
SK 8 

STANOVY 
ZDRUŽENIA 

V ZNENÍ DODATKU Č. 1 Z 24. APRÍLA 2007,DODATKU Ć. 2 Z 29. JANUÁRA 
2008, DODATKU Č. 3 Z 23. SEPTEMBRA 2008 A DODATKU Č. 4 Z  9. FEBRUÁRA 2009 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  

Čl. 1 
Názov a symbolika združenia 

1) Názov združenia je „SK 8“. 
2) Oficiálny symbol (logo) združenia tvorí prílohu stanov. 
3) Používať názov a symbol združenia sú oprávnené iba orgány združenia a Kance-

lária združenia. Používanie oficiálneho symbolu združenia v štylizovanej podobe je 
podmienené súhlasom zhromaždenia združenia. 

Čl. 2 
Sídlo združenia 

1) Sídlom združenia je Bratislava, Hurbanovo námestie 3, 811 06 Bratislava. 
2) Združenie môže zriaďovať detašované pracoviská aj mimo sídla. 

CIELE A PREDMET ZDRUŽENIA 

Čl. 3 
Právne postavenie združenia 

Združenie je v súlade s čl. 66 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a ustanoveniami 
§ 20f a nasl. zákona číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
dobrovoľným, záujmovým, na štáte i politických stranách nezávislým združením samospráv-
nych krajov Slovenskej republiky v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Nitre, Prešove, 
Trenčíne, Trnave a Žiline. Združenie je právnickou osobou; zakladá sa na dobu neurčitú. 

Čl. 4 
Ciele združenia 

1) Hlavným cieľom združenia je obhajovať záujmy samosprávnych krajov a ich 
obyvateľov pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich 
samosprávnych funkcií, zjednocovať postup členov združenia pri vykonávaní im zverených 
kompetencií a navrhovať vecne príslušným orgánom riešenie problémov samosprávy v súlade 
s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky a s prihliadnutím na 
Európsku chartu samosprávy. 

2) Združenie je reprezentantom a hovorcom samosprávnych krajov, ktoré sú jeho 
členmi 

a) vo vzťahu k Národnej rade Slovenskej republiky pri prerokovávaní a schvaľovaní vládnych 
návrhov zákonov a pri príprave poslaneckých návrhov zákonov, 

b) vo vzťahu k vláde Slovenskej republiky a ústredným orgánom štátnej správy 
1. pri príprave a pripomienkovaní vládnych návrhov právnych predpisov a ďalších 
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dokumentov dotýkajúcich sa práv, povinností a zákonmi chránených záujmov územ-
nej samosprávy, 

2. pri navrhovaní zastúpenia samosprávy Slovenskej republiky v orgánoch medzinárod-
ných organizácií, ktorých členom je Slovenská republika, 

3. pri navrhovaní zastúpenia samosprávy v orgánoch vlády a ústredných orgánov štátnej 
správy, 

c) vo vzťahu k iným organizáciám, združujúcim právnické osoby, pôsobiace v regiónoch, 
resp. združujúce fyzické osoby, pôsobiace v samospráve ako koordinátor aktivít, sme-
rujúcich k rozvoju samosprávneho kraja, regiónu, miest a obcí na jeho území, 

d) vo vzťahu k európskym a medzinárodným organizáciám. 

3) Za účelom naplnenia cieľov uvedených v odseku 1 môže združenie vstupovať do 
iných právnických osôb. 

Čl. 5 

1) Združenie vo vzťahu k samosprávnym krajom, ktoré sú členmi združenia, plní 
najmä funkciu koordinačnú, iniciatívnu a metodicko-informačnú. 

2) Koordinačnú funkciu vykonáva združenie najmä vytváraním podmienok pre 
výmenu názorov a skúseností predstaviteľov samosprávnych krajov, ktoré sú členmi zdru-
ženia, pre zbližovanie a zovšeobecňovanie ich názorov a formovanie spoločných stratégií, 
ktoré smerujú k posilňovaniu postavenia samosprávy kraja. 

3) Iniciatívnu funkciu vykonáva združenie vo vzťahu k členom združenia najmä tým, 
že zapája ich predstaviteľov na základe ich odbornosti do riešenia spoločných problémov 
samosprávy v Slovenskej republike, do prípravy a realizácie spoločných stratégií. 

