STANOVY
občianskeho združenia založeného podľa
§ 2 odsek 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

Asociácia producentov animovaného filmu
I. ÚVODNÉ USTANOVENIE
Na účely vytvorenia platformy pre ochranu záujmov producentov a výrobcov animovaných
audiovizuálnych diel schválili zakladajúci členovia na ustanovujúcom valnom zhromaždení
konanom 11. júla 2012 v Bratislave založenie Asociácie producentov animovaného filmu
(ďalej len „asociácia“).
II. NÁZOV A SÍDLO
(1) Názov asociácie znie: Asociácia producentov animovaného filmu. Názov je možné
používať aj v skrátenom tvare APAF.
(2) Sídlom asociácie je Vištuk 277, 900 85.
(3) Ak sa názov asociácie používa v preklade do anglického jazyka, používa sa ako:
Association of Animated Film Producers.
III. PRÁVNA FORMA
Asociácia je občianskym združením zriadeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov v znení neskorších predpisov. Členmi asociácie môžu byť fyzické osoby aj právnické
osoby.
IV. CIEĽ ASOCIÁCIE A PREDMET ČINNOSTI
(1) Cieľom činnosti asociácie je ochrana záujmov producentov a výrobcov audiovizuálnych
animovaných diel a podpora ich spolupráce v rámci domácej a medzinárodnej audiovizuálnej
scény.
(2) K naplneniu svojich cieľov asociácia najmä:
a) podporuje záujmy svojich členov v oblasti výroby audiovizuálnych animovaných diel
v Slovenskej republike,
b) zaoberá sa štúdiom všetkých otázok týkajúci sa podmienok výroby a šírenia
audiovizuálnych animovaných diel v Slovenskej republike,
c) spolupracuje s podobnými združeniami, odbornými pracoviskami, orgánmi štátnej a
verejnej správy (najmä s orgánmi Audiovizuálneho fondu), orgánmi a pracoviskami
RTVS a organizáciami obdobného zamerania v zahraničí,
d) spracováva pre štátne a verejné orgány iniciatívne návrhy spojené s problematikou
výroby audiovizuálnych animovaných diel v Slovenskej republike v oblasti legislatívnej
i výkonnej a zúčastňuje sa v poradných orgánoch,
e) spracováva pre svojich členov odporúčania a informácie k problematike výroby
audiovizuálnych animovaných diel a poskytuje konzultačné služby pre výrobcov
animovaných audiovizuálnych diel v Slovenskej republike,
f) vyjadruje sa k návrhom legislatívnych úprav v oblasti audiovízie so vzťahom k
animovanej tvorbe a návrhom osôb a združení, ktoré majú vplyv na podmienky výroby
animovaných audiovizuálnych diel,
g) podporuje propagáciu slovenskej animovanej tvorby na medzinárodnej scéne,
h) podporuje vzdelávanie mladých talentov v odbore animovanej tvorby,
i) dbá o dodržiavanie etických princípov v činnosti členov asociácie a za týmto účelom
prijíma etický kódex producenta animovanej tvorby.
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V. ČLENSTVO
(1) Členom asociácie môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá pôsobí v oblasti
audiovizuálneho priemyslu ako producent alebo výrobca animovaných audiovizuálnych diel.
Táto osoba (ďalej len „člen asociácie“) musí súhlasiť so stanovami asociácie, musí mať
rešpekt domácej obce animovaného filmu a rešpektovať etický kódex producenta animovanej
tvorby.
(2) Za výrobcu alebo producenta animovaných diel sa považuje taká osoba, ktorá sa aspoň
časťou svojej činnosti venuje výrobe animovaných kinematografických diel alebo
animovaných televíznych seriálov a ktorá producentsky iniciuje prípravu a zabezpečuje
výrobu takýchto animovaných diel alebo sa na nej iným významným spôsobom podieľa.
