Združenie konkurzných správcov Slovenskej republiky

STANOVY
(úplné znenie stanov schválené snemom dňa 22.11.2014)
I.
Preambula
Tieto stanovy vymedzujú charakter, postavenie, úlohy, ciele, princípy vnútornej organizácie
a hospodárenia Združenia konkurzných správcov Slovenskej republiky (ďalej len ZKS SR).
II.
Charakter, postavenie a sídlo združenia
1. ZKS SR je nezávislá, dobrovoľná, nepolitická a otvorená organizácia založená v súlade
so zákonom číslom 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zmien a doplnkov a to ako
samosprávna profesná organizácia združujúca občanov vykonávajúcich špecifickú profesiu.
2. ZKS SR je samostatne hospodáriacou organizáciou s právnou subjektivitou, registrovanou
a zapísanou v príslušnom registri Ministerstva vnútra SR, pôsobiacou na celom území
Slovenskej republiky
3. Sídlo ZKS SR je: Rudnayovo námestie 1, 811 01 Bratislava. O zmene sídla rozhoduje
prezídium svojim rozhodnutím.
III.
Úlohy a ciele združenia
Dlhodobými úlohami ZKS SR sú:
a. aktívne spolupracovať a iniciatívne sa podieľať na tvorbe legislatívy v oblasti konkurzov a reštrukturalizácie a s tým súvisiacich právnych predpisov,
b. spolupráca pri zdokonaľovaní a zjednocovaní metodiky i postupov v konkurzných
procesoch a reštrukturalizácii
c. spolupráca s obchodnými súdmi a ministerstvom spravodlivosti pri zdokonaľovaní
konkurzných a reštrukturalizačných procesov,
d. postupne vytvoriť a trvalo aktualizovať informačné databázy a metodické materiály
pre aktuálnu prax v profesii,
e. postupne vytvoriť podmienky pre spoluprácu a nadviazať pracovné kontakty
s profesnými organizáciami pôsobiacimi v právnej oblasti, ako sú napríklad Združenie
sudcov Slovenska, Advokátska komora SR, a ďalšie,
f. postupne vybudovať a trvalo rozvíjať vzťahy so zahraničnými partnerskými organizáciami,
g. organizovať a sprostredkovávať školiace programy, študijné pobyty, odborné stáže
a ďalšie vzdelávanie členov.

Aktuálnymi cieľmi vzniku ZKS SR sú:
a. vytvoriť samosprávnu profesnú organizáciu - združenie občanov, ktoré bude presadzovať a brániť spoločné i špecifické záujmy svojich členov vo vzťahoch s partnerskými
organizáciami, orgánmi samosprávy a orgánmi štátnej správy,
b. vytvoriť základňu pre výmenu informácií, skúseností a poznatkov z praxe
a tiež nástroje pre sprostredkovanie nevyhnutných služieb pre členov,
c. vytvoriť vnútornú organizačnú štruktúru združenia a základňu pre samostatné
hospodárenie potrebnú pre ďalšiu činnosť,
d. zabezpečiť prípravu, spracovanie a vyhotovenie odborných, výkladových
a zjednocovacích stanovísk k riešeniu problémov v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií na požiadanie členov združenia za úplatu, podľa rozsahu vykonanej práce, stanovenú rozhodnutím prezídia združenia.

IV.
Vznik a trvanie združenia
1. ZKS SR založili dňom podpisu prvého návrhu stanov títo traja zakladajúci členovia:
•
•
•

JUDr. Kamil Beresecký
Ing. Ján Jamrich
Ing. Peter Miklóssy

2. Zakladajúci členovia podľa predošlého článku vytvorili dňa 31. 1. 2001 prípravný výbor
ZKS SR v zmysle §-u 6, odstavec 2 Zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov
v znení zmien a doplnkov v tomto zložení:
•
•
•
•
•
•
•
•

JUDr. Kamil Beresecký
Ing. Juraj Borgula
Doc.Ing. Juraj Borovský, PhD
JUDr. Jozef Brázdil
JUDr. Ján Havlát
Ing. Ján Jamrich
Ing. Peter Miklóssy
JUDr. Andrea Rajczyová

