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Stanovy  

Združenia dodávateľov investičných celkov - ZDIC 
 
 

Preambula  
 

Členovia Združenia dodávateľov investičných celkov vyhlasujú, že sú si vedomí významu 
zahraničného obchodu pre rozvoj hospodárstva Slovenskej republiky a s cieľom podporiť 
podnikateľské aktivity v stavebníctve, energetike, strojárenstve a elektrotechnike sa 
dohodli na založení záujmového združenia právnických osôb: Združenie dodávateľov 
investičných celkov (ďalej len „ZDIC“ ) a na stanovách ZDIC (ďalej len „Stanovy“) v 
tomto znení: 

 
  

§ 1 
Názov a sídlo ZDIC 

  
(1)Združenie má názov: Združenia dodávateľov investičných celkov – ZDIC.  

 
(2) Sídlom ZDIC je: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, Slovenská republika. 

 
 

§ 2  
Predmet činnosti ZDIC 

 
(1)   Predmetom činnosti ZDIC je: 

       a)       efektívna spolupráca členov združenia pri dodávaní investičných  celkov, 
 b)    propagácia podnikateľských a iných aktivít riadnych a zakladajúcich členov  

ZDIC,  
 c)  podpora rozvoja podnikateľského prostredia v Slovenskej republike a  

konkurencieschopnosti Slovenskej republiky v zahraničí pri dodávaní 
ucelených investičných celkov a zariadení v stavebníctve, energetike, 
strojárenstve a elektrotechnike. 

 
 

§ 3 
Doba trvania ZDIC  

 
(1) Združenie sa zakladá na dobu neurčitú s účinnosťou od ...............2014.  

 
 

§ 4 
Vznik a zánik členstva ZDIC 

  
(1) Členstvo v ZDIC je: 

a) zakladajúce, a 
b) riadne. 

 
(2) Zakladajúce členstvo 
2.1. Zakladajúci členovia ZDIC sú nasledujúce právnické osoby, ktoré uzatvorili  
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 Zakladateľskú zmluvu:  
a) Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO),  

Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava,(ďalej len „SARIO“), IČO 36070513, 
b) Exportno-importná banka Slovenskej republiky (EXIMBANKA SR) 

Grösslingová 1 813 50 Bratislava,  
c) Sberbank Slovensko, a.s. Vysoká 9, 810 00 Bratislava 
d) VUJE, a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava, 
e) ISTROENERGO GROUP, a.s., Rozmarínová 3176/4, 934 01 Levice, 
f) KERAMOPROJEKT TRENČÍN a.s. , Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín, 
g) BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s., Rybničná 9959/40, 831 07 Bratislava, 
h) ENERGO CONTROL s.r.o. Pri plynárni 2 040 01 Košice, 
i) PSEnergia s.r.o., Svätoplukova 2 902 01 Pezinok, 
j) ENERGOPROJEKT SLOVAKIA a.s., Cintorínska ulica 1473/5, 949 01 Nitra 
k) ProCS, s.r.o., Kráľovská ulica 8/824, 927 01 Šaľa 

  
a ktorých členstvo v ZDIC vzniklo ku dňu založenia ZDIC. Zakladajúci členovia majú 
osobitné postavenie bližšie upravené v týchto Stanovách. 

 
(3) Riadne členstvo 
3.1.  ZDIC je otvoreným združením, ktorého riadnymi členmi sa môžu stať 

právnické osoby, ktoré svojou činnosťou môžu pomôcť k podstatnému rozvoju 
zahraničného obchodu Slovenskej republiky a majú možnosti dodávať ucelené 
investičné celky.  

  
3.2. Riadne členstvo vzniká: 

 Prijatím kandidáta na členstvo. Prijatím kandidáta na členstvo Predsedníctvom 
s účinnosťou ku dňu, v ktorom doručí ZDIC svoje vyhlásenie o tom, že 
pristupuje k Zakladateľskej zmluve ZDIC, alebo k inému dňu ktorý určí 
v rozhodnutí Predsedníctvo.  Vznik členstva v ZDIC je viazaný na splnenie 
každej z nasledujúcich podmienok: 
i)      doručenie prihlášky na prijatie za riadneho člena (vrátane stanovených 

dokumentov v bode ii) tohto odseku) kandidáta na členstvo Výkonnému 
výboru (ďalej len „Prihláška“), 

ii)     spolu s Prihláškou kandidáta na členstvo predložiť nižšie uvedené 
dokumenty, 

