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Stanovy

Slovenská Muaythai asociácia

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

1. Slovenská Muaythai asociácia, (ďalej len "Asociácia") je právnická osoba, ktorá môže vo
svojom mene nadobúdať práva a povinnosti.
2. Skrátený názov Asociácie je S.M.T.A., skrátený názov je používaný najmä na identifikáciu
Asociácie pre účely a počas športových súťaží, organizovaní športových a
propagačných podujatí.
3. Anglický názov Asociácie je Slovak Muaythai association, anglický názov je používaný
najmä na identifikáciu Asociácie pre účely a počas športových súťaží, reprezentácie
Asociácie, organizovaní športových a propagačných podujatí mimo územia Slovenskej
republiky.
4. Sídlom Asociácie je Rudohorská 6734/31, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika.
5. Identifikačné číslo Asociácie (ďalej len “IČO”), ktoré jej bolo pridelené je IČO: 34 057 587
6. Asociácie má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990
Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
7. Asociácia je športovým zväzom, ktorá združuje iné športové organizácie, športovcov
a športových odborníkov podľa ustanovení zákona č. 440/2015 Z.z o športe a zmene a
doplnení iných zákonov (ďalej len “ZoŠ”) a jej činnosť, ak má mať spôsobilosť prijímateľa
verejných prostriedkov v zmysle § 66 ZoŠ a nasl., musí byť vždy v súlade s § 19 až 23
ZoŠ.
8. Asociácia je členom medzinárodnej športovej organizácie INTERNATIONAL
FEDERATION OF MUAYTHAI AMATEUR (IFMA) a národnej športovej organizácie
Slovenský olympijský a športový výbor.
9. Asociácia je založená na dobu neurčitú.

Slovenská Muaythai asociácia – Stanovy

Článok 2
Založenie, účel vzniku, poslanie a ciele
1. Asociácia bola založená a vznikla ako nezávislé občianske združenie, v ktorom sa
združujú jednotlivé športové kluby, združenia a fyzické osoby za účelom vyvíjania,
vykonávania, organizovania, správy a riadenia športových činností a propagácie športu na
území Slovenskej republiky ako aj mimo jej územia.
2. Asociácia zaujíma v politických a náboženských záležitostiach vždy neutrálny postoj.
3. V rámci Asociácie vrátane pridružených organizácií, nie je prípustná:
a) politická a náboženská agitácia,
b) akákoľvek diskriminácia, najmä z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo
sociálneho pôvodu, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného
zmýšľania,
c) podnecovanie k rasovej, národnostnej alebo etnickej nenávisti,
d) hanobenie národa, rasy a presvedčenia alebo útoky alebo vyhrážanie sa útokom
akéhokoľvek druhu proti krajine, jej orgánom, skupine osôb alebo osobám na základe
ich rasového, etnického, či národnostného pôvodu, pohlavia, jazyka, politického alebo
náboženského presvedčenia alebo z iného odsúdeniahodného dôvodu.
4. Poslaním Asociácie je poskytovať všestrannú starostlivosť pri rozvoji športu, a to najmä
bojových umení a bojových športov s dôrazom na Muaythai a vytváranie podmienok na
rozvoj a ochranu záujmov svojich členov.
5. Činnosti Asociácie sú aktivity vykonávané sústavne, samostatne, v mene a na
zodpovednosť Asociácie, ktorými sa dosahuje príjem alebo možno dosiahnuť príjem, a
ktoré nie sú podnikaním a nie sú vykonávané za účelom dosiahnutia zisku. Majetok, výnosy
a príjmy vytvorené hlavnými činnosťami Asociácie sa využívajú na napĺňanie poslania a
cieľov Asociácie a na úhradu výdavkov (nákladov) s nimi spojených.
6. Asociácia na naplnenie jej poslania vykonáva najmä tieto činnosti:
a) zabezpečuje všetky potrebné kontakty s vnútroštátnymi orgánmi alebo
organizáciami, v záujme uplatňovania svojich záujmov,
b) zastupuje, chráni a presadzuje záujmy príslušného športu vo vzťahu k orgánom
verejnej správy, medzinárodným športovým organizáciám a iným športovým
organizáciám, ktorých je členom
c) zaraďuje športovcov do zoznamu talentovaných športovcov podľa výkonnostných
kritérií určených predpisom Asociácie, vedie a každoročne zverejňuje zoznam
talentovaných športovcov,
d) zabezpečuje starostlivosť o talentovaných športovcov vedie zoznam športových
reprezentantov,
e) navrhuje športových reprezentantov na zaradenie do rezortného športového
strediska
f) metodicky riadi a usmerňuje prípravu talentovaných športovcov
g) zabezpečuje všetky potrebné kontakty s medzinárodnými organizáciami, najmä
INTERNATIONAL FEDERATION OF MUAYTHAI AMATEUR (IFMA) v záujme
uplatňovania svojich záujmov
h) organizuje a riadi celoštátne a medzinárodné súťaže,
i) schvaľuje podmienky účasti športovej organizácie v súťaži organizovanej
Asociáciou a udeľuje športovej organizácii právo na účasť v nej na základe ich
splnenia
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j)

k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

určuje druhy športových odborníkov vrátane odbornej spôsobilosti vyžadovanej
navykonávanie odbornej činnosti v športe, zabezpečuje ich odbornú prípravu a
overuje ich odbornú spôsobilosť
uznáva odbornú kvalifikáciu športových odborníkov, ak sa na uznanie príslušnej
odbornej kvalifikácie nevzťahuje osobitný predpis
vydáva predpisy, podľa ktorých sa riadi činnosť v rámci Asociácie
pomáha zabezpečovať materiálno-technický rozvoj členských klubov a podporuje
výstavbu športovej infraštruktúry
v súčinnosti s masovo-komunikačnými prostriedkami zabezpečuje primeranú
propagáciu športu
podporuje rozvoj športu vo všetkých vekových kategóriách
koordinuje spoluprácu a podporuje jednotnosť medzi jednotlivými členmi Asociácie
a rieši spory medzi nimi
oceňuje športovcov, ktorí dosiahli mimoriadne športové výsledky vo vrcholovom
športe a osobnosti, ktoré sa zaslúžili o propagáciu a rozvoj príslušného športu.

