STANOVY
SPOLOČNOSTI PRE PROJEKTOVÉ RIADENIE
Článok 1
Základné ustanovenia
(1) Spoločnosť pre projektové riadenie (ďalej len „SPPR“) je dobrovoľným profesijným združením fyzických osôb a právnických osôb zaoberajúcich sa projektovým riadením.
(2) SPPR má sídlo na adrese Hrachová 4, 821 05 Bratislava. Svoju pôsobnosť vykonáva na území Slovenskej republiky.
(3) Účelom SPPR je všestranná podpora profesionálneho rozvoja projektového riadenia, najmä
a) zvyšovanie úrovne kvalifikácie odborníkov na projektové riadenie,
b) výmena informácií a skúseností,
c) rozvoj informatickej podpory riadenia projektov,
d) rozvoj systému certifikácie odborníkov na projektové riadenie,
e) výskum a rozvoj poradenstva v oblasti projektového riadenia.
Tieto zámery realizuje predovšetkým prostredníctvom
• certifikácie odborníkov na projektové riadenie,
• organizácie odborných a osvetových podujatí,
• poskytovania odborných tréningov a školení,
• vydávania odborných článkov a odbornej literatúry,
• spolupráce s partnerskými organizáciami a spoločnosťami, ako aj s orgánmi
štátnej správy.
(4) SPPR je založená ako občianske združenie v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb.
o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Článok 2
Členstvo
(1) SPPR má riadnych a čestných členov. Riadni členovia sa delia do troch kategórií:
a) individuálny člen,
b) individuálny člen – študent,
c) kolektívny člen.
(2) Riadnym členom SPPR sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov
(individuálny člen) alebo právnická osoba (kolektívny člen), ktorá podporuje účel SPPR
vyjadrený v čl. 1 ods. 3, zaviaže sa dodržiavať stanovy SPPR a zaplatí ročný členský príspevok.
(3) Výšku ročného členského príspevku pre každú kategóriu riadnych členov stanoví
valné zhromaždenie. Prvý ročný členský príspevok uhradí riadny člen súčasne
s predložením prihlášky. V nasledujúcich rokoch je člen povinný členský príspevok uhradiť
vždy v ročných intervaloch, počítaných odo dňa uhradenia prvého členského príspevku.
(4) Čestné členstvo sa udeľuje fyzickým osobám, ktoré sú, resp. boli pre SPPR výnimočným prínosom, alebo preukazujú mimoriadne zásluhy v oblasti teórie alebo praxe

projektového riadenia. Čestné členstvo môže udeliť alebo zrušiť valné zhromaždenie na
návrh výboru SPPR.
(5) Člen SPPR má právo najmä
a) podieľať sa na činnosti združenia,
b) zúčastňovať sa na podujatiach SPPR,
c) voliť a byť volený do všetkých orgánov SPPR,
d) zúčastňovať sa na valných zhromaždeniach SPPR,
e) obracať sa s návrhmi, pripomienkami a sťažnosťami na príslušné orgány SPPR,
f) byť informovaný o všetkých zmenách v SPPR a mať na požiadanie prístup
k dokumentom súvisiacim s činnosťou SPPR,
g) využívať výhody poskytované členom zo strany SPPR alebo vyplývajúce pre členov zo vzťahov SPPR s inými subjektmi.
(6) Riadni členovia majú pri hlasovaní na valnom zhromaždení nasledovný počet
hlasov:
a) individuálny člen
1 hlas,
b) individuálny člen – študent
0,5 hlasu,
c) kolektívny člen
5 hlasov.
(7) Kolektívneho člena zastupuje na valných zhromaždeniach reprezentant, ktorého
na tento účel kolektívny člen písomne poverí. Reprezentant môže túto právomoc písomne
delegovať na inú osobu. Zmenu reprezentanta je kolektívny člen povinný bezodkladne
písomne oznámiť SPPR.
(8) Pri voľbách ktoréhokoľvek orgánu SPPR môže kolektívny člen navrhnúť len jedného kandidáta.