3. Členovia prípravného výboru podľa predošlého sa vzájomne výslovne dohodli, že oprávnenie konať menom prípravného výboru má každý člen samostatne. Vo veciach finančných
bude rozhodnutím tohoto prípravného výboru ustanovený zodpovedný člen výboru.
4. Menom ZKS SR koná až do vytvorenia orgánov podľa nasledujúcich článkov týchto stanov
prípravný výbor.
5. ZKS SR bolo založené dňa 12. mája 1999 zakladajúcimi členmi podľa predošlého a vzniklo
dňa 24. júna 1999 zápisom do Registra občianskych združení , ktorý vedie Ministerstvo
vnútra Slovenskej republiky.
6. ZKS SR je založené na dobu neurčitú.

V.
Členstvo, práva a povinnosti členov
1. Členstvo v ZKS SR má tieto formy:
• riadne členstvo
• čestné členstvo
• kolektívne členstvo
• členstvo čakateľa.
2. Riadne členstvo ZKS SR, čestné členstvo a členstvo čakateľa je individuálne - osobné
členstvo fyzickej osoby.
3. Riadnym členom ZKS SR sa môže stať každý občan Slovenskej republiky a to bez rozdielu
politickej príslušnosti alebo presvedčenia, náboženského vyznania, sociálneho postavenia,
pohlavia a veku, ktorý:
a. vykonával alebo vykonáva funkciu správcu konkurznej podstaty, vyrovnacieho
správcu, osobitného správcu alebo zástupcu správcu podľa zákona č. 328/1991 Zb.
o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov, alebo je zapísaný ako fyzická
osoba, ako spoločník verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločník komanditnej
spoločnosti v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR v súlade
so zákonom č. 8/2005 Z.z. o správcoch v znení neskorších predpisov
b. dobrovoľne vlastnoručne podpísal prihlášku do ZKS SR a pritom uhradil zápisné vstupný vklad združeniu
4. Členom – čakateľom ZKS SR sa môže stať každý občan Slovenskej republiky a to
bez rozdielu politickej príslušnosti alebo presvedčenia, náboženského vyznania, sociálneho
postavenia, pohlavia a veku, ktorý:
a. sa písomne záväzne prihlásil na odbornú prípravu uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky v Inštitúte vzdelávania konkurzných správcov Slovenskej republiky
b. dobrovoľne vlastnoručne podpísal prihlášku do ZKS SR a uhradil zápisné – vstupný
vklad združeniu.
5. Riadne členstvo a členstvo čakateľa v ZKS SR vzniká dňom rozhodnutia prezídia o prijatí
za člena, ak boli splnené podmienky vzniku členstva podľa predošlého článku.
6. Výkon a trvanie riadneho členstva a členstva čakateľa v ZKS SR a pôsobenie v orgánoch
združenia je podmienené zaplatením členských príspevkov. Ak riadny člen a člen čakateľ
nezaplatil do stanoveného termínu predpísaný členský príspevok, jeho členstvo
a pôsobenie v orgánoch je pozastavené a stráca právo hlasovať. Riadne členstvo a členstvo
čakateľa po pozastavení sa obnoví dňom rozhodnutia prezídia o zrušení pozastavenia.
7. Riadne členstvo v ZKS SR zaniká:
a. vyčiarknutím fyzickej osoby člena alebo právnickej osoby, v ktorej je člen spoločníkom zo zoznamu správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR v súlade
so zákonom č. 8/2005 Z.z. o správcoch v znení neskorších predpisov,
b. na vlastnú žiadosť riadneho člena a to dňom, kedy prezídium túto vzalo na vedomie,
c. vylúčením riadneho člena pre závažné porušenie svojich povinností rozhodnutím
prezídia ZKS SR a to dňom tohoto rozhodnutia
d. smrťou riadneho člena.