(3) Právnická osoba je vo valnom zhromaždení a iných rokovaniach asociácie zastúpená
svojím menovaným zástupcom, ktorý ju bude reprezentovať. Pri zmene vo vlastníckych
štruktúrach člena asociácie, funkcii konateľa alebo pri zmene menovaného zástupcu je valné
zhromaždenie asociácie na návrh niektorého zo svojich členov oprávnené hlasovať o ďalšom
zotrvaní člena v asociácii alebo o jeho vylúčení.
(4) Prijatím za člena sa člen zaväzuje udržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach o
ktorých sa člen dozvedel počas členstva a ktoré súvisia s know-how asociácie, jej členov
alebo osôb pôsobiacich pre asociáciu, najmä informácie osobitne označené za dôverné; tento
záväzok platí pre člena aj po zániku členstva a asociácia je oprávnená domáhať sa ochrany pred
porušením tohto záväzku.

VI. VZNIK ČLENSTVA
(1) O prijatí za člena rozhoduje valné zhromaždenie na základe žiadosti žiadateľa o prijatie za
člena. Členstvo schvaľuje valné zhromaždenie odsúhlasením nadpolovičnou väčšinou svojich
členov. Žiadosť o prijatie za člena musí byť vlastnoručne podpísaná žiadateľom - fyzickou
osobou alebo štatutárnym orgánom žiadateľa - právnickej osoby a musí k nej byť pripojený
originál alebo hodnoverná fotokópia výpisu z živnostenského alebo obchodného registra.
(2) Žiadateľ o prijatie za člena sa stáva členom dňom uvedeným v uznesení valného
zhromaždenia o prijatí za člena.
(3) Uznesenie valného zhromaždenia, ktorým odmietne žiadosť žiadateľa o prijatie za člena,
je konečné a nemožno ho preskúmať orgánmi asociácie.
VII. ZÁNIK ČLENSTVA
(1) Členstvo zaniká
a) úmrtím člena - fyzickej osoby,
b) zánikom člena - právnickej osoby ako právneho subjektu bez ohľadu na to, či má
právny subjekt nástupnícku spoločnosť,
c) na základe oznámenia člena o zániku členstva,
d) vylúčením člena z rozhodnutia valného zhromaždenia
e) zánikom asociácie.
(2) Členstvo zaniká podľa odseku 1 písm. b) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
súdu o povolení zápisu do obchodného registra o vstupe člena do likvidácie alebo dňom
zániku občianskeho združenia alebo záujmového združenia právnických osôb.
(3) Členstvo zaniká podľa odseku 1 písm. c) dňom doručenia oznámenia člena o zániku
členstva výkonnému riaditeľovi, ak nie je v oznámení určený iný deň zániku členstva.
(4) Členstvo zaniká podľa odseku 1 písm. d) dňom uznesenia valného zhromaždenia o
vylúčení člena z asociácie. Valné zhromaždenie môže vylúčiť člena iba v prípadoch, keď člen
prestal spĺňať podmienky členstva podľa čl. VI ods. 1, nedodržiava stanovy, etický kódex,
uznesenia valného zhromaždenia alebo iné rozhodnutia orgánov asociácie vydané na základe
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stanov; návrh na vylúčenie člena predkladá valnému zhromaždeniu správna rada alebo
ktorýkoľvek člen.
(5) Uznesenie valného zhromaždenia, ktorým vylúči člena z asociácie, je konečné a nemožno
ho preskúmať orgánmi asociácie.
VIII. PRÁVA ČLENA
Člen má právo
a) zúčastňovať sa na činnosti asociácie, zasadnutí valného zhromaždenia, podávať na
ňom návrhy, vyjadrovať sa k podaným návrhom a hlasovať,
b) podávať návrhy orgánom asociácie a vyjadrovať sa ku všetkým záležitostiam
súvisiacim s činnosťou asociácie,
c) byť volený do orgánov asociácie,
d) byť informovaný o činnosti asociácie,
e) zúčastňovať sa akciách organizovaných asociáciou,
f) používať vo všetkých formách obchodného styku aj styku s verejnosťou označenie, z
ktorého je zrejmé členstvo v asociácii,
g) podieľať sa na rozhodnutí o zrušení asociácie a rozdelení likvidačného zostatku,
h) žiadať si informácie o činnosti a hospodárení a rozhodnutiach orgánov asociácie.
