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S T A N O V Y 
ASOCIÁCIA ŠPORTOVÝCH KLUBOV PIEŠŤANY 

(úplné znenie) 
 

PRVÁ ČASŤ 
Základné ustanovenia (článok 1 až 2) 

Článok 1. 
Všeobecné ustanovenia 

1. Názov občianskeho združenia je: Asociácia športových klubov Piešťany, o. z. 
2. Pri činnosti občianskeho združenia sa môže používať skrátený názov: AŠK PN 
3. Občianske združenie Asociácia športových klubov Piešťany, o. z. (ďalej v týchto stanovách ako 

„Združenie“) je záujmové, nepolitické, dobrovoľné, združenie športových odborníkov, zástupcov 
a sympatizantov športu, zástupcov športových klubov a organizácií, ktoré rozvíja činnosť 
v Slovenskej Republike najmä na území mesta Piešťany. 

4. Sídlom Združenia je Teplická 39/2210, 921 01 Piešťany, Slovenská Republika. 
5. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a 

povinnosti.  
6. Cieľom Združenia je podpora a rozvoj športu v meste Piešťany a podpora vzdelávania. 

Základným poslaním je združiť prostredníctvom delegovaných zástupcov športové organizácie a 
kluby, športových odborníkov, významné osobnosti športu v meste Piešťany a iných členov za 
účelom podpory a napĺňania cieľov, vytvárania silného povedomia o športe, pozitívne vplývať na 
výchovu mládeže, organizovať športové a spoločenské podujatia, poskytovať príležitosti pre 
rozvoj pohybových aktivít detí, poskytovať poradenstvo a vzdelávacie aktivity pre aktívne 
športujúcich, ako aj pre verejnosť. 

7. Združenie, ako aj osoby, ktoré sú jeho členmi a priateľmi, uznávajú hodnoty vlastné európskej 
kultúre a spoločenstvám a hlásia sa tiež k hodnotám a tradíciám zadefinovaným svetovým 
spoločenstvom a civilizovaným svetom – najmä k zachovaniu ľudskej dôstojnosti, slobode, 
demokracii, rovnosti, k zásadám právneho štátu a rešpektovaniu ľudských práv a základných 
slobôd. Združenie zaujíma v politických, rasových a náboženských záležitostiach neutrálny 
postoj. 

8. AŠK PN má vlastnú symboliku – tvorí ju vlastné logo.  
 

Článok 2. 
Predmet činnosti 

Združenie v rámci svojej činnosti vykonávanej v súlade so svojim základným poslaním: 
1. stará sa o podporu a všeobecný rozvoj športu a pohybových aktivít v meste Piešťany  

a spoločenského povedomia o športe, o zachovanie kultúrnych a športových hodnôt, tradícií a 
podporu vzdelávania, 
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2. podporuje ochranu ľudských práv, ochranu a tvorbu životného prostredia, 
3. podporuje a vykonáva vedu a výskum, 
4. vykonáva organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti, 
5. aktívne vstupuje do verejnej rozpravy, otvára relevantné témy, podieľa sa na formovaní 

verejných diskusií o športe za účelom jeho rozvoja, ako aj diskusií ohľadne voľnočasových 
a rekreačných aktivít,  

6. spolupracuje so samosprávou mesta Piešťany a zastupuje záujmy športových klubov 
a organizácií, združení a iných záujmových spolkov, jednotlivcov zoskupených v AŠK PN, 

7. organizuje a/alebo podieľa sa na pravidelných športových akciách pre deti, mládež aj športujúcu 
verejnosť, vrátane zdravotne znevýhodnených a postihnutých osôb, 

8. získava prostriedky na zabezpečenie činnosti Združenia, ich spravodlivé rozdeľovanie pre 
naplnenie cieľov a úloh vyplývajúcich z týchto stanov, 

9. pracuje na vytvorení a fungovaní systému športových krúžkov v rámci vzdelávacieho systému na 
materských a základných školách v meste Piešťany a v blízkom okolí,  

10. prevádzkuje športovo informačný portál – webovú stránku za účelom šírenia informácií 
o športových kluboch na území mesta Piešťany, o športových podujatiach a iných informácií 
týkajúcich sa  športu, rekreácie a voľnočasových aktivít.  

11. venuje sa výchovno-vzdelávacej činnosti športovcov, rodičov a trénerov v súlade so zákonom o 
športe v jeho medziach, a to najmä organizovaním vzdelávacích a prezentačných odborných 
podujatí (semináre, prednášky, diskusné fóra, tréningy a pod.), 

12. vykonáva hospodársku činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými 
predpismi Združenia a poslaním Združenia, 

13. vykonáva inú súvisiacu činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými 
predpismi združenia a poslaním Združenia. 

14. koordinuje spoluprácu a podporuje jednotnosť medzi jednotlivými členmi Združenia a osobami 
s jeho príslušnosťou, rieši spory medzi nimi a je im nápomocné. 

 
DRUHÁ ČASŤ 

Členstvo v Združení (článok 3 až 5) 
Článok 3. 

Vznik členstva v Združení 
1. Členom Združenia sa môžu stať fyzické osoby a právnické osoby. 
2. Členstvo v Združení je dobrovoľné. Každý člen Združenia môže kedykoľvek v súlade s predpismi 

Združenia z AŠK PN vystúpiť. Členom Združenia môže byť: 
a) Právnická osoba a to v nasledovných formách: 

i. Zakladajúci člen 
ii. Riadny člen  

b) Fyzická osoba a to v nasledovných formách: 
i. Zakladajúci člen 
ii. Riadny člen 
iii. Individuálny člen 
iv. Čestný člen 
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3. Členovia AŠK PN 
a) Zakladajúcimi členmi Združenia sú všetky fyzické osoby prípravného výboru, ktorí podali 

návrh na registráciu prvých stanov Združenia a všetky právnické osoby, ktoré sa zúčastnili 
ustanovujúcej schôdze Združenia a prejavili svoj súhlas so stanovami. Zakladajúci členovia 
Združenia sú tiež právnické osoby a fyzické osoby, ktoré boli schválené kvalifikovanou 
(2/3) väčšinou všetkých hlasov delegátov Kongresu AŠK PN (ďalej „Kongres“) na základe 
predloženej prihlášky, ktorej oprávnenosť potvrdí konsenzom Výkonný výbor min. 7 dní 
pred Kongresom. V prípade právnickej osoby delegát predloží pred každým Kongresom 
nominačný list podpísaný štatutárom, nie starší ako 3 mesiace. Vzor nominačného listu je 
uvedený v osobitnom predpise Združenia uverejnenom na webovom sídle Združenia.  

b) Riadnym členom Združenia sú fyzické alebo právnické osoby, športové alebo záujmové 
združenia a organizácie alebo iné osoby, ktoré vstúpili do Združenia po ustanovujúcej 
schôdzi na základe prihlášky. Riadnym členom sa môže stať, v prípade dlhodobej aktívnej 
činnosti v súlade so stanovami a v prospech Združenia, aj Individuálny člen, ktorému 
status Riadneho člena odsúhlasí Výkonný výbor konsenzom.  

