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STANOVY PODNIKATE ĽSKEJ ALIANCIE SLOVENSKA 

 

Článok I 

Názov, sídlo a právne postavenie 

 

1) Názov združenia: Podnikateľská aliancia Slovenska. 

2) Používaná skratka: PAS.  

3) Anglický názov: Business Alliance of Slovakia. 

4) Sídlo združenia: Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212. 

5) Podnikateľská aliancia Slovenska (ďalej len „PAS“) je právnickou osobou registrovanou 
na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky ako združenie v zmysle zákona č. 83/1990 
Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. 

 

Článok II 

Pôsobnosť a hlavný cieľ PAS 

 

1) PAS je profesijná asociácia združujúca podnikateľov a zamestnávateľov založená na 
princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti, v súlade s 
ktorými vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky. K dodržiavaniu uvedených 
princípov sa zaväzujú aj členovia PAS. 

2) Hlavným cieľom PAS je prispieť k zlepšovaniu podnikateľského prostredia v Slovenskej 
republike v kontexte celospoločenského rozvoja. Pri dosahovaní tohto cieľa PAS: 

a) vytvára platformu na presadzovanie záujmov podnikateľských subjektov; 

b) spolupracuje s ostatnými organizáciami podobného zamerania pri dosahovaní 
stanovených cieľov; 

c) organizuje prieskumy, spracúva a publikuje analýzy, správy a stanoviská; 

d) organizuje vzdelávacie programy, semináre a konferencie; 

e) verejne sa vyjadruje k problematike zlepšovania podnikateľského prostredia v SR; 

f) spolupracuje s relevantnými domácimi a zahraničnými subjektami pri príprave 
legislatívy ovplyvňujúcej podnikateľské prostredie a pri riešení problémov týkajúcich 
sa podnikateľských subjektov; 

g) vytvára platformu pre reprezentáciu záujmov podnikateľských subjektov zo 
Slovenskej republiky pred inštitúciami Európskej únie a podporuje  zlepšovanie 
postavenia podnikateľských subjektov v rámci Európskej únie; 

h) realizuje inovatívne projekty za účelom dosiahnutia kľúčových posolstiev Lisabonskej 
agendy pre rozvoj konkurenčného potenciálu podnikateľského prostredia, regiónov, 
ľudského kapitálu, vedomostnej a informačnej spoločnosti, životného prostredia a 
trvalej udržateľnosti; 

i) vytvára a koordinuje verejno-súkromné partnerstvá ako podporný nástroj pre 
dosiahnutie svojho cieľa a hlavných aktivít. 
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Článok III 

Členstvo v PAS 

 

1) Členstvo môže byť individuálne alebo kolektívne. Osobitným druhom je čestné členstvo.  

2) O členstvo v PAS môže požiadať: 

a) fyzická alebo právnická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ust. § 2 ods. 2 
Obchodného zákonníka (individuálne členstvo), alebo 

b) organizácia podnikateľov (kolektívne členstvo), a to 

vyplnením prihlášky, v ktorej vyjadrí súhlas so stanovami PAS a ich dodržiavaním. 
Prihláška musí byť doručená výkonnému riaditeľovi PAS. Žiadateľ sa stáva členom 
Grémia PAS odo dňa nasledujúcom po dni, keď bolo žiadateľovi oznámené kladné 
stanovisko Strategickej rady PAS, ktoré musí mať písomnú alebo elektronickú podobu. 
V prípade negatívneho rozhodnutia Strategickej rady sa môže žiadateľ odvolať a o jeho 
členstve v PAS následne rozhodne Programová rada PAS.  

3) Členovia PAS platia ročný členský príspevok. Výšku príspevku schvaľuje Programová 
rada PAS. Členský príspevok sa uhrádza na základe výzvy výkonného riaditeľa PAS, 
ktorá musí mať písomnú formu. Členský príspevok sa hradí vopred na dobu jedného 
kalendárneho roka v období do 28. februára príslušného kalendárneho roka. Nový člen 
uhrádza účastnícky poplatok do 30 dní po prijatí do PAS na základe písomnej výzvy 
výkonného riaditeľa PAS. Výška členského príspevku kolektívneho člena sa určuje podľa 
toho podniku kolektívneho člena, ktorý dosiahol najlepšie výsledky v ukazovateli, na 
základe ktorého sa určuje výška členského príspevku. 

