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STANOVY 

 
Na základe Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov a následných dodatkov a 

podľa týchto stanov vytvárajú členovia (spĺňajúc nižšie uvedené podmienky) asociáciu s 

nasledovnými stanovami. 

 
 

ČLÁNOK 1 - Predmet a ciele asociácie 

 

1. Cieľom tejto asociácie je zoskupiť osoby, ktoré vzhľadom na povolanie, ktoré 

vykonávajú, zaujíma financovanie v podnikoch, spoločnostiach a inštitúciách. 

2. Asociácia poskytuje predovšetkým možnosť: 

a) rozšíriť a kvalitatívne pozdvihnúť na vyššiu úroveň kontakty kolegov z odboru 

finančníctva a zabezpečiť výmenu ich odborných skúseností; 

b) skúmať metódy vedenia finančníctva a vytvorenie informačnej základne o 

najnovšom vývoji teórie a praxe v oblasti financovania; 

c) skúmať a usmerňovať účtovno-daňové pravidlá (zákony, vyhlášky, usmernenia) vo 

väzbe na financovanie podnikov; 

d) bližšie preskúmať funkciu finančníka: predmet a účel jeho práce, ako aj jeho 

postavenie v rámci štruktúry podniku a ekonomiky ako takej; 

e) nadviazať vzťahy s podobnými domácimi a zahraničnými zoskupeniami, ktorých 

cieľ činnosti je rovnaký alebo podobný ako cieľ činnosti asociácie; 

f) vytvoriť efektívnu spoluprácu s príslušnými akademickými inštitúciami; 

g) rozšíriť vzťahy s ďalšími ekonomickými a finančnými kruhmi; 

h) informovať podnikateľské subjekty o predmete a význame práce podnikového 

finančníka; 

i) usporadúvať odborné stáže, semináre, kolokviá, študijné cesty a rozvíjať ďalšie 

druhy vzdelávacích aktivít; 

j) vydávať odborné publikácie, časopis s finančnou tematikou, brožúry, zborníky 

a podporovať vzdelávacie aktivity; 

k) využívať reklamnú, propagačnú a inzertnú činnosť v rámci odbornej pôsobnosti 

asociácie na podporu zníženia edičných nákladov publikácií, časopisov, brožúr, 

zborníkov a podobne; 

l) zabezpečovať certifikovaný program vzdelávania. 

 

 

ČLÁNOK 2 -  Názov asociácie 

 

1. Asociácia sa nazýva Slovenská asociácia finančníkov. 

2. Názov asociácie v anglickom jazyku: Slovak Association of Finance and Treasury. 

 

 

ČLÁNOK 3 - Sídlo asociácie 

 

Sídlo asociácie je Drieňová ul. 3,  821 01 Bratislava. 

 

 

ČLÁNOK 4 - Doba existencie asociácie 

 

Doba existencie asociácie je neohraničená. 
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ČLÁNOK 5  - Členská základňa a štruktúra asociácie 

 

Členská základňa asociácie je zložená: 

 

A.  Zakladajúci členovia asociácie, ktorými sú: 

-Francois Schlumberger, 

  

-Patrick Mesnard,  

  

-Vladimír Valach,  

  

-Vladimir Balog,  

  

-Dušan Durmis, 

  

-Ján Dzurko,  

  

-František Chvostaľ, 

  

-Ján Jurga,  

  

-Anton Ondrej,  

  

-Jozef Pešek,  

  

-Elena Trenčianska,  

  

