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PRVÁ ČASŤ 

Základné ustanovenia  
 

Článok 1  

Všeobecné ustanovenia 
Názov, sídlo, právna forma a symboly 

1. Atletický zväz Bratislavy (ďalej len “AZB“ alebo “združenie“) je právnická osoba, ktorá môže vo 

svojom mene nadobúdať práva a povinnosti. 

2. Skrátený názov združenia je: AZB. 

3. Sídlom združenia je: Bajkalská 7a, 831 04 Bratislava  Slovenská republika, IČO: 31797539. 

4. Združenie má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o 

združovaní občanov v znení neskorších predpisov.  

5. Združenie je športovou organizáciou podľa § 8 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a zmene a 

doplnení iných zákonov (ďalej len “Zákon o Športe”).  

6. Združenie je založené na dobu neurčitú. 

 

Článok 2  
Založenie a účel vzniku, ciele, zámery a poslanie združenia 

1. AZB je dobrovoľným združením atletických oddielov športových klubov, atletických klubov, 

záujmových združení, organizačných výborov a asociácií, prípadne aj právnických osôb, 

pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja za účelom vykonávania športovej 

činnosti na území Slovenskej republiky a v zahraničí. 

2. Združenie zaujíma v politických a náboženských záležitostiach neutrálny postoj. 

3. AZB je jediným oficiálnym predstaviteľom atletiky v Bratislavskom samosprávnom kraji a 

zastupuje záujmy atletiky, ako aj záujmy svojich členov v bratislavskom združení telesnej kultúry 

a v Slovenskom atletickom zväze (ďalej SAZ) podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. A to 

všetko bez ohľadu na vek a pohlavie, to všetko ako druhu zdravého životného štýlu, racionálnej 

výživy, regenerácie, spôsobu života spojeného s pohybom, ochrany a podpory zdravia a vzdelania, 

zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt ako aj s cieľom naplnenia verejného záujmu v športe; 

4. Ciele a zámery AZB sú: 

a) zabezpečovať rozvoj atletiky v Bratislavskom samosprávnom kraji, ochrana a obhajovanie 

záujmov všetkých subjektov združených v AZB, vrátane starostlivosti o zabezpečovanie rozvoja 

mládeže, 

b) podporovať a organizovať atletické súťaže, prípadne iné športové súťaže a podujatia na území 

Bratislavského samosprávneho kraja, vytvárať podmienky pre činnosť a rozvoj atletiky 

v Bratislavskom samosprávnom kraji,  

c) úzko spolupracovať so SAZ a príslušnými národnými športovými organizáciami v celom spektre 

výkonnostného a vrcholového športu a reprezentácie SR, 

d) zabezpečovať dodržiavanie pravidiel a poriadkov IAAF, EAA a SAZ pri atletických súťažiach na 

území SR organizovaných AZB alebo subjektmi združenými v AZB, 

e) zabezpečovať reprezentácie Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja v domácich a 

medzinárodných súťažiach, 

f) podporovať športové a pohybové aktivity najmä pretekárskeho charakteru a výkonnostného a 

vrcholového športu, ale aj  amatérskeho športu, 

g) organizovať, či vypomáhať a spolupracovať pri športových vzdelávacích akciách, 

h) podporovať výstavbu a renováciu športovísk, 
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i) rozvíjať a podporovať medzinárodné styky s organizáciami a spoločnosťami podobného 

zamerania v Európe a vo svete, 

j) spolupracovať so zdravotne znevýhodnenými športovcami a zdravotne postihnutými 

športovcami,   

k) sledovať osobitostí charakter športu v pohybovej činnosti rozvoja športovcov, detí a mládeže i 

populácii všeobecne. 

5. Poslaním AZB vo vrcholovom športe je zabezpečovanie prípravy a účasti športovej reprezentácie 

mesta a kraja, ako aj  družstiev v súťažiach na území Slovenskej republiky a zahraničí. 

6. Poslaním AZB v športe pre všetkých je podpora a rozvoj atletiky na území Bratislavského 

samosprávneho celku, s osobitným dôrazom na podporu a rozvoj atletiky u detí a mládeže, ako aj 

u amatérskych či rekreačných športovcov.  

7. Na dosiahnutie uvedených cieľov a poslaní AZB vytvára organizačné, ekonomické, materiálne, 

materiálno-technické, personálne a odborné podmienky pre činnosť svojich členov a svojich 

orgánov. 

