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ČlánokI . 
Základnéu
 stanovenia 

1. ASOCIÁCIA PRÍRODNÉHO TURIZMU (ďalej len „Asociácia“) je dobrovoľnou, nezávislou,
nepolitickou, neštátnou, záujmovouaodbornouorganizáciouspôsobnosťounaúzemíSlovenskej
republiky založenou v súlade s ustanoveniami § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom
znení. 
2. Asociácia je právnickou osobou, ktorá vykonáva svoju činnosť v súlade s vlastnýmiStanovamia
platnýmiprávnyminormamiSlovenskejrepubliky.PrávnaspôsobilosťAsociácievznikázápisomdo
registrazdruženívedenéhonaRegistrovomúradev sídlekraja,príslušnompodľasídlaAsociáciev
zmysle§20iObčianskehozákonníkavplatnomznení. 

ČlánokI I. 
Názova
 sídlo 

1. NázovZdruženiaje: Asociáciap
 rírodnéhot urizmu(ďalejlen„Asociácia“). 
2. Sídlozdruženiaje: BanskáBystrica 

ČlánokI II. 
Predmetč
 innosti 

1. AsociáciasazakladázaúčelompodporyrozvojaprírodnéhoturizmunaSlovensku. 
Predmetomčinnostije: 
a) združovať subjekty súkromného, verejného a tretieho sektora aktívne v prírodnom turizme
alebov jehopodporenaúzemíSlovenskejrepubliky, 
b) zastrešovaťazabezpečovaťkoncepčnýrozvojprírodnéhoturizmunaSlovensku, 
c) napomáhaťkzvyšovaniupočtulokalíta produktovprírodnéhoturizmunaSlovensku, 
d) pripraviť a organizovať podujatia s cieľom osvety princípov prírodného turizmu a príkladov
dobrejpraxev slovenskýchpodmienkach, 
e) zabezpečovať propagáciu prírodného turizmu, jeho lokalít a produktov rôznymi formami
marketingovejkomunikácie, 
f) prevádzkovaťinformačnýportálo prírodnomturizmewww.prirodnyturizmus.sk, 
g) vypracovávať odborné analýzy a štúdie, sledovať štatistiky a vyhodnocovať trendy
v prírodnomturizme, 
h) navrhovaťaspolurealizovaťinvestičnéa neinvestičnéprojektyprírodnéhoturizmuzvlastných
acudzíchzdrojov(dotácie,grantyainé), 
i) participovaťnanárodnýchamedzinárodnýchprojektochtýkajúcichsaprírodnéhoturizmu, 
j) zvyšovať kvalitu ľudských zdrojov v prírodnom turizme vrátane vzdelávania aj
prostredníctvomvlastnýchvzdelávacíchprogramov,  
k) zastrešovaťcertifikáciukvalityslužiebprírodnéhoturizmunaSlovensku, 
l) zvyšovaťpovedomieabudovaťpozitívnumienkuoprírodnomturizmenaSlovensku,vrátane
popularizačnýchaktivít, 
m) spolupracovať na aktivitách destinačného manažmentu a destinačného marketingu, ochrany
prírody, manažmentu chránených území, a iné v záujme zlepšenia podmienok pre prírodný
turizmusnaSlovensku, 
n) vystupovať ako partner pre nadnárodné profesné združenia zamerané narozvojprírodného
turizmuzaúčelomvýmenyskúseností, 
o) zastupovať členov a partnerov Asociácie u relevantných národných orgánov v záujme
presadeniaodbornýchnávrhova legislatívnychzmien, 
p) vzdelávaťacertifikovaťsprievodcovvprírodnomturizmeakoordinovaťichčinnosťnaúzemí
Slovenskejrepubliky. 
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ČlánokI V. 
VznikA
 sociácie 

Založenie Asociácie ako záujmového združenia právnických osôb sa schváli prijatím uznesenia na
Ustanovujúcomvalnomzhromaždení. 

Asociácia nadobúda právnu spôsobilosť dňom zápisu do registra t.j. po nadobudnutí právoplatnosti
rozhodnutiaozápisezáujmovéhozdruženiadoregistrazdruženíprávnickýchosôb(nadobúdaprávnu
subjektivitu). 

