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Článok 1 

Názov, sídlo a právna forma 

 

1. Banskobystrický zväz malého futbalu v skrátenej podobe “BBZMF” je športovým 

združením, ktoré má právnu formu občianskeho združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. 

o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Vytvorili ho dobrovoľne právnické a 

fyzické osoby pôsobiace na území Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej len 

“BBSK”) v oblasti malého futbalu.  

2. Sídlom BBZMF je Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. 

3. BBZMF je organizátorom a predstaviteľom malého futbalu v Banskobystrickom regióne.  

4. BBZMF je založený na dobu neurčitú. 

5. BBZMF má záujem stať sa riadnym členom Slovenského zväzu malého futbalu (ďalej len 

“SZMF”) alebo iných záujmových skupín. 

 

 

Článok 2 

Ciele 

 

Ciele BBZMF sú: 

1. Organizovať a zabezpečovať rozvoj malého futbalu v Banskobystrickom regióne ako aj 

podporovať jeho rozvoj na území Slovenskej republiky. 

2. Podporovať mládež a predovšetkým športovo talentovanú mládež za účelom jej rozvoja 

v malom futbale.  

3. Zastupovať záujmy svojich členov pred verejnými a súkromnými orgánmi ostatných 

organizácii a médiami na republikovej úrovni.  

4. Medializovať a propagovať BBZMF na republikovej úrovni.  

5. Organizovať a podporovať športové podujatia v kategóriách mládeže, žien, mužov a 

seniorov (veteránov). 

6. Spolupracovať s ďalšími organizáciami, ktoré zdieľajú podobné ciele v oblasti rozvoja 

a usporadúvaní akcií malého futbalu. 

7. Podporovať malý futbal ako nástroj zdravia upevňujúci telesné aktivity. 

8. Podporovať rovnaké príležitosti vzdelávania, odbornej prípravy, sociálneho začlenenia a 

integrácie prostredníctvom športu a boja proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii v športe. 

9. Stanoviť kritéria kvality športových zariadení. 

10. Zastupovať záujmy a reprezentáciu BBZMF v rámci SR aj mimo nej. 

11. Získavať finančné a materiálne prostriedky pre svoju činnosť. 

12. Zaisťovať vzdelávanie a školenie rozhodcov. 

13. Prostredníctvom vyhotovených pravidiel, smerníc, poriadkov a ďalších dokumentov sa 

usiluje BBZMF o dosiahnutie svojich cieľov. Realizácia cieľov BBZMF je dosiahnutá bez 

náboženských alebo rasových dôvodov. Ďalšie ciele definuje Valné zhromaždenie 

BBZMF. 

 

Článok 3 

Členstvo v BBZMF a členovia BBZMF 

 

1. Členstvo v BBZMF je dobrovoľné. Každý člen môže kedykoľvek, v súlade s týmito 

stanovami, požiadať orgány združenia o vystúpenie z BBZMF. 
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2. Členstvo v BBZMF je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa člena združenia s 

poslaním, cieľmi a úlohami, ako aj s pravidlami fungovania BBZMF ako občianskeho 

združenia. 

3. Práva a povinnosti členov môžu byť okrem týchto stanov upravené aj ďalšími predpismi 

BBZMF. 

4. Členstvo v BBZMF je riadne, pridružené, individuálne a čestné.  

5. Riadnym členom BBZMF sa stane žiadateľ, ktorý spĺňa tieto podmienky: 

a. právnická osoba, ktorá existuje ako športový klub v právnej forme občianskeho 

združenia, obchodnej spoločnosti, rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie 

alebo v inej právnej forme umožnené zákonom, 

b. právnická osoba, ktorá sa zúčastňuje na súťažiach organizovaných BBZMF, 

c. skupina fyzických osôb bez právnej subjektivity, ktorá sa zúčastňuje ako družstvo v 

súťaži organizovanej BBZMF, za ktoré zodpovedá vedúci družstva. 

6. Riadne členstvo v BBZMF vzniká na základe splnenia nasledujúcich podmienok: 

a. vyplnením a odovzdaním prihlášky príslušným orgánom BBZMF, 

b. zaplatením členského poplatku. 

