
S	T	A	N	O	V	Y	
	

„	Slovenskej	asociácie	Nordic	Walking	“	
	

Preambula	
	

Na	 základe	 zákona	 č.83/1990	 Zb.v	 platnom	 znení	 bolo	 založené	 dobrovoľné	
združenie	 individuálnych	 členov,	 priaznivcov	 a	 právnických	osôb	 (športové	oddiely,	
kluby)	 Nordic	 Walking	 na	 území	 Slovenskej	 republiky	 pod	 názvom	 Slovenská	
asociácia	 Nordic	Walking	 (ďalej	 ako	 SANW).	 SANW	 je	 vrcholná	 organizácia	 Nordic	
Walking		športu	v	Slovenskej	republike,	která	háji	záujmy	Nordic	Walking	smerom	k	
organizáciám	v	SR	a	ostatným	mezinárodným	organizáciám.	
	

Hlavným	poslaním	a	úlohou	SANW	je	široká	podpora	rozvoja	Nordic	Walking	a	súťaží	
Nordic	Walking.	 Základ	 činnosti	 je	 v	 aktívnej	 podpore	 a	 propagácii	Nordic	Walking	
(ďalej	len	NW)	u	mládeže	a	dospelých.	
		

§	1	
NÁZOV	A	SÍDLO	ASOCIÁCIE	

	

Čl.1	
Oficiálny	názov	asociácie:	Slovenská	asociácia	Nordic	Walking.	SANW	je	občianským	
združením	 nezávislým	 na	 politických	 stranách,	 riadiacim	 sa	 vo	 svojej	 činnosti	
princípmi	demokracie.	
	

Čl.2	
Sídlom	SANW	je	Štúrova	73/25,	05941	Štrba.	
	

Čl.3	
SANW	nesie	znak	uvedený	v	prílohe.	
	

§	2	
PREDMET,	CIELE	a	HLAVNÉ	ÚLOHY	ASOCIÁCIE	

Čl.1		
SANW	vytvára	podmienky	pre	organizačné	a	ekonomické	zabezpečenie	svojej	
činnosti	a	napomáha	aj	svojim	organizačným	a	odborným	zložkám	v	tomto	smere	v	
ich	ďalších	aktivitách.	
	

Čl.2		
SANW	zastupuje	Nordic	Walking	ako	celok	voči	orgánom	štátnej	správy	SR,	
telovýchovným	a	športovým	organizáciám,	médiám	a	hospodárskej	sfére,	pričom	
vždy	vychádza	zo	špecifík	a	potrieb	svojich	členov	organizovaných	v	odborných	
športových	odvetviach	SANW	podľa	jednotlivých	odvetví,	príp.	aj	na	základe	
územného	princípu	v	územných	organizačných	zložkách	SANW	ako	je	uvedené	ďalej.	
	

Čl.3		
SANW	je	ako	jediný	zástupca	NW	v	SR	rešpektovaným	partnerom	pre	zabezpečenie	
záujmu	jednotlivých	členov	a	odborných	odvetvý	v	potrebách	ich	rozvoja	najmä	
smerom	k	INWA	(Medzinárodná	nordic	walking	federácia),	ICNW	(Medzinárodná	
rada	nordic	walking)	a	WMNWA	(Svetovej	akadémii	moderného	nordic	walking).	
	



Čl.4		
SANW	je	výhradným	majiteľom	práv	na	usporadúvanie	súťaží	vypísaných	SANW	a	
podujatí	a	pretekov	medzinárodných,	vrátane	európskych	a	svetových	pohárov	a	
majstrovstiev	sveta	zverených	na	usporadúvanie	v	SR	a	môže	delegovať	všetky	alebo	
časť	týchto	práv	na	usporiadateľa.	
	

Čl.5	
SANW	realizuje	svoju	činnosť	s	ohľadom	na	etické	a	zdravotné	hľadiská	vo	všetkých	
oblastiach	Nordic	Walking.	Svoju	činnosť	vykonáva	s	vedomím	plnej	zodpovednosti	
vzťahu	k	prírode.	
	