ČlánokV
 . 
Členstvov
 A
 sociácii 

1. ČlenstvovAsociáciijedobrovoľnéaneprevoditeľné. 
2. Asociácia s a vnútorne organizačne člení na profesné komory, ktoré tvoria jednotliví členovia
asociácie na základe ich profesnej orientácie a títo si spomedzi seba majú právo nominovať
jedného zástupcu do Správnej rady Asociácie. Profesné komory majú preSprávnuraduporadný
charakter a ich stanoviská sú podkladom na rokovanie Správnej rady. Profesné komory sa
schádzajú pred konaním zasadnutia Správnej rady. Zasadnutie profesnej komory zvoláva člen
Správnej rady s delegovanou právomocou od členov Asociácie združených v profesnej komore.
Členovia profesnej komory majú právo nahradiť svojho odvolaného člena profesnej komory v
Správnejradenovýmzástupcomzprofesnejkomory. 
3. Členom Asociácie sa môže stať právnická osoba na základe písomnej prihlášky a následného
písomného súhlasu Správnej rady najneskôr do 90 dní od doručenia písomnej prihlášky.
Podmienkou súhlasu Správnej rady s novým členom jezaplateniečlenskéhopoplatku.Novýčlen
AsociáciemusíbezvýhradnesúhlasiťsplatnýmiStanovamiAsociácieasvojsúhlasvýslovneuviesť
vpísomnejprihláške. 
4. Prihláškauchádzačaočlenstvov Asociácii musíobsahovať: 
a) názovprávnickejosoby, 
b) sídloprávnickejosoby, 
c) identifikačnéčíslo(IČO), 
d) vyhlásenieobezvýhradnomsúhlasesplatnýmiStanovamiakoncepčnýmidokumentmi
Asociácie, 
e) priubytovacomzariadenídoklado registráciiplatiteľadanez ubytovania, 
f) výročnésprávyalebosprávyočinnostizaposlednétriroky, 
g) dátumpodaniaprihláškyapodpisštatutárnehoalebosplnomocnenéhozástupcuuchádzača. 
5. Členstvov Asociáciizaniká: 
a) dobrovoľným vystúpením člena na základe písomného oznámenia adresovaného Predsedovi
správnej rady Asociácie. Účinky vystúpenia z Asociácie nastávajúdňomnasledujúcimpodni
doručeniaoznámeniaPredsedovisprávnejradyAsociácie; 
b) zánikomčlena; 
c) vylúčenímnazákladerozhodnutiaSprávnejradypreporušenieStanovAsociácie, 
d) nezaplatením členského príspevku do 90 dní od doručenia výzvy na zaplatenie Predsedom
správnejrady. 
6. Zánikomčlenstvazanikajúčlenovivšetkyvolenéamenovanéfunkciev orgánochAsociácie. 

ČlánokV
 I. 
Právaa
 povinnostič
 lena 

1. Každý člen Asociácie má prostredníctvomštatutárnehozástupcualebonímpoverenejosobytieto
práva: 
a) voliťorgányAsociácie, 
b) navrhnúťzástupcudoDozornejradyAsociácie, 
c) navrhnúť zástupcu do Správnej rady Asociácie vrámci nominačného procesu v profesnej
komore, 
d) navrhnúť zástupcu do Správnej rady Asociácie mimo nominačného procesu v profesnej
komore,akprofesnákomorasvojeprávonevyužila, 
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zúčastňovaťsaprácevorgánochAsociácie,akboldonichzvolený, 
zúčastňovaťsanačinnostiAsociácieapožívaťvýhodyčlenstvav Asociácii, 
zúčastňovať sa na valných zhromaždeniach, rokovaniach a podujatiach usporadúvaných
Asociáciou,
dávať podnety, návrhy, pripomienky orgánom Asociácie a interpelovať ktorýkoľvek orgán
Asociácie, 
požadovaťzvolaniaValnéhozhromaždeniaAsociáciepodľaplatnýchStanov, 
vyžadovaťročnúsprávuohospodáreníačinnostiAsociácie, 
odvolávať sa proti rozhodnutiam príslušných orgánov Asociácie v lehote 15 dní ododňaich
doručenia na bezprostredne vyšší orgán až po Valné zhromaždenie, ktorého rozhodnutie je
konečné, 
poberaťzákladnýmarketingovýservisAsociáciebezodplatnealeboprišpeciálnychprojektoch
zabonifikovanýpoplatok. 