7. Pridruženým členom BBZMF sa môžu stať: 

a. právnické osoby, ktoré existujú ako športové kluby v právnej forme občianskeho 

združenia, obchodnej spoločnosti, rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie 

alebo v inej právnej forme umožnenej zákonom a zúčastňujú sa na podujatiach 

usporiadaných BBZMF, 

b. škola alebo iná organizácia, ktorej družstvo sa zúčastňuje na súťažiach 

organizovaných BBZMF, 

c. skupina fyzických osôb bez právnej subjektivity, ktorá sa zúčastňuje na podujatiach 

usporiadaných  BBZMF.  

8. Pridružený člen BBZMF nemá hlasovacie právo na Valnom zhromaždení, ale môže 

štartovať na podujatiach organizovaných BBZMF. 

9. Individuálnym členom BBZMF je fyzická osoba podieľajúca sa na športovej, organizačnej 

alebo riadiacej činnosti v orgánoch a štruktúrach BBZMF a jeho členov najmä ako hráč, 

tréner, rozhodca, delegát alebo iný funkcionár.  

10. Individuálny člen nemá hlasovacie právo na Valnom zhromaždení BBZMF.  

11. Za čestného člena BBZMF môže byť prijatá osoba, ktorá sa zvlášť zaslúžila o rozvoj alebo 

propagáciu malého futbalu v Banskobystrickom regióne. 

12. Návrh na prijatie čestného člena môže predložiť Valnému zhromaždeniu Predseda BBZMF 

alebo iný člen Výkonného výboru alebo riadny člen BBZMF.  

13. Čestný člen má právo zúčastniť sa na Valnom zhromaždení bez hlasovacieho práva.  

14. Čestný člen BBZMF nie je povinný hradiť členské príspevky. 

15. Členstvo v BBZMF zaniká nasledovnými spôsobmi: 

a. vystúpením, vylúčením, rozpustením člena BBZMF, 

b. nezaplatením členského poplatku v termíne určenom Výkonným výborom BBZMF, 

c. smrťou alebo zánikom člena, 

d. zánikom BBZMF.  

16. Úkony súvisiace so vznikom a zánikom členstva v BBZMF sa môžu vykonávať aj 

elektronickou formou. 
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Článok 4 

Práva a povinnosti riadnych členov 

 

1. Byť pravidelne informovaní o zásadných rozhodnutiach a činnosti BBZMF. 

2. Zúčastňovať sa a vykonávať hlasovacie práva na Valnom zhromaždení. 

3. Navrhovať kandidátov na voľbu Predsedu, Kontrolóra, členov Výkonného výboru, členov 

komisií, prípadne na ďalšie posty, ktoré zriaďuje Výkonný výbor alebo Valné 

zhromaždenie. 

4. Zúčastňovať sa súťaži organizovaných BBZMF. 

5. Spolupodieľať sa na činnosti a vytváraní čo najlepších podmienok  pre riadne a dôstojné 

fungovanie všetkých súťaži v kompetencii BBZMF. 

6. Plniť a vziať na vedomie rozhodnutia orgánov BBZMF avšak s právom možnosti odvolania 

sa proti rozhodnutiu ktoréhokoľvek z orgánov BBZMF. 

7. Dodržiavať stanovy a dokumenty BBZMF. 

8. Riadne a včas hradiť členské príspevky, sankcie a iné poplatky stanovené Výkonným 

výborom a Valným zhromaždením. 

9. Modernizovať a rozvíjať malý futbal v Banskobystrickom regióne ako aj rozširovať členskú 

základňu. 

 

Článok 5 

Práva a povinnosti pridružených a individuálnych členov 

 

1. Majú právo podieľať sa na činnosti BBZMF, podávať návrhy na zmenu Stanov BBZMF a 

iných dokumentov sprostredkovane cez riadnych členov BBZMF, ku ktorým má zmluvný 

či iný vzťah. 

2. Dodržiavať stanovy a dokumenty BBZMF. 

3. Riadne a včas hradiť členské príspevky, sankcie a iné poplatky stanovené Výkonným 

výborom a Valným zhromaždením. 

 

Článok 6 

Základné orgány BBZMF 

 

1. Valné zhromaždenie. 

2. Výkonný výbor. 

3. Predseda. 

4. Kontrolór. 

 

Článok 7 

Valné zhromaždenie 

 

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia BBZMF. 