IX. POVINNOSTI ČLENA
Člen je povinný
a) dodržiavať stanovy asociácie,
b) riadiť sa stanovami, uzneseniami valného zhromaždenia alebo správnej rady a inými
rozhodnutiami orgánov asociácie,
c) podporovať ciele, aktivity a záujmy asociácie a dodržiavať etický kódex producenta
animovanej tvorby,
d) poskytovať pravdivé a úplné informácie nevyhnutné na činnosť asociácie a
rozhodovanie jeho orgánov,
e) riadne platiť členské príspevky.
X. ORGÁNY ASOCIÁCIE
Orgánmi asociácie sú
a) valné zhromaždenie (najvyšší orgán),
b) správna rada (výkonný orgán),
c) výkonný riaditeľ (štatutárny orgán),
d) kontrolór (kontrolný orgán).
XI. VALNÉ ZHROMAŽDENIE
(1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom asociácie a tvoria ho všetci členovia.
(2) Valné zhromaždenie rozhoduje o
a) plánoch a harmonograme činnosti asociácie,
b) stanovách, etickom kódexe a o ich zmenách,
c) prijatí a vylúčení člena,
d) vymenovaní a odvolaní zástupcov správnej rady,
e) schválení rokovacieho poriadku správnej rady na návrh správnej rady,
f) vymenovaní a odvolaní kontrolóra,
g) vstupe asociácie do medzinárodných organizácií,
h) určení výšky a splatnosti členských príspevkov,
i) určení prípadných odmien zástupcom správnej rady, kontrolórovi a výkonnému
riaditeľovi,
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j) zásadách financovania asociácie a jej aktivít,
k) schválení rozpočtu asociácie na návrh správnej rady,
l) schválení ročnej účtovnej uzávierky,
m) zrušení asociácie a vymenovaní likvidátora,
n) iných otázkach na návrh správnej rady.
(3) Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o postúpení niektorej zo svojich právomocí na
správnu radu.
(4) Zasadnutie valného zhromaždenia je riadne alebo mimoriadne.
(5) Riadne zasadnutie valného zhromaždenia sa uskutočňuje aspoň raz ročne.
(6) Mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva výkonný riaditeľ z vlastného
podnetu alebo na základe
a) uznesenia správnej rady,
b) žiadosti kontrolóra alebo
c) žiadosti najmenej 1/3 všetkých členov.
(7) Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva výkonný riaditeľ
a) aspoň 10 dní pred dňom konania riadneho zasadnutia valného zhromaždenia alebo
b) do 60 dní od rozhodnutia správnej rady, doručenia žiadosti kontrolóra, doručenia
žiadosti najmenej 1/3 všetkých členov alebo žiadosti členov, ktorí reprezentujú 1/3
všetkých hlasov, ak ide o mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia.
(8) Pozvanie na zasadnutie valného zhromaždenia musí byť oznámené všetkým členom
najmenej 10 dní pred dňom konania zasadnutia písomne, a to e-mailom, faxom alebo
doporučeným listom a musí obsahovať miesto a čas konania zasadnutia a návrh programu;
lehotu na oznámenie pozvania možno vo výnimočných prípadoch skrátiť, táto lehota však
nesmie byť kratšia ako 48 hodín, ak sa valné zhromaždenie nedohodne inak.
(9) Členovia prítomní na zasadnutí valného zhromaždenia sa zapisujú do prezenčnej listiny,
ktorú pripravuje výkonný riaditeľ alebo ním poverený zástupca správnej rady. Ak je člen
zastupovaný splnomocnenou osobou, prezenčnú listinu podpíše táto osoba svojím menom a
uvedie, ktorého člena zastupuje; plnomocenstvo sa pripojí k prezenčnej listine.
