
Stanovy 
 

STANOVY ZÁPADOSLOVENSKÉHO ATLETICKÉHO ZVÄZU 

Článok I. Základné ustanovenia 

1. Tieto stanovy upravujú činnosť občianskeho združenia, ktoré má názov: Západoslovenský 

atletický zväz. 
2. Západoslovenský atletický zväz (ďalej „ZsAZ“) je dobrovoľným združením atletických oddielov 

a klubov, budovaným na demokratických princípoch. ZsAZ je právnickou osobou, združením, 
založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. 

3. ZsAZ je predstaviteľom atletiky  v oblasti západného Slovenska. Poslaním ZsAZ je na základe 

možností vytvárať všetkým subjektom v ňom združených optimálne organizačné, materiálne, 
prípadne iné podmienky pre ich činnosť s cieľom zlepšovať športovú výkonnosť. 

4. ZsAZ je športovou organizáciou podľa §8 ods. 1 zákona č.440/2015 Z.z. o športe a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o športe“),  

5. V mene ZsAZ je oprávnený konať a zaväzovať sa Predseda ZsAZ. 

6. Sídlom ZsAZ je Trnava, Rybníková ul. č. 14, PSČ 917 01. 
7. Vzťahy neupravené týmito Stanovami ZsAZ alebo vnútornými predpismi ZsAZ sa riadia 

všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky. V prípade ak niektoré ustanovenie 
týchto Stanov ZsAZ alebo vnútorných predpisov ZsAZ sa dostane do rozporu so všeobecne 

záväzným právnym predpisom alebo jeho vykonávacím predpisom, takéto ustanovenie Stanov 

ZsAZ alebo vnútorných predpisov ZsAZ sa nepoužije a na miesto nich sa použije príslušné 
ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu alebo vykonávacieho predpisu. Ak sa 

niektoré ustanovenie týchto Stanov ZsAZ alebo jeho časť, alebo vnútorných predpisov ZsAZ, 
ukáže ako neplatné alebo neúčinné alebo v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej 

republiky, uvedené nemá vplyv na ostatné ustanovenia Stanov ZsAZ alebo vnútorných 
predpisov ZsAZ, ktoré ostávajú platné a účinné aj naďalej v celom rozsahu a pre úpravu 

vzťahu, práva alebo povinnosti sa použije príslušné zákonné ustanovenie. 

 
Článok II. 

Poslanie, ciele a hlavné činnosti ZsAZ 

 

1. Poslaním ZsAZ je najmä: 
a) vykonávanie pôsobnosti pre organizovanú atletiku na území západného Slovenska, 

b) organizovanie atletických súťaží v kategóriách dospelých a mládeže na území západného 

Slovenska, 
c) podpora a rozvoj atletiky vykonávanej na profesionálnej i amatérskej úrovni s osobitným 

dôrazom na atletiku detí a mládeže. 
 

2. Napĺňaním poslania ZsAZ sa dosahujú ciele ZsAZ a napĺňa sa verejný záujem v športe, ktorým je 

podpora a rozvoj športu mládeže, zabezpečovanie prípravy a účasti športovej reprezentácie 

na významných súťažiach, ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu života 

obyvateľstva. 

 

3. Poslanie a ciele ZsAZ sa dosahujú vykonávaním hlavných činností ZsAZ. Hlavné činnosti sú 

aktivity ZsAZ vykonávané sústavne, samostatne, v mene, na účet a na zodpovednosť ZsAZ, 

ktoré nie sú podnikaním. Medzi hlavné činnosti ZsAZ patria najmä 

a) reprezentovať záujmy atletického hnutia v spoločnosti, najmä na západnom Slovensku, 

b) vystupovať v mene atletického hnutia na západnom Slovensku a presadzovať jeho záujmy 
voči Slovenskému atletickému zväzu (ďalej len „SAZ“), štátu, územnej samospráve a iným 

právnickým osobám a fyzickým osobám, 

http://www.zsaz.sk/index.php/stanovy


c) určovať filozofiu a koncepciu činnosti ZsAZ v záujme rozvoja atletiky, ktorá sa premieta 

do strategického plánu ZsAZ a rozpočtu ZsAZ, 
d) realizovať plán rozvoja atletiky, 

e) organizovať a riadiť súťaže v atletike na západnom Slovensku, 
f) schvaľovať podmienky účasti členov ZsAZ v súťaži ZsAZ a po splnení podmienok účasti 

