INTERNÝ PREDPIS
Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska o menovaní zástupcov ZSPS a ich
činnosti v externých inštitúciách
zo dňa 13. mája 2008, v znení zmeny z 25. mája 2010 a zmeny 20. januára 2021

Prezídium Zväzu stavebných podnikateľov (ďalej tiež Zväz alebo ZSPS) v zmysle § 16 Stanov Zväzu
sa dňa 20. januára 2021 uznieslo na tomto predpise o menovaní zástupcov ZSPS a ich činnosti v
externých inštitúciách:
§1
Všeobecné ustanovenia
Tento interný predpis upravuje spôsob menovania, povinnosti menovaných zástupcov ZSPS a

1.

ich činnosť v externých inštitúciách.
Menovaným zástupcom ZSPS na výkon činnosti v externých inštitúciách môže byť len

2.

fyzická osoba, ktorá je členom ZSPS alebo štatutárnym zástupcom člena ZSPS alebo poradcom
prezidenta.
§2
Spôsob menovania
ZSPS menuje zástupcov členských organizácii ZSPS na základe ponuky z externých inštitúcií

1.

alebo na základe aktívneho získavania takýchto pozícií.
Úrad ZSPS bezprostredne po získaní alebo oslovení s ponukou na menovanie do externej

2.

organizácie oboznámi s ponukou (mailom, alebo poštou) všetkých členov Prezídia ZSPS. Súčasťou
oslovenia členov bude i špecifikácia požiadaviek na menovanú pozíciu (podľa §3 odsek 1.) a termín
odpovede.
Členovia Prezídia ZSPS do stanoveného času na odpoveď zašlú svoje návrhy na menovanie v

3.

požadovanej štruktúre (podľa §3 odsek 2.). Po uplynutí termínu predloženia návrhov na menovanie
Úrad ZSPS posúdi splnenie formálnych požiadaviek. V prípade, že tieto nebudú splnené, návrh na
menovanie bude vylúčený z ďalšieho posudzovania. V prípade, ak požadované údaje nebudú úplné,
vyzve Úrad ZSPS na ich doplnenie.
§3
Špecifikácia požiadaviek na menovanie
1. Odbornými požiadavkami sú:
a)

vzdelanie,

b)

odborné zameranie,

c)

prax.
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2. Formálnymi požiadavky sú:
a)

stručné zdôvodnenie návrhu na menovanie,

b)

predbežný súhlas člena ZSPS, ktorý je na menovanie navrhovaný.
§4
Posudzovanie a schvaľovanie menovania

1. Po doručení návrhov Úrad ZSPS spracuje prehľad o všetkých kandidátoch s údajmi v nasledujúcej
štruktúre:
a)

meno a priezvisko,

b)

navrhujúca členská organizácia,

c)

aktuálna pracovná pozícia,

d)

kontaktné údaje – tel., mail, a fax.
Takto spracovaný prehľad predloží Prezidentovi ZSPS. Prezident ZSPS posúdi predložené

2.

návrhy, v prípade potreby požiada Úrad ZSPS o ich doplnenie a vyberie kandidáta na menovanie. V
prípade, že úrad nedostane žiadne návrhy na menovanie, Prezident ZSPS navrhne kandidáta osobne.
Prezident ZSPS predloží Prezídiu ZSPS návrh kandidáta na menovanie do externej inštitúcie

3.

na schválenie. Schválenie menovania s uvedením mena a externej inštitúcie sa uvedie v uznesení z
rokovania Prezídia ZSPS. V prípade neschválenia návrhu Prezidenta ZSPS sa môže celý proces
návrhu kandidáta na menovanie zopakovať až do rozhodnutia.
Následne Úrad ZSPS oboznámi s výsledkom všetkých členov ZSPS. Listom Prezidenta ZSPS

4.

oznámi príslušnému členovi, že bol Prezídiom ZSPS menovaný do externej inštitúcie. Na Úrade ZSPS
menovaný podpíše Prehlásenie člena ZSPS, v ktorom sa zaviaže k plneniu podmienok súvisiacich s
jeho pôsobením ako zástupcu ZSPS v externej inštitúcii.
§5
Povinnosti menovaného zástupcu ZSPS v externom orgáne
1. Menovaný zástupca ZSPS sa podrobne oboznámi predovšetkým s nasledujúcimi internými
predpismi ZSPS:

2.

a)

Stanovami ZSPS,

b)

touto Smernicou o menovaní zástupcov ZSPS a ich činnosti v externých inštitúciách.
Pri presadzovaní zásadných problémov bude menovaný vždy rešpektovať stanoviská a záujmy

ZSPS. V prípade potreby bude konzultovať zásadné postoje s Prezidentom, resp. I. viceprezidentom
ZSPS ešte pred rokovaním príslušnej inštitúcie.
3.

O svojej činnosti bude po každom rokovaní informovať Úrad ZSPS a jeho prostredníctvom

alebo osobne Prezídium ZSPS.
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§6
Záverečné ustanovenia
1.

Na základe rozhodnutia Prezídia ZSPS na návrh Prezidenta ZSPS možno menovaného

zástupcu odvolať. Menovaný je povinný odvolanie akceptovať.
2.

Ukončenie členstva menovaného v ZSPS má automaticky za následok odvolanie menovaného

v externej inštitúcii.
3.

Tento interný predpis bol schválený na zasadnutí Prezídia Zväzu dňa 20.01.2021 a nadobudol

účinnosť dňom 21.01.2021.

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, v. r.
Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
Ing. Marek Malina, PhD., v. r.
Generálny sekretár Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
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