c) Individuálnym členom je na základe vlastného slobodného rozhodnutia a prihlásenia sa 
formou prihlášky fyzická osoba, ktorá je sympatizantom športu alebo členom iného 
športového Združenia a stotožňuje sa s predmetom činnosti a cieľmi AŠK PN. Individuálny 
člen sa môže zúčastňovať a so súhlasom predsedajúceho vystupovať na Kongrese, bez 
práva hlasovať, avšak môže byť zvolený do Dozornej rady Združenia. 

d) Čestným členom môže byť fyzická osoba v prípade, že sa jedná o významnú osobnosť v 
oblasti športu, ktorá sa významne zaslúžila o rozvoj a propagáciu športu. Prijatie za 
Čestného člena po jeho písomnom súhlase na návrh Výkonného výboru schvaľuje Kongres 
jednoduchou väčšinou prítomných hlasov delegátov. Jednoduchá väčšina je dosiahnutá 
vtedy, ak hlasuje za najväčší podiel hlasov delegátov Kongresu (ďalej v týchto stanovách 
ako „Jednoduchá väčšina Kongresu“). S písomným súhlasom dotknutej osoby alebo jej 
zástupcu môže na návrh Výkonného výboru priznať Kongres hlasovaním jednoduchou 
väčšinou významnej právnickej osobnosti alebo aj právnickej osobe, ktorá sa z pohľadu 
právnickej obce významne zaslúžila o podporu a rozvoj hodnôt a projektov – štatút 
“Čestného člena”. Čestný člen sa môže zúčastňovať a so súhlasom predsedajúceho 
vystupovať na Kongrese, bez práva hlasovať a nemôže byť zvolený do orgánov Združenia.  

4. O vzniku členstva Riadneho a Individuálneho člena rozhoduje Výkonný výbor. Členstvo v 
Združení je možné na dobu určitú alebo na dobu neurčitú. 

5. Podmienky vzniku členstva fyzickej osoby v Združení sú nasledovné: 
a) vek aspoň 18 rokov, 
b) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
c) splnenie morálnych a odborných predpokladov vzniku členstva, 
d) schválenie/potvrdenie vzniku členstva Zakladajúceho člena Kongresom podľa ods. 3 bodu 

a) tohto článku, 
e) schválenie/potvrdenie vzniku členstva Riadneho a Individuálneho člena Združenia 

konsenzom Výkonného výboru,   
f) schválenie/potvrdenie vzniku členstva Čestného člena Kongresom podľa ods. 3 bodu d) 

tohto článku. 
6. Podmienky vzniku členstva právnickej osoby v Združení sú nasledovné: 
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a) ku dňu vzniku členstva v Združení je riadne zaregistrovaná v obchodnom registri alebo 
inom verejnom registri právnických osôb, 

b) preukázateľným spôsobom prispela a prispieva k rozvoju športu a voľnočasových aktivít 
v meste Piešťany, alebo iným spôsobom podporovala/podporuje zvyšovanie pohybových 
aktivít v meste Piešťany, ich vzdelania a uvedomelosti, alebo inak svojou činnosťou 
pozitívne pôsobí v oblasti športu a voľnočasových aktivít, na súkromný alebo profesijný 
život športových odborníkov a plnenie ich úloh v občianskej spoločnosti, 

c) schválenie/potvrdenie vzniku členstva konsenzom Výkonný výbor tak ako je uvedené 
v ods. 4 tohto článku, okrem štatútu Zakladajúceho člena, ktorý schvaľuje Kongres 
hlasovaním tak, ako je uvedené v ods. 3, bod a) tohto článku.  

7. Kritéria morálnych a odborných predpokladov vzniku členstva podľa odseku 5 písm. c) určuje a 
posudzuje ich splnenie Výkonný výbor. Na požiadanie fyzickej osoby môže Výkonný výbor tieto 
informácie poskytnúť záujemcovi o členstvo. 

8. Ku vzniku členstva je žiadateľ (fyzická osoba a právnická osoba) povinný predložiť riadne 
vyplnenú prihlášku spolu s ďalšími listinami tvoriacimi súčasť prihlášky, ktoré určí Výkonný výbor 
a tieto uverejní v predpise Združenia zverejnený na webovom sídle Združenia. 

9. Vzor prihlášky vydá Výkonný výbor a vhodným spôsobom ho uverejní na webovom sídle 
Združenia. 

10. Rozhodnutie o prijatí za Riadneho alebo Individuálneho člena Združenia sa oznámi vhodným 
spôsobom žiadateľovi o členstvo a uverejní sa na webovom sídle Združenia doplnením zoznamu 
členov Združenia. 

11. Výkonný výbor rozhodne o žiadosti o prijatí za Riadneho a Individuálneho člena Združenia podľa 
odseku 10 najneskôr do 60 dní od doručenia vyplnenej prihlášky so všetkými prílohami. 

12. Výkonný výbor môže pred rozhodnutím podľa odseku 11 začať vnútorné pripomienkové konanie 
k osobe žiadateľa, a to tak, že vhodným spôsobom umožní všetkým Zakladajúcim a Riadnym 
členom Združenia, aby sa vyjadrili k predpokladom žiadateľa stať sa Riadnym, alebo 
Individuálnym členom Združenia. Pripomienkové konanie trvá spravidla 30 dní a musí byť 
ukončené najneskôr 7 dní pred dňom, keď Výkonný výbor rozhodne o žiadosti žiadateľa. Ak 
Zakladajúci a Riadny člen Združenia nedoručí Výkonnému výboru počas pripomienkového 
konania svoje pripomienky k osobe žiadateľa, má sa za to, že súhlasí s členstvom osoby 
v Združení ako Riadneho, alebo Individuálneho člena Združenia. Pripomienky doručené 
Výkonnému výboru majú konzultatívny charakter. Výkonný výbor sa zaväzuje každou 
pripomienkou zaoberať. 

13. Výkonný výbor môže pred rozhodnutím o vzniku členstva uskutočniť so žiadateľom alebo jeho 
zástupcom osobný rozhovor na overenie vhodnosti žiadateľa stať sa Zakladajúcim členom 
Združenia. Osobný rozhovor sa musí uskutočniť najneskôr v deň, keď Výkonný výbor rozhoduje 
o prijatí za Zakladajúceho člena Združenia podľa odseku 11, pred hlasovaním členov Výkonného 
výboru. 

14. Zoznam Zakladajúcich, Riadnych, Individuálnych ako aj Čestných členov Združenia vrátane ich 
mena, priezviska a dátumu vzniku ich členstva v Združení, prípadného dátumu zániku tohto 
členstva vedie Prezident.  

 
Článok 4. 

Práva a povinnosti členov Združenia 
1. Všetci  členovia majú v zmysle týchto stanov povinnosti: 
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a) dodržiavať stanovy Združenia, interné smernice a poriadky, aktívne sa zúčastňovať na 
plnení úloh a cieľov Združenia, 

b) podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, v rozsahu svojich možností a schopností 
pomáhať orgánom Združenia, 

c) platiť ročné členské príspevky, 
d) konať a vystupovať tak, aby neboli poškodené záujmy ani dobrá povesť Združenia a jeho 

členov, 
e) ochraňovať a zveľaďovať majetok Združenia. 

