obdobie Rady správu o činnosti Revíznej komisie; 

b) zúčastňuje sa rokovaní Snemu a ak ho prizve na svoje rokovanie Rada alebo 

Prezídium, zúčastňuje sa aj príslušného rokovania Rady alebo Prezídia. 

13.10 Každý z členov Revíznej komisie je povinný 

a) postupovať pri výkone svojej pôsobnosti a právomocí v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a internými aktami Zväzu; 

b) poskytovať Revíznej komisii súčinnosť podľa ustanovenia odseku 13.8 písm. b) 

týchto Stanov; 

c) postupovať pri svojom pochybení v súlade s výzvou podľa ustanovenia odseku 13.8 

písm. d) týchto Stanov. 

13.11 Revíznu komisiu podľa potreby, aspoň však jedenkrát v kalendárnom roku, zvoláva a vedie 

predseda Revíznej komisie, ibaže ide o prvé rokovanie Revíznej komisie po skončení 
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funkčného obdobia Revíznej komisie, ktoré bez zbytočného odkladu po ukončení rokovania 

Rady podľa ustanovenia odseku 9.10 týchto Stanov, a v prípade, že ešte neskončilo 

príslušné funkčné obdobie Rady, bez zbytočného odkladu po ukončení rokovania Snemu, 

otvára a až do zvolenia predsedu Revíznej komisie vedie osoba podľa ustanovenia odseku 

8.7 prvá veta týchto Stanov. Zvolanie Revíznej komisie oznamuje členom Revíznej komisie 

a členom Zväzu Výkonný riaditeľ. 

13.12 Rokovania Revíznej komisie sa zúčastňujú všetci členovia Revíznej komisie a Výkonný 

riaditeľ. Ak je to potrebné, predovšetkým na účely podľa ustanovenia odseku 13.8 písm. b) 

týchto Stanov, môže Revízna komisia prizvať na rokovanie Revíznej komisie aj iné osoby. 

13.13 Právo hlasovať na rokovaní Revíznej komisie má každý člen Revíznej komisie prítomný na 

rokovaní Revíznej komisie. Revízna komisia je schopná hlasovania, ak je na rokovaní 

Revíznej komisie prítomná aspoň jedna polovica (1/2) všetkých členov Revíznej komisie. 

Ak nie je v týchto Stanovách uvedené inak, hlasovanie Revíznej komisie je verejné. Každý 

člen Revíznej komisie má pri hlasovaní Revíznej komisie jeden hlas. Ak nie je v týchto 

Stanovách uvedené inak, Revízna komisia prijíma uznesenia, stanoviská a/alebo výzvy 

nadpolovičnou väčšinou hlasov členov Revíznej komisie prítomných na rokovaní Revíznej 

komisie. Revízna komisia  môže podrobnejšie upraviť priebeh rokovania Revíznej komisie 

alebo hlasovania počas rokovania Revíznej komisie v rokovacom poriadku Revíznej 

komisie. 

13.14 Mimoriadne môže Revízna komisia prijímať uznesenia, stanoviská a/alebo výzvy aj mimo 

rokovania Revíznej komisie, ak s uznesením, stanoviskom a/alebo výzvou súhlasia všetci 

členovia Revíznej komisie. Ustanovenia odseku 13.13 týchto Stanov sa na prijímanie 

uznesení, stanovísk a/alebo výziev podľa prechádzajúcej vety použijú primerane. 

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Článok 14 

Hospodárenie Zväzu 

14.1 Účelom hospodárenia Zväzu je vytváranie príjmov, ktoré sú potrebné na plnenie programu 

Zväzu. Hospodárenie Zväzu sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, týmito 

Stanovami, pravidlami hospodárenia Zväzu podľa ustanovenia odseku 14.3 týchto Stanov a 

výzvami Revíznej komisie podľa ustanovenia odseku 13.8 písm. d) týchto Stanov. Za 

hospodárenie Zväzu zodpovedajú spoločne a nerozdielne všetci členovia Rady. 

14.2 Zväz hospodári s rozpočtom Zväzu, ktorý na návrh hospodára Zväzu schvaľuje Rada, a to 

najmä s ohľadom na ciele činnosti Zväzu podľa ustanovenia odseku článku 2.1 týchto 

Stanov a podľa ustanovenia odseku 8.2 písm. a) bod 4. týchto Stanov, žiaduci rozvoj 

činností Zväzu a záujmy riadnych členov Zväzu. Príjmy rozpočtu podľa predchádzajúcej 

vety tvoria najmä 

a) členské príspevky individuálnych členov zväzu podľa ustanovenia odseku 4.5 písm. g) 

týchto Stanov; 

b) členské príspevky kolektívnych členov zväzu podľa ustanovenia odseku 5.6 písm. g) 

týchto Stanov; 

c) príjmy z vlastnej činnosti Zväzu; 

d) príjmy subjektov vymedzených v ustanovení odseku 2.3 týchto Stanov; 
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e) granty a dotácie od právnických osôb; 

f) dary a príspevky od fyzických osôb a/alebo právnických osôb. 

