
 
 

Stanovy občianskeho združenia 

SLOVENSKÁ KOMORA VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV 

 

Článok I. 

Základné ustanovenia 

 

1. Zriaďuje sa občianske združenie SLOVENSKÁ KOMORA VÝŠKOVÝCH 

PRACOVNÍKOV ako stavovská inštitúcia združujúca osoby, ktoré vykonávajú 

a zaujímajú sa o výškové práce, organizujú školenia, cvičenia a tréningy v oblasti 

výškových prác, lanového prístupu a priemyselného lezenia. 

2. Občianske združenie SLOVENSKÁ KOMORA VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV je v 

zmysle Zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov a právnických osôb. 

3. Občianske združenie SLOVENSKÁ KOMORA VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV je 

právnickou osobou vykonávajúcou svoju činnosť v rámci vlastných stanov a právnych 

noriem Slovenskej republiky. 

4. Názov občianskeho združenia je: SLOVENSKÁ KOMORA VÝŠKOVÝCH 

PRACOVNÍKOV. 

5. Sídlom SLOVENSKEJ KOMORY VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV je: Junácka 6, 832 

80 Bratislava-Nové Mesto, pričom činnosť vykonáva na celom území SR. 

6. Občianske združenie je založené na dobu neurčitú. 

 

Článok II. 

Programové ciele SLOVENSKEJ KOMORY VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV  

 

1. Víziou SLOVENSKEJ KOMORY VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV je formou 

záujmového klubu zabezpečovať svojim členom dostupnosť najnovších informácií 

a trendov v oblasti výškových prác poskytovaním a sprostredkovaním výcviku, 

zvyšovaním odborných znalostí, organizovaním prednášok, praktických a teoretických 

školení, usporadúvaním súťaží, kultúrno-spoločenských akcií, atď. 

 

2. Ciele SLOVENSKEJ KOMORY VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV:  

a) Obhajovať a presadzovať záujmy svojich členov a zabezpečovať pre nich informačný 

servis a servis služieb. 

b) Zvyšovať odbornú spôsobilosť členskej základne a napomáhať jej odbornému rastu. 

c) Podporovať zvyšovanie bezpečnostných štandardov vykonávania výškových prác.  

d) Sledovať bezpečnosť vykonávaných prác a im zodpovedajúci cenový vývoj. 

e) Viesť databázu oprávnených osôb na výkon výškových prác, oprávnených firiem 

a osôb oprávnených na výchovu a vzdelávanie. 

f) Poskytovať odborné poradenstvo, konzultačné služby a stanoviská v oblasti 

výškových prác. 

g) Dbať na dodržiavanie zásad odbornosti, regulárnosti a vyspelosti remesla vo vzťahu 

k zákazníkovi a štátnym orgánom. 



 
 

h) Nadväzovať na horolezeckú tradíciu a rozvíjať nadštandardné medziľudské vzťahy. 

i) Podporovať ekologicky šetrné materiály a technológie. 

j) Napomáhať nastaveniu zdravého konkurenčného prostredia. 

 

3. SLOVENSKÁ KOMORA VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV chce pri napĺňaní svojich 

cieľov úzko spolupracovať s ústrednými orgánmi štátnej správy, s orgánmi samosprávy, 

s fyzickými a právnickými osobami. 

 

Článok III. 

Členstvo v SLOVENSKEJ KOMORE VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV  

 

A. Druhy členstva 

 

1. Zakladajúci výbor 

2. Registrovaný člen 

 

B.  Všeobecné ustanovenia 

 

1. Zakladajúci výbor SLOVENSKEJ KOMORY VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV 

tvoria členovia prípravného výboru, z ktorých sa po právoplatnosti registrácie stáva 

predsedníctvo SLOVENSKEJ KOMORY VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV. 

2. Registrovaným členom SLOVENSKEJ KOMORY VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV 

sa môže stať každá osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so 

stanovami SLOVENSKEJ KOMORY VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV a bola 

prijatá za registrovaného člena valným zhromaždením SLOVENSKEJ KOMORY 

VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV na základe svojej písomnej žiadosti 2/3 väčšinou 

hlasov valného zhromaždenia; na registrované členstvo v SLOVENSKEJ KOMORE 

VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV nie je právny nárok. 

3. Valné zhromaždenie vedie aktuálny zoznam členov SLOVENSKEJ KOMORY 

VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV. 

4. Členstvo v SLOVENSKEJ KOMORE VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV zaniká: 

a) dobrovoľným vystúpením člena zo združenia; členstvo zaniká dňom doručenia 

písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia, 

b) nezaplatením členského príspevku, 

c) vylúčením z dôvodu nečinnosti člena, 

d) vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti alebo 

z iných dôležitých dôvodov; o vylúčení rozhoduje valné zhromaždenie 

SLOVENSKEJ KOMORY VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV, 

e) zánikom združenia, 

f) úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby. 