2. KaždýčlenAsociáciejepovinný: 
a) aktívne sa zúčastňovať práce v orgánoch Asociácie, ak bol do nich zvolený, podobne ajna
schôdzachazasadnutiach, 
b) predvstupomdoAsociáciesaoboznámiťsplatnýmiStanovamiAsociácieariadiťsanimi, 
c) riadneavčasplatiťčlensképríspevky,príp.inépríspevkyurčenévalnýmzhromaždením, 
d) riadnesiplniťpovinnostivzmysleplatnýchStanovAsociácie,rozhodnutíorgánovAsociáciea
vnútornýchpredpisov, 
e) chrániťmajetok,dobrémenoainézákonomchránenéprávaAsociácie, 
f) podľa svojich možností poskytovať Asociácii priestor na propagáciu činnosti Asociácie
a príkladovdobrejpraxeprírodnéhoturizmunaSlovensku, 
g) splnomocniť svojho zástupcu na zastupovanie subjektu na zasadnutiach orgánov Asociácie,
profesnýchkomôrainýchpracovnýchrokovaniachzvolanýchAsociáciou, 
h) zúčastňovaťsana nazasadnutiachorgánovAsociácie,profesnýchkomôrainýchpracovných
rokovaniachzvolanýchAsociáciou,prostredníctvomsvojhosplnomocnenéhozástupcu. 

ČlánokV
 II. 
OrgányA
 sociácie 

1. OrgánmiAsociáciesú: 
a) Valnézhromaždenie, 
b) Správnarada, 
c) Predsedasprávnejrady, 
d) Dozornárada, 
e) Výkonnýriaditeľ. 