2. V zmysle týchto stanov sa priznávajú Zakladajúcemu členovi Združenia tieto práva: 
a) podieľať sa na činnosti Združenia, 
b) na základe rozhodnutia Výkonného výboru Združenia môže zastupovať Združenie pri 

zásadných rokovaniach týkajúcich sa činnosti a aktivít Združenia, 
c) voliť (aktívne volebné právo) a byť volený (pasívne volebné právo) do orgánov Združenia 

v súlade so stanovami Združenia, 
d) zúčastňovať sa, vystupovať a hlasovať na Kongrese, pričom na základe plnej moci (s 

úradne overeným podpisom) môže splnomocniť iného člena Združenia, alebo člena klubu, 
športovej organizácie alebo záujmového združenia k zastupovaniu a hlasovaniu na 
Kongrese, 

e) disponovať dvomi hlasmi delegáta pri hlasovaní na Kongrese, 
f) podieľať sa na činnosti Združenia najmä pripomienkovaním a schvaľovaním strategického 

plánu rozvoja športu v Piešťanoch, plánu rozvoja AŠK PN, iných dokumentov predložených 
Výkonným výborom a pripomienkovaním rozpočtu Združenia, navrhnutý Prezidentom 
AŠK PN, 

g) predkladať Výkonnému výboru návrhy na zmeny predpisov AŠK PN, prípadne návrhy na 
nové predpisy AŠK PN, 

h) obracať sa na orgány Združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať tieto orgány o 
stanovisko k činnosti Združenia alebo jeho členov, 

i) byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov Združenia. 
3. V zmysle týchto stanov sa priznávajú Riadnemu členovi združenia tieto práva: 

a) podieľať sa na činnosti Združenia, 
b) voliť (aktívne volebné právo) a byť volený (pasívne volebné právo) do orgánov Združenia 

s výnimkou Výkonného výboru v súlade so stanovami Združenia, 
c) zúčastňovať sa, vystupovať a hlasovať na Kongrese, pričom na základe plnej moci (s 

úradne overeným podpisom) môže splnomocniť iného člena Združenia, alebo člena klubu, 
športovej organizácie alebo záujmového združenia k zastupovaniu a hlasovaniu na 
Kongrese, 

d) disponovať jedným hlasom delegáta pri hlasovaní na Kongrese, 
e) podieľať sa na činnosti Združenia najmä pripomienkovaním a schvaľovaním strategického 

plánu rozvoja športu v Piešťanoch, plánu rozvoja AŠK PN, iných dokumentov predložených 
Výkonným výborom a pripomienkovaním rozpočtu Združenia navrhnutý prezidentom AŠK 
PN, 

f) predkladať Výkonnému výboru návrhy na zmeny predpisov AŠK PN, 
g) obracať sa na orgány Združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať tieto orgány o 

stanovisko k činnosti Združenia alebo jeho členov, 
h) byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov Združenia. 
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4. V zmysle týchto stanov sa priznávajú Individuálnemu členovi združenia tieto práva: 
a) podieľať sa na činnosti Združenia, 
b) byť volený (pasívne volebné právo) do orgánov Združenia s výnimkou Výkonného výboru 

v súlade so stanovami Združenia, 
c) zúčastňovať sa a vystupovať na Kongrese bez možnosti hlasovať, 
d) obracať sa na orgány Združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať tieto orgány o 

stanovisko k činnosti Združenia alebo jeho členov, 
e) byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov Združenia. 

5. Príslušné orgány Združenia môžu internými predpismi podrobnejšie upraviť výkon práv a 
povinností členov Združenia, a to v súlade so stanovami, právnym poriadkom Slovenskej 
republiky a právom Európskej únie. Pri ukladaní povinností členom Združenia dbajú orgány 
Združenia najmä na to, aby nimi nezasahovali v neprimeranom rozsahu do legitímnych 
subjektívnych záujmov jednotlivých členov a Združenia ako celku. 

 
Článok 5. 

Zánik členstva v združení 
1. Fyzickej osobe členstvo v Združení zaniká: 

a) písomným vzdaním sa členstva, ktoré je riadne doručené Výkonnému výboru, 
b) vylúčením zo Združenia na základe rozhodnutia Kongresu, 
c) nezaplatením členského príspevku v termíne, ktorý bol určený interným predpisom alebo 

rozhodnutím Výkonného výboru, po predchádzajúcej výzve na zaplatenie členského 
príspevku s upozornením na dôsledky neuhradenia členského príspevku v určenej lehote, 
nie kratšej ako 30 dní, 

d) uplynutím času, ak bolo členstvo obmedzené na dobu určitú, 
e) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, 
f) zánikom Združenia. 

2. Právnickej osobe členstvo v Združení zaniká: 
a) zánikom právnickej osoby – spravidla výmazom z Obchodného registra alebo iného 

registra, 
b) písomným vzdaním sa členstva, ktoré je riadne doručené Výkonnému výboru, 
c) vylúčením zo Združenia na základe rozhodnutia Kongresu, 
d) nezaplatením členského príspevku v termíne, ktorý bol určený interným predpisom alebo 

rozhodnutím Výkonného výboru, po predchádzajúcej výzve na zaplatenie členského 
príspevku s upozornením na dôsledky neuhradenia členského príspevku v určenej lehote, 
nie kratšej ako 30 dní, 

e) uplynutím času, ak bolo členstvo obmedzené na dobu určitú, 
f) zánikom Združenia. 

3. Ak členstvo zaniká na základe písomného vzdania sa, jeho právne účinky nastanú dňom 
doručenia vyhlásenia o vzdaní sa členstva v Združení. 

4. Rozhodnutie Kongresu o vylúčení člena Združenia podľa odseku 1 písm. c) alebo odseku 2 písm. 
c) má písomnú formu. Kongres môže o vylúčení člena Združenia rozhodnúť na návrh iného člena 
Združenia. 

5. V rozhodnutí Kongresu o vylúčení člena zo Združenia sa uvedú dôvody, pre ktoré k vylúčeniu 
došlo, a to spravidla 
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a) dlhodobá nečinnosť člena Združenia, 
b) poškodzovanie dobrého mena Združenia, 
c) neplnenie si členských povinností podľa týchto stanov, resp. podľa zákona, 
d) ohrozovanie alebo marenie plnenia poslania a úloh Združenia. 

6. Ak členstvo zaniká na základe vylúčenia člena Združenia, právne účinky vylúčenia nastanú dňom 
doručenia rozhodnutia o vylúčení dotknutému subjektu. 

7. Ak došlo k zániku členstva v zmysle tohto článku stanov, bývalý člen Združenia ani jeho právny 
nástupca nemá právo na vrátenie členského príspevku alebo jeho časti, a to ani v prípade, ak k 
zániku členstva došlo v období, za ktoré už príslušný členský príspevok bol zaplatený. 

 
TRETIA ČASŤ 

Orgány Združenia a ich právomoc (článok 6až 12) 
Článok 6. 

Orgány združenia 
1. Obligatórnymi orgánmi Združenia sú 

a) Výkonný výbor, 
b) Prezident, 
c) Viceprezident, 
d) Kongres, 
e) Dozorná rada. 