Článok 3
Členstvo v asociácii, vzťahy v asociácii a reprezentovanie asociácie navonok
1. Členstvo v Asociácii je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa člena Asociácie s
poslaním, cieľmi a úlohami, ako aj s pravidlami fungovania Asociácie. Asociácia
zabezpečuje plnenie svojich cieľov a úloh najmä prostredníctvom svojich členov a v
spolupráci s nimi.
2. Členstvo v Asociácii je dobrovoľné, nie je naň právny nárok a vzniká, je pozastavené alebo
zaniká rozhodnutím príslušného orgánu Asociácie. Každý člen Asociácie môže v súlade
s predpismi Asociácie z Asociácie vystúpiť.
3. Asociácia má nasledovné druhy členstva;
a.
b.
c.

Riadne členstvo, kedy členmi sú výlučne právnické osoby
Individuálne členstvo, kedy členmi sú výlučne fyzické osoby
Dočasné členstvo, kedy členmi sú výlučne právnické osoby

4. Členom Asociácie sa môže stať uchádzač, ktorý splní podmienky stanovené v stanovách
Asociácie a v osobitných predpisoch Asociácie a ktorý zároveň súhlasí s cieľmi Asociácie
a má záujem aktívne sa podieľať na jej činnosti.
5. Členstvom v Asociácii člen združenia prejavuje svoj súhlas a vôľu podriadiť sa platným
pravidlám Asociácie, ktoré sú vyjadrené v týchto stanovách ako aj rozhodnutiam
príslušných orgánov združenia vydaným v súlade s nimi. Zároveň člen vyjadruje vôľu
podriadiť sa pravidlám INTERNATIONAL FEDERATION OF MUAYTHAI AMATEUR
(IFMA), ako aj rozhodnutiam jej orgánov. Práva a povinnosti členov môžu byť okrem týchto
stanov upravené aj ďalšími predpismi Asociácie alebo IFMA.

6. Asociácia a jej členovia, orgány a funkcionári Asociácie podporujú priateľské medziľudské
vzťahy medzi klubmi, funkcionármi, športovými odborníkmi, športovcami, fanúšikmi
a ďalšími osobami s príslušnosťou k Asociácii, ako aj v športovom hnutí vo všeobecnosti.
7. Každý člen Asociácie môže kedykoľvek v súlade s týmito stanovami z Asociácie vystúpiť.
Vystúpenie z Asociácie nezbavuje člena vystupujúceho z Asociácie povinnosti vyrovnať
svoje finančné alebo iné záväzky voči Asociácii alebo členom Asociácie ak vznikli
v súvislosti s členstvom alebo činnosťou v Asociácii.
8. Fyzickej osobe členstvo v Asociácii zaniká:
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a.
b.
c.
d.

smrťou,
stratou alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
písomným vzdaním sa členstva, ktoré je riadne doručené tajomníkovi Asociácie
vylúčením člena o ktorom rozhoduje konferencia Asociácie

9. Právnickej osobe členstvo v Asociácii združenia zaniká:
a. zánikom právnickej osoby,
b. písomným vzdaním sa členstva v Asociácii, ktoré je riadne doručené tajomníkovi
Asociácie
c. vylúčením člena o ktorom rozhoduje konferencia Asociácie.
10. Ak členstvo zaniká na základe písomného vzdania sa, jeho právne účinky nastanú dňom
jeho doručenia tajomníkovi Asociácie, ak niet tajomníka tak prezidentovi Asociácie.