 

Článok 3 
Hlavné činnosti AZB  

1. Medzi hlavné činnosti AZB patrí najmä: 

1.1. reprezentovať záujmy členov a osôb s ich príslušnosťou v spoločnosti, najmä v SAZ, 

1.2. zastupovať a presadzovať záujmy bratislavskej atletiky pred orgánmi štátnej správy, v 

organizáciách mesta Bratislavy a v organizáciách územnej samosprávy, v SAZ, smerom k 

národným športovým organizáciám a iným fyzickým osobám a právnickým osobám, 

1.3. určovať filozofiu činnosti a rozvoja AZB, ktorá sa bude premietať do strategického plánovania 

činnosti združenia a rozpočtu združenia a ich napĺňania, 

1.4. podieľať sa na prípadnom založení, vzniku a činnosti obchodných spoločností s cieľom 

komercionalizovať  združenie na území Slovenskej republiky a zhodnocovať aktíva s ním 

spojené v prospech rozvoja AZB tak, aby skutočné hodnoty športu vždy prevládli nad 

komerčnými záujmami, 

1.5. koordinovať spoluprácu a podporovať jednotnosť medzi jednotlivými členmi združenia a 

osobami s ich príslušnosťou, riešiť spory medzi nimi a byť im nápomocný, 

1.6. svoju činnosť vykonávať v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä s §21 a 22 Zákona 

o športe, 

1.7. spolupracovať so SAZ a Antidopingovou agentúrou SR pri zabezpečovaní úloh v boji proti 

dopingu a vo svojej činnosti zabezpečovať dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového 

programu WADA a princípy fair play, 

1.8. zabezpečovať opatrenia proti korupcii, manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iné opatrenia 

proti negatívnym javom v športe vyplývajúce z domácich a medzinárodných predpisov 

a rozhodnutí. 

2. Hlavné činnosti AZB t.j. aktivity AZB sú vykonávané sústavne, samostatne, v mene a na 

zodpovednosť združenia, ktorými možno dosiahnuť príjem alebo sa dosahuje príjem, a ktoré nie sú 

podnikaním a nie sú vykonávané za účelom dosiahnutia zisku.  

3. Majetok, výnosy a príjmy vytvorené hlavnými činnosťami združenia sa využívajú na napĺňanie 

poslaní a cieľov AZB a na úhradu výdavkov (nákladov) s nimi spojených. 
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DRUHÁ ČASŤ  
Právny systém združenia 

 

Článok 4 

Systém predpisov a iných právnych aktov združenia 

1. Najvyšším predpisom AZB sú stanovy AZB. 

2. Orgány AZB v rámci ich pôsobnosti vymedzenej na základe stanov vydávajú predpisy, 

rozhodnutia, odporúčania a stanoviská,  ktoré musia byť v súlade so stanovami združenia.  

3. Predpisy sú záväzné pre všetkých členov združenia, ako aj osoby s príslušnosťou k združeniu. 

4. Rozhodnutia orgánov združenia sú záväzné v celom rozsahu. Rozhodnutie vydáva orgán združenia 

v rozsahu svojej pôsobnosti spravidla formou uznesenia. Rozhodnutie, ktoré označuje tých, ktorým 

je určené, je záväzné len pre označené osoby. 

5. Odporúčania a stanoviská nie sú záväzné, avšak orgány združenia sú povinné stanoviská 

kontrolného orgánu združenia a odborných orgánov AZB (ak sú zriadené) zohľadňovať pri svojich 

rozhodnutiach.  

6. Výklad stanov alebo iného predpisu združenia podáva výkonný výbor AZB (ďalej VV AZB), 

ktorý si k návrhu výkladu vyžiada stanovisko kontrolného orgánu AZB.  

 
TRETIA ČASŤ 

Príslušnosť k združeniu 

Článok 5 
Členstvo v AZB 

1. Príslušnosť k združeniu je založená predovšetkým prostredníctvom: 

1.1. Členstva, 

1.2.  Iného právneho titulu príslušnosti k združeniu ako športovej organizácie podľa Zákona o športe 

2. Členstvo v AZB je dobrovoľné a môže byť riadne a čestné. Riadne členstvo fyzických osôb v AZB 

vzniká na základe prijatia prihlášky do niektorého zo subjektov registrovaných v AZB. 

2.1. Riadnym členom AZB sa môže stať na základe písomného podania prihlášky každý atletický 

oddiel športového klubu, atletický klub, atletický krúžok, právnická osoba alebo iný subjekt 

s právnou alebo odvodenou právnou subjektivitou (ďalej len subjekt), ktorý je registrovaný 

v SAZ, a súhlasí so Stanovami AZB a SAZ za účelom vykonávania športovej činnosti na území 

SR a v zahraničí.  

2.2. O prijatí subjektu za riadneho člena rozhoduje Výkonný výbor AZB na svojom najbližšom 

zasadaní.  