v súťaži ZsAZ udeľovať členovi ZsAZ právo na účasť v súťaži ZsAZ, 

g) podporovať výstavbu športovej infraštruktúry, 
h) poskytovať súčinnosť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, SAZ 

a iným orgánom verejnej správy pri plnení úloh v oblasti športu, 
i) prijímať, implementovať a realizovať pravidlá Svetového antidopingového programu, 

opatrenia proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iné pravidlá a opatrenia 
proti negatívnym javom v športe vyplývajúce z medzinárodných predpisov a rozhodnutí, 

j) realizovať a podporovať projekty a iné aktivity, ktorých cieľom je boj proti násiliu 

a neviazanosti divákov na športových podujatiach a boj proti rasizmu, xenofóbii a súvisiacej 
intolerancii v atletike, 

k) vytvárať, priebežne aktualizovať systém predpisov ZsAZ a zabezpečovať ich jednotné 
uplatňovanie v rámci atletiky na západnom Slovensku, 

l) vytvoriť systém na riešenie sporov medzi členmi ZsAZ, 

m) koordinovať spoluprácu a podporovať jednotnosť, komunikáciu, synergiu a slušnosť medzi 
členmi ZsAZ, 

n) oceňovať atlétov, ktorí dosiahli mimoriadne športové výsledky v atletike a osobnosti, ktoré sa 
zaslúžili o propagáciu a rozvoj atletiky. 

 
 

 

 
Článok III. Členstvo 

1. ZsAZ je dobrovoľným združením atletických oddielov a klubov registrovaných v SAZ, ktoré 

súhlasia so stanovami ZsAZ a ktoré majú právnu subjektivitu. 
2. Riadnym členom  ZsAZ sa môže stať atletický oddiel alebo klub na základe podanej prihlášky a 

jej schválením VV ZsAZ. Spôsob evidencie členstva, predlžovanie členstva, platenie členských 

príspevkov a ďalších poplatkov, atď. stanovuje vnútorný predpis ZsAZ. 
3. Riadne členstvo v ZsAZ zaniká : a) zánikom ZsAZ, b) zánikom atletického oddielu, klubu, 

c) vystúpením písomnou formou, d) vylúčením oddielu, klubu na základe rozhodnutia 
 VZ ZsAZ, e) nezaplatením členského príspevku. 

4. Vnútorné usporiadanie jednotlivých atletických oddielov, klubov združených v ZsAZ si tieto 

upravia v rámci vlastných stanov. 
5. Atletické oddiely a kluby sa môžu združovať aj do iných územných celkov (krajov, okresov a 

pod.) 
6. Fyzické osoby, jednotlivci, sú členmi v ZsAZ prostredníctvom svojho členstva v subjektoch, 

ktoré sú členmi ZsAZ. 

 
 

 
Článok IV. Práva a povinnosti členov – právnych subjektov 

1. Členovia ZsAZ majú právo najmä:  

a. zúčastňovať sa na  činnosti ZsAZ,  

b. zúčastňovať sa na súťažiach organizovaných ZsAZ,  
c. zúčastňovať sa prostredníctvom svojich delegátov na Valnom zhromaždení ZsAZ. 

Podmienky účasti sú uvedené v článku VII. stanov ZsAZ,  
d. navrhovať  svojich zástupcov do orgánov ZsAZ,  

e. predkladať návrhy, vyslovovať svoje názory, požadovať informácie o činnosti a 
hospodárení ZsAZ,  

f. upozorňovať na chyby a nedostatky v práci ZsAZ,  

g. podieľať sa na finančných prostriedkoch určených v rozpočte ZsAZ na činnosť členov. 
2. Členovia ZsAZ majú najmä tieto povinnosti: 



a. dodržiavať stanovy, smernice, poriadky a pokyny, plniť uznesenia ZsAZ  a jeho 

orgánov,  
b. dbať o všestranný rozvoj atletiky, 

c. chrániť symboly  ZsAZ a SAZ,  
d. riadne platiť ZsAZ členské príspevky. 

 

 
Článok V. Symboly ZsAZ 

1. Symbolmi ZsAZ sú znak a zástava ZsAZ. 

2. Zástava  ZsAZ je biela so znakom ZsAZ umiestneným uprostred. 
3. Schválený znak sa môže používať na pečiatke, hlavičkovom papieri, tlačivách, reprezentačnom 

oblečení, propagačných materiáloch. 