Čl.6		
SANW	zabezpečuje	spoločné	potreby	členov	SANW	organizovaných	v	odborných	
odvetviach	SANW	a	ich	územných	celkoch	v	otázkach	vzdelávacej	činnosti,	školení,	v	
oblasti	edičnej,	propagačnej,	vedeckovýskumnej	a	zdravotnej,	na	celom	území	EÚ.	
	

Čl.7		
SANW	sa	podieľa	na	zriaďovaní	a	činnosti	rezortných	športových	centier,	športových	
centier	mládeže	a	športových	tried.	Metodicky,	organizačne	a	finančne	podporuje	ich	
činnosť,	zabezpečuje	prípravu	trénerov,	rozhodcov	a	ďalších	pracovníkov.	
	

Čl.8		
SANW	pripravuje	reprezentantov	SR	v	Nordic	Walking.	
	

§	3	
ZÁSADY	HOSPODÁRENIA	

	

Čl.1	
Hospodárenie	sa	uskutočňuje	podľa	schváleného	dvojročného	rozpočtu	
schvaľovaného	výkonným	výborom	asociácie.	
	

Čl.2	
Finančné	prostriedky	pre	činnosť	asociácie	sú	získavané	z	týchto	zdrojov:		
-	Dotácie	od	štátnych	orgánov	a	spoločenských	organizácií		
-	Príspevky	od	členov	
-	Vstupné		
-	Dary	a	dotácie	od	sponzorov	(fyzických	aj	právnických	osôb)		
-	Príjmy	z	reklám	a	z	vlastnej	podnikateľskej	činnosti	
-	Iné	zdroje.	
	

Čl.3	
Výnosy	z	majetku	a	vlastnej	činnosti	môžu	byť	použité	len	na	podporu	cieľa	
asociácie.	V	záujme	vytvárania	vlastných	zdrojov	môže	asociácia	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.		
		

§	4	
ČLENSKÁ	ZÁKLADŇA	

	



Čl.1	
Členskú	základňu	SANW	tvorí:	
Individuálni	členovia	-	jednotlivci,	majúci	záujem	o	aktívne	členstvo	v	asociácii,	
pričom	nie	sú	členmi	klubu,	oddielu	a	pod.	V	plnom	rozsahu	sa	na	nich	vzťahujú	
práva	a	povinnosti	člena.	
Kolektívni	členovia	–	kluby,	oddiely,	pričom	podmienkou	zaregistrovania	oddielu	
alebo	klubu	je	mať	minimálne	4	čelnov	oddielu,	resp.	klubu.	Účasť	oddielov,	klubov	
na	generálnom	zhromaždení	(ďalej	GZ)	je	jedným	zvoleným	zástupcom	klubu,	
oddielu.		
Mimoriadni	členovia	-	osoby	alebo	združenia,	ktoré	majú	záujem	o	rozvoj	asociácie,	
ale	nechcú	v	plnom	rozsahu	využívať	práva	a	plniť	povinnosti	riadnych	členov.	
Čestní	členovia	-	na	menovanie	sú	navrhované	osoby,	ktoré	sa	mimoriadnym	
spôsobom	zaslúžili	o	rozvoj	Nordic	Walking	na	Slovensku.		
		

§	5	
VZNIK	A	ZÁNIK	ČLENSTVA	

	

Čl.1	
Vznik	členstva	–	členom	asociácie	sa	môže	stať	kolektív	–	športový	oddiel,	klub	alebo	
jednotlivec,	ktorý	sa	rozhodne	cvičiť	a	propagovať	Nordic	Walking	pri	rešpektovaní	
týchto	stanov.		
	