(10) Zasadnutie valného zhromaždenia vedie výkonný riaditeľ alebo ním poverený zástupca
správnej rady. Zasadnutia sa môže zúčastniť len člen alebo ním splnomocnená tretia osoba,
alebo osoby, ktoré zabezpečujú priebeh zasadnutia; iné osoby sa smú zúčastniť zasadnutia,
len ak o ich prítomnosti rozhodne valné zhromaždenie.
(11) Zo zasadnutia valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorú po zasadnutí
valného zhromaždenia podpíše výkonný riaditeľ alebo ním poverený zástupca správnej rady.
Zápisnica musí obsahovať všetky rozhodnutia valného zhromaždenia (uznesenia) a iné
skutočnosti, ktoré boli predmetom zasadnutia valného zhromaždenia. Zápisnice zo zasadnutí
valného zhromaždenia sú prístupné všetkým členom a tretím osobám; tretím osobám sa
sprístupní zápisnica, len ak o tom rozhodne valné zhromaždenie alebo správna rada. Výkonný
riaditeľ po ukončení zasadnutia zašle e-mailom kópiu zápisnice a prezenčnej listiny všetkým
členom bez zbytočného odkladu. Výpisy zo zápisnice zasadnutia valného zhromaždenia zašle
výkonný riaditeľ aj osobám, o ktorých prijatí a neprijatí za člena alebo vylúčení rozhodlo
valné zhromaždenie.
(12) Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je na jeho zasadnutí prítomná aspoň
nadpolovičná väčšina všetkých členov (jednoduchá väčšina).
(13) Každý člen valného zhromaždenia má pri hlasovaní jeden hlas.
(14) Valné zhromaždenie rozhoduje formou hlasovania, a to nadpolovičnou väčšinou
všetkých členov, ak stanovy neustanovujú na prijatie rozhodnutia inú väčšinu.
(15) Valné zhromaždenie rozhoduje dvojtretinovou väčšinou všetkých členov o
a) zrušení asociácie a vymenovaní likvidátora,
b) o investičných projektoch, ak celková suma projektu presiahne 35 tis. EUR,
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c) návrhu, ktorý má byť predmetom hlasovania podľa odseku 14, ak o to požiada aspoň
1/3 všetkých členov.
(16) Rozhodnutia valného zhromaždenia môžu byť prijaté
a) na riadnom alebo mimoriadnom zasadnutí konventu,
b) rozhodnutím per rollam.
(17) V prípade rozhodovania per rollam výkonný riaditeľ zabezpečí predloženie návrhu na
rozhodnutie e-mailom na vyjadrenie sa všetkým členom. Výkonný riaditeľ zároveň určí
lehotu, v ktorej sa členovia majú k návrhu rozhodnutia písomne vyjadriť. Pokiaľ sa člen
nevyjadrí, platí, že sa zdržal hlasovania. Pokiaľ člen s návrhom nesúhlasí, pripojí k svojmu
vyjadreniu aj odôvodnenie svojho postoja. Na tieto skutočnosti bude člen upozornený
výkonným riaditeľom.
(18) Valné zhromaždenie rozhoduje formou per rollam na základe návrhu výkonného
riaditeľa. Výkonný riaditeľ musí zvolať zasadnutie valného zhromaždenia vždy, ak s formou
per rollam nesúhlasí správna rada alebo aspoň 1/3 všetkých členov.
XII. SPRÁVNA RADA
(1) Správna rada je výkonným orgánom asociácie.
(2) Správnu radu tvoria traja členovia, z ktorých jeden je zároveň výkonný riaditeľ asociácie.
(3) Členov správnej rady volí valné zhromaždenie na obdobie 3 rokov. Valné zhromaždenie
má právo členov aj odvolať.
(4) Člen môže byť v správnej rade zastúpený len jednou osobou.
(5) V prípade člena - právnickej osoby môže byť jeho zástupcom v správnej rade fyzická
osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, kontrolným orgánom, resp. členom štatutárneho orgánu
alebo kontrolného orgánu člena alebo je v pracovnom pomere alebo v inom zmluvnom
vzťahu k členovi.
