INTERNÝ PREDPIS
Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska o poradcoch prezidenta ZSPS
Prezídium Zväzu stavebných podnikateľov (ďalej tiež Zväz) sa v zmysle § 16 Stanov Zväzu dňa 6. 9.
2016 uznieslo na tomto predpise o poradcoch prezidenta ZSPS:
Článok I.
§1
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Tento interný predpis upravuje spôsob menovania a činnosť poradcu prezidenta ZSPS (ďalej len
"poradca").
2. Poradcom byť len fyzická osoba, a to aj mimo členskej základne Zväzu.
3. Počet poradcov nie je obmedzený, vyplýva z cieľov, úloh a potrieb Zväzu podľa rozhodnutia
Prezidenta.
§2
SPÔSOB MENOVANIA
1. S odkazom na znenie § 20, ods. 11) Stanov Zväzu, poradcov menuje a odvoláva Prezident a o
vymenovaní alebo odvolaní informuje Prezídium na najbližšom zasadnutí.
2. Súčasťou menovacieho dekrétu je rámcové vymedzenie úloh a činností poradcu v požadovanom
segmente záujmov Zväzu.
§3
ŠPECIFIKÁCIA POŽIADAVIEK NA MENOVANIE
1. Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa a primeraná prax v
stavebnom sektore v rozsahu podľa zamerania a úloh poradcu.
2. Požadované schopnosti a osobnostné predpoklady: spoľahlivosť, bezúhonnosť, koncepčné,
organizačné a komunikačné schopnosti.
3. Požadované odborné znalosti: Stanovy ZSPS a legislatívne predpisy podnikania v stavebníctve,
predpisy upravujúce kompetencie verejnej správy (štátnej správy a samosprávy) a odborov, príp. aj
ďalšie predpisy, v rozsahu podľa zamerania a úloh poradcu.
§4
ÚLOHY A ČINNOSŤ PORADCU
1. Poradca pracuje výlučne na nepolitickej odbornej báze, jeho prevažne iniciatívne a konzultačné
pôsobenie vychádza prioritne z cieľov zväzu, hlavných úloh schválených Valným zhromaždením
ZSPS a pokynov Prezidenta.
2. Medzi hlavné úlohy patrí najmä príprava stanovísk a rokovaní Prezidenta, kreovanie a
posudzovanie zásadných návrhov odbornej, legislatívnej a koncepčnej povahy smerujúcich k
zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku.
3. K odbornej činnosti poradcu patrí aj zastupovanie Prezidenta v externých inštitúciách,
odborných rokovaniach a vystúpeniach, ale len v rozsahu menovacím dekrétom vymedzených úloh
a na základe predchádzajúceho poverenia Prezidenta a jeho pokynov.
§5
1

POVINNOSTI PORADCU
1. V celom rozsahu svojho pôsobenia bude vždy rešpektovať pokyny Prezidenta. V prípade
nejasnosti bude konzultovať postoje zväzu s Prezidentom, resp. I. viceprezidentom ZSPS, a to ešte
pred príslušným rokovaním v externých inštitúciách či vystúpeniach na odborných fórach, a pod.
2. O svojej činnosti bude po každom rokovaní či vystúpení informovať Prezidenta osobne, alebo
prostredníctvom Sekretariátu ZSPS.
3. Poradca je zaviazaný, že nebude:
a) využívať Zväz s cieľom zabezpečiť pre seba alebo cudzie osoby prospech, ktorý by inak
nedosiahol
b) konať tak, aby na úkor Zväzu získal pre seba alebo cudzie osoby neoprávnené výhody a nebude
za týmto účelom žiadať ani prijímať akýkoľvek prospech.
§6
ODMENA ZA VYKONANÚ PRÁCU A PRACOVNÉ PODMIENKY
1. Odmena za vykonanú prácu je predmetom individuálnej dohody Prezidenta s príslušným
poradcom.
2. Sekretariát ZSPS poskytne v prípade potreby poradcovi pracovný priestor a základné
kancelárske potreby.
Článok II.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Na základe rozhodnutia Prezidenta možno poradcu písomne odvolať spravidla k prvému dňu
nasledujúceho mesiaca. Poradca je povinný odvolanie akceptovať.
2. Tento interný predpis nadobúda účinnosť dňom 10. 9. 2016.
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