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STANOVY 

ZDRUŽENIA PRIAMEHO PREDAJA  

 

PREAMBULA 

       Združenie priameho predaja je právnickou osobou, založenou na ochranu záujmov 

členských firiem, ich predajcov aj spotrebiteľov, vytváranie priazniveho podnikateľského 

prostredia pre priamy predaj ,  podporu čestného súťaženia a budovanie dobrého mena  

priameho predaja medzi verejnosťou. Združenie priameho predaja pristupuje a hlási sa 

k dokumentom prijatým federáciou európskych združení priameho predaja  SELDIA. Zároveň sa 

členovia tohto združenia zaväzujú rešpektovať zásady prijaté uvedenou federáciou.  V záujme 

realizácie svojich cieľov bude združenie: 

1. Intenzívnou informačno-propagačnou činnosťou vstupovať do povedomia širokej 

spotrebiteľskej verejnosti a informovať o korektnom spôsobe fungovania priameho predaja. 

2. Vystupovať na ochranu spoločností priameho predaja a jednotlivých priamych predajcov. 

3. Vytvárať zdravé obchodné prostredie a podporovať korektnú obchodnú súťaž medzi 

spoločnosťami priameho predaja a jednotlivými predajcami navzájom a to predovšetkým 

stanovením všeobecných kritérií korektnej súťaže a kontrolou ich dodržiavania. 

4. Vytvárať predpoklady a priamo podporovať rozvoj obchodných podmienok v oblasti právnej 

a ekonomickej. 

5. Pôsobiť ako partner legislatívnych zložiek a štátnej správy s cieľom informovať tieto zložky 

o podmienkach podnikateľských aktivít na trhu. 

6. Pôsobiť v oblasti tvorby verejnej mienky a spoločne s inými neštátnymi a štátnymi subjektami 

budovať primeraný image podnikania v oblasti priameho predaja a podnikania vôbec. 

Čl. 1 

Založenie 

       Na základe ustanovení § 20f až 20j Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov bolo dňa 24. mája 1995 rozhodnutím ustanovujúcej členskej schôdze zriadené 

Združenie priameho predaja, ktoré bude používať skratku „ZPP“ (ďalej iba „združenie“). 

 

Čl. 2 
Základné ustanovenia 

 
1. Združenie je samostatnou právnickou osobou s plnou právnou subjektivitou. 

2. Názov združenia je: Združenie priameho predaja. 

3. Sídlo združenia je Kopčianska 10, 85101 Bratislava 

4. Združenie bude vykonávať činnosti, uvedené v Preambule podľa rozhodnutí členskej schodze 

združenia počnúc dňom registrácie príslušným orgánom. 
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Čl. 3 

Členovia  

1. Členmi združenia sú spoločnosti realizujúce tovar na trhu Slovenskej republiky formou 

priameho predaja a firmy a spoločnosti problematikou priameho predaja dotknuté, pričom 

členstvo pri založení združenia majú subjekty zúčastnené na ustanovujúcej schôdzi 

združenia. 

2. Členstvo v združení vzniká prijatím za člena združenia členskou schôdzou, alebo hlasovaním 

jednotlivých členov mimo členskej schôdze prostredníctvom elektronických prostriedkov (per 

rollam).   

 

Čl. 4 
Členstvo v združení  

Práva a povinnosti členov 

1. Okrem uvedených členov sa môže členom združenia stať ktorákoľvek právnická osoba, ktorá 

súhlasí s cieľmi združenia a podporuje ich, súhlasí s a dodržiava tieto stanovy a  Etický 

kódex. 

2. Členstvo v združení oprávňuje na aktívnu účasť pri určovaní cieľov združenia, ich realizácii, 

právo účasti v orgánoch združenia a účasť pri kontrole nakladania s prostriedkami združenia. 

3. Členovia združenia platia členské príspevky, ktoré určí členská schôdza združenia. 

4. V prípade, ak niektorý z členov združenia neuhradí členský príspevok (alebo jeho časť) včas, 

a to ani na základe písomnej výzvy združenia v lehote, určenej vo výzve, nie však kratšej ako 

30 dní, po márnom uplynutí tejto lehoty sa takémuto členovi automaticky pozastavuje 

členstvo v združení (ďalej len „pozastavený člen“). Pozastavenie členstva nemôže byť 

vykladané, ako zánik členstva podľa čl. 10 týchto stanov. Pozastavenie členstva v združení 

znamená nasledovné: 

a) pozastavený člen nepožíva výhody, vyplývajúce z členstva v združení, 

b) pozastavený člen sa síce smie zúčastňovať členských schôdzí, ale nesmie na nich 

vykonávať hlasovacie práva, 

c) pozastavený člen nesmie v svojich propagačných materiáloch, na svojich 

webovských stránkach a vo svojej komunikácii uvádzať, že je členom združenia, resp. 