2.3. Čestným členom AZB môžu byť fyzické osoby, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o 

rozvoj atletiky a športu v Bratislave alebo Bratislavskom samosprávnom kraji. Čestné členstvo 

v AZB vzniká na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia AZB, na základe návrhu podaného 

riadnym členom AZB. 

3. Riadne a čestné členstvo v AZB zaniká: 

a) písomne podaným vystúpením riadneho člena alebo čestného člena, 

b) vylúčením alebo vylúčením za závažné disciplinárne previnenie, 

c) ukončením činnosti AZB, 

d) nezaplatením členského príspevku,  

e) smrťou alebo právnym zánikom člena. 

4. Členstvo fyzickej osoby zaniká aj ukončením alebo zánikom členstva v niektorom z riadne 

prijatých subjektov AZB,  
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5. Zoznam osôb s príslušnosťou k združeniu s členením podľa právnych titulov príslušnosti vrátane 

ich osobných údajov v rozsahu podľa Zákona o Športe vedie príslušný orgán združenia vo svojej 

zdrojovej evidencii.  

 

Článok 6 
Vystúpenie z AZB 

1. Člen, ktorý chce vystúpiť, o vystúpenie písomne informuje výkonný výbor AZB. 

2. Pri oznámení vystúpenia vystupujúci člen uvedie dátum, ku ktorému vystupuje z AZB. Ak je v 

oznámení uvedený skorší dátum, ako je deň doručenia oznámenia združeniu alebo, ak dátum 

vystúpenia v oznámení nie je uvedený, za deň vystúpenia sa považuje deň, kedy bolo združeniu 

doručené oznámenie o vystúpení zo združenia. 

3. Vystúpenie zo združenia nezbavuje člena povinnosti vyrovnať svoje finančné alebo iné záväzky 

voči združeniu alebo jeho členom či registrovaným. 

 

Článok 7 
Pozastavenie členstva v AZB 

1. Výkonný výbor AZB môže rozhodnúť aj s okamžitou účinnosťou o pozastavení členstva v združení 

najmä v prípadoch, ak je člen združenia dôvodne podozrivý z:  

1.1.  porušenia pravidiel Svetového antidopingového programu, 

1.2.  manipulácie priebehu a výsledkov súťaží,  

1.3.  z porušenia iných pravidiel a opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z 

medzinárodných predpisov a rozhodnutí (napr. rasizmus, xenofóbia, diskriminácia),  

1.4.  trestných činov neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným 

hormonálnym účinkom,  

1.5.  športovej korupcie, 

1.6.  trestného činu spáchaného v súvislosti s účasťou na verejnom športovom podujatí, 

1.7.  inej závažnej úmyselnej trestnej činnosti (zločin). 

2. Z dôvodu závažného alebo opakovaného porušenia povinnosti vyplávajúcich z predpisov a 

rozhodnutiami SAZ a vážne ohrozuje princípy a záujmy združenia, integritu športu alebo dobré 

meno  

združenia, môže výkonný výbor AZB rozhodnúť o pozastavení členstva v združení a to aj s 

okamžitou účinnosťou. 

3. Ak výkonný výbor AZB združenia rozhodne o pozastavení členstva, súčasne musí predložiť vec 

na rozhodnutie o členstve VZ AZB. Pozastavenie členstva trvá až do rozhodnutia vo veci 

príslušným subjektom. 

 

Článok 8 
Vylúčenie zo združenia 

1. Člen združenia môže byť vylúčený zo združenia: 

1.1. ak závažne poruší predpisy združenia, pričom za závažné porušenie sa považuje najmä: 

a) porušenie pravidiel Svetového antidopingového programu, 

b) manipulácia priebehu a výsledkov súťaží,  

c) aktívna účasť na násilí a neviazanosti divákov v súvislosti s verejným športovým podujatím,  

d) korupcia (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia) alebo športová korupcia, ktorej 

sa dopustil člen, štatutárny orgán alebo iný funkcionár člena, alebo iná osoba v prospech člena 

združenia,  

e) iná trestná činnosť závažnej povahy, ktorej sa dopustil člen, štatutárny orgán alebo iný 

funkcionár člena, alebo iná osoba v prospech člena združenia, 
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f) dlhodobé alebo opakované porušenie povinnosti člena združenia stanovenej predpismi 

združenia alebo rozhodnutím orgánu združenia,  ktoré vážne ohrozuje alebo môže vážne ohroziť 

princípy a vzťahy v združení alebo autoritu združenia či rozhodovacej činnosti orgánov 

združenia, 

g) nesplnenie podmienok členstva, 

h) nezaplatením členský príspevok do 30 dní od vstupu do AZB alebo od dátumu 1.1. príslušného 

roku. 