8. Členstvo čakateľa zaniká:
a. zapísaním fyzickej osoby – člena čakateľa alebo právnickej osoby, v ktorej je člen –
čakateľ spoločníkom do zoznamu správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR
v súlade so zákonom č. 8/2005 Z.z. o správcoch v znení neskorších predpisov, a to
dňom zápisu, kedy sa automaticky člen – čakateľ stáva riadnym členom ZKS SR,
b. na vlastnú žiadosť člena čakateľa, a to dňom, kedy prezídium túto vzalo na vedomie
c. vylúčením člena čakateľa pre závažné porušenie povinností rozhodnutím prezídia
ZKS SR, a to dňom tohto rozhodnutia
d. smrťou člena čakateľa
7. Čestným členom ZKS SR sa môže stať fyzická osoba so zvláštnymi zásluhami o vznik,
alebo pri zabezpečovaní činnosti a presadzovaní cieľov združenia. Čestné členstvo vzniká
dňom rozhodnutia prezídia o ňom. Čestný člen nemá právo voliť a byť volený
do výkonných orgánov združenia, má však právo byť zvolený do revíznej komisie, poradných orgánov a hlasovať v týchto orgánoch alebo na sneme, ak je právoplatne zvoleným
delegátom tohoto zhromaždenia.
8. Kolektívnym členom ZKS SR sa môže stať právnická osoby, ktorá má osobitné zásluhy
pri rozvoji spolupráce so združením. Kolektívny člen má hlas poradný a právo zúčastňovať
sa rokovaní orgánov združenia, ak neboli vopred vyhlásené za neverejné. Kolektívny člen
nemá právo voliť a byť volený do výkonných orgánov združenia, má právo byť zvolený
do revíznej komisie, poradných orgánov a hlasovať v týchto orgánoch. Má tiež právo
zúčastniť sa snemu s hlasom poradným. Práva kolektívneho člena vykonáva jediná fyzická
osoba, ktorá je týmito právami písomne poverená štatutárnym orgánom kolektívneho člena.
9. Čestné a kolektívne členstvo v ZKS SR zaniká:
a. na vlastnú žiadosť čestného alebo kolektívneho člena a to dňom, kedy prezídium túto
vzalo na vedomie,
b. zrušením čestného alebo kolektívneho členstva na základe rozhodnutia najvyššieho orgánu ZKS SR a to dňom tohoto rozhodnutia.
10. Riadny člen ZKS SR má tieto práva:
a. voliť a byť volený do všetkých orgánov združenia,
b. navrhovať nomináciu členov do orgánov združenia, ako aj navrhovať ich odvolanie,
c. má právo, aby združenie ochraňovalo a podporovalo jeho záujmy v zmysle týchto stanov a v súlade s nimi,
d. podieľať sa osobne na činnosti poradných orgánov a pracovných skupín združenia,
e. prednostne využívať všetky služby a zariadenia, ktoré má združenie k dispozícii,
f. podávať podnety, návrhy a pripomienky, týkajúce sa činnosti združenia: ak boli tieto
orgánu združenia doručené písomne, má právo obdržať stanovisko týmto dotknutého
orgánu písomne najneskôr do 30-tich dní od doručenia
11. Člen čakateľ ZKS SR má práva ako riadny člen ZKS SR okrem práva voliť a byť volený
do prezídia a revíznej komisie.
12. Riadny člen a člen čakateľ ZKS SR má tieto základne povinnosti:
a. dodržiavať tieto stanovy a plniť rozhodnutia orgánov združenia,
b. aktívne spolupracovať na činnosti združenia a riadne vykonávať funkcie, do ktorých
bol zvolený,

c. riadne a včas platiť predpísané členské príspevky,
d. chrániť dobré meno združenia, ochraňovať a zveľaďovať jeho majetok.