11. Asociácia, jej orgány a členovia podporujú medzi sebou navzájom a vo vzťahu k tretím
osobám vzťahy založené na všeobecných princípoch slušnosti. Každý člen Asociácie je
povinný osobitne dbať na dobré meno Asociácie a zdržať sa akýchkoľvek konaní, ktoré by
ho mohli poškodiť. Asociácia zabezpečuje v zmysle § 8, ods. 6 ZoŠ vo svojej pôsobnosti
dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti manipulácii
priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich
z medzinárodných predpisov a rozhodnutí a tieto negatívne javy Asociácia považuje ako
závažné disciplinárne previnenia v rozpore s poslaním Asociácie.
12. Člen Asociácie, ktorý začne vykonávať funkciu nezlučiteľnú s členstvom v Asociácii,
ktorému hrozí konflikt záujmov alebo ktorý má na to iné vážne dôvody, oznámi túto
skutočnosť tajomníkovi Asociácie a požiada o pozastavenie svojho členstva. Po odpadnutí
prekážky, ktorá bola dôvodom pre pozastavenie členstva, oznámi túto skutočnosť
tajomníkovi Asociácie a jeho členstvo sa dňom oznámenia v plnom rozsahu obnovuje.
13. Ak sa Asociácia stane prijímateľom verejných prostriedkov v zmysle § 66 ZoŠ a nasl.,
vyberá v súlade s § 9, ods. 1 ZoŠ, ročný členský príspevok na svoju činnosť od svojich
členov.
Článok 4
Riadne členstvo
1. O prijatí uchádzača za riadneho člena rozhoduje predsedníctvo, po tom čo uchádzač splní
podmienky stanovené v stanovách Asociácie a v osobitných predpisoch Asociácie.
Predsedníctvo rozhodne o prijatí za člena najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia
riadne vyplnenej prihlášky so všetkými potrebnými prílohami a po uhradení členského
príspevku. O neprijatí za riadneho člena rozhoduje konferencia.
2. Predsedníctvo Asociácie môže rozhodnúť o prijatí žiadateľa za dočasného člena, v prípade
ak žiadateľ nespĺňa niektorú z požiadaviek na prijatie za riadneho člena uvedenú
v stanovách Asociácie. Inštitút dočasného členstva slúži najmä na poskytnutie
dodatočného časového obdobia jednotlivým žiadateľom na splnenie všetkých podmienok
na prijate za riadneho člena, na preukázanie podpory, lojality a stotožnenia sa člena
Asociácie s poslaním, cieľmi a úlohami, ako aj s pravidlami fungovania Asociácie.
3. Za dočasného člena nemožno prijať uchádzača, ktorý nespĺňa požiadavky podľa čl. 4 bod
5, písm. a), c) a d) týchto stanov.
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4. Predsedníctvo Asociácie môže rozhodnúť o prijatí uchádzača za dočasného člena najviac
na 12 mesiacov, pričom rovnaký žiadateľ nesmie byť prijatý za dočasného člena
opakovane a dočasné členstvo nemôže byť žiadnemu žiadateľovi predĺžené.
5. Riadny člen musí pred momentom doručenia prihlášky za člena Asociácie ako aj počas
svojho členstva v Asociácii spĺňať všetky nasledovné podmienky;
a. je občianskym združením založeným podľa a v súlade so zákonom číslo 83/1990
Zb. o združovaní občanov
b. stanovy občianskeho združenia sú v súlade so zákonom číslo 440/2015 Z.z. o
športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
c. jeho poslanie a činnosť súvisí s bojovými umeniami a bojovými športmi s dôrazom
na Muaythai
d. jeho členmi je aspoň 10 fyzických osôb
e. jeho členom je aspoň jedna fyzická osoba s trénerskou licenciu vydanou
Asociáciou
6. Uchádzač o riadne členstvo v Asociácii, preukazuje splnenie podmienok podľa bodu 5,
písm. a) a písm. b) tohto článku predložením overenej fotokópie alebo originálu úplného a
aktuálneho znenia stanov, ktoré sú riadne zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky s viditeľným odtlačkom pečiatky a podpisu príslušného zamestnanca
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
7. Základné práva riadnych členov sú najmä;
a. zúčastňovať sa na súťažiach, seminároch, školeniach a ďalších akciách,
usporiadaných Asociáciou
b. podieľať sa na vytváraní štruktúry orgánov Asociácie, navrhovať kandidátov do
týchto orgánov,
c. zúčastňovať sa prostredníctvom svojich zástupcov na konferenciách s právom
voliť, vyjadrovať názory, návrhy, podnety, kritiku alebo sťažnosti,
d. predkladať návrhy zmien stanov a iných predpisov Asociácie a tieto
pripomienkovať
e. byť informovaný a požadovať informácie o záležitostiach Asociácie.
8. Základné povinnosti riadnych členov sú najmä:
a. rešpektovať a dodržiavať stanovy Asociácie, vnútorné predpisy Asociácie
a rozhodnutia orgánov Asociácie
b. prijať záväzok, že akýkoľvek spor súvisiaci so stanovami alebo vnútornými
predpismi a rozhodnutiami Asociácie bude riešiť prednostne prostredníctvom
príslušných orgánov Asociácie
c. písomne oznamovať Asociácii významné zmeny, a to do 15 dní od kedy nastala
konkrétna zmena alebo sa o nej dozvedel, najmä však:
i.
zmeny v stanovách
ii.
zmeny v identifikačných údajoch člena
iii.
zmeny v zozname funkcionárov
iv.
iné skutočnosti majúce vplyv na členstvo v Asociácii
d. podieľať sa na starostlivosti o všestranný rozvoj športu vo svojom klube alebo
regióne,
e. aktívnou činnosťou podporovať organizovanie súťaží regionálneho i
celoslovenského charakteru,
f. aktívne sa zúčastňovať na športových podujatiach organizovaných Asociáciou,
kedy za aktívnu účasť sa považujú aspoň dva súťažné štarty najmenej jedného
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športovca s príslušnosťou k riadnemu členovi organizácie na ktoromkoľvek
športovom podujatí organizovanom Asociáciou
g. platiť stanovené členské a registračné poplatky
h. zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo Asociáciu
9. Každý riadny člen Asociácie sa zaväzuje, že sa bude aktívne zúčastňovať len tých
súťažných amatérskych športových podujatí v Muaythai, ktoré budú organizované priamo
INTERNATIONAL FEDERATION OF MUAYTHAI AMATEUR (IFMA) alebo jej členskými
organizáciami v jednotlivých krajinách sveta, kedy v rámci Slovenskej republiky sa za
jedinú členskú organizáciu IFMA považuje Asociácia. V prípade ak sa člen Asociácie
zúčastní na súťažnom amatérskom športovom podujatí v Muaythai, ktoré nebude
organizované priamo INTERNATIONAL FEDERATION OF MUAYTHAI AMATEUR (IFMA)
alebo jej členskými organizáciami v jednotlivých krajinách sveta, považuje sa takáto aktívna
účasť za vážne disciplinárne previnenie člena.
Článok 5
Individuálne členstvo
1. O prijatí individuálneho člena rozhoduje predsedníctvo, po tom čo uchádzač splní
podmienky stanovené v stanovách Asociácie a v osobitných predpisoch Asociácie.
Predsedníctvo rozhodne o prijatí za člena najneskôr do 30 kalendárnych dní od
doručenia riadne vyplnenej prihlášky so všetkými potrebnými prílohami. Prihlášku za
individuálneho člena Asociácie je možné predložiť výlučne len prostredníctvom Riadneho
člena (klubu) Asociácie, ktorého je fyzická osoba ako uchádzač o individuálne členstvo
riadnym členom. O neprijatí za individuálneho člena rozhoduje konferencia.
2. Individuálny člen musí pred momentom doručenia prihlášky za individuálneho člena
Asociácie ako aj počas svojho členstva v Asociácii spĺňať všetky nasledovné podmienky;
a.
b.
c.
d.

byť spôsobilý na právne úkony,
byť bezúhonný počas celej doby členstva v Asociácii
byť riadnym členom klubu, ktorý je zároveň riadnym členom Asociácie
podieľať sa na športovej činnosti svojho klubu