smie uvádzať, že je členom združenia s pozastaveným členstvom, 

d) združenie na svojej webstránke, pri údajoch o pozastavenom členovi, uvádza 

poznámku, že o člena s pozastaveným členstvom v združení, 

e) pozastavenie členstva nemá vplyv na povinnosť pozastaveného člena uhradiť 

nedoplatok na členskom príspevku, či hradiť členský príspevok aj za obdobie 

pozastaveného členstva. 

5. Pozastavenému členovi podľa ods. 4 sa členstvo v združení automaticky obnovuje od prvého 

dňa mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pozastavený člen uhradil nedoplatok 

členského príspevku. 

Čl. 5 

Členská schodza   

1. Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia. Je tvorená všetkými členmi združenia, 

ktorí sa na jej zasadnutí zúčastňujú prostredníctvom svojich zástupcov.  
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2. Je oprávnená rozhodovať vo všetkých veciach, na ktoré si vyhradí právomoc. Členská 

schôdza rozhoduje najmä o: 

o zásadných otázkach činnosti združenia (smeroch, koncepciách, stratégiách) 

o schvaľovaní stanov, zásad a vnútorného poriadku združenia 

o zmene stanov združenia 

o prijatí nového člena do združenia 

o vylúčení člena zo združenia  

o výške členského príspevku 

o voľbe členov predstavenstva, vymenovaní kontrolóra účtov, prípadne dalších 

funkcionárov, vrátane stálého sekretára združenia a o schválení návrhu na zrušenie 

záujmového združenia. 

3. Členskú schôdzu zvoláva minimálne jeden krát do roka predseda združenia písomnou 

pozvánkou s doručením programu rokovania. 

4. Zasadnutie členskej schodzi vedie predseda združenia, prípadne ním poverená osoba. 

5. Hlasovacie právo za člena združenia vykonáva osoba oprávnená konať v jeho mene alebo 

splnomocnenec, pričom každý člen združenia má jeden hlas.Členská schôdza  je schopná 

uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia. Platné 

uznesenie vyžaduje, aby bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. 

V prípade potreby je možné, aby uznesenia členskej schôdze boli schválené per rollam. Ak 

členská schôdza nie je schopná uznášať sa, predseda združenia zvolá náhradnú členskú 

schôdzu tak, aby sa konala do troch týždňov odo dňa, keď sa mala konať členská schôdza 

pôvodne zvolaná. Náhradná členská schôdza musí mať nezmenený program rokovania a je 

schopná uznášať sa za prítomnosti najmenej troch členov. 

6. Združenie môže zriadiť  platenú funkciu stáleho sekretára, rozhodnutím členskej schôdze. 

Popis jeho činnosti je prílohou stanov združenia. 

7. Mimoriadnú členskú schodzu je oprávnené zvolať predstavenstvo, kontrolór alebo  viac ako 

1/3 všetkých členov združenia. 

Čl. 6 

Predstavenstvo 

1. Správu združenia vykonáva predstavenstvo. 

2. Predstavenstvo je výkonným orgánom združenia. Volí a odvoláva ho členská schôdza. 

Funkčné obdobie členov predstavenstva je dvojročné.   Predstavenstvo sa za svoju činnosť 

zodpovedá členskej schodzi. 

3. Predstavenstvo má minimálne jedného člena, pričom môže svojím rozhodnutím počet členov 

rozšíriť. V takom prípade kooptuje ďalších členov svojím uznesením. Predstavenstvo volí zo 

svojho stredu predsedu, ktorý koná v mene združenia navonok a podpisuje v mene združenia 

dokumenty. Predseda môže poveriť, splnomocniť  k takým úkonom sekretára združenia. 

4. Predstavenstvo sa schádza minimálne raz štvrťročne. Zasadnutie zvoláva predseda 

písomnou pozvánkou doručenou členom predstavenstva minimálne 10 dní vopred. Predseda 

zasadnutie predstavenstva riadi.  

5. Na svojich zasadnutiach predstavenstvo rozhoduje najmä o otázkach praktického naplnenia 

cieľov združenia, hospodárenia s majetkom združenia, o budovaní vnútorných štruktúr 

a prijímaní ďalších vnútorných noriem a predpisov. Predstavenstvo vykonáva voči 
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zamestnancom práva a povinnosti zamestnávateľa, určuje im pracovnú náplň a stanovuje im 

výšku odmeny. 

