
Vzor  
 

 

NÁVOD NA VYPRACOVANIE STANOV OBČIANSKEHO ZDRUŽENIE  PODĽA ZÁKONA 

Č. 83/1990 Zb. O ZDRUŽOVANÍ OBČANOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV 
 
 

Stanovy občianskeho združenia sa pripoja  vo dvoch vyhotoveniach k návrhu na jeho registráciu a musia 

obsahovať: 

 

a) Názov združenia: (spolku, spoločnosti, klubu, športového klubu, asociácie, zväzu atď. a oficiálnu skratku) 

 musí byť presný, jednoznačný, zhodný s návrhom na registráciu (vrátane veľkých a malých písmen, 

úvodzoviek, pomlčiek a pod.) 

 podľa zákona NR SR č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku SR treba názov združenia uvádzať na prvom mieste 

v jazyku slovenskom. Táto požiadavka vyplýva z § 8 ods. 3 uvedeného zákona, podľa ktorého sa stanovy 

združení a spolkov vyhotovujú v štátnom jazyku. Popri znení v štátnom jazyku možno vyhotoviť obsahovo 

totožné znenie v inom jazyku. Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení 

neskorších predpisov je súčasťou stanov názov združenia, 

 podľa § 6 ods. 4 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov musí sa líšiť od 

právnickej osoby, ktorá už vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky, 

 ak je v názve občianskeho združenia priezvisko fyzickej osoby, je potrebné k návrhu na registráciu predložiť 

aj súhlas tejto osoby (12 ods. 1 Občianskeho zákonníka); ak táto fyzická osoba nežije, súhlas jej dedičov, ak 

sú známi, (§ 15 Občianskeho zákonníka) resp. stručnú charakteristiku fyzickej osoby. 

 

 

b) Sídlo združenia: adresou sídla sa rozumie názov obce s uvedením jej PSČ, ulica, číslo domu a v prípade 

Bratislavy a Košíc mestská časť. Sídlom právnickej osoby sa rozumie adresa, z ktorej sa riadi jej činnosť. 

 

c) Cieľ združenia:  

 musí byť konkrétny, musí vystihovať pre aké záujmy sa občania združili a čo združenie bude robiť 

k naplneniu týchto záujmov (vyšpecifikovať činnosti), 

 zákon o združovaní občanov sa nevzťahuje na združovanie občanov: 

a) v politických stranách a politických hnutiach, 

b) na zárobkovú činnosť alebo na zabezpečenie riadneho výkonu určitých povolaní, 

c) v cirkvách a náboženských spoločnostiach.   

 

 

d) Členstvo v združení: 

 členom združenia sú fyzické osoby (nemusia nimi byť len občania SR), 

 podľa § 2 ods. 2 cit. zákona členmi združenia môžu byť aj právnické osoby,  

 členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe písomnej žiadosti uchádzača 

o členstvo. 

 

Práva členov  

 - podieľať sa na činnosti združenia, 

-  voliť a byť volený do orgánov združenia, 

-  obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko, 

-  byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia. 

 

Povinnosti členov 

- dodržiavať stanovy združenia, 

- pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci, 

- podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia, 

- platiť členské príspevky, 

- ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia. 

 

Zánik členstva 

- vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia, 

- úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby, 

- zánikom združenia, 

- vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena, 
- vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých   

  dôvodov. O vylúčení rozhoduje príslušný orgán určený v stanovách. Proti rozhodnutiu o vylúčení má    

  právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán združenia. 
 

e) Orgány združenia: 
1. najvyšší orgán (členská schôdza, valné zhromaždenie, snem, zjazd, konferencia a pod.), 



2. výkonný orgán (výkonný výbor, rada, predsedníctvo a pod.), 

3. štatutárne orgány (predseda, podpredseda), 

4. kontrolný orgán (revízor alebo revízna komisia a pod.). 

 

 

 

Spôsob ustanovenia orgánov a ich právomoci 

 

 

K bodu 1) Najvyšší orgán združenia je utvorený zo všetkých členov združenia, prípadne delegátov  

 rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením  alebo dobrovoľným rozpustením, 

 schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky, 

 schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, 

 schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení, 

 volí a odvoláva členov výkonného orgánu; predsedu združenia (pokiaľ si ho spomedzi seba nevolí výkonný 

orgán) a kontrolný orgán, 

 schvaľuje prijatie nových členov, pokiaľ ich neschvaľuje iný orgán združenia. 

 

K bodu 2) Výkonný orgán je za svoju činnosť zodpovedný najvyššiemu orgánu 

 riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu, 

 volí spomedzi seba a odvoláva predsedu (pokiaľ ho nevolí najvyšší orgán), 

 zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné materiály na tieto 

rokovania. 

 

K bodu 3) Štatutárnymi orgánmi združenia je predseda, podpredseda a pod. (v rovine funkcií). V prípade dvoch   

               a viacerých štatutárnych orgánov uviesť spôsob konania a podpisovania (samostatne, spolu a pod.) 

  

K bodu 4) Kontrolným orgánom je napr. revízna komisia alebo revízor (do stanov sa uvádza len jeden orgán, nie              

              alternatíva) 

 je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu. Členstvo v kontrolnom 

orgáne je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia, 

 kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich 

odstránenie, 

 kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov. 

 

 

f) Ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom 

mene 

 v stanovách uviesť názvy a organizačnú štruktúru organizačných jednotiek, spôsob ich ustanovenia, 

riadenia, kompetencie a kontroly, 

 uviesť ich zastúpenie v najvyššom orgáne, 

 organizačné jednotky nie sú orgány združenia, ale subjekty združenia (s právnou subjektivitou alebo bez 

právnej subjektivity). 

 

 

g) Zásady hospodárenia 

 hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu, 

 združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom (ak ho má), 

 zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb, 

 výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia. V záujme vytvárania 

vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti 

podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania klubu, a v súlade so všeobecne 

záväznými predpismi a stanovami. 

 

 

h) Zánik združenia 
O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje 

spravidla  najvyšší orgán, ktorý menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a 

pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik združenia treba 

oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Pri likvidácii združenia 

sa primerane postupuje podľa §70 – 75 Obchodného zákonníka. 

       

 

i) V prípade stanov poľovníckeho združenia musia byť tieto podľa § 4 ods. 2 zákona č. 23/1962 Zb. 

o poľovníctve v znení neskorších predpisov vopred schválené príslušným obvodným lesným úradom. Súhlas 

obvodného lesného úradu musí byť vyznačený priamo na stanovách združenia a musí obsahovať aj meno, 

priezvisko, funkciu štatutárneho orgánu obvodného lesného úradu, jeho podpis a odtlačok pečiatky 

obvodného lesného úradu. 



 

j) Stanovy združenia musia byť vypracované tak, aby na poslednej textovej strane bolo od spodného okraja   

voľné miesto (cca 4 cm) na vyznačenie registrácie Ministerstvom vnútra SR 

 