-Miloslava Zelmanová,  

Členská  základňa je ďalej tvorená 

B.  Riadnymi členmi asociácie. 

1. Riadnym členom asociácie môže byť fyzická alebo právnická osoba, 

a) ktorá vykonáva funkciu finančníka v niektorom podniku, spoločnosti, inštitúcii; 

b) ktorá sa vzhľadom na povolanie, ktoré vykonáva, alebo so spoločenského záujmu 

zaujíma o problémy a metódy vedenia finančného hospodárenia, resp. ktorá je 

spätá iným spôsobom v teórii, alebo v praxi s problematikou financovania 

podnikov, spoločností a inštitúcií; 

c) ktorá sa zaviazala pravidelne a aktívne sa zúčastňovať na činnosti asociácie; 

d) ktorá sa podľa zásad určených Správnou radou asociácie zapísala za člena 

asociácie a zaviazala sa platiť ročný členský poplatok vo výške a v lehote 

splatnosti, ktorú každý rok určí Správna rada asociácie; 

e) ktorá bola Správnou radou asociácie prijatá za člena. 

2. Čestný prezident asociácie je riadnym členom asociácie, pokiaľ nie je zakladajúci. 

3. Za právnickú osobu, ktorá je riadnym členom asociácie, v orgánoch asociácie koná vždy 

iba jedna fyzická osoba. 

C.  Mimoriadnymi členmi asociácie. 

1. Mimoriadnym členom asociácie môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá 

nejakým spôsobom prispieva k činnosti asociácie. 

2. Mimoriadny člen má právo zúčastňovať sa zasadnutí asociácie s poradným hlasom. 

3. Mimoriadne členstvo schvaľuje Správna rada asociácie. 

4. Mimoriadnym členom asociácie - na vlastnú žiadosť -  môže byť aj bývalý riadny člen, 

ktorý zmenou svojho profesionálneho zamerania stratil  pôvodný štatút  riadneho člena 

určeného podľa odstavca B článku 5. 

5. Mimoriadny člen nemá právo pôsobiť v orgánoch asociácie. 

6. Za právnickú osobu, ktorá je mimoriadnym členom asociácie, sa na zasadnutí asociácie 
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s poradným hlasom zúčastňuje vždy iba jedna fyzická osoba. 

D.  Čestnými členmi asociácie. 

Rada asociácie môže udeliť (okrem iného) čestné členstvo v asociácii fyzickej osobe, 

ktorá je riadnym alebo mimoriadnym členom asociácie, za mimoriadne zásluhy vykonávané v 

prospech asociácie. 

 

                          Práva a povinnosti členov asociácie 

 

a) člen asociácie má právo aktívne sa zúčastňovať na činnosti asociácie 

b) člen asociácie má právo voliť a byť volený do orgánov asociácie 

c) člen asociácie má právo zúčastňovať sa Valného zhromaždenia 

d) člen asociácie môže ukončiť členstvo v asociácii bez udania dôvodu 

e) člen asociácie má povinnosť uhrádzať ročný členský príspevok vo výške 

a v lehote splatnosti, ktorú každý rok určí Správna rada 

f) člen asociácie má povinnosť dodržiavať Stanovy asociácie 

 

 

ČLÁNOK 6 – Členstvo v IGTA 

 

Slovenská asociácia podnikových finančníkov dňa 13. mája 2000 bola prijatá za 

dvadsiateho riadneho člena IGTA (International Group of Treasury Association) na svetovej 

konferencii IGTA vo Wokefield Park v juhoanglickom Berkshire. Týmto členstvom sa SAF 

hlási k hlavným cieľom IGTA. 

 

 

ČLÁNOK 7 – Etický kódex finančníka 

 

1. Pri svojom založení schválila IGTA etický kódex, ktorý zaväzuje členské asociácie 

vyžadovať od svojich členov plnenie nasledujúcich etických zásad: 

a) členovia budú príkladom pre profesiu podnikového finančníka a vždy budú konať 

bezúhonne, opatrne a s najlepšou snahou; 

b) členovia sa budú snažiť pozdvihnúť svoje profesionálne vedomosti, zručnosti a 

odbornú spôsobilosť; 

c) členovia budú dodržiavať právne a regulačné normy týkajúce sa ich činnosti a 

budú vždy konať v súlade so zákonmi a aktuálnymi trhovými zvyklosťami; 

d) členovia budú zvažovať vplyv ich konania na relevantné záujmové skupiny a 

oboznámia ich s akýmkoľvek konfliktom záujmov; 

e) členovia si budú plniť povinnosti tak, aby ich činnosť zodpovedala verejnému 

záujmu. 