-        aktuálny výpis z obchodného registra alebo iného registra kandidáta na 
členstvo, 

-        výročnú správu kandidáta na členstvo za rok bezprostredne 
predchádzajúci roku podania Prihlášky, ak je kandidát na 
členstvo povinný ju vyhotovovať podľa právnych predpisov, 

-        správu audítora k poslednej účtovnej závierke kandidáta na členstvo, ak 
sa u kandidáta na členstvo podľa  právnych predpisov vyžaduje, 

-        doklad o tom, že kandidát na členstvo nemá voči orgánom štátu, 
verejnej správy alebo samosprávy žiadne nedoplatky voči verejným 
rozpočtom, a to najmä, nie však výlučne nedoplatky na daniach, 
poplatkoch, platbách na sociálne a zdravotné poistenie, ktorý by bol 
starší, ako tri mesiace ku dňu podania Prihlášky. Dokladom podľa tohto 
bodu sa rozumie aj čestné vyhlásenie kandidáta na členstvo o tom, že 
kandidát na členstvo nemá žiadne nedoplatky uvedené v tomto bode, 

iii) uhradenie stanoveného členského príspevku ZDIC.  
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Predložené dokumenty prerokuje a schváli Výkonný výbor. V prípade, ak 
Výkonný výbor vysloví súhlas s prijatím kandidáta za člena ZDIC, odporučí 
Predsedníctvu schváliť žiadosť kandidáta na členstvo. Predsedníctvo nie je 
stanoviskom a odporúčaniami Výkonného výboru viazané. 

 
(4) Zánik Zakladajúceho a Riadneho členstva 
4.1. Riadne a zakladajúce členstvo zaniká: 
(a) vystúpením člena. Každý z členov ZDIC má právo vystúpiť z ZDIC. Členstvo 

v ZDIC zaniká členovi ZDIC dňom doručenia písomného oznámenia 
o vystúpení zo  ZDIC Výkonnému výboru,  

(b) automatickým vylúčením. Členstvo v ZDIC zaniká automatickým vylúčením 
zakladajúceho alebo riadneho člena v prípade, ak zakladajúci alebo riadny člen 
nezaplatí stanovený členský príspevok v určenom termíne podľa týchto Stanov, 
a to ani v tridsať (30) dňovej lehote potom, ako ho na zaplatenie tohto 
členského príspevku písomne vyzval Výkonný výbor a po uplynutí tejto tridsať 
(30) dňovej lehoty o vylúčení rozhodne Predsedníctvo,  

(c) vylúčením. Zakladajúci a riadny člen ZDIC môže byť na návrh ktoréhokoľvek 
riadneho a zakladajúceho člena ZDIC vylúčený, ak sa dopustí konania, ktoré 
závažným spôsobom alebo opakovane ohrozuje dobrú povesť ZDIC alebo 
opakovane porušuje Stanovy ZDIC. O vylúčení člena rozhoduje Predsedníctvo, 

(d) zánikom právnej subjektivity riadneho a zakladajúceho člena. Členstvo zaniká 
aj vtedy, ak prechádzajú všetky práva a povinnosti riadneho a zakladajúceho 
člena (univerzálna sukcesia) na právneho nástupcu; právny nástupca riadneho 
a zakladajúceho člena sa môže stať riadnym členom ZDIC po splnení všetkých 
podmienok uvedených v týchto Stanovách,    

(e) zánikom ZDIC. 
  

4.2 Pri zániku členstva v priebehu účtovného obdobia nemá člen, ktorého členstvo  
zaniklo, právo na vrátenie členského príspevku uhradeného za ten kalendárny rok, 
v ktorom zaniklo jeho členstvo v ZDIC. 

  
  
(5)       Oprávnenie konať za zakladajúceho a riadneho člena 

  
5.1 Za zakladajúceho a riadneho člena koná jeho štatutárny orgán, prípadne osoba 

poverená štatutárnym orgánom alebo iná osoba oprávnená konať v jeho mene (na 
základe trvalého alebo ad hoc písomného splnomocnenia). Táto osoba sa zúčastňuje 
rokovaní orgánov ZDIC a hlasovania. V prípade poverenia alebo splnomocnenia 
osoby na trvalé zastupovanie v orgánoch ZDIC je potrebné také poverenie alebo 
splnomocnenie a jeho odvolanie doručiť Výkonnému výboru. 