2. Výkonný výbor môže interným predpisom rozhodnúť o zriadení alebo zrušení fakultatívnych 
orgánov Združenia, ich pôsobnosti a právomoci (t. j. iných orgánov ako orgánov podľa ods. 1). 

3. Členovia orgánov Združenia, ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú oprávnení vykonávať 
nevyhnutné úkony a činnosť na zabezpečenie fungovania Združenia až do zvolenia alebo 
ustanovenia nových členov orgánov v súlade so stanovami. 

4. Štatutárny orgán a členovia Združenia sú povinní vykonávať svoju funkciu s náležitou 
starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanoviská predsedu Dozornej rady, ak sa od ich 
stanoviska odchýlia, sú povinní svoje rozhodnutie zdôvodniť a zverejniť spolu s príslušným 
stanoviskom. 

 
Článok 7. 

Výkonný výbor 
1. Výkonný výbor je výkonný orgán Združenia. 
2. Výkonný výbor Združenia tvorí prezident a 5 členov, ktorí sú volení spomedzi Zakladajúcich 

členov Združenia Kongresom relatívnou väčšinou (podľa ods. 9 až 12 článku 10) hlasov 
prítomných delegátov s volebným právom.   

3. Členom Výkonného výboru je:  
a) prezident,  
b) dvaja zástupcovia kolektívnych športov z radov Zakladajúcich členov Združenia ako fyzická 

osoba, alebo právnická osoba,  
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c) dvaja zástupcovia individuálnych športov z radov Zakladajúcich členov Združenia ako 
fyzická osoba, alebo právnická osoba,  

d) jeden zástupca športových odborníkov, zástupca športu pre všetkých alebo z iných 
organizácií a záujmových Združení z radov Zakladajúcich členov Združenia ako fyzická 
osoba, alebo právnická osoba.  

4. Kongres volí člena Výkonného výboru zo skupiny kandidátov, ktorých navrhnú na každý post: 
a) najmenej traja Zakladajúci členovia Združenia na post prezidenta Združenia, 
b) najmenej traja Zakladajúci členovia Združenia na post zástupcov kolektívneho športu, 
c) najmenej traja Zakladajúci členovia Združenia na post zástupcov individuálneho športu, 
d) ktorýkoľvek člen Združenia s priamym hlasovacím právom (delegát) na post člena 

Výkonného výboru z radov športových odborníkov, zástupcu športu pre všetkých alebo 
z iných organizácií a záujmových Združení, pokiaľ takýto kandidát má štatút Zakladajúceho 
člena Združenia. 

a to najneskôr 15 dní pred termínom konania Kongresu písomnou formou doručenou 
Výkonnému výboru, v prípade ustanovujúcej schôdze členom prípravného výboru.  

5. O každom kandidátovi Výkonného výboru sa hlasuje samostatne, tajnou voľbou, a to 
z  kandidátov na jednotlivé posty navrhnutých podľa ods. 4 tohto článku. Oprávnenosť 
kandidátov schvaľuje Absolútnou väčšinou (t.j. nadpolovičná väčšina všetkých hlasov Výkonného 
výboru) pred samotným hlasovaním na Kongrese Výkonný výbor (v prípade ustanovujúcej 
schôdze prípravný výbor) a to na návrh podľa ods. 4 tohto článku. Ak niektorého z kandidátov 
Výkonný výbor neschváli z dôvodu neoprávnenosti kandidáta, oznámi túto skutočnosť min. 7 dní 
pred termínom konania Kongresu členom Združenia a vyzve Zakladajúcich členov Združenia na 
doplnenie kandidátov na neobsadený post. Doplnenie chýbajúcich kandidátov je možné aj na 
Kongrese a to predložením návrhu kandidáta na chýbajúci post členom Výkonného výboru 
najneskôr pred začiatkom konania rokovania Kongresu. Výkonný výbor opätovne schváli 
oprávnenosť kandidáta tak, ako je uvedené v tomto bode. Oprávnenosť oznámi pred hlasovaním 
Kongresu o členstvo vo Výkonnom výbore. 

6. Za Výkonný výbor navonok koná prezident alebo ktorýkoľvek člen Výkonného výboru na to 
určený na základe poverenia Výkonného výboru. 

7. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak sú prítomní minimálne štyria jeho členovia, vrátane 
predsedu Výkonného výboru, pričom na prijatie jeho uznesení je potrebná absolútna väčšina 
(nadpolovičná väčšina) hlasov všetkých jeho členov (ďalej v týchto stanovách „Absolútna 
väčšina Výkonného výboru“). V prípade rovnosti hlasov má Prezident (predseda Výkonného 
výboru) dva hlasy. Výkonný výbor rozhoduje v ostatných otázkach konsenzom. V prípade 
nemožnosti rozhodnúť konsenzom rozhoduje výkonný výbor jednoduchou väčšinou prítomných 
členov (t.j. ak v danej veci hlasuje za (alebo proti) najväčší podiel hlasov, ďalej v týchto stanovách 
„Jednoduchá väčšina Výkonného výboru“).  

8. Zasadnutie Výkonného výboru zvoláva jej predseda a zároveň prezident Združenia, spravidla 
elektronickou pozvánkou cez email, v ktorej oznámi členom Výkonného výboru termín a 
program zasadnutia a to najmenej 7 dní pred dňom jeho konania. Zasadnutie Výkonného výboru 
môže zvolať aj ktorýkoľvek z jeho členov za tých istých podmienok.  

9. Výkonný výbor zasadá spravidla raz za mesiac. Zo zasadnutia sa vyhotovuje zápisnica, ktorú 
Združenie uchováva nie kratšie ako 6 rokov. Zápisnica obsahuje aj meno, priezvisko a funkciu 
osôb zúčastnených na zasadnutí. Na zasadnutí Výkonného výboru má právo zúčastňovať sa 
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ktorýkoľvek Zakladajúci člen Združenia na základe odsúhlasenia jeho účasti Výkonným výborom 
konsenzom.  

10. Funkčné obdobie členov Výkonného výboru je 5 rokov. V prípade zániku mandátu člena 
Výkonného výboru je prezident oprávnený kooptovať, v súlade s prerozdelením podľa ods. 3 
tohto článku, na uvoľnené miesto nového člena Výkonného výboru, ktorého dĺžka mandátu je 
totožná s dĺžkou mandátu uvoľneného miesta. Ak dôjde k zániku mandátu prezidenta alebo viac 
ako jedného člena Výkonného výboru súčasne, zvoláva Výkonný výbor do 30 dní mimoriadny 
Kongres za účelom volieb na uvoľnené posty. 

11. Návrh na odvolanie člena Výkonného výboru musí podať minimálne 1/3 členov disponujúcich 
aktívnym volebným právom v Kongrese. Návrh na odvolanie musí byť odôvodnený. Za dôvody 
vedúce k odvolaniu sa považuje najmä porušenie stanov zo strany člena Výkonného výboru. Ide 
najmä o porušenie základných povinností člena definovaných v článku 4 odseku 1 týchto stanov 
a konanie v rozpore s predmetom činnosti a cieľmi Združenia podľa týchto stanov. Kongres 
potom o návrhu na odvolanie rozhoduje kvalifikovanou (2/3) väčšinou všetkých hlasov 
delegátov (ďalej v týchto stanovách ako „Kvalifikovaná väčšina Kongresu“). 