 
 

Článok VI. Orgány ZsAZ 

1. Orgánmi ZsAZ sú: 
a. valné zhromaždenie (VZ ZsAZ) 

b. výkonný výbor (VV ZsAZ) 

c. dozorná rada (DR ZsAZ) 
2. Uznesenia a rozhodnutia orgánov ZsAZ sú záväzné  pre všetkých členov ZsAZ. 

3. Funkčné obdobie členov orgánov ZsAZ je štyri roky; to neplatí, ak ide o doplňujúcu voľbu 
na zostávajúce funkčné obdobie. Funkčné obdobie členov orgánov ZsAZ volených VZ ZsAZ 

končí zvolením nových členov týchto orgánov na volebnom VZ ZsAZ. 

4. Členovia orgánov ZsAZ, ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú oprávnení vykonávať 

nevyhnutné úkony a činnosť na zabezpečenie fungovania ZsAZ a športovej činnosti jeho 

členov až do zvolenia alebo ustanovenia nových členov orgánov ZsAZ. 

5. Zo zasadnutia každého orgánu ZsAZ s rozhodovacou právomocou sa musí vyhotoviť zápisnica, 

ktorá obsahuje: 

a) schválený program zasadnutia, 

b) prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu podľa § 19 ods. 1 písm. c)  
            zákona o športe a písomné splnomocnenia, ak boli predložené,  

c) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim, 

d) dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu, 
e) rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov    

           hlasovania a odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím  
           alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiada, 
f) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa. 

6. Zápisnica zo zasadnutia orgánu ZsAZ s rozhodovacou pôsobnosťou sa zašle všetkým osobám 

oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 25 dní odo dňa 
zasadnutia. 

               

Článok VII. Valné zhromaždenie ZsAZ 

1. Valné zhromaždenie ZsAZ je najvyšším orgánom ZsAZ. Je to zhromaždenie delegátov členov 

združených v ZsAZ. 
2. VZ ZsAZ zvoláva VV ZsAZ, a to minimálne raz ročne. 

3. Na VZ ZsAZ má každý subjekt združený v ZsAZ právo delegovať delegátov s hlasom 

rozhodujúcim na základe nasledujúceho kľúča : a) za každý registrovaný oddiel, klub v ZsAZ k 
01.01.  v roku konania VZ 1 delegát, b) prvých 5 oddielov a klubov ZsAZ, ktoré sa umiestnili v 

hodnotení oddielov a klubov SAZ podľa umiestnení na Majstrovstvách Slovenska za 
predchádzajúci rok má právo delegovať ďalšieho 1 delegáta, c) prvých 5 oddielov a klubov 

ZsAZ, podľa počtu členskej základne, má právo delegovať ďalšieho 1 delegáta 
4. VZ ZsAZ sa môžu zúčastniť s hlasom poradným riadiaci súťaží, členovia VV ZsAZ a členovia 

DR ZsAZ, ak neboli delegovaní ako delegáti s hlasom rozhodujúcim a pozvaní hostia. 



5. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s 

hlasom rozhodujúcim. Pri rokovaní sa VZ riadi rokovacím poriadkom. 
6. Mimoriadne VZ sa zvoláva na základe písomnej požiadavky 1/3 oddielov, klubov združených v 

ZsAZ registrovaných k 01.01. v roku zvolania VZ. Písomná požiadavka musí obsahovať celé 
meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu. Pri splnení uvedenej požiadavky je VV ZsAZ 

povinný zvolať mimoriadne valné zhromaždenie do 60 dní od doručenia žiadosti. 

7. Pozvánka na VZ ZsAZ, návrh programu VZ ZsAZ a podklady na zasadnutie VZ ZsAZ sa zašlú 
všetkým delegátom s právom hlasovať najmenej sedem dní pred konaním VZ ZsAZ. 

8. Na návrh predsedu ZsAZ, delegáta s právom hlasovať alebo predsedu DR ZsAZ môže byť 
návrh programu VZ ZsAZ pozmenený alebo doplnený na začiatku VZ ZsAZ pred schvaľovaním 

programu, ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina všetkých delegátov s právom hlasovať. 
V otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu VZ ZsAZ, môže VZ ZsAZ prijať len 

odporúčania a stanoviská. 

9. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých zásadných otázkach, najmä: 
a. schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,  

b. volí predsedu a členov výkonného výboru ZsAZ (spolu v počte 5 členov)  
c. volí predsedu DR ZsAZ a 2 členov DR ZsAZ,  

d. schvaľuje rozpočtový zámer ZsAZ  a správu o hospodárení,  

e. schvaľuje zásady smerníc ZsAZ,  
f. prerokováva správu o činnosti a hospodárení ZsAZ za uplynulé obdobie a správu o 

činnosti dozornej rady ZsAZ,  
g. hodnotí činnosť výkonného výboru a je oprávnené meniť alebo zrušiť rozhodnutia 

výkonného výboru,  
h. volí delegátov a náhradníkov na VZ SAZ,  

i. rozhoduje o zmene názvu a sídla ZsAZ,  

j. rozhoduje o vstupe, prípadne vystúpení zo SAZ a ďalších telovýchovných spolkových 
organizácií v SR, 

k. rozhodovanie o neprijatí za člena ZsAZ a o vylúčení člena zo ZsAZ. 

 

10. VZ ZsAZ rozhoduje hlasovaním, rozhodnutie VZ ZsAZ má formu uznesenia. 
Na prijatie uznesenia VZ ZsAZ sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých delegátov 

VZ ZsAZ s právom hlasovať v nasledovných prípadoch: 
a) rozhodovanie o zmene Stanov ZsAZ, 

b) rozhodovanie o reorganizácii súťaží organizovaných ZsAZ, 

c) schvaľovanie uzatvorenia zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako 
100.000,- EUR, 

d) rozhodovanie o vytvorení obchodnej spoločnosti podľa § 18 zákona o športe alebo obchodnej 
spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom by bol SAZ, 

e) rozhodovanie o prevode obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti podľa § 18 
zákona o športe alebo obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom by bol 

ZsAZ. 

11. VZ ZsAZ rozhoduje hlasovaním, rozhodnutie VZ ZsAZ má formu uznesenia. Na prijatie 
uznesenia v iných prípadoch ako sú uvedené v článku VII. bode 10. sa vyžaduje súhlas 

nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov ZsAZ. 

12. VZ ZsAZ sa riadi rokovacím poriadkom a volebným poriadkom, ktoré si samo schvaľuje. 
13. Ak nastane situácia, že na začiatku rokovania VZ ZsAZ, alebo v jeho priebehu, je VZ ZsAZ 

neuznášaniaschopné, po uplynutí príslušnej lehoty predsedajúcim VZ ZsAZ určenej čakacej 
lehoty bude VZ ZsAZ rozpustené. VV ZsAZ je povinný zvolať mimoriadne VZ ZsAZ najneskôr 

90 dní odo dňa, kedy sa malo konať VZ ZsAZ, ktoré bolo rozpustené pre 
neuznášaniaschopnosť. 

14. Na žiadosť delegáta VZ ZsAZ s právom hlasovať alebo člena ZsAZ, Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky určí nezávislého pozorovateľa, ktorý je oprávnený 
zúčastniť sa na voľbách a na zasadnutí volebnej komisie vrátane sčítavania hlasov. 

 
 

 



Článok VIII. Výkonný výbor 

1. Výkonný výbor ZsAZ riadi činnosť ZsAZ medzi zasadnutiami  Valného zhromaždenia ZsAZ. Je 

oprávnený rozhodovať o všetkých otázkach a veciach, ktoré sú mu delegované Valným 
zhromaždením alebo o veciach, ktoré si Valné zhromaždenie nevyhradilo na rozhodovanie. Za 

svoju činnosť zodpovedá VZ ZsAZ. VV ZsAZ má 5 členov. 
2. Mandát člena VV ZsAZ vzniká jeho zvolením. Zaniká uplynutím volebného obdobia, vzdaním sa 

mandátu, smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, odstúpením VV ZsAZ alebo odvolaním člena 

VV ZsAZ na VZ ZsAZ 
3. Výkonný výbor ZsAZ: 

a. je uznášania schopný pri prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov,  
b. schvaľuje doplnky, úpravy a novelizácie ekonomických smerníc a športovo – 

technických smerníc v zmysle zásad schválených valným zhromaždením,  

c. kontroluje použitie účelových dotácií,  
d. pre zabezpečenie činnosti vytvára na funkčné obdobie poradné orgány  - komisie, 

e. navrhuje členov VV SAZ, komisií VV SAZ a iných združení, 
f. zvoláva zasadnutia VZ ZsAZ, 

g. stanovuje podmienky členstva v ZsAZ, rozhoduje o prijatí do ZsAZ 
h. rieši porušenia smerníc ZsAZ. 