 
(6) Osobitné postavenie ako nečlen – pozorovateľ má Ministerstvo hospodárstva SR ako 

ústredný orgán štátnej správy. Pozorovateľ má právo zúčastniť sa jednotlivých 
zasadaní členov a predkladať návrhy k činnosti ZDIC. 

  
 

 
§ 5 

 Členský príspevok  
  

(1) Zakladajúci člen ako aj riadny člen je povinný uhrádzať každoročne členský príspevok 
ZDIC. O zmene výšky členského príspevku na nasledujúce obdobia rozhoduje 
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Predsedníctvo. V prípade, ak Predsedníctvo neschváli novú výšku členského 
príspevku na nasledujúce obdobia najneskôr  do 31. decembra v danom kalendárnom 
roku, zakladajúci a riadni členovia uhradia ZDIC členský príspevok v doterajšej 
výške. Členský príspevok je splatný do tridsiatich kalendárnych dní odo dňa 
preukázateľného doručenia účtovného dokladu zakladajúcemu a/ alebo riadnemu 
členovi. 
 

(2) Výška členského príspevku pre riadnych a zakladajúcich členov bude stanovená na 
ustanovujúcej schôdzi členov. 

  
§ 6 

 Práva a povinnosti členov ZDIC 
 

(1)  Riadny a zakladajúci člen ZDIC má právo:  
a) podieľať sa na činnosti a rozhodovaní o činnosti ZDIC podľa týchto Stanov,  
b) na základe zaslania písomnej žiadosti adresovanej Predsedníctvu nazerať do 

účtovných výkazov a ďalších interných dokumentov ZDIC, pričom je viazaný 
mlčanlivosťou voči tretím osobám,  

c) byť prezentovaný formou profilu spoločnosti (člena ZDIC) v materiáloch 
ZDIC, odovzdávané  potenciálnym domácim a zahraničným záujemcom, 
Výkonný výbor ich aktualizuje do tridsiatich kalendárnych dní od písomného 
doručenia požadovanej zmeny,  

d) voliť a nominovať svojich zástupcov do orgánov ZDIC,  
e) požadovať od Výkonného výboru poskytnutie informácií ohľadom činnosti 

a fungovania ZDIC, 
f) na písomné vyžiadanie obdržať zápisnice zo zasadnutí orgánov ZDIC a 

periodické informácie o interných akciách ZDIC. 
  

(2)       Zakladajúci a riadny člen ZDIC je povinný najmä: 
a) konať v záujme ZDIC a reprezentovať a ochraňovať záujmy Slovenskej 

republiky doma i v zahraničí, ktoré sú mu známe alebo mu mali byť známe.  
b) platiť členské príspevky riadne a včas,   
c) nepoškodiť dobré meno ZDIC, ostatných riadnych členov úmyselným alebo 

nedbanlivostným konaním, 
d) zodpovedne vykonávať funkcie, do ktorých bol ustanovený a zúčastňovať sa na 

rokovaní orgánov, ktorých je členom. 
 
  
 

 
§ 7 

Orgány ZDIC 
 

(1)      ZDIC zriaďuje nasledovné orgány: 
1.1      Valné zhromaždenie  
1.2. Predsedníctvo   
1.3. Výkonný výbor   
1.4. Kontrolnú komisia.  

 
  

(2)       Valné zhromaždenie  
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2.1  Valné zhromaždenie tvoria všetci riadni a zakladajúci členovia ZDIC. Valné 
zhromaždenie sa koná spravidla jedenkrát ročne a zvoláva ho Výkonný výbor alebo 
jeho predseda.  Valné zhromaždenie môžu vždy zvolať  zakladajúci alebo riadni 
členovia ZDIC, ktorí majú k dispozícii viac, než dvadsať percent (20%) 
hlasovacích práv vo Valnom zhromaždení. Valného zhromaždenia sa môžu 
zúčastniť hostia pozvaní Predsedníctvom a/alebo Výkonným výborom.  