3. Podmienku riadneho členstva uchádzača o individuálne členstvo v riadnom členovi
Asociácie (klube), overí Asociácia prostredníctvom registra fyzických osôb v športe
a registra právnických osôb v športe vedených podľa ZOŠ, v prípade nefunkčnosti
registrov vedených podľa ZOŠ, nahliadnutím do iných hodnoverných registrov.
4. Za bezúhonného sa považuje ten, kto spĺňa podmienky podľa ust. § 7 ods. 2 a 3 ZOŠ.
5. Základné práva individuálnych členov sú najmä:
a. zúčastňovať sa na súťažiach, seminároch, školeniach a ďalších akciách,
usporiadaných Asociáciou
b. požadovať informácie o činnosti Asociácie
c. navrhovať kandidátov na členov volených orgánov Asociácie
d. byť volený do volených orgánov Asociácie, ak v čase hlasovania člen dovŕšil 18.
rokov svojho fyzického veku
6. Základné povinnosti individuálnych členov sú najmä:
a. dodržiavať stanovy, predpisy a smernice Asociácie, plniť pokyny a uznesenia
orgánov Asociácie
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b. podieľať sa na činnosti Asociácie a riadne vykonávať prijatú funkciu, prispievať k
všestrannému rozvoju Asociácie a športu
c. riadne a včas platiť členské príspevky a registračné poplatky
d. zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo Asociáciu
7. Každý individuálny člen Asociácie sa zaväzuje, že sa bude aktívne zúčastňovať len tých
súťažných amatérskych športových podujatí v Muaythai, ktoré budú organizované priamo
INTERNATIONAL FEDERATION OF MUAYTHAI AMATEUR (IFMA) alebo jej členskými
organizáciami v jednotlivých krajinách sveta, kedy v rámci Slovenskej republiky sa za
jedinú členskú organizáciu IFMA považuje Asociácia. V prípade ak sa člen Asociácie
zúčastní na súťažnom amatérskom športovom podujatí v Muaythai, ktoré nebude
organizované priamo INTERNATIONAL FEDERATION OF MUAYTHAI AMATEUR
(IFMA) alebo jej členskými organizáciami v jednotlivých krajinách sveta, považuje sa
takáto aktívna účasť za vážne disciplinárne previnenie člena.
Článok 6
Orgány asociácie
1. Stálymi orgánmi Asociácie je Konferencia, Predsedníctvo, Kontrolná komisia, Disciplinárna
komisia.
2. Asociácia môže v prípade potreby zriadiť ďalšie odborné komisie, ad hoc komisie ako aj
rozhodnúť o vzniku ďalších orgánov.
3. Každá fyzická osoba, môže kandidovať na volenú funkciu v orgánoch Asociácie, ak ju
navrhne člen Asociácie a ak ide o voľbu zástupcu záujmovej skupiny osôb s príslušnosťou
k Asociácii, kandidátov navrhujú osoby z tejto záujmovej skupiny.
4. Štatutárnym orgánom Asociácie je Prezident.
5. Štatutárny orgán a členovia orgánov Asociácie sú povinní vykonávať svoju funkciu
s náležitou starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanoviská kontrolóra a
odborných orgánov národného športového zväzu ak sa od ich stanoviska odchýlia, sú
povinní svoje rozhodnutie zdôvodniť a zverejniť spolu s príslušným stanoviskom.
6. Výkon funkcie v kontrolnom orgáne Asociácie je nezlučiteľný s výkonom funkcie vo
výkonnom orgáne Asociácie, disciplinárnom orgáne Asociácie, licenčnom orgáne
Asociácie a orgáne Asociácie zriadenom na riešenie sporov.
7. Výkon funkcie v štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne Asociácie alebo jeho člena
je nezlučiteľný s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne
dodávateľa tovarov alebo služieb pre národný športový zväz alebo jeho člena.
8. Orgány a komisie Asociácie rozhodujú vždy uznesením v písomnej forme.
9. Orgány s rozhodovacou pôsobnosťou vykonávajú svoju pôsobnosť nezávisle od iných
orgánov Asociácie.
10. Spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti Asociácie a osôb s príslušnosťou, riešia orgány
na riešenie sporov.
11. Členovia orgánov Asociácie, ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú oprávnení vykonávať
len nevyhnutné úkony a činnosť na zabezpečenie fungovania Asociácie a športovej
činnosti jeho členov až do zvolenia alebo ustanovenia nových členov orgánov Asociácie.
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12. Ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena orgánu Asociácie alebo
jeho člena, tento člen sa nesmie zúčastniť na jej prerokovaní a rozhodovaní. Ak je
pochybnosť o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov, rozhoduje predsedajúci orgánu,
o člena ktorého ide, ak ide o predsedajúceho, o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov
rozhodujú ostatní členovia príslušného orgánu tajným hlasovaním.
13. Člen orgánu Asociácie alebo jeho člena, ktorý rozhodoval vo veci v ktoromkoľvek stupni,
je vylúčený z rozhodovania v tej istej veci v orgáne, ktorý rozhoduje v inom stupni alebo
v tej istej veci vykonáva kontrolnú pôsobnosť alebo prieskumnú pôsobnosť voči
konečnému rozhodnutiu orgánu Asociácie alebo jeho člena.
Článok 7
Konferencia
1. Konferencia je najvyšším orgánom Asociácie a koná sa najmenej raz ročne. Členov
konferencie s právom hlasovať tvoria zástupcovia riadnych členov, zástupcovia športovcov
Asociácie a zástupcovia športových odborníkov Asociácie.
2. Dočasný člen Asociácie nemá právo hlasovať na konferencii.
3. Konferencie bez práva hlasovať, sa môžu zúčastniť aj členovia orgánov Asociácie, hostia,
pozvaní individuálni členovia a ďalší dvaja zástupcovia riadnych členov Asociácie.
4. Konferenciu zvoláva predsedníctvo Asociácie.
5. Predsedníctvo zvolá mimoriadnu konferenciu v prípade, ak o to požiada najmenej 50%
riadnych členov Asociácie alebo kontrolór Asociácie, a to do 14 dní odo dňa doručenia
písomnej žiadosti o zvolanie konferencie.
6. Predsedníctvo zvolá konferenciu aspoň 15 kalendárnych dní pred určeným termínom jej
konania. Ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov a noví členovia orgánov na ďalšie
obdobie neboli zvolení, konferenciu je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen Asociácie, pričom
pri zvolaní konferencie, musí byť dodržaný postup zvolania podľa tohto bodu stanov
Asociácie.
7. Volený člen Konferencie sa zúčastňuje na zasadnutí Konferencie osobne alebo ho môže
zastúpiť jeho náhradník zvolený rovnakým spôsobom ako člen Konferencie; volený člen
alebo jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na zasadnutí Konferencie
predložením zápisnice o jeho zvolení.
8. Členom Konferencie, ktorý zastupuje športovú organizáciu, je štatutárny orgán športovej
organizácie alebo ním písomne splnomocnená osoba, ak športovú organizáciu na
zasadnutí Konferencie nezastupuje volený člen podľa čl. 7 bod 6 týchto stanov.
9. Určenie členov konferencie s právom hlasovať a počet hlasov (kľúč delegátov):
a. zástupca riadneho člena Asociácie s počtom individuálnych členov od 0 do 20 –
počet hlasov 1 (jeden) hlas
b. zástupca riadneho člena Asociácie s počtom individuálnych členov od 21 do 40 –
počet hlasov 2 (dva) hlasy
c. zástupca riadneho člena Asociácie s počtom individuálnych členov od 41 do 60 –
počet hlasov 3 (tri) hlasy
d. zástupca riadneho člena Asociácie s počtom individuálnych členov nad 61 – počet
hlasov 4 (štyri) hlasy
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e. každý riadny člen Asociácie, ktorý mal v kalendárnom roku, ktorý predchádza
kalendárnemu roku konania Konferencie aspoň jedného individuálneho člena
aktívneho športovca s jeho príslušnosťou, ktorý sa zúčastnil majstrovstiev
Slovenskej republiky alebo najvyššej domácej súťaže v akejkoľvek vekovej kategórii
- počet hlasov 1 (jeden) hlas naviac k počtom hlasov určeným podľa písm. a) až
písm. d)
f. každý riadny člen Asociácie, ktorý mal v kalendárnom roku, ktorý predchádza
kalendárnemu roku konania Konferencie aspoň jedného individuálneho člena
aktívneho športovca s jeho príslušnosťou, ktorý sa zúčastnil významnej
medzinárodnej súťaže, zápasu v akejkoľvek vekovej kategórii - počet hlasov 1
(jeden) hlas naviac k počtom hlasov určeným podľa písm. a) až písm. d)
g. každý riadny člen Asociácie, ktorý mal v kalendárnom roku, ktorý predchádza
kalendárnemu roku konania Konferencie aspoň jedného individuálneho člena
aktívneho športovca s jeho príslušnosťou, ktorý sa stal majstrom Slovenskej
republiky v akejkoľvek vekovej kategórii - počet hlasov 1 (jeden) hlas naviac k
počtom hlasov určeným podľa písm. a) až písm. d)
h. každý riadny člen Asociácie, ktorý mal v kalendárnom roku, ktorý predchádza
kalendárnemu roku konania Konferencie aspoň jedného individuálneho člena
aktívneho športovca s jeho príslušnosťou, ktorý sa stal majstrom Európy v
akejkoľvek vekovej kategórii - počet hlasov 2 (dva) hlasy naviac k počtom hlasov
určeným podľa písm. a) až písm. d)
i. každý riadny člen Asociácie, ktorý mal v kalendárnom roku, ktorý predchádza
kalendárnemu roku konania Konferencie aspoň jedného individuálneho člena
aktívneho športovca s jeho príslušnosťou, ktorý sa stal majstrom sveta v akejkoľvek
vekovej kategórii - počet hlasov 3 (tri) hlasy naviac k počtom hlasov určeným podľa
písm. a) až písm. d)
j. zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo
najmenej 50 športovcov - počet hlasov 1 (jeden) hlas
k. zástupca športových odborníkov, ak ho navrhne záujmová organizácia športových
odborníkov alebo najmenej 10 športových odborníkov - počet hlasov 1 (jeden) hlas
10. Predsedníctvo zašle pozvánku, návrh programu konferencie a podklady na zasadnutie
osobám oprávneným zúčastniť sa a hlasovať na konferencii, najmenej sedem kalendárnych
dní pred konaním konferencie. Pre účely týchto stanov sa za zvolanie konferencie považuje
písomné zaslanie informácie o dátume, mieste, čase začiatku a programe konferencie
všetkým riadnym členom Asociácie, kedy za písomnú formu sa považuje aj zaslanie
pozvánky formou elektronickej pošty.
11. Program konferencie a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku zasadnutia. V
otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže konferencia prijať len
odporúčania a stanoviská.
12. Konferenciu vedie osoba poverená predsedníctvom.