 

 

ČLÁNOK 8 - Vystúpenie a vylúčenie člena z asociácie 

 

1. Členstvo v asociácii zaniká : 

a) vystúpením z asociácie; 

b) zanechaním výkonu funkcie finančníka, resp. dlhodobým neplnením podmienok 

členstva určeného podľa článku 5; 

c) vylúčením Správnou radou asociácie; 

d) vylúčením Radou starších. 

2. Členovia, ktorí z asociácie vystúpili, alebo boli z nej vylúčení, nemôžu uplatňovať žiadny 

nárok na majetok asociácie, ani požadovať vrátenie zápisného, alebo členského príspevku, 

prípadne oslobodenie od jeho splatenia. 
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ČLÁNOK 9 - Správna rada asociácie 

 

1. Asociácia je vedená Správnou radou asociácie zloženou z maximálne 9 členov, ktorí boli 

zvolení spomedzi členov asociácie hlasovaním Valného zhromaždenia na funkčné 

obdobie tri roky. 

2. Členovia Správnej rady asociácie môžu byť do funkcie člena Správnej rady asociácie 

zvolení opätovne po uplynutí funkčného obdobia. 

3. V prípade, že počet členov Správnej rady sa v priebehu medzi dvomi Valnými 

zhromaždeniami zníži, má Správna rada právo kooptovať nového člena. Kooptovaného 

člena Správna rada potvrdí na svojom zasadnutí 2/3 väčšinou svojich hlasov. Kooptovaný 

člen Správnej rady musí byť na najbližšom riadnom Valnom zhromaždení potvrdený 

voľbou v zmysle bodu 1 čl. 9, Stanov 

4. Správna rada volí prezidenta, dvoch viceprezidentov a tajomníka asociácie a stanovuje ich 

kompetencie. 

5. Funkcie prezidenta, viceprezidentov, tajomníka ako aj členov Správnej rady asociácie 

môžu byť honorované. 

6. Za asociáciu navonok voči tretím osobám koná prezident alebo viceprezidenti samostatne, 

a to tak, že k pečiatke asociácie pripoja svoj podpis. 

 

 

ČLÁNOK 10 - Zasadanie Správnej rady asociácie 

 

1. Zasadnutie Správnej rady asociácie zvoláva minimálne jedenkrát za kalendárny štvrťrok 

prezident asociácie, alebo môže byť zvolané na základe žiadosti aspoň polovice členov 

Správnej rady asociácie. 

2. Správna rada je uznášaniaschopná, ak sa na jej zasadnutí zúčastní najmenej polovica jej 

členov. Zápisnica o zasadnutí Správnej rady asociácie je podpísaná prezidentom asociácie 

a tajomníkom Správnej rady asociácie a je zaregistrovaná. Uznesenia sú prijaté na základe 

súhlasu väčšiny prítomných členov, v nerozhodnom prípade je rozhodujúci hlas 

prezidenta. 

 

 

ČLÁNOK 11 - Právomoc Správnej rady asociácie 

 

1. Správnej rade asociácie je udelená rozsiahla právomoc na konanie v mene celej asociácie 

a k výkonu všetkých aktivít asociácie okrem tých, ktoré sú vo výhradnej právomoci 

Valného zhromaždenia. 

2. Správna rada asociácie predovšetkým stanovuje výšku členského príspevku a rozhoduje o 

prijímaní nových členov do asociácie, ako aj o vylúčení z asociácie tých členov, ktorí 

nezaplatili členský poplatok. 

