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Článok 1 

Názov a sídlo Cechu 

1. Názov:         Slovenský podkúvačský Cech 

2. Skrátený názov:  OZ Podkúvačský Cech 

3. Sídlo:            949 01 Nitra, Ul. Československej armády 1 

 

Článok 2 

OZ Podkúvačský Cech je zriadený v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združení občanov v 

znení zákona č. 300/1900 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 83/1993 Zb. 

OZ Podkúvačský Cech je dobrovoľným združením občanov (stavovskou organizáciou), ktorá 

napomáha združovaniu špecialistov v odbore kováčskej výroby a účelne chráni ich záujmy. 

 

Článok 3 

Miestna a vecná pôsobnosť 

1. Cech vyvíja svoju činnosť na území Slovenskej republiky. 

2. Členovia Cechu sú fyzické alebo právnické osoby podnikajúce v odbore podkúvač.  

3. Cech zaisťuje svoju činnosť  v rámci samostatne riadených sekcií: 

a)vzdelávanie nových členov  

b) ďalšie rozvojové vzdelávanie členov 

c) zahraničnú spoluprácu 

d) externú a internú informatiku 

e) propagáciu, výstavníctvo a osvetu 
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Článok 4 

Postavenie a ciele  Cechu 

Cech je nepolitickým záujmovým neziskovým združením. Cech sa zameriava na podporu 

individuálnej podnikateľskej a vzdelávacej činnosti v danom odbore.  

Ciele: 

a) aktívne sa zúčastňovať na zlepšovaní podmienok pre rozvoj podnikateľskej 

i vzdelávacej činnosti v danom odbore, v ktorom členovia cechu vyvíjajú svoju činnosť. 

b) usilovať sa o ochranu členov pred konkurenciou zo strany osôb bez odbornej 

kvalifikácie. 

c) aktívne sa zúčastňovať rokovania o návrhoch zákonov a právnych predpisov spätých 

s podnikateľskou činnosťou svojich členov. 

d) systematicky sa usilovať o zvyšovanie odbornej spôsobilosti svojich členov. 

e) zúčastňovať sa na príprave pre povolanie a prispievať k vytvoreniu podmienok 

k udržovaniu a zvyšovaniu odbornej úrovne podnikateľov a pedagógov v odbore, spolupráce 

pri príprave a tvorbe pedagogických a metodických dokumentov, záverečných učňovských 

a maturitných skúšok. 

f) v súlade s platnými predpismi sa snažiť o vytvorenie predpokladov úspešnej spolupráce 

a súladu záujmov svojich členov, k vylúčeniu, resp. obmedzeniu nekalej súťaže a jednania 

v rozpore s dobrými mravmi. 

g) v rámci svojich možností podporovať činnosť členov Cechu a spolupracujúcich osôb, 

ktorá môže prispieť k lepšiemu využitiu nástrojov, zariadení, surovín a ekonomických 

nástrojov. 

h) vystupovať ako konzultačné a poradenské centrum pre svojich členov v oblasti 

výrobnej, technickej, organizačnej, veterinárnej, právnej, tiež v oblasti vzdelávania a osvety 

a poskytovať im základné informácie. 

i) reprezentovať členov Cechu  prostredníctvom jednania orgánov a funkcionárov Cechu, 

zaisťovať ochranu oprávnených záujmov členov Cechu a usilovať sa o vytvorenie priaznivých 

podmienok pre ich činnosť. 

j) udeľovať tituly a ocenenia v rámci odbornej prípravy a profesijných súťaží. 
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k) organizovať alebo sa na organizácii zúčastňovať a podľa možností podporovať účasť 

svojich členov na odborných seminároch, školeniach, prezentáciách a súťažiach v tuzemsku 

i v zahraničí, vyvíjať v rámci odborovej odbornosti osvetovú činnosť. 

l) poskytovať v rámci svojich možností právnu a poistnú ochranu svojim členom, ďalej 

rozvíjať zabezpečenie pre prípady škôd spôsobené odbornou činnosťou. 

m) zastupovať svojich členov na rokovaní prípadných zliav odborného sortimentu 

u rôznych externých spoločností a predajcov. 

n) zabezpečovať operatívnu komunikáciu s veterinárnymi lekármi za účelom 

vzdelávacieho a diagnostického procesu . 

 

Článok 5 

Doba trvania Cechu 

Podkúvačský Cech je zriadený na dobu neurčitú. 

 

Článok 6 

Členstvo v Cechu 

1. Členstvo v Cechu je dobrovoľné. 

