STANOVY
Občianskeho združenia
Únia profesionálov verejného obstarávania
Preambula
Občianske združenie Únia profesionálov verejného obstarávania je
nezávislým občianskym združením fyzických a právnických osôb, ktoré sa
vo svojej činnosti zameriava na podporu konzultačných spoločností
pôsobiacich v oblasti verejného obstarávania (ďalej len „združenie“).
Cieľom združenia je vytváranie dialógu a spolupráce konzultačných
spoločností, konzultantov vykonávajúcich podpornú činnosť vo verejnom
obstarávaní vzájomne medzi sebou, ako aj s národnými, ale aj
medzinárodnými verejnými inštitúciami, organizáciami tzv. tretieho
sektora, ako aj s médiami, prípadne tretími osobami.
K naplneniu týchto cieľov vedie najmä diskusiu s inými odbornými
organizáciami, štátnymi orgánmi, organizuje odborné semináre, verejné
prezentácie, diskusné podujatia, vzdelávacie aktivity, vydáva periodické i
neperiodické publikácie, pripravuje rozhlasové i televízne relácie resp.
vystupuje v médiách, realizuje internetové stránky, pričom pri všetkých
aktivitách spolupracuje nielen so slovenskými, ale aj zahraničnými
subjektami.

Hlava I
Úvodné ustanovenia
Článok 1
Názov združenia: Únia profesionálov verejného obstarávania.
Združenie je nezávislé občianske združenie fyzických a právnických osôb
pôsobiacich ako konzultanti vo verejnom obstarávaní, ktoré pôsobí na
území Slovenskej republiky.
Článok 2
Sídlom združenia je Polus Towers, Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava.
Článok 3
Združenie sa vo svojej činnosti riadi týmito stanovami a schválenými
programovými dokumentmi.
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Článok 4
Ciele združenia sú:
a) podpora a otvorená komunikácia o problematike verejného obstarávania
medzi členmi,
b) otvorená komunikácia o problematike verejného obstarávania s inými
orgánmi, organizáciami a záujmovými na národnej a medzinárodnej
úrovni,
c) vytváranie dialógu a spolupráce konzultačných spoločností pôsobiacich
v oblasti verejného obstarávania s národnými, ale aj medzinárodnými
verejnými inštitúciami, organizáciami tzv. tretieho sektora, ako aj
s médiami, prípadne tretími osobami,
d) vytvorenie platformy na odbornú diskusiu a pripomienkovanie
legislatívnych návrhov v oblasti verejného obstarávania,
e) organizovanie aktivít, najmä: odborné semináre, verejné prezentácie,
diskusné podujatia, vzdelávacie činnosti, vydávanie periodických i
neperiodických publikácií, príprava rozhlasových i televíznych relácií,
realizácia internetových stránok, a to v spolupráci nielen so slovenskými,
ale aj zahraničnými subjektmi,
f) vytvorenie vzorových dokumentov, šablón a iných podporných
dokumentov potrebných pre proces verejného obstarávania,
g) vytvorenie platformy na prezentáciu jednotných mediálnych stanovísk a
komunikáciu so širokou verejnosťou.

Hlava II
Členstvo
Článok 5
Členom združenia sa môže stať fyzická osoba podnikateľ alebo právnická
osoba so sídlom na území SR, ktorá:
• je oprávnená vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní a má
uvedený predmet podnikania zapísaný v predmete činnosti verejné
obstarávanie,
• v troch rokoch predchádzajúcich roku podania žiadosti o registráciu
realizoval potenciálny člen aspoň 1 nadlimitnú a 1 podlimitnú
zákazku, prípadne realizoval 2 nadlimitné zákazky. V prípade, že
potenciálny člen nebol vo vestníku označený ako kontaktná osoba
verejného obstarávateľa, dôkazom o realizácií verejného obstarávania
je potvrdenie od verejného obstarávateľa o realizácií verejného
obstarávania,
• získala odporúčanie členstva od minimálne 2 zakladajúcich členov,
• čestne prehlási, že sa bude riadiť pravidlami členstva a Etickým
kódexom Únie profesionálov verejného obstarávania.
• uhradí ročný členský poplatok do 5 dní od doručenia rozhodnutia
združenia o prijatí za člena združenia na účet združenia.
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Článok 6