3. Správna rada asociácie schvaľuje vstup a podmienky členstva SAF v medzinárodných 

organizáciách. 

4. Správna rada asociácie má právo splnomocňovať svojich predstaviteľov na výkon 

obsahovo presne stanovenej a časovo ohraničenej úlohy. 

5. Správna rada asociácie na realizáciu cieľov asociácie, schválených Valným 

zhromaždením, vytvára odborné komisie asociácie. 

6. Správna rada asociácie na realizáciu programu vzdelávania menuje Certifikačnú 

komisiu, schvaľuje zásady jej práce a podmienky certifikácie vzdelávacieho programu. 

7. Správna rada asociácie predkladá návrh zloženia 3 člennej revíznej komisie asociácie na 

schválenie Valnému zhromaždeniu asociácie.  

8. Správna rada asociácie schvaľuje zástupcov asociácie a ich právomoci na rokovaniach v 

rámci IGTA, EACT, resp. v iných medzinárodných organizáciách, v ktorých je SAF 

členom.  

9. Správna rada asociácie schvaľuje účtovnú závierku asociácie. 
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ČLÁNOK 12 - Výbor Správnej rady asociácie 

 

Správna rada asociácie zo svojich radov menuje Výbor Správnej rady asociácie v 

zložení: 

- prezident 

- dvaja viceprezidenti 

- tajomník 

 

 

ČLÁNOK 13 -  Pôsobnosť členov Výboru Správnej rady asociácie 

 

1. Bez obmedzenia právomoci člena Správnej rady asociácie sú jednotlivým členom Výboru 

Správnej rady asociácie udelené tieto kompetencie: 

a) prezidentovi asociácie rozhodovať o realizácii rozhodnutí Správnej rady asociácie 

a zodpovednosť za bezúhonnú činnosť združenia z hľadiska právneho aj 

občianskeho. Prezidentovi asociácie sú udelené všetky potrebné právomoci na to, 

aby mohol splniť tieto úlohy. Je splnomocnený zvolávať zasadnutie Valného 

zhromaždenia a Správnej rady asociácie; 

b) viceprezidentom asociácie spolurozhodovať o realizácii odborných podujatí 

a programov vzdelávania a v potrebných prípadoch zastupovať prezidenta; 

c) tajomníkovi organizačne zabezpečovať programy asociácie, zasadnutia Valného 

zhromaždenia, Správnej rady a Výboru rady asociácie. Tajomník spravuje majetok 

a finančné prostriedky asociácie pod dohľadom prezidenta, eviduje príjmy 

asociácie a vykonáva úhrady všetkých platieb. Vedie  účtovníctvo asociácie 

a o hospodárení podáva správy Správnej rade a Valnému zhromaždeniu asociácie. 

Vedie dokumentáciu a archív asociácie, vypracováva zápisnice o prijatých 

uzneseniach Správnej rady a Valného zhromaždenia. Taktiež zabezpečuje splnenie 

všetkých oznamovacích, registračných a odvodových povinností voči štátnym 

orgánom. Spravuje internetovú stránku asociácie podľa pokynov ostatných členov 

Výboru Správnej rady asociácie.  

2. Výbor Správnej rady asociácie môže pre riadny chod asociácie prideliť tajomníkovi 

asistenta, ktorý ho v prípade neprítomnosti aj zastupuje. 

 

 

ČLÁNOK 14 - Čestný prezident asociácie 

 

1. Čestný prezident asociácie je volený Valným zhromaždením na návrh Správnej rady 

asociácie, na základe dlhoročnej aktívnej práce vo funkcii prezidenta SAF. 

2. Čestného prezidenta môže odvolať Valné zhromaždenie v prípade, že vykonáva aktivity, 

ktoré poškodzujú dobré meno SAF. 