12. Výkonný výbor si volí spomedzi seba viceprezidenta absolútnou väčšinou všetkých členov. 
13. Výkonný výbor rozhoduje najmä o: 

a) zásadných otázkach týkajúcich sa plnenia cieľov a predmetu činnosti Združenia v zmysle 
týchto stanov, 

b) koncepčných otázkach fungovania Združenia, 
c) kreovaní a obsadzovaní orgánov Združenia a ich pôsobnosti v zmysle týchto stanov, 
d) vzniku, zmene a zániku členstva v Združení v zmysle týchto stanov, 
e) pracovnej náplni, resp. činnosti jednotlivých organizačných súčastí a orgánov Združenia, 
f) vydaní interných predpisov Združenia za účelom efektívnejšieho fungovania, 
g) iných otázkach, ktoré nespadajú do právomoci ani jedného z orgánov Združenia. 

14. Výkonný výbor za výkon svojej funkcie a plnenie úloh zodpovedá Kongresu Združenia. 
15. Výkonný výbor vydáva v pravidelných intervaloch, najmenej však raz za kalendárny rok písomné 

výročné správy o činnosti Združenia a tieto predkladá na vedomie Kongresu. 
16. Výkonný výbor pri tvorbe výročnej správy podľa bodu 15 tohto článku stanov, prihliada na všetky 

skutočnosti (pozitívne aj negatívne) a informuje o nich členskú základňu aj verejnosť vhodným 
spôsobom, nestranne, objektívne, pričom osobitne dbá na to, aby správa obsahovala 
transparentné hodnotenie nakladania s finančnými prostriedkami a majetkovými právami 
Združenia. 

17. Ktokoľvek môže v písomnej forme požiadať Výkonný výbor o dodatočné vysvetlenie konkrétnej 
časti výročnej správy, pričom Výkonný výbor sa zaväzuje poskytnúť odpoveď na takúto žiadosť 
najneskôr do 30 dní od jej doručenia Výkonnému výboru. 

18. Výkonný výbor zvoláva minimálne raz do roka zasadnutie Kongresu, ktorého termín oznámi vždy 
minimálne 30 dní pred jeho uskutočnením priamym oslovením všetkých členov podľa čl. 10 ods. 
2 a zverejnením informácie na webovom sídle združenia. 

 
Článok 8. 
Prezident 

1. Prezidentom Združenia je Zakladajúci člen Združenia, ktorého do tejto funkcie volí Kongres a to 
na návrh najmenej troch Zakladajúcich členov Združenia.  
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2. Prezident je štatutárnym zástupcom Združenia. 
3. Prezidentom Združenia môže byť len Zakladajúci člen Združenia, ak s tým vysloví súhlas. 
4. Prezidentom Združenia nemôže byť člen, ktorý je súčasne v inej funkcii alebo orgáne Združenia. 
5. Prezident Združenia zastupuje Združenie navonok a aj dovnútra Združenia. 
6. Prezident zodpovedá najmä za: 

a) riadne fungovanie bežných administratívnych a technických činností v rámci Združenia, 
b) koordinačné a kooperačné činnosti medzi funkcionármi/orgánmi Združenia navzájom, 

resp. medzi Združením a externým prostredím, 
c) zmluvné vzťahy Združenia, 
d) plnenie povinností Združenia vo vzťahu k externým partnerom, 
e) plnenie úloh, ktoré mu určí Výkonný výbor. 

7. Funkčné obdobie prezidenta je päťročné a začína plynúť v deň zvolenia do funkcie. 
8. Ak funkcia Prezidenta nie je obsadená, túto funkciu dočasne zastáva Viceprezident. V tomto 

prípade zvoláva Výkonný výbor Kongres za účelom voľby nového prezidenta, najneskôr však do 
jedného mesiaca od uvoľnenia z funkcie. 

9. Prezident je zároveň Predsedom Výkonného výboru, zvoláva a vedie zasadnutia Výkonného 
výboru. 

10. Mechanizmus prípadného odvolávania prezidenta je rovnaký ako v prípade odvolávania člena 
Výkonného výboru definovaný v článku 7, odseku 11. 

 
Článok 9. 

Viceprezident 
1. Viceprezidentom môže byť len Zakladajúci člen Združenia zvolený do Výkonného výboru. 
2. Viceprezidenta volí Výkonný výbor Absolútnou väčšinou Výkonného výboru. 
3. Je priamo podriadený prezidentovi a pomáha mu v plnení úloh stanovených Výkonným 

výborom. 
4. Viceprezident zastupuje prezidenta v čase neprítomnosti navonok a aj dovnútra Združenia. 

V prípade neprítomnosti prezidenta vedie zasadanie Výkonného výboru, nedisponuje však 
dvoma hlasmi pri hlasovaní tak ako je definované v článku 7 odstavec 7. 

 
Článok 10. 

Kongres 
1. Kongres je najvyšším kolektívnym orgánom Združenia, ktorého zasadnutie zvoláva minimálne 

raz za rok Výkonný výbor. Deň, miesto konania a program zasadnutia určí Výkonný výbor. Návrh 
programu vypracuje Prezident na základe návrhov Výkonného výboru a členov Združenia. 
Program je možné zmeniť/doplniť na začiatku alebo aj v priebehu zasadnutia so súhlasom 
Jednoduchej väčšiny Kongresu. 

2. Informáciu o konaní zasadnutia Kongresu zverejní Výkonný výbor najmenej 30 dní pred konaním 
Kongresu na webovom sídle AŠK PN. Pozvánka, návrh programu zasadnutia a podklady na 
zasadnutie Kongresu sa zasielajú Zakladajúcim členom, Riadnym členom, Individuálnym ako aj 
Čestným členom Združenia, najmenej 7 dní pred dňom konania zasadnutia. Pozvánka a program 
zasadnutia Kongresu sa odosiela/doručuje na e-mailovú adresu, ktorú člen Združenia uviedol na 
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svojej prihláške za člena Združenia alebo na inú ním preukázateľne poskytnutú e-mailovú 
adresu.  

3. Členmi Kongresu s právom hlasovať (delegáti) sú Zakladajúci členovia (2 hlasy) a Riadni členovia 
Združenia (1 hlas). Každý člen Združenia má na rokovaní iba jedného delegáta s príslušným 
počtom hlasov.  

4. Právo členov zúčastňovať sa a vystupovať na Kongrese, voliť a byť volený je definované v článku 
4 týchto stanov. Zoznam členov Združenia vedie Predseda Výkonného výboru. 

5. Zasadnutie Kongresu vedie Prezident, člen Výkonného výboru alebo Výkonným výborom 
poverená osoba (predsedajúci) podľa programu schváleného na začiatku Kongresu. 

6. Kongres je uznášaniaschopný, ak sú prítomní delegáti oprávnení hlasovať aspoň s 
nadpolovičným počtom hlasov delegátov na Kongrese. Delegát alebo náhradník (poverená 
osoba) delegáta preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na zasadnutí Kongresu predložením: 

a) zápisnice o jeho zvolení, ak ide o volených delegátov, alebo ich náhradníkov, pričom 
náhradník musí byť zvolený rovnakým spôsobom ako delegát, 

b) dokladom preukazujúcim, že ide o štatutárny orgán člena Združenia alebo písomným 
splnomocnením štatutárneho orgánu športovej organizácie, ktorú zastupuje.  