(6) Mandát člena vzniká dňom rozhodnutia o vzniku mandátu v rozhodnutí správnej rady.
(7) Do právomoci správnej rady patrí
a) rozhodovanie o činnosti asociácie medzi zasadnutiami valného zhromaždenia,
b) rozhodovanie o adrese sídla,
c) ochrana záujmov asociácie a oprávnených záujmov jeho členov medzi zasadnutiami
valného zhromaždenia,
d) poskytovanie potrebných informácií členom,
e) informovanie valného zhromaždenia o svojej činnosti medzi zasadnutiami valného
zhromaždenia,
f) záväzné interpretovanie stanov a iných vnútroorganizačných predpisov asociácie,
g) navrhovanie zásad financovania asociácie,
h) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré do jeho právomoci zverilo valné
zhromaždenie.
(8) Správna rada rozhoduje aj v otázkach, ktoré nie sú zverené do pôsobnosti iných orgánov
podľa týchto stanov, pokiaľ takú otázku nepredloží na rozhodnutie valnému zhromaždeniu.
(9) Správna rada je uznášaniaschopná, ak je na jeho zasadnutí prítomná aspoň nadpolovičná
väčšina všetkých členov správnej rady.
(10) Každý člen, vrátane výkonného riaditeľa, má pri hlasovaní jeden hlas.
(11) Správna rada rozhoduje formou hlasovania, a to nadpolovičnou väčšinou všetkých
členov, ak stanovy neustanovujú na prijatie rozhodnutia inú väčšinu.
(12) Správna rada môže časť svojich právomocí postúpiť svojím rozhodnutím výkonnému
riaditeľovi.
(13) Správna rada je povinná
a) pri svojej činnosti dodržiavať stanovy asociácie a uznesenia valného zhromaždenia,
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b) zaoberať sa každým podnetom člena, ktorý je relevantný z hľadiska predmetu
činnosti asociácie.
(14) Rokovací poriadok správnej rady a jeho zmeny je správna rada povinná predložiť
valnému zhromaždeniu na schválenie.
(15) Správnu radu zvoláva výkonný riaditeľ; výkonný riaditeľ je povinný zvolať správnu
radu, ak o to požiada aspoň jeden jej člen.
(16) Rokovania správnej rady sa zúčastňujú jej členovia, výkonný riaditeľ a ním poverené
osoby, ktoré zabezpečujú priebeh rokovania (tajomník); účasť na rokovaní je nezastupiteľná.
Rokovania správnej rady sa môže zúčastniť iná osoba, len ak o tom správna rada rozhodne.
Správna rada je povinná pozvať na rokovanie správnej rady aj člena, o ktorom sa bude
rokovať.
(17) Členovia správnej rady sú povinní zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady; ak sa
člen bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní na rokovaní správnej rady trikrát
po sebe, jeho mandát člena zanikne.
(18) Mandát člena správnej rady zaniká aj
a) zánikom členstva subjektu, ktorého člen správnej rady reprezentuje,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) odvolaním valným zhromaždením,
d) vzdaním sa funkcie,
e) smrťou, vyhlásením za mŕtveho alebo právoplatným pozbavením alebo obmedzením
spôsobilosti na právne úkony.
XIII. VÝKONNÝ RIADITEĽ
(1) Výkonný riaditeľ je štatutárnym orgánom asociácie. Výkonným riaditeľom smie byť len
fyzická osoba.
(2) Výkonného riaditeľa volí správna rada na obdobie 3 rokov. Správna rada volí výkonného
riaditeľa zo svojich členov, na jeho zvolenie sú potrebné minimálne dva hlasy z troch.
Správna rada má právo výkonného riaditeľa aj odvolať.
(3) Asociácia uzavrie s výkonným riaditeľom mandátnu zmluvu; za asociáciu mandátnu
zmluvu podpisujú dvaja členovia správnej rady.