VI.
Orgány združenia
1. Orgánmi ZKS SR sú:
•
•
•
•
•

snem
prezídium
revízna komisia
prezident a viceprezidenti
sekretariát

2. Najvyšším orgánom ZKS SR je snem. Tento orgán tvoria všetci riadni členovia ZKS SR.
3. Prvý - ustanovujúci snem zvoláva prípravný výbor, ďalšie po svojom zvolení prezídium
písomnou pozvánkou minimálne 15 dní vopred pred jeho konaním. Pozvánka musí obsahovať program, dobu a miesto konania.
4. Riadny snem je prezídium povinné zvolať raz za obdobie štyroch rokov.
5. Mimoriadny snem je prezídium povinné zvolať, ak:
a. sa na tom uzniesol predchádzajúci snem,
b. to vyžadujú vážne záujmy združenia,
c. o to požiada najmenej 10 % riadnych členov písomne s odôvodnením a predložením
návrhov k jednotlivým bodom programu; v tomto prípade je prezídium povinné zvolať
tento mimoriadny snem najneskôr do 30 dní od doručenia takejto žiadosti,
d. o to požiada revízna komisia.
6. Snem ZKS SR je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina prezentovaných
členov alebo splnomocnených zástupcov riadnych členov zistených pri poslednej prezentácii.
7. Uznesenie snemu ZKS SR je platné, ak zaň hlasovala viac ako polovica členov alebo splnomocnených zástupcov prítomných pri poslednej prezentácii na sneme.
8. Rozhodnutie snemu ZKS SR o zmene týchto stanov, o voľbe alebo odvolaní členov prezídia a revíznej komisie i o zrušení, zlúčení s iným združením, alebo o delegovaní niektorých
právomocí na inú organizáciu je právoplatné, ak zaň hlasovalo viac ako dve tretiny členov
alebo splnomocnených zástupcov prítomných na tomto sneme.

9. Snem ZKS SR rozhoduje najmä o:
a. prijatí a zmene stanov
b. voľbe, odvolaní členov prezídia a revíznej komisie a ich odmeňovaní,
c. schválení správy prezídia o činnosti ZKS SR a programu činnosti na budúce obdobie,

d. zrušení a zániku ZKS SR,
e. zlúčení s iným združením alebo o delegovaní niektorých svojich právomocí na iný orgán alebo organizáciu,
f. založení alebo zrušení podnikateľského subjektu s majetkovou účasťou združenia
na návrh prezídia,
g. menovaní a odvolaní zástupcu združenia do medzinárodných organizácií, ktorých je
ZKS SR členom na návrh prezídia,
h. menovaní a odvolaní zástupcu združenia do orgánov spoločnosti, v ktorých má ZKS
SR majetkovú účasť a to na návrh prezídia,
10. Prezídium ZKS SR je výkonným rozhodujúcim orgánom združenia v období medzi snemami.
11. Prezídium ZKS SR má najmenej päť členov, ktorých počet je vždy nepárny a má tieto
právomoci:
a. usmerňuje činnosť združenia a rozhoduje o jeho aktuálnych úlohách medzi snemami,
na návrh prezidenta ukladá úlohy členom združenia,
b. volí a odvoláva prezidenta a dvoch viceprezidentov spomedzi svojich členov,
c. rozhoduje o základných otázkach realizácie programu činnosti ZKS SR vrátane jeho
podnikateľských aktivít,
d. vypracováva a predkladá snemu návrhy na založenie alebo zrušenie podnikateľského
subjektu s majetkovou účasťou združenia, na menovanie a odvolanie zástupcov združenia do medzinárodných organizácií, ktorých ZKS SR členom, do orgánov spoločností, v ktorých má ZKS SR majetkovú účasť,
e. usmerňuje činnosť spoločností a zástupcov podľa predošlého a stanovuje im úlohy,
f. schvaľuje po predchádzajúcom prerokovaní v revíznej komisii ročnú účtovnú závierku, návrhy na rozdelenie zisku a krytie prípadnej straty za uplynulý rok
g. schvaľuje návrh rozpočtu na nasledujúci rok, plnenie príjmov a čerpanie výdavkov
rozpočtu
h. rozhoduje o výške zápisného, výške a termíne splatnosti členských príspevkov,
i. rozhoduje o vylúčení riadneho člena a čakateľa pre závažné neplnenie povinností,
j. predkladá snemu na schválenie:
o správu o činnosti a návrh programu činnosti pre budúce obdobie,
o návrhy na zvolenie a odvolanie členov prezídia,
o návrhy na zriadenie alebo zrušenie poradných orgánov alebo pracovných skupín združenia a ich úloh,
k. rozhoduje o zriadení alebo zrušení poradných orgánov alebo pracovných skupín
združenia,
l. zvoláva riadny a mimoriadny snem podľa predošlého.
12. Funkčné obdobie členov prezídia trvá štyri kalendárne roky od zvolenia a nekončí sa skôr,
ako je zvolené nové prezídium. Opakovaná voľba členov prezídia je možná a nie je časovo obmedzená.
13. Rokovanie prezídia a jeho rozhodovanie môže byť upravené štatútom. Tento štatút, jeho
zmeny alebo doplnenie schvaľuje prezídium.
14. Člen prezídia môže na vlastnú žiadosť ukončiť výkon svojej funkcie. Jeho povinnosti
člena prezídia zanikajú po splnení úloh, ktoré mu pri ukončení uloží prezídium a to dňom
rozhodnutia prezídia o ich splnení.

