
STANOVY 

ASOCIÁCIA SKATEBOARDINGU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Článok 1
Základné ustanovenia

§ 1
Asociácia a jej podstata

(1) Asociácia Skateboardingu Slovenskej republiky (ďalej len „asociácia") je založená za 
účelom podpory skateboardingu v Slovenskej republike.

(2) Sídlo asociácie: Bratislava, Klemensova 1, 811 09

(3) Cieľom činnosti asociácie je:

a) podpora rozvoja skateboardingu a skateboardovej subkultúry v SR,
b) zastupovanie záujmov skateboarderov vo vzťahu so štátnymi, samosprávnymi orgánmi 
a súkromnými organizáciami,
c) osvetová činnosť v oblasti skateboardingu,
d) organizovanie a spoluprácu pri organizovaní súťaží a iných skateboardových podujatí 
na národnej ako aj medzinárodnej úrovni,
e) podpora výstavby skateparkov a iných miest vhodných pre skateboarding v SR,
f)  podpora  účasti  slovenských  reprezentantov  na  národných  a  medzinárodných 
skateboardových súťažiach,
g) zabezpečovanie edičnej činnosti za účelom propagácie skateboardingu,
h) spolupráca so zahraničnými skateboardovými organizáciami a snaha o začlenenie do 
medzinárodných skateboardových organizácií,

§ 2
Vznik asociácie

(1)  Asociácia  je  založená  v  zmysle  príslušných  ustanovení  zákona  č.  83/1990  Zb.  o 
združovaní  občanov  v znení  neskorších  predpisov,  na  základe  žiadosti  o registráciu, 
podanej na MV SR. 



Článok 2
Názov a orgány asociácie

§ 3
Základné údaje

(1) Názov asociácie: Asociácia Skateboardingu Slovenskej republiky.

(2) Asociácia je dobrovoľnou záujmovou organizáciou združujúcou priaznivcov 
skateboardingu a skateboardovej subkultúry.

(3) Asociácia je právnickou osobou, ktorá nevyvíja politickú činnosť.

(4) Orgánmi asociácie sú členská schôdza a výkonný výbor. 

(5) Štatutárnym orgánom asociácie je predseda výkonného výboru.

(6) Dňom vzniku asociácie je deň jej registrácie na MV SR. 

§ 4
Členská schôdza asociácie

(1) Najvyšším orgánom asociácie je členská schôdza všetkých členov asociácie.

(2) Členskú schôdzu zvoláva výkonný výbor raz ročne písomnou pozvánkou všetkých 
členov  aspoň  14  dní  vopred.  Miesto  konania  schôdze  schvaľuje  výkonný  výbor  na 
základe podnetov členov asociácie.

(3) Členská schôdza je schopná uznášať sa, ak je prítomná aspoň štvrtina (¼) všetkých 
členov asociácie. Ak členská schôdza asociácie nie je schopná uznášať sa, zvolá výkonný 
výbor náhradnú schôdzu.

(4) Do pôsobnosti členskej schôdze asociácie patrí najmä: 
a) zmena stanov asociácie, 
b) voľba a odvolanie členov výkonného výboru, 
c) schválenie výročnej správy, 
d) schválenie výšky členského príspevku členov na nasledovné obdobie, 
e) rozhodovať o dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení s iným občianskym združením.

(5)  Členská  schôdza  rozhoduje  nadpolovičnou  väčšinou  hlasov  prítomných  členov. 
Hlasovanie  je  verejné.  V  prípade  návrhu  člena  asociácie  členská  schôdza  môže 
rozhodnúť, že o jednotlivých uzneseniach členskej schôdze sa bude hlasovať tajne. 



(6) Členskú schôdzu združenia otvára a riadi predseda výkonného výboru asociácie, resp. 
jej  poverený  člen.  O  priebehu  členskej  schôdze  sa  vyhotovuje  zápisnica,  overovaná 
predsedom a jedným členom asociácie, ktorý je zvolený za overovateľa schôdze. 

(7) Zápisnica o členskej schôdzi obsahuje:
a) názov a sídlo asociácie, 
b) miesto a čas konania členskej schôdze, meno predsedajúceho, zapisovateľa 
a overovateľa členskej schôdze.
c) stručný opis rokovania o jednotlivých bodoch programu členskej schôdze, 
d) rozhodnutie členskej schôdze s uvedením výsledku hlasovania, 
e) prípadné pripomienky členov asociácie o ktorých uvedenie v zápisnici žiadajú.