(4) Mandát výkonného riaditeľa vzniká dňom rozhodnutia o vzniku mandátu výkonného
riaditeľa uvedenom v uznesení správnej rady o zvolení výkonného riaditeľa, najskôr však
dňom platnosti a účinnosti mandátnej zmluvy.
(5) Do právomocí výkonného riaditeľa patrí
a) zastupovanie asociácie vo vzťahoch voči tretím osobám,
b) vedenie zoznamu členov,
c) zvolávanie zasadnutí valného zhromaždenia a ich organizácia,
d) zvolávanie zasadnutí správnej rady a ich organizácia,
e) ohlasovanie zmien v zápise registra záujmových združení príslušnému orgánu,
f) rozhodovanie o bežných prevádzkových a hospodárskych záležitostiach asociácie v
čase medzi zasadnutiami správnej rady,
g) ďalšie kompetencie zverené výkonnému riaditeľovi týmito stanovami, uznesením
valného zhromaždenia alebo správnej rady.
(6) Výkonný riaditeľ je povinný
a) konať v súlade s predmetom činnosti asociácie tak, aby ochraňoval záujmy asociácie
a jej členov a aby zabezpečoval rozvoj činnosti asociácie a zvyšoval a zlepšoval
povedomie o asociácii ako združení producentov animovanej tvorby,
b) konať v súlade s uzneseniami valného zhromaždenia a uzneseniami správnej rady,
c) informovať členov správnej rady na rokovaniach správnej rady o svojej činnosti,
d) informovať na požiadanie členov o výkone svojej činnosti,
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e) sprístupňovať členom písomné stanoviská kontrolóra k rozhodovaniu valného
zhromaždenia, správnej rady alebo výkonného riaditeľa o hospodárení a nakladaní s
majetkom,
f) dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sú dôvernými informáciami
členov, o ktorých sa pri výkone svojej činnosti dozvedel.
(7) Mandát výkonného riaditeľa zaniká
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) odvolaním,
c) vzdaním sa funkcie,
d) smrťou, vyhlásením za mŕtveho alebo právoplatným pozbavením alebo obmedzením
spôsobilosti na právne úkony.
(8) V čase neprítomnosti zastupuje výkonného riaditeľa ním splnomocnený člen správnej
rady. V čase od zániku mandátu výkonného riaditeľa do vzniku mandátu nového výkonného
riaditeľa vykonáva jeho právomoci zástupca správnej rady zvolený správnou radou.
XIV. KONTROLÓR
(1) Orgánom dohľadu asociácie je kontrolór. Kontrolórom smie byť len fyzická osoba.
(2) Kontrolóra volí valné zhromaždenie na obdobie 2 rokov na základe návrhu, ktorý podporí
aspoň 1/3 všetkých členov.
(3) Kontrolórom môže byť aj iná osoba ako osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, kontrolným
orgánom, resp. členom štatutárneho orgánu alebo kontrolného orgánu člena alebo je v
pracovnom pomere alebo v inom zmluvnom vzťahu k členovi.
(4) Asociácia uzavrie s kontrolórom mandátnu zmluvu; za asociáciu mandátnu zmluvu
podpisuje výkonný riaditeľ.
(5) Mandát kontrolóra vzniká dňom rozhodnutia o vzniku mandátu kontrolóra uvedenom v
uznesení valného zhromaždenia o zvolení kontrolóra, najskôr však dňom platnosti mandátnej
zmluvy.
(6) Kontrolór dohliada nad
a) hospodárením asociácie v súlade s uzneseniami valného zhromaždenia a uzneseniami
správnej rady,
b) hospodárnosťou nakladania s prostriedkami asociácie,
c) výkonom činnosti výkonného riaditeľa, ktoré sa týkajú nakladania s majetkom
asociácie,
d) vykonávaním účtovníctva asociácie.
(7) Kontrolór ďalej na požiadanie výkonného riaditeľa, zástupcu správnej rady alebo 1/3
všetkých členov zaujíma písomné stanoviská k rozhodovaniu valného zhromaždenia, správnej
rady alebo výkonného riaditeľa o hospodárení a nakladaní s majetkom.