 

 
Článok IX. Predseda ZsAZ 

1. Predseda ZsAZ riadi činnosť VV. Je zodpovedný za vedenie a celkovú činnosť ZsAZ. 

2. Predseda  je štatutárnym zástupcom ZsAZ. Pri výkone svojej funkcie vystupuje menom ZsAZ. 
3. Predseda koná v rozmedzí a spôsobmi, ktoré sú dané týmito stanovami, vnútornými predpismi 

ZsAZ a rozhodnutiami VV ZsAZ. Predseda koná samostatne. 

4. Podpisuje všetky zmluvy ZsAZ. 
5. Môže poveriť svojim zastupovaním člena VV. 

 
 

Článok X. Dozorná rada ZsAZ 

1. Dozorná rada ZsAZ je kontrolným orgánom ZsAZ. Kontroluje činnosť a hospodárenie ZsAZ a 

podáva o tom správu Valnému zhromaždeniu. Má právo kontrolovať činnosť komisií VV ZsAZ 
a použitie účelových dotácií poukázaných subjektom združených v ZsAZ. Dozorná rada ZsAZ 

má predsedu a 2 členov, ktorých volí VZ ZsAZ. Predseda Dozornej rady ZsAZ má právo 
zúčastňovať sa na všetkých schôdzach VV ZsAZ.   

2. V prípade splnenia podmienok ZsAZ pre prijímanie verejných prostriedkov zo štátneho 

rozpočtu predseda Dozornej rady ZsAZ po splnené zákonných podmienok plní funkciu a úlohu 
kontrolóra ZsAZ. Podmienky na výkon funkcie kontrolóra, práva a povinnosti, spôsob 

vykonávania kontroly, úlohy pri kontrole a postup pri kontrole upravuje Zákon o športe (najmä 
§10-14).     

 
 

Článok XI. Majetok a hospodárenie 

1. Zdrojom majetku ZsAZ sú: 
a. príspevky od SAZ  

b. príjmy od organizácií, ktorých je ZsAZ členom, alebo ktoré sú členom ZsAZ 
c. príspevky a dotácie zo štátnych a komunálnych zdrojov  

d. príjmy z členských a iných príspevkov  

e. dary, sponzorské príspevky a iné príjmy  
f. príjmy z podnikateľskej činnosti 

2. Zásady o hospodárení stanovuje ZsAZ  a tieto sú pre združené subjekty záväzné. Valné 
zhromaždenie ZsAZ určí, ktoré zásady a smernice SAZ  preberie. 

3. ZsAZ v rámci činnosti môže užívať trvalo alebo dočasne mu zverený majetok štátu a obcí 

alebo iné druhy podľa vlastných predpisov. 



4. Hospodárenie  ZsAZ sa riadi schváleným rozpočtovým zámerom na VZ ZsAZ a nasledujúcimi 

rozhodnutiami VV ZsAZ pri dodržaní platných smerníc o hospodárení a všeobecne platnými  
záväznými právnymi predpismi. 

5. ZsAZ vedie účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve. 
6. Kontrolu hospodárenia ZsAZ zabezpečuje Dozorná rada ZsAZ. 

 

 
Článok XII. Zánik ZsAZ 

a. ZsAZ zaniká rozhodnutím Valného zhromaždenia ZsAZ. K uvedenému rozhodnutiu je potrebný 

súhlas 2/3 delegátov Valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie rozhoduje i o vysporiadaní 
majetku ZsAZ. 

 

 
Článok XIII. Záverečné ustanovenie 

1. Tieto stanovy  ZsAZ boli prerokované a schválené na schválené na VZ ZsAZ v Trnave , dňa  

02.04.2017 a nadobúdajú účinnosť dňa 01.05.2017. Súčasne s tým bude ukončená účinnosť 
predchádzajúcich stanov. 

2. Delegáti VZ ZsAZ určení podľa Stanov ZsAZ zo dňa 13.03.2010 sa považujú za riadnych 

delegátov VZ ZsAZ s právom hlasovať počas celého zasadnutia VZ ZsAZ konaného dňa 
02.04.2017. 

3. Funkčné obdobie a zloženie VV ZsAZ a DR ZsAZ ku dňu nadobudnutia účinnosti týchto Stanov  
ZsAZ ostávajú zachované do uplynutia funkčného obdobia VV ZsAZ a DR ZsAZ. 

4. Výklad stanov robí VV ZsAZ. 
5. Štatutárnym zástupcom ZsAZ je predseda ZsAZ: Mgr. Martin Illéš, dátum 

narodenia 12.06.1979. 
 

 