7. Kongres prijíma rozhodnutia Jednoduchou väčšinou Kongresu, s výnimkou rozhodnutí, pri 
ktorých Stanovy vyžadujú absolútnu väčšinu (nadpolovičná väčšina) hlasov všetkých jeho členov 
(delegátov) Kongresu (ďalej v týchto stanovách „Absolútna väčšina Kongresu“). Pri obzvlášť 
závažných rozhodnutiach, ako sú odvolávanie Prezidenta a členov Výkonného výboru, prijatie 
a zmena stanov, zmena členstva, rozhoduje Kongres Kvalifikovanou väčšinou Kongresu.  

8. Kongres volí členov orgánov tajnou voľbou. Tajná voľba sa uskutoční tak, že delegát označí v 
priestore vyhradenom pre tajnú voľbu vybraného kandidáta na volebnom lístku, a takto 
označený volebný lístok vhodí do volebnej urny, ak sa nevolí elektronickým spôsobom. V prípade 
volieb elektronickým spôsobom delegáti oprávnení hlasovať hlasujú prostredníctvom 
elektronického hlasovacieho zariadenia. 

9. Za člena Výkonného výboru - prezident Združenia je zvolený kandidát, ktorý získa v tajnom 
hlasovaní na Kongrese v prvom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých delegátov s volebným 
právom (z radov Zakladajúcich a Riadnych členov Združenia). V prípade, že v prvom kole nezíska 
počet hlasov potrebný na zvolenie, uskutoční sa druhé kolo volieb, do ktorého postupujú prví 
dvaja kandidáti s najvyšším počtom odovzdaných hlasov. Víťazom druhého kola volieb je 
kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov delegátov, ktorý sa zúčastnili druhého kola 
volieb. Ak žiadny z nich nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov delegátov, víťazom druhého kola 
volieb je kandidát, ktorý získal Jednoduchú väčšinu Kongresu. 

10. Za člena Výkonného výboru – dvaja zástupcovia kolektívneho športu, sú zvolení prví dvaja 
kandidáti, ktorí získajú v tajnom hlasovaní na Kongrese najvyšší počet odovzdaných hlasov 
delegátov.  

11. Za člena Výkonného výboru – dvaja zástupcovia individuálneho športu, sú zvolení prví dvaja 
kandidáti, ktorí získajú v tajnom hlasovaní na Kongrese najvyšší počet odovzdaných hlasov 
delegátov.  

12. Za člena Výkonného výboru - zástupca športových odborníkov alebo z iných spolkov a 
záujmových Združení, je zvolený kandidát s najvyšším počtom odovzdaných hlasov na Kongrese  
spomedzi všetkých kandidátov. 
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13. V prípade, ak nie je riadne zasadnutie Kongresu uznášaniaschopné, Výkonný výbor je povinný 
opakovane zvolať riadne zasadnutie Kongresu v termíne do 60 dní od termínu zasadnutia, ktoré 
nebolo uznášaniaschopné. 

14. Kongres rozhoduje o základných otázkach týkajúcich sa riadenia a chodu Združenia a to najmä: 
c) volí na dobu určenú v stanovách Prezidenta a členov Výkonného výboru, členov Dozornej 

rady, 
d) volí na dobu určenú v stanovách predsedu a členov Volebnej komisie, 
e) volí na dobru určenú v stanovách predsedu a členov Dozornej rady, pričom predsedu 

Dozornej rady možno odvolať iba podľa ust. § 12 ods. 5 Zákona o športe, teda Kontrolór 
môže byť odvolaný z funkcie najvyšším orgánom športovej organizácie dvojtretinovou 
väčšinou hlasov všetkých členov najvyššieho orgánu s uvedením dôvodu odvolania, 

f) schvaľuje rokovací a volebný poriadok; berie na vedomie interné predpisy prijaté 
Výkonným výborom alebo iným orgánom Združenia, 

g) môže dávať pripomienky k interným predpisom prijatým Výkonným výborom alebo iným 
orgánom Združenia a podávať návrhy na ich zmenu, 

h) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky; symboly Združenia, 
i) schvaľuje programové ciele na príslušný rok, berie na vedomie správy o činnosti a 

hospodárení predkladanej Prezidentom AŠK PN, príp. ďalšie správy predkladané 
Výkonným výborom alebo iným príslušným orgánom/subjektom, 

j) prerokováva správu o činnosti Dozornej rady, Výkonného výboru a správu Prezidenta, 
k) berie na vedomie rozpočet Združenia na príslušný rok a navrhuje jeho zmeny, 
l) rozhodnúť o iných záležitostiach, ktoré do pôsobnosti Kongresu zveruje Zákon o športe, 
m) rozhoduje o zániku Združenia, 
n) schvaľuje vytvorenie obchodnej spoločnosti v zmysle § 18 Zákona o športe alebo 

v obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je AŠK PN, 
o) schvaľuje prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti v zmysle § 18 

Zákona o športe alebo v obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je 
AŠK PN, 

15. Kongres rozhoduje o prijatí nového Zakladajúceho člena Združenia, o vylúčení člena zo Združenia 
a to Kvalifikovanou väčšinou Kongresu.  

16. Kongres prijíma rozhodnutia na základe výsledkov verejného hlasovania, ak ďalej nie je 
ustanovené inak. Tajným hlasovaním Kongres volí a odvoláva členov orgánov. Hlasovanie na 
Kongrese sa môže uskutočniť aj prostredníctvom elektronického hlasovacieho zariadenia. 
Spôsob rozdelenia hlasov jednotlivým zástupcom s právom hlasovať sa určuje podľa kľúča 
delegátov upraveného v týchto Stanovách. 

17. Na Kongrese sa okrem delegátov a členov Výkonného výboru s právom hlasovať zúčastňujú aj 
ďalší pozvaní hostia. 

18. Prezident alebo ním poverená osoba poskytne pred hlasovaním o každom bode programu 
príležitosť prihlásiť sa prítomným zástupcom do rozpravy a následne poskytne priestor každému 
prihlásenému delegátovi vystúpiť na Kongrese a prezentovať svoj názor. Keď vystúpil každý 
delegát prihlásený do rozpravy, až potom môže prezident začať hlasovanie o danom bode 
programu. 

19. Pozvaní hostia môžu vystúpiť na Kongrese a vyjadriť sa k prerokovávanej veci, ak im Prezident 
alebo ním poverená osoba udelila slovo. 
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20. Zasadnutia Kongresu sú neverejné, ak v prípadoch hodných osobitého zreteľa Výkonný výbor 
nerozhodne inak. Na zasadnutí Kongresu môže vystúpiť so súhlasom predsedajúceho ktokoľvek 
prítomný. Predsedajúci môže vystúpenia na Kongrese časovo obmedziť s rovnakými pravidlami 
pre všetkých vystupujúcich k rovnakému bodu. 

21. Predsedajúci zabezpečí vyhotovenie zápisnice z Kongresu, v ktorej bude zachytený priebeh 
zasadnutia, prijaté uznesenia a ďalšie relevantné skutočnosti.  