(8) Kontrolór je povinný
a) informovať valné zhromaždenie o svojej činnosti a hospodárení asociácie aspoň raz
ročne a vždy na výzvu výkonného riaditeľa alebo žiadosti, ktorú podporí aspoň 1/3
všetkých členov, ktorí reprezentujú 1/3 všetkých hlasov (blokujúca menšina),
b) informovať správnu radu o svojej činnosti a hospodárení asociácie vždy na výzvu
aspoň dvoch zástupcov správnej rady alebo výkonného riaditeľa,
c) umožniť výkonnému riaditeľovi, aby o písomných stanoviskách podľa odseku 7
mohol výkonný riaditeľ informovať členov,
d) informovať výkonného riaditeľa o svojej činnosti a upozorniť ho na svoje zistenia,
e) vykonávať svoju činnosť v súlade so záujmami asociácie, najmä ochranou jeho
majetku a dobrej povesti asociácie,
f) vykonať kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom asociácie, ak o to požiada
aspoň 1/3 všetkých členov,
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g) dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sú dôvernými informáciami
členov, o ktorých sa pri výkone svojej činnosti dozvedel.
(9) Mandát kontrolóra zaniká
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) odvolaním; na odvolanie sa vzťahuje čl. XI ods. 14 a 15 písm. c),
c) vzdaním sa funkcie,
d) smrťou, vyhlásením za mŕtveho alebo právoplatným pozbavením alebo obmedzením
spôsobilosti na právne úkony.
XV. ÚPRAVA MAJETKOVÝCH POMEROV
(1) Príjmy asociácie tvoria najmä členské príspevky a ďalšie príspevky, dotácie alebo dary
právnických osôb a fyzických osôb.
(2) Výšku ročného členského príspevku schvaľuje valné zhromaždenie. Členský príspevok je
rovný.
(3) Členské príspevky sa platia ročne do 15. februára príslušného kalendárneho roka.
(4) Prvý členský príspevok je povinný každý člen zaplatiť do 30 dní odo dňa doručenia
uznesenia valného zhromaždenia o prijatí za člena. Výška prvého členského príspevku je
násobkom počtu celých mesiacov príslušného kalendárneho roka, počas ktorých bude členom
a pomernej časti členského príspevku prislúchajúceho na jeden mesiac.
(5) V prípade omeškania so zaplatením členského príspevku v lehote dlhšej ako tri mesiace sa
zvyšuje členský príspevok na príslušný rok o 20 % výšky členského príspevku.
(6) V prípade zániku členstva v priebehu kalendárneho roka sa zaplatený členský príspevok
nevracia.
(7) Výdavky asociácie tvoria najmä náklady na administratívne zabezpečenie asociácie,
náklady súvisiace s výkonom predmetu činnosti asociácie. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti
asociácie môžu byť použité len na podporu cieľa asociácie.

(8) Hospodárenie asociácie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Asociácia hospodári
s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Za hospodárenie asociácie zodpovedá výkonný
riaditeľ, ktorý je viazaný pri svojej činnosti rozhodnutiami správnej rady.
(9) Dohľad nad hospodárením asociácie vykonáva kontrolór.
(10) Asociácia nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť, ak valné zhromaždenie nerozhodne
inak.
(11) Členovia za záväzky asociácie neručia.
XVI. ZÁNIK ASOCIÁCIE
(1) O zániku asosiácie zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným
rozpustením rozhoduje valné zhromaždenie, ktoré menuje aj likvidátora.
(2) Likvidátor zabezpečí z majetku asociácie úhradu záväzkov asociácie a ostatok rozdelí
pomerne medzi členov asociácie, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak.
(3) Pri likvidácii asociácie sa primerane postupuje podľa §70 – 75 Obchodného zákonníka.
(4) Likvidátor oznámi zánik asociácie Ministerstvu vnútra SR do 15 dní od ukončenia
likvidácie.
VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia na ustanovujúcom valnom zhromaždení.

V Bratislave, 11. júla 2012
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