ČlánokV
 III. 
Valnéz
 hromaždenie 

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Asociácie, ktorý tvoria všetci členovia Asociácie. Na
Valnézhromaždeniemožnoprizvaťajnečlenov,aktovyžadujepredmetrokovania. 
2. Valné zhromaždenie sa koná minimálne dvakrát ročne. Každý člen Asociácie má na zasadnutí
Valnéhozhromaždeniajedenhlasajednáprostredníctvomsvojhoštatutárnehozástupcualeboním
splnomocnenejosoby. 
3. Valné zhromaždenie zvoláva Predseda správnej rady písomnou pozvánkou o zasadnutí Valného
zhromaždenia zaslanou prostredníctvom elektronickej pošty na oficiálnu e-mailovú adresu člena
Asociácie uvedenúv prihláške,kdeuvedietermínaprogramzasadnutiaValnéhozhromaždenia,a
tonajmenej14(štrnásť)dnípredjehokonaním. 
4. Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva Predseda správnej rady na základe písomnej žiadosti
nadpolovičnejväčšinyčlenovAsociáciealebopredseduDozornejradydo10(desiatich)dníododňa
doručenia žiadosti. Mimoriadne valné zhromaždenie sa zvoláva aj v prípade ak počet členov
Správnejradyklesnepod7(sedem)členov. 
5. Valné zhromaždenie sa spravidla koná v mieste sídla Asociácie alebo na mieste bližšie
špecifikovanomv pozvánke. 
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6. Valnézhromaždeniejeschopnéuznášaťsa,akjeprítomnánadpolovičnáväčšinavšetkýchčlenov
Asociácie. 
7. NazasadnutíValnéhozhromaždeniamôžečlenaAsociáciezastupovaťnímsplnomocnenáosoba,za
predpokladu,žebudemaťodčlenapísomnésplnomocnenievovecihlasovania. 
8. Náhradné Valné zhromaždenie zvoláva Predseda správnej rady, ak riadne zvolané Valné
zhromaždenieniejeschopnéuznášaťsa,atotak,abysakonalonajneskôrdo2(dvoch)týždňov
odo dňa, kedy sa malo konať pôvodne zvolané Valné zhromaždenie. Takéto náhradné Valné
zhromaždeniemusíbyťzvolanésnezmenenýmprogramom. 
9. DovýlučnejprávomociValnéhozhromaždeniapatrí: 
a) schvaľovanieStanovAsociácie,ichzmienalebodoplnení, 
b) schvaľovanie rokovacieho poriadku Valnéhozhromaždeniaavolebnéhoporiadkudoorgánov
Asociácie, 
c) schvaľovanie organizačného poriadku – štatútu Asociácie s rozdelením kompetencií, a to aj
v oblastihospodárenias majetkomAsociácie, 
d) odsúhlasenierokovacieho,volebnéhoa organizačnéhoporiadkuSprávnejrady, 
e) voľba členov Správnej rady Asociácie nazákladenominácieprofesnýchkomôrvprípade,ak
táto toto svoje právo využila alebo na základe nominácie členov, ak to profesná komora
nevyužila,  
f) odvolávaniečlenovSprávnejradyAsociácie, 
g) voľbaaodvolávaniečlenovDozornejradyAsociácie, 
h) prerokovanieaschvaľovaniekoncepčnýchastrategickýchdokumentovAsociácie, 
i)
schvaľovanierozpočtuAsociácienanasledujúcirok,schvaľovanieRočnéhoplánuaktivít
Asociácie,schvaľovanievýškyčlenskýchpríspevkovnadanýkalendárnyrokarozhodovanieo
výškemimoriadnychčlenskýchpríspevkova určeniedátumuichsplatnosti, 
j) prerokovanieaschvaľovanieročnejsprávyohospodáreníačinnostiAsociácienajneskôrdo
31.7.nasledujúcehoroka, 
k) potvrdzovaniečlenstvaAsociácievmedzinárodnýchanárodnýchorganizáciách, 
l)
navrhovaťamenovaťčlenovporadnýchorgánovasociácie, 
m) rozhodovanieoukončeníčinnostiazánikuAsociácieavysporiadaníjejmajetku, 
n) menovanielikvidátoraAsociácievprípadejejzániku, 
o) ďalšiezáležitostischválenévalnýmzhromaždením. 
10.UzneseniaValnéhozhromaždeniasaprijímajúsúhlasomnadpolovičnejväčšinyvšetkýchprítomných
ahlasujúcichčlenov.Naprijatieuzneseniavzmyslečl.VIIIods.9písm.a)ab) jepotrebnýsúhlas
3/5väčšinyhlasovvšetkýchprítomnýcha hlasujúcichčlenov. 
11.Ak je Valné zhromaždenie spôsobilé uznášať sa, navrhne Predseda správnej rady voľbu
predsedajúcehoValnémuzhromaždeniu,zapisovateľaaoverovateľazápisnice. 
12.Priebeh Valného zhromaždenia organizačne zabezpečuje Predseda správnej rady, ktorý takisto
zabezpečujezápisprítomnýchčlenovAsociáciedozoznamuprítomnýchčlenov(prezenčnejlistiny).
JehosprávnosťpotvrdzujúsvojímpodpisompredsedajúciValnéhozhromaždeniaa zapisovateľ. 
13.O rokovaní Valného zhromaždenia sa spisuje zápisnica, ktorú podpisuje predsedajúci Valného
zhromaždenia, zapisovateľ a overovateľ. K zápisnici sa pripoja všetky návrhy a materiály
predloženéValnémuzhromaždeniunaprerokovanie.ZápisnicezValnéhozhromaždeniamusiabyť
archivované v Asociácii počas jeho existencie a po ukončení činnosti Asociácie v lehotách
stanovenýchplatnýmiprávnymipredpismiSR. 

