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STANOVY 

ASOCIÁCIE FINANČNÝCH SPROSTREDKOVATEĽOV A FINANČNÝCH PORADCOV 

Článok 1 

Právna forma, názov a sídlo Asociácie 

1. Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov má právnu formu 

občianskeho združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších 

predpisov. Asociácia je neziskové združenie, ktoré združuje právnické a fyzické osoby 

podnikajúce a vykonávajúce odborné činnosti v oblasti finančného trhu ako samostatní finanční 

agenti a finanční poradcovia podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a 

finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len 

„zákon č. 186/2009 Z. z.). Asociácia nadobúda a disponuje svojím majetkom, majetkovými 
právami a vstupuje do zmluvných vzťahov súvisiacich s jeho poslaním a cieľmi. 

2. Názov združenia je “Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov”, 

skrátene “AFISP” (ďalej len „Asociácia“). 

3. Sídlom Asociácie je Bratislava, adresa Pribinova 4, Eurovea Central 1, 811 09 Bratislava. 

 

Článok 2 
Poslanie, ciele a činnosti Asociácie 

1. Poslaním Asociácie je ochraňovať a presadzovať spoločné záujmy členov Asociácie, ako aj 

koordinovať a regulovať činnosť svojich členov v záujme vytvárania optimálnych podmienok 

pre vykonávanie činnosti členov Asociácie. 

 

2. Ciele Asociácie: 

a) zastupovať záujmy svojich členov a presadzovať ich odôvodnené spoločné požiadavky pri 

rokovaniach s legislatívnymi a výkonnými orgánmi štátu, s orgánom dohľadu nad činnosťou 

členov Asociácie, ako aj s právnickými osobami, pre ktoré členovia Asociácie vykonávajú 

odborné činnosti, 

b) zavádzať všeobecné akceptovateľné štandardy podnikania do oblasti finančného 

sprostredkovania a finančného poradenstva, majúce za cieľ zvyšovať odbornú a etickú úroveň 

členov združenia v záujme zvyšovania dôvery a ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu a to 

aj prostredníctvom definovania a záväzného prijatia Etického kódexu finančného 

sprostredkovateľa a finančného poradcu (ďalej len „Etický kódex“) všetkými členmi,   

c) usmerňovať činnosť svojich členov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky 

a medzinárodnými štandardmi platnými v tejto oblasti, 

d) presadzovať prvky samoregulácie ako nástroja spoločnej ochrany členov Asociácie pred 

neodbornými a nežiaducimi praktikami na trhu finančného sprostredkovania a finančného 

poradenstva, 

e) spolupracovať s orgánom dohľadu nad finančným trhom, štátnymi a verejnými inštitúciami 

v záujme vytvárania vhodného prostredia pre činnosť členov Asociácie, 

f) vytvárať predpoklady na zvyšovanie vzdelanosti a profesionálnej úrovne členov Asociácie, 

g) napomáhať pri mimosúdnom riešení sporov medzi členmi Asociácie navzájom, prípadne 

medzi členmi Asociácie a tretími osobami, 
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h) informovať širokú verejnosť o činnosti členov Asociácie a podporovať pozitívne vnímanie 

úlohy a významu finančného sprostredkovania a poradenstva zo strany verejnosti, 

i) presadiť a zaviesť do praxe všeobecne uznávaný a akceptovaný systém certifikácie 

finančného sprostredkovania a finančného poradenstva za účelom zvyšovania profesionality, 

diferenciácie kvality a odbornosti poskytovaných služieb, 
j) reprezentovať záujmy členov Asociácie na domácej i zahraničnej pôde. 

3. Asociácia okrem činnosti vyplývajúcich z jej poslania a cieľov vykonáva aj: 

a) organizovanie odborných školení, seminárov a konferencií určených predovšetkým členom 

Asociácie, 

b) poskytovanie informačných a poradenských služieb pre členov Asociácie ako aj iné osoby, 

c) publikačnú činnosť zameranú na oblasť finančného sprostredkovania a finančného 

poradenstva, 

d) zabezpečenie plnenia podmienok odbornej spôsobilosti členov, podriadených finančných 

agentov a ich spolupracujúcich osôb v súlade s osobitnými predpismi o finančnom 

sprostredkovaní a finančnom poradenstve vrátane výkonu odborných skúšok, 
e) pomoc pri riešení sťažností a podnetov najmä zo strany klientov a finančných spotrebiteľov. 