6. Predstavenstvo je uznášaniaschopné za účasti nadpolovičnej väčšiny jeho členov. 

Predstavenstvo sa platne uznáša väčšinou hlasov prítomných členov. O zasadnutí spisuje 

zápis člen predstavenstva alebo sekretár a podpisuje ho predsedajúci. V prípade potreby je 

možné, aby uznesenia predstavenstva boli schválené per rollam. 
7. Predstavenstvo má právo zriaďovať poradné a pomocné orgány, o ktorých kompetencii 

a právomoci rozhodne pri ich zriadení. 

 

Čl. 7 

Kontrolór 

1. Kontrolór je dozorným orgánom, prostredníctvom ktorého členovia združenia vykonávajú 

dozor nad výkonnou činnosťou. 

2. Kontrolóra ako zástupcu členov volí a odvoláva členská schôdza. Funkčné obdobie 

kontrolóra je 3 roky, pričom môže byť zvolený maximálne na dve za sebou idúce funkčné 

obdobia a opätovne sa môže uchádzať o členstvo po uplynutí jedného funkčného obdobia. 

Kontrolór za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. 

3. Kontrolór schvaľuje správu o činnosti združenia a ročnú účtovnú závierku raz ročne. 

4. Ak kontrolór zistí závažné nedostatky vo výkonnej činnosti združenia, je oprávnený zvolať 

mimoriadnú členskú schôdzu. 

Čl. 8 

Administrátor Etického kodexa 

1. Administrátor je orgánom vrchného dozoru nad dodržiavaním Etického kodexa združenia, 

zásad priameho predaja a rešpektovaním zásad zdržania sa nekalej súťaže u všetkých 

členov združenia. 

2. Administrátor je fyzická alebo právnická osoba a menuje a odvoláva ho členská schodza 

spomedzi nezávislých osôb, ktoré nie sú členom ZZP. Administrátor je menovaný  na dobu 

neurčitú. Administrátor sa za svoju činnosť zodpovedá členskej schodzi. 

3. Administrátor je oprávnený začať konanie z vlastného podnetu alebo na podnet inej osoby, 

ak zistí, že niektorý z členov združenia porušuje zásady priameho predaja. Administrátor je 

povinný sústrediť všetky podklady, dokumenty, výpovede a pod. a predložiť ich na 

prerokovanie predstavenstvu, pričom mu doporučí návrh postupov a opatrení voči 

porušovateľovi. 

4. Ak administrátor je toho názoru, že vec je mimoriadne závažná a neznesie odklad, je 

oprávnený zvolať mimoriadnú členskú schodzu. 

5. Administrátor poskytuje svoje služby voči tretim osobam bezplatne. Tieto služby hradí 

združenie podla vopred dohodnutých sadzieb na základe výkazu činností.  
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Čl. 9 

Hospodárenie združenia  

Majetkové pomery 

1. Majetok združenia je tvorený z príspevkov členov, darov a dotácií prijatých od právnických 

a fyzických osôb. Združenie je povinné peňažné prostriedky spravovať na účte v banke, ktorú 

určí predstavenstvo. 

2. Predstavenstvo môže uložiť prostriedky aj do cenných papierov, príp. iných rýchlo 

speňažiteľných prostriedkov. 

3. Oprávnenie nakladať s prostriedkami združenia majú vždy hociktorí dvaja členovia 

predstavenstva, ktorí podpisujú dokumenty vždy spoločne. 

4. Združenie vedie účtovníctvo podľa predpisov platných v Slovenskej republike. Finančný rok je 

zhodný s kalendárnym rokom, pričom prvý finančný rok začína dňom registrácie združenia 

a končí 31. 12. toho istého roku. 

5. Združenie može zriadit platenú funkciu pokladníka. 

Čl. 10  
Zánik členstva 

1. Členstvo v združení zaniká dobrovoľným vystúpením člena zo združenia ku koncu 
kalendárneho roka, na základe písomného oznámenia člena, doručeného najneskôr tri 
mesiace pred koncom kalendárneho roka, alebo rozhodnutím členskej schôdze o vylúčení 
člena zo združenia.   

2. Vylúčiť člena zo združenia je možné len v prípade porušenia stanov združenia 

a/alebo neplnenia si povinností, vyplývajúcich zo stanov alebo z rozhodnutí členskej schôdze, 

a to iba po predchádzajúcom písomnom upozornení. 