2. Kategorizácia čakateľov pre účasť v Cechu: 

a) sympatizanti - nemajú právo voliť  

b) živnostníci a fyzické osoby s odborným vzdelaním v danom odbore 

c) ľudia odobrení Cechom – osoby, ktoré absolvujú preskúšanie v rámci Cechu zložené s 

teoretickej, praktickej časti a výrobe podkov. 

3. Riadne členstvo môže byť individuálne, kolektívne alebo pridružené: 

a) individuálnym členom je fyzická osoba (napr.držiteľ živnostenského oprávnenia, 

podnikateľ-fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri). 

b) kolektívnym členom môže byť skupina podnikateľov – právnická osoba (napr. obchodná 

spoločnosť) zastúpená delegovaným zástupcom. 
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c) pridruženým členom sa môžu stať organizácie, resp. subjekty, ktoré nemajú 

podnikateľský charakter, majú však o členstve v Cechu záujem a ich členstvo, vzhľadom 

k odboru ich činnosti bude pre Cech prospešné (odborné a vysoké školy, profesijné  asociácie, 

združenie odborníkov, súkromné osoby s odbornosťou a pod.). 

4. Mimoriadnym – čestným členom môže byť  osobnosť, ktorá sa mimoriadne zaslúžila 

o odbor. Mimoriadny člen má právo hlasovať. 

 

Článok 7 

Vznik členstva 

1. Riadne členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky fyzickej osoby staršej ako 18 rokov, 

resp. iného subjektu, ktorý je oprávnený stať sa členom Cechu prijatím do Cechu na základe 

iného schválenia Predstavenstvom cechu, ďalej zaplatením  

a) zápisné vo výške 75€ - platí aj ako členské v danom kalendárnom roku 

b) ročné členské vo výške 50€ - v prípade nezaplatenia členského bude členstvo odobraté  

c) členské pre sympatizantov vo výške 20€ 

2. O čestnom členstve rozhoduje predstavenstvo Cechu na základe návrhu člena Cechu a po 

predchádzajúcom rokovaní s budúcim čestným členom. V prípade čestného členstva sa 

upúšťa od zloženia zápisného a platenia členského príspevku. 

3. Riadny člen Cechu je povinný uhrádzať členský príspevok každoročne najneskôr do  31. 

marca príslušného roku. V prípade prijatia za riadneho člena Cechu je nový riadny člen 

povinný uhradiť členský príspevok a zápisné do 30 dní odo dňa, kedy bol o prijatí 

vyrozumený. 

4. Dokladom o členstve v Cechu je písomné rozhodnutie predstavenstva Cechu, ktoré musí 

byť členovi doručené do vlastných rúk, neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je aj  

členský certifikát. 

5. Členovia, ktorí sa zúčastnili prvého zakladajúceho zhromaždenia Cechu, budú vedení 

v zozname členov s poznámkou „zakladajúci člen“. 

6. Členom sa môže stať iba osoba fyzická alebo právnická, resp. subjekt, ktorý sa stotožňuje 

s cieľmi Cechu a ktorého členstvo neohrozí oprávnené záujmy Cechu. 
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Článok 8 

Zánik členstva 

1. Členstvo v Cechu zaniká vystúpením, vylúčením, smrťou. 

2. Členstvo v Cechu je možné ukončiť písomným oznámením v tlačenej alebo elektronickej 

podobe Predstavenstvu cechu o vystúpení člena z Cechu. Členstvo nie je možné previesť na 

právneho zástupcu. 

3. Cech môže vylúčiť člena uznesením Predstavenstva, ak hrubo porušuje stanovy alebo 

všeobecné záväzné právne predpisy a ak napriek výzve Predstavenstva cechu neodstránil 

vytknuté nedostatky v primeranej dobe. Pred vylúčením Predstavenstvo cechu opakovane 

písomne upozorní člena na zistené nedostatky a ich dôsledky a stanoví členovi primeranú 

dobu k vyjadreniu. Vylúčený člen sa môže odvolať k Valnému zhromaždeniu, ktoré 

s konečnou platnosťou rozhodne o členstve. 

5. Členstvo v Cechu zaniká pri nezaplatení členských príspevkov za uplynulý rok do 30.5. 

roku nasledujúceho, a to po predchádzajúcom písomnom upozornení. 

 

Článok 9 

Práva členov 

Každý člen má  právo: 

1. zúčastniť sa rokovaní Valného zhromaždenia, voliť a byť volený do všetkých orgánov 

Cechu podľa prijatých stanov a ich prostredníctvom sa zúčastniť riadenia Cechu. 

2. predkladať Predstavenstvu cechu písomnou formou iniciatívne návrhy a odporúčanie pre 

činnosť Cechu. 