22. Členovia Združenia sa k materiálu zaslanému per-rollam a návrhu rozhodnutia vyjadria v 
elektronickej podobe v určenej lehote, spravidla nie kratšej ako 7 dní odo dňa jeho odoslania 
prezidentom Združenia alebo členom Výkonného výboru. V odôvodnených prípadoch, po 
schválení predsedom Výkonného výboru, môže byť táto lehota určená aj inak. Ak člen Združenia 
so zaslaným materiálom alebo navrhovaným rozhodnutím nesúhlasí, uvedie zdôvodnenie 
svojho stanoviska všetkým členom Združenia. Nezaslanie vyjadrenia členom Združenia v určenej 
lehote sa považuje za súhlas s predloženým materiálom a za hlasovanie za prijatie navrhovaného 
rozhodnutia. Hlasovaním musí byť vyjadrené stanovisko hlasujúceho člena Združenia 
jednoznačne, bez podmieňovania stanoviska splnením ďalšej podmienky. 

23. Výsledkom rozhodovania per-rollam je uznesenie, ktoré obsahuje výrok o schválení alebo 
neschválení navrhovaného rozhodnutia. Na schválenie navrhovaného rozhodnutia je potrebný 
súhlas Absolútnej väčšiny Kongresu. 

24. Z rozhodovania per-rollam Prezident spracuje zápisnicu v elektronickej podobe, ktorej súčasťou 
je uznesenie o hlasovaní per-rollam. Zápisnicu najneskôr do 14 dní od ukončenia rozhodovania 
per-rollam doručí v elektronickej podobe všetkým členom Združenia a zverejní obvyklým 
spôsobom na webovom sídle Združenia. 

 
Článok 11. 

Dozorná rada Združenia a Kontrolór Združenia 
1. Dozorná rada Združenia (ďalej v týchto stanovách ako „Dozorná rada“) je najvyšším kontrolným 

orgánom Združenia. Podrobnosti o právomoci Dozornej rady Združenia a o spôsobe ich výkonu 
ustanoví Výkonný výbor Združenia rozhodnutím.  

2. Členov Dozornej rady Združenia volia na Kongrese členovia Združenia s hlasovacím právom a to 
z radov Zakladajúcich, Riadnych a Individuálnych členov Združenia Jednoduchou väčšinou 
Kongresu. Zhromaždenie Zakladajúcich, Riadnych a Individuálnych členov Združenia na ten účel 
zvoláva Predseda Združenia, ak táto neprebehla na Kongrese. 

3. Členstvo v dozornej rade je čestné. 
4. Dozorná rada má troch (3) členov, členovia Dozornej rady sú volení na obdobie štyroch rokov. 
5. Dozorná rada volí zo svojho stredu predsedu Dozornej rady, ktorý zároveň plní funkciu 

kontrolóra, ak má k tomu kvalifikačné predpoklady. 
6. Zasadnutie Dozornej rady zvoláva jej predseda, spravidla písomnou pozvánkou, v ktorej oznámi 

členom Dozornej rady termín a program zasadnutia a to najmenej 15 dní pred dňom jeho 
konania, pozvánku dá na vedomie tiež členom Výkonného výboru a Prezidentovi Združenia. 
Zasadnutie Dozornej rady môže zvolať ktorýkoľvek z jej členov za tých istých podmienok.  

7. Dozorná rada zasadá spravidla raz za rok. Zo zasadnutia sa vyhotovuje zápisnica, ktorú Združenie 
uchováva nie kratšie ako 6 rokov. Zápisnica obsahuje aj meno, priezvisko a funkciu osôb 
zúčastnených na zasadnutí. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak sú prítomní všetci jej členovia, 
pričom na prijatie jej uznesení je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých jej členov. Na 
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zasadnutí Dozornej rady má právo zúčastňovať sa ktorýkoľvek Zakladajúci člen Združenia a tiež 
Predseda Združenia s hlasom poradným.  

8. Dozorná rada každoročne predkladá Kongresu správu o svojej činnosti. 
9. V prípade ak žiaden z členov Dozornej rady nespĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie 

kontrolóra, a zároveň, ak má Združenie dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia 
príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu presahujúci 50.000,- Eur ročne, Združenie 
rozhodnutím Dozornej Rady zriadi a obsadí funkciu Kontrolóra a to najneskôr do 30. júna 
nasledujúceho roka. Táto pôsobnosť Dozornej Rady prechádza na Výkonný výbor Združenia v 
prípade, ak je Dozorná rada nefunkčná alebo nie je uznášaniaschopná. 

10. Po obsadení funkcie Kontrolór postupuje následne pri svojej činnosti podľa príslušných právnych 
predpisov, predovšetkým v zmysle § 10 a nasl. ZoŠ. 

11. Kontrolórom Združenia je fyzická osoba, ktorá je do tejto funkcie volená Kongresom. 
12. Kontrolórom Združenia môže byť člen Združenia alebo aj osoba bez členstva v Združení, najmä 

fyzická osoba, ktorá je štatutárnym audítorom podľa zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom 
audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
alebo osoba, ktorá spĺňa predpoklady na vykonávanie funkcie kontrolóra podľa § 11 ods. 1 a 2 
zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

13. Kontrolór vykonáva najmä tie činnosti, ktoré smerujú k overovaniu správnosti nakladania s 
finančnými prostriedkami a majetkovými právami Združenia, racionálnosti a efektívnosti 
vynaložených výdavkov, návratnosti investícií Združenia a pod. Pri vykonávaní činnosti 
Kontrolóra vo vzťahu k športovej činnosti Združenia ako športovej organizácie postupuje 
Kontrolór v súlade s § 13 a 14 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

14. Ak v rámci pravidelnej kontrolnej činnosti Kontrolór identifikuje akýkoľvek nesúlad skutočného 
stavu so stavom formálnym, je povinný o tejto skutočnosti informovať Výkonný výbor, a to bez 
zbytočného odkladu. Kontrolór je povinný Výkonný výbor informovať bez zbytočného odkladu 
aj o všetkých plánoch a operáciách, ktoré môžu znamenať akékoľvek riziko pre financovanie a 
bežný ekonomický chod Združenia. 

15. Kontrolór je povinný pri identifikácii nebezpečenstva uskutočniť opatrenia za účelom 
minimalizácie negatívnych dopadov na financie Združenia (najmä zablokovať účty Združenia v 
peňažných ústavoch, blokovať úhrady za produkty a služby neschválené príslušnými orgánmi 
Združenia a pod.). 

16. Kontrolór podáva Výkonnému výboru správu o stave a nakladaní s prostriedkami Združenia 
podľa potreby, najmenej však raz za šesť mesiacov. Výkonný výbor môže Kontrolórovi uložiť aj 
iný interval poskytovania správ. Výkonný výbor môže kedykoľvek požiadať Kontrolóra o 
poskytnutie stanoviska, informácie, odborného názoru alebo mimoriadnej správy. Výkonný 
výbor môže Kontrolóra požiadať o ústne objasnenie hodnotiacej správy. 

17. Všetci členovia orgánov, externí aj interní zamestnanci/pracovníci Združenia i radoví členovia 
Združenia sú povinní poskytovať Kontrolórovi potrebnú súčinnosť pri plnení jeho úloh. 