Zakladajúcim členom sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa
podieľala na vzniku združenia v jeho vývojovej fáze. Vznik jej členstva
odsúhlasuje splnomocnenec prípravného výboru na základe splnenia
podmienok pre člena podľa článku 5 stanov. V prípade postupu podľa
predchádzajúcej vety sa článok 5 bod 3 a 5 neuplatňuje. Zakladajúci člen
uhrádza ročný členský poplatok do 15 dní od doručenia výzvy na úhradu
členského príspevku.
Členstvo, člena iného ako zakladajúceho člena (ďalej „nový člen“), vzniká
na základe schválenia členstva Výkonnou radou združenia, pričom sa
vyžaduje súhlas minimálne nadpolovičnej väčšiny členov Výkonnej rady
združenia so vstupom nového člena.
Členstvo nového člena vzniká na základe schválenia členstva Výkonnou
radou združenia, pričom sa vyžaduje súhlas minimálne nadpolovičnej
väčšiny členov Výkonnej rady združenia so vstupom nového člena.
Žiadosť o členstvo je možné podať aj elektronicky na emailovú adresu
zverejnenú na webovom sídle združenia.
Výkonná rada združenia môže rozhodnúť o registrácií nového člena za
splnenia podmienok, že nový člen:
•

spĺňa v celom rozsahu podmienky podľa článku 5 týchto stanov

•

uhradil na účet združenia príslušný ročný poplatok určený Valným
zhromaždením
Článok 7

Členstvo zaniká:
a) dobrovoľným vystúpením zo združenia. Vystúpenie musí mať písomnú
formu oznámenia o vystúpení a musí byť doručené do sídla združenia.
Vystúpenie je možné doručiť aj na emailovú adresu združenia.
Oznámenie o vystúpení musí byť podpísané osobami oprávnenými
konať v mene vystupujúceho člena. Účinky vystúpenia nastávajú dňom
doručenia oznámenia o vystúpení člena do sídla združenia
b) úmrtím fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby,
c) vylúčením, ktoré je možné v prípade hrubého porušenia týchto stanov.
Za hrubé porušenie stanov sa považuje
• porušenie Etického kódexu združenia,
• omeškanie s úhradou členského príspevku o viac ako 6 mesiacov,
od splatnosti členského príspevku.
O vylúčení člena pre hrubé porušenie stanov rozhoduje Valné
zhromaždenie, na základe odporúčania Výkonnej rady združenia. Na
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vylúčenie člena je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Člen,
o ktorého vylúčení sa hlasuje, nemá hlasovacie právo v tomto prípade.
V prípade zániku členstva sa zaplatený ročný členský poplatok takémuto
členovi nevracia.
Článok 8
Práva členov:
a) zúčastňovať sa na všetkých podujatiach združenia, za zvýhodnených
podmienok
b) využívať všetky výhody, ktoré združenie poskytuje,
c) využívať členstvo v združení na svoju propagáciu. Za týmto účelom je
člen oprávnený umiestniť na svoje webové sídlo vizitky, resp. iný
propagačný materiál a informáciu o tom, že je členom združenia, vrátane
umiestnenia loga združenia, a na webovom sídle združenia umiestniť
informáciu o jeho členstve,
d) navrhovať členov Výkonnej rady združenia,
e) byť informovaný o činnosti združenia, predovšetkým o hospodárení
združenia
f) podať návrh na zvolanie Valného zhromaždenia. Na zvolanie Valného
zhromaždenia je potrebný návrh minimálne 1/3 všetkých členov. Návrh
sa doručuje Výkonnej rade združenia. V takomto prípade je Výkonná
rada združenia povinná zvolať Valné zhromaždenie do jedného mesiaca
od obdržania takejto žiadosti.
g) podávať návrhy, pripomienky a odporúčania na úpravu Stanov,
smerovanie združenia, resp. k akejkoľvek aktivite, ktorú by malo
združenie vykonávať, alebo by sa malo zdržať výkonu tejto aktivity.
Článok 9
Povinnosti členov:
a) dodržiavať Stanovy a Etický kódex združenia a ďalšie dokumenty
združenia, ktoré združenie prijalo ako záväzné pre členov,
b) podľa svojich schopností a možností podporovať ciele a činnosť
združenia,
c) platiť členské príspevky.
Orgány združenia
Orgánmi združenia sú:
•
•
•