4. Asociácia sa môže združovať s právnymi subjektmi Slovenskej republiky a vstupovať do 
medzinárodných organizácií. 

 

Článok 3 

Členstvo v Asociácii 

1. Členstvo v Asociácii je dobrovoľné a postavenie všetkých členov je rovné. 

2. Za člena Asociácie môže byť prijatá právnická alebo fyzická osoba podnikajúca ako 

samostatný finančný agent alebo finančný poradca na základe povolenia udeleného v súlade s 

ustanoveniami zákona č. 186/2009 Z.z., ktorá nemá súčasne postavenie finančnej inštitúcie 

podľa § 4 tohto zákona. Členmi AFISP môžu byť aj osoby poskytujúce úvery, na ktoré nie je 

potrebné povolenie Národnej banky Slovenska. 

3. Členstvo v Asociácii je neprevoditeľné. 
 

Článok 4 
Práva a povinnosti členov 

 

1. Člen Asociácie má právo najmä 

a) hlasovať na Valnom zhromaždení členov Asociácie, 

b) byť informovaný o činnosti Asociácie, 

c) zúčastňovať sa aktivít, ktoré Asociácia vykonáva v rámci predmetu svojej činnosti, 

d) podávať návrhy, podnety a pripomienky k činnosti Asociácie, 

e) podieľať sa na riadení a kontrole činnosti Asociácie, 

f) ukončiť členstvo v Asociácii v súlade s týmito Stanovami. 

 

2. Člen Asociácie je povinný najmä: 

a) napomáhať Asociácii pri vykonávaní jej činnosti, 

b) plniť si riadne a včas všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú z členstva v Asociácii, 

c) dodržiavať Stanovy, Etický kódex a vnútorné predpisy Asociácie, 
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d) riadne a v stanovených lehotách platiť členské poplatky, 

e) chrániť majetok a záujmy Asociácie, 

f) poskytnúť na požiadanie písomne, prípadne prostredníctvom svojich zástupcov orgánom 

Asociácie vysvetlenie obsahujúce pravdivé a úplné údaje, 

g) bezodkladne informovať Asociáciu o zmenách v údajoch zapisovaných do zoznamu, 

h) zodpovedne vykonávať funkciu v orgánoch Asociácie, pokiaľ bol člen do funkcie zvolený, 

i) dôstojne reprezentovať Asociáciu vo vzťahu k tretím osobám a na verejnosti. 

3. Členovia Asociácie (v texte ďalej len „členovia“) majú ďalšie práva a povinnosti v tomto 

článku výslovne neuvedené, ktoré im však prináležia v súlade s ďalšími ustanoveniami stanov 
Asociácie. 

Článok 5 
Vznik a zánik členstva 

1. Členstvo v Asociácii vzniká rozhodnutím Predstavenstva Asociácie o prijatí za člena 

Asociácie,  zaplatením jednorazového vstupného poplatku a ročného členského poplatku (ďalej 

len „členský poplatok“) stanoveného podľa článku 10 bod 3 písm. g) týchto Stanov. 

Predstavenstvo Asociácie prijíma člena Asociácie na základe žiadosti právnickej alebo fyzickej 

osoby, ktorá spĺňa podmienky stanovené v čl. 3 týchto Stanov. 

2. Prijatím podľa bodu 1 sa pre člena Asociácie stávajú záväznými tieto Stanovy, ako aj 

ostatné platné predpisy Asociácie. 

3. Členstvo v Asociácii zaniká: 
a) na základe písomného oznámenia člena Asociácie o vystúpení z Asociácie, 
b) rozhodnutím predstavenstva Asociácie o vylúčení člena z dôvodu obzvlášť hrubého porušenia povinností 
člena,  
c) dňom smrti  fyzickej osoby, ktorá je členom, 
d) zánikom Asociácie 
e) dňom zániku  právnickej osoby, ktorá je členom, 
f) dňom zániku povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta alebo 

finančného poradcu. 