4) Členstvo zaniká: 

a) ak člen z vlastnej vôle nezaplatí ročný členský príspevok riadne a včas; 

b) vystúpením z PAS, a to dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení 
výkonnému riaditeľovi PAS; 

c) zánikom člena; 

d) vylúčením za porušenie stanov alebo za poškodzovanie mena a záujmov PAS; o 
vylúčení rozhoduje Programová rada PAS hlasovaním. 

5) Zánikom členstva nevzniká nárok na vrátenie účastníckeho poplatku alebo jeho časti.  

6) Čestným členom PAS môže byť osoba, ktorá významným spôsobom prispela k rozvoju 
podnikania v Slovenskej republike alebo k poslaniu a činnosti PAS. Čestné členstvo udelí 
Programová rada PAS na dobu neurčitú na návrh minimálne dvoch svojich členov, pokiaľ 
nikto z jej členov v hlasovaní neprejaví nesúhlas s udelením čestného členstva. Prejavený 
nesúhlas musí mať písomnú alebo elektronickú podobu. Čestný člen neplatí účastnícky 
poplatok a nemá hlasovacie právo.  

 

Článok IV 

Práva a povinnosti členov PAS 

 

1) Člen PAS má právo: 

a) aby jeho zástupcovia volili a boli volení do orgánov PAS spôsobom určeným týmito 
stanovami; 
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b) aktívne sa zúčastňovať na akciách pre členov PAS, byť informovaný o činnosti PAS a 
využívať služby poskytované PAS; 

c) predkladať Programovej rade PAS a Strategickej rade PAS návrhy na zabezpečovanie 
podnikateľských záujmov, práv a slobôd v rozsahu, ktorý umožňujú stanovy a platný 
právny poriadok.  

2) Člen PAS je povinný: 

a) dodržiavať stanovy PAS, ako aj všetky vnútorné predpisy vydané v súlade s nimi; 

b) v rámci svojich možností napomáhať pri plnení cieľov a rozvíjaní činnosti PAS; 

c) oznámiť všetky zmeny svojich základných údajov výkonnému riaditeľovi PAS.  

 

Článok V 

Orgány PAS 

 

Orgánmi PAS sú: 

a) Programová rada PAS; 

b) Prezident PAS; 

c) Viceprezident PAS; 

d) Strategická rada PAS; 

e) Výkonný riaditeľ PAS; 

f) Grémium PAS. 

 

Článok VI 

Programová rada PAS 

 

1) Programová rada PAS (ďalej len PR) je najvyšším orgánom PAS. Rozhoduje o 
programovom smerovaní PAS. 

2) Členmi PR sú volení vrcholoví predstavitelia podnikateľských subjektov z Grémia PAS a 
členovia Strategickej rady PAS. Prvé zloženie PR určia členovia PAS hlasovaním. 

3) PR sa stretáva spravidla raz za kalendárny rok. Mimoriadne stretnutie PR PAS zvoláva 
Prezident PAS, ak o to požiada minimálne 1/3 všetkých členov PR. PR je 
uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. V prípade, že 
zasadnutie PR nie je v stanovenom termíne uznášaniaschopné, oznámi Prezident PAS 
členom PR náhradný termín zasadnutia PR, ktoré sa musí uskutočniť najneskôr do 10 dní 
od pôvodného termínu a je uznášaniaschopné za prítomnosti najmenej 1/3 členov PR. 

4) PR prijíma svoje rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, ak stanovy 
neurčujú inak. 

5) Novým členom PR sa na vlastnú žiadosť môže stať vrcholový predstaviteľ podnikateľského 
subjektu, ktorý je členom Grémia PAS minimálne 12 mesiacov. 
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6) Člen PR stráca členstvo v PR, ak sa za jeho odvolanie vysloví nadpolovičná väčšina 
členov PR. 

7) Členovi PR sa pozastavuje členstvo v PR, ak počas dvanástich po sebe nasledujúcich 
mesiacoch nezastupuje žiadny subjekt z Grémia PAS. Pozastavené členstvo v PR sa 
obnovuje, ak tento člen znovu začne reprezentovať subjekt z Grémia PAS a o obnovenie 
členstva v PR sám požiada.  

8) Členovia PR majú právo: 

a) schvaľovať programovú stratégiu PAS; 

b) navrhovať a schvaľovať zmeny a doplnky v stratégii; 

c) navrhovať kandidátov na Prezidenta PAS, Viceprezidenta PAS, členov Strategickej 
rady PAS a výkonného riaditeľa PAS; 

d) voliť a odvolávať Prezidenta PAS, Viceprezidenta PAS, členov Strategickej rady PAS 
a výkonného riaditeľa PAS; 

e) byť informovaná o hospodárení PAS; 

f) pripravovať návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia v SR a navrhovať ich 
zapracovanie do plánu činnosti PAS; 

g) schvaľovať a meniť stanovy PAS. 