5. Dôvodom na zrušenie členstva je poškodzovanie záujmov SLOVENSKEJ KOMORY 

VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV, porušovanie stanov a programu SLOVENSKEJ 



 
 

KOMORY VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV, zneužívanie členstva a neplnenie si 

zverených povinností. 

6. Rozhodovanie o členstve v SLOVENSKEJ KOMORE VÝŠKOVÝCH 

PRACOVNÍKOV a výške členských poplatkov je v kompetencii valného 

zhromaždenia SLOVENSKEJ KOMORY VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV. 

7. Členovia každoročne uhrádzajú členský poplatok. Výšku členského poplatku určuje 

valné zhromaždenie SLOVENSKEJ KOMORY VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV. 

Zaplatené členské príspevky sa nevracajú. 

8. Čestným členom SLOVENSKEJ KOMORY VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV sa 

môže stať osoba, ktorá významným spôsobom prispela k dobrému menu 

SLOVENSKEJ KOMORY VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV, resp. ktorá významnou 

mierou prispieva k rozvoju SLOVENSKEJ KOMORY VÝŠKOVÝCH 

PRACOVNÍKOV. O čestnom členstve v SLOVENSKEJ KOMORE VÝŠKOVÝCH 

PRACOVNÍKOV rozhoduje valné zhromaždenie SLOVENSKEJ KOMORY 

VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV. 

 

C. Práva členov 

a) obracať sa na orgány SLOVENSKEJ KOMORY VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV s 

námetmi, návrhmi, sťažnosťami a žiadosťami o pomoc pri riešení problémov 

súvisiacich s činnosťou SLOVENSKEJ KOMORY VÝŠKOVÝCH 

PRACOVNÍKOV; tieto orgány sú povinné sa nimi zaoberať, 

b) podieľať sa na činnosti združenia, 

c) byť informovaní o činnosti združenia, 

d) právo na pravidelné zasielanie Newsletters SLOVENSKEJ KOMORY VÝŠKOVÝCH 

PRACOVNÍKOV, 

e) využívať majetok a služby združenia v poskytovanom rozsahu a vyvíjať činnosť v 

zmysle stanov a cieľov združenia 

f) členovia majú právo voliť a byť volení do orgánov SLOVENSKEJ KOMORY 

VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV, 

g) byť uvoľnení z funkcií v orgánoch združenia na vlastnú žiadosť. 

 

D. Povinnosti členov 

a) dodržiavať stanovy a program SLOVENSKEJ KOMORY VÝŠKOVÝCH 

PRACOVNÍKOV a všetky vnútorné predpisy vydávané a schválené orgánmi 

SLOVENSKEJ KOMORY VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV, 

b) platiť členský príspevok vo výške schválenej valným zhromaždením SLOVENSKEJ 

KOMORY VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV, 

c) vykonávať zverené funkcie a úlohy, chrániť a zveľaďovať majetok SLOVENSKEJ 

KOMORY VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV a chrániť záujmy združenia, 

d) podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom 

združenia, 

e) pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho činnosti, 



 
 

f) vystupovať v duchu morálnych zásad, slušného správania a ľudskej znášanlivosti, 

dbať o dobré meno SLOVENSKEJ KOMORY VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV. 

  

Článok IV. 

Organizačná štruktúra 

1. Orgány združenia: 

 

a) Najvyšší orgán 

b) Výkonný orgán 

c) Štatutárny orgán 

d) Kontrolný orgán 

 

K bodu a) Najvyšším orgánom SLOVENSKEJ KOMORY VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV 

je valné zhromaždenie tvorené členmi združenia 

 

- valné zhromaždenie rozhoduje 2/3 väčšinou hlasov, pričom každý člen má 1 hlas 

- valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní aspoň 15 % členov 

združenia; v prípade, že sa zíde menej ako 15 % členov združenia, valné 

zhromaždenie je uznášaniaschopné a môže rozhodovať iba o bodoch programu, ktoré 

boli dopredu oznámené 

- rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo 

dobrovoľným rozpustením, 

- schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky, 

- schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, 

- schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení, 

- volí a odvoláva členov predsedníctva, predsedu združenia a kontrolný orgán, 

- schvaľuje prijatie nových členov, 

- riadne valné zhromaždenie sa koná každý kalendárny rok najneskôr do konca 

dvanásteho kalendárneho mesiaca roka, zvoláva ho predseda aspoň 4 týždne pred jeho 

konaním; uznesenia valného zhromaždenia sú záväzné pre všetkých členov 

- mimoriadne valné zhromaždenie je zvolané na podnet ostatných orgánov združenia 

alebo aspoň pätiny členov združenia najneskôr 4 týždne pred jeho konaním. 