4) Metodicko-informačnú funkciu vykonáva združenie priamo, poskytovaním pora-
denskej činnosti v otázkach praktického uplatňovania zákonov, týkajúcich sa práv a povin-
ností samosprávnych krajov a ich orgánov, organizovaním odborných seminárov a konferencií 
k týmto otázkam, vydávaním periodických a neperiodických publikácií o samospráve a pre 
samosprávu, organizovaním tematicky zameraných zahraničných študijných ciest a pobytov 
pre predstaviteľov samosprávnych krajov a podporou takýchto aktivít. 

5) Na plnenie funkcií uvedených v odseku 1 vytvára združenie pre vlastnú potrebu 
a na základe dobrovoľne poskytnutých dát informačnú základňu o členoch združenia. 

6) Výkonom koordinačnej, iniciatívnej, metodicko-informačnej a ďalších funkcií 
združenia nie je obmedzené právo samostatnej iniciatívy členov združenia. 

Čl. 6 
Predmet činnosti združenia 

Združenie najmä: 
a) zhromažďuje podklady a analyzuje problémy výkonu krajskej samosprávy, 
b) prerokúva zásadné problémy spoločného záujmu výkonu krajskej samosprávy a tam, kde 

to úlohy samosprávy kraja dovoľujú, zovšeobecňuje ich a prijíma opatrenia na racionali-
záciu samosprávy a jednotný postup, 

c) na základe rozhodnutí zhromaždenia združenia predkladá vecne príslušným ústredným 
orgánom návrhy na riešenie problémov územnej samosprávy, 

d) zjednocuje postup členov pri vykonávaní im zverených úloh, 
e) hľadá nové formy spolupráce a súčinnosti s obcami a odporúča ich do pozornosti 

jednotlivým obciam, 
f) rozvíja všetky formy spolupráce so Združením miest a obcí Slovenska; za tým účelom 

zabezpečuje výmenu zásadných stanovísk s kanceláriou združenia a pozýva jeho čel-
ných predstaviteľov na zhromaždenie združenia, ak na programe rokovania budú veci 
spoločného záujmu. 
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ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ  

Vznik členstva 
Čl. 7 

1) Členom združenia sa môže stať každý samosprávny kraj, ktorý má sídlo v Slo-
venskej republike. 

2) Členstvo vzniká na základe prihlášky predloženej v písomnej podobe štatutárnym 
orgánom samosprávneho kraja a zaregistrovanej v Kancelárii združenia. Členstvo vzniká 
dňom registrácie; podmienkou registrácie je zaplatenie členského príspevku. 

Čl. 8 

Člena združenia zastupuje v združení jeho štatutárny orgán – predseda samospráv-
neho kraja, ktorý môže toto právo delegovať na poslanca zastupiteľstva, alebo inú osobu, 
ktorý sa preukáže písomným splnomocnením podpísaným predsedom samosprávneho kraja. 

Čl. 9  
Práva člena 

Člen združenia má právo: 

a) zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov združenia a hlasovať o jeho uzneseniach, 
b) voliť a byť volený do orgánov združenia, 
c) predkladať námety a žiadosti na riešenie problémov týkajúcich sa samosprávy, prípad-

ne jej orgánov, 
d) zúčastňovať sa na podujatiach, ktoré organizuje a zabezpečuje združenie, 
e) požadovať poradenské, koordinačné a servisné služby poskytované združením a navrho-

vať opatrenia na zlepšenie jeho činnosti, 
f) zúčastňovať sa na plnení úloh združenia a byť informovaný o jeho činnosti, 
g) prednostne získavať informácie, časopisy, publikácie a tlačové periodiká vydávané 

združením. 

Čl. 10 

Povinnosti člena 

Člen združenia je povinný: 
a) dodržiavať stanovy a podieľať sa na napĺňaní cieľov združenia, 
b) platiť členské príspevky v určenej výške v termíne do 30. apríla kalendárneho roka 

a mimoriadne členské príspevky, ak tak rozhodne zhromaždenie združenia (čl. 19), 
c) včas písomne oznamovať Kancelárii združenia zmenu zástupcov v združení a jeho orgá-

noch. 