18. Ak o to požiada Výkonný výbor alebo ak to Kontrolór uzná za vhodné, o nakladaní a stave financií 
Združenia Kontrolór informuje členov Združenia na Kongrese alebo iným vhodným spôsobom. 

 
Článok 12. 

Odborné komisie 
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1. Odborné komisie sú fakultatívnymi orgánmi Združenia, t.j. sú zriadené len v prípade potreby 
efektívnejšieho fungovania Združenia. 

2. Odborné komisie volí Výkonný výbor Absolútnou väčšinou Výkonného výboru na určitý čas a za 
určitým účelom. O zriadení a náplni práce komisie potom informuje primeraným spôsobom 
všetkých členov Združenia. 

3. Odborné komisie pozostávajú spravidla z troch členov. 
4. Odborné komisie vypracovávajú materiály pre potreby Výkonného výboru, respektíve pre 

potreby plnenia cieľov Združenia. 
5. Členom odbornej komisie môže byť akýkoľvek spomedzi základných, riadnych alebo 

individuálnych členov, pokiaľ vyjadrí súhlas s členstvom v takejto komisii. 
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
Hospodárenie Združenia (článok 13) 

Článok 13. 
Finančné hospodárenie Združenia 

1. Združenie hospodári účelne, hospodárne a efektívne. Plánovanie, koordinovanie a účtovanie 
príjmov a výdavkov Združenia za priebeh jedného účtovného obdobia má byť v zásade 
vyrovnané. 

2. Združenie hospodári na základe plánovaného rozpočtu na kalendárny rok, ktorý schvaľuje 
Jednoduchou väčšinou Kongresu Kongres, a to na návrh prezidenta Združenia.  

3. Účtovný majetok Združenia tvoria: 
a) členské príspevky, 
b) dary právnických a fyzických osôb, 
c) príjmy zo sponzorského, 
d) hmotný majetok a iné majetkové práva Združenia, 
e) podiel na výsledkoch hospodárenia spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je 

AŠK PN, 
f) podiel na výsledkoch hospodárenia inej právnickej osoby, ktorej je Združenie členom, 
g) prostriedky získané pri uskutočňovaní projektov a aktivít v rámci predmetu činnosti 

Združenia, 
h) dotácie a granty z verejných rozpočtov a fondov Slovenskej republiky a Európskej únie, 

prípadne z iných verejných fondov, 
i) príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti v súlade s hore uvedeným poslaním 

Združenia, 
j) príjmy z vlastnej činnosti a z nakladania s vlastným majetkom, 
k) príjmy z marketingových aktivít Združenia, 
l) iné príjmy. 

4. Príjmy Združenia sa neprerozdeľujú medzi členov Združenia. Združenie všetky prípadné príjmy 
zo svojej bežnej činnosti i hospodárskej činnosti použije v súlade s poslaním Združenia najmä na 
úhradu nákladov činností uvedených v čl. 2 týchto stanov. 

5. Výdavky združenia tvoria: 
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a) výdavky slúžiace na zabezpečenie a uskutočnenie činností uvedených v článku 2 týchto 
stanov, 

b) výdavky na mzdy, na materiálnu výbavu pri organizovaní akcií, prípravu a realizáciu 
projektov, 

c) administratívne výdavky na bežnú činnosť Združenia, 
d) iné výdavky. 

6. Za riadne hospodárenie a vedenie účtovníctva združenia zodpovedá Prezident Združenia. 
 

PIATA ČASŤ 
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia (článok 14 až 15) 

Článok 14. 
Zrušovanie a zánik Združenia 

1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením v súlade so 
zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. 

2. Združenie môže tiež zaniknúť právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky alebo súdu o jeho rozpustení. 

3. V prípade zániku Združenia z dôvodov a za podmienok stanovených v ust. § 12 ods. 1 písm. a/ 
zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, Výkonný výbor určí 
likvidátora Združenia. 

4. Likvidátor je povinný najskôr vyrovnať všetky záväzky a pohľadávky Združenia a s likvidačným 
zostatkom naloží podľa rozhodnutia Kongresu. 

5. Zánik Združenia oznámi likvidátor Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní od 
ukončenia likvidácie. 

6. Pri likvidácii Združenia sa primerane postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného 
zákonníka. 

 
Článok 15. 

Prechodné a záverečné ustanovenia 
1. Na konanie orgánov Združenia sa primerane vzťahuje všeobecný administratívny procesný 

právny predpis (ktorým je ku dňu vzniku združenia: zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní – 
Správny poriadok – v znení neskorších predpisov). 

2. Ak to povaha veci a technické aspekty pripúšťajú, môže komunikácia medzi členmi Združenia, 
medzi orgánmi Združenia, medzi členmi a orgánmi Združenia navzájom prebiehať v elektronickej 
forme. V elektronickej forme môžu byť vedené aj zasadnutia a hlasovania Výkonného výboru, 
Kongresu, ako aj zasadnutia a hlasovania iných orgánov Združenia. 

3. Občianske Združenie Asociácia športových klubov Piešťany  je oprávnené používať na všetkých 
písomnostiach a iných výstupoch zo svojej činnosti symboly slúžiace na identifikáciu a 
špecifikáciu Združenia. Takéto symboly musia byť riadne schválené Kongresom. 

4. Všetky orgány Združenia sú oprávnené v rozsahu svojich právomocí a funkcií vydávať interné 
predpisy. Všetky takto prijaté a vydané interné predpisy musia byť v súlade so všeobecne 
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záväznými právnymi predpismi a stanovami Združenia. Všetky interné predpisy Združenia musia 
byť v súlade navzájom. 

5. Ak by nastal rozpor medzi jednotlivými internými predpismi navzájom, o ich ďalšej aplikácii 
rozhodne Výkonný výbor na svojom riadnom zasadnutí. Kým o ďalšej aplikácii týchto interných 
predpisov nerozhodne Výkonný výbor, nemôže sa postupovať ani podľa jedného z nich.  

6. Ak je interný predpis v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo stanovami 
Združenia, nemôže sa postupovať podľa takéhoto interného predpisu. 

7. Orgány vydávajúce interné predpisy sú tiež oprávnené rušiť a meniť ich v rozsahu svojich 
právomocí a funkcií. 

8. Pokiaľ dôjde medzi členmi Združenia k sporu o význame ustanovení týchto stanov, ich výklad 
podá Výkonný výbor. 

9. Pokiaľ nie je určené inak, Výkonný výbor rozhoduje vo všetkých ostatných oblastiach činnosti 
Združenia, ktoré nie sú priamo zahrnuté v texte stanov. 

10. Tieto stanovy Združenia nadobúdajú platnosť dňom ich prijatia a účinnosť ich zaregistrovaním 
na Ministerstve vnútra SR. 

11. Práva a povinnosti členov Združenia a činnosť Združenia neupravené stanovami sa riadia 
právnymi predpismi na území Slovenskej republiky. 

12. Zásah štátnych orgánov do činnosti Združenia je možný len v súlade so zákonom. 
 
Za správnosť 
 

................................................................................... 
Oprávnený za konanie prípravného výboru 

Ing. Peter Bohuš 


