
 

STANOVY 

Asociácie prevádzkovateľov káblových telekomunikácií 
 

 

 

Článok I.  

Identifikácia združenia 

 

Názov združenia: Asociácia prevádzkovateľov káblových telekomunikácií 

                              v ang. jazyku : Association of Cable Telecommunications Operators 

Skrátený názov  : APKT 

 

Sídlo združenia : Ševčenkova č. 34, 851 01 Bratislava 

 

 

Článok II. 

Základné ustanovenia 

 

2.1. Asociácia prevádzkovateľov káblových telekomunikácií (ďalej len „asociácia“) je záujmové, 

dobrovoľné, nezávislé a nepolitické združenie právnických osôb podľa § 20f a nasl. Zákona 

č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov, 

prevádzkovateľov multifunkčných sietí káblových telekomunikácií a iných právnických 

osôb, ktorých činnosti podporujú rozvoj multifunkčných sietí káblových telekomunikácií 

v Slovenskej republike. 

2.2. Asociácia je samostatnou právnickou osobou, založenou na dobu neurčitú. 

 

 

Článok III. 

Ciele asociácie 

 

3.1. Činnosť asociácie je založená na demokratických princípoch berúc ohľady aj na 

individuálne záujmy a stanoviská svojich členov, pričom v rámci svojej činnosti asociácia:  

a) prispieva v oblasti verejnej správy a štátnej politiky k vytvoreniu optimálnych podmienok 

pre rozvoj slovenského trhu elektronických komunikácii so zreteľom na kvalitu 

a dostupnosť služieb poskytovaných telekomunikačnými operátormi podľa aktuálnych 

požiadaviek spotrebiteľskej verejnosti.  

b) aktívne sa podieľa na zlepšení a zefektívnení komunikácie uskutočňovanej medzi jej členmi 

a regulačnými orgánmi v rozsahu svojej pôsobnosti.  

c) získava a rozširuje nové odborné informácie z oblasti káblových telekomunikácií, 

d) pôsobí v oblasti prípravy, výstavby a prevádzky multifunkčných sietí, poskytuje odborné 

stanoviská k tejto problematike, 

e) zabezpečuje inštitucionálne medzinárodné kontakty a spoluprácu s obdobnými združeniami, 

f) zastupuje členov pri rokovaniach s organizáciami kolektívnej ochrany autorských práv, 

vysielateľmi satelitných a terestrických rozhlasových a televíznych programov, ako aj inými 

organizáciami, ktorých predmet činnosti súvisí s činnosťou jej členov. 

g) zastupuje svojich členov na základe poverení valným zhromaždením. 
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Článok IV. 

Vznik, forma a zánik členstva. 

 

4.1. Členstvo v asociácii je dobrovoľné a na členstvo nie je právny nárok. 

4.2. O prijatí nového člena rozhodujú členovia asociácie na zasadnutí valného zhromaždenia, 

alebo členskej schôdze hlasovaním, pričom za jeho prijatie musí hlasovať viac, ako dve 

tretiny všetkých riadnych členov asociácie.  

4.3. Člena asociácie zastupuje na rokovaniach valného zhromaždenia písomne poverený 

zástupca, pričom štatutárny zástupca člena asociácie písomné poverenie nepotrebuje. 

4.4. Formy členstva:   

 a) riadny člen 

                      b) pridružený člen 

   c) čestný člen 

4.5. Členstvo v asociácii pre riadnych členov a čestných členov nie je časovo obmedzené. 

Trvanie členstva v asociácii pre pridružených členov je časovo obmedzené obdobím jedného 

kalendárneho roka. 

4.6. Zánik členstva môže nastať: 

a) vystúpením 

  b) vylúčením. 

4.7. Vystúpenie z asociácie oznámi člen písomne a zánik členstva nastane posledným dňom 

mesiaca, v ktorom bolo jeho písomné oznámenie doručené do sídla asociácie. Vystupujúci 

člen sa zaväzuje uhradiť svoj členský príspevok pomerne k dátumu ukončenia členstva. 

4.8. O vylúčení člena z asociácie rozhoduje valné zhromaždenie hlasovaním, pričom za jeho 

vylúčenie musí hlasovať viac, ako dve tretiny riadnych členov. 

4.9. Vylúčiť člena z asociácie možno len z nasledovných dôvodov: 

a) nezaplatenie členského príspevku (ani po opakovanej výzve), ktorého výška a dátum 

splatnosti boli riadne stanovené,  

b) hrubé porušenie záujmov asociácie, ktorých zachovanie vyplýva z účelu asociácie, jej 

cieľov a týchto stanov, 

c) absencia na valnom zhromaždení asociácie bez včasného a primeraného ospravedlnenia, 

ak sa táto skutočnosť zopakuje dvakrát v priebehu 2 rokov.  