9) Prezident PAS má právo rozhodnúť o zmene spôsobu stretnutia PR tak, že program bude 
distribuovaný členom elektronickou poštou a rovnakou formou sa uskutoční aj hlasovanie. 
Elektronická správa (e-mail) musí obsahovať všetky podstatné náležitosti potrebné na 
správne hlasovanie členov: jasný a jednoznačne formulovaný predmet hlasovania; dátum 
a čas, dokedy bude odpoveď hlasujúceho člena považovaná za platnú, pričom za 
rozhodujúci sa považuje čas odoslania. Elektronické hlasovanie členov je platné, ak 
obsahuje jasnú a jednoznačnú odpoveď na predmet hlasovania, bolo odoslané v určenom 
časovom termíne a bolo odoslané z elektronickej adresy, ktorú pre daný subjekt eviduje 
výkonný riaditeľ PAS, ktorý hlasovanie zároveň organizačne zabezpečí. 

 

Článok VII 

Prezident PAS 

 

1) Prezident PAS predsedá PR.  

2) Funkčné obdobie Prezidenta PAS je jeden rok. 

3) Je volený spomedzi členov PR, a to 2/3 väčšinou členov PAS prítomných na hlasovaní. 
Ak vo voľbách kandidujú viac ako dvaja kandidáti a žiadny z nich nezíska v prvom kole 
volieb 2/3 väčšinu hlasov, uskutoční sa druhé kolo volieb, do ktorého postupujú dvaja 
kandidáti s najvyšším počtom hlasov.  

4) Hlasovanie o jeho odvolaní sa uskutoční, ak o to požiada najmenej 1/10 členov PAS. 
Členovia PAS rozhodujú o odvolaní Prezidenta PAS nadpolovičnou väčšinou hlasov.  

5) Prezident PAS môže rezignovať na svoju funkciu odstúpením, ktoré je povinný 
bezodkladne oznámiť výkonnému riaditeľovi, ktorý o tom následne informuje členov 
PAS.  

6) Prezidentom PAS sa nemôže stať člen Strategickej rady PAS. 
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7) Prezident PAS má právo: 

a) zvolávať a viesť zasadnutia PR; 

b) koordinovať činnosť členov PR; 

c) zúčastňovať sa na zasadnutiach Strategickej rady PAS;  

d) v prípade potreby, po dohode, v jednotlivých prípadoch, poveriť výkonom svojich 
práv a povinností viceprezidenta PAS; 

e) v koordinácii so Strategickou radou PAS reprezentovať PAS v prostriedkoch 
mediálnej komunikácie; 

f) reprezentovať PAS v spoločenských vzťahoch. 

8) Prezident PAS má povinnosť vykonávať svoj mandát v súlade so stanovami PAS 
a programovou stratégiou PAS, schválenou PR. 

 

Článok VIII 

Viceprezident PAS  

 

1) PAS má najviac dvoch viceprezidentov. 

2) Viceprezident PAS zastupuje v plnom rozsahu prezidenta PAS v prípade jeho 
neprítomnosti, odstúpenia alebo odvolania PR.  

3) Funkčné obdobie Viceprezidenta PAS je jeden rok. 

4) Je volený spomedzi členov PR, a to 2/3 väčšinou členov PAS prítomných na hlasovaní. 
Ak vo voľbách kandidujú viac ako dvaja kandidáti a žiadny z nich nezíska v prvom kole 
volieb 2/3 väčšinu hlasov, uskutoční sa druhé kolo volieb, do ktorého postupujú dvaja 
kandidáti s najvyšším počtom hlasov.  

5) Hlasovanie o jeho odvolaní sa uskutoční, ak o to požiada najmenej 1/10 členov PAS. 
Členovia PAS rozhodujú o odvolaní Viceprezidenta PAS nadpolovičnou väčšinou hlasov.  

6) Viceprezident PAS môže rezignovať na svoju funkciu odstúpením, ktoré je povinný 
bezodkladne oznámiť výkonnému riaditeľovi, ktorý o tom následne informuje členov 
PAS. 

7) Viceprezidentom PAS sa nemôže stať člen Strategickej rady PAS. 