13. Prípravu a riadny priebeh volieb do volených orgánov Asociácie zabezpečuje volebná
komisia, ktorá má 3 členov, ktorej volebné obdobie je 3 roky a končí sa najneskôr
momentom podpísania zápisnice z poslednej konferencie Asociácie, ktorá sa uskutoční
v poslednom kalendárnom roku funkčného obdobia volebnej komisie.
14. Konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov
konferencie s právom hlasovať a rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov
prítomných členov s právom hlasovať; stanovy určia, na ktoré rozhodnutia sa vyžaduje
súhlas kvalifikovanej väčšiny.
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15. Pre prijatie uznesenia konferencie sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny, ktorá je 2/3
väčšina hlasov všetkých členov konferencie s právom hlasovať, ak sa rozhoduje o otázkach
uvedených v bode 16 tohto článku, písm. a), b), c), d), e), j) a q).
16. Konferencia:
a. rozhoduje o zániku Asociácie zlúčením s iným občianskym združením alebo
dobrovoľným rozpustením
b. schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
c. schvaľuje súťaže a ich reorganizáciou
d. schvaľuje vytvorenie obchodnej spoločnosti podľa § 18 ZOŠ alebo obchodnej
spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je Asociácia
e. schvaľuje prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti podľa §
18 ZOŠ alebo v obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je
Asociácia
f. schvaľuje plán činnosti, rozpočet Asociácie a výročnú správu o hospodárení
g. volí a odvoláva Prezidenta, Viceprezidenta , Tajomníka Asociácie a členov
predsedníctva
h. volí predsedu a členov disciplinárnej komisie a predsedu kontrolnej komisie a členov
kontrolnej komisie
i. odvoláva členov kontrolnej komisie, členov disciplinárnej komisie a predsedu
disciplinárnej komisie okrem predsedu kontrolnej komisie
j. odvoláva predsedu kontrolnej komisie
k. volí a odvoláva členov volebnej komisie
l. rozhoduje o vylúčení člena Asociácie
m. menuje likvidátora v prípade likvidácie Asociácie
n. určuje výšku členského príspevku a lehoty na jeho úhradu formou interného predpisu
o. schvaľuje ostatné interné predpisy Asociácie
p. rozhoduje o vzniku a zániku odborných komisií, ad hoc komisií ako aj rozhodnúť
o vzniku a zániku poradných orgánov Asociácie
q. schvaľuje uzatvorenie zmluvného vzťahu ak hodnota plnenia zo zmluvy má
presiahnuť 50.000,- Eur,
r. rozhoduje o neprijatí člena Asociácie
17. Voľby sa konajú na zasadnutí Konferencie alebo elektronickou formou prostredníctvom
informačného systému športu v súlade s predpismi Asociácie. Voľby do orgánov Asociácie
alebo hlasovanie na Konferencii sa na požiadanie aspoň jednej štvrtiny hlasov prítomných
členov konferencie s právom hlasovať konajú tajne. V ostatných prípadoch sa každé
hlasovanie na konferencii vykonáva verejne.
18. Zápisnica zo zasadnutia konferencie obsahuje;
a. schválený program zasadnutia
b. prezenčnú listinu
c. zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim, dôležité
vyjadrenia členov konferencie k jednotlivým bodom programu,
d. rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania
e. písomné splnomocnenie ak boli predložené členmi konferencie
f. odlišné stanovisko člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho
odôvodnením, ak o to požiada
g. meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.
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19. Zo zasadnutia konferencie sa zápisnica uchováva nie kratšie ako 6 rokov. Predsedníctvo
zabezpečí, aby bola zápisnica z konferencie spolu s prezenčnou listinou zverejnená na
webovom sídle Asociácie a v informačnom systéme športu najneskôr do 25 dní odo dňa
konania konferencie. Predsedníctvo zabezpečí, aby bola zápisnica z konferencie spolu
s prezenčnou listinou zaslaná všetkým členom konferencie s právom hlasovať, a to
najneskôr do 25 dní odo dňa konania konferencie.
20. Na žiadosť člena najvyššieho orgánu alebo člena Asociácie ministerstvo školstva určí
nezávislého pozorovateľa, ktorý je oprávnený zúčastniť sa na voľbách a na zasadnutí
volebnej komisie vrátane sčítavania hlasov.
21. Rozhodnutia konferencie nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni ich schválenia,
ak nie je v rozhodnutí stanovené inak.
Článok 8
Predsedníctvo
1. Predsedníctvo je kolektívny, najvyšší výkonný, najvyšší licenčný orgán Asociácie a zároveň
orgán na riešenie sporov medzi členmi Asociácie, ktorého členovia sú prezident,
viceprezident, tajomník. Za svoju činnosť je predsedníctvo zodpovedné konferencii.
Predsedníctvo riadi činnosť Asociácie v období medzi zasadnutiami konferencie.
2. Členom predsedníctva je aj jeden zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová
organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov, ktorí sú zároveň členmi Asociácie.
3. Funkčné obdobie členov predsedníctva je 5 rokov. Každý člen predsedníctva musí byť
počas celého funkčného obdobia zároveň členom Asociácie.
4. Členovi predsedníctva zaniká mandát;
a. uplynutím funkčného obdobia
b. písomným vzdaním sa funkcie
c. odvolaním konferenciou Asociácie
d. zánikom členstva v Asociácii
e. stratou alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony
f. úmrtím
5. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Rokovania zvoláva
a riadi prezident, v jeho neprítomnosti viceprezident.
6. Prezident je povinný zvolať predsedníctvo aj v prípade, ak o zvolanie požiada nadpolovičná
väčšina jeho členov.
7. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
Rozhoduje uznesením, ktoré prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade
rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta, v jeho neprítomnosti hlas viceprezidenta.
8. Predsedníctvo:
a. zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania konferencie
b. plní uznesenia konferencie
c. vypracováva plán činnosti Asociácie, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o
hospodárení Asociácie a iné materiály na rokovanie konferencie
d. rozhoduje o prijatí členov Asociácie
e. schvaľuje registračný a prestupový poriadok
f. vydáva organizačno-technické materiály na zabezpečenie súťaží v rámci Slovenskej
republiky
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g.
h.
i.
j.