  
2.2  Výkonný výbor je povinný zabezpečiť rozposlanie pozvánok všetkým zakladajúcim 

a riadnym členom, spravidla vo forme elektronickej pozvánky (formou e-mailu) na 
konania Valného zhromaždenia, a to v lehote najmenej pätnásť (15) dní pred 
konaním Valného zhromaždenia. Pozvánka na konanie Valného zhromaždenia  
obsahuje miesto, dátum a hodinu konania Valného zhromaždenia, jeho program 
a prílohy rokovania Valného zhromaždenia.  

  
2.3 Na účely určenia uznášaniaschopnosti Valného zhromaždenia a hlasovania na 

Valnom zhromaždení má každý člen ZDIC jeden hlas. Valné zhromaždenie je 
uznášaniaschopné, ak je prítomná aspoň nadpolovičná väčšina hlasov všetkých 
členov ZDIC. Prítomní riadni a zakladajúci členovia sa zapíšu do Prezenčnej 
listiny, ktorá obsahuje obchodné meno alebo názov právnickej osoby a meno 
fyzickej osoby konajúcej v jej mene, prípadne meno oprávnenej osoby, ktorá sa 
preukáže písomným plnomocenstvom s povolením konať v jej mene, a jej sídlo, 
prípadne bydlisko. Správnosť Prezenčnej listiny potvrdzuje svojim podpisom 
Predseda Valného zhromaždenia.  Ak nie je Valné zhromaždenie 
uznášaniaschopné, zvolá Výkonný výbor náhradné Valné zhromaždenie novou 
pozvánkou; ustanovenia o Valnom zhromaždení  sa použijú primerane aj na 
náhradné Valné zhromaždenie. 

  
2.4 Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov 

ZDIC, ak tieto Stanovy neurčujú inak. 
  

2.5    Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí: 
a) voľba a odvolávanie členov Kontrolnej  komisie,  
b) voľba a odvolávanie členov Predsedníctva (s výnimkou Prvého Predsedníctva),  
c) schvaľovanie riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky ZDIC a rozhodovanie 

o naložení s výsledkom hospodárenia ZDIC. 
  

2.6  Valnému zhromaždeniu predsedá Predseda Výkonného výboru alebo  ním určený 
člen Výkonného výboru. Zápisnica o schôdzi Valného zhromaždenia obsahuje 
názov a sídlo ZDIC, miesto a dobu konania Valného zhromaždenia, meno predsedu 
Valného zhromaždenia, zapisovateľa a overovateľov zápisnice, opis prerokovania 
jednotlivých bodov programu, rozhodnutie Valného zhromaždenia s uvedením 
výsledkov hlasovania. Zápisnicu o schôdzi  Valného zhromaždenia podpisujú 
predseda Valného zhromaždenia,  zapisovateľ a overovateľ zápisnice.  

  
2.7 Zakladajúci a riadni členovia môžu prijímať rozhodnutia aj mimo Valného 

zhromaždenia. Návrh rozhodnutia môže predložiť ostatným členom buď (a) 
Predsedníctvo, alebo (b) zakladajúci alebo riadni členovia ZDIC, ktorým prislúcha 
viac, než pätnásť percent  (15%) hlasovacích práv vo Valnom zhromaždení (ďalej 
len „Predkladatelia návrhu“). V návrhu Predkladatelia návrhu oznámia všetkým 
ostatným členom ZDIC lehotu na písomné vyjadrenie sa k predloženému návrhu, 
ktoré členovia ZDIC zasielajú na adresu sídla ZDIC. V prípade, ak sa člen ZDIC 
k návrhu Predkladateľov návrhu v určenej lehote nevyjadrí, platí, že s návrhom 
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nesúhlasí. Pre účely tohto spôsobu rozhodovania sa primerane aplikujú ustanovenia 
ods. 2 tohto paragrafu. V prípade, ak Predkladatelia návrhu nedoručia návrh 
rozhodnutia všetkým členom ZDIC, takto prijaté rozhodnutie je neplatné. 

  
(3)      Predsedníctvo 

  
3.1 Predsedníctvo je najvyšším orgánom ZDIC.  Predsedníctvo rozhoduje o všetkých 

záležitostiach, ktoré nie sú Stanovami vyhradené Valnému zhromaždeniu, 
Kontrolnej komisii alebo Výkonnému výboru. 