2. O vylúčení člena združenia rozhoduje VZ AZB. Závažné porušenie predpisov združenia podľa 

bodu 1.1 sa považuje za každých okolností za závažné disciplinárne previnenie.   

3. Vylúčenie zo združenia nezbavuje vylúčeného člena povinnosti vyrovnať svoje finančné alebo 

iné záväzky voči združeniu alebo jeho členom. 

 

Článok 9 
Práva a povinnosti členov združenia  

1.  Členovia AZB majú najmä tieto práva: 

a) aktívne sa podieľať na činnosti AZB najmä ako športovec a športový odborník a požívať iné 

výhody poskytované združením svojim členom,  

b) voliť a byť volený do orgánov po dosiahnutí veku 18 rokov, 

c) podávať návrhy na voľbu kandidátov do orgánov AZB, 

d) obracať sa na orgány AZB s podnetmi týkajúcimi sa AZB, podávať návrhy a pripomienky k 

činnosti AZB, žiadať ich prerokovanie, zúčastniť sa na ich prerokovaní a žiadať o stanovisko k 

týmto podnetom, návrhom a pripomienkam, 

e) požadovať informácie a vysvetlenia od orgánov AZB,  

f) byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov AZB, 

g) zúčastňovať sa na všetkých aktivitách AZB a byť o nich včas informovaný, 

h) využívať možnosti a aktivity vyplývajúce z činnosti AZB, 

i) používať pri činnosti združenia materiálne a technické prostriedky AZB. 

 

2. Členovia majú najmä tieto povinnosti: 

a) dodržiavať stanovy, smernice, poriadky, pokyny a rozhodnutia VV AZB, taktiež plniť uznesenia 

VZ AZB a jeho orgánov, 

b) včas a v stanovenej výške platiť členské zväzové príspevky (pozn. príspevky stanový uznesením 

VZ AZB, pričom sa postupuje podľa poriadku schváleného taktiež VZ AZB), 

c) zúčastňovať sa na zasadaní VZ AZB (pozn. podľa kľúča v čl.11),  

d) dbať o všestranný rozvoj atletiky,  

e) pomáhať pri plnení poslania a cieľov AZB a aktívne sa podieľať na jeho činnosti, 

f) chrániť symboly SAZ, AZB, mesta Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja, 

g) vo svojej činnosti dodržiavať pravidlá Svetového antidopingového programu WADA, ADA SR 

h) nezneužívať ani nešíriť dôverné informácie o športovej organizácií a jej športovej činnosti, ktoré 

by mohli ohroziť integritu súťaže,    

i) zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá vedie alebo by viedla ku korupcii, k manipulácii priebehu 

a výsledkov súťaží a zdržať sa ostatných negatívnych javov v športe vyplývajúce z domácich 

a medzinárodných predpisov a rozhodnutí, 

j) písomne oznamovať do zdrojovej evidencie združenia všetky zmeny do 15 dní po dni, kedy 

nastala zmena alebo sa o nej člen dozvedel, (napr. zmeny v osobných údajoch alebo iné závažné 

právne skutočnosti, ktoré majú vplyv na členstvo v AZB. 
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ŠTVRTÁ ČASŤ  
Orgány AZB 

 

Prvá hlava 
Orgány AZB a všeobecné ustanovenia 

1. Orgánmi združenia sú: 

a) Valné zhromaždenie AZB (ďalej aj len “VZ AZB”) 

b) Výkonný výbor AZB (ďalej aj len “VV AZB”) 

c) Revízor AZB 

d) Porada predsedov klubov a oddielov AZB. 

 

2. AZB môže zriadiť aj iné odborné orgány – komisie, pričom súčasne vymedzí ich úlohy a ciele. 

 

Článok 10 
Všeobecné ustanovenia  

1. Členovia orgánov AZB sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť v súlade so Zákonom o Športe 

a inými právnymi predpismi, s náležitou odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami AZB a 

osôb s jeho príslušnosťou. Nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy určitej skupiny osôb s 

jeho príslušnosťou alebo záujmy tretích osôb pred záujmami AZB. 

2. Člen orgánu nesmie pri hlasovaní zastupovať iného člena toho istého orgánu. Všetci členovia 

orgánov majú jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúcim hlas predsedu príslušného 

orgánu resp. komisie. 

3. Rozhodnutie orgánu združenia nadobúda účinnosť jeho schválením, ak nie je v rozhodnutí 

stanovené inak. 