3. Jeho práva sú nasledovné: 

a) zúčastňovať sa zasadnutí Správnej rady asociácie a Rady starších asociácie s 

hlasom poradným, 

b) na základe poverenia zastupovať asociáciu voči tretím osobám, 

c) zastupovať asociáciu na spoločenských, kultúrnych podujatiach a medzinárodných 

stretnutiach.  

4. Čestný prezident má právo z funkcie odstúpiť na základe písomného oznámenia Správnej 

rade asociácie. 
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ČLÁNOK 15 – Revízna komisia 

 

1. Revíznu komisiu v počte 3 členov navrhuje Správna rada a predkladá na schválenie 

Valnému zhromaždeniu. Revízna komisia sa volí na trojročné obdobie s možnosťou 

opätovnej voľby. 

2. Revízna komisia kontroluje účtovnú evidenciu, posudzuje či vedenie účtovnej evidencie 

zodpovedá zákonným predpisom, preveruje účtovnú závierku a daňové priznanie a 

kontroluje dodržiavanie archívneho poriadku. Revízna komisia zároveň upozorňuje 

príslušné orgány asociácie na nedostatky, ktoré identifikovala pri svojej činnosti a 

navrhuje opatrenia na ich odstránenie.  

3. Revízna komisia preverí vedenie účtovnej evidencie minimálne raz za rok, po ukončení 

roka. O zistených skutočnostiach vypracuje správu, ktorú predloží Valnému 

zhromaždeniu. 

4. Členovia revíznej komisie si spomedzi seba volia predsedu, ktorý zvoláva jej zasadnutia 

a riadi jej činnosť. 

 

 

ČLÁNOK 16 – Odborné komisie 

 

Pre garanciu odbornej činnosti asociácie sú Správnou radou ustanovené odborné 

komisie. Členom odbornej komisie môže byť člen asociácie. Na zasadnutia odborných 

komisií môžu byť prizývaní špecializovaní odborníci za účelom kvalifikovaného 

prediskutovania prerokúvanej témy. 

 

 

ČLÁNOK 17 - Rada starších 

 

1. Valné zhromaždenie na návrh Správnej rady asociácie volí a odvoláva členov Rady 

starších. Úlohou Rady starších je dohliadať na zachovanie základných princípov a 

myšlienok, pre ktoré asociácia vznikla. 

2. Rada starších, ktorá môže mať 5 - 8 členov, je zložená: 

a) zo zakladajúcich členov aktívne vystupujúcich v celom období existencie 

asociácie; 

b) z vybraných čestných členov asociácie, ktorí boli prizvaní členmi Rady starších do 

Rady starších na funkčné (obnoviteľné) obdobie šiestich rokov. 

c) Členom Rady starších nemôže byť člen Správnej rady asociácie. 

3. Každý člen Rady starších môže byť na vlastnú žiadosť z funkcie kedykoľvek uvoľnený. 

4. Rada starších, ktorej úlohou je dohliadať na zachovanie princípov a myšlienok, pre ktoré 

asociácia vznikla, musí byť požiadaná o poradenstvo a predbežný súhlas so všetkými 

návrhmi, ktoré majú byť predložené na zasadnutí Valného zhromaždenia, a to 

predovšetkým: 

a) s návrhom o zlúčení sa s iným združením,  

b) s návrhom na zmenu stanov; 

c) s návrhom na rozpustenie asociácie. 

5. Rada starších odsúhlasuje návrh na zmenu vnútorného organizačného poriadku asociácie. 

6. V prípade rozdielneho názoru Rady starších a Správnej rady asociácie na prejednávanú 

záležitosť musí byť problematický návrh najneskôr do 30-tich dní prerokovaný na 

mimoriadnom zasadnutí Valného zhromaždenia, ktoré najneskôr do 3 mesiacov odo dňa, 

keď táto nezhoda mu bola daná na známosť, musí vyniesť definitívne rozhodnutie o 

inkriminovanom návrhu. V tomto časovom období, až do konečného rozhodnutia Valného 

zhromaždenia, nesmie Správna rada asociácie začať problematický návrh realizovať. 