Čl. 11 

Zánik členstva 

1) Členstvo v združení zaniká: 

a) vystúpením - písomným oznámením člena, že vystupuje zo združenia. Oznámenie musí 
byť doručené Kancelárii združenia najneskôr do 30. novembra kalendárneho roka; vyra-
denie z evidencie členov združenia sa vykoná k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho 
roka,  

b) vylúčením; dôvodom na vylúčenia zo združenia je neplnenie povinností podľa čl. 10, 
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c) zánikom združenia. 
2) Po nesplnení si povinnosti uvedenej v čl. 10 písm. b) združenie vyzve člena najne-

skôr do 30. júna kalendárneho roka na splnenie si tejto povinnosti. Člen združenia je povinný 
po výzve združenia uhradiť členský príspevok do 30.októbra kalendárneho roka. Po nesplnení 
si tejto povinnosti člena združenia ani v dodatočnej lehote členstvo v združení zaniká. 

ORGÁNY ZDRUŽENIA  

Čl. 12 

1) Orgánmi združenia sú: 

a) zhromaždenie združenia, 
b) predseda združenia, 
c) kontrolór združenia. 

2) Voľby orgánov združenia sa uskutočňujú tajným hlasovaním. 

Čl. 13 
Zhromaždenie združenia  

1) Zhromaždenie združenia je najvyšším orgánom združenia. Tvoria ho zástupcovia 
členov združenia - predsedovia samosprávnych krajov. 

2) Zhromaždenie združenia vedie a riadi predseda združenia. V čase neprítomnosti 
predsedu združenia zhromaždenie združenia vedie a riadi člen združenia („predsedajúci“) 
poverený predsedom združenia alebo zvolený na rokovaní zhromaždenia združenia, ktorého sa 
predseda združenia nezúčastňuje. 

3) Zhromaždenie združenia sa koná raz štvrťročne. V osobitných prípadoch môže 
predseda združenia zvolať mimoriadne zhromaždenie združenia. Urobí tak aj vtedy, ak o to 
požiada s uvedením dôvodu aspoň jedna tretina členov združenia. 

4) Predseda združenia súčasne so zvolaním zhromaždenia združenia určí program 
jeho rokovania. Za obsahovú a organizačnú prípravu rokovania zhromaždenia združenia 
zodpovedá riaditeľ Kancelárie združenia. Zhromaždenie združenia je uznášaniaschopné, ak je 
prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia alebo nimi splnomocnených zástupcov. 
Uznesenie zhromaždenia združenia je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých 
členov združenia. Spôsob hlasovania bližšie určuje rokovací poriadok. 

5) Do pôsobnosti zhromaždenia združenia patrí: 

a) schvaľovať a meniť stanovy, 
b) voliť a odvolávať predsedu združenia, 
c) voliť a odvolávať kontrolóra združenia, 
d) schvaľovať rokovací a volebný poriadok zhromaždenia združenia, 
e) schvaľovať základné smery činnosti a úlohy združenia na budúce obdobie, 
f) schvaľovať rozpočet, výsledky hospodárenia a zmeny rozpočtu združenia v priebehu 

roka, 
g) prerokúvať a schvaľovať správu predsedu združenia a správu kontrolóra združenia, 
h) určovať výšku členského príspevku na kalendárny rok najneskôr tri mesiace pred 

začiatkom tohto kalendárneho roka a určovať výšku mimoriadneho členského príspevku, 
i) zriaďovať a rušiť odborné sekcie, vymedziť ich právomoc pre vecne vymedzené ob-

lasti, schvaľovať štatút a rokovací poriadok odborných sekcií, menovať a odvolávať 
ich členov,  

j) vymenovať a odvolať na návrh predsedu združenia riaditeľa Kancelárie združenia, 
schvaľovať na návrh riaditeľa Kancelárie združenia organizačnú štruktúru, počet za-
mestnancov a poriadok odmeňovania Kancelárie združenia, 

k) rozhodovať o zásadných otázkach týkajúcich sa majetku združenia, 
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l) schvaľovať pravidlá odmeňovania, 
m) schvaľovať členstvo združenia v medzinárodných organizáciách vrátane návrhov zastú-

penia samosprávnych krajov Slovenskej republiky v medzinárodných orgánoch, 
n) rozhodnúť o zrušení združenia a menovať likvidátora, ktorý je oprávnený konať v mene 

združenia vo všetkých veciach spojených s likvidáciou združenia v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov, 

o) rozhodovať o ďalších veciach, ktoré si vyhradí v rámci predmetu činnosti združenia. 
 