8) Viceprezident PAS má právo: 

a) v koordinácii so Strategickou radou PAS reprezentovať PAS v prostriedkoch 
mediálnej komunikácie; 

b) reprezentovať PAS v spoločenských vzťahoch; 

c) po dohode s prezidentom PAS, prevziať na seba, v jednotlivých prípadoch, 
prezidentom delegované práva a povinnosti. 

9) Viceprezident PAS má povinnosť vykonávať svoj mandát v súlade so stanovami PAS 
a programovou stratégiou PAS, schválenou PR. 
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Článok IX 

Strategická rada PAS 

 

1) Strategická rada (ďalej len SR) dohliada na napĺňanie stratégie PAS. 

2) Funkčné obdobie člena SR je jeden rok. 

3) SR má štyroch členov. Členovia SR sa na dobu výkonu svojej funkcie stávajú členmi PR.  

4) Traja členovia SR sú volení priamo členmi PR. Štvrtým členom SR je výkonný riaditeľ 
PAS. Pri voľbe členov SR dá každý hlasujúci člen PR po jednom hlase najviac trom z 
nominovaných kandidátov. Traja kandidáti s najvyšším počtom hlasov sa stávajú členmi 
SR. V prípade rovnosti hlasov rozhodne Prezident PAS.  

5) Členovia SR majú povinnosť: 

a) pripravovať programovú stratégiu PAS; 

b) navrhovať zmeny a doplnky v stratégii; 

c) dohliadať na realizáciu aktivít v súlade s programovou stratégiou PAS; 

d) priebežne vyhodnocovať plnenie programovej stratégie PAS a minimálne raz ročne 
informovať o jej plnení PR; 

e) efektívne nakladať s prostriedkami rozpočtu PAS; 

f) na žiadosť prispievateľov na jednotlivé nepravidelné aktivity vytvárať pre ne riadiace 
komisie; 

g) koordinovať mediálnu prezentáciu PAS a jej aktivít; 

h) vykonávať svoj mandát v súlade so stanovami PAS a programovou stratégiou PAS, 
schválenou PR. 

6) Každý člen PR môže podať návrh na odvolanie člena SR. PR rozhoduje o odvolaní člena 
SR nadpolovičnou väčšinou členov PR prítomných na hlasovaní.  

7) Člen SR môže rezignovať na svoju funkciu odstúpením, ktoré je povinný bezodkladne 
oznámiť výkonnému riaditeľovi, ktorý o tom následne informuje členov PR. 

8) SR prijíma svoje rozhodnutia 3/4 väčšinou hlasov jej členov. 

 

Článok X 

Výkonný riaditeľ PAS 

 

1) Výkonný riaditeľ PAS je štatutárnym orgánom PAS. 

2) Je volený nadpolovičnou väčšinou členov PR prítomných na hlasovaní. Ak vo voľbách 
kandidujú viac ako dvaja kandidáti a žiadny z nich nezíska v prvom kole volieb 
nadpolovičnou väčšinu hlasov, uskutoční sa druhé kolo volieb, do ktorého postupujú 
dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. 

3) Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je jeden rok. V priebehu funkčného obdobia je 
členom SR.  
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4) Každý člen PR môže podať návrh na odvolanie výkonného riaditeľa PAS. PR rozhoduje o 
odvolaní výkonného riaditeľa PAS nadpolovičnou väčšinou členov PR prítomných na 
hlasovaní.  

5) Výkonný riaditeľ PAS môže rezignovať na svoju funkciu odstúpením, ktoré je povinný 
bezodkladne oznámiť členom PR.  

6) Výkonný riaditeľ PAS má právo: 

a) zvolávať a viesť zasadnutia SR; 

b) reprezentovať PAS v spoločenských vzťahoch; 

c) reprezentovať PAS v prostriedkoch mediálnej komunikácie; 

7) Výkonný riaditeľ PAS má povinnosť: 

a) koordinovať činnosť SR; 

b) koordinovať a riadiť aktivity PAS v zmysle programovej stratégie PAS; 

c) vykonávať ostatné činnosti vyplývajúce z týchto stanov; 

d) vykonávať svoj mandát v súlade so stanovami PAS a programovou stratégiou PAS, 
schválenou PR. 

8) V prípade rezignácie alebo odvolania prechádzajú všetky práva a povinnosti výkonného 
riaditeľa na Prezidenta PAS do doby, pokiaľ PR nezvolí nového výkonného riaditeľa 
PAS. 

 

Článok XI 

Grémium PAS 

 

1) Grémium PAS je orgánom združujúcim všetky členské podniky PAS. Grémium 
spolupracuje s  PR a  SR na zlepšovaní podnikateľského prostredia v Slovenskej 
republike. 