7. Ak nebolo mimoriadne Valné zhromaždenie zvolané Správnou radou, môže tak vykonať 

samotná Rada starších. 

8. Okrem dodržania zásad vyžadovaných organizačným poriadkom musia na zasadnutí 
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mimoriadneho Valného zhromaždenia obe strany, t.j.: Rada starších a Správna rada 

asociácie, predložiť svoje stanovisko k diskutovanému návrhu a jeho odôvodnenie. 

9. Radu starších možno požiadať o poradenstvo vo všetkých otázkach týkajúcich sa 

organizácie činnosti asociácie, ak o to požiada prezident asociácie, alebo najmenej tretina 

členov Správnej rady asociácie. V tomto prípade vyjadrí Rada starších svoje stanovisko na 

najbližšom zasadnutí Správnej rady asociácie, alebo s ním oboznámi písomnou formou 

všetkých jej členov. 

10. Rade starších sa zasielajú oznámenia o zvolaní Správnej rady a Valného zhromaždenia, 

ako aj zápisnice o priebehu zasadnutia. 

11. Rade starších sa každoročne predkladá informácia o stave účtu asociácie v období po 

uzatvorení tohto účtu Správnou radou, ale pred jeho predložením na Valnom 

zhromaždení. 

12. V priebehu konania pravidelného každoročného zasadnutia Valného zhromaždenia má 

rada starších právo predložiť (po prednesení správy o činnosti asociácie vypracovanej 

Správnou radou a pred pristúpením k záverečnému hlasovaniu Valného zhromaždenia) 

svoju správu o vedení a činnosti asociácie v uplynulom roku a programe na najbližšie 

obdobie. 

13. V prípade, že Správna rada asociácie pristúpila k realizácii niektorého návrhu bez 

požadovaného predbežného súhlasu Rady starších, možno z iniciatívy Rady starších 

zvolať mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodne o 

budúcnosti tohto návrhu. 

14. Rada starších sa vo všeobecnosti upovedomuje o všetkých návrhoch na vylúčenie z 

členstva asociácie. 

15. Člen, alebo členovia, ktorí sú navrhnutí na vylúčenie z členskej základne asociácie, majú 

právo - pred vynesením tohto rozhodnutia - byť vypočutí Radou starších, ktorá sa zišla 

najmenej v 2/3 zostave. Rozhodnutie Rady starších je právoplatné v tom prípade, keď ho 

schváli aspoň 2/3 väčšina prítomných alebo zastúpených členov. 

16. Rade starších predsedá predseda, ktorého zo svojich radov volia členovia rady na 

trojročné funkčné obdobie. 

17. Predseda Rady starších je povinný informovať Správnu radu asociácie o zložení Rady 

starších, ako aj o všetkých plánovaných personálnych zmenách. 

18. Všetky rozhodnutia Rady starších, vrátane rozhodnutia o prizvaní niektorých čestných 

členov asociácie do Rady starších (ako je to uvedené v bode 2.) sú právoplatné vtedy, ak 

ich schváli aspoň 2/3 väčšina členov Rady starších.  

 

 

ČLÁNOK 18 - Valné zhromaždenie 

 

1. Valné zhromaždenie asociácie sa skladá zo zakladajúcich a riadnych členov asociácie. 

2. Valné zhromaždenie sa oboznamuje so správou o činnosti asociácie za uplynulé obdobie, 

ktorú predkladá Správna rada asociácie. Taktiež predkladá správu o hospodárení a o stave 

členskej základne a o pôsobnosti v medzinárodných organizáciách. Pre budúce obdobie 

Správna rada asociácie predkladá na schválenie Valnému zhromaždeniu  

a) zameranie činnosti asociácie na ďalšie obdobie;  

b) rozpočet asociácie na ďalšie obdobie.  