15. Prezídium môže po zániku povinností člena prezídia na jeho miesto kooptovať nového
člena prezídia spomedzi riadnych členov, ktorým nebolo pozastavené členstvo a to svojim
rozhodnutím. Kooptovaný člen prezídia vykonáva svoju funkciu len do najbližšieho
snemu, ktorý rozhodne o voľbe člena prezídia na miesto uvoľnené po zániku podľa predošlého.
16. Revízna komisia ZKS SR je kontrolným orgánom združenia. Dohliada na všetku činnosť
združenia, kontroluje ju a jej členovia majú právo nahliadať do všetkých materiálov združenia. Rozhoduje pri kolízii záujmov jednotlivých členov a o ich sťažnostiach. Člen združenia sa však môže dožadovať preskúmania rozhodnutia revíznej komisie snemom.
Revízna komisia vykonáva výklad týchto stanov.
17. Revízna komisia ZKS SR je najmenej trojčlenná, pričom počet členov je vždy nepárny.
Členov revíznej komisie volí a odvoláva snem. Členom revíznej komisie nemôže byť člen
prezídia ani zamestnanec združenia.
18. Revízna komisia volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu, ktorý riadi jej činnosť a zvoláva podľa potreby jej zasadnutia.
19. Funkčné obdobie členov revíznej komisie trvá štyri kalendárne roky od zvolenia
a neskončí skôr ako je zvolená nová revízna komisia. Opakovaná voľba členov revíznej
komisie je možná a nie je časovo obmedzená.
20. Člen revíznej komisie môže na vlastnú žiadosť ukončiť výkon svojej funkcie. Jeho povinnosti člena revíznej komisie zanikajú po splnení úloh, ktorá mu pri skončení uloží revízna
komisia a to dňom rozhodnutia revíznej komisie o ich splnení.
21. Revízna komisia môže po zániku povinností člena revíznej komisie na jeho miesto kooptovať nového člena revíznej komisie spomedzi riadnych, čestných alebo kolektívnych členov, ktorým nebolo pozastavené členstvo a to svojim rozhodnutím. Kooptovaný člen revíznej komisie vykonáva svoju funkciu len do najbližšieho snemu, ktorý rozhodne o voľbe
člena revíznej komisie na miesto uvoľnené po zániku podľa predošlého.
22. Revízna komisia ZKS SR je povinná preskúmať účtovníctvo združenia a predložiť snemu
písomné vyjadrenie k správe o výsledkoch hospodárenia za uplynulý rok.
23. Revízna komisia ZKS SR má právo zvolať mimoriadny snem, ak je to vážny záujem
združenia, a to podľa článku VI. 5. týchto stanov.
24. Prezident ZKS SR je výkonným riadiacim pracovníkom a štatutárnym orgánom združenia,
ktorému prináleží:
a. riadiť rokovania snemu a prezídia,
b. zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení týchto orgánov,
c. zastupovať navonok združenie v plnom rozsahu,
d. rozhodovať a konať v pracovno-právnych a obchodných vzťahoch za združenie,
e. riadiť prácu generálneho sekretára a sekretariátu združenia.
25. Prezidenta ZKS SR volí a odvoláva prezídium spomedzi svojich členov.