4. Členstvo podľa bodu 3 písm. a) zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení 

predstavenstvu, podľa bodu 3 písm. b) dňom rozhodnutia predstavenstva Asociácie, podľa 

bodu 3 písm. d) dňom právoplatného výmazu Asociácie z príslušného registra záujmových 
združení. 

5. Pre účely rozhodovania predstavenstva sa za obzvlášť hrubé porušenie povinností člena 
považuje  

a) poškodzovanie záujmov a dobrého mena Asociácie a jej členov napr. ohováraním, 

vydávaním nepravdivých vyhlásení elektronickým alebo tlačovým médiám, s alebo bez 

autorizácie; 

 

 

 

b)  porušovanie Stanov, vnútorných predpisov Asociácie alebo právnych predpisov Slovenskej 

republiky, v ktorom člen pokračuje aj napriek už raz pozastavenému členstvu v Asociácii alebo 

výzve Asociácie zastaviť takéto poškodzovanie alebo porušovanie. 

c)  porušenie Etického kódexu , 
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d)  nezaplatenie členského poplatku, alebo omeškanie s jeho zaplatením, a to i čiastočne. 

6.  Člen, ktorého členstvo zaniklo rozhodnutím  Predstavenstva z dôvodu podľa bodu 5 písm. 

d), môže byť za člena Asociácie opätovne prijatý až po úplnom zaplatení dlžných členských 

poplatkov. 

7. Zánikom členstva nevzniká nárok na vrátenie členských poplatkov. 

Článok 6 

Pozastavenie členstva 

1. O pozastavení členstva môže rozhodnúť predstavenstvo Asociácie v prípade, ak je člen v 
omeškaní so zaplatením členského poplatku a to i čiastočne. 

2. Rozhodnutie o pozastavení členstva podľa bodu 1 musí obsahovať určenie doby jeho 

trvania. Pozastaviť členstvo možno: 

a) na vopred presne učenú dobu, maximálne 1 rok, alebo 

b) na obdobie do odstránenia dôvodov, ktoré sú príčinou pozastavenia členstva, maximálne na 

1 rok.  
 

3. Ak nedošlo k zaplateniu členského príspevku ani po uplynutí jedného roka od právoplatnosti 

rozhodnutia, ktorým bolo pozastavené členstvo, predstavenstvo Asociácie rozhodne v súlade 
so Stanovami o vylúčení člena,. 

4. Pozastavením členstva sú dotknuté všetky práva člena vrátane práva hlasovať na Valnom 

zhromaždení. Člen s pozastaveným členstvom nemá po dobu platnosti pozastavenia členstva 
práva člena priznané čl. 4 týchto Stanov. 

Článok 7 

Členské príspevky 

1. Člen je povinný zaplatiť Asociácii jednorazový zápisný poplatok pri vzniku členstva vo výške 

332 eur a ročný členský poplatok vo výške stanovenej rozhodnutím Valného zhromaždenia. 

2. Poplatky podľa bodu 1 je člen povinný zaplatiť v lehotách stanovených Predstavenstvom. 

Článok 8 
Zásady hospodárenia 

1. Zdrojmi príjmov Asociácie sú najmä: 

a) členské príspevky, 

b) príjmy z činností pri zabezpečovaní napĺňania cieľov Asociácie, 

c) príspevky a dary, 

d) subvencie, dotácie a granty, 

e) výnosy z majetku 

f) iné príležitostné príjmy. 
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2. Asociácia hospodári so získanými finančnými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a po 

ukončení finančného roka Predstavenstvo vypracováva a predkladá Valnému zhromaždeniu 

správu o svojom hospodárení. 

3. Získané finančné prostriedky Asociácia používa na organizovanie aktivít Asociácie v súlade s 
plánom činnosti Asociácie a na krytie nákladov na svoju činnosť. 