Príjmy rozpočtu podľa predchádzajúcej vety tvoria súčasť majetku Zväzu. Po skončení 

príslušného kalendárneho roka schvaľuje Rada na návrh hospodára Zväzu záverečný účet 

Zväzu za takéto obdobie. 

14.3 Pravidlá hospodárenia Zväzu s rozpočtom Zväzu schvaľuje na návrh hospodára Zväzu Rada, 

a to najmä s ohľadom na ciele činnosti Zväzu podľa ustanovenia odseku článku 2.1 týchto 

Stanov, žiaduci rozvoj činností Zväzu a záujmy riadnych členov Zväzu.  

14.4 O hospodárení Zväzu predkladá hospodár Zväzu na vedomie Snemu za príslušné funkčné 

obdobie Rady správu, ktorú obsahuje najmä finančné hospodárenie Zväzu za 

predchádzajúce tri (3) kalendárne roky vrátane kalendárneho roku, v ktorom sa uskutočňuje 

rokovanie Snemu. 

14.5 Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie odseku 17.1 týchto Stanov, Zväz je oprávnený 

scudzovať majetok Zväzu len na základe rozhodnutia Rady. 

Článok 15 

Konanie v mene Zväzu 

15.1 V mene Zväzu koná prezident Zväzu alebo viceprezident Zväzu. Právomoc orgánov Zväzu 

podľa týchto Stanov nie je ustanovením podľa predchádzajúcej vety dotknutá. 

Článok 16 

Oznamovanie 

16.1 Ak nie je v týchto Stanovách uvedené inak, významné skutočnosti týkajúce sa Zväzu 

oznamujú orgány Zväzu najmä členom Zväzu prostredníctvom Výkonného riaditeľa 

preukázateľným spôsobom, najmä prostredníctvom internetovej stránky Zväzu. 

Článok 17 

Zánik Zväzu 

17.1 Zväz zaniká rozhodnutím Snemu podľa ustanovenia odseku 8.2 písm. d) bod 1. týchto 

Stanov o jeho dobrovoľnom rozpustení v spojení s ustanovením odseku 8.6 týchto Stanov a 

v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. V rozhodnutí podľa 

predchádzajúcej vety Snem uvedie, ako vyporiadava majetok Zväzu, inak Snem na návrh 

Rady vymenuje likvidátora Zväzu. Oznámenie zániku Zväzu v súlade s príslušnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi príslušným orgánom vykoná prezident Zväzu. 

Ak je vymenovaný likvidátor podľa druhej vety tohto odseku, oznámenie podľa 

predchádzajúcej vety vykoná likvidátor Zväzu. 

Článok 18 

Prechodné ustanovenia 

18.1 Podľa týchto Stanov sa postupuje bezprostredne po ich schválení primerane. 
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18.2 Doterajší Generálny sekretár Zväzu sa stáva okamihom schválenia týchto Stanov 

Výkonným riaditeľom podľa týchto Stanov. 

18.3 Výkonný riaditeľ bez zbytočného odkladu zabezpečí zosúladenie organizácie Zväzu 

s týmito Stanovami. 

18.4 Ak v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom príslušný orgán po doručení 

oznámenia o zmene týchto Stanov upozorní Zväz na ich nesúlad so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, príslušné nedostatky Stanov odstráni bez zbytočného odkladu Rada. 

Článok 19 

Záverečné ustanovenia 

19.1 Dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti týchto Stanov sa zrušujú stanovy Zväzu schválené 

Snemom na rokovaní V. snemu Zväzu dňa 01. decembra 2006 a vzaté na vedomie 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS-1-2200/90-237-5 dňa 21. decembra 

2006. 

19.2 Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia týchto Stanov Snemom. 

19.3 Tieto Stanovy boli schválené Snemom na rokovaní VI. snemu Zväzu dňa 03. decembra 

2009 a vzaté na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod  

č. VVS/1-2200/90-237-6 dňa 29. januára 2010. Tieto Stanovy obsahujú zmeny schválené na 

rokovaní VII. Snemu Zväzu dňa 05. októbra 2012 a boli vzaté na vedomie Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky pod č. _____________ dňa ______________. 