vydáva trénerské, rozhodcovské a iné licencie podľa stanov, vnútorných predpisov
a smerníc Asociácie
rozhoduje spory medzi členmi Asociácie
rozhoduje o ďalších otázkach týkajúcich sa Asociácie, ktoré nepatria do právomoci
iného orgánu
udržiava a rozvíja medzinárodné športové styky

9. Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva obsahuje;
a. schválený program zasadnutia
b. prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu podľa § 19 ods.1písm. c)
a písomné splnomocnenia, ak boli predložené
c. zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim, dôležité
vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu,
d. rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a
odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho
odôvodnením, ako to požiada,
e. meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.
10. Predsedajúci zabezpečí, aby zápisnica podľa článku 8 bod 9 týchto stanov bola zverejnená
na webovom sídle Asociácie a v informačnom systéme športu a súčasne zaslaná všetkým
osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia predsedníctva, a to najneskôr do 25 dní odo
dňa zasadnutia predsedníctva.
Článok 9
Prezident
1. Štatutárnym orgánom Asociácie je prezident, ktorý je volený konferenciou na päť ročné
funkčné obdobie, a to aj opakovane.
2. Prezident v mene Asociácie koná samostatne a riadi činnosť Asociácie v súlade s jeho
cieľmi a poslaním. V prípade neprítomnosti prezidenta ho na základe splnomocnenia
zastupuje viceprezident, pričom v tomto prípade koná v mene Asociácie samostatne.
Prezident je za svoju činnosť zodpovedný konferencii.
3. Prezident zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva, riadi zasadnutia konferencie,
reprezentuje Asociáciu navonok a vystupuje v jej mene vo vzťahu k orgánom štátnej moci,
samosprávy a národným i medzinárodným športovým organizáciám a združeniam.
4. Prezident uzatvára s inými právnymi subjektmi zmluvy a dohody pre Asociáciu. Zásadné
ekonomické činnosti Asociácie vyplývajúce zo zmlúv alebo dohôd, predkladá na
prerokovanie a schválenie predsedníctvu.
5. Prezident je disponentom s bankovým účtom Asociácie. Prezident je povinný prístupové
údaje k bankovým účtom Asociácie ako aj technické prostriedky umožňujúce disponovanie
s bankovými účtami Asociácie držať v tajnosti, ochraňovať ich a zabrániť ich zneužitiu.