4. V záujme vytvárania ďalších zdrojov príjmov môže Asociácia vykonávať aj doplnkovú 

hospodársku činnosť súvisiacu so zabezpečovaním poslania a cieľov Asociácie v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito stanovami. 

Článok 9 

Orgány Asociácie 

Orgánmi Asociácie sú: 

a) Valné zhromaždenie, 

b) Predstavenstvo, 

c) Dozorná rada, 

d) Etická komisia, 
e) Generálny tajomník. 

Článok 10 
Valné zhromaždenie 

1. Valné zhromaždenie členov je najvyšším orgánom Asociácie. Valné zhromaždenie je 
uznášaniaschopné, ak je prítomných minimálne 30% členov Asociácie.  

2. Ak nie je zvolané Valné zhromaždenie uznášaniaschopné, je predstavenstvo povinné zvolať 

v primeranej lehote a v súlade s bodom 6 tohto článku, náhradné Valné zhromaždenie tak, aby 

sa konalo do 30 dní, avšak najskôr 14 dní odo dňa kedy sa malo konať pôvodné Valné 

zhromaždenie. Náhradné Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet 

prítomných členov. Ak na náhradnom Valnom zhromaždení nie je prítomných aspoň 10 % 

členov Asociácie, nemôže Valné zhromaždenie rozhodnúť o veciach, na ktoré je podľa bodu 10 

potrebný súhlas najmenej 2/3 prítomných členov Asociácie. 
 

3. Valné zhromaždenie najmä: 
a) volí a odvoláva členov Predstavenstva a členov dozornej rady, 
b) schvaľuje Stanovy , ich zmeny a doplnky, 
e) rozhoduje o zrušení Asociácie, volí a odvoláva likvidátora, 
f) schvaľuje správu o činnosti a hospodárení Asociácie a správu dozornej rady, 
g) schvaľuje rozpočet a výšku ročných poplatkov  
na začiatku každého  zasadnutia volí na návrh generálneho tajomníka overovateľa zápisnice z prítomných 
členov. 

4. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo spravidla raz za rok. Na Valnom zhromaždení 

je okrem iného prerokovaná správa o činnosti a hospodárení Asociácie a správa dozornej rady. 

5. Predstavenstvo Asociácie je povinné zvolať Valné zhromaždenie vždy, keď o to písomne 

požiada aspoň 30 % členov. 
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6. Zvolanie Valného zhromaždenia predstavenstvo uskutoční zaslaním písomnej pozvánky 

všetkým členom Asociácie s uvedením programu Valného zhromaždenia v lehote najmenej 10 

dní pred termínom jeho konania. Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia uverejňuje 

Asociácia spravidla aj na svojej internetovej stránke a to v lehote 14 dní pred termínom jeho 
konania. 

7. Program rokovania Valného zhromaždenia stanovuje predstavenstvo zohľadňujúc 

odôvodnené písomné návrhy členov Asociácie. Predstavenstvo je povinné do programu 

Valného zhromaždenia zaradiť body písomne navrhnuté aspoň 30 % všetkých členov Asociácie, 

a to v prípade, ak bude takýto návrh doručený predstavenstvu najmenej 14 dní pred dňom 
konania Valného zhromaždenia. 

8. Valné zhromaždenie riadi predseda predstavenstva alebo ním poverená osoba. 

9. Pri hlasovaní má každý člen jeden hlas, v prípadoch a za podmienok stanovených Valným 
zhromaždením sa hlasuje tajne. 

10. Na rozhodnutie Valného zhromaždenia o schválení, zmene alebo doplnení Stanov, je 

potrebný súhlas najmenej dvoch tretín hlasov prítomných členov. V ostatných prípadoch Valné 
zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov. 

11. O rokovaní a rozhodnutiach Valného zhromaždenia vyhotoví Generálna tajomníčka 

zápisnicu, ktorá je, podpísaná overovateľom zápisnice, uložená v sídle Asociácie. Každý člen 
Asociácie má právo nahliadať do zápisníc z Valných zhromaždení. 