ČlánokI X. 
Správnar ada 

1. Správna rada je výkonným a štatutárnym orgánom Asociácie. Má siedmich členov. Každý člen
Správnejradyoficiálnezastupujejednuzprofesnýchkomôr. 
2. FunkčnéobdobieSprávnejradyjedvojročné. 
3. KaždýčlenAsociáciemáprávourčiťnominantanačlenaSprávnejradyvnominačnomprocese.O
návrhochnavolenýchčlenovSprávnejradysahlasujevporadítakakobolipredloženénaValnom
zhromaždení.ČlenoviaSprávnejradymôžubyťznovuzvolení. 
4. Predsedu a podpredsedu správnej rady Asociácie volia členovia Správnej rady spomedzi svojich
zástupcovnaprvomzasadnutípoValnomzhromaždení,naktoromprebehlavoľbačlenovSprávnej
rady. 
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5. Správna rada vykonáva právomoci, ktoré nie sú výlučne zverené Valnému zhromaždeniu.Dojej
právomocipatrínajmä: 
a) zabezpečiťrealizáciuschválenýchúlohAsociácievsúladesjehocieľmiaposlaním, 
b) schvaľovaťnávrhrozpočtuaročnéhoplánuaktivítAsociácie, 
c) hospodáriť s majetkom Asociácie v rámci bežného hospodárenia v zmysle schváleného
organizačnéhoporiadku(štatútu), 
d) kontrolovaťdodržiavanieStanovAsociácieapovinnostíčlenovAsociácie, 
e) schvaľovaťdisciplinárnyporiadokAsociácie, 
f) predkladaťnávrhynaschvaľovanienaValnomzhromaždení, 
g) pripravovaťnávrhynazmenyStanovAsociácie, 
h) uzatváraťpríp.vypovedaťzmluvnévzťahy, 
i) navrhovaťrokovací,volebnýa organizačnýporiadokSprávnejradya jehoúpravy,  
j) viesťzoznamčlenovAsociácie, 
k) schvaľovaťnovéčlenstvánazákladeprihláškya stanoviskaprofesnejkomory,doktorejnový
členprofesnejkomorypatrí; 
l) predkladaťValnémuzhromaždeniuinformáciuoprijatínovýchčlenov,
m) menovaťa odvolaťVýkonnéhoriaditeľaa stanoviťvýškujehoodmeny, 
n) vypracovať návrh Organizačného poriadku (štatútu) s rozdelením kompetencií pre orgány
Asociáciea toajv oblastihospodárenias majetkom. 
6. Správnaradazasadáminimálnedvakrátročnealebopodľapotreby.Zasadnutiazvolávaa riadijeho
predseda alebo predsedom písomne poverený Podpredseda správnej rady. Správna rada je
uznášaniaschopná,aksúprítomnínajmenejpiatičlenoviaSprávnejrady.Rozhodnutiasaprijímajú
sjednomyseľnýmsúhlasomhlasovprítomnýchahlasujúcichčlenovSprávnejrady. 
7. ČlenstvovSprávnejradezaniká: 
a) uplynutímfunkčnéhoobdobia, 
b) písomnouvýpoveďouadresovanouPredsedovisprávnejrady,príp.jehozástupcovialebo
priamoValnémuzhromaždeniu, 
c) odvolanímValnýmzhromaždenímAsociácie, 
d) zánikomčlenstvasubjektuAsociácie,ktoréhočlenSprávnejradyzastupuje, 
e) ak sa nominovaný člen osobne nezúčastní na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach
Správnejrady. 

ČlánokX
 . 
Predsedas
 právnejr ady 

1. PredsedasprávnejradyzastupujeorganizáciunavonokaspoločnesvýkonnýmriaditeľomAsociácie
ještatutárnymorgánomorganizácie. 
2. V prípade vážnej choroby alebo dlhodobej práceneschopnosti je Podpredseda správnej rady
automaticky oprávnený zastupovať organizáciu navonok a vykonávať funkciu štatutárneho
zástupcuorganizácie. 
3. Predseda správnejradyjeoprávnenýpodpisovaťa konaťvmeneAsociáciespoločnes výkonným
riaditeľom,a tosvojimpodpisomkvytlačenémualebonapísanémunázvuAsociácie. 
4. DopôsobnostiPredsedusprávnejradypatrí: 
a) zvolávaťzasadnutiaSprávnejradyariadiťichpriebeh, 
b) zvolávaťzasadnutiaValnéhozhromaždenia, 
c) riadiťakoordinovaťčinnosťSprávnejradyvovzťahukValnémuzhromaždeniu, 
d) koordinovať vypracúvanie materiálov pre rozhodovanie Valného zhromaždenia a Správnej
rady 
e) podpisovaťzápisyzozasadnutíSprávnejrady. 
5. VsúladesoStanovamiauzneseniamiValnéhozhromaždeniauzatvárazmluvy,dohody,dokumenty
a inéprávnezáväznéakty. 
6. Predseda správnej rady zastupuje Asociáciu navonok v styku s orgánmi a organizáciami,
občianskymizdruženiamiaďalšímifyzickýmiaprávnickýmiosobami,akoajvstykusozahraničím. 
7. Predseda správnej rady je za svoju činnosť zodpovedný Správnej rade Asociácie v rozsahu
pôsobnostitohtoorgánu. 
8. Predsedu správnej rady v jeho neprítomnosti zastupuje Podpredseda správnej rady alebo
predsedomSprávnejradypísomnepoverenýčlenSprávnejrady. 
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ČlánokX
 I. 
Dozornár ada 