  
3.2 Predsedníctvo má siedmich členov. Členov Prvého Predsedníctva zvolia 

zakladajúci členovia ZDIC na ustanovujúcej členskej schôdzi z kandidátov 
nominovaných zakladajúcimi členmi ZDIC. Najneskôr do pätnástich  dní odo dňa 
vzniku ZDIC zvolá generálny riaditeľ SARIO prvú schôdzu Prvého Predsedníctva. 
Funkčné obdobie členov Prvého Predsedníctva začína plynúť dňom vzniku ZDIC. 
Funkčné obdobie členov Predsedníctva (vrátane Prvého Predsedníctva) je päť  
rokov. Členov Predsedníctva volí a odvoláva Valné zhromaždenie, pričom každý 
zakladajúci aj riadny člen ZDIC má právo navrhnúť jedného kandidáta na člena 
Predsedníctva. Členom Predsedníctva je vždy jedna osoba nominovaná 
zakladajúcim členom SARIO. Členom Predsedníctva môže byť len fyzická osoba, 
ktorá spĺňa podmienky výkonu funkcie štatutárneho orgánu právnickej osoby podľa 
slovenských právnych predpisov. 

  
3.3 Člen Predsedníctva môže zo svojej funkcie odstúpiť. Toto odstúpenie je účinné 

dňom doručenia odstúpenia predsedovi Predsedníctva. Nového člena Predsedníctva 
volí Predsedníctvo z radov kandidátov navrhnutých zakladajúcimi a riadnymi 
členmi za predpokladu predchádzajúceho súhlasu osoby navrhovanej za  člena 
predsedníctva. 

  
3.4    Do pôsobnosti Predsedníctva patrí najmä: 

a) rozhodovanie o zmene Stanov, pričom zmeny Stanov sa oznamujú 
registrovému orgánu, 

b) rozhodovanie o zrušení ZDIC s likvidáciou, vymenovaní a odvolaní 
likvidátora, vrátane určenia výšky jeho odmeny a schválení rozdelenia 
likvidačného zostatku, 

c) rozhodovanie o zrušení ZDIC bez likvidácie v prípade, že zánik ZDIC bude 
viazaný na prechod práv a povinností na právneho nástupcu,  

d) schvaľovanie Prihlášok kandidátov na členstvo,   
e) rozhodovanie o vylúčení zakladajúceho alebo riadneho člena; 
f) určovanie výšky členského príspevku ZDIC a jeho splatnosť,  
g) schvaľovanie ročného plánu činnosti ZDIC,  
h) schvaľovanie pravidiel hospodárenia ZDIC, 
i) schvaľovanie podpisového poriadku ZDIC, ktorý je prístupný všetkým členom 

ZDIC k nahliadnutiu, 
j) schvaľovanie metodického pokynu pre evidenciu členov ZDIC, 
k) vymenúvanie a odvolávanie Ostatných členov Výkonného výboru, 
l) rozhodovanie o smerovaní činností ZDIC a určovanie cieľov a stratégie 

činnosti ZDIC, 
m) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré Stanovy nevyhradzujú Valnému 

zhromaždeniu, Výkonnému výboru alebo Kontrolnej komisii. 
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3.5 Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho 
členov, pričom rozhodnutie sa prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných 
členov, pokiaľ tieto Stanovy neustanovujú inak. Každý člen Predsedníctva má jeden 
(1) hlas.  

  
3.6 Zasadnutia Predsedníctva (s výnimkou Prvého Predsedníctva) zvoláva Predseda 

alebo podpredseda Výkonného výboru, spravidla jedenkrát  mesačne.  Predsedníctvo 
môžu vždy tiež zvolať traja členovia Predsedníctva. Zasadnutia Predsedníctva sú 
neverejné, môže sa ich zúčastniť každý člen Kontrolnej komisie. Predseda alebo 
podpredseda Výkonného výboru zabezpečia, aby o rokovaní a prijatých uzneseniach 
Predsedníctva bola vyhotovená zápisnica, ktorú podpíšu všetci zúčastnení členovia. 

  
3.7 Predsedníctvu predsedá Predseda Výkonného výboru alebo ním určený člen 

Výkonného výboru. Zápisnica o schôdzi Predsedníctva obsahuje názov a sídlo ZDIC, 
miesto a dobu konania Predsedníctva, meno a podpis predsedu Predsedníctva, meno 
a podpis zapisovateľa zápisnice, opis prerokovania jednotlivých bodov programu, 
rozhodnutie Predsedníctva s uvedením výsledkov hlasovania.  