Článok 11 

Predstavenstvo 
 

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Asociácie, ktoré riadi jej činnosť a koná v jej mene. 

2. Členov predstavenstva volí a odvoláva Valné zhromaždenie. Predstavenstvo má najmenej 5 

členov a najviac 9 členov. Členovia predstavenstva volia spomedzi seba predsedu 

predstavenstva a dvoch podpredsedov predstavenstva. Výkon funkcie člena predstavenstva je 

nezastupiteľný inou osobou. 

3. Predstavenstvo : 

a) zvoláva Valné zhromaždenie, 

b) schvaľuje Etický kódex záväzný pre členov Asociácie a kontroluje jeho dodržiavanie, 

c) schvaľuje Disciplinárny poriadok , 

d) hospodári s majetkom Asociácie v súlade so schváleným rozpočtom a platnými právnymi 

predpismi, predkladá Valnému zhromaždeniu správu o činnosti a hospodárení Asociácie 

a zostavuje návrh rozpočtu na kalendárny rok, 

e) zabezpečuje strategické riadenie Asociácie, 

f) volí a odvoláva členov Etickej komisie a ukladá disciplinárne opatrenia na základe návrhu 

Etickej komisie, 

g) volí a odvoláva Generálneho tajomníka Asociácie, pričom s ním uzatvára a rozväzuje 

pracovný pomer, 

h) rozhoduje o vylúčení člena Asociácie v zmysle čl. 5 ods. 5, v prípade obzvlášť hrubého 

porušenia povinností a o pozastavení členstva v prípade porušovania povinností člena, 

i) rozhoduje o prijímaní nových členov Asociácie, 
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j) rozhoduje o podnetoch a sťažnostiach na členov Asociácie, 

k) zriaďuje výbory Asociácie a menuje a odvoláva členov týchto výborov, 

l) rozhoduje vo všetkých ostatných veciach Asociácie, pokiaľ nie sú výslovne vyhradené do 

pôsobnosti Valného zhromaždenia alebo iných orgánov Asociácie. 

 

4. Predstavenstvo môže delegovať časť právomoci uvedených v bode 3 písm. j) tohto článku 

na Etickú komisiu resp. osobitne zriadené Výbory Asociácie. 

5. Predstavenstvo zvoláva predseda alebo v jeho neprítomnosti podpredseda najmenej 1 krát 
za kalendárny štvrťrok. 

6. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. 

Predstavenstvo rozhoduje jednoduchou väčšinou prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov 

rozhoduje hlas predsedu predstavenstva. Rokovanie riadi predseda, v prípade jeho 

neprítomnosti poverený podpredseda alebo poverený člen predstavenstva. 

7. Predstavenstvo môže rozhodovať per rollam, t.j. aj telefonickou a e-mailovou komunikáciou. 

Pre prijatie uznesenia per rollam je potrebný súhlas všetkých členov predstavenstva. 

Uznesenie prijaté per rollam musí byť zapísané v zápisnici z najbližšieho 

riadneho zasadnutia predstavenstva. 
 

8. Člen predstavenstva môže kedykoľvek zo svojej funkcie odstúpiť, na základe písomného 

oznámenia o odstúpení, doručeného predstavenstvu. O odstúpení svojho člena 

predstavenstvo  informuje najbližšie Valné zhromaždenie. 

 

9. Predstavenstvo môže v prípade odstúpenia niektorého z členov na obdobie do konania 

najbližšieho Valného zhromaždenia kooptovať na uvoľnené miesto náhradného člena 

predstavenstva. Takto zvoleného náhradného člena predstavenstva musí vo funkcií potvrdiť 
najbližšie Valné zhromaždenie, resp. Valné zhromaždenie zvolí iného člena predstavenstva. 

Článok 12 

Dozorná rada 

1. Dozorná rada je kontrolným orgánom Asociácie. Členov dozornej rady volí zo zástupcov 

 členov Asociácie Valné zhromaždenie na návrh Predstavenstva. Dozorná rada za svoju činnosť 
zodpovedá Valnému zhromaždeniu. 

2. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v Predstavenstve. 