 

 

Článok V. 

Práva a povinnosti členov asociácie. 

 

5.1. Riadny člen asociácie má právo: 

a) zúčastňovať sa zasadnutí valného zhromaždenia a bezplatne na všetkých akciách, ktoré 

organizuje asociácia (jedna osoba), 

b) predniesť svoje názory a podávať návrhy na činnosť asociácie, 

c) hlasovať jedným hlasom pri prijímaní uznesení, 

d) voliť a byť volený do orgánov asociácie, 

e) navrhovať a voliť zástupcov do orgánov asociácie, 

f) na všetky informácie, ktorými asociácia disponuje a na základe ktorých sa môže ďalej 

slobodne rozhodovať, 

g) vyjadrovať sa k odborným dokumentom, zaslaným na pripomienkovanie. 

5.2. Pridružený a čestný člen asociácie má právo: 

a) zúčastňovať sa rokovania vybraných bodov programu valného zhromaždenia, 

b) podávať návrhy na činnosť asociácie, 
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c) zúčastňovať sa na všetkých akciách, ktoré organizuje asociácia. 

5.3. Pridružený člen a čestný člen asociácie nemá hlasovacie právo. 

5.4. Povinnosťou riadnych a pridružených členov je : 

a) zúčastňovať sa na valných zhromaždeniach a členských schôdzach, 

b) riadne a včas uhradiť ročný členský príspevok, 

c) svojou aktivitou a činnosťou podporovať záujmy asociácie, 

d) riadiť sa uzneseniami a rozhodnutiami orgánov asociácie. 

5.5. Čestný člen asociácie poplatky a členské príspevky neplatí. 

 

Článok VI. 

Orgány asociácie a ich pôsobnosť. 

 

6.1. Orgánmi asociácie sú: 

a) Valné zhromaždenie, 

b) Predstavenstvo, 

c) Dozorná rada, 

d) Prezident, 

e) Členská schôdza. 

 

Článok VII. 

Valné zhromaždenie. 

 

7.1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom asociácie. 

7.2. Valné zhromaždenie tvoria všetci riadni členovia asociácie, ktorí majú právo hlasovať 

o všetkých záležitostiach asociácie, pričom každý riadny člen má jeden hlas s hlasovacím 

právom. 

7.3. Valné zhromaždenie sa koná minimálne jedenkrát do roka a zvoláva ho predstavenstvo. 

V pozvánke na valné zhromaždenie uvedie program zasadnutia a k jednotlivým bodom 

rozhodne o prizvaní pridružených a čestných členov asociácie.  

7.4. Valné zhromaždenie zvolá  predstavenstvo aj na podnet dozornej rady alebo na podnet viac 

ako dvoch tretín počtu riadnych členov asociácie. 

7.5. Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomné minimálne dve tretiny celkového 

počtu riadnych členov. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním. 

7.6. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí: 

a) schválenie stanov asociácie a ich zmien, 

b) voľba a odvolanie členov predstavenstva,  

c) voľba a odvolanie členov dozornej rady, 

d) voľba a odvolanie prezidenta asociácie 

e) rozhodnutie o spôsobe a výške odmeňovania volených členov orgánov asociácie, 

f) rozhodnutie o výške vstupného poplatku a členských príspevkov 

g) schválenie výročnej správy o hospodárení  

h) schválenie rozpočtu na nasledujúce obdobie 

i) rozhodnutie o prijatí nových členov 

j) rozhoduje o skrátení volebného obdobia členov predstavenstva a dozornej rady 

k) rozhodnutia o ďalších otázkach, ktorých rozhodovanie si valné zhromaždenie vyhradilo, 

l) rozhodovanie o zániku asociácie a voľba likvidátora, 

m) schvaľovanie členstva asociácie v iných záujmových združeniach a medzinárodných 

organizáciách 
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7.7. Na schválenie rozhodnutí uvedených v odsekoch a),f),i), a l) je potrebná dvojtretinová 

väčšina hlasov všetkých riadnych členov asociácie. V ostatných prípadoch  je potrebná 

nadpolovičná väčšina hlasov prítomných riadnych členov. 