4. V záujme efektivity činnosti orgánov združenia sa osobné rokovanie orgánov zvoláva najmä vtedy, 

ak z povahy prerokovávanej veci vyplýva, že nepostačuje písomné vyjadrenie členov orgánu alebo, 

ak prijatie rozhodnutia na základe hlasovania "per rollam" nie je vhodné/primerané. Osobné 

rokovanie orgánu je možné uskutočniť aj prostredníctvom telefonickej konferencie alebo 

videokonferencie. Podrobnosti prijímania rozhodnutí orgánov na základe hlasovania "per rollam" 

upravuje osobitný predpis združenia, ak bude prijatý. Členovia orgánov združenia v záujme 

zefektívnenia činnosti združenia sa snažia v čo najširšej miere využívať a podporovať moderné 

formy komunikácie. 

5. Funkčné obdobie Predsedu AZB  a ostatných členov výkonného výboru AZB je 4 roky. Tie isté 

osoby môžu byť zvolené aj opakovane a bez obmedzení. 

6. Funkčné obdobie Revízora AZB je 5 rokov, môže byť zvolený aj opakovane a bez obmedzení. 

7. Mandát v orgánoch volených VZ AZB končí odvolaním alebo zvolením nového člena týchto 

orgánov. 

8. V záujme zabezpečenia kontinuity a plynulosti procesov prebiehajúcich v rámci činnosti združenia 

Predseda, členovia výkonného orgánu alebo iní volení či ustanovení členovia orgánov sú po 

uplynutí ich mandátu oprávnení naďalej vykonávať v orgánoch, ktorých boli členmi nevyhnutné 

úkony a činnosť na zabezpečenie fungovania združenia a športovej činnosti osôb s príslušnosťou k 

združeniu, a to až do zvolenia alebo ustanovenia nových členov týchto orgánov. 

9. Platí princíp nezlučiteľnosti výkonu funkcie kontrolóra s výkonom funkcie vo výkonnom výbore 

AZB.  

10. Ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena orgánu, 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 



 

- 8 - 

alebo o hrozbe konfliktu záujmov rozhodujú ostatní členovia príslušného orgánu tajným 

hlasovaním. 

11. Ak voči osobe s príslušnosťou k AZB bolo začaté trestné stíhanie vo veci športovej korupcie, 

výkonný výbor AZB bezodkladne rozhodne o pozastavení výkonu funkcie tejto osoby až do 

skončenia trestného konania o tomto trestnom čine. 

12. Oznámenie rozhodnutia o dočasnom pozastavení výkonu funkcie dotknutej osobe má okamžité 

účinky. 

13. Návrh na odvolanie z funkcie alebo dočasné pozastavenie výkonu funkcie môže podať Predseda 

AZB, člen VV AZB alebo ktorýkoľvek člen AZB. 

 

Druhá hlava 

Orgány Združenia 

Článok 11 
Valné zhromaždenie AZB 

1. VZ AZB je najvyšším orgánom AZB, ktorý sa schádza raz ročne. 

2. Členovia sa na VZ zúčastňujú prostredníctvom svojich delegátov (pozn. kľuč delegovania nižšie).  

3. Mimoriadne VZ AZB môže byť zvolané aj skôr ak o to písomne požiada nadpolovičná väčšina 

riadnych členov AZB.  

4. V prípade potreby môže VZ AZB mimoriadne zvolať aj VV AZB. Písomná požiadavka na 

mimoriadne VZ AZB musí obsahovať celé meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu 

riadneho člena AZB. Pri splnení uvedenej požiadavky je VV AZB povinný zvolať mimoriadne 

VZ AZB do 60 dní od doručenia žiadosti.  

5. Pre mimoriadne VZ AZB platia primerane ustanovenia upravujúce riadne VZ AZB. 

6. Členovia výkonného výboru AZB, čestní členovia a revízor AZB majú právo zúčastniť sa VZ 

AZB (pokiaľ nie sú delegovaní svojim materským oddielom) s hlasom poradným. 

 

VZ AZB schvaľuje Stanovy AZB, ich zmeny a doplnky, schvaľuje svoj rokovací a volebný poriadok, 

volí a odvoláva predsedu AZB, 6-členný VV AZB s konkrétnymi funkciami na 4 roky a revízora AZB 

na 5 rokov, prerokováva správu o činnosti AZB a jeho rozpočet, určuje výšku členského príspevku, 

schvaľuje delegátov AZB na VZ SAZ, taktiež môže rozhodnúť o zániku AZB alebo zlúčení s iným 

subjektom pôsobiacim v atletike.  