6) Schvaľovať zmeny rozpočtu združenia v priebehu kalendárneho roka a rozhodovať 
vo veciach uvedených v ods. 5 písm. e), h), i), l), m), a o) môže zhromaždenie združenia aj per 
rollam. Podrobnosti procesu rozhodovania per rollam upraví osobitný predpis. 

Čl. 14 
Predseda združenia 

1) Predseda združenia je oprávnený konať v mene združenia. 
2) Predsedu združenia volí zhromaždenie združenia na štyri roky. 
3) Funkcia doterajšieho predsedu združenia zaniká: 

a) zvolením nového predsedu združenia, 
b) odvolaním, 
c) vzdaním, 
d) zánikom mandátu predsedu samosprávneho kraja alebo 
e) smrťou. 

4) Do pôsobnosti predsedu združenia patrí: 
 

a) predkladať zhromaždeniu združenia správu o činnosti a plnení úloh združenia, 
b) zastupovať združenie vo vzťahu k prezidentovi Slovenskej republiky, Národnej rade 

Slovenskej republiky, vláde Slovenskej republiky, ústredným orgánom štátnej správy, 
právnickým a fyzickým osobám a medzinárodným orgánom a organizáciám; ak predseda 
združenia nemôže z vážnych dôvodov zastupovať združenie osobne, môže zastupovaním 
poveriť ktoréhokoľvek člena združenia, a to po dohode s ním, 

c) pripravovať rokovanie zhromaždenia združenia a zostavovať jeho program, 
d) zvolávať zasadnutia zhromaždenia združenia a podpisovať uznesenia, 
e) rozhodovať o všetkých otázkach, ktoré nie sú stanovami alebo organizačným poriadkom 

zverené iným orgánom združenia. 
5) Predseda združenia vymenúva a odvoláva zástupcov združenia v poradných orgánoch 

Národnej rady Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky a ústredných orgánov štátnej správy 
po schválení zhromaždením združenia. 

6) Predseda združenia predkladá návrh zhromaždeniu združenia na vymenovanie a odvolanie 
riaditeľa Kancelárie združenia. 

7) Predseda združenia má právo poveriť výkonom svojich jednotlivých práv a povinností 
v jednotlivom prípade riaditeľa Kancelárie združenia. 

Čl. 15 
(Vypustený) 

Čl. 16 
Kontrolór združenia  

1) Kontrolóra združenia volí z členov združenia a odvoláva zhromaždenie združenia na 
návrh členov združenia. Funkcia kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou predsedu združenia 
a pracovným pomerom v združení. Funkcia doterajšieho kontrolóra zaniká: 
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a) zvolením nového kontrolóra, 
b) zánikom mandátu na výkon funkcie u člena združenia alebo skončením pracovného 

pomeru s členom združenia alebo 
c) smrťou. 

2) Kontrolór združenia najmä 
a) kontroluje dodržiavanie stanov a uznesení orgánov združenia, 
b) vykonáva v súlade so všeobecnými právnymi predpismi kontrolu hospodárenia a účelné-

ho využívania finančných prostriedkov a majetku združenia, 
c) navrhuje predsedovi združenia a zhromaždeniu združenia opatrenia na nápravu zistených 

nedostatkov, 
d) vyjadruje sa k návrhu rozpočtu a k správam o výsledku hospodárenia združenia, 
e) predkladá raz ročne zhromaždeniu združenia správu o výsledkoch vykonaných kontrol. 

Čl. 17 
Odborné sekcie združenia 

1) Odborné sekcie združenia (ďalej len "sekcia") sú odborným, metodickým a inicia-
tívnym orgánom združenia spravidla pre oblasť identickú s pôsobnosťou ústredného orgánu 
štátnej správy, prípadne iného orgánu, voči ktorému je združenie reprezentantom a hovorcom. 