  
3.8 Členovia Predsedníctva môžu prijímať rozhodnutia aj bez zvolania Predsedníctva. 

Návrh rozhodnutia môže predložiť ostatným členom ktorýkoľvek člen Predsedníctva, 
pričom v návrhu oznámi ostatným členom Predsedníctva lehotu na písomné 
vyjadrenie sa (formou poštovej zásielky, faxu alebo e-mailu) k predloženému 
návrhu. Členovia Predsedníctva svoje vyjadrenia zasielajú predsedovi Výkonného 
výboru. V prípade, ak sa člen Predsedníctva v stanovenej lehote k predloženému 
návrhu nevyjadrí, platí, že s návrhom nesúhlasí. Pre účely tohto spôsobu 
rozhodovania sa primerane použijú ustanovenia ods. 3 tohto paragrafu. V prípade, ak 
člen Predsedníctva  predkladajúci návrh nedoručí návrh rozhodnutia všetkým členom 
Predsedníctva, takto prijaté rozhodnutie je neplatné. 

  
(4)      Výkonný výbor  

  
4.1  Výkonný výbor je výkonným a štatutárnym orgánom ZDIC, ktorý za svoju činnosť 

zodpovedá Predsedníctvu. 
  

4.2   Výkonný výbor má piatich členov, a tvorí ho: 
(a) generálny riaditeľ SARIO, ktorý je tiež predsedom Výkonného výboru (ďalej 

len „Predseda Výkonného výboru“); 
(b) zostávajúci štyria členovia Výkonného výboru vymenúvaní a odvolávaní 

spôsobom uvedeným v ods. 3 tohto paragrafu (ďalej len „Ostatní členovia“). 
S výnimkou Prvého Výkonného výboru, Ostatných členov Výkonného výboru 
volí Predsedníctvo  z kandidátov navrhnutých členmi Predsedníctva, pričom 
platí, že každý člen Predsedníctva  môže navrhnúť len jedného kandidáta. 

  
Členov Prvého Výkonného výboru zvolia zakladajúci členovia ZDIC na ustanovujúcej 
členskej schôdzi z kandidátov nominovaných zakladajúcimi členmi (ďalej len „Prvý 
Výkonný výbor“). Najneskôr do pätnástich odo dňa vzniku ZDIC zvolá  Predseda 
Výkonného výboru prvú schôdzu Prvého Výkonného výboru. 

  
4.3   Funkčné obdobie členov Výkonného výboru je päť  rokov. Funkčné obdobie členov 

Prvého Výkonného výboru začína plynúť dňom vzniku ZDIC, pričom funkčné 
obdobie členov Prvého Výkonného výboru skončí na pätnásty deň po uplynutí 
prvých piatich rokov odo dňa vzniku ZDIC. Členom Výkonného výboru môže byť 
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len fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky výkonu funkcie štatutárneho orgánu 
právnickej osoby podľa slovenských právnych predpisov. Členovia Výkonného 
výboru volia zo svojich radov podpredsedu Výkonného výboru jednoduchou 
väčšinou. 

  
4.4 V mene ZDIC koná smerom navonok a ZDIC zaväzujú aspoň dvaja členovia 

Výkonného výboru spoločne, pričom jedným z takto konajúcich členov Výkonného 
výboru je vždy Predseda Výkonného výboru. 

  
4.5  Do pôsobnosti Výkonného výboru patrí najmä: 

a) posudzovanie a schvaľovanie Prihlášky kandidátov na nových členov ZDIC a 
ich predkladanie Predsedníctvu  na schválenie, 

b) posudzovanie dokumentov a podkladov pripravovaných na Valné 
zhromaždenie, 

c) zvolávanie riadneho alebo mimoriadneho Valného zhromaždenia,  
d) zvolávanie Predsedníctva, 
e) schvaľovanie a uzatváranie jednotlivých partnerských, mandátnych, 

zamestnaneckých alebo iných zmlúv,  
f) vedenie účtovníctva ZDIC, 
g) predkladanie ročnej účtovnej závierky a mimoriadnej účtovnej závierky ZDIC 

na schválenie Valnému zhromaždeniu,  
h) predkladanie Predsedníctvu návrhy na prijatie krokov smerujúcich 

k dosiahnutiu vytýčených cieľov ZDIC, 
i) vydávanie základných informačných materiálov o ZDIC, jeho činnosti a o jeho 