Čl.1.2		
Prijatie	do	asociácie	sa	vykoná	podaním	prihlasovacieho	formulára.	O	prijatí	
rozhodne	predsedníctvo	asociácie.	Rozhodnutie	o	prijatí	slúži	ako	doklad	o	riadnom	
členstve	kolektívu	asociácie.	Mimoriadnych	a	čestných	členov	menuje	na	návrh	
predsedníctva	výkonný	výbor.		
	

Čl.3.		
Zánik	členstva	–	členstvo	SANW	zaniká:	
-	dobrovoľným	vystúpením,		
-	zrušením,		
-	vylúčením,	
-	zánikom	kolektívu,	smrťou	jednotlivca.	
Dobrovoľné	vystúpenie	-	dobrovoľným	vystúpením		členstvo	v	asociácii	zaniká	ku	dňu	
vystúpenia	z	asociácie.	
Zrušenie	-	predsedníctvo	je	oprávnené	zrušiť	členstvo:	
-	ak	člen,	napriek	dvom	upozorneniam,	nezaplatil	členské	príspevky	alebo	nesplnil	
iné	finančné	záväzky.	
Vylúčenie	–	výkonný	výbor	je	oprávnený	vylúčiť	člena:	
-	z	dôvodu	nečestného	konania,	
-	z	dôvodu	konania	namiereného	proti	športu	Nordic	Walking	alebo	záujmom	
asociácie,		
-	z	dôvodu	závažného	porušenia	stanov,		
-	z	dôvodu	neplnenia	povinností	člena	a	rozhodnutí	asociácie.	
O	vylúčení	musí	rozhodnúť	2/3	väčšina	výkonného	výboru.	Rozhodnutie	o	vylúčení	
musí	byť	členovi	písomne	oznámené.		
Proti	rozhodnutiu	o	vylúčení	je	možné	podať	do	pätnásť	dní	od	doručenia	odvolanie	



na	kontrolno	-	revíznu	komisiu	SANW	(KRK	SANW).	Odvolanie	nemá	odkladný	účinok	
proti	rozhodnutiu	výkonného	výboru.		
Vylúčení	členovia	nemajú	nárok	na	vrátenie	členských	príspevkov.	
Uvedené	sa	týka	kolektívnych	a	individuálnych	členov.	
Ukončenie	členstva	mimoriadnych	členov,	čestných	členov	alebo	čestných	predsedov	
v	asociácii	sa	môže	uskutočniť	vystúpením,	vylúčením,	úmrtím	osôb	alebo	zánikom	
organizácie.		
Vo	všetkých	prípadoch	ukončenia	členstva	v	asociácii	sú	bývalí	členovia	povinní	vrátiť	
majetok	asociácie,	ktorý	im	bol	zapožičaný	alebo	daný	do	užívania.	
	

§	6	
ČLENSKÉ	PRÍSPEVKY	

	

Čl.1	
Výšku	ročného	členského	príspevku	pre	kolektívnych	a	individuálnych	členov	určí	
výkonný	výbor	na	Generálnom	zhromaždení	s	platnosťou	na	nadchádzajúce	dva	
roky.	
	

§	7	
PRÁVA	A	POVINNOSTI	ČLENOV	

	

Čl.1		
Základné	práva	členov:		
-	využívať	všetky	formy	činosti	asociácie	a	jej	zariadení,	
-	žiadať	ochranu	svojich	práv	a	záujmov	zo	strany	asociácie,	
-	vyjadrovať	svoje	názory	a	žiadať	odpovede	na	otázky	a	návrhy,	
-	byť	prítomný	na	rokovaní	orgánu,	ktorý	prerokováva	jeho	činnosť	
-	navrhovať	kandidátov	na	funkcie	do	všetkých	orgánov.	Návrh	musí	obsahovať	
odborné	zdôvodnenie,		
-	delegovať	na	zasadanie	generálneho	zhromaždenia	zástupcov	kolektívnych	členov.	
	