 

Kľúč na delegovanie delegátov na VZ AZB s hlasom rozhodujúcim je nasledovný: 

a) Každý subjekt s riadnym členstvom v AZB má právo vyslať na VZ AZB jedného delegáta, ktorý 

musí byť riadnym členom vysielajúceho subjektu a nesmie byť zároveň členom iného subjektu 

evidovaného s riadnym členstvom v AZB, 

b) Každý subjekt s riadnym členstvom v AZB, ktorý je zároveň aj riadnym členom v SAZ má právo 

delegovať na VZ AZB maximálne ďalších 2 delegátov, pokiaľ má subjekt viac ako 300 

registrovaných členov v databáze SAZ (k 1.1. kalendárneho roka v ktorom sa koná VZ AZB). 

Títo delegáti musia byť taktiež riadnymi členmi vysielajúceho subjektu a nesmú byť zároveň 

členmi iného subjektu evidovaného s riadnym členstvom v AZB alebo SAZ, 

c) Každý subjekt s riadnym členstvom v AZB, ktorý je zároveň aj riadnym členom v SAZ má právo 

delegovať na VZ AZB ďalšieho jedného delegáta v prípade, že sa daný subjekt nachádza do 20. 

miesta v posledne vydanej štatistickej tabuľke SAZ zobrazujúcej poradie oddielov podľa počtu 

bodov v posledne skončenej atletickej sezóne. Títo delegáti musia byť taktiež riadnymi členmi 

vysielajúceho subjektu a nesmú byť zároveň členmi iného subjektu evidovaného s riadnym 

členstvom v AZB alebo SAZ. 
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Článok 12 
Uznášaniaschopnosť a rozhodovanie Valného zhromaždenia 

1. VZ AZB je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s hlasom 

rozhodujúcim. 

2. VZ AZB rozhoduje hlasovaním, rozhodnutie VZ AZB má formu uznesenia.  

3. Na prijatie uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov. VZ AZB 

sa riadi rokovacím poriadkom a volebným poriadkom, ktoré si samo schvaľuje.  

4. Na zmenu stanov, reorganizácií súťaží, na vylúčenie člena, na vytvorenie obchodnej spoločnosti 

alebo obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je AZB alebo na prevod 

podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti, schvaľovanie uzavretia zmluvných vzťahov, ak 

hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia 10 0000 € sa vyžaduje kvalifikovaná väčšina (2/3).  

 

Ak nastane situácia, že na začiatku rokovania VZ AZB, alebo v jeho priebehu, je VZ AZB neuznášania 

schopné, po uplynutí príslušnej lehoty stanovenej predsedajúcim VZ AZB bude VZ AZB rozpustené. 

VV AZB je povinný zvolať mimoriadne VZ AZB najneskôr 90 dní odo dňa, kedy sa malo konať VZ 

AZB, ktoré bolo rozpustené pre neuznášania schopnosť. 

 

5. Zo zasadania VZ AZB sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje predpísané náležitosti podľa 

príslušných právnych predpisoch a Zákona o Športe, vrátane prijatých rozhodnutí a výsledkov 

hlasovania. 

6. V odôvodnených prípadoch môže VZ AZB prijímať rozhodnutia hlasovaním “per rollam”, t.j. 

písomne mimo riadneho zasadnutia s doručením hlasovania korešpondenčne alebo elektronicky.  

 

Článok 13 
Výkonný výbor AZB 

1. Výkonným orgánom združenia je výkonný výbor AZB a za svoju činnosť zodpovedá VZ AZB. 

2. VV AZB riadi činnosť AZB v období medzi valnými zhromaždeniami AZB. 

3. VV AZB sa schádza minimálne raz za 2 mesiace. 

4. Členovia VV AZB sú volení VZ AZB na obdobie štyroch rokov. VV AZB tvorí: 

- predseda AZB, 

- podpredseda AZB, 

- sekretár AZB, 

- ústredný tréner AZB, 

- predseda komisie rozhodcov AZB, 

- predseda Športovo-technickej komisie AZB, 

- predseda komisie mládeže AZB. 

5. VV AZB je oprávnený rozhodovať o všetkých otázkach a veciach, ktoré sú mu delegované VZ 

AZB alebo o veciach, ktoré si VZ AZB nevyhradilo na rozhodovanie alebo o veciach, ktoré podľa 

Zákona o Športe neprináležia rozhodovať VZ AZB.  

6. Mandát člena VV AZB vzniká jeho zvolením. Zaniká uplynutím volebného obdobia, vzdaním sa 

mandátu písomnou formou, smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, odstúpením z VV AZB alebo 

odvolaním člena VV AZB na mimoriadnom VZ AZB.  

7. Mandát člena VV AZB môže byť dočasne pozastavený z rovnakých dôvodov ako pozastavenie 

členstva (článok 7 a 9).  