členoch; 
j) zabezpečovanie prvého a nasledujúcich kontaktov s domácimi a zahraničnými 

klientmi, prezentovanie činnosti ZDIC, jeho členov a partnerov ZDIC, 
k) distribuovanie propagačných materiálov ZDIC v rámci zahraničných i 

tuzemských marketingových aktivít ZDIC a odovzdávanie klientom 
a záujemcom,  

l) na požiadanie informovanie členov o prijatých nových riadnych členoch, o 
zániku zakladajúceho a riadneho členstva alebo o pozastavení,  

m) zabezpečovanie realizácie projektu partnerskej spolupráce pre príslušný rok,  
n) zabezpečovanie riadneho chodu a hospodárenia ZDIC. 

  
4.6  Členovia Výkonného výboru sa môžu zúčastniť na zasadnutiach Valného 

zhromaždenia a na žiadosť členov ZDIC informovať Valné zhromaždenie o svojej 
činnosti. Výkonný výbor  zvolá mimoriadne Valné zhromaždenie ak zistí, že 
celková strata ZDIC dosiahla dvojnásobok celkovej hodnoty majetku ZDIC 
vedeného v súvahe ZDIC. Na žiadosť Predsedníctva sa členovia Výkonného 
výboru zúčastňujú zasadnutí Predsedníctva. 

  
4.7  Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak sú prítomní aspoň traja jeho členovia. 

Výkonný výbor prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov prítomných členov. 
  

4.8   Zasadnutia Výkonného výboru zvoláva jeho predseda alebo podpredseda.  Zasadnutia 
Výkonného výboru sú neverejné. Predseda, prípadne podpredseda Výkonného 
výboru zabezpečia, aby o rokovaní a prijatých uzneseniach Výkonného výboru bola 
vyhotovená zápisnica, ktorú podpíše Predseda Výkonného výboru a ďalší člen 
Výkonného výboru. 
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(5)       Kontrolná komisia  
  

5.1 Kontrolná komisia dohliada a kontroluje hospodárenie ZDIC. Za týmto účelom je 
oprávnená nahliadať do všetkých účtovných dokladov, do dokladov a záznamov 
týkajúcich sa činnosti ZDIC a požadovať od Výkonného výboru akékoľvek ďalšie 
informácie o činnosti a hospodárení ZDIC. 

  
5.2  Kontrolná komisia má troch členov. Funkčné obdobie členov Kontrolnej komisie je 

päť  rokov. Členov Prvej Kontrolnej komisie zvolia zakladajúci členovia ZDIC na 
ustanovujúcej členskej schôdzi z kandidátov nominovaných zakladajúcimi členmi 
(ďalej len „Prvá Kontrolná komisia“). Funkčné obdobie členov Prvej Kontrolnej 
komisie začína plynúť dňom vzniku ZDIC.  Členov Kontrolnej komisie (s 
výnimkou Prvej Kontrolnej komisie) volí a odvoláva Valné zhromaždenie z 
kandidátov navrhnutých riadnymi a zakladajúcimi členmi, pričom platí, že každý 
člen môže nominovať len jedného kandidáta. Členom Kontrolnej komisie môže byť 
len fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky výkonu funkcie štatutárneho orgánu 
právnickej osoby podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Členom 
Kontrolnej komisie nemôže byť člen Predsedníctva alebo Výkonného 
výboru. Členovia Kontrolnej komisie volia zo svojich radov predsedu 
a podpredsedu.  

  
5.3   Člen Kontrolnej komisie môže zo svojej funkcie odstúpiť. Toto odstúpenie je 

účinné dňom doručenia odstúpenia predsedovi Kontrolnej komisie. Nového člena 
Kontrolnej komisie volí Valné zhromaždenie z radov kandidátov navrhnutých 
zakladajúcimi a riadnymi členmi za predpokladu predchádzajúceho súhlasu osoby 
navrhovanej za  člena predsedníctva.  