26. Viceprezidenti ZKS SR zastupujú v prípade potreby prezidenta. Rozhodnutím prezídia
môže byť určený rozsah, v ktorom môžu viceprezidenti konať za združenie a zastupovať
ho navonok. Viceprezidentov volí a odvoláva spomedzi svojich členov prezídium.
27. Sekretariát ZKS SR je vnútornou organizačnou jednotkou združenia, ktorú tvoria jeho
zamestnanci. Prácu sekretariátu riadi prezident. Vnútorné usporiadanie, náplň práce
a funkčné zaradenie pracovníkov sekretariátu môže stanoviť štatút sekretariátu, ktorý na
návrh prezidenta schvaľuje prezídium.
28. Vedúcim pracovníkom sekretariátu ZKS SR je generálny sekretár. Do funkcie ho ustanovuje prezídium na návrh prezidenta. Podlieha priamo prezidentovi, ktorý rozhoduje o jeho
aktuálnych úlohách.

VII.
Zastupovanie a podpisovanie
1. ZKS SR zastupujú navonok a to vo všetkých vzťahoch s partnerskými organizáciami, samosprávnymi orgánmi a orgánmi štátnej správy, pri obchodných alebo súdnych sporoch
prezident a viceprezidenti ZKS SR v plnom rozsahu, generálny sekretár ZKS SR v rozsahu určenom písomným rozhodnutím prezídia.
2. Títo funkcionári ZKS SR v určenom rozsahu konajú v mene združenia a zaň samostatne.
3. Podpisové právo vykonávajú tak, že k názvu združenia pripoja svoj vlastnoručný podpis.

VIII.
Hospodárenie združenia
1. ZKS SR financuje svoju činnosť z prostriedkov:
a. zápisného - vstupného vkladu združeniu, ktoré je stanovené vo výške 66,- € až do
doby, pokiaľ prezídium nerozhodne inak,
b. členských príspevkov riadnych členov a členov – čakateľov, ktoré sú stanovené
vo výške 110,- € na jeden rok a splatné do 31. januára príslušného roku členstva
v združení, pokiaľ o ich výške a splatnosti nerozhodne prezídium inak,
c. dobrovoľných príspevkov od členov nad rámec predošlého,
d. vlastných tržieb za poskytnuté služby iným organizáciám
e. poskytnutých darov a dotácií,
f. príjmov zo spoločností s majetkovou účasťou združenia.
2. ZKS SR zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Členovia ZKS SR neručia
za plnenie záväzkov združenia.
3. ZKS SR vedie predpísaným spôsobom účtovníctvo v zmysle platných právnych predpisov.
4. ZKS SR hospodári podľa rozpočtu schváleného prezídiom.

IX.
Zrušenie a zánik združenia
1. ZKS SR na základe právoplatného rozhodnutia snemu možno zrušiť: - dobrovoľným rozpustením a rozhodnutím o jeho likvidácii, - zlúčením s iným združením, ktoré je potom
úplným právnym nástupcom združenia.
2. ZKS SR môže byť zrušené právomocným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.
3. V prípade rozhodnutia o likvidácii bez právneho nástupcu vymenuje snem ZKS SR likvidátora - fyzickú osobu a určí spôsob jeho odmeňovania.
4. ZKS SR zaniká po ukončení likvidácie alebo po zlúčení dňom výmazu z príslušného registra Ministerstva vnútra SR.

X.
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Toto úplné znenie stanov nadobúda účinnosť dňom 22. novembra 2014 po schválení zmien
riadnym snemom ZKS SR a právoplatnosť dňoch ich registrácie Ministerstvom vnútra SR.
2. Funkčné obdobie zvolených orgánov na sneme ktorý sa konal dňa 22. novembra 2014
končí dňom zvolenia nových orgánov na najbližšom riadnom sneme ZKS SR v r. 2018.

Piešťany, 22. 11. 2014

Správnosť a úplnosť vyhotovenia potvrdzuje:

__________________________
JUDr. Ján Havlát
prezident ZKS SR