7.8. Z rokovania valného zhromaždenia sa spíše zápisnica, ktorú vyhotoví zapisovateľ a podpíšu 

dvaja overovatelia a predseda predstavenstva. Zápisnica musí byť zaslaná všetkým riadnym 

členom a pridruženým členom asociácie do 15 pracovných dní od termínu konania valného 

zhromaždenia. 

7.9. Prijaté uznesenia valného zhromaždenia sú záväzné pre všetkých členov a pridružených 

členov asociácie a orgány asociácie. 

 

Článok VIII. 

Predstavenstvo. 

 

8.1. Predstavenstvo riadi činnosť asociácie a rozhoduje o všetkých veciach, pokiaľ nie sú 

vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti a to najmä: 

, 

a) zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva a predkladá spolu so stanoviskom dozornej rady 

valnému zhromaždeniu na schválenie správu o hospodárení a správu o činnosti 

asociácie, 

b) predkladá valnému zhromaždeniu návrh rozpočtu na nasledujúce obdobie, 

c) zvoláva, pripravuje program a materiály pre rokovanie valného zhromaždenia, 

d) zvoláva bezodkladne mimoriadne valné zhromaždenie na žiadosť dozornej rady, alebo 

na podnet 2/3 celkového počtu riadnych členov asociácie, 

e) sleduje vývoj v oblasti legislatívy a operatívnych úloh ovplyvňujúcich profesijné 

zameranie činnosti členov asociácie a predkladá odborné stanoviská, 

f) plní úlohy prijaté uznesením valného zhromaždenia a členskou schôdzou. 

8.2. Predstavenstvo je trojčlenné na čele ktorého je predseda – Prezident asociácie. Ďalších 

dvoch členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie na návrh osôb 

zastupujúcich riadnych členov asociácie. Funkčné obdobie predstavenstva je štvorročné, 

pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak.  

8.3. Predstavenstvo sa schádza minimálne štyrikrát ročne.  

 

IX. 

Dozorná rada. 

 

9.1. Dozorná rada je kontrolný orgán asociácie, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti 

predstavenstva a činnosť asociácie.  

9.2. Do pôsobnosti dozornej rady patrí najmä :  

a) nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti asociácie 

b) kontrolovať, či účtovné záznamy sú riadne vedené, v súlade so skutočnosťou 

c) kontrolovať, či činnosť asociácie je v súlade s právnymi predpismi, stanovami asociácie 

a uzneseniami valného zhromaždenia 

d) preskúmať ročnú účtovnú závierku a predkladať stanovisko k nej valnému zhromaždeniu 

e) predkladá stanovisko k účtovnej uzávierke spoločnosti, ktorej jediným spoločníkom je 

asociácia 

f) zvolávať valné zhromaždenie prostredníctvom predstavenstva, ak to vyžadujú záujmy 

asociácie 

g) navrhovať valnému zhromaždeniu opatrenia na odstránenie prípadných zistených 

nedostatkov 
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9.3. Členov dozornej rady volí valné zhromaždenie z osôb zastupujúcich riadnych členov 

asociácie. Dozorná rada má troch členov. Zo svojho stredu volí predsedu. Člen dozornej 

rady nesmie byť členom predstavenstva. Volebné obdobie dozornej rady je štvorročné, 

pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak. 

 

Článok X. 

Prezident 
 

10.1. Prezident je štatutárnym zástupcom asociácie. 

10.2. Prezident riadi a koordinuje činnosť predstavenstva asociácie. Pri svojej činnosti plní úlohy 

uložené uznesením valného zhromaždenia a predstavenstva. 

10.3. K povinnostiam prezidenta asociácie patrí: 

a) zastupuje asociáciu navonok v plnom rozsahu, 

b) zastupuje asociáciu v medzinárodných organizáciách a nesie zodpovednosť za 

medzinárodné kontakty a spoluprácu asociácie, 

c) zvoláva zasadnutie predstavenstva a valného zhromaždenia, 

d) zabezpečuje spracovanie odborných podkladov pre predstavenstvo a valné 

zhromaždenia, hlavne ak ide o stratégiu činnosti asociácie a predkladá vlastné návrhy na 

postup asociácie v kľúčových otázkach spoločného záujmu, 

e) spolupracuje s predsedom dozornej rady a má právo sa zúčastňovať na zasadnutiach 

dozornej rady, 

f) zastupuje asociáciu v odborných a legislatívnych orgánoch štátnej správy, 

g) zastupuje asociáciu pri rokovaniach s organizáciami kolektívnej ochrany autorských 

práv a vysielateľmi rozhlasových a televíznych programov o úprave autorských 

a vysielacích práv a poplatkov pre členov asociácie, 

h) vystupuje v mene asociácie pri kontaktoch s hromadnými oznamovacími prostriedkami. 