 

K bodu b) Výkonným orgánom SLOVENSKEJ KOMORY VÝŠKOVÝCH 

PRACOVNÍKOV je predsedníctvo utvorené zo zakladajúceho výboru združenia 

 

- predsedníctvo zasadá spravidla 1 krát do roka, zasadnutie zvoláva predseda OZ, 

- predsedníctvo je zložené z 3 členov, ich funkčné obdobie začína dňom zvolenia a trvá 

po dobu neurčitú, 

- predsedníctvo je uznášania schopné iba ak je prítomná 2/3 členov predsedníctva; 

každý člen má 1 hlas a predsedníctvo rozhoduje 2/3 hlasov, 

- predsedníctvo rozhoduje uznesením, 



 
 

- riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu, 

- zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu. 

 

K bodu c) Štatutárnym orgánom SLOVENSKEJ KOMORY VÝŠKOVÝCH 

PRACOVNÍKOV je predseda a dvaja podpredsedovia 

 

- predseda a podpredsedovia sú volení 2/3 väčšinou valným zhromaždením na obdobie 

5 rokov, 

- predseda a podpredsedovia konajú v mene združenia každý samostatne, 

- predseda zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu, 

- do pôsobnosti predsedu patrí konanie menom SLOVENSKEJ KOMORY 

VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV, zabezpečenie vedenia prvotnej evidencie 

a účtovníctva podľa platných právnych predpisov, zabezpečovanie pracovnoprávnych 

vzťahov a personálnej politiky, ak takého vzťahy vzniknú, uzatváranie zmlúv, 

disponovanie prostriedkami na účte, vypracovanie správ o hospodárení. 

 

K bodu d) Kontrolným orgánom SLOVENSKEJ KOMORY VÝŠKOVÝCH 

PRACOVNÍKOV je revízna komisia 

 

- revízna komisia sa skladá z predsedu revíznej komisie a dvoch členov, 

- členovia a predseda revíznej komisie sú volení valným zhromaždením 2/3 väčšinou 

hlasov, 

- členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v ostatných orgánoch 

združenia, 

- revízna komisia kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov, kontroluje 

hospodárenie združenia, dohliada na realizáciu schválených cieľov a dodržiavanie 

uznesení valného zhromaždenia a predsedníctva, upozorňuje na nedostatky a navrhuje 

opatrenia na ich odstránenie, 

- revízna komisia je oprávnená nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich 

sa činnosti združenia a kontroluje, či je účtovníctvo vedené v súlade so zákonom, 

- predseda revíznej komisie je prizývaný na každé zasadnutie valného zhromaždenia, 

- zasadania revíznej komisie zvoláva predseda revíznej komisie podľa potreby najmenej 

však raz do roka. 

 

Článok V. 

Majetok a hospodárska činnosť 

 

1. SLOVENSKÁ KOMORA VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV hospodári s hnuteľným 

a nehnuteľným majetkom. 

2. Zdrojom majetku sú: 

 a) príspevky členov a členské poplatky, 

 b) príjmy z darov, dotácií, grantov, príjmy z vlastnej činnosti a ostatné príjmy. 



 
 

3. SLOVENSKÁ KOMORA VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV vykonáva správu vlastného 

účtu. 

4. SLOVENSKÁ KOMORA VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV nakladá s majetkom v súlade 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi. 

5. Za hospodárenie je zodpovedné predsedníctvo, ako i každý člen združenia, ktorému boli 

zverené prostriedky alebo majetok združenia. 

6. SLOVENSKÁ KOMORA VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV môže byť účastníkom v 

spoločnostiach podľa ustanovení obchodného zákonníka za účelom získania príjmov pre 

zabezpečovanie hlavnej činnosti SLOVENSKEJ KOMORY VÝŠKOVÝCH 

PRACOVNÍKOV. 

  

Článok VI. 

Označenie SLOVENSKEJ KOMORY VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV 

 

1. Označenie SLOVENSKÁ KOMORA VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV, znaky, symboly, 

hlavičkový papier, vlajky a ostatné označenia symbolizujúce SLOVENSKÚ KOMORU 

VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV sa môžu používať len s povolením predsedu OZ. 

Propagácia SLOVENSKEJ KOMORY VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV tretími stranami 

je možná prostredníctvom schváleného loga, symbolu alebo iného označenia, ktoré bude 

vhodným spôsobom zverejnené. 

 

Článok VII. 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Otázky neupravené týmito stanovami sa riadia podľa platných legislatívnych predpisov a 

vnútornými predpismi SLOVENSKEJ KOMORY VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV. 

2. SLOVENSKÁ KOMORA VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV zaniká v súlade s § 12 

Zákona 83/90 Zb., a to buď dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením 

alebo právoplatným rozhodnutím štátneho orgánu o jej rozpustení. Pri zániku 

SLOVENSKEJ KOMORY VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV sa vykoná majetkové 

vysporiadanie podľa § 13 Zákona 83/90 Zb. v súlade so zákonom č. 513/91 Zb., pričom 

likvidátora, ktorý rozhodne po vyplatení všetkých záväzkov o delimitácii zvyšného 

majetku do nástupníckej organizácie alebo inej organizácie, ktorej činnosť je príbuzná 

činnosti a cieľom OZ ustanovuje valné zhromaždenie SLOVENSKEJ KOMORY 

VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV. 

3. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR. 