3. byť informovaný o činnosti Cechu, zúčastniť sa akcií organizovaných pre členov, využívať 

služby Cechu a aktívne sa zúčastňovať na jeho činnosti. 

Každý sympatizant má právo: 

1. zúčastniť sa rokovaní Valného zhromaždenia. 

2. predkladať Predstavenstvu cechu písomnou formou iniciatívne návrhy a odporúčanie pre 

činnosť Cechu. 
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3. byť informovaný o činnosti Cechu, zúčastniť sa akcií organizovaných pre členov, využívať 

služby Cechu a aktívne sa zúčastňovať na jeho činnosti. 

 

Článok 10 

Povinnosti členov 

Každý člen Cechu má tieto povinnosti: 

1. aktívnou činnosťou napomáhať k všeobecnej prosperite Cechu a plneniu jeho cieľov. 

2. dodržovať stanovy a platiť v stanovenom dátume členské príspevky. 

3. dodržovať rozhodnutia schválené Valným zhromaždením , popr. iné rozhodnutia prijaté 

Predstavenstvom cechu alebo pri zasadnutí Valného zhromaždenia. 

4. písomne ohlásiť všetky zmeny osobných (Cechom registrovaných) údajov, resp. zmeny 

v podnikateľskej činnosti vrátane prípadného ukončenia podnikania s uvedením skutočnosti, 

či zostáva členom Cechu. 

5. dodržovať pri svojej pracovnej činnosti všetky povinnosti vyplývajúce zo všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 

6. povinnosťou člena je vrátenie certifikátu po ukončení členstva.  

 

Článok 11 

Orgány Cechu 

Orgány Cechu sú: Valné zhromaždenie, Predstavenstvo.  

A. Valné zhromaždenie: 

1. Je najvyšším orgánom Cechu. Zvoláva ho Predstavenstvo cechu najmenej jedenkrát ročne 

písomnou pozvánkou s uvedením dátumu a miesta konania, vrátane programu jednania ,a to 

v termíne tri týždne pred jej konaním.  Pokiaľ o to požiada väčšina členov Predstavenstva 

prípadne najmenej 30% členov Cechu, alebo pokiaľ počet volených členov Predstavenstva 

klesne pod 50%, zvoláva sa do 10 týždňov mimoriadne Valné zhromaždenie. 

2. Valné zhromaždenie tvoria členovia Cechu. Člen - fyzická osoba, ktorá sa zúčastní 

zasadnutia Valného zhromaždenia osobne. Člen – právnická osoba, ktorá sa zúčastní 
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zasadnutia Valného zhromaždenia prostredníctvom štatutárneho zástupcu alebo inej 

splnomocnenej osoby a môže byť maximálne za jedného člena oprávneného hlasovať.  

3. Zasadnutie Valného zhromaždenia riadi predseda Cechu alebo ním poverený člen 

Predstavenstva. 

4. Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí: 

a) schvaľovať programové ciele a zameranie činnosti Cechu, správy o činnosti 

hospodárenia Cechu, ročnú účtovnú uzávierku a ročný plán výdajov na činnosť Cechu. 

b) schvaľovať stanovy, ich zmeny a výšku ročného členského príspevku. 

c) voliť členov Predstavenstva pre nové funkčné obdobie hlasovaním. 

d) voliť na návrh Predstavenstva revízneho zástupcu , ktorý nemôže byť členom 

Predstavenstva cechu alebo osoba členom Predstavenstva blízka, a to na dvojročné funkčné 

obdobie hlasovaním. 

e) rozhodovať o ukončení činností Cechu a stanoviť spôsob vysporiadania Cechu. 

5. Valné zhromaždenie je uznášania schopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých 

členov Cechu. K platnosti uznesenia Valného zhromaždenia je nutný súhlas nadpolovičnej 

väčšiny prítomných členov oprávnených k hlasovaniu. Výnimkou je prijatie rozhodnutia 

o zmene stanov a rozhodnutie o likvidácii Cechu, kedy je potrebný súhlas dvoj tretinovej 

väčšiny prítomných. 

6. Rozhodnutím Valného zhromaždenia cechu môžu byť zriadené oblastné zastúpenia Cechu, 

prostredníctvom ktorých členovia Cechu vykonávajú svoju činnosť v oblasti regiónu. 

V riadenom regionálnom zastúpení Cechu bude stanovený jeden člen, ktorý bude 

Predstavenstvo informovať o činnosti regionálnych zastúpení. 

7. Rozhodnutím Valného zhromaždenia cechu môže byť podaný návrh na vytvorenie 

školiaceho, prípadne vzdelávacieho strediska a rovnako volený aj vzdelávací zástupca, ktorý 

bude mať úlohu prispieť k osvete a výučbe daného odboru v danom stredisku. 