Článok 10
Viceprezident
1. Viceprezident Asociácie je volený konferenciou na päť ročné funkčné obdobie, a to aj
opakovane.
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2. Viceprezident na základe splnomocnia, zastupuje prezidenta Asociácie v prípade jeho
neprítomnosti, pričom v tomto prípade koná v mene Asociácie samostatne.
3. Viceprezident je za svoju činnosť zodpovedný konferencii.
Článok 11
Tajomník
1. Tajomník Asociácie je volený konferenciou na päť ročné funkčné obdobie, a to aj
opakovane. Tajomník Asociácie vedie zápisnice z rokovaní predsedníctva a konferencie.
2. Tajomník je za svoju činnosť zodpovedný predsedníctvu.
3. Tajomník vedie aktuálny zoznam členov Asociácie, vrátane evidencie členov s
pozastaveným členstvom.
4. Tajomník je disponentom s bankovým účtom Asociácie. Tajomník je povinný prístupové
údaje k bankovým účtom Asociácie ako aj technické prostriedky umožňujúce disponovanie
s bankovými účtami Asociácie držať v tajnosti, ochraňovať ich a zabrániť ich zneužitiu.
5. Tajomník nemá právo samostatne konať v mene Asociácie, a to ani na základe písomného
splnomocnenia udeleného Prezidentom alebo Viceprezidentom Asociácie.
Článok 12
Kontrolná komisia
1. Kontrolná komisia kontroluje dodržiavanie stanov Asociácie a plnenie uznesení
konferencie predsedníctvom Asociácie, riadnymi členmi Asociácie, individuálnymi členmi
Asociácie, upozorňuje na zistené nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.
2. Kontrolná komisia má 3 členov, ktorých funkčné obdobie je 6 rokov. Každý člen kontrolnej
komisie musí byť počas celého funkčného obdobia zároveň členom Asociácie.
3. Do kontrolnej komisie môže byť za každého riadneho člena (klubu) Asociácie, zvolený len
jeden člen kontrolnej komisie.
4. Členovi kontrolnej komisie zaniká mandát;
a. uplynutím funkčného obdobia
b. písomným vzdaním sa funkcie
c. odvolaním konferenciou Asociácie
d. zánikom členstva v Asociácii
e. stratou alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony
f. úmrtím
5. Predseda kontrolnej komisie je zároveň aj kontrolórom Asociácie podľa ust. § 11 ZOŠ
a musí spĺňať počas celého funkčného obdobia kvalifikačné predpoklady podľa ust. § 11
ZOŠ.
6. Predseda kontrolnej komisie môže byť odvolaný z funkcie konferenciou Asociácie,
dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov najvyššieho orgánu s uvedením dôvodu
odvolania.
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7. Zaniknutím mandátu člena kontrolnej komisie podľa bodu 4 písm. b) tohto článku, kontrolná
komisia pokračuje vo svojej činnosti bez doplnenia počtu svojich členov až do najbližšej
konferencie.
8. Kontrolná komisia prijíma svoje uznesenia nadpolovičnou väčšinou členov prítomných na
jej zasadnutí.
9. Zo zasadnutia Kontrolnej komisie sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje náležitosti podľa
§ 21 ods. 2 ZoŠ. Zápisnica zo zasadnutia kontrolnej komisie zverejnená na webovom sídle
Asociácie a v informačnom systéme športu a súčasne sa zašle osobám oprávneným
zúčastniť sa zasadnutia Kontrolnej komisie najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia
10. Výkon funkcie člena kontrolnej komisie je nezlučiteľný s výkonom funkcie člena iných
orgánov Asociácie.
Článok 13
Disciplinárna komisia
1. Disciplinárna komisia je orgánom zabezpečenia spravodlivosti Asociácie, ktorá rozhoduje
o porušení povinností vyplývajúcich z predpisov Asociácie, rozhodnutí orgánov Asociácie
za ktoré sa ukladajú disciplinárne opatrenia a sankcie.
2. Disciplinárna komisia je prvostupňovým orgánom pre konanie vo veciach porušenia
antidopingových pravidiel, za ktoré ukladá disciplinárne opatrenia a sankcie.
3. Disciplinárna komisia má 3 členov, ktorých funkčné obdobie je 5 rokov. Každý člen
kontrolnej komisie musí byť počas celého funkčného obdobia zároveň členom Asociácie.
4. Disciplinárna komisia rozhoduje v senáte. Vo veciach upravených v disciplinárnom
poriadku môže rozhodnúť aj predseda komisie samostatne.
5. Status, počet členov disciplinárnej komisie, právomoci a konanie disciplinárnej komisie
upravuje Disciplinárny poriadok Asociácie.
6. Disciplinárna komisia môže na základe vážneho disciplinárneho previnenia rozhodnúť aj
o vylúčení riadneho člena a individuálneho člena z Asociácie.

Článok 14
Základné princípy hospodárenia asociácie
1. Asociácia má účtovné obdobie kalendárny rok.
2. Plánovanie, koordinovanie a uskutočňovanie príjmov a výdavkov Asociácie za priebeh
jedného účtovného obdobia má byť v zásade vyrovnané.
3. Asociácia hospodári na základe plánovaného rozpočtu na kalendárny rok, ktorý schvaľuje
konferencia na návrh prezidenta, ktorý ho predloží konferencii najneskôr do konca
novembra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku pre ktorý sa rozpočet
schvaľuje.
4. Prezident Asociácie predkladá konferencii každoročne správu o činnosti za predchádzajúci
kalendárny rok, ktorá obsahuje
a.

zmeny stanov a iných predpisov Asociácie,
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

zmeny v zložení orgánov Asociácie,
prehľad vykonávaných činností a projektov,
prehľad dosiahnutých športových výsledkov,
správu o hospodárení Asociácie za predchádzajúce účtovné obdobie obsahujúcu
plánovaný rozpočet a skutočný rozpočet vrátane vysvetlenia prípadných
rozdielov medzi nimi
návrh na použitie zisku alebo vyrovnanie straty,
daňové priznanie združenia za predchádzajúce účtovné obdobie, ak Asociácia
bolo povinné ho podať.