2) Členovia Grémia PAS majú právo: 

a) navrhovať kandidátov na Prezidenta PAS a Viceprezidenta PAS; 

b) voliť a odvolávať Prezidenta PAS a Viceprezidenta PAS; 

c) vyjadrovať sa hlasovaním k návrhom stanovísk a oficiálnych dokumentov PAS 
v rozsahu určenom týmito stanovami a Pravidlami vnútornej komunikácie PAS 
schválených PR; 

d) navrhovať SR realizáciu aktivít zameraných na zlepšovanie podnikateľského 
prostredia v SR; 

e) navrhovať osoby, ktoré by na jednotlivých vytýčených oblastiach činnosti mohli 
spolupracovať; 

f) pripomienkovať programovú stratégiu PAS; 

g) prednostne sa zúčastňovať na všetkých aktivitách a podujatiach organizovaných PAS. 
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Článok XII 

Čestný prezident PAS 

 

1) Čestným prezidentom PAS môže byť osoba, ktorá v minulosti vykonávala funkciu 
prezidenta PAS a významným spôsobom prispela k poslaniu a rozvoju činnosti PAS.   

2) Titul „Čestný prezident PAS“ udeľuje PR na návrh minimálne dvoch svojich členov na 
dobu neurčitú, pokiaľ nikto z jej členov v hlasovaní neprejaví nesúhlas s udelením tohto 
titulu. Prejavený nesúhlas musí mať písomnú alebo elektronickú podobu. 

3) PR titul „Čestný prezident PAS“ odoberie, ak poškodzuje záujmy PAS.   

4) Čestný prezident má právo zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných PAS. 

5) Po dohode s prezidentom PAS môže reprezentovať PAS na verejnosti. 

6) Čestný prezident neplatí členský príspevok a nemá hlasovacie právo. 

 

Článok XIII 
Zásady hospodárenia PAS 

 

1) Zdroje na činnosť PAS tvoria: 

a) ročné členské príspevky; 

b) príspevky na nepravidelné aktivity PAS; 

c) dobrovoľné finančné a iné prostriedky vo forme príspevkov a darov od právnických a 
fyzických osôb, výťažkov z účelových akcií, úrokov z finančných prostriedkov v 
peňažných ústavoch a výnosov z vlastnej činnosti; 

d) prostriedky z grantov a verejných súťaží. 

2) Rozhodnutia v oblasti hospodárenia ako aj prijatie nových záväzkov vykonáva SR 
a následne ich realizuje výkonný riaditeľ PAS.  

3) Získané finančné prostriedky sú uložené na samostatnom účte v banke.  

4) Zdroje na činnosť PAS slúžia na plnenie hlavného cieľa a aktivít PAS definovaných v 
týchto stanovách a programovej stratégii PAS a nesmú byť použité v rozpore s nimi. 

 

Článok XIV 
Zánik PAS 

 

1) PAS zaniká: 

a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, ak o tom v hlasovaní 
rozhodne 2/3 väčšina hlasov všetkých členov PAS; výkonný riaditeľ oznámi zánik 
PAS do 15 dní Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky; 

b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozpustení 
PAS. 

2) Pri zániku PAS sa vykoná majetkové vyporiadanie. Majetkové vyporiadanie vykonajú: 

a) SR PAS; alebo 
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b) likvidátor určený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v prípade zániku 
uvedenom v bode 1. písm. b).  

3) Členovia PAS, ktorých členstvo trvalo ku dňu zrušenia PAS, majú právo na podiel na 
majetkovom zostatku, ktorý vyplynul z likvidácie a to v pomere zaplatených ročných 
príspevkov člena k úhrnu všetkých zaplatených príspevkov.  

 

Článok XV 
Záverečné ustanovenia 

 

1) Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia Programovou radou PAS. 
Schvaľovanie zmien a doplnkov v stanovách je v kompetencii PR. Každá zmena stanov 
bude do 15 dní odo dňa jej schválenia oznámená Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky 
za účelom vzatia tejto zmeny na vedomie podľa ust. § 11 zákona č. 83/1990 Zb. 

2) Vo veciach neupravených týmito stanovami sa právne vzťahy spravujú príslušnými 
ustanoveniami právnych predpisov. 

3) PAS používa pri svojej činnosti vlastné logo. 

4) Účastníci PAS majú právo informovať o svojom členstve v orgánoch PAS navonok a 
používať  pre tieto potreby logo a názov PAS. 

 

 

Bratislava 1. januára 2007  

 