Dozorná rada je kontrolným a revíznym, nezávislým orgánom Asociácie. Skladá sazpredsedua
dvoch členov, ktorých volí a odvoláva na svojom zasadnutí Valné zhromaždenie zo zástupcov
členovAsociácie. 
FunkčnéobdobiečlenovDozornejradyjedvojročné. 
ČlenstvovDozornejradejenezlučiteľnésčlenstvomvSprávnejradeAsociácie. 
Predseda Dozornej rady riadi činnosť Dozornej rady, v súlade s rozhodnutiami Valného
zhromaždenia,ktorémusazodpovedázasvojučinnosť. 
PredsedaDozornejradymáprávozúčastňovaťsanazasadaníSprávnejradysporadnýmhlasom. 
DoprávomociDozornejradypatrínajmä: 
a) v súlade so záväznými právnymi predpismi vykonávať kontrolu hospodárenia a účelového
využitia prostriedkov Asociácie pri rešpektovaní zásad hospodárnosti, predkladať kontrolné
správyaodporúčaniaValnémuzhromaždeniuaSprávnejradeAsociácie, 
b) kontrolovať dodržiavanie Stanov Asociácie, plnenie uznesení Valného zhromaždenia a
SprávnejradyAsociácie, 
c) priebežneinformovaťSprávnuraduozistenýchnedostatkoch, 
d) vyjadrovaťsaknávrhurozpočtuanavrhovaťopatreniananápravuzistenýchnedostatkov. 

ČlánokX
 II. 
Výkonnýr iaditeľ 

Výkonný riaditeľriadičinnosťAsociáciea vosvojejčinnostipostupujev zmyslepokynovSprávnej
rady.Jemenovanýa odvolávanýSprávnouradou. 
Je výkonným orgánom Asociácie a spoločne s predsedom Správnej rady Asociácie aj jej
štatutárnymorgánom. 
NemôžebyťvolenýdoorgánovAsociácie.  
Nazmluvnomzákladezodpovedáza: 
a. realizáciuuzneseníValnéhozhromaždeniaapokynovSprávnejrady, 
b. vypracovanienávrhovRočnéhoplánučinnostiarozpočtu, 
c. priebežnúrealizáciuRočnéhoplánuaktivíta rozpočtu, 
d. priebežné reportovanie plnenia Ročného plánu aktivít a rozpočtu členom Správnej
rady,  
e. hospodárenies majetkomAsociácie, 
f. z poverenia predsedu Správnej rady riešenie pracovno - právnych vzťahov
zamestnancovAsociácie, 
g. plnenieúloh,ktorémuuložiaorgányAsociácie. 
Odmenu a formu zmluvného vzťahu Výkonného riaditeľa schvaľuje Správna rada na návrh
Predsedusprávnejrady. 
ČlánokX
 III. 
Konaniez
 az
 druženie 

V zmysle článku X bodu 1 a článku XII. bodu 2 výkonným a štatutárnym orgánom Asociácie, ktorý
koná v mene Asociácie navonok je, predseda Správnej rady a Výkonný riaditeľ, ktorí sa podpisujú
v meneAsociáciespoločnetak,žek napísanémualebovytlačenémunázvuAsociáciepripojaspoločne
svojvlastnoručnýpodpis. 
ČlánokX
 IV. 
Majetoka
 h
 ospodárenieA
 sociácie 