2. Jeho rozhodnutia a uznesenia sú záväzné pre všetkých členov BBZMF. 

3. Valného zhromaždenia sa zúčastňujú zástupcovia jednotlivých mužstiev/družstiev, ktorí 

sú členmi BBZMF, členovia Výkonného výboru, Kontrolór, iní členovia ako fyzické či 

právnické osoby. 

4. Valné zhromaždenie môže byť volebné, riadne alebo mimoriadne. 
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5. Právo hlasovať má iba riadny člen BBZMF (vedúci družstva) alebo osoba, ktorá bola 

riadnym členom splnomocnená, aby ju zastupovala na zasadnutí riadneho aj 

mimoriadneho Valného zhromaždenia. 

6. Valné zhromaždenie zvoláva Výkonný výbor alebo Predseda BBZMF, a to minimálne raz 

ročne. 

7. Valné zhromaždenie: 

a. menuje a odvoláva Predsedu BBZMF,  

b. menuje o odvoláva členov Výkonného výboru BBZMF,  

c. menuje a odvoláva Kontrolóra BBZMF, 

d. schvaľuje a doplňuje Stanovy BBZMF,  

e. prijíma, pozastavuje a vylučuje člena z BBZMF,  

f. udeľuje titul čestného člena BBZMF,  

g. rozhoduje o zrušení BBZMF. 

8. Termín konania Valného zhromaždenia určuje Výkonný výbor. 

9. Členovia BBZMF musia byť najneskôr 30 dní pred dátumom konania Valného 

zhromaždenia elektronicky informovaní o mieste a termíne konania Valného 

zhromaždenia BBZMF a minimálne 14 dní o návrhu programu. 

10. Mimoriadne Valné zhromaždenie zvoláva Výkonný výbor BBZMF na žiadosť Predsedu 

BBZMF alebo 2/3 členov Výkonného výboru alebo na základe žiadosti (písomnej alebo 

elektronickej) nadpolovičného počtu riadnych členov BBZMF. 

11. Predseda BBZMF predsedá Valnému zhromaždeniu. V neprítomnosti Predsedu ho na 

zasadnutí nahradí jeden z členov Výkonného výboru BBZMF, ktorého si zvolí Valné 

zhromaždenie z prítomných členov Výkonného výboru. 

12. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych 

členov BBZMF a uznesenie je platné ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných 

členov. 

13. Každý člen má jeden hlas. V prípade nerozhodného výsledku v hlasovaní rozhoduje hlas 

osoby, ktorá predsedá Valnému zhromaždeniu.  

14. Rozhodnutia Valného zhromaždenia, pri ktorých sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej 

väčšiny 2/3 prítomných riadnych členov: 

a. zmena Stanov, 

b. zrušenie BBZMF. 

15.  Účastníkmi Valného zhromaždenia môžu byť aj hostia pozvaní Výkonným výborom   

alebo Predsedom BBZMF. 

16.  Hlasovanie sa vykonáva zdvihnutím hlasovacieho lístka alebo tajným hlasovaním. 

17.  Hlasovanie musí byť otvorené, ak Valné zhromaždenie nerozhodne inak.  

 

Článok 8 

Voľby 

 

1. Riadne voľby do orgánov BBZMF volených Valným zhromaždením sa vykonávajú na 

volebnom Valnom zhromaždení konanom raz za štyri roky, ak mimoriadne Valné 

zhromaždenie nerozhodne inak. 

2. Riadne voľby do orgánov BBZMF volených Valným zhromaždením vyhlasuje Výkonný 

výbor BBZMF tak, aby sa konali najneskôr 30 dní po uplynutí štyroch rokov odo dňa 

konania posledných riadnych volieb. 
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3. Do orgánov BBZMF sú volení: 

a. Predseda, 

b. štyria členovia Výkonného výboru, 

c. Kontrolór. 

4. Voľby sa uskutočňujú tajným hlasovaním vhodením hlasovacieho lístka do urny. 

5. Prípravu, priebeh a zmeny volieb do orgánov BBZMF riadi Výkonný výbor BBZMF resp. 

Prípravný výbor BBZMF. 

6. V prípade voľby Predsedu a Kontrolóra do orgánov BBZMF je zvolený kandidát po získaní 

najvyššieho počtu hlasov, pričom počet hlasov musí byť nadpolovičný z celkového počtu 

platných hlasov. Do druhého kola postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov, 

v prípade rovnosti hlasov na prvom mieste postupujú kandidáti z prvého miesta, v prípade 

rovnosti hlasov na druhom mieste postupujú do druhého kola aj všetci kandidáti z druhého 

miesta. Ďalšie kolo hlasovania sa uskutoční dovtedy, kým jeden z kandidátov nezíska 

nadpolovičnú väčšinu platných hlasov. 

