Úplné znenie stanov
schválené dňa 11.12.2014 v Bratislave
STANOVY
občianskeho združenia
Inštitút vzdelávania konkurzných správcov Slovenskej republiky

Článok 1
Preambula
1.

Tieto stanovy vymedzujú charakter, postavenie, ciele, princípy vnútornej organizácie
a hospodárenia občianskeho združenia – Inštitútu vzdelávania konkurzných správcov Slovenskej
republiky.
Článok 2
Základné ustanovenia

1.

Názov občianskeho združenia je Inštitút vzdelávania konkurzných správcov Slovenskej
republiky, skratka „IVKS SR“ (ďalej v texte len združenie v príslušnom gramatickom tvare).

2.

Sídlom združenia je Rudnayovo námestie 1, 811 01 Bratislava, Slovenská republika.

3.

Združenie je nezávislá, dobrovoľná, nepolitická a otvorená vzdelávacia organizácia založená
v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

4.

Združenie je založené za účelom organizácie a zabezpečenia:
4.a
odborných podujatí pre správcov podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR
č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie
v znení neskorších predpisov ( ďalej v texte len VVP ),
odbornej prípravy uchádzačov o správcovskú skúšku podľa VVP a v súlade so zákonom
č. 8/2005 Z. z. o správcoch ( ďalej v texte len ZoS ),
ďalšieho vzdelávania správcov zapísaných do zoznamu podľa VVP a ZoS,
správcovskej skúšky podľa VVP.
4.b
odborných podujatí pre rozhodcov v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní
v zmysle z.č. 335/2014 Z.z. / ďalej iba zákona / v platnom znení
vykonania skúšky odbornej spôsobilosti rozhodcu / §§ 5, 6 zákona /
ďalšieho vzdelávania rozhodcov formou odborného seminára / § 7 zákona /

5.

Združenie je samostatne hospodáriacou organizáciou s právnou subjektivitou, registrovanou
a zapísanou v registri občianskych združení Ministerstva vnútra SR a pôsobiacou na celom
území Slovenskej republiky.

6.

Združenie vstupuje ako samostatný subjekt do vzťahu k iným organizáciám sledujúcim podobné
ciele v Slovenskej republike a v zahraničí.

Článok 3
Cieľ a činnosť
1.

Cieľom združenia je:
zabezpečenie dosiahnutia predpísanej úrovne odbornej spôsobilosti uchádzačov
o správcovskú skúšku podľa VVP,
doplnenie a zvýšenie odbornej a kvalifikačnej úrovne správcov podľa VVP a ZoS
zabezpečenie dosiahnutia predpísanej odbornej spôsobilosti pre uchádzačov o zápis
do zoznamu rozhodcov v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní,
zabezpečenie ďalšieho vzdelávania rozhodcov ,
zabezpečenie skúšok odbornej spôsobilosti rozhodcu v spotrebiteľskom rozhodcovskom
konaní.

2.

Činnosť združenia bude úzko koordinovaná s aktivitami Združenia konkurzných správcov
Slovenskej republiky.

3.

Činnosť združenia, sledujúc stanovený cieľ, bude spočívať najmä v organizovaní a zabezpečení:
odbornej prípravy a skúšok uchádzačov o správcovskú skúšku,
odborných podujatí a ďalšieho vzdelávania správcov,
celoživotného vzdelávania odborníkov v oblasti konkurzov a reštrukturalizácie,
poradenskej činnosti v oblasti konkurzov a reštrukturalizácie,
odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti rozhodcov v spotrebiteľskom
rozhodcovskom konaní ,
odborných podujatí a ďalšieho vzdelávania rozhodcov v spotrebiteľskom rozhodcovskom
konaní.
Článok 4
Vznik a trvanie združenia

1.

Združenie založili dňom podpisu prvého návrhu stanov títo traja zakladajúci členovia :
JUDr. Ján Havlát, JUDr. Kamil Beresecký a Ing. Juraj Borovský, PhD., ktorí boli členmi
prípravného výboru.

2.

Združenie bolo založené dňa 13. 06. 2002 zakladajúcimi členmi a vzniklo dňom zápisu
do registra občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

3.

Združenie je založené na dobu neurčitú.

Článok 5
Členstvo v združení
1.

Členstvo v združení môže byť riadne, čestné a kolektívne.

2.