3. Členovia, ktorým zaniklo členstvo v združení počas existencie združenia, nemajú nárok na 

vrátenie členského príspevku ani na majetkové vyporiadanie. 

4. Organizácie a osoby so zvláštnymi zásluhami o presadzovanie myšlienok rozvoja podnikania 

obchodných spoločností sa môžu stať čestnými členmi združenia. Čestné členstvo im udeľuje 

predstavenstvo.  

Čl. 11 
Likvidácia a zánik združenia 

1. Predstavenstvo môže v odôvodnenom prípade navrhnúť zrušenie združenia. Tento návrh 

musí byť predložený na vyjadrenie kontrolórovi a musí byť schválený členskou schodzou. 

Združenie zaniká dňom výmazu z registra. Pri zániku s právnym nástupcom, ktorého určí 

členská schodza tento nastupuje do všetkých jeho práv a povinností. Predstavenstvo môže 

navrhnúť likvidáciu bez právneho nástupcu 

2. Na zrušenie a zánik združenia sa použije primerane ustanovenie § 20a Občianskeho 

zákonníka. 

3. So spoločným majetkom združenia pri likvidácii bez právneho nástupcu naloží likvidátor tak, 

ako určí členská schôdza. Likvidátora vymenúva členská schôdza. Likvidátor robí v mene 

ZZP len úkony smerujúce k likvidácii ZZP. Likvidátor podáva členom združenia na požiadanie 

správy o svojej činnosti. 
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Čl. 12 
Záverečné ustanovenia 

1. Podrobnejšiu úpravu vzájomných vzťahov, podmienok výkonu práv člena združenia 
a podrobnosti korektnej realizácie priameho predaja vykonajú ďalšie vnútorné predpisy, ako 
rokovací poriadok, zásady priameho predaja a disciplinárny poriadok. 

2. Zmeny a doplnky týchto stanov možno vykonať len so súhlasom najmenej trojpätinovej 

väčšiny členov ZZP. 

Tieto stanovy boli prerokované na zasadnutí ustanovujúcej členskej schôdze. Stanovy 
nadobúdajú účinnosť dňom registrácie združenia príslušným orgánom.  
 
 

ČLENSTVO V ZPP 
 

ZPP si kladie za cieľ podporu záujmov členov so zreteľom na spoločný spôsob predaja. O 
členstvo v združení sa môžu uchádzať iba právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike, 
ktoré ponúkajú a predávajú svoj tovar a služby spotrebiteľom formou priameho predaja, 
predovšetkým v domácnostiach a na iných dohodnutých miestach. 

Predpokladom členstva je, že uchádzač: (a) trvalo vykonáva svoju obchodnú činnosť 

v Slovenskej republike predovšetkým formou priameho predaja a ním ponúkaný  tovar alebo 

služby sú označené ochrannou známkou/obchodnou značkou/označením tovaru či služieb, ktoré 

sám vlastní, alebo môže užívať na základe licencie alebo zastúpenia v Slovenskej republike, (b) 

svoju obchodnú činnosť vykonáva v súlade so zásadami a normami správania sa, ktoré sú 

záväzné pre členov združenia a (c) rešpektuje najmä čistotu a korektnosť svojho podnikania vo 

vzťahu k zákazníkom, svojim predajcom a konkurentom. Čistota podnikania a jednania zahrňuje 

najmä to, že členovia ani ich predajcovia nepoužívajú nedovolené a nekalé obchodné praktiky, 

nátlakové predajné postupy a nepoužívajú zakázané aktivity ako sú „pyramídové hry“, systémy 

„lietadlo“, „snehová guľa“ a iné podvodné systémy. Členovia sa zaväzujú k bezpodmienečnému 

dodržiavaniu stanov ZPP a k dodržiavaniu jeho Etického kódexu. 

Uchádzač o členstvo, ktorý podal písomnú žiadosť, zloží do 10 dní po vyrozumení o prijatí 

stanovený členský príspevok. Uchádzač o členstvo, ktorého žiadosť prijalo predstavenstvo 

združenia, sa dňom zaplatenia členského príspevku stáva čakateľom na členstvo v združení. 

Čakateľ je v priebehu ročnej skúšobnej lehoty oprávnený vystupovať voči tretím osobám ako člen 

združenia a vzťahujú sa na neho primerané práva a povinnosti člena združenia, s výnimkou 

hlasovacích práv a práva navrhovať svojich kandidátov. V obchodnom styku sú členovia povinní 

dbať na priamosť, korektnosť voči spotrebiteľom, ostatným konkurentom a svojím externým 

spolupracovníkom. 

 