(9) Člen SPPR je povinný
a) dodržiavať stanovy SPPR,
b) platiť členské príspevky v určenej výške,
c) riadiť sa schváleným rozpočtom a Pravidlami hospodárenia SPPR.
(10) Individuálny člen, individuálny člen – študent a osoba pôsobiaca v SPPR ako zástupca kolektívneho člena sú povinní dodržiavať Etický kódex odborníka projektového riadenia.
(11) Čestný člen neplatí členský príspevok, pri hlasovaní na valnom zhromaždení
nemá hlasovacie právo a nemá právo byť volený do orgánov SPPR.
(12) Každý člen SPPR má právo kedykoľvek svoje členstvo ukončiť. Členstvo zaniká
dňom doručenia písomného oznámenia člena o ukončení členstva výboru SPPR. Zaplatený členský príspevok sa nevracia.
(13) Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vylúčení člena SPPR, ktorý svojím konaním poškodzuje záujmy SPPR alebo nedodržiava povinnosti člena uvedené v ods. 9 a 10.
V prípade vylúčenia členstvo zaniká dňom rozhodnutia valného zhromaždenia. Zaplatený
členský príspevok sa vylúčenému členovi nevracia.
(14) Členstvo automaticky zaniká vtedy, keď člen nezaplatí členský príspevok do 2
mesiacov od uplynutia ročného intervalu platby členského príspevku podľa ods. 3.
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Článok 3
Vnútorná organizácia SPPR
(1) Orgánmi SPPR sú
a) valné zhromaždenie,
b) prezident,
c) výbor,
d) revízor finančného hospodárenia.
(2) Samostatnou organizačnou zložkou SPPR je Slovenský inštitút projektového riadenia (ďalej aj „SIPR“).
(3) Najvyšší orgán SPPR je valné zhromaždenie.
(4) Valné zhromaždenie schvaľuje:
a) stanovy SPPR a ich zmeny,
b) plán činnosti SPPR,
c) finančný rozpočet SPPR (v členení na rozpočet výboru SPPR a rozpočet SIPR),
d) záverečnú ročnú správu o činnosti a hospodárení SPPR,
e) záverečnú ročnú správu o činnosti a hospodárení SIPR,
f) výšku členských príspevkov,
g) Pravidlá hospodárenia SPPR,
h) návrh na vylúčenie člena podľa čl. 2 ods. 14,
i) zánik SPPR,
j) zrušenie alebo právne osamostatnenie SIPR.
(5) Valné zhromaždenie môže zrušiť rozhodnutie výboru SPPR alebo správnej rady
SIPR.
(6) Valné zhromaždenie volí a odvoláva z funkcie:
a) členov výboru SPPR,
b) prezidenta SPPR,
c) revízora finančného hospodárenia SPPR,
d) správnu radu Slovenského inštitútu projektového riadenia.
O spôsobe hlasovania rozhoduje valné zhromaždenie pred začiatkom hlasovania na návrh
výboru SPPR.
(7) Uznesenie valného zhromaždenia je právoplatné, ak počet hlasov za jeho prijatie
predstavuje nadpolovičnú väčšinu počtu hlasov prítomných členov podľa čl. 2 ods. 7. Na
zrušenie SPPR a na zrušenie alebo právne osamostatnenie SIPR je potrebný súhlas trojštvrtinovej väčšiny hlasov všetkých členov SPPR.
(8) Valné zhromaždenie zasadá najmenej jedenkrát za rok a zvoláva ho výbor SPPR
najmenej 30 dní pred termínom konania. Výbor je povinný zvolať valné zhromaždenie tiež
v prípade, ak o to s uvedením dôvodu požiadajú členovia, ktorí majú spolu najmenej jednu
tretinu hlasov, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia požiadavky. Dôvodom zvolania
môže byť len požiadavka na prerokovanie niektorého z bodov uvedených v ods. 4 až 6.