Počet riadnych členov združenia musí byť nepárny s maximálnym počtom 15.

3.

Riadnym členom združenia sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá súhlasí so
stanovami a cieľmi združenia.

4.

Riadnym členom združenia sa stane fyzická osoba, ktorú za riadneho člena združenia schváli
a prijme výbor združenia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov výboru združenia.

5.

Nadobudnutie riadneho členstva sa datuje dňom schválenia a prijatia za riadneho člena výborom
združenia

6.

Riadne členstvo v združení zaniká úmrtím riadneho člena, jeho vystúpením alebo vylúčením.

7.

Každého riadneho člena združenia môže vylúčiť výbor združenia nadpolovičnou väčšinou
hlasov všetkých členov výboru združenia.

8.

Čestným členom združenia sa môže stať fyzická osoba so zvláštnymi zásluhami o vznik,
zabezpečovanie činnosti a presadzovanie cieľov združenia.

9.

Čestným členom združenia sa stane fyzická osoba, ktorú za čestného člena združenia schváli
a prijme výbor združenia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov výboru združenia.

10.

Čestné členstvo v združení zaniká úmrtím čestného člena, jeho vystúpením alebo vylúčením.

11.

Každého čestného člena združenia môže vylúčiť výbor združenia nadpolovičnou väčšinou
hlasov všetkých členov výboru združenia

12.

Kolektívnym členom združenia sa môže stať právnická osoba, ktorá má osobitné zásluhy
pri rozvoji spolupráce so združením.

13.

Kolektívnym členom združenia sa stane právnická osoba, ktorú za kolektívneho člena združenia
schváli a prijme výbor združenia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov výboru
združenia.

14.

Práva kolektívneho člena vykonáva jediná fyzická osoba, ktorá je na zastupovanie kolektívneho
člena pri výkone jeho práv v združení splnomocnená štatutárnym orgánom kolektívneho člena.

15.

Kolektívne členstvo v združení zaniká zánikom kolektívneho člena, jeho vystúpením alebo
vylúčením.

16.

Každého kolektívneho člena združenia môže vylúčiť výbor združenia nadpolovičnou väčšinou
hlasov všetkých členov výboru združenia.

Článok 6
Práva a povinnosti členov združenia
1.

Riadny člen združenia má právo najmä :
voliť a byť volený do orgánov združenia,
podávať návrhy a hlasovať o návrhoch podaných na rokovaniach orgánov združenia,
byť informovaný o činnosti združenia a všetkých jeho podujatiach, zúčastňovať sa týchto
podujatí.

2.

Riadny člen združenia má povinnosť najmä :
aktívne sa podieľať na činnosti združenia a hájiť jeho záujmy,
zachovávať ustanovenia stanov združenia,
chrániť dobré meno združenia, ochraňovať a zveľaďovať jeho majetok.

3.

Čestný člen združenia nemá právo voliť a byť volený do orgánov združenia.

4.

Čestný člen združenia má právo zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov združenia, ak neboli
vopred vyhlásené za neverejné, pričom má hlas poradný.

5.

Čestný člen združenia má povinnosť najmä zachovávať ustanovenia stanov združenia.

6.

Kolektívny člen združenia nemá právo voliť a byť volený do orgánov združenia.

7.

Kolektívny člen združenia má právo zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov združenia, ak
neboli vopred vyhlásené za neverejné, pričom má hlas poradný.

8.

Kolektívny člen združenia má povinnosť najmä zachovávať ustanovenia stanov združenia.

Článok 7
Orgány združenia
1.

Orgánmi združenia sú :
výbor združenia,
predseda združenia.

2.

Výbor je najvyšším orgánom združenia. Členom výboru sú všetci riadni členovia združenia.
Výbor sa schádza minimálne jedenkrát za kalendárny rok. Rokovanie výboru zvoláva predseda
združenia.

3.

Do pôsobnosti výboru patrí najmä :
schvaľovať, upravovať a meniť stanovy združenia,
určovať hlavné smery činnosti združenia na ďalšie obdobie,
voliť predsedu združenia,
rozhodnúť o zrušení združenia.

4.

Výbor je uznášaniaschopný, ak je na jeho rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina riadnych
členov združenia.

5.

Rokovanie výboru riadi predseda združenia, v jeho neprítomnosti zvolený riadny člen združenia.

6.

Uznesenie výboru sa prijíma, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina riadnych členov
prítomných na rokovaní výboru združenia.