3. Dozorná rada má najmenej troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu a 

podpredsedu. Dozorná rada je uznášaniaschopná ak sú prítomní najmenej dvaja členovia. 

Dozorná rada rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov jej prítomných členov. 

4. Členovia dozornej rady majú prístup ku všetkým dokumentom Asociácie. Dozorná rada 

kontroluje činnosť a hospodárenie Asociácie, ako aj vykonáva ďalšie činnosti, podľa poverenia 
valným zhromaždením. 
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Článok 13 
Etická komisia 

1. Etická komisia predovšetkým: 

a) sa zaoberá podnetmi a sťažnosťami klientov jednotlivých členov Asociácie na ich činnosť 

ako poskytovateľov finančných služieb v oblasti finančného trhu, 

b) prerokúva prípady možného disciplinárneho previnenia a predkladá Predstavenstvu návrh 

na uloženie disciplinárneho opatrenia v súlade s prijatým Disciplinárnym poriadkom.. 

c) rieši spory medzi členmi Asociácie. Ak sú alebo boli sporné strany vo vzájomnom 

zmluvnom vzťahu, môže Etická komisia spor prerokovať na základe súhlasu všetkých 

účastníkov sporu, prípadne im môže Asociácia poskytnúť právnu a technickú pomoc, 

d) sleduje dodržiavanie všeobecne uznávaných etických princípov v oblasti poskytovaných 

služieb na finančnom trhu a dodržiavanie Etického kódexu, prešetruje podnety, týkajúce sa 

porušovania Stanov Asociácie, vnútorných predpisov Asociácie a všeobecne uznávaných 

etických princípov na finančnom trh. 

 

2.  Etická komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu a ďalších piatich členov, z toho vždy 

štyroch členov Etickej komisie volí Predstavenstvo z členov Asociácie, zostávajúci členovia 

môžu byť volení z nezávislých odborníkov, ktorých profesijné a iné aktivity nie sú v rozpore 

so záujmami členov Asociácie 

3. Predsedu a podpredsedu Etickej komisie volí zo svojho stredu Etická komisia. 

4. Ak poklesne počet členov Etickej komisie pod sedem, je Predstavenstvo Asociácie povinné 

bez zbytočného odkladu zvoliť nových členov Etickej komisie tak, aby mala 
najmenej  sedem členov. 

5. Člen Etickej komisie môže byť zo svojej funkcie odvolaný. O zvolení a odvolaní člena z 

funkcie Etickej komisie Asociácie rozhoduje Predstavenstvo dvojtretinovou väčšinou hlasov 

všetkých členov Predstavenstva na návrh člena Asociácie. 

6. Člen Etickej komisie môže zo svojej funkcie odstúpiť buď písomným prehlásením 

doručeným predsedovi Etickej komisie prostredníctvom sekretariátu Asociácie, alebo 

prehlásením, ktoré bude uvedené v zápisnici zo zasadnutia Etickej komisie. Výkon funkcie 

končí dňom, kedy je písomné prehlásenie doručené alebo zapísané v zápisnici zo zasadnutia 

komisie, ak nie je dohodnutý iný dátum ukončenia. 

7. Etická komisia môže vymenovať zo svojho stredu tajomníka, ktorý bude organizačne 

zabezpečovať činnosť Etickej komisie a po dohode s predsedom pripravuje 
a rozosiela členom Etickej komisie podklady pre zasadnutie. 

8. Ak nie je zvolený alebo prítomný tajomník, zabezpečuje splnenie povinností 
podľa predchádzajúceho bodu Generálny tajomník. 