8. VV AZB: 

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 VZ AZB, 



 

- 10 - 

c) kontroluje použitie účelových dotácií, 

d) pre zabezpečenie činnosti vytvára na funkčné obdobie poradné orgány  - komisie, 

e) navrhuje delegátov na VZ SAZ,  členov do komisií SAZ a iných združení, 

f) zvoláva zasadnutia VZ AZB, 

g) stanovuje podmienky členstva v AZB, rozhoduje o prijatí a vylúčení člena z AZB, 

h) rieši porušenia smerníc AZB. 

 

Článok 14 
Predseda AZB 

1. Predseda AZB riadi činnosť VV AZB, je štatutárnym zástupcom AZB a pri výkone svojej funkcie 

vystupuje v mene AZB. 

2. Je zodpovedný za vedenie a celkovú činnosť AZB.  

3. Je volený na 4 roky na VZ AZB.  

4. Predseda AZB koná v rozmedzí a spôsobmi, ktoré sú dané týmito stanovami, vnútornými 

predpismi AZB a rozhodnutiami VV AZB.  

5. Predseda koná samostatne a podpisuje všetky zmluvy AZB do výšky 3000 €.  

6. Môže poveriť svojim zastupovaním člena VV AZB. 

7. Koordinuje vzťahy medzi AZB a inými športovými organizáciami pôsobiacich v športe, aj 

vzťahy združenia so  inými športovými organizáciami. 

8. Predseda je povinný vopred prerokovať svoje rozhodnutia o zásadných otázkach vo VV AZB, 

s Revízorom AZB alebo s príslušnými komisiami. 

 

Článok 15 
Revízor AZB 

1. Revízor AZB je nezávislý orgán kontroly združenia.  

2. Funkčné obdobie revízora je 5 rokov. 

3. Kontroluje činnosť a hospodárenie AZB, kontroluje plnenie uznesení VZ AZB, dozerá na 

dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov AZB, dozerá na činnosť VV AZB a upozorňuje na 

nedostatky a navrhuje spôsob odstránenia. 

4. O svojej činnosti podáva správu na VZ AZB.  

5. V prípade splnenia zákonných podmienok revízor AZB plní funkciu a úlohu kontrolóra.  

Podmienky na výkon funkcie kontrolóra, práva a povinnosti, spôsob vykonávania kontroly, úlohy 

pri kontrole a postup pri kontrole upravuje Zákon o športe.  

 

Článok 16 
Porada predsedov oddielov a klubov AZB 

1. Poradu predsedov oddielov a klubov AZB zvoláva predseda AZB najmenej 2-krát do roka.  

2. Na tejto porade sa schvaľuje najmä termínová listina AZB a zastúpenie AZB v odborných 

komisiách AZB. 
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PIATA ČASŤ 
Hospodárenie združenia 

Článok 17 
1. Hospodárenie AZB sa riadi podľa schváleného rozpočtu. 

2. Rozpočet AZB zostavuje VV AZB a schvaľuje ho VZ AZB. 

3. AZB vedie jednoduché účtovníctvo a riadi sa všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými 

v Slovenskej republike. 

 

Článok 18 
Príjmy a výdavky združenia 

1. Príjmy AZB tvoria najmä:  

1.1. členské príspevky, 

1.2. dary, 

1.3. dotácie z rozpočtu verejnej správy, SAZ,  

1.4. príjmy zo štartovného zo športových podujatí organizovaných AZB,    

1.5. príjmy z predaja tovarov alebo služieb označených symbolmi združenia, 

1.6. príjmy zo zmlúv o reklame,  

1.7. príjmy z hospodárenia s vlastným majetkom a právami združenia, najmä nájomné z prenájmu 

hnuteľného a nehnuteľného majetku, 

1.8. príjmy z inej zárobkovej činnosti združenia,  

1.9. prijmi z podielov na zisku obchodných spoločností po zdanení, v ktorých je združenie 

spoločníkom alebo akcionárom, 

1.10. príjmy z podielov 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,  

1.11. sponzorské zo zmlúv o sponzorstve v športe podľa § 50 a nasl. Zákona o Športe,  

1.12. príspevky na národný športový projekt. 