Článok 10

Valné zhromaždenie
Výkonná rada združenia
Predseda
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Článok 11
Výkonná rada združenia
Výkonná rada združenia je výkonným riadiacim orgánom združenia a koná
v ich mene. Výkonná rada združenia pripravuje návrhy na aktivity
združenia a koordinuje ich realizáciu. Na čele Výkonnej rady združenia stojí
predseda, ktorý je zároveň aj štatutárnym zástupcom združenia.
Výkonná rada združenia sa skladá z 5 (piatich) členov, ktorých volí na
obdobie troch rokov Valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých
členov. Valné zhromaždenie taktiež na obdobie troch rokov volí z členov
výkonnej rady predsedu. Členstvo vo Výkonnej rade združenia je čestná
funkcia, a žiadnemu členovi, tzn. ani predsedovi neprináleží nárok na
odmenu za výkon tejto funkcie.
Člen združenia môže mať len jedného zástupcu vo Výkonnej rade združenia.
Členom Výkonnej rady združenia /predsedom môže byť fyzická osoba,
ktorá:
•
•
•
•

dovŕšila vek 18 rokov,
je bezúhonná,
je štatutárnym orgánom , zamestnancom člena združenia alebo
členom združenia, ak je členom fyzická osoba,
bola zvolená Valným zhromaždením za člena Výkonnej rady
združenia.

O voľbách členov Výkonnej rady združenia a predsedu sa vyhotoví riadna
Zápisnica, ktorú musí podpísať doterajší aj nový predseda Združenia. Ak
doterajší predseda odmietne podpísať Zápisnicu, jeho podpis možno
nahradiť vyhlásením troch zakladajúcich členov. Zápisnica tiež musí
obsahovať dátum jej spísania, miesto jej spísania, meno doterajšieho
predsedu, meno nového predsedu a údaje o výsledkoch volieb. Dňom
vyhotovenia riadnej Zápisnice sa predsedom združenia a členmi Výkonnej
rady združenia stávajú zvolené osoby.
Svoje právomoci a povinnosti vykonáva Výkonná rada združenia v úzkej
súčinnosti a na základe odporúčaní a záverov Valného zhromaždenia.
Výkonná rada združenia najmä:
a) pripravuje a realizuje konkrétne aktivity združenia, a to najmä plní ciele
združenia definované v článku 4 Stanov,
b) spolupracuje s členmi združenia pri realizácii aktivít,
c) spolupracuje s inými partnermi pri realizácii aktivít,
d) pravidelne informuje členov, ako aj médiá o svojej činnosti a aktivitách
združenia,
e) spolupracuje s inými záujmovými združeniami,
f) spolupracuje s orgánmi verejnej moci,
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vytvára a ruší odborné a pracovné komisie združenia,
schvaľuje nových členov združenia,
vedie evidenciu členov združenia,
zvoláva Valné zhromaždenie združenia. Okrem povinnosti zvolať Valné
zhromaždenie podľa článku 8 Stanov, môže Výkonná rada združenia
zvolať Valné zhromaždenie aj z iného dôvodu. Výkonná rada združenia
musí zvolať Valné zhromaždenie minimálne raz ročne za účelom voľby
orgánov (ak v príslušnom roku končí funkčné obdobie členom Výkonnej
rady alebo zanikla funkcia ktorémukoľvek členovi Výkonnej rady
združenia) a schválenia hospodárenia združenia
k) predkladá Valnému zhromaždeniu na schválenie rozpočet, vydáva
výročnú správu, vrátane informácií o hospodárení,

g)
h)
i)
j)

Akýkoľvek úkon Výkonnej rady združenia je platný, ak ho odsúhlasila
nadpolovičná väčšina jej členov. V prípade rovnosti hlasov má rozhodujúci
hlas predseda.
Funkcia člena Výkonnej rady združenia / predsedu zaniká:
vzdaním sa funkcie člena Výkonnej rady združenia
smrťou člena Výkonnej rady združenia
zánikom pracovného pomeru u člena
zánikom funkcie štatutárneho orgánu u člena
pozbavením alebo zbavením spôsobilosti na právne úkony člena
Výkonnej rady združenia
f) zánikom členstva člena, ktorého zastupuje člen Výkonnej rady združenia
vo Výkonnej rade združenia
g) uplynutím času, na ktoré je člen Výkonnej rady združenia zvolený
h) rozhodnutím Valného zhromaždenia o odvolaní člena združenia
a)
b)
c)
d)
e)

Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o odvolaní člena Výkonnej rady
združenia/ predsedu v prípade, ak člen Výkonnej rady združenia/predseda:
a) preukázateľne nevykonáva činnosť člena združenia viac ako 6 mesiacov,
b) koná v rozpore s rozhodnutiami Valného zhromaždenia,
c) porušil Etický kódex,
d) stratil predpoklady byť členom Výkonnej rady združenia podľa tohto
článku.
Článok 12
Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia.
Na Valnom zhromaždení má každý člen združenia právo účasti. Každého
člena môže na Valnom zhromaždení zastupovať len jeden zástupca.
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Valné zhromaždenie je možné zvolať najskôr 7 kalendárnych dní pred jeho
konaním. V pozvánke je uvedené miesto konania Valného zhromaždenia,
dátum a čas a forma konania. V prípade ak sa Valné zhromaždenie koná
formou per rollam, každý člen vykonáva svoje práva prostredníctvom svojho
emailu, ktorý uviedol ako člen. Každý člen má jeden hlas.
Valné zhromaždenie združenia najmä:
a) volí a odvoláva jednotlivých členov Výkonnej rady združenia a predsedu,
b) prerokúva správu Výkonnej rady združenia o hospodárení,
c) schvaľuje hospodárenie združenia,
d) rozhoduje o výške členského príspevku,
e) rozhoduje o vylúčení člena,
f) rozhoduje o pozastavení členstva člena v zmysle Etického poriadku,
g) hodnotí činnosť združenia a Výkonnej rady združenia,
h) odsúhlasuje koncepciu smerovania odbornej diskusie pre konkrétnu
problematiku a odsúhlasuje návrh pripomienok legislatívnych návrhov
v oblasti verejného obstarávania,
i) rozhoduje o vstupe združenia do iných združení a vystúpení z nich,
j) rozhoduje o kreovaní plateného aparátu združenia a o výške odmeny pre
takýto aparát,
k) schvaľuje stanovy združenia, vrátane ich zmien a doplnkov
l) rozhoduje o zániku združenia.
Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná minimálne
tretina všetkých členov združenia. V prípade hlasovania per rollam sa
predchádzajúca veta nepoužije. Akýkoľvek úkon Valného zhromaždenia je
platný (ak nie je uvedené v týchto stanovách inak), ak je Valné
zhromaždenie uznášania schopné a úkon
odsúhlasila nadpolovičná
väčšina prítomných členov na príslušnom Valnom zhromaždení. V prípade
hlasovania per rollam sa na platnosť úkonu Valného zhromaždenia
vyžaduje súhlas väčšiny hlasujúcich členov, ak Valné zhromaždenie bolo
uznášania schopné.
Právo účasti na prvom Valnom zhromaždení združenia majú členovia
prípravného výboru a iné osoby zúčastnené na príprave združenia. Na
prvom Valnom zhromaždení sa okrem menovaní členov Výkonnej rady
združenia/predsedu
vykoná
aj
posúdenie
spôsobilosti
členstva
zakladajúcich členov. Uvedené sa vykoná pred voľbou Výkonnej rady
združenia/predsedu. Na prvom Valnom zhromaždení sa určí aj výška
ročného poplatku vrátane lehoty splatnosti tohto poplatku.

Hlava IV
Hospodárenie
Článok 13
Združenie si vytvára pre zabezpečenie svojej činnosti materiálne a finančné
podmienky. S prostriedkami disponuje v súlade s platnými právnymi
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predpismi a Stanovami združenia. Združenie hospodári podľa schváleného
rozpočtu.
Článok 14
Hospodáriť s majetkom má právo Výkonná rada združenia Zaväzovať sa
môže len do výšky majetku a svojich finančných aktív.

Článok 15
Majetok je vlastníctvom združenia a možno s ním disponovať len so
súhlasom Výkonnej rady združenia.
Príjmy tvoria:
a) dotácie a subvencie,
b) členské príspevky,
c) dary a iné príspevky,
d) ostatné príjmy.

Článok 16

Hlava V
Symboly Únie profesionálov verejného obstarávania
Článok 17
Symbolom združenia je logo a názov.