B. Predstavenstvo  

1. Predstavenstvo cechu je štatutárnym orgánom Cechu. Riadi jeho činnosť medzi 

zasadnutiami Valného zhromaždenia. 

2. Členov predstavenstva v počte 4  volí Valné zhromaždenie cechu.  

3. Predstavenstvo zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu. 
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4. Menom Predstavenstva koná za Cech predseda alebo iný člen Predstavenstva poverený 

Predstavenstvom. Predseda Cechu je takto oprávnený konať menom Cechu v plnom rozsahu, 

čo zaručuje i právo činiť príslušné právne úkony, ktoré však všetky podliehajú kontrole 

a schváleniu ostatných členov Predstavenstva i revízneho zástupcu. 

5. Predstavenstvo cechu sa schádza spravidla minimálne raz za 2 mesiace. 

6. K platnosti uznesenia Predstavenstva je potrebné uznesenie nadpolovičnej väčšiny 

prítomných. Pri rovnosti hlasov je schválený návrh, pre ktorý hlasoval predsedajúci. 

7. Výkon funkcií členov Predstavenstva je bezplatný. Predstavenstvo môže rozhodnúť 

o úhrade preukázateľných výdajov členom Predstavenstva.  

8. Predstavenstvo zaisťuje prípravu Valného zhromaždenia cechu, prejednáva a rozhoduje o 

všetkých záležitostiach vzťahujúcich sa k činnosti Cechu, u ktorých rozhodnutie nie je 

vyhradené Valnému zhromaždeniu. Zlaďuje legislatívu , všeobecne záväzné predpisy, normy 

a vyhlášky a podľa potreby zoznamuje s nimi svojich členov. 

9. Predstavenstvo spolupracuje s orgánmi štátnej správy, samosprávy a školstva týkajúceho sa 

daného odboru.  

10. Predstavenstvo rozhoduje v prvom stupni o vylúčení člena z Cechu (viď. Článok 8, 

odstavec 3 týchto stanov). 

11. Predstavenstvo schvaľuje vydávanie odborných publikácií a menovanie zodpovedného 

pracovníka za tieto publikácie. 

12. Predstavenstvo ako jediné má oprávnenie vydávať vyhlásenia do masmédií, literatúry 

a publikácií ohľadom činnosti Cechu. 

13. Predstavenstvo rokuje podľa rokovacieho poriadku, ktorý sa schválil na začiatku 

funkčného obdobia. 

14. Predstavenstvo má právo nahradiť nového člena za člena Predstavenstva, ktorý v priebehu 

funkčného obdobia odstúpil. Počet nahradených členov nesmie presiahnuť 30% riadne 

zvolených členov. 

15. Predstavenstvo môže na svoje rokovanie prizvať členov Cechu alebo hostí aj v prípade, že 

nejde o členov Cechu bez práva hlasovať. 

Predseda: Ing. Maroš Klobušník 

Podpredseda: Ladislav Kontár 
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Pokladník: Ján Kurtík  

Praktické vzdelávanie: Karol Farkaš 

Zakladajúci členovia: Maroš Klobušník, Ladislav Kontár, Ján Kurtík, Karol Farkaš, Oliver 

Merva, Benjamin Németh, Adrián Košta, Juraj Baračka, Ladislav Michálek, Marián Dinis, 

Martin Skála, Richard Smaženka, Štefan Šlahor, Tomáš Selec, Tomáš Královič  

 

Článok 12 

Majetok a hospodárenie Cechu  

1. Cech je právnickou osobou, spôsobilou samostatne nadobúdať práv a povinností. 

2. Majetok Cechu vzniká a rozširuje sa z členských príspevkov, darov členov Cechu alebo od 

tretích osôb a z príjmov z vlastnej hospodárskej činnosti Cechu, ktorú Cech vyvíja za účelom 

zaistenia prostriedkov na plnenie cieľov a úloh Cechu a z dodatočných príspevkov. 

3. Hospodárenie Cechu plánujú, riadia a kontrolujú orgány Cechu, a to v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 

4. Člen Cechu, ktorý zabezpečí pre Cech dar od tretej osoby, má prvenstvo v rozhodovaní o 

investícii tohto daru, avšak po schválení členmi Cechu. 

 

Článok 13 

Zastupovanie Cechu 

1. Štatutárnym orgánom Cechu je Predstavenstvo. 

2. Menom Cechu koná voči členom, fyzickým a právnickým osobám, štátnym a správnym 

orgánom a úradom a inštitúciám predseda Cechu, prípadne ním poverený člen Predstavenstva. 