7. Do Výkonného výboru BBZMF sú zvolení štyria kandidáti. V prvom kole sú zvolení 

kandidáti po získaní najvyššieho počtu hlasov, pričom počet hlasov musí byť 

nadpolovičný z celkového počtu platných hlasov. V prípade nezvolenia všetkých štyroch 

obsadzovaných miest v prvom kole, sú v druhom kole zvolení tí kandidáti, ktorí získajú 

najvyšší počet hlasov. Ak počet hlasov úspešných kandidátov je totožný, v ďalšom kole 

sa rozhoduje medzi úspešnými kandidátmi. Ďalšie kolo hlasovania sa uskutoční dovtedy, 

kým nebudú zvolení všetci štyria členovia Výkonného výboru. 

8. Návrhy a žiadosti kandidátov na volených členov orgánov BBZMF musia byť podané 

písomne/elektronicky najmenej tri dni pred dňom konania Valného zhromaždenia, na 

ktorom sa voľby konajú. 

9. Z každej voľby je vyhotovená zápisnica. 

10. Výsledky volieb orgánov BBZMF sú platné a nespochybniteľné žiadnym členom BBZMF. 

 

 

Článok 9 

Výkonný výbor 

 

1. Výkonný výbor je zložený z piatich členov: Predseda a štyria členovia Výkonného výboru. 

2. Výkonný výbor je riadiacim orgánom BBZMF, ktorý zabezpečuje jeho činnosť. 

3. Výkonný výbor rozhoduje o všetkých náležitostiach BBZMF pokiaľ nie je Stanovami 

určené inak. 

4. Výkonný výbor môže pozastaviť členstvo člena až do najbližšieho Valného zhromaždenia, 

na ktorom sa rozhodne o vylúčení.  

5. Volebné obdobie je štyri roky. 

6. Výkonný výbor zasadá podľa potreby, najmenej však jedenkrát za tri mesiace. 

7. Členstvo vo Výkonnom výbore zaniká: 

a. smrťou, 

b. odstúpením, 

c. odvolaním Valným zhromaždením 2/3 väčšiny prítomných hlasov. 

8. V prípade zániku členstva jedného z členov Výkonného výboru, Valné zhromaždenie na 

najbližšom zasadnutí volí chýbajúceho člena Výkonného výboru. V takom prípade nový 

člen nemá funkčné obdobie štyri roky, ale funkčné obdobie sa mu končí rovnaký čas ako 

sa malo končiť nahrádzanému členovi Výkonného výboru.  
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Článok 10 

Predseda 

 

1. Predseda je štatutárnym orgánom a je zodpovedný za: 

a. koordináciu programov a činnosti BBZMF, 

b. zabezpečenie efektívneho fungovania BBZMF, 

c. stanovenie povinností ostatných členov Výkonného výboru podľa účelu a cieľa 

BBZMF, 

d. udržiavanie dobrých vzťahov medzi BBZMF a zväzom SZMF a ďalšími národnými 

organizáciami malého futbalu, 

e. udržiavanie vzťahov medzi BBZMF a politickými orgánmi, verejnými inštitúciami a 

štátnou správou a národnými organizáciami, 

f. reprodukciu rozhodnutí Valného zhromaždenia a Výkonného výboru, 

g. zastupovanie BBZMF voči tretím stranám,  

h. dohľad nad činnosťou Výkonného výboru. 

2. V prípade nerozhodného výsledku v každom hlasovaní Výkonného výboru, rozhoduje 

hlas Predsedu BBZMF. 

3. Predseda má právomoc rozhodovať o všetkých otázkach, ktoré nepatria do kompetencie 

Valného zhromaždenia či Výkonného výboru alebo do kompetencie iného orgánu 

BBZMF, a to podľa Stanov alebo iných predpisov a smerníc BBZMF. 

4. Funkčné obdobie Predsedu je štvorročné.   

5. Funkcia Predsedu zaniká: 

a. smrťou, 

b. odstúpením, 

c. odvolaním Valným zhromaždením 2/3 väčšiny prítomných hlasov. 