Hlava VI
Prechodné a záverečné ustanovenia
Článok 18
Do zápisu prvého štatutárneho orgánu do registra mimovládnych
neziskových organizácií koná v mene združenia splnomocnenec
prípravného výboru – JUDr. Juraj Tkáč, Družicová 1, 821 02 Bratislava.
Článok 19
Združenie
zaniká
rozhodnutím
dvojtretinovej
väčšiny
Valného
zhromaždenia združenia. V prípade prijatia právoplatného rozhodnutia o
zániku združenia Valné zhromaždenie zároveň rozhodne o majetkovom
vysporiadaní a právnom nástupníctve, prípadne ustanoví likvidátora.
Prílohy:
1. Etický kódex
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Príloha č. 1 Stanov:
Etický kódex
Za účelom zvyšovania úrovne etiky, integrity, transparentnosti a
zodpovednosti v oblasti verejného obstarávania Únia profesionálov
verejného obstarávania prijíma tento Etický kódex
Úloha konzultačných spoločností, konzultantov vykonávajúcich
podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní
Úloha konzultačných spoločností, konzultantov vykonávajúcich podpornú
činnosť vo verejnom obstarávaní je zameraná na kvalitné poskytovanie
podporných činností vo verejnom obstarávaní podľa § 2 ods. 4 zákona
343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zásady výkonu podpornej činnosti vo verejnom obstarávaní
Každý člen vykonáva podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní
s odbornou starostlivosťou. Za týmto účelom sa zaväzuje dôrazne dbať na
zamedzenie vzniku resp. existencii konfliktu záujmov vo verejnom
obstarávaní.
Každý člen koná nezávisle pri výkone podpornej činnosti nezávisle vo vzťahu
k orgánom verejnej moci.
Každý člen sa zaväzuje vykonávať podpornú činnosť vo verejnom
obstarávaní v záujmoch svojho klienta.
Všeobecné povinnosti člena
Člen:
a) vykonáva svoju profesiu a poskytuje svoje odborné služby poctivo,
čestne a spravodlivo
b) usiluje sa vo svojej odbornej praxi sústavne zdokonaľovať svoje
odborné vedomosti, poznatky, schopnosti a zručnosti v oblastiach
jeho činnosti,
c) sa vždy usiluje svojou činnosťou podporovať dôstojnosť a
bezúhonnosť výkonu podpornej činnosti vo verejnom obstarávaní a k
tomu vedie aj svojich zamestnancov a spolupracovníkov, aby svojim
konaním a správaním neotriasol dôverou svojich klientov a aby tí,
ktorí s ním prichádzajú do styku, boli uchránení pred zavádzajúcimi
výkladmi, podvodným správaním sa a úmyselným uvádzaním do
omylu
d) predchádza vo vzťahu ku klientovi vznik stretu záujmov, a ak takýto
stret záujmov hrozí, je člen povinný na uvedenú skutočnosť klienta
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upozorniť, prípadne odstúpiť od zákazky alebo uzavretej zmluvy, ak
klient z dôvodu nesporného stretu záujmov o to požiada,
e) nesmie na získanie zákazky používať mimozmluvné finančné a vecné
stimuly, protislužby a sprostredkovanie iných služieb,
f) vo vzťahu k iným členom rešpektuje ich odborný status,
v komunikácií s inými členmi nepoužíva invektívy, vulgarizmy a iné
formy psychického nátlaku
Činnosti nezlučiteľné so zásadami výkonu podpornej činnosti vo
verejnom obstarávaní
V prípade, ak sa preukáže, že člen alebo ktorákoľvek osoba ktorú člen
priamo alebo nepriamo využil pre výkon podpornej činnosti vo verejnom
obstarávaní sa dopustila trestného činu machinácie pri verejnom
obstarávaní a verejnej dražbe alebo akéhokoľvek súvisiaceho trestného
činu, je takáto činnosť člena nezlučiteľná s Etickým kódexom.
Za preukázanie skutočnosti podľa predchádzajúceho odseku sa považuje
existencia právoplatného odsudzujúceho rozsudku v príslušnej veci.
V prípade ak existuje podozrenie o naplnení tohto článku členom ( najmä
prípad podania obžaloby), je možné pozastavenie členstva v ÚNII
PROFESIONÁLOV VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA.
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