Čl.2		
Základné	povinnosti	členov:		
-	dodržiavať	stanovy	asociácie	a	riadiť	sa	pokynmi	jej	orgánov,		
-	chrániť	a	presadzovať	záujmy	asociácie,	
-	vylúčiť	zo	svojich	radov	členov	–	jednotlivcov,	ktorých	správanie	je	v	rozpore	so	
stanovami	asociácie	a	všeobecnými	princípmi	etiky,		
-	riadne,	čestne	a	zodpovedne	vykonávať	zverené	funkcie	v	súlade	so	záujmami	
členov	a	cieľmi	asocácie,	
-	vystúpiť	proti	každej	činnosti,	ktorá	by	mohla	škodiť	asociácii	alebo	medzinárodným		
federáciám	Nordic	Walking.		
		

§	8	
ORGÁNY	ASOCIÁCIE	

	

Čl.1	
1.1.	Generálne	zhromaždenie	(GZ)	-	je	najvyšším	orgánom	asociácie,	tvoria	ho	všetci	
členovia	asociácie.	
-	zvolávací	a	rokovací	poriadok:		



Riadne	zasadanie	generálneho	zhromaždenia	zvoláva	predsedníctvo	asociácie	raz	za			
2	roky.	Mimoriadne	zasadanie	generálneho	zhromaždenia	zvoláva	na	základe	
žiadosti	najmenej	1/3	členov	asociácie	alebo	2/3	členov	výkonného	výboru.	Návrh	
musí	byť	podaný	písomne	s	udaním	dôvodu.	V	prípade	vzniku	závažných	okolností	
má	predsedníctvo	alebo	výkonný	výbor	právo	zvolať	mimoriadne	generálne	
zhromaždenie.	Členovia	asociácie	majú	právo	predkladať	návrhy	generálnemu	
zhromaždeniu.	Tieto	návrhy	v	písomnej	forme	musia	byť	k	dispozícii	predsedníctvu	
najmenej	30	dní	pred	konaním	zhromaždenia.	Generálne	zhromaždenie	je	schopné	
uznášania	pri	účasti	najmenej	polovice	členov	a	zástupcov	kolektívnych	členov.	Ak	
zhromaždenie	nie	je	uznášania	schopné	v	stanovenú	hodinu,	začiatok	sa	opakuje	po	
pol	hodine,	vtedy	je	zhromaždenie	schopné	uznášania	bez	ohľadu	na	počet	
prítomných	členov.		
Návrhy	na	zmeny	stanov	sú	vopred	schvaľované	predsedníctvom	asociácie	a	
následne	o	nich	hlasuje	generálne	zhromaždenie,	kedy	pre	rozhodnutie	o	zmenách	
stanov	musí	byť	splnená	požiadavka	2/3	súhlasu	prítomných	členov.	Ostatné	návrhy	
sa	schvaľujú	nadpolovičnou	väčšinou	hlasov.	Každý	kolektívny	člen	asociácie	(oddiel,	
klub,	ktorý	preukáže	svoju	členskú	základňu	minimálnym	počtom	4	registrovaných	
členov),	má	právo	byť	zastúpený	na	zasadaní	generálneho	zhromaždenia	jedným	
zástupcom	s	počtom	rozhodujúcich	hlasov	rovnajúcim	sa	počtu	registrovaných	
členov,	ktorí	sú	v	ňom	registrovamí	najmenej	3	mesiace.	
-	pôsobnosť	generálneho	zhromaždenia:		
1.	zhodnotenie	správy	o	činnosti	asociácie	za	uplynulé	obdobie,	
2.	správa	kontrolno	-	revíznej	komisie,		
3.	hlasovanie	o	návrhoch	zmien	stanov,		
4.	voľba	prezidenta	asociácie	a	predsedu	kontrolno	-	revíznej	komisie,		
5.	rôzne	
	