9. Etická komisia má na prijatie rozhodnutia pri riešení sťažností a sporov lehotu 30 

pracovných dní. Táto lehota môže byť predĺžená o ďalších 30 pracovných dní v prípade 
nutnosti získania doplňujúcich podkladov potrebných na prijatie rozhodnutia. 
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Článok 14 
Generálny tajomník 

1. Generálny tajomník  riadi chod kancelárie Asociácie. 

 

2. Generálny tajomník predovšetkým: 

a) zabezpečuje plnenie cieľov a úloh Asociácie stanovených Predstavenstvom Asociácie 

b) vystupuje v mene Asociácie a vo vzťahu k tretím stranám koná v mene Asociácie 

v rozsahu poverenia udeleného Predstavenstvom . 

c) pripravuje podklady pre rokovanie Predstavenstva ako aj ďalších orgánov Asociácie 

d) predkladá Predstavenstvu návrh rozpočtu Asociácie a zabezpečuje jeho plnenie 

e) riadi a koordinuje činnosť kancelárie a jednotlivých výborov Asociácie 

f) zabezpečuje realizáciu rozhodnutí Valného zhromaždenia, Predstavenstva, Dozornej 

rady, Etickej komisie Asociácie, 

g) zabezpečuje  koordináciu medzi jednotlivými orgánmi Asociácie a odbornými komisiami 

Asociácie. 

 

3. Generálny tajomník zabezpečuje aj: 

a) administratívne a operatívne záležitosti Asociácie, 

b) činnosti súvisiace s výkonom činnosti Asociácie 
c) vedenie zoznamu členov Asociácie. 

Článok 15 
Výbory Asociácie 

Predstavenstvo môže v súlade s čl. 11 bod 3 písm. k) týchto stanov zriadiť na výkon 

niektorých činností osobitné Výbory Asociácie ako stále alebo dočasné orgány Asociácie. 

Pôsobnosť a činnosť Výborov Asociácie bude upravená vnútornými predpismi Asociácie. 

 

Článok 16 
Spoločné ustanovenie o orgánoch Asociácie 

1. Členmi volených orgánov Asociácie môžu byť výlučne fyzické osoby. Funkčné obdobie týchto 

členov je štvorročné, pričom však neskončí skôr, než je  zvolený nový člen. Znovuzvolenie 

osôb do jednotlivých orgánov je možné. 

2. Voľby členov Predstavenstva, členov Dozornej rady a členov Etickej komisie sa uskutočňujú 

tajným hlasovaním. Návrh na voľbu a odvolanie členov volených orgánov Asociácie je 
oprávnený predložiť ktorýkoľvek člen Asociácie resp. člen Predstavenstva. 

3. Člen orgánov Asociácie je povinný dodržiavať mlčanlivosť o dôverných informáciách a 

skutočnostiach, o ktorých sa pri výkone svojej činnosti dozvedel, inak zodpovedá za škody 

vzniknuté v dôsledku porušenia tejto povinnosti. 

4. Členom orgánov Asociácie môže Valné zhromaždenie určiť za vykonávanú činnosť odmenu. 
Jej výšku ako i spôsob odmeňovania členov určuje Valné zhromaždenie. 

5. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na všetky orgány Asociácie podľa čl. 9 týchto Stanov 
okrem Valného zhromaždenia. 
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Článok 17 
Konanie v mene Asociácie 

1. Vystupovať v mene Asociácie sú oprávnení: 

a) samostatne predseda Predstavenstva Asociácie, 

b) samostatne Generálny tajomník Asociácie v rozsahu písomného poverenia. 

2. Zaväzovať sa podpisom v mene Asociácie môžu 

a) spoločne dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jeden z nich musí byť 

predseda alebo podpredseda Predstavenstva , 

b) samostatne Generálny tajomník v rozsahu písomného poverenia. 

Článok 18 
Zánik Asociácie 

1. Asociácia zaniká 

a) na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia členov dobrovoľným rozpustením alebo 

zlúčením s iným združením, 

b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho rozpustení. 

2. Pri zániku Asociácie sa vykoná majetkové vyrovnanie primerane podľa ustanovenia 

Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností. Prípadný zostatok majetku 
Asociácie po majetkovom vyrovnaní sa použije v súlade s rozhodnutím Valného zhromaždenia. 

Článok 19 
Záverečné ustanovenie 

V ostatnom, Stanovami neurčenom konaní sa Asociácia riadi ustanoveniami zákona č. 83/1990 

Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. 

V Bratislave dňa 19.6.2015 

  

Ing. Rastislav Podhorec MBA, predseda predstavenstva 

 