(8) K zápisnici sa priložia materiály predložené na členskej schôdzi na prerokovanie a 
prezenčná listina prítomných členov asociácie.  Zápisnica ja na požiadanie prístupná k 
nahliadnutiu každému členovi asociácie.

(9) Zápisnice a priložené materiály z členskej schôdze sa archivujú po dobu existencie 
asociácie a ešte päť rokov po jej zániku.

§ 5
Výkonný výbor asociácie

(1)  Výkonný  výbor  je  zložený  z predsedníctva  (predseda,  podpredseda,  tajomník) 
a sekretariátu (sekretár).

(2) Výkonný výbor je volený členskou schôdzou na obdobie jedného roka. Kandidátov 
volí  členská schôdza na konkrétne funkcie vo výbore. Funkčné obdobie člena výboru 
končí  zvolením nového  člena.  Opakovaná  voľba  člena  výboru  sa  vykonáva  dovtedy, 
pokiaľ nie je člen zvolený.

(3) Bežnú činnosť výkonného výboru asociácie riadi predseda predsedníctva výkonného 
výboru.  Počas  jeho neprítomnosti,  alebo  pokiaľ  predseda  nemôže dočasne vykonávať 
svoju funkciu, riadi činnosť výboru podpredseda, alebo predsedom poverený člen. 

(4) Výkonný výbor vykonáva rozhodnutia členskej schôdze. 

(5) Výkonný výbor predkladá členskej schôdzi na schválenie najmä:
a) výročnú správu o dosiahnutých výsledkoch,
b) návrhy na uzatváranie zmlúv s inými organizáciami,
c) zabezpečovania styku s miestnymi a medzinárodnými inštitúciami,
d) návrh rozpočtu a výsledok hospodárenia,
e) metodické pokyny pre organizovanie súťaží,
f) propagačné materiály určené na osvetové ciele.



(6) Predseda výkonného výboru zodpovedá za činnosť výboru, koordinuje a kontroluje 
prácu členov výboru, zvoláva a riadi členské schôdze, pripravuje návrhy zmien stanov 
asociácie, schvaľuje čerpanie finančných prostriedkov. 

(7) Výkonný výbor asociácie rokuje ako kolektívny orgán. Zvoláva a vedie ho predseda. 
Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina 
jeho členov.  Na prijatie  platného uznesenia  je  potrebný súhlas  nadpolovičnej  väčšiny 
prítomných členov výboru. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu asociácie a v 
prípade  jeho  neúčasti  je  rozhodujúci  hlas  podpredsedu,  alebo  predsedom povereného 
člena. O zasadaní výkonného výboru sa vyhotoví zápisnica.

(8) Jednotlivých členov výkonného výboru, ako aj  celý výkonný výbor môže členská 
schôdza odvolať.  Voľbu nových členov výkonného výboru vykoná členská schôdza z 
kandidátov navrhnutých členskou schôdzou. 

Článok 3
Členská základňa asociácie

§ 6
Členstvo v asociácii

(1)  Členom  asociácie  môže  byť  každá  fyzická  osoba,  ktorá  je  občanom  Slovenskej 
republiky, alebo cudzinec s povolením na trvalý pobyt v SR.

(2)  Členstvo  v asociácii  vzniká  prijatím  za  člena  asociácie  výkonným  výborom  na 
základe písomnej prihlášky a zaplatením členského príspevku schváleného pre daný rok. 

(3)  Dokladom o  členstve  je  platný  členský  preukaz  asociácie,  ktorý  musí  obsahovať 
meno,  priezvisko,  titul,  dátum  narodenia  člena  a  evidenčné  číslo.  Preukaz  vydáva 
sekretariát výkonného výboru a je majetkom asociácie.

(4) Výkonný výbor je v odôvodnených prípadoch oprávnený prihlášku za člena asociácie 
zamietnuť o čom vykoná zápis, ktorý sa archivuje podľa podľa § 4 ods. 9.

(5) Členstvo v asociácii zaniká: 
a) slobodným vystúpením člena,
b) dočasným, alebo trvalým vylúčením pri závažných priestupkoch, kedy o vylúčení 
člena rozhoduje členská schôdza na základe odôvodneného návrhu ktoréhokoľvek člena.

(6)  Výkonný výbor  asociácie  vedie  aktuálnu  databázu členov asociácie  s  nevyhnutne 
potrebnými  osobnými údajmi členov (meno,  priezvisko,  titul,  dátum narodenia,  trvalé 



bydlisko, kontakt). Člen asociácie má povinnosť oznámiť prípadnú zmenu v evidovaných 
údajoch bez zbytočného odkladu sekretariátu výkonného výboru.