5. Ak Asociácia spĺňa podmienky uvedené v § 9, ods. 4 ZoŠ, zostaví v zmysle § 9, ods. 5 ZoŠ
výročnú správu a nechá ju overiť spolu s ročnou účtovnou závierkou audítorom.
Článok 15
Príjmy asociácie a výdavky asociácie
1. Príjmy Asociácie tvoria najmä:
a. poplatky za registráciu a evidenciu členov Asociácie,
b. členské príspevky od členov Asociácie,
c. príspevky od iných občianskych združení,
d. dary,
e. príjmy za vstupy na športové podujatia organizované Asociáciou,
f. príjmy z predaja tovarov alebo služieb označených symbolmi Asociácie podľa
týchto stanov,
g. príjmy zo zmlúv o reklame,
h. príjmy z hospodárenia s vlastným majetkom a právami Asociácie, najmä nájomné
z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku,
i. príjmy z inej zárobkovej činnosti Asociácie,
j. podiel na zisku obchodných spoločností po zdanení, v ktorých je združenie
spoločníkom alebo akcionárom,
k. podiely zo zaplatenej dane fyzickej alebo právnickej osoby podľa § 50 a nasl.
zákona č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
l. sponzorské zo zmlúv o sponzorstve v športe podľa § 50 a nasl. ZoŠ,
m. príspevok od národného športového zväzu
n. dotácie z rozpočtu verejnej správy,
o. príspevok na národný športový projekt podľa § 75 ZoŠ,
p. príspevok na športový poukaz § 76 ZoŠ,
q. iné príjmy
2. Výdavky Asociácie, ktorými sa napĺňa poslanie Asociácie v spoločnosti a sleduje verejný
záujem a verejná prospešnosť a dosahujú sa ciele Asociácie sú najmä výdavky:
a. na zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie na športových
súťažiach,
b. na podporu a rozvoj bojových umení a bojových športov na území Slovenskej
republiky a rozvoj zdravého spôsobu života obyvateľstva Slovenskej republiky.
c. na zabezpečenie organizovania súťaží bojových umení a bojových športov na
území Slovenskej republiky
d. výdavky na športových odborníkov na základe zmlúv podľa § 6 ods. 3 ZoŠ, najmä
ak sa na výkon športovej činnosti vyžaduje odborná spôsobilosť podľa § 6 ods. 7
ZoŠ,
e. na dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti
manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom
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v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí v pôsobnosti
združenia podľa § 8 ods. 6 ZoŠ,
f. na kúpu tovarov a služieb, ktorými sa zhodnocujú existujúci majetok a práva
Asociácie vrátane následného maloobchodného predaja týchto tovarov a služieb
so symbolmi Asociácie.
g. iné výdavky.

Článok 16
Účty asociácie vedené v banke alebo v pobočke zahraničnej banky
1. Asociácia zriadi osobitný bankový účet na príjem verejných prostriedkov podľa § 66 ods. 3
písm. c) ZOŠ, ak je takýchto prostriedkov prijímateľom.
2. Asociácia zriadi osobitný bankový účet na prijímanie prostriedkov zo zmlúv o sponzorstve
v športe podľa § 50 a nasl. ZoŠ, ak je takýchto prostriedkov prijímateľom.
3. Údaje na osobitnom bankovom účte podľa odseku 2 sú bezplatne, diaľkovo a nepretržite
prístupné tretím osobám spôsobom umožňujúcim hromadný prístup.
4. Pri platbách z osobitného bankového účtu podľa odseku 2 Asociácia využíva prednostne
platby bezhotovostným platobným stykom pomocou služieb elektronického bankovníctva
(internetbanking), z ktorých je zrejmá
a. suma,
b. dátum transakcie,
c. čísla protiúčtu prijímateľa platby,
d. názov účtu prijímateľa platby,
e. variabilný symbol platby,
f. identifikácia platby vzhľadom na druh výdavku podľa jednotlivých písmen čl. 12
ods. 2 týchto stanov vrátane stručných, výstižných a neskresľujúcich údajov na jej
identifikáciu tretím osobám pre účely verejnej kontroly.
Článok 17
Zrušenie a zánik asociácie
1. Asociácia zaniká dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia konferencie alebo
zlúčením s iným združením v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v
znení neskorších predpisov, pri ktorých sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny
konferencie.
2. Asociácia môže tiež zaniknúť právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky alebo súdu o jeho rozpustení.
3. V prípade zániku Asociácie 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,
konferencia určí likvidátora Asociácie.
4. Pri zániku Asociácia sa vykoná majetkové vyporiadanie. V prípade zániku Asociácia bez
právneho nástupcu, vykoná na základe rozhodnutia konferencie určený likvidátor likvidáciu
majetku Asociácia v zmysle ustanovení § 70 a nasl. Obchodného zákonníka s použitím §
13 zákona č. v súlade so zákonom 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších
predpisov.

Slovenská Muaythai asociácia – Stanovy

5. V prípade zrušenia Asociácie s ustanovením právneho nástupcu prechádza všetok
majetok, aktíva, pasíva, záväzky a pohľadávky z právnych vzťahov, na právneho nástupcu
Asociácie.
6. Likvidátor je povinný najskôr vyrovnať všetky záväzky a pohľadávky Asociácia a s
likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia na základe rozhodnutia konferencie.
7. Zánik Asociácie oznámi likvidátor Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní od
ukončenia likvidácie.
8. Pri likvidácii Asociácia sa primerane postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného
zákonníka.
Článok 18
Záverečné ustanovenia
1. Na výklad stanov Asociácie je oprávnené predsedníctvo.
2. Schválením týchto stanov Slovenskej Muaythai Asociácie sa zrušujú doteraz platné
stanovy, registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 04.10.2017, číslo
spisu VVS/1-900/90-11468-4.
3. Zmenu stanov oznámi Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní od ich schválenia
prezident v súlade s § 11, ods.1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov. Prezident je povinný najneskôr do 10 dní odo dňa schválenia zmeny
stanov, vypracovať ich nové úplné znenie.
4. Zmeny týchto stanov schválené konferenciou nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po
dni ich schválenia konferenciou.
5. Tieto stanovy Slovenskej Muaythai Asociácie boli schválené konferenciou dňa 22.09.2019.
6. V prípade, že niektoré ustanovenie stanov je v rozpore so zákonom č. 440/2015 Z.z. športe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o športe) alebo s iným právnym
predpisom Slovenskej republiky (ďalej len SR), platí a použije sa vždy znenie Zákona o
športe resp. iného právneho predpisu SR.
7. Vzťahy neupravené týmito stanovami, vnútornými predpismi alebo smernicami sa riadia
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ak sa niektoré
ustanovenie týchto stanov alebo jeho časť ukáže ako neplatné alebo neúčinné alebo v
rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, uvedené nemá vplyv na ostatné
ustanovenia stanov, ktoré ostávajú platné a účinné aj naďalej v celom rozsahu a pre úpravu
vzťahu, práva alebo povinnosti sa použije príslušné zákonné ustanovenie.
V Banskej Bystrici 04.10.2019
...........................................
Moravčík Vladimír
prezident S.M.T.A.
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