3. Pred pristúpením k hlasovaniu Valného zhromaždenia o záverečných uzneseniach, môže 

Rada starších predložiť Valnému zhromaždeniu správu o činnosti asociácie v uplynulom 

období a o programe na obdobie nadchádzajúce. 

4. Valné zhromaždenie sa schádza najmenej raz do roka, alebo vtedy, keď je zvolané jeho 

zasadnutie na žiadosť prezidenta asociácie, Rady starších, alebo na žiadosť aspoň 1/4 

riadnych členov asociácie. 

5. Program zasadnutia Valného zhromaždenia navrhuje Správna rada a Rada starších môže 

do neho zaradiť aj všetky ďalšie otázky, ktoré považuje za potrebné prerokovať na 

zasadnutí Valného zhromaždenia. 
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6. Valné zhromaždenie uznáša aj o všetkých otázkach, ktoré boli zaradené do programu 

zasadnutia na základe žiadosti podpísanej aspoň desiatimi členmi asociácie (ak bola táto 

žiadosť predložená sekretariátu asociácie najmenej 30 dní pred zahájením Valného 

zhromaždenia). Pozvánky na zasadnutie Valného zhromaždenia musia byť odoslané 

najmenej 15 dní pred jeho zahájením a musí byť uvedený plánovaný program zasadnutia. 

7. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho, priamo alebo v zastúpení, zúčastní 

aspoň 1/5 zakladajúcich a riadnych členov asociácie. Ak sa zasadnutia tento minimálne 

požadovaný počet členov nezúčastní, treba opätovne zvolať ďalšie zasadnutie Valného 

zhromaždenia, ktoré je uznášaniaschopné (iba o tých návrhoch, ktoré boli zaradené do 

programu predchádzajúceho zasadnutia) bez ohľadu na to, koľko zakladajúcich a riadnych 

členov asociácie (priamo, alebo v zastúpení) sa ho zúčastní. 

8. Rozhodnutie je prijaté vtedy, ak bolo schválené nadpolovičnou väčšinou zúčastnených 

(priamo, alebo v zastúpení) zakladajúcich a riadnych členov asociácie. 

9.  Valné zhromaždenie schvaľuje členov revíznej komisie v počte 3 – 5 členov. 

10.  Valné zhromaždenie schvaľuje stanovy a ich zmeny. 

 

 

ČLÁNOK 19 - Mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia 

 

1. Za mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia sa považuje zasadnutie Valného 

zhromaždenia, ktoré na základe odporúčania Rady starších má rozhodnúť o  

a) rozpustení asociácie; 

b) zlúčení, alebo spojení sa s inou asociáciou. Tí, ktorí sú prizvaní k účasti na 

mimoriadnom zasadnutí Valného zhromaždenia, musia byť vopred oboznámení so 

stanoviskom Rady starších o probléme rokovania. Pred pristúpením k hlasovaniu o 

záverečnej rezolúcii Valného zhromaždenia má Rada starších právo predložiť 

zdôvodnenie svojho stanoviska. 

2. Mimoriadne Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní minimálne 1/5 

zakladajúcich a riadnych členov. 

3. V prípade opakovaného mimoriadneho zasadnutia Valného zhromaždenia z titulu 

uznášania schopnosti sa podmienka 1/5 zakladajúcich a riadnych členov vypúšťa. 

4. Predložené uznesenie vstupuje do platnosti vtedy, ak bolo schválené 2/3 väčšinou 

hlasujúcich (prítomných alebo zastupujúcich) členov asociácie. 

5. Ak sa mimoriadneho zasadnutia Valného zhromaždenia nezúčastní aspoň minimálny 

počet členov potrebných na to, aby Valné zhromaždenie bolo uznášaniaschopné, môže 

byť najneskôr do 15 dní po jeho ukončení zvolané nasledujúce Valné zhromaždenie bude 

uznášaniaschopné vtedy, ak sa ho priamo, alebo v zastúpení zúčastní aspoň 25 % členov 

asociácie. 