(7)  Podpísaním  prihlášky  za  člena  asociácie  dáva  uchádzač  asociácii  súhlas  na 
spracovávanie a uchovávanie svojich osobných údajov uvedených v prihláške. 

(8) Asociácia spracováva a uchováva osobné údaje výlučne pre vlastnú potrebu asociácie 
a  riadi  sa  pritom platnými  právnymi  predpismi  o ochrane  osobných údajov (zákon o 
ochrane osobných údajov).

§ 7
Práva a povinnosti členov asociácie

(1) Každý člen asociácie má právo: 
a) voliť a hlasovať,
b) podieľať sa na činnosti asociácie,
c) zúčastniť sa každej riadnej alebo mimoriadnej členskej schôdze asociácie,
d) vystúpiť na členskej schôdzi a predniesť na nej svoje návrhy,
e) byť volený do orgánov asociácie. 

(2) Každý člen asociácie, je povinný: 
a) dodržiavať stanovy asociácie, 
b) dodržiavať uznesenia členských schôdzí asociácie, 
c) dodržiavať vnútorné nariadenia výkonného výboru asociácie,
d) zodpovedne vykonávať zverenú funkciu. 

Článok 4
Činnosť a zánik asociácie

§ 8
Hospodárenie asociácie

(1)  Prostriedky  získané  z  členských  príspevkov,  štátnych  dotácií,  od  sponzorov  a z 
vlastnej činnosti možno použiť len na krytie nákladov súvisiacich s činnosťou asociácie a 
za sprostredkovateľské služby spojené s touto činnosťou.

(2) Zásady financovania činnosti asociácie ako aj výšky jednotlivých položiek rozpočtu 
schvaľuje členská schôdza.

(3)  S  finančnými  prostriedkami  a  majetkom  hospodári  výkonný  výbor  asociácie. 
Kompetencie  jednotlivých  členov  výkonného  výboru  pri  hospodárení  s finančnými 
prostriedkami určuje výkonný výbor asociácie. 

(4)  Asociácia  vedie  o  svojej  finančnej  a  hospodárskej  činnosti  riadne  účtovníctvo  v 
zmysle platných právnych noriem upravujúcich vedenie účtovníctva. 



(5) Za vedenie účtovníctva asociácie zodpovedá predseda výkonného výboru, ktorý môže 
na základe rozhodnutia výboru, vedením účtovníctva poveriť za odmenu aj inú osobu. 

(6)  Výkonný  výbor  zabezpečí  vypracovanie  návrhu  rozpočtu  asociácie  na  každý  rok 
najneskôr  do  termínu  konania  sa  členskej  schôdze.  V návrhu  rozpočtu  sú  uvedené 
plánované príjmy a výdavky asociácie v príslušnom období. Návrh rozpočtu schvaľuje 
členská schôdza.

(7)  Výkonný  výbor  asociácie  zabezpečí  vypracovanie  riadnej  účtovnej  uzávierky  a 
daňového priznania asociácie.  Výsledky hospodárenia sú súčasťou správy o činnosti a 
hospodárení asociácie v uplynulom roku, ktorú výkonný výbor predkladá na schválenie 
členskej schôdzi. 

(8) Hospodárenie s prostriedkami asociácie kontroluje členská schôdza asociácie.  

(9) Všetky materiály o finančnom chode inštitúcie sa archivujú podľa § 4 ods. 9.

§ 9
Zánik asociácie

(1) Asociácia, ako občianske združenie v zmysle platných právnych predpisov zaniká: 
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, o čom rozhoduje členská 
schôdza,
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jej rozpustení.

(2) Po zániku asociácie sa vždy vykoná jej majetková likvidácia podľa platných právnych 
predpisov a v súlade s príslušnými ustanoveniami týchto stanov. 

(3)  Majetkovú  likvidáciu  asociácie,  ktorá  zaniká  na  základe  rozhodnutia  členskej 
schôdze, vykonáva likvidátor, vymenovaný členskou schôdzou. 

(4)  Likvidátor  asociácie  je  fyzická  osoba  poverená  členskou  schôdzou.  Likvidátor 
postupuje pri likvidácii asociácie v súlade s príslušnými právnymi predpismi.  

Článok 5
Záverečné a zrušovacie ustanovenia

§ 10
Zmena, doplnenie a schválenie stanov

(1) Zmeniť alebo doplniť tieto stanovy možno len rozhodnutím členskej schôdze, zmeny 
alebo doplnky stanov nadobúdajú platnosť vyznačením doložky MV SR.

(2) Tieto stanovy asociácie boli schválené prípravným výborom dňa 1.9.2007. 