(9) Prezident SPPR
a) zastupuje SPPR vo funkcii prvého štatutára,
b) zastupuje SPPR vo vonkajších vzťahoch. Je oprávnený konať menom SPPR
v súlade s uznesením valného zhromaždenia,
c) zúčastňuje sa zasadania výboru SPPR s hlasovacím právom,
d) zodpovedá za činnosť SPPR,
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e) podpisuje dokumenty zaväzujúce SPPR vo veciach certifikácie odborníkov na projektové riadenie.
(10) Výkonným orgánom SPPR je výbor SPPR. Schádza sa najmenej štyrikrát ročne.
Výbor SPPR má najmenej a najviac deväť členov. Pokiaľ sa niektorý člen výboru v období
medzi dvoma valnými zhromaždeniami vzdá svojej pozície vo výbore, môže byť miesto
neho do výboru kooptovaný nový kandidát na základe schválenia nadpolovičnou väčšinou
členov výboru SPPR. Kooptáciu člena výboru musí potvrdiť najbližšie valné zhromaždenie
riadnou voľbou, inak jeho pozícia vo výbore dňom uskutočnenia valného zhromaždenia
zaniká.
(11) Výbor SPPR rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré podľa týchto stanov
a Pravidiel hospodárenia SPPR nie sú vyhradené valnému zhromaždeniu alebo správnej
rade SIPR. Vo svojej práci sa riadi stanovami, uzneseniami valného zhromaždenia
a plánom práce a rozpočtom schválenými valným zhromaždením.
(12)
Výbor SPPR nie je oprávnený meniť stanovy SPPR. Jedinou výnimkou je
zmena sídla SPPR v článku 1, odseku (2) stanov, na ktorú postačuje súhlas 2/3
väčšiny členov výboru a nie je potrebné odsúhlasenie na valnom zhromaždení.
O zmene sídla SPPR je výbor SPPR povinný informovať členov SPPR najneskôr
do 5 dní od jej schválenia.
(13) Výbor zvoláva predseda výboru písomnou pozvánkou s uvedením programu rokovania najmenej 7 dní pred jeho zasadnutím. Predseda je povinný zvolať výbor vždy, ak
o to požiada prezident SPPR, predseda správnej rady SIPR alebo najmenej dvaja členovia
výboru, a to najneskôr do piatich pracovných dní od prijatia požiadavky. Ak tak nespraví,
zasadnutie výboru zvolá prezident SPPR.
(14) Výbor SPPR rozhoduje väčšinou hlasov členov prítomných na zasadnutí,
s výnimkou hlasovania o kooptovaní nového člena podľa ods. 10 a hlasovania o voľbe
predsedu výboru SPPR podľa ods. 14, na čo je potrebná väčšina hlasov všetkých členov
výboru. Ak sa má hlasovať o otázke, ktorá nebola uvedená v programe rokovania výboru v
pozvánke, je potrebné, aby boli pri hlasovaní prítomné najmenej dve tretiny počtu členov
výboru. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu výboru, a ak nie je na rokovaní prítomný, hlas predsedajúceho.
(15) Prácu výboru riadi predseda výboru, ktorý je volený na prvom zasadnutí výboru
na obdobie jedného roka. Pred každým ďalším rokom volebného obdobia výboru sa voľba
predsedu opakuje. Predseda je zvolený nadpolovičnou väčšinou hlasov členov výboru.
Predseda výboru SPPR zastupuje SPPR vo funkcii druhého štatutára a je oprávnený konať navonok v mene SPPR. V prípade neprítomnosti prezidenta SPPR ho zastupuje
v rozsahu vopred delegovaných právomocí.
(16) Výbor podľa potreby poveruje členov výboru zodpovednosťou za jednotlivé oblasti činnosti SPPR.
(17) Revízor finančného hospodárenia
a) kontroluje ročný rozpočet SPPR,
b) kontroluje dodržiavanie Pravidiel hospodárenia SPPR,
c) kontroluje správnosť vedenia pokladničného denníka,
d) kontroluje čerpanie finančných prostriedkov z bankových účtov,
e) v prípade zániku SPPR vypracuje správu o likvidite,
f) predkladá revíznu správu na schválenie valnému zhromaždeniu najmenej raz ročne.