 

 

Článok 11 

Kontrolór 

 

1. Kontrolór je najvyšším kontrolným orgánom BBZMF. Vykonáva kontrolu hospodárenia 

orgánov BBZMF a zabezpečuje nezávislý výkon vnútornej kontroly BBZMF ako aj kontroly 

členov BBZMF. 

2. Za Kontrolóra môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá má: 

a. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

b. minimálne úplné stredoškolské vzdelanie, 

c. prax v organizovaní, riadení alebo v správe športu. 

3. Funkčné obdobie Kontrolóra je päťročné. 

4. Kontrolór nemôže byť Predsedom BBZMF, členom Výkonného výboru. 

5. Kontrolór priebežne vykonáva kontrolnú činnosť zameranú najmä na:  

a. hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia finančných prostriedkov, 

b. dodržiavanie právnych predpisov, 

c. dodržiavanie predpisov a rozhodnutí BBZMF, 

d. Kontrolór vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutia Výkonného 

výboru. 

6. Kontrolór je povinný na každé riadne Valné zhromaždenie vypracovať a následne 

odprezentovať výročnú správu Kontrolóra BBZMF. 
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7. Kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť na základe vlastnej iniciatívy, podnetu akéhokoľvek 

člena BBZMF.  

8. Funkcia Kontrolóra zaniká: 

a. smrťou, 

b. odstúpením, 

c. odvolaním Valným zhromaždením 2/3 väčšiny prítomných hlasov. 

 

 

Článok 12 

Hospodárenie 

 

1. BBZMF si podľa legislatívnych pravidiel nadobúda finančné a materiálne prostriedky na 

zabezpečenie svojej činnosti a napĺňania cieľov prostredníctvom: 

a. členských príspevkov, 

b. darov a príspevkov, 

c. dotácií, 

d. grantov, 

e. zbierok, 

f. príjmov z reklamných a partnerských zmlúv, 

g. poplatkov za družstvá hrajúce v súťažiach BBZMF, 

h. ostatných poplatkov, 

i. štartovného, 

j. príjmov z asignačnej dane. 

 

2. BBZMF vykonáva ročnú uzávierku. Hospodársky rok začína 1. augusta a končí 31. júla.  

 

Článok 13 

Zánik BBZMF 

 

1. Každé rozhodnutie súvisiace so zrušením BBZMF musí byť prijaté kvalifikovanou 2/3 

väčšinou členov Valného zhromaždenia.  

2. BBZMF môže zaniknúť dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením. 

3. Pri zániku BBZMF sa vykoná majetkové vysporiadanie. 

4. Pri zániku BBZMF z rozhodnutia Ministerstva vnútra SR podľa § 12 ods. 3 zákona č. 

83/1990 Zb. o združovaní  občanov  v  znení  neskorších  predpisov  vykoná  majetkové  

vysporiadanie  likvidátor určený Ministerstvom vnútra SR. 

5. V prípade zrušenia BBZMF s ustanovením právneho nástupcu prechádza všetok majetok, 

aktíva, pasíva, záväzky a pohľadávky z právnych vzťahov na právneho nástupcu BBZMF, 

ak Valné zhromaždenie nerozhodne inak. 

6. Pri zániku BBZMF bez nástupcu likvidáciu majetku BBZMF vykoná likvidátor určený 

Valným zhromaždením. 

7. O spôsobe rozdelenia likvidačného zostatku rozhodne Valné zhromaždenie. 
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Článok 14 

Záverečné ustanovenia 

 

1. BBZMF sa zaväzuje dodržiavať a vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z 

Medzinárodného antidopingového kódexu. 

2. V prípade sporu o výklad Stanov rozhoduje Valné zhromaždenie. 

3. S osobnými údajmi poskytnutými členmi BBZMF sa bude zaobchádzať v súlade so 

zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

4. Tieto stanovy boli schválené na zakladajúcom Valnom zhromaždení členov Prípravného 

výboru BBZMF členmi tohto Prípravného výboru dňa 26.06.2020.  

5. Budúce zmeny týchto stanov schválené Valným zhromaždením nadobúdajú účinnosť 

dňom ich schválenia, ak Valné zhromaždenie BBZMF nerozhodne o neskoršom 

nadobudnutí účinnosti zmeny Stanov. 

 

 

V Banskej Bystrici 26.06.2020 

 

 

 

 

 

 