  
5.4  Do pôsobnosti Kontrolnej komisie okrem iného patrí: 

a) právo vyjadrovať sa k ročnej účtovnej závierke a predkladať svoje vyjadrenie 
Valnému zhromaždeniu,  

b) právo vyjadriť sa k činnosti ZDIC z hľadiska dodržiavania právnych predpisov 
platných na území Slovenskej republiky, Stanov ZDIC a dodržiavania 
zmluvných záväzkov; 

c) právo zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie v prípade zistenia zásadných 
nedostatkov vo finančnom hospodárení ZDIC; 

d) prerokúvanie a odporúčanie odpovedí Výkonného výboru na prípadné  
sťažnosti neprijatých uchádzačov o riadne členstvo v ZDIC; 

e) kontrolovať využívanie finančných prostriedkov v rámci projektu partnerskej  
spolupráce pre príslušný rok. 

  
5.5 Kontrolná komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň dvaja jej členovia, 

pričom jeden z prítomných členov je predseda Kontrolnej komisie. V prípade, že 
nie je  prítomný predseda Kontrolnej komisie, kontrolná komisia je uznášania 
schopná, ak je prítomný nepárny počet členov, minimálne traja. Kontrolná komisia 
prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov 
je rozhodujúci hlas predsedu Kontrolnej komisie.  

  
 

5.6 Zasadnutia Kontrolnej komisie zvoláva jej predseda  alebo podpredseda, najmenej 
jedenkrát ročne. V prípade prvej schôdze novo zvolenej Kontrolnej komisie zvolá 
zasadnutie Výkonný výbor.  Zasadnutia Kontrolnej komisie sú neverejné. Predseda 
alebo podpredseda Kontrolnej komisie zabezpečí, aby o rokovaní a 



10 

 

prijatých uzneseniach Kontrolnej komisie bola vyhotovená zápisnica, ktorú podpíše 
predseda Kontrolnej komisie a ďalší člen Kontrolnej komisie. 

  
5.7  Kontrolná komisia sa zúčastňuje Valného zhromaždenia a po dohode s predsedom 

Výkonného výboru sa môže zúčastniť zasadnutia Výkonného výboru ako prizvaný 
nehlasujúci pozorovateľ. 

  
 

§ 8 
Hospodárenie s majetkom ZDIC 

  
(1) ZDIC ako právnická osoba nadobúda vlastnícke práva k veciam, právam alebo 

iným majetkovým hodnotám. Majetkom ZDIC sú najmä: 
a) členské príspevky,  
b) dary od fyzických osôb,  
c) dotácie a granty od právnických osôb,, 
d) ďalšie zdroje a majetok ZDIC. 
 

(2)  ZDIC účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Účtovným obdobím je vždy jeden  
kalendárny rok. Účtovníctvo je vedené v súlade správnymi predpismi platnými na 
území Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v platnom znení.  

 
(3) ZDIC hospodári podľa pravidiel stanovenými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky a podľa pravidiel schválených Predsedníctvom.  
 

(4) V prípade, ak riadnemu členovi vznikne členstvo v ZDIC v priebehu kalendárneho 
roka, je tento novo prijatý člen povinný zaplatiť členský príspevok za príslušný 
kalendárny rok vo výške zodpovedajúcej počtu mesiacov, počas ktorých je 
v príslušnom roku členom ZDIC, pričom členský príspevok sa zaokrúhľuje smerom 
nahor.  

 
 

§ 9 
Spôsob zrušenia ZDIC 

  
(1) Zánik ZDIC je možný na základe rozhodnutia prijatého Predsedníctvom, a to s 

likvidáciou alebo bez likvidácie s prevodom práv a povinností na právneho 
nástupcu.  V prípade rozhodnutia o zrušení ZDIC s likvidáciou menuje 
Predsedníctvo likvidátora a ďalej sa riadi ustanoveniami § 70 a nasl. Obchodného 
zákonníka, prípadne iným príslušným právnym predpisom Slovenskej republiky, ak 
bude prijatý  v budúcnosti. Prípadný likvidačný zostatok bude rozdelený a 
vyplatený zakladajúcim a riadnym členom ZDIC, ktorí boli členmi ZDIC v deň 
rozhodnutia Predsedníctva o zrušení ZDIC a to v podieloch zodpovedajúcim ich 
hlasovacím právam na Valnom zhromaždení. ZDIC zaniká výmazom z registrácie. 

  
 

 
Dňa ............ v Bratislave 
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podpisy: 
  
  