2) O počte sekcií a počte členov sekcií rozhoduje zhromaždenie združenia. 
3) Predsedu sekcie volí a odvoláva zhromaždenie združenia na návrh predsedu zdru-

ženia z radov členov sekcie. 
4) Sekcie plnia najmä tieto úlohy: 

 

a) zaujímajú stanovisko k návrhom zákonov a iným dokumentom v rámci pripomienkového 
konania, 

b) pripravujú návrhy legislatívnych zmien potrebných z hľadiska samosprávy, ktorými sa 
bude združenie podieľať na príprave návrhov zákonov, 

c) zúčastňujú sa odborných diskusií s predstaviteľmi ústredných orgánov štátnej správy a s 
ďalšími domácimi i zahraničnými odborníkmi pri príprave koncepčných zámerov, 
týkajúcich sa samosprávy, prerokúvajú námety a žiadosti členov združenia patriace do 
ich pôsobnosti a vypracúvajú na ich základe ako aj na základe vlastných odborných 
skúseností návrhy koncepčných materiálov, predkladaných ako iniciatívne návrhy 
ústredným orgánom štátnej správy, prípadne vláde Slovenskej republiky, 

d) realizujú v rámci vecnej pôsobnosti sekcie plnenie úloh, uložených zhromaždením 
združenia a predkladajú zhromaždeniu združenia správu o ich plnení. 

5) Sekcie sa schádzajú podľa potreby, najmenej raz štvrťročne. 

Čl. 18 
Medzinárodné združenie a organizácie 

Združenie sa môže stať členom medzinárodných organizácií a združení. 

HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA  

Čl. 19 

1) Združenie hospodári s majetkom, ktorý získava z členských príspevkov, z do-
tácií a darov. 

2) Hospodárenie sa spravuje všeobecne záväznými právnymi predpismi, smernicami 
združenia a rozpočtom, ktorý na obdobie kalendárneho roku schvaľuje zhromaždenie 
združenia. 

3) Orgány združenia sú povinné majetok združenia využívať a chrániť. 
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Čl. 20 

Členovia združenia môžu hradiť poskytnuté nadštandardné a individuálne služby 
združenia formou mimoriadnych členských príspevkov. 

Čl. 21 
Zánik združenia 

Zánik združenia sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov. Likvidátora združenia menuje zhromaždenie 
združenia. Pri zániku združenia sa likvidačný zostatok rozdelí rovným dielom tým členom 
združenia, ktorých členstvo trvá k termínu zániku združenia a majú uhradené členské 
príspevky. 

Čl. 22 
Kancelária združenia 

1) Kanceláriu združenia tvorí odborný aparát, ktorý zabezpečuje odborné, organizač-
né, administratívne, hospodárske a technické úlohy súvisiace s činnosťou združenia a jeho 
orgánov. Kanceláriu združenia riadi riaditeľ Kancelárie združenia, ktorý zodpovedá za jej 
činnosť a odbornú úroveň. 

2) Organizačnú štruktúru, počet zamestnancov a poriadok odmeňovania Kancelárie 
združenia schvaľuje zhromaždenie združenia na návrh riaditeľa Kancelárie združenia. 

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

Čl. 23 
Činnosť združenia po voľbách do orgánov samosprávneho kraja 

Po voľbách do orgánov samosprávnych krajov predseda združenia zvolá zhromaždenie 
združenia najneskôr do dvoch mesiacov od termínu konania druhého kola volieb predsedov 
samosprávnych krajov na doplnenie orgánov združenia. 

Čl. 23a 

Predsedovi združenia zvolenému v druhom volebnom období orgánov samosprávnych 
krajov zaniká funkcia najneskôr v 60. deň po dni skončenia volieb do orgánov samosprávnych 
krajov. Predseda združenia pred zánikom jeho funkcie podľa prvej vety zvolá zhromaždenie 
združenia, ktoré zvolí nového predsedu združenia. 

Čl. 24 
Platnosť a účinnosť 

Tieto stanovy nadobúdajú platnosť schválením a účinnosť dňom registrácie združenia. 
Dodatok č. 1 týchto stanov nadobudol účinnosť 24. apríla 2007. 
Dodatok č. 2 týchto stanov nadobudol účinnosť 29. januára 2008. 
Dodatok č. 3 týchto stanov nadobudol účinnosť 23. septembra 2008. 
Dodatok č. 4 týchto stanov nadobudol účinnosť 9. februára 2009. 

V Bratislave 16. mája 2006 