 

 

ČLÁNOK 20 - Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia 

 

1. Zápisnicu o uzneseniach prijatých Valným zhromaždením podpísanú prezidentom a 

jedným z členov Výboru správnej rady asociácie prítomných na prijatí uznesenia, musí 

tajomník asociácie zaevidovať do registra. 

2. Tajomník je oprávnený vydávať tretím osobám textovo zhodné a overené kópie zápisnice 

zo zasadnutia Valného zhromaždenia. 

 

 

ČLÁNOK 21 - Finančné zdroje asociácie 

 

1. Za celoročné finančné zdroje asociácie sa považujú: 

a)  Zápisné a členské príspevky. 

b)  Príspevky a dary v medziach stanovených zákonom. 
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c)  Finančné prostriedky získané ako odmena za asociáciou poskytnuté služby. 

d)  Finančný prínos z uložených fondov a všetky ďalšie, zákonom a predpismi 

prípustné formy finančných zdrojov. 

e) Poplatky súvisiace s certifikáciou programu vzdelávania, ktoré organizuje SAF. 

2. Stav finančných prostriedkov sa eviduje od 1. januára k 31. decembru roka (t.j. účtovným 

obdobím je kalendárny rok). 

 

 

ČLÁNOK 22 - Rozpustenie asociácie 

 

1. V prípade dobrovoľného, alebo vynúteného rozpustenia asociácie, alebo zlúčením s iným 

občianskym združením  sa na mimoriadnom zasadnutí Valného zhromaždenia uznesením 

rozhodne o menovaní jedného, alebo niekoľkých likvidátorov majetku asociácie.  

2. Finančné aktíva postúpi asociácia inej legálne uznanej asociácii, ktorej predmet činnosti je 

podobný predmetu rozpustenej asociácie, alebo ich poskytne inej štátnej, alebo súkromnej 

organizácii, ktorá (podľa jeho názoru) vykonáva verejno-prospešnú činnosť. 

 

 

ČLÁNOK 23 - Oznamy a vyhlásenia 

 

1. Oficiálne oznamy a vyhlásenia asociácie zverejňuje v mene Správnej rady asociácie 

prezident podľa pravidiel stanovených platnými zákonmi. Za týmto účelom sú 

prezidentovi asociácie udelené všetky potrebné právomoci. 

2. Za oficiálne oznamy a vyhlásenia asociácie možno pokladať tie, ktoré boli prerokované a 

schválené: 

a) Valným zhromaždením podľa článku 18 a 19; 

b) zasadnutím Správnej rady podľa článku 10. 

 

 

ČLÁNOK 24 - Vnútorný organizačný poriadok asociácie 

 

1. Správna rada môže v prípade potreby pozastaviť na základe odporúčania Rady starších 

platnosť tých častí vnútorného organizačného poriadku asociácie, ktoré sa týkajú uvedenia  

Stanov asociácie do praxe. 

2. Rada starších je (rovnako ako v prípade stanov) požiadaná o poradenstvo v prípadných 

plánovaných zmenách vnútorného organizačného poriadku asociácie. 

3. Vnútorný organizačný poriadok ako aj všetky jeho prípadné zmeny musia byť posúdené 

Valným zhromaždením asociácie. 

 

 

 

Tieto Stanovy asociácie boli schválené na  Valnom zhromaždení, ktoré sa konalo v 

Bratislave dňa 25. 04. 2019. 

Týmto strácajú platnosť  Stanovy  zaregistrované Ministerstvom vnútra SR,  

dňa 28.01.1997 , vrátane ich zmien  zo 07. 04. 1998, 28. 12. 2001, 18. 04. 2002, 24. 03. 2003,  

16. 04. 2004, 07. 06. 2004, 12. 05. 2006, 31. 05. 2017 a 25.04.2019. 
 