7.

Na schválenie alebo zmenu stanov sa vyžaduje súhlas dvoch tretín hlasov riadnych členov
združenia prítomných na rokovaní výboru združenia.

8.

Na zrušenie združenia sa vyžaduje súhlas dvoch tretín celkového počtu riadnych členov
združenia.

9.

Predseda združenia je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný
výboru združenia. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami výboru.

10.

Predseda rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, ktoré nie sú stanovami vyhradené
do pôsobnosti výboru združenia, pričom najmä :
riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania výboru združenia a následne zabezpečuje
realizáciu jeho rozhodnutí,
zabezpečuje vypracovanie plánu činnosti a správ o činnosti združenia, návrhu rozpočtu
a správ o hospodárení združenia,
zabezpečuje vypracovanie a schválenie ročnej účtovnej závierky a zodpovedá
za hospodárenie a vedenie účtovníctva združenia,
zastupuje združenie v pracovno-právnych vzťahoch.

11.

Predseda je štatutárnym orgánom združenia, ktorý združenie riadi a koná v jeho mene.

12.

Obmedzenia práva predsedu konať v mene združenia sú voči tretím osobám neúčinné.

13.

Podpisovanie za združenie sa uskutočňuje tak, že k názvu združenia či oficiálnej pečiatke
združenia pripojí svoj podpis predseda, alebo ním splnomocnená osoba.

14.

V prípade neprítomnosti predsedu združenia, jeho pôsobnosť prechádza na riadneho člena
združenia, ktorého za týmto účelom zvolí výbor združenia.

Článok 8
Hospodárenie združenia
1.

Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom, ktorý je vo vlastníctve združenia
a slúži výhradne na plnenie jeho cieľov. Majetok združenia musí byť spravovaný v súlade
so zásadami riadneho hospodárenia.

2.

Hospodárenie a účtovanie združenia sa uskutočňuje v súlade s platným právnym poriadkom
Slovenskej republiky.

3.

Finančné prostriedky združenia sa ukladajú na samostatný účet, zriadený na tento účel
v peňažnom ústave a pokladnice združenia, ktorú spravuje osoba týmto poverená predsedom
združenia.

4.

Zdrojmi majetku sú zákonom dovolené finančné a iné prostriedky vo forme najmä :
príspevkov, darov od právnických a fyzických osôb z tuzemska i zo zahraničia,
výnosov z verejných zbierok, lotérií, zo vzdelávacích a spoločenských akcií,
príjmov z činností pri naplňovaní cieľov združenia,
úrokov z finančných prostriedkov v peňažných ústavoch,
dotácií zo štátneho rozpočtu,
dedičstva,
výnosov z majetku združenia,
príjmov zo spoločností s majetkovou účasťou združenia,
iných príjmov.

5.

Prostriedky združenia možno použiť len na plnenie cieľov združenia v súlade s článkami 2 a 3
týchto stanov združenia.

6.

Združenie zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom. Členovia združenia neručia za
plnenie záväzkov združenia.

7.

Združenie hospodári podľa rozpočtu schváleného výborom združenia.

Článok 9
Zánik združenia
1.

Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, ak sa o jeho zániku uznesie výbor združenia
dvoma tretinami hlasov celkového počtu riadnych členov združenia alebo zlúčením s iným
občianskym združením. Na likvidáciu združenia sa primerane požijú ustanovenia §-ov 70 až 75
Obchodného zákonníka.

2.

Ak zaniká združenie rozpustením, predseda združenia ustanoví likvidátora.

3.

Združenie zaniká po ukončení likvidácie alebo po zlúčení dňom výmazu z registra občianskych
združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Článok 10
Záverečné ustanovenia
1.

Toto úplné znenie stanov nadobúda platnosť dňom jeho schválenia výborom združenia
a podpisom predsedu združenia.

2.