1. Asociácia je samostatným hospodáriacim subjektom. Majetok nadobudnutý pri výkone činnosti
AsociáciejevovlastníctveAsociácie. 
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2. MajetokAsociácietvoríhnuteľnýajnehnuteľnýmajetokafinančnéfondypotrebnépresvojrozvoj
anazabezpečenievlastnejčinnosti. 
3. Hospodárenie Asociácie sa riadirozpočtomschválenýmValnýmzhromaždenímnapríslušnéročné
obdobie. 
4. Asociácie je povinná pri hospodárení so svojím majetkom dodržiavať všeobecne záväznéprávne
predpisyplatnév Slovenskejrepublike. 
5. Asociáciafinancujesvojučinnosťnajmäz: 
a) členskýchpríspevkov, 
b) výnosovz podujatíorganizovanýchAsociáciou, 
c) úrokov, 
d) darov,dotácií,grantovakoajpríjmovzverejno-prospešnejčinnostiorganizovanejvrámci
svojhoposlania, 
e) príjmovz podnikateľskejčinnostinazákladeživnostenskéhooprávnenia, 
f) získanýchverejnýchzdrojovnaplneniešpeciálnychúloh. 
6. Členstvo v Asociácii je viazané na zaplatený členský príspevok, ktorý každoročne schváli Valné
zhromaždenie na návrh Správnej rady s účinnosťou pre nasledujúci kalendárny rok. Členský
príspevokjestanovenýzajedenkalendárnyroknakaždéhočlenaAsociácie.Jehosplatnosťjedo
30dníodkonaniaValnéhozhromaždenia,naktoromsúčlensképríspevkynadanýrokschválené,
pokiaľValnézhromaždenieneurčíinak. 
7. Za účelom získania prostriedkov na činnosť Asociácie a plnenia jeho úloh môžu byť zdrojom
majetku príjmy z podnikateľskej činnosti Asociácie, ktorú schválili príslušné orgány Asociácie, a
ktorájevsúladesplatnýmiprávnymipredpismiSlovenskejrepubliky. 
8. NaplnenieurčenýchúlohmôžeAsociáciazískaťprostriedkyajzverejnýchzdrojov. 
9. V prípade zániku Asociácie rozhoduje o zásadách, forme a spôsobe majetkového vysporiadania
Valnézhromaždenie. 
10.Ak člen Asociácie ukončí svoje členstvo v Asociácii dobrovoľným vystúpením, vystupuje aj so
svojím majetkom vloženým do Asociácie, zodpovedá však za svojeneuhradenézáväzkyaplatby
vočiAsociácii. 
ČlánokX
 V. 
ZánikA
 sociácie 

1. Asociáciazaniká: 
a) bezlikvidácie:splynutímalebozlúčenímsinýmzdružením,kedyimanieAsociácieprechádza
naprávnehonástupcu, 
b) slikvidáciou:imanieAsociácieneprechádzanaprávnehonástupcu. 
2. Vysporiadaniemajetkusauskutočnípodľavýškyuhradenýchčlenskýchpríspevkovadĺžkytrvania
členstvavAsociácii 
3. Asociáciazanikádňomvýmazuzregistrácie. 

ČlánokX
 VI. 
Záverečnéu
 stanovenia 

1. VprípadespornéhovýkladuustanoveníStanovaleboinýchvnútornýchorganizačnýchpredpisovje
rozhodujúcivýkladSprávnejradyAsociácie. 
2. Zmenu Stanov schvaľuje výlučne Valné zhromaždenie. Urobí tak vždy, ak je potrebné dať do
súladuznenieStanovsplatnýmiprávnymipredpismiSR. 
3. Zmenu Stanov oznámi Predseda správnej rady písomne Registrovému úradu do 30 dní od jej
schválenia spolu s 2 (dvoma)exemplármitextuschválenýchzmienStanov.TakétozmenyStanov
nadobúdajúúčinnosťdňomichvzatianavedomieRegistrovýmúradom. 
4. Tieto Stanovy schválili zakladajúci členovia Asociácie na svojom Ustanovujúcom
valnomz
 hromaždeník
 onanomd
 ňa1
 1.06.2019v
 BanskejB
 ystrici.  
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