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(18) Na zabezpečenie výkonu organizačných a administratívnych činností môže výbor
zriadiť funkciu tajomníka SPPR, ktorý profesionálne podporuje činnosť orgánov
a organizačných zložiek SPPR. Tajomník SPPR je priamo podriadený predsedovi výboru
SPPR a za svoju činnosť sa zodpovedá výboru SPPR.
(19) Na základe iniciatívy členov SPPR môže vzniknúť odborná skupina SPPR ako
platforma na výmenu skúseností a ďalší odborný a profesionálny rozvoj určitej záujmovej
skupiny členov. Pravidlá pre zriaďovanie, činnosť a rušenie odborných skupín stanovuje
výbor SPPR.
Článok 4
Slovenský inštitút projektového riadenia
(1) Slovenský inštitút projektového riadenia je samostatnou organizačnou zložkou
SPPR – je orgánom SPPR pre certifikáciu odborníkov na projektové riadenie podľa štandardov IPMA (International Project Management Association), ktorej je SPPR členom.
Certifikáciu vykonáva na základe zmluvy podpísanej medzi SPPR a IPMA.
(2) Hlavnými orgánmi SIPR sú správna rada a riaditeľ výkonného útvaru SIPR.
Správnu radu SIPR volí valné zhromaždenie SPPR.
(3) Činnosť SIPR sa riadi všeobecne platnými právnymi predpismi, týmito stanovami,
predpismi IPMA pre certifikáciu a aktuálnou zmluvou o používaní systému certifikácie
uzavretou medzi IPMA a SPPR. Podrobnosti o vnútornej organizácii, právach a povinnostiach orgánov, ako aj o postupe pri certifikácii upravuje
a) štatút SIPR, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie SPPR a
b) Systém certifikácie odborníkov na projektové riadenie, ktorý schvaľuje správna rada SIPR.
Návrh štatútu SIPR, ako aj návrh jeho zmien predkladá správna rada SIPR na schválenie
valnému zhromaždeniu po ich predchádzajúcom prerokovaní vo výbore SPPR.
Článok 5
Hospodárenie Spoločnosti pre projektové riadenie
(1) Hospodárenie SPPR sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi hospodárenie občianskych združení. SPPR môže vykonávať hospodársku činnosť
za účelom dosiahnutia stanovených cieľov a skvalitnenia činnosti spoločnosti.
(2) SPPR môže vydávať periodické a neperiodické publikácie.
(3) SPPR hospodári podľa rozpočtu schváleného valným zhromaždením podľa čl. 3.
Podrobnosti o hospodárení s prostriedkami SPPR upravujú Pravidlá hospodárenia SPPR,
ktoré schvaľuje na návrh výboru valné zhromaždenie.
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Článok 6
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Volebné obdobie všetkých volených orgánov SPPR definovaných v čl. 3 ods. 6 je
trojročné. Do funkcie prezidenta môže byť zvolený individuálny člen, alebo reprezentant
kolektívneho člena podľa čl. 2 ods. 7 maximálne dve po sebe nasledujúce volebné obdobia.
(2) Mandát štatutárnych zástupcov podľa čl. 3 ods. 9 a 14 končí dňom zvolenia ich
nástupcov valným zhromaždením. Po tomto dátume môžu štatutárni zástupcovia, ktorých
mandát skončil, uskutočniť v mene SPPR len nevyhnutné právne úkony, vedúce k ich plnoprávnemu nahradeniu vo funkcii novozvolenými nástupcami. Tieto úkony sú štatutárni
zástupcovia, ktorých mandát skončil, povinní uskutočniť bez zbytočného odkladu.
(3) Zrušenie a likvidáciu SPPR podľa čl. 3 ods. 4 písm. j) a čl. 3 ods. 7 realizujú likvidátori, ktorých určí valné zhromaždenie.
(4) Nadobudnutím účinnosti týchto stanov sa rušia stanovy SPPR registrované na
MV SR pod č. VVS/1-900/90-9389-4 dňa 25.4.2013.
Tieto stanovy schválilo valného zhromaždenie SPPR dňa 20.03.2018.

Ing. Petech Sochna
prezident SPPR
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