Toto úplné znenie stanov nadobúda účinnosť voči členom združenia dňom jeho schválenia
výborom združenia a vo vzťahoch s inými organizáciami a tretími osobami dňom jeho
registrácie Ministerstvom vnútra SR. Týmto sa rušia stanovy registrované pod č. VVS/1 –
900/90 – 20348-1 dňa 30.06.2006.

v Bratislave, dňa 11.12.2014

JUDr. Ján Havlát
predseda IVKS SR

ZÁPISNICA
z Výboru združenia Inštitútu vzdelávania konkurzných správcov
Slovenskej republiky

Dňa 11.12.2014 bolo vykonané v zmysle článku 7/ STANOV zo dňa 16.6.2006 rokovanie Výboru
združenia Inštitútu vzdelávania konkurzných správcov Slovenskej republiky, / ďalej

iba inštitút /. Toto rokovanie prebehlo v Bratislave za účasti členov združenia ako
sú podpísaní na prezenčnej listine zo dňa 11.12.2014.
Rokovanie riadil predseda združenia JUDr. Ján Havlát. Výbor bol uznášania
schopný, nakoľko na jeho rokovaní bola prítomná nadpolovičná väčšina riadnych
členov združenia.
Na rokovaní bola prednesená Ing. Petrom Miklóssym správa o činnosti združenia za
rok 2014. Združenie si plní svoje úlohy vo vzťahu k organizovaniu odborných
seminárov a odborných skúšok pre správcov konkurzných podstát.
Predseda Výboru JUDr. Ján Havlát navrhol rozšíriť činnosť združenia aj na oblasť
odborného vzdelávania a vykonávania skúšok pre rozhodcov v spotrebiteľskom
rozhodcovskom konaní ako to vyplýva zo zákona č. 335/2014 Z.z.
Po diskusii jednotliví členovia Výboru súhlasili s rozšírením činnosti inštitútu aj
v tejto oblasti.
JUDr. Kamil Beresecký predložil návrh STANOV zohľadňujúci rozšírenie činnosti
inštitútu aj v tejto oblasti.
JUDr. Ján Havlát dal hlasovať o uvedenom znení STANOV.
Toto znenie STANOV tvorí prílohu tejto zápisnice.
Všetci prítomní členovia
združenia odsúhlasili zmenu STANOV
označené v prílohe tejto zápisnice.

tak, ako sú

S poukazom na článok 7/ bod 11, STANOV , podľa ktorého predseda Výboru je
štatutárnym orgánom združenia bol JUDr. Ján Havlát poverený vykonaním zápisu
dnes prijatých STANOV na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky k číslu spisu
VVS/1-900/90-20348-1.

Po prijatí úplného znenia STANOV predseda Výboru JUDr. Ján Havlát poďakoval
prítomným za účasť. Zaželal im pekné prežitie vianočných sviatkov a všetko
najlepšie do Nového roka.
Zápisnicu vyhotovil Ing. Július Srna.

Ing. Július Srna

JUDr. Ján Havlát

PREZENČNÁ LISTINA
Výboru združenia
Inštitútu vzdelávania konkurzných správcov
Slovenskej republiky
konaného dňa 11.12.2014 v Bratislave za účasti členov Výboru zduženia :

1/JUDr. Ján Havlát, predseda

.......................................................

2/ JUDr. Daniela Komorová

.......................................................

3/ JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová

4/JUDr. Kamil Beresecký

.......................................................

.......................................................

5/ Ing. Július Srna

.......................................................

6/ Ing. Peter Miklóssy

.......................................................

7/ Ing. Jozef Evinic

.......................................................

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov Slovenskej
republiky, ..........................
_______________________________________________________________________

Titl.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2

812 72 Bratislava - Staré Mesto
V Bratislave dňa 12.12.2014

Vec: Oznámenie o zmene STANOV číslo spisu: VVSK-900/90-20348-1.

Inštitútu vzdelávania
konkurzných správcov Slovenskej republiky. / ďalej iba inštitútu /
Dňa 11.12.2014 bolo vykonané

rokovanie Výboru združenia

Na tomto rokovaní , ktorého sa zúčastnil predseda združenia JUDr. Ján Havlát
a členovia združenia tak ako ich prítomnosť vyplýva z priloženej prezenčnej listiny
bolo prijaté úplné znenie stanov inštitútu, Obsahom doplnenia pôvodných stanov
bolo rozšírenie činnosti inštitútu aj na činnosť súvisiacu s odbornou prípravou
a odbornou skúškou rozhodcov v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní ako to
vyplýva zo z.č. 335/2014 Z.z.
V prílohe predkladám prezenčnú listinu a úplné znenie stanov schválených dňa
11.12.2014 v Bratislave.
Žiadam uvedenú zmenu stanov vziať na vedomie.
JUDr. Ján Havlát
predseda združenia