 

2. Výdavky AZB, ktorými sa napĺňajú poslania AZB sa používajú najme: 

2.1. na zabezpečenie športovej činnosti združenia, 

2.2. na zabezpečenie prípravy športovej reprezentácie AZB, Bratislavy a Bratislavského 

samosprávneho kraja 

2.3. na zabezpečenie účasti športovej reprezentácie, t.j. najmä členov a registrovaných za združenie 

na športových súťažiach,  

2.4. na podporu a rozvoj AZB, 

2.5. na zabezpečenie organizovania súťaží,  

2.6. na zabezpečenie prípravy talentovaných športovcov,  

2.7. na odmeny športovcov, trénerov a ostatných členov realizačných tímov športovej reprezentácie 

združenia, 

2.8. na činnosť orgánov a komisií AZB, 

2.9. na náhradu za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu podľa § 6 

ods. 2 písm. e) a ods. 3 písm. c) Zákona o Športe, 

2.10. na 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 v pôsobnosti združenia,  

2.11. na kúpu tovarov a služieb, ktorými sa zhodnocujú existujúci majetok a práva združenia vrátane 

následného maloobchodného predaja týchto tovarov a služieb so symbolmi združenia,  

2.12. na iné výdavky.  
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Článok 19 
Účty združenia vedené v banke alebo v pobočke zahraničnej banky 

1. AZB okrem bežných bankových účtov môže, zriadiť, aj osobitný bankový účet (tzv. transparentný 

účet) na príjem verejných prostriedkov alebo  prostriedkov zo zmlúv o sponzorstve v športe.  

2. Podmienky zverejňovania informácii o spôsobe použitia prostriedkov podľa odseku 1 sú upravené 

v Zákone o Športe.  

 

ŠIESTA ČASŤ 

Článok 20 
Zrušenie a zánik AZB 

1. Zániku AZB predchádza jeho zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie. O zániku AZB 

rozhoduje VZ AZB formou uznesenia, na prijatie ktorého sa vyžaduje súhlas najmenej dvoch 

tretín všetkých delegátov. O návrhu na zánik AZB musia byť členovia informovaní najneskôr 60 

dní pred konaním VZ AZB. 

2. Združenie môže tiež zaniknúť právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky   alebo súdu o jeho rozpustení. 

3. K zrušeniu AZB bez likvidácie môže dôjsť jeho zlúčením s iným združením. Pri zlúčení 

prechádza majetok AZB na združenie, s ktorým sa zlučuje. 

4. K zrušeniu AZB s likvidáciou môže dôjsť vtedy, keď jeho majetok neprechádza na právneho 

nástupcu podľa odseku 2 tohto článku. Na vykonanie likvidácie musí byť vymenovaný likvidátor, 

ktorého menovanie a výšku odmeny schvaľuje VZ AZB ako súčasť uznesenia podľa odseku 1 

tohto článku. Uznesenie musí obsahovať aj dátum vstupu AZB do likvidácie. 

5. Dňom vstupu AZB do likvidácie likvidátor preberá právomoci VV AZB a iných orgánov AZB 

týkajúcich sa majetku a záväzkov AZB. Likvidátor AZB má právo vystupovať v mene AZB voči 

iným právnym subjektom. 

6. Dňom vstupu AZB do likvidácie zanikajú všetky oprávnenia vystupovať a konať v mene AZB 

pre všetkých členov VV AZB. Ostatné právomoci orgánov AZB nie sú vstupom AZB do 

likvidácie dotknuté. 

7. Likvidátor vykoná likvidáciu AZB podľa platných právnych predpisov. Po jej skončení zvolá 

mimoriadne VZ AZB a oboznámi ho s výsledkami. 

8. Likvidačný zostatok bude po skončení likvidácie AZB prevedený na právnickú osobu, ktorá 

preberie na seba záväzok, že tento majetok bude prevedený v prospech nového oblastného 

atletického zväzu, pokiaľ by tento vznikol. 

9. Zánik združenia sa oznamuje Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a do informačného 

systému športu.  

10. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného 

zákonníka. 

 

SIEDMA ČASŤ 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia  

 

Článok 21 
1. Tieto Stanovy AZB sú platné a účinne dňom ich schválenia VZ AZB v Bratislave dňa 14.1.2019 

2. Schválením sa zrušujú Stanovy schválené dňa 19.4.2017. 

3. Funkčné obdobie volených členov orgánov združenia, ktorí vykonávajú volenú funkciu v 

združení nekončí a pokračujú vo funkciách až do vypršania ich mandátov.  
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4. Všetci riadny členovia AZB, čestní členovia AZB, ktorí boli členmi AZB pred účinnosťou Stanov 

AZB sa považujú za riadnych členov AZB a čestných členov AZB podľa týchto Stanov AZB. 

5. Budúce zmeny týchto stanov schválené VZ AZB nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia, ak 

VZ AZB nerozhodne o neskoršom nadobudnutí účinnosti zmeny stanov. 

6. Účinnosť rozhodnutí, vnútorných predpisov alebo iných dokumentov novo prejedaných 

a schválených už na základe týchto Stanov AZB nesmie byť skoršie ako účinnosť týchto 

samotných Stanov AZB. 

7. Na celú činnosť AZB a jeho orgánov sa primerane použijú ustanovenia Zákona o Športe. 
 

           
 