10.4. Prezidenta volí a odvoláva valné zhromaždenie. Volebné obdobie prezidenta asociácie je 

štyri roky, pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak. 

10.5. Zvolením prezidentovi vzniká po dobu jeho funkčného obdobia trvalý pracovný pomer 

k asociácii podľa pracovnoprávnych predpisov. Predstavenstvo uzatvára s predsedom 

zmluvný manažérsky kontrakt a upravuje jeho platové náležitosti. 

10.6. Prezident je z titulu svojej funkcie predsedom predstavenstva. Prezidenta môže pred 

skončením volebného obdobia odvolať iba valné zhromaždenie z dôvodov závažného 

porušenia povinností stanovených v článku 10.3. 

10.7. Po dobu výkonu funkcie v asociácii nesmie byť prezident v trvalom zamestnaneckom 

pomere so žiadnym z riadnych členov asociácie. 

10.8. Prezident asociácie rozhoduje o finančných výdajoch na základe rozpočtu, schváleného 

valným zhromaždením. Jeho rozhodnutia o výdajoch v rámci schváleného rozpočtu berie 

predstavenstvo na vedomie, rozhodnutia prezidenta nad rámec schváleného rozpočtu musí 

odsúhlasiť predstavenstvo. 

 

Článok XI. 

Členská schôdza 

 

11.1. Členská schôdza je fórum členov asociácie, na ktorom majú možnosť prednášať svoje 

požiadavky na činnosť asociácie, vzájomne komunikujú o možnosti riešení vyskytujúcich sa 

prevádzkových, technických a legislatívnych problémov, vymieňajú si informácie.  

11.2. Členskú schôdzu zvoláva predseda predstavenstva obvykle štyrikrát v kalendárnom roku. 
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Článok XII. 

Konanie a podpisovanie menom asociácie. 

 

12.1. V mene asociácie koná a podpisuje prezident asociácie samostatne a to tak, že 

k podpísanému alebo predtlačenému názvu asociácie pripojí prezident asociácie svoj podpis 

s uvedením funkcie. 

12.2. V prípade dlhodobej neprítomnosti prezidenta, konajú a podpisujú dvaja členovia 

predstavenstva spoločne na základe poverenia valného zhromaždenia.   

 

Článok XIII. 

Hospodárenie. 

 

13.1. Hospodárenie asociácie sa vykonáva v súlade s rozpočtom na príslušný kalendárny rok, 

schváleným valným zhromaždením.  

13.2. Finančnými zdrojmi sú vstupné poplatky, členské príspevky, dotácie, dary a príjmy 

z vlastnej hospodárskej činnosti. 

13.3. Vstupné poplatky a členské príspevky platia členovia asociácie na základe faktúry. 

13.4. Právo disponovať s finančnými prostriedkami asociácie majú iba členovia predstavenstva. 

13.5. Rozpočet asociácie na príslušný kalendárny rok musí byť zostavený ako vyrovnaný. 

13.6. O čerpaní finančných prostriedkov z rozpočtu asociácie musí byť vedená presná evidencia 

v súlade s účtovnou osnovou pre občianske združenia. Za riadne vedenie účtovníctva 

zodpovedá prezident asociácie.  

 

Článok XIV. 

Spôsob zrušenia a naloženie s likvidačným zostatkom. 

 

14.1. Asociácia ukončí svoju činnosť dobrovoľným rozpustením bez prechodu na právneho 

nástupcu na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, pričom za rozpustenie musí 

hlasovať dvojtretinová väčšina jej riadnych členov. 

14.2. Pred zánikom asociácie predstavenstvo zabezpečí likvidáciu majetkového zostatku. Na 

procesný postup pri likvidácii, najmä na otázky, ktoré neupravujú tieto stanovy, sa použijú 

ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

14.3. Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi riadnych členov asociácie v pomere uhradenej ročnej 

výšky členských príspevkov za predchádzajúci rok.  

14.4. Predstavenstvo predloží návrh na výmaz z registra a APKT zaniká výmazom z registra. 

 

 

Tieto stanovy boli schválené valným zhromaždením Asociácie prevádzkovateľov káblových 

telekomunikácií dňa 19.júna 2014. Dňom schválenia týchto Stanov sa rušia doterajšie Stanovy 

Asociácie prevádzkovateľov káblovej televízie zo dňa 4. apríla 2000 v znení neskorších zmien. 

 

 

Donovaly, 19.6.2014 

 

 

 