3. Podpisové právo za Cech má predseda Cechu, prípadne poverený člen, ktorý musí byť 

splnomocnený na daný úradný výkon riadnym splnomocnením. 

4. Pri založení Cechu koná za Cech až do vytvorenia všetkých orgánov Cechu prípravný 

výbor. 
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5. Logo Cechu je oprávnený používať každý člen až po dohode a odsúhlasení Predstavenstva, 

logo smú používať ďalej len členovia Cechu, nakoľko ide o duševné vlastníctvo Cechu 

podkúvačov Slovenskej republiky. 

6. Pečať Cechu je oprávnený podobne ako podpisové právo využívať predseda 

Predstavenstva, prípadne ďalší člen Predstavenstva ním poverený (článok 13 odst. 3 týchto 

stanov). 

Článok 14 

Ustanovenia o spolupráci 

1. Cech spolupracuje v záujme  zvyšovania odbornosti a kvalifikácie v odbore s odbornými 

a profesijnými organizáciami a ďalšími subjektmi. 

2. Inštitúcie prospešné Cechu neplatia členské poplatky. Prospešnosť týchto inštitúcií hodnotí 

Cech. 

3. Cech môže pristúpiť tiež k uzatváraniu dohôd o domácej a zahraničnej spolupráci. 

4. Cech sa môže stať členom príslušných zahraničných a domácich odborných zoskupení. 

 

Článok 15 

Zánik Cechu a jeho likvidácia 

1. Cech zaniká dobrovoľným rozpustením Cechu alebo zlúčením s iným združením. K tomuto 

rozhodnutiu musí byť udelený súhlas Valného zhromaždenia dvojtretinovou väčšinou hlasov, 

pri účasti nadpolovičnej väčšiny členov. 

2. Predstavenstvo oznámi zánik Cechu do 20 dní Ministerstvu vnútra SR. 

3. V prípade zániku Cechu zlúčením s iným združením sa majetok Cechu stáva vkladom do 

spoločného majetku tohto združenia. Dôsledky tohto vkladu, prípadne stanovenie veľkosti 

podielu na ďalšom spoločne získanom majetku, upraví dokument o podmienkach zlúčenia. 

4. Pri zániku Cechu dobrovoľným rozpustením zabezpečí Predstavenstvo prevedenie 

majetkového vysporiadania podľa pokynov Valného zhromaždenia. Ak nebude tento spôsob 

určený, prevedie ho tak, že po vysporiadaní záväzkov Cechu bude zvyšný majetok rozdelený 

rovným dielom medzi posledných členov Cechu. 

5. Cech môže rovnako zaniknúť právoplatným rozhodnutím MV SR o jeho rozpustení. 
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Článok 16 

Platnosť stanov 

1. Prvé stanovy Cechu nadobúdajú platnosť dňom schválenia prípravným výborom, o čom 

musí byť vytvorený zápis podpísaný všetkými členmi prípravného výboru. Stanovy sú účinné 

odo dňa registrácie na MV SR. 

2. Zmeny stanov sú robené písomnými poradovo číslovanými dodatkami, ktoré sú platné 

schválením Valného zhromaždenia. Stanovy a ich dodatky, prípadne úplné znenie stanov, 

pokiaľ ho Predstavenstvo v zdôvodnenom prípade pripraví, musia prijať všetci členovia 

Cechu. 

3. Predstavenstvo je povinné oznámiť zmenu stanov do 15 dní od ich schválenia MV SR 

a pripojiť v dvojitom vyhotovení text zmeny. 

4. V prípade požiadavky MV SR na zmenu v stanovách je Predstavenstvo povinné 

a oprávnené previesť tieto zmeny a vo dvojitom prevedení ich zaslať MV SR. Predstavenstvo 

je povinné o prevedení týchto zmien informovať všetkých členov Cechu a je povinné 

predložiť tieto zmeny k dodatočnému schváleniu na najbližšom Valnom zhromaždení. 

 

Článok 17 

Záverečné ustanovenia 

1.Vzťahy výslovne neupravené v stanovách sa riadia všeobecne záväznými predpismi.  

2.Stanovy sú vyhotovené v 3 rovnopisoch. Dve vyhotovenia budú zaslané na MV SR pre 

účely riadenia o registrácií Cechu , tretie vyhotovenie archivuje Cech. 

 

Stanovy boli prípravným výborom schválené dňa 14.2.2015 v Lučenci, sú účinné dňom 

registrácie MV SR. 

 

Registrácia Ministerstva vnútra bola vykonaná dňa : 
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