Čl.2	
Výkonný	výbor	(VV)	–	je	výkonný	orgán	asociácie	a	tvoria	ho	členovia	predsedníctva		
a	v	SANW	registrovaní	jednotlivci	a	kolektívni	členovia.	Výkonný	výbor	riadi	činnosť	
asociácie	v	súlade	s	obsahom	stanov	a	uznesení	generálneho	zhromaždenia.		
Výkonný	výbor	sa	schádza	dvakrát	ročne	na	riadnych	zasadaniach.	
Mimoriadne	zasadanie	zvoláva	predsedníctvo	asociácie.		
Výkonný	výbor	je	uznášania	schopný	pri	prítomnosti	nadpolovičnej	väčšiny	členov.	V		
prípade,	ak	pri	hlasovaní	dôjde	k	rovnosti	hlasov,	má	rozhodujúci	hlas	predsedajúci.		
Do	pôsobnosti	výkonného	výboru	patrí:		
-	hodnotenie	činnosti	predsedníctva,		
-	rozhodovanie	o	záležitostiach	nepatriacich	do	výlučnej	kompetencie	generálneho		
zhromaždenia,		
-	schvaľovanie	ročného	rozpočtu	a	kontrola	jeho	čerpania,	
-	rozhodovanie	o	vylúčení	členov	
-	vydávanie	ročného	terminovaného	kalendára	súťaží	
-	schvaľovanie	reprezentačných	družstiev	SANW,		
-	schvaľovanie	smerníc	a	predpisov	SANW	
	

Čl.3	
Predsedníctvo	asociácie	-	je	operatívny	orgán	pre	zabezpezpčenie	činnosti	medzi		
zasadaniami	výkonného	výboru.	Schvaľuje	návrhy	na	zmenu	stanov	o	ktorých	



následne	hlasuje	generálne	zhromaždenie.	
Predsedníctvo	tvorí:		
-	prezident	asociácie		
-	generálny	sekretár		
-	predseda	kontrolno-revíznej	komisie	
-	predseda	trénersko-metodickej	komisie		
-	predseda	športovo-technickej	komisie		
-	predseda	rozhodcovskej	komisie		
-	predseda	styku	s	verejnosťou	
-	predseda	ekonomickej	komisie		
-	predseda	disciplinárnej	komisie		
	

Prezident	asociácie	-	je	štatutárny	orgán	asociácie	a	zastupuje	asociácie	pri	
rokovaniach	s	mimo	asociácie	organizáciami	a	inštitúciami.	Predsedá	predsedníctvu,	
výkonnému	výboru	a	generálnemu	zhromaždeniu.	V	prípade	naliehavých	záležitostí	
je	oprávnený	prijímať	rozhodnutia.	Prezidenta	v	jeho	neprítomnosti	zastupuje	
generálny	sekretár,	ktorý	je	menovaný	prezidentom	asociácie.	Funkčné	obdobie	
prezidenta	asociácie	je	desaťročné.	Prezident	je	volený	GZ	na	ktorom	predložia	
predseda	kontrolno-revíznej	komisie	a	generálny	sekretár	po	jednej	nominácii	svojho	
kandidáta.	Prezident	asociácie	bude	následným	tajným	hlasovaním	z	kandidátov	
zvolený	do	funkcie.	Prezident	asociácie	vymenuje	príslušných	členov	predsedníctva	
najneskôr	do	30	dní	od	jeho	zvolenia.		
	

Odborné	komisie	-	pre	riešenie	zvláštnych	úloh	budú	ustanovené	odborné	komisie.		
Menovanie	a	odvolanie	predsedu	odbornej	komisie	navrhuje	a	schvaľuje	prezident	
SANW.	Členov	odborovej	komisie	podľa	potreby	menuje	alebo	odvoláva	predseda		
odbornej	komisie,	ktorý	je	povinný	v	termíne	do	30	dní	oznámiť	jej	zloženie	a	každú	
jej	zmenu	Výkonnému	výboru	SANW.		
	

Čl.4	
Kontrolno	-	revízna	komisia	(KRK)	–	je	kontrolný	orgán	asociácie	a	má	za	úlohu	
kontrolu	činnosti	SANW,	jeho	komisií	a	orgánov	medzi	jednotlivými	riadnymi	
zasadnutiami	generálneho	zhromaždenia	a	to	predovšetkým	v	oblasti	hospodárenia	s	
finančnými	a	materiálnymi	prostriedkami.		
Je	zložená	z	predsedu	komisie	a	ostatných	členov,	ktorých	podľa	potreby	menuje	do		
funkcie	predseda	KRK.		
Kontrolno	-	revízna	komisia	je	priamo	podriadená	generálnemu	zhromaždeniu,	ktoré	
na	svojom	riadnom	zasadnutí	volí	jej	predsedu.	Predseda	je	navrhovaný	a	menovaný	
prezidentom	SANW.	
Činnosť	KRK	je	zameraná	najmä	na	kontrolu:	
-	dodržiavania	stanov	SANW	
-	plnenia	vykonávacích	pokynov,	smerníc	a	rozhodnutí	orgánov	SANW	
-	hospodárenia	SANW	
Činnosť	vykonáva	na	základe	plánu	ňou	vypracovaného.	Predseda	KRK,	alebo	ním	
poverený	členovia	KRK	majú	právo	zúčastňovať	sa	na	zasadnutiach	orgánov	a	komisií	
SANW.		Predseda	KRK	informuje	výkonný	výbor	SANW	o	výsledkoch	kontrol	a	
šetrení.	Funkčné	obdobie	predsedu	KRK	je	desaťročné.	V	prípade	však,	že	dôjde	k	
pasivite	alebo	nedostatočnej	činnosti	KRK,	môže	generálne	zhromaždenie	(na	svojom	



mimoriadnom	zasadnutí)	predsedu	KRK	z	funkcie	odvolať	a	na	návrh	prezidenta	
zvoliť	na	jeho	miesto	iného	člena	SANW.	Predseda	KRK	s	generálnym	tajomíkom	
navrhuje	kandidátov	na	prezidenta	asociácie.	
	

§	9	
JEDNOTLIVCI,	KOLEKTÍVY	A	KLUBY	

	

Čl.1	
Jednotlivci,	kolektívy,	oddiely	a	kluby	sú	základnými	článkami	asociácie.	Ich	
cieľavedomá	a	tvorivá	aktivita	je	nutnou	podmienkou	pre	rozvoj	Nordic	walking	na	
Slovensku	a	pre	plnohodnotnú	činnosť	SANW.		
Stanovy	kolektívnych	členov	vychádzajú	zo	stanov	SANW	s	rešpektovaním	miestnych	
podmienok.		
		

§	10	
ZRUŠENIE	ASOCIÁCIE	

	

Čl.1	
O	zrušení	asociácie	môže	rozhodnúť	len	k	tomu	účelu	zvolané	mimoriadne	generálne		
zhromaždenie	a	to	2/3	súhlasom	prítomných	členov.		
	
Čl.2	
V	prípade	dobrovoľného	rozpustenia	asociácie	rozhodne	toto	mimoriadne	
zhromaždenie	o	vymenovaní	likvidátora,	ktorý	vykoná	majetkové	vyrovnanie	a	
zvyšný	majetok	bude	rozdelený	podľa	uznesenia	generálneho	zhromaždenia.		
		

§	11	
VÝKLAD	STANOV	

	

Čl.1	
Záväzný	výklad	stanov	náleží	predsedníctvu	asociácie.		
O	prípadoch,	ktoré	stanovy	alebo	iný	záväzný	predpis	priamo	neriešia,	rozhoduje		
Výkonný	výbor	SANW	v	duchu	zásad	stanov.		
	

§	12	
ZÁVEREČNÉ	USTANOVENIE	

	

Čl.1	
Zmena	stanov	bola	schvalená	generálnym	zhromaždením	16.03.2019	a	týmto	dňom	
nadobúda	platnosť.		
	
	